




The TNI Academic Conference 2017 on the topic of “Managing innovative researches to drive Thailand 4.0” 

The TNI Academic Conference 2017 ครัง้ที ่4 ภายใตห้วัขอ้ “การจดัการวจิยัเชงินวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0” 

Copyright © 2017 Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) 
ISBN: 978-616-7805-13-9 

 

Paper published in TNIAC 2017’s proceedings were reviewed by educational luminaries and experts. 

The message and contents published in TNIAC 2017’s proceedings are copyright of publisher. Anyone can 

refer them for the purpose of private study, research, criticism or review which is permitted under the 

national copyright acts. The purpose of fair dealing is prohibited and to reproduce any part of this book by 

any process must receive the written permission from the publisher. 

บทความที่ได้รบัการตพีมิพ์ในหนังสอืการประชุม TNIAC 2017 ทัง้หมดนี้ได้รบัการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒแิละ

ผูเ้ชีย่วชาญ ขอ้ความและเนื้อหาทีต่พีมิพใ์นหนังสอืการประชุม TNIAC 2017 เป็นลขิสทิธิข์องผูจ้ดัพมิพ ์บุคคลไดร้บั

อนุญาตใหอ้า้งองิเฉพาะเพื่อการศกึษา การวิจยั การวเิคราะห ์หรอืการวจิารณ์ ภายใต้กฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศ 

หา้มมใิหม้กีารน าไปผลติเพื่อการคา้ และการดดัแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสอืเล่มนี้จะดว้ยวธิกีารใดกต็าม จะตอ้ง

ไดร้บัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้ดัพมิพ์ 

Responsibility for the contents of the articles presented and published in TNIAC 2017, rests only upon the 

authors. If it is found that the whole or any part of these articles have any mistake or have been already 

published in other publication or have patent infringement, the offense is also the responsibility of the 

authors. 

ความรบัผดิชอบดา้นเนื้อหา ขอ้มลู ขอ้ความ ภาพและตารางประกอบ ขอ้คดิเหน็สว่นตวัทีล่งตพีมิพใ์นบทความวจิยัและ

มกีารน าเสนอในการประชุม TNIAC 2017 เป็นของผูเ้ขยีนบทความ หากมคีวามผดิพลาดใดๆ หรอืหากตรวจสอบ

พบว่ามกีารตพีมิพซ์ ้าซอ้น และละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ ืน่ ถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

จดัพมิพโ์ดย 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

1771/1 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

โทรศพัท ์0 2763 2600 โทรสาร 0 2763 2700 

Website: http://www.tni.ac.th 



ประธานกิตติมศกัด์ิ  
รศ.ดร. บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ประธานคณะกรรมการจดังาน  
(1) รศ.ดร. พชิติ  สขุเจรญิพงษ ์ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

(2) ผศ. รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์ คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ 

    
คณะกรรมการจดังาน  
 1.  คณะกรรมการด้านวิชาการ  
 ประธานกรรมการดา้นวชิาการ  
 (1) ผศ. รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์ คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ 

 (2) รศ. ดร. พชิติ  สขุเจรญิพงษ ์ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

 และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 กรรมการดา้นวชิาการ  
 (1) ผศ. ดร. จกัร  ตงิศภทัยิ ์  
 (2) ผศ. ดร. วุฒ ิ สขุเจรญิ   
 (3) ผศ. ดร. จนิตวฒัน์  ไชยชนะวงศ ์  
 (4) ผศ. ดร. วราคม  เนิดน้อย  
 (5) ผศ. ดร. วภิาณ ี เพง็เนตร  
 (6) ผศ. ดร. อรรณพ  หมัน่สกุล  
 (7) ผศ. ดร. รชตะ  รุง่ตระกลูชยั  
 (8) ผศ. ดร. ธนัยมยั  เจยีรกุล  
 (9) ผศ.ดร.ชยัชนะ  ตรีสกุติตมิา  
 (10) ดร. บุญญาดา นาสมบรูณ์  
 (11) ดร. ปาลรีฐั  เลขะวฒันะ  
 (12) ดร. พาสน์  ทฆีทรพัย ์  
 (13) ดร. ขนิษฐา  ทรงจกัรแกว้  
 (14) ดร. รุง่อรณุ  กระแสรส์นิธุ ์  
 (15) ดร. สรุสทิธิ ์ อุดมธนวงศ ์  
 (16) Dr. Yu-Chin Wen  
 (17) ดร. นฤตยร์าํภา  ทรพัยไ์พบลูย ์  
 (18) ดร. ประมขุ  บุญเสีย่ง  
 (19) ดร. สวุฒันา  แดงสภุา  
 (20) ดร. สรรเสรญิ สตัถาวร  
 (21) ดร. มริา เสงีย่มงาม  



 (22) ดร. ฐาณฏิา  โขมพตัราภรณ์  
 (23) ดร. ภญิรดา  แกว้เขยีว  
    
 2.  คณะกรรมการด้านการจดัประชมุ  
 ประธานคณะกรรมการ  
 (1) ผศ. รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์ คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ 

 กรรมการดา้นการจดัประชุม  
 (1) ดร. วนิดา วาดเีจรญิ   
 (2) อาจารย ์วฐิณิฐั ภคัพรหมมนิทร ์  
 (3) อาจารย ์ปัณณทตั จอมจกัร ์  
 (4) อาจารย ์เอบิ พงบุหงอ  
 (5) ผศ. เฉลมิขวญั ครธุบุญยงค ์  
 (6) ผศ. อนุวตั เจรญิสขุ  
 (7) อาจารย ์น้ําพร สถริกุล  
 (8) อาจารย ์สชุรีา นวลทอง  
 (9) อาจารย ์กลัยา นนัทา  
 (10) อาจารย ์พชิติ งามจรสัศรวีชิยั  
 (11) อาจารย ์สณัฑวุฒ ิตุลารกัษ ์  
 (12) นางสาว นุชร ีแซ่ลี ้  
 (13) นาง นภาพร  วจิติร  
 (14) นางสาว กญัญภทัร ์ ลาดพลิา  
 (15) นางสาว ปรูาณ ีบุญศร ี  
 (16) นางสาว รจุารนิทร ์ จติตแ์กว้  
    
 3.  คณะกรรมการด้านการประชาสมัพนัธ ์

 ประธานคณะกรรมการ  
 (1) อาจารย ์พรอนงค ์ นิยมคา้ โฮรคิาวา รองอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธฯ์ 

 กรรมการ  
 (1) นางสาว สภุาพร  เหมพงศโ์สภา ผูอ้าํนวยการฝ่ายวเิทศสมัพนัธฯ์ 

 (2) นางสาว จรรยา  สนทมโิน เจา้หน้าทีฝ่่ายประชาสมัพนัธ ์

 
 

 

 

 



กรรมการผูท้รงคณุวฒิุทางด้านวิชาการภายในสถาบนัฯ 

 (1) รศ. ดร. บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์ อธกิารบด ี

 (2) รศ. ดร. พชิติ  สขุเจรญิพงษ ์ รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

  และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 (3) รศ. ดร. ชุมพล อนัตรเสน รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 

 (4) ผศ. รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์ คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ 

 (5) รศ. ดร. ชุมพล  อนัตรเสน คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

 (6) รศ. ดร. รตัตกิร วรากลูศริพินัธุ ์ คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (7) ผศ. ดร. วรรณวมิล รุง่ธรีะ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาพืน้ฐาน 

และภาษา 

    
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุด้านวิชาการ ภายนอกสถาบนัฯ 

 (1) ศ. ดร. ปราโมทย ์ เดชะอาํไพ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (2) ศ. ดร. อจัฉรา  วงศโ์สธร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (3) รศ. ดร. ดาวลัย ์ ววิรรธนะเดช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (4) รศ. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (5) รศ. ดร. ปารเมศ  ชุตมิา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (6) ผศ. ดร. พมิพม์ณ ีรตันวชิา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (7) ผศ. ดร. วรวุฒ ิ จริาสมบตั ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (8) ดร. ศราวุฒ ิอารยี ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (9) ศ. กติตคิุณ อมัพกิา  ไกรฤทธิ ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (10) รศ. ดร. ธญัญะ  เกยีรตวิฒัน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (11) รศ. ดร. พชัราภรณ์  ญาณภริตั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (12) รศ. ดร. อนนัต ์ มุง่วฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (13) รศ. ดร. บดนิทร ์ รศัมเีทศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (14) รศ. ปราณ ี จงสจุรติธรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (15) ดร. นาวนิ  มนีะกรรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 (16) รศ. ดร. ณฐัพล ขนัธไชย มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 

 (17) รศ. ดร ทองด ีชวีพฤกษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ  

 (18) รศ. ดร. ศจมีาศ ณ นคร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 (19) รศ. ดร. กฤษสมนัต ์เสนาณรงค ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 



 (20) รศ. ดร. เชษฐวุฒ ิภมูพิตัน์พงษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 (21) รศ. ดร. วบิรูณ์ ชื่นแขก  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 (22) รศ. ดร. สายประสทิธิ ์เกดินิยม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 (23) รศ. ดร. พยงุ มสีจั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 (24) ผศ. สพุชิชา ชวีพฤกษ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

พระนครเหนือ 

 (25) ดร. ปรญิญา มากลิน่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 (26) ผศ. พชัรนิทรพ์ร ภู่อภสิทิธิ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 (27) ผศ. ดร. มาเรยีม นะม ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 (28) ผศ. ดร. วลัลภา พฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

 (29) รศ. ดร. สพุฒัน์  สกุมลสนัต ์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้

 (30) ดร. อาํพล ชสูนุก มหาวทิยาลยักรงุเทพ  

 (31) ดร. สมชาย เลศิภริมยส์ขุ มหาวทิยาลยัธนบุร ี 

 (32) รศ. สนุา  สทิธเิลศิประสทิธิ ์             มหาวทิยาลยัธนบุร ี 

 (33) ศ. ดร. จรญั มะลุลมี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (34) รศ. ดร. ตรทีศ  เหล่าศริหิงษ์ทอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (35) รศ. ดร.นิยม รฐัอมฤต     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (36) รศ. ดร. นงลกัษณ์ เทพสวสัดิ ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (37) รศ. ดร. พงศช์นนั  เหลอืงไพบลูย ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (38) รศ. ดร. ศากุน  บุญอติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (39) รศ. ดร. เอกจติต ์ จงึเจรญิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (40) รศ. ไว  จามรมาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (41) รศ. ศรเีพญ็  ทรพัยม์นชยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (42) ผศ. ดร. อภศิกัดิ ์ ภู่พพิฒัน์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (43) ดร. บณัฑติ อารมนั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 (44) รศ. ดร. ณฐัสทิธิ ์ เกดิศร ี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 (45) ดร. นยันา โงว้ศริ ิ มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 

 (46) รศ. ดร. นภาพร  ขนัธนภา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 (47) ผศ. ดร. บงัอร  พานทอง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 (48) ดร. มาโนชย ์อาร ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 (49) ผศ. ดร. บาํรงุ  โตรตัน์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 



 (50) ผศ. ดร. เสงีย่ม  โตรตัน์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 (51) รศ. ดร. เชาว ์ โรจนแสง มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

 (52) รศ. ดร. สมบตั ิทฆีทรพัย ์ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 

 (53) ศ. ดร. วลิาศ  ววูงษ ์ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 

 (54) รศ. ดร. วชัราภรณ์  อสิชิยักุล สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี (AIT) 

 (55) รศ. ดร. ปรทิรรศน์  พนัธุบรรยงก ์ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่สวุรรณภมู ิ

 (56) ผศ. ดร. นิดา  ลาภศรสีวสัดิ ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

 (57) ผศ. ดร. รจุริะ โรจนประภายนต ์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

 (58) ศ. ดร. รชันีกร  ธรรมวชิยั St. Cloud State University 
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สารจากประธานคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการ TNIAC 2017 
 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ไดเ้ริม่จดัประชุมวชิาการระดบัชาต ิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

รวมไปถงึการบรหิารจดัการอุตสาหกรรม การศกึษา ภาษา และวฒันธรรม ในรปูแบบของสหวทิยาการ เพื่อเป็น

การประชุมแลกเปลีย่นความรูท้างวชิาการและงานวจิยั ระหว่างนักศกึษา คณาจารย ์และนักวจิยั ครัง้ที ่1 ในปี 

พ.ศ. 2554 ครัง้ที ่2 ในปี พ.ศ. 2556 และครัง้ที ่3 ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ชื่อ TNIAC (Thai-Nichi Institute of 

Technology: Academic Conference) 

 โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ ทางคณะบรหิารธุรกจิและบณัฑติวทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จดัการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิThe TNI Academic Conference 2017 ครัง้ที ่4 ภายใต้หวัขอ้ “การจดัการวจิยัเชงิ

นวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (The TNI Academic Conference 2017 on the topic of 

“Managing innovative researches to drive Thailand 4.0) เพื่อใหน้กัศกึษา คณาจารย ์ตลอดจน นักวจิยั จาก

สถาบนัต่างๆ ไดน้ าเสนอผลงานวจิยั ที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวชิาการ การถ่ายทอดความรู ้ความร่วมมอื

ทางวชิาการและวจิยัต่อไปในอนาคต  

 ในการประชุมครัง้นี้ มบีทความส่งเข้าร่วมการพจิารณา จ านวน 217 บทความ และมบีทความที่ผ่าน

การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิและได้รบัการตัดสินให้น าเสนอในการประชุมวิชาการครัง้นี้ จ านวน 130 

บทความ จากสถาบนัต่างๆ ภายในประเทศ ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นบทความทีม่คีุณภาพทัง้สิน้ 

 ขอขอบคุณ บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) มลูนิธิ

สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะยอง ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย ทีใ่หก้ารสนบัสนุนการประชุมวชิาการครัง้นี้ 

 ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่

ประเมนิบทความ คณะกรรมการจดัการประชุมวชิาการ และบุคลากรทุกท่านทีม่สี่วนร่วมในการท าใหก้ารจดัการ

ประชุมวชิาการ ไดส้ าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค ์เป็นอยา่งดทีุกประการ 

 

 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์

คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ประธานคณะกรรมการจดัการประชุม 
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Keynote Speaker 

  

 

ดร.สมชาย  หาญหิรญั 

(ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม) 
ปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้  
"บทบาทของกระทรวงอตุสาหกรรม 
กบัการเข้าสู่ไทยแลนด ์4.0" 
 

 

 

 

ดร. ยทุธศกัด์ิ  สภุสร 

(ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) 
ปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ 

"การเพิม่ขีดความสามารถของธรุกิจท่องเทีย่ว 
กบัการเข้าสู่ยคุไทยแลนด ์4.0" 
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รายช่ือผูป้ระเมินบทความ (Reviewers) 

รศ.ดร.เชาว ์โรจนแสง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

รศ.ดร.ณฐัสทิธิ ์เกดิศร ี มหาวทิยาลยัมหดิล 
รศ.ดร.นภาพร ขนัธนภา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
รศ.ดร.ประดษิฐ ์วรรณรตัน์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
รศ.ดร.ศากุน บุญอติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
รศ.ดร.สกนธ ์ คล่องบุญจติ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
รศ.ดร.สมบตั ิทฆีทรพัย ์ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
รศ.ดร.สทิธพิร  พมิพส์กุล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
รศ.เกรยีงศกัดิ ์ขนัธนภา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
รศ.ผจงศกัดิ ์หมวดสง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ผศ.ดร.จกัร  ตงิศภทัยิ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ชยัชนะ  ตรีสุกติตมิา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ชาย ชมภอูนิไหว สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ผศ.ดร.ชุมพล  ยวงใย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ผศ.ดร.ฐติพิร  เลศิรตัน์เดชากุล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ณยศ  คุรกุจิโกศล มหาวทิยาลยับรูพา 
ผศ.ดร.ด ารงเกยีรต ิ รตันอมรพนิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.ทายวุฒ ิโพธิท์องแสงอรณุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
ผศ.ดร.ธนัยมยั  เจยีรกุล สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.บ ารงุ  โตรตัน์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ผศ.ดร.รชตะ  รุง่ตระกูลชยั สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.รุจภิาส โพธิท์องแสงอรณุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

บพติรพมิขุ 
ผศ.ดร.วรากร ศรเีชวงทรพัย ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.วชิยั  โถสุวรรณจนิดา มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
ผศ.ดร.วภิาวด ี วงษ์สุวรรณ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.วมิล  แสนอุม้ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ผศ.ดร.วสิุทธิ ์ สุพทิกัษ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผศ.ดร.วุฒ ิสุขเจรญิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
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ผศ.ดร.ศกัดิร์ะว ี ระวกุีล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยพุนิพานิช มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผศ.ดร.พพิฒัน์ ชยัววิฒัน์วรกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
ผศ.ดร.มนสัชนก จงประสทิธิพ์ร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ดร.ขนิษฐา  ทรงจกัรแกว้ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ฐาณฏิา โขมพตัราภรณ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ทรงกลด เจรญิพร บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
ดร.ทศพล  ทพิยโ์พธิ ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์
ดร.ธนยัวงศ์  กรีตวิานิชย ์ หา้งหุน้ส่วน ท ีเค เทรนน่ิง 
ดร.นฤตยร์ าภา  ทรพัยไ์พบูลย ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.บุญญาดา  นาสมบูรณ์  สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ปาลรีฐั  เลขะวฒันะ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.พชรพล ตณัฑวริฬุห ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
ดร.พาสน์  ทฆีทรพัย ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.พรีวฒัน์ ชเูกยีรต ิ บรษิทัสยามดนตรยีามาฮา จ ากดั 
ดร.ภญิรดา  แกว้เขยีว สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.รุง่อรณุ กระแสรส์นิธุ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.ฤทธ ีชเูกยีรต ิ บรษิทัอมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ดร.สุรสทิธิ ์อุดมธนวงศ ์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ดร.อาจารยี ์ ประจวบเหมาะ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ดร.เอบิ  พงบุหงอ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
Dr.Yu-Chin  Wen สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
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เวลา ก าหนดการ 
08.30-09.00 ลงทะเบยีน ณ โถงอาคาร A ชัน้ 2 
09.00-09.10 ผศ.รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ/ประธานจดัการประชุม  

กล่าวถงึวตัถุประสงค ์ณ อาคาร A ชัน้ 6 หอ้ง A601  
09.10-09.30 รศ.ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ประธานการประชมุวชิาการ 

กล่าวเปิด การประชุมวชิาการระดบัชาต ิTNIAC 2017 
09.30-10.45 Keynote Speaker-1: ดร.สมชาย  หาญหริญั (ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม)  

ปาฐกถาพเิศษ "บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมกบัการเขา้สูไ่ทยแลนด ์4.0" 
10.45-11.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11.00-11.45 Keynote Speaker-2: ดร.ยุทธศกัดิ ์ สภุสร (ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย)  

ปกฐกถาพเิศษ "การเพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิท่องเทีย่วกบัการเขา้สูยุ่คไทยแลนด ์4.0" 
11.45-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ อาคาร A ชัน้ 3 
13.00-14.30 น าเสนอผลงานวจิยั ณ อาคาร D 

กลุ่ม G1 G2-1 G2-2 G3-1 G3-2 G3-3 G4-1 
เวลา/ห้อง  D201  D202  D203  D401  D402  D403  D501 

13.00-13.15 050 044 170 010 055 136 001 
13.16-13.30 073 063 172 012 061 141 005 
13.31-13.45 105 111 173 015 077 152 040 
13.46-14.00 107 112 174 017 085 164 045 
14.01-14.15 137 119 177 018 088 166 051 
14.16-14.30 142 125 209 019 091 167 165 

14.30-14.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45  

เป็นตน้ไป 
14.45-15.00 144 148 210 022 094 169 100 
15.01-15.15 151     043 109 191 102 
15.16-15.30 178     054 115 193 106 
15.31-15.45 180     204       

 
         G1: กลุ่มวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Science and technology) 

 G2: กลุ่มดจิติอล และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and digital technology) 

 G3: กลุ่มวศิวกรรมศาสตร ์และการออกแบบ (Design and engineering technology) 

 G4: กลุ่มบรหิารธุรกจิ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Innovative management and business technology) 

 G5: กลุ่มภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละการเรยีนรู ้(Linguistics, social science and learning technology) 
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เวลา ก าหนดการ 
08.30-09.00 ลงทะเบยีน ณ โถงอาคาร A ชัน้ 2 
09.00-09.10 ผศ.รงัสรรค ์ เลศิในสตัย ์คณบด ีคณะบรหิารธุรกจิ/ประธานจดัการประชุม กล่าวถงึวตัถุประสงค ์ณ อาคาร 

A ชัน้ 6 หอ้ง A601  
09.10-09.30 รศ.ดร.บณัฑติ  โรจน์อารยานนท ์ อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ประธานการประชมุวชิาการ 

กล่าวเปิด การประชุมวชิาการระดบัชาต ิTNIAC 2017 
09.30-10.45 Keynote Speaker-1: ดร.สมชาย  หาญหริญั (ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม) ปาฐกถาพเิศษ "บทบาทของ

กระทรวงอุตสาหกรรมกบัการเขา้สูไ่ทยแลนด ์4.0" 
10.45-11.00 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
11.00-11.45 Keynote Speaker-2: ดร.ยุทธศกัดิ ์ สภุสร (ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) ปกฐกถาพเิศษ "การ

เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิท่องเทีย่วกบัการเขา้สูยุ่คไทยแลนด์ 4.0" 
11.45-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ อาคาร A ชัน้ 3 
13.00-14.30 น าเสนอผลงานวจิยั ณ อาคาร D 

กลุ่ม G4-2 G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G5 
เวลา/ห้อง  D502  D503  D504  D601  D602  D603  D604 

13.00-13.15 004 006 036 053 092 066 016 
13.16-13.30 009 030 039 056 098 076 027 
13.31-13.45 011 031 041 057 104 083 028 
13.46-14.00 024 032 070 079 208 093 042 
14.01-14.15 048 033 078 087 214 110 059 
14.16-14.30 067 211 084 089 215 060 064 

14.30-14.45 พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45  

เป็นตน้ไป 
14.45-15.00 108 206 129 156 200 185 065 
15.01-15.15 114 207 145 159 201 197 075 
15.16-15.30 127 213 147 186 203 199 123 
15.31-15.45   217 149 196 212 202 216 

 
         G1: กลุ่มวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Science and technology) 

 G2: กลุ่มดจิติอล และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and digital technology) 

 G3: กลุ่มวศิวกรรมศาสตร ์และการออกแบบ (Design and engineering technology) 

 G4: กลุ่มบรหิารธุรกจิ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Innovative management and business technology) 

 G5: กลุ่มภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละการเรยีนรู ้(Linguistics, social science and learning technology) 
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ผกักาดหอม ‘คอส’ ตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 

20 
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และ ธรีะยทุธ ทองเครอื 
 

105 ผลของการเตมิซลิกิาต่อสมบตัขิองยางผสมระหว่างยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาติ
อพิอ็กซไิดซ์ : การศกึษาสมบตัเิชงิกลและการยดึตดิกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 

31 

 กติกิร สโมสร, และ ฉนัทท์พิ สกลุเขมฤทยั  

107 ผลของการเตมิเบนโทไนซต์่อสมบตัขิองยางธรรมชาต ิ; พฤตกิรรมการคงรปู 
สมบตัเิชงิกล และความตา้นทานต่อการตดิไฟ 

37 

 เกยีรตศิกัดิ ์ทองสม, และ ฉนัทท์พิ  สกลุเขมฤทยั  

137 ผลกระทบของขนาดอนุภาคต่อสมบตัขิองถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบั 43 
 อมัพกิา จนัทรท์องอนิ,  และ จนิตวฒัน์ ไชยชนะวงศ ์  

142 การเพิม่สารอนุมลูอสิระจากกลบีดอกบวัหลวงในน ้าสมนุไพรฝาง 49 
 อรอมุา  ค าแดง, เกรยีงศกัดิ ์ สงิหแ์กว้, และพรพาชืน่  ชเูชดิ  

144 Developing High-Density Culture System of Pseudodiaptomus annandalei 
(Copepoda: Calanoida) with Various Microalgae Concentrate 

54 

 Pitchaya Chainark, Tawat Sriveerachai, Kom Silapajarn  

151 การพฒันากระบวนการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 59 
 พรศริ ิหลงหนองคณู, ศรกีาญจนา จตุพฒัน์วโรดม, และ สาคร ชลสาคร  

178 ผลการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม มผีลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแกปั้ญหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
จงัหวดัเพชรบรุ ี

64 

 ประวณ์ีนุช  งามชม, จุฬารตัน์  ธรรมะประทปี, และ ทวศีกัดิ ์ จนิดานุรกัษ ์  

180 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบบรหิารการบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร ตาม
แนวคดิของ SOA และคลาวดค์อมพวิตงิ 

70 

 ชยัรตัน์ ศรพีงษ์ธนากลุ, และ กติตมิา เมฆาบญัชากจิ  
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G2-1 [D202] 
044 Music Recommendation by Using Favorite Level    76 
 Kietikul Jearanaitanakij, Tanatip Boonloy, Arisara Thongpuek, Rathachai 

Chawuthai, Bundit Pasaya  
 

063 การพฒันาระบบตรวจสอบความพรอ้มโครงขา่ยทางโทรคมนาคม  81 
 เพญ็สภุา โกญจนะบุญ, สมชาย น าประเสรฐิชยั  

111 ระบบแจง้ซ่อมอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์กรณีศกึษา บรษิทั อเีกลิ เทคโนโลย ีจ ากดั 87 
 วภิาว ีเพชรรืน่, อภญิพร ภดูวงดาษ, และมลัลกิา วฒันะ  

112 A Generic Framework for Creating a Location-aware Smartphone Applications 93 
 Ekarat Rattagan  

119 การออกแบบและพฒันาโดรน 98 
 พรหมจกัขณ์  มลูศร,ี  จงกล  จนัทรเ์รอืง, และ สนัน่  การคา้  

125 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขต
กรงุเทพมหานคร 

104 

 วลัยล์กิา จาตุประยรู  

148 ระบบความปลอดภยับา้นอจัฉรยิะดว้ยอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัทกุสิง่ส าหรบัอนิเทอรเ์น็ตยคุ
หน้าทีร่องรบัอนิเทอรเ์น็ตโพรโตคอลรุน่ทีห่ก 

110 

 ศภุโชค เกยีรตกิติกิลู,  ชรตัน์ ข าแสง, และ อรรณพ หมัน่สกลุ  

 
G2-2 [D203] 
170 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พือ่การจดัการพืน้ทีก่ารเกษตรของชมุชนวงัยาง 116 
 อจัฉราวรรณ ชยันา, และ อรสา เตตวิฒัน์  

172 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชงิพืน้ทีข่องชมุชนเนินมะปราง 122 
 จติตวสิทุธิ ์คงทมิ, และ อรสา เตตวิฒัน์  

173 ตน้แบบระบบการจดัการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงผา่นเวบ็แบบ Responsive  128 
 จุตพิงษ์ จมูโสดา,  เอกสทิธิ ์เทยีมแกว้, และ อรสา เตตวิฒัน์  

174 ระบบการจดัการซือ้ขายผา้หมอ้หอ้มออนไลน์ 134 
 ไอลดา เอกจติต,์  และ อรสา เตตวิฒัน์  

177 โมบายแอปพลเิคชนัส าหรบัเชค็ชือ่นกัศกึษาเขา้หอ้งเรยีนดว้ยเทคโนโลยเีอน็เอฟซบีน
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

140 

 วทิรู วภิษูติพนูผล, ธรีะภทัร ์คเูอกชยั, จริชัฌา พงศร์จุกิร, กนัตพฒัน์ ธรรมเสรกีลุ,   
ศลิา แกว้ปัดชา, นิตริจุน์ จริะตระกลูรตัน์,  และ ธงชยั แกว้กริยิา 
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145 
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 ฐติกิร พชิ,ิ สกุฤษฎิ ์ค าหอมกุล, สรศกัดิ ์สวุรรณสาล,ี ภควตั มงคลเอีย่ม,  

ดนุพล อนิทรารกัษ์, และ ธงชยั แกว้กริยิา 
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010 การประยกุตใ์ชว้ธิกีารจดัสมดลุสายการประกอบส าหรบัการผลติชอ่งแอรร์ถยนต์  154 
 ธนญัญา ฉมารตัน์, และ พศิทุธิ ์พงศช์ยัฤกษ์   

012 การปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการผลติชิน้สว่นยานยนตท์างดา้นคณุภาพ ดา้น
ตน้ทนุ และดา้นการจดัสง่โดยวธิกีารทางซกิซ ์ซกิมา่ (กรณีศกึษา) 

160 

 ณฐัพงษ์ วงัมลู, และ สรุตั ิสพุชิยางกรู  

015 การสรา้งสรรคส์เีป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มประยกุตส์ูก่ารออกแบบ 166 
 กนัยาพร  กณุฑลเสพย,์ เกรยีงศกัดิ ์ เขยีวมัง่, และซงัฮ ีคมิ  

017 การตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิกีารวเิคราะหฟู์รเิยรแ์บบวนิโดวเ์ลื่อนส าหรบัระบบไฟฟ้า
ก าลงัหนึ่งเฟส 

172 

 มณีรตัน์   ผดุงศลิป์,  กองพล  อารรีกัษ์,  และ  ทศพร  ณรงคฤ์ทธิ ์  
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กระแสสลบัหนึ่งเฟส 
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 ฐานนัดร ์  ตรงใจ, กองพล  อารรีกัษ์, และ ทศพร  ณรงคฤ์ทธิ ์  
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180 

 ภษูติ  โภคาเพช็ร, กองพล  อารรีกัษ์, และ ทศพร  ณรงคฤ์ทธิ ์  

022 การพฒันาโมดลูส าหรบัตรวจจบัสารเบนซนีในควนัโดยใชห้ลกัการของสเปกโตรสโกปี 185 
 ทรงพล พุม่แจ่ม  

043 ตวัแบบการวเิคราะหค์วามตอ้งการและความพงึพอใจในงานบรกิารโรงพยาบาลโดย
การบรูณาการแบบจ าลองคณุภาพ และเทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคณุภาพ 

191 

 ศรินิภา บวัผนั, และ ฤภวูลัย ์จนัทรสา  

054 การออกแบบการทดลองในการใชร้ะบบการฉีดละอองน ้าแบบภายนอกเพือ่ลดอณุหภมูิ
อากาศก่อนเขา้เครือ่งกงัหนัก๊าซ 

198 

 ศรณัย ูปัญญานนท,์ และ นนัทชยั กานตานนัทะ  
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 ศริวิรรณ องปราบปาม, และ ด ารงเกยีรต ิรตันอมรพนิ  

 
G3-2 [D402] 
055 การปรบัปรงุระบบการจดัการสนิคา้คงคลงัของผลติภณัฑป์ระเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู 209 

 วสษิฐา ญาณสคุนธ,์ ไอลดา ตรรีตัน์ตระกลู  

061 การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิของเสยีประเภทบารโ์คด้ 2 มติบินฉลากผลติภณัฑ์
ฮารด์ดสิก ์

215 

 ปาจรยี ์ศรมีงคล, พชิติ สขุเจรญิพงษ์  

077 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศอาคารมาใชใ้นการกอ่สรา้ง อปุสรรคและประสทิธภิาพใน
การคดิปรมิาณงาน 

220 

 ถริพฒัน์  สขุเจรญิ,  และ ดนยั  วนัทนากร  

085 Cracking cause of Neutron and Gamma Ray Shielding Material Composing of 
High-Density Cement, Crumb Rubber and Lead   

226 

 Pawitra Aim-O, Doonyapong  Wongsawaeng, Somchai  Tancharakorn, Phiphat  
Phruksarojanakun 

 

088 การปรบัปรงุคณุภาพความสงูของโลหะบดักรบีนชดุประกอบแผน่วงจรไฟฟ้าชนิด
ยดืหยุน่โดยใชก้ารออกแบบการทดลองแบบสปลติพลอ็ตส าหรบัการทดลองสอง
ขัน้ตอน 

232 

 ไตรลกัษณ์ วงศข์จติ,  ชนะ รกัษ์ศริ,ิ และ จกัรพนัธ ์อรา่มพงษ์พนัธ ์  

091 การลดเวลาโปรแกรมทีใ่ชท้ดสอบทางไฟฟ้าแผน่วงจรรวมและการยกระดบั
ความสามารถการตรวจจบัคา่ผดิปกตดิว้ยเรซดิวลขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีส่ดุ 

238 

  รงัสรรค ์พศิวงวไิล, พชิติ สขุเจรญิพงษ์  

094 การศกึษาคา่พารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมเพือ่ลดของเสยีในกระบวนการเขยีนสญัญาณ          
เซอรโ์วส าหรบัผลติภณัฑฮ์ารด์ไดรฟ์ 

244 

 เพญ็รพ ีส าราญพศิ,  พชัร ีโตแกว้ ทองรตันะ  

109 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการผลติแบบลนี กรณีศกึษา 
บรษิทัผลติชิน้สว่นยานยนต ์

251 

 วรนาถ น้อยใจบุญ, สทิธพิร พมิพส์กลุ  

115 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งสายการผลติกระบวนการชบุสดีว้ยไฟฟ้าภายใน
บรษิทัผลติชิน้สว่นยานยนต ์

257 

 ญาณิศา จนิดา, สทิธพิร พมิพส์กลุ  
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G3-3 [D403] 
136 การประยกุตใ์ชส้ญัญาณอคสูตกิอมิชิชนัเพือ่ตรวจสอบสภาวะของเครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนี  263 
 ศริพิงษ์ แสงสารพนัธ,์ และ พรชยั นิเวศน์รงัสรรค ์  
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ก าลงัของเครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนีชนิดสบูเดยีว 

267 

 นฤเบศ  ค ามงคล  

152 แบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องวธิกีารเกบ็เกีย่วถัว่แระดว้ยกา้นหมนุตดั 272 
 ปานตา อรรถกรวงศ,์  ชยัยากร จนัทน์สวุรรณ์  

164 การตรวจสอบและปรบัปรงุระบบระบายอากาศของหอ้งพน่สใีนอตุสาหกรรมผลติสพีน่
รถยนต ์

278 

 พชันิดา  พมิพท์อง, กรรมมนัต ์ ชปูระเสรฐิ  

166 ระบบวดัความดนัโลหติแบบตอ่เนื่องโดยใชห้ลกัการโทโนเมตรทีีบ่รเิวณขอ้มอื 284 
 พงศธร วงัพลิา, กติพิล ชติสกลุ, สรุเดช ตรไีตรลกัษณะ, ชลุ ีทพิยศ์รรีาช, 

 และ นนทนตัถ ์ สถาพร 
 

167 การพยากรณ์ขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าโดยการปรบัเปลีย่นขนาดขอ้มลูและการจ าแนกชดุ
ขอ้มลู ดว้ยรปูแบบการท าใหเ้รยีบแบบเอกโพแนนเซยีลส าหรบัระบบจดัการพลงังาน
ภายในบา้นพกัอาศยั  

288 

 วนสันนัท ์ ฟุ้งสริริตัน์,  และ วาทติ เบญจพลกลุ  

169 การวเิคราะหค์วามเสยีหายของแผน่เพยีโซอเิลก็ทรกิทีต่ดิบนคานโดยวธิไีฟไนตเ์อลิ
เมนต ์

294 

 ประเสรฐิ องักาบ, และ เอกอ ุธรรมกรบญัญตั ิ  

191 การวเิคราะหแ์ละท านายสภาพคล่องการจราจรดว้ยเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบ
ถดถอยอตัโนมตัไิมเ่ป็นเชงิเสน้รว่มกบัขอ้มลูอนิพตุภายนอก 

300 

 พรีพล พทุธเวชมงคล, และ วมิล แสนอุม้  

193 การจดัการระบบควิจ่ายยาแบบอจัฉรยิะดว้ยควิอารโ์คด้บนสมารท์โฟนส าหรบั
โรงพยาบาล 

304 

 ชโนภาส ว่องพบิลูย,์ และ วมิล แสนอุม้  

 
G4-1 [D501] 
001 ทศันคตขิองผูบ้รโิภคคนไทยต่อการบรกิารของรา้นอาหารญีปุ่่ นในประเทศไทย

เปรยีบเทยีบกบัรา้นอาหารไทยเพือ่การประยกุตใ์ชก้ารบรกิารสไตลญ์ีปุ่่ น 
(Omotenashi) 

310 

 รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์  
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005 การทดสอบการรบัรูแ้บรนดผ์ลติภณัฑ:์กรณีศกึษา มนัฝรัง่อบกรอบ และนมชอ็คโกแลต 
มอลท ์

316 

 พรียา เศรษฐพฒัน์   

040 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความคุน้เคยและความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บน
สมารท์โฟนดว้ยแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง 

322 

 สทุธพิงษ์  สวุรรณสาธติ  

045 ปัจจยัการบรหิารจดัการทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในจงัหวดัชมุพร 

328 

 ณชพฒัน์  ศรหีริญั, บุญฤทธิ ์ผอ่งเมฆนิทร ์  

051 ปัจจยัทีม่ผีลต่อตดัสนิใจซือ้อะไหล่รถยนตจ์ากรา้นขายอะไหล่รถยนตท์ีไ่มใ่ช่
ศนูยบ์รกิารรถยนตใ์นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

334 

 ฐาวุฒ ิศลีพพิฒัน์, และ วุฒ ิสขุเจรญิ  

165 ขนาดองคก์ารและการรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยใีนประเทศไทย 340 
 ธรีศกัดิ ์ กญัจนพงศ ์  

100 การประเมนิความสอดคลอ้งของการบรหิารโครงการสรา้งอปุกรณ์จบัยดึชิน้งานเชือ่ม
ดว้ยแขนกลกบั PMBOK Guide 

346 

 ภวูนาถ ธญัญผล, และ จกัร ตงิศภทัยิ ์  

102 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังานขาย 351 
 วุฒ ิสขุเจรญิ    

106 ปัจจยัการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการคลงัสนิคา้ 356 
 พงศศ์กัดิ ์สายธญัญา และ อนุวตั เจรญิสขุ  

 
G4-2 [D502] 
004 กลยทุธก์ารตลาดเพือ่การแขง่ขนัของธุรกจิเครือ่งปรงุรสไทยในอาเซยีน: เปรยีบ 

เทยีบมมุมองของผูป้ระกอบการไทยและมมุมองของผูบ้รโิภคชาวเมยีนมาร์ 
361 

 ธนัยมยั เจยีรกลุ  

009 ความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญีปุ่่ น  คณะ
บรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ต่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกั
โมโนซุครุ ิ 

367 

 เฌอรสิา นนัทา, และ เอบิ พงบุหงอ  

011 ทศันคตกิารวางแผนทางการเงนิเพือ่เกษยีณอายขุองนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ 
สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น 

373 

 น ้าพร สถริกลุ  
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024 ความคดิเหน็ต่อการพฒันาผลการเรยีนรูร้ายวชิา จติวทิยามนุษยแ์ละองคก์าร ของ
นกัศกึษาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบญีปุ่่ น 

378 

 นฤตยร์ าภา ทรพัยไ์พบลูย ์  

048 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและคณุภาพบรกิาร ทีส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัด ีของ
ผูใ้ชบ้รกิาร บรษิทั สรุาษฎร ์เอม็ อาร ์ไอ  

384 

 ธนาพฤกษ์ ไพรภมิขุ,  บุญฤทธิ ์ผอ่งเมฆนิทร ์  

067 ชอ่งทางการสง่ขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สารภายในองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ
การรบั-สง่ขา่วสารของบุคลากรสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 

390 

 นภสัสร  อตุอามาตย,์ ศรณัยา เลศิพทุธรกัษ์  

108 การเปรยีบเทยีบระบบการจดัซือ้จดัหาแบบดัง้เดมิกบั ระบบ E-Procurement 
กรณีศกึษา บรษิทัประกอบรถยนตใ์นจงัหวดัชลบุร ี

396 

 ปราน ี วลัลภธาร,ี  และ ปาลรีฐั   เลขะวฒันะ  

114 การศกึษาพฤตกิรรมและทศันคตดิา้นการรบัรูท้ีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกซือ้
นมพรอ้มดื่มในกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

402 

 ธนกร เพช็รฉคปุ  และ ภญิรดา แกว้เขยีว  

127 ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพการใหบ้รกิารทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์กรณีศกึษา ศนูยบ์รกิารมติซบูชิ ิจงัหวดันนทบุร ี

408 

 ชนิภทัร ์ ธรรมพลนิ, และ สรุสทิธิ ์อดุมธนวงศ ์  

 
G4-3 [D503] 
006 TAM-based analysis on ERP learning of non-IT learners    413 
 Paleerat Lakawathana  

030 พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 

419 

 อารยา หมนีหนุด, ธญัรดา อทุยับุรมย,์ รชัดาภรณ์ ปานทอง, อญัชรีา ดว้งชว่ย, กนกพล 
โสตเมต, วรรณภรณ์ บรพินัธ,์ และ เจษฎา นกน้อย 

 

031 แนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสูอ่าเซยีน: กรณีศกึษาจงัหวดั
สงขลา 

424 

 ณฐัธยาน์ ยางทอง, ธนัวษา เพง็จนัทร,์ เมทณิี เงนิเจรญิ, วลัลภาภรณ์ เมอืงสวุรรณ,              
อมุาภรณ์ ทองชาต,ิ วรรณภรณ์ บรพินัธ,์ และ เจษฎา นกน้อย 

 

032 ความพรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 429 
 เจนจริา กล่อมเมอืง, ธนา สพุาวานิช, ปัทมา อาจแกลว้, ศลพีร บุญวรรโณ, สวุด ีธวชั

การญจน์, วรรณภรณ์ บรพินัธ,์ และ เจษฎา นกน้อย 
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033 ความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน: กรณีศกึษา แรงงานวชิาชพี
บญัช ีจงัหวดัสงขลา 

434 

 ซไูฮลา อาบ,ู ซรูยี๊ะ ราชช ารอง, ฟาตมีาห ์เปาะจเิสง็, มซูเีราะห ์ตาป,ู อบิรอเฮง หามะ, 
วรรณภรณ์ บรพินัธ,์ และเจษฎา นกน้อย 

 

211 The Attitudinal Study of Japanese Travelers Who Visited Thailand  439 
 Rachata Rungtrakulchai  

206 การรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ต่อภาพลกัษณ์การทอ่งเทีย่วไทยภายใต้
แคมเปญเทีย่ววถิไีทย 

444 

 วนิดา  วาดเีจรญิ,  รงัสรรค ์เลศิในสตัย,์ เอบิ พงบุหงอ,  รุง่อรณุ  กระแสรส์นิธุ,์ วฐิณิฐั 
ภคัพรหมมนิทร,์ สมชาย เลศิภริมยส์ขุ, และสมบตั ิทฆีทรพัย ์

 

207 ความเชือ่มัน่ของนกัท่องเทีย่วสงิคโปร ์มาเลเซยี และสปป.ลาว ต่อเสถยีรภาพของ
จุดหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วประเทศไทย 

450 

 วนิดา  วาดเีจรญิ, และ รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์  

213 ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ สง่ผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังานทีม่ี
คณุลกัษณะตามทฤษฎ ีX และ Y ของแมก็เกรเกอร ์

456 

 วนิดา วาดเีจรญิ, และนนัทน์ภสั กนูาตลิกา  

217 Dynamics of Economic and Environmental Returns of Implementing a Circular 
Economy Concept 

461 

 Pard Teekasap  

 
G4-4 [D504] 
036 การพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งยัง่ยนืสูช่มุชนแหลมทองพฒันา 467 
 เฌอรสิา นนัทา  

039 การลดเวลาการเปลีย่นรุน่ของเครือ่งจกัรผลติถุงพลาสตกิใสด่อกไมโ้ดยใชเ้ทคนิค 
SMED 

474 

 มารสิา วมิลวรวทิย ์และ ปาลรีฐั เลขะวฒันะ  

041 การลดของเสยีในกระบวนการผลติตลบั U ดว้ย QC 7 Tools  480 
 อนุรกัษ์ ผูฐ้านิสสร และ ปาลรีฐั เลขะวฒันะ  

070 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตี่อการใหบ้รกิารของธนาคารพาณิชย์(เอกชน) ดว้ย
แบบจ าลองACSI 

486 

 ศริพิร มงคลรตันาศริ ิและ สทุธพิงษ์ สวุรรณสาธติ 
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078 การประยกุตใ์ชห้ลกัการเฮจุงกะ ในการจดัเรยีงรวมหลายชนิดสนิคา้เพือ่ลดการ
เคลื่อนยา้ยในการหยบิสนิคา้  

491 

 กอ้งเกยีรต ิวรีะอาชากลุ และ สมบตั ิวรนิทรนุวตัร  

084 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม 
ของผูบ้รโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

497 

 กฤตนิา จนัทรห์วร  

129 แนวทางในการพฒันาการปฎบิตังิานและการใหบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ตาม
กรอบแนวคดิ SERVQUAL 

503 

 ธรีนิต วงศว์ุฒโิชต ิ  

145 การศกึษาและวเิคราะหปั์จจยัและองคป์ระกอบในการเลอืกจุดหมายปลายทางส าหรบั
อตุสาหกรรมการประชมุองคก์ร การทอ่งเทีย่ว เพือ่เป็นรางวลัการประชมุวชิาชพี และ
การจดังานแสดงสนิคา้และนิทรรศการ (MICE): กรณีศกึษา อตุสาหกรรมไมซใ์น
ประเทศไทย 

508 

 ภทัรานุช กติวิรรณ, รชตะ รุง่ตระกลูชยั  

147 การประเมนิศกัยภาพการจดัการดา้นการผลติ 8 ดา้นส าหรบัผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์
ระดบั SMEs  

514 

 วฐิณิฐั ภคัรพรหมนิทร ์  

149 วถิชีวีติและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ญีปุ่่ นตน้ต ารบักรณีศกึษารา้นอาหารญีปุ่่ นทีบ่รหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขต
กรงุเทพมหานคร 

520 

 ยวุดปิีน่  ทองทพิย ์และ สรุสทิธิ ์ อดุมธนวงศ ์  

 
G4-5 [D601] 
053 คณุภาพ, ความคุม้คา่ของราคา และอารมณ์พงึใจต่อสนิคา้และบรกิารในรา้นอาหาร 525 
 สรรเสรญิ  สตัถาวร  

056 แนวทางการขยายตลาดรา้นอาหารมสุลมิส าหรบัผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ชม่สุลมิ 531 
 วไิลรตัน์ เจ๊ะหมดั, และ ธนัยมยั เจยีรกลุ  

057 การลดปรมิาณผลติภณัฑบ์กพรอ่งในกระบวนการฉีดพลาสตกิ กรณีศกึษาโรงงานผลติ
ชิน้สว่นยานยนต ์

537 

 วุฒพิงษ์ ปะวะสาร    

079 การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ Vacuum Pump ดว้ยระบบการผลติแบบโต
โยตา้ 

542 

 ชชัวาลย ์ สวุรรณสงิห ์และ ปาลรีฐั  เลขะวฒันะ  
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087 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการใหบ้รกิารของธนาคารของรฐัในประเทศไทยดว้ย
แบบจ าลอง ACSI 

548 

 นคภร ธนตัพรกลุ,และ สทุธพิงษ์ สวุรรณสาธติ  

089 การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และการยอมรบันวตักรรม ในผลติภณัฑส์ิง่ทอ
ประเภทผา้และเครือ่งแต่งกายจากวสิาหกจิชมุชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ กรณีศกึษา
ในงานแสดงสนิคา้ โอทอปภมูปัิญญาไทยกา้วไกลสูส่ากล 

553 

 ตวงพร เหลาไชย และ กรทพิย ์วชัรปัญญาวงศ ์เตชะเมธกีลุ  

156 การศกึษาระบบการตลาดปลาสวยงามญีปุ่่ น ในมมุมองผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานครเพือ่พฒันาการสง่ออกปลาสวยงามของประเทศไทย 

559 

 พพิฒัน์พงษ์  กอ้นกัน้ และ อรณุลกัษณ์  วทิยวจินิ  

159 การวจิยัประเมนิหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ (หลกัสตูรใหมพ่.ศ.  2556) คณะบรหิารธุรกจิ
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

564 

 ขนิษฐา ทรงจกัรแกว้ และ คมพชัญ ์สริถิริพทิกัษ์  

186 การเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของหุน้ทีม่มีลูคา่รวมสงูสดุของทกุกลุ่มอตุสาหกรรมในแต่
ละจงัหวะของการลงทนุ ในชว่งปี พ.ศ. 2550-2558  

569 

 สมบตั ิวรนิทรนุวตัร,  กอ้งเกยีรต ิวรีะอาชากลุ และ วสนัต ์ จนัทรส์จัจา  

196 การประเมนิผลโครงการ การสอนดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขา กรณีศกึษา : คณะ
บรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น 

575 

 อลงกรณ์  ประกฤตพิงศ ์  

 
G4-6 [D602] 
092 หลกัสตูรฝึกอบรมโคช้ลนีบนพืน้ฐานสมรรถนะ 580 
 องัสนา กลิน่พพิฒัน์,  และ จกัร ตงิศภทัยิ ์  

098 การประเมนิความเสีย่งของผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็ถงึขนาดกลางใน
พืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี 

586 

 ฐติารยี ์ฉ่องสวนออ้ย, สกุลุพฒัน์ คุม้ไพศาล, และ คตัเขต บนุนาค  

104 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลสง่ผลใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y 
ในเขตกรงุเทพมหานคร 

592 

 บุษบา ช านาญศรายทุธ  

208 ความเชือ่มัน่ของนกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ต่อเสถยีรภาพของจุดหมายปลาย
ทางการท่องเทีย่วประเทศไทย 

599 

 วนิดา  วาดเีจรญิ และรงัสรรค ์เลศิในสตัย ์
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214 ปัจจยัทีส่ง่ผลใหข้องนกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นพงึพอใจต่อจุดหมายปลายทางในประเทศ
ไทย 

605 

  วนิดา วาดเีจรญิ  และกลุธดิา หมิะคณุ  

215 โครงการส ารวจแหล่งทอ่งเทีย่วยอดนิยมในประเทศไทย 10 อนัดบั ของนกัทอ่งเทีย่ว 
ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้ 

610 

 วนิดา  วาดเีจรญิ, รงัสรรค ์เลศิในสตัย,์ เอบิ พงบุหงอ,  สมชาย เลศิภริมยส์ขุ,  
และ สมบตั ิทฆีทรพัย ์

 

200 การเพิม่ประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัรในสายการผลติชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 616 
 มาลยั  เปาะจ ิและ จกัร ตงิศภทัยิ์  

201 ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน : กรณีศกึษา
บรษิทัญีปุ่่ นแหง่หนึง่  

621 

 ธนนาถ ศรจีติพพิฒัน์กลุ และ บุญญาดา นาสมบรูณ์  

203 การบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละภาวะผูน้ าสง่ผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร : กรณีศกึษา 
องคก์รธุรกจิจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ละใหบ้รกิารระบบควบคมุอตัโนมตัิ (Measurement & 
Control) สญัชาตญิีปุ่่ น 

627 

 สริริกัษ์ ศริมิาสกลุ และ  บุญญาดา นาสมบรูณ์  

212 การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกศกึษาและการสอดแทรกภาษาองักฤษในการเรยีน
การสอนของหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

634 

 คมพชัญ ์สริถิริพทิกัษ์, และ บณุยวรี ์โชคประเสรฐิสม  
 
G4-7 [D603] 
066 การพฒันาบทเรยีนออนไลน์บนระบบมเูดลิคลาวน์ วชิาคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ ส าหรบั

นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ 
638 

 ยรุนนัท ์มซูอ, สาเรศ วนัโสภา, และ สณัฑวุฒ ิตุลารกัษ์  

076 การประยกุตห์ลกัการผลติแบบลนีเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติชิน้งาน Rotary Valve  644 
 สรุะ ศภุศลิป์ และ จกัร ตงิศภทัยิ ์  

083 ปัจจยัทีม่ผีลต่อทศันคตแิละความตัง้ใจในการใชง้านนาฬกิาอจัฉรยิะโดยใชแ้บบจ าลอง
การยอมรบัเทคโนโลย ี

649 

 วรีะพล มมีงคล และ ธนัยมยั เจยีรกลุ  

093 การศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัการสง่เสรมิการตลาดกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารทะเลในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

655 

 สเุมธ สนัถวชาคร และ ธนัยมยั เจยีรกลุ 
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110 วเิคราะหภ์มูศิาสตรก์ารตลาดเชงิท าเลทีต่ัง้เพือ่ประเมนิการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัประเภท
คอนโดมเินียมดา้นราคาในพืน้ทีเ่มอืงกรงุเทพมหานคร 

661 

 ชญาณี โกวาภริตั,ิ มานสั ศรวีณิช, ด ารงศกัดิ ์รนิชมุภ ูและ ชาครนิ เพชรานนท ์  

060 การศกึษาปัญหาการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์กรณีศกึษา: บรษิทั ผลติชิน้สว่น      
ยานยนต ์

666 

 อนุวตั เจรญิสขุ, พงศศ์กัดิ ์สายธญัญา, เอบิ พงบุหงอ  

185 ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหวา่งการมุง่เน้นตลาด การมุง่เน้นการเรยีนรู ้และ
ความสามารถทางนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสงขลา 

671 

 อนุวตั สงสม และ ณฌา ขวญัมณี  

197 ผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิต่อประสทิธผิลของธุรกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบน 

675 

 เฉลมิขวญั ครธุบุญยงค ์  

199 ความพรอ้มของผูป้ระกอบการไทยต่อ ISO 9001 ฉบบัปี 2015  681 
 ปวนัรตัน์ บุตรธนู,  และ จกัร ตงิศภทัยิ์  

202 ภาวะผูน้ ามคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน: กรณีศกึษาบรษิทัญีปุ่่ น
แหง่หนึ่ง 

687 

 สภุคั นาคธรรมาภรณ์ และ บุญญาดา นาสมบรูณ์  

 
G5 [D604] 
016 Learning applied Boolean algebra by AgSTEM for training of 21st century 

learning skills 
693 

 Weera Yukunthorn, Sathit Sivilaiz, Umavadee Srikasetsarakul  

027 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัราช
ภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 4H 

699 

 ธณฐัชา  รตันพนัธ,์ สรเดช  ครฑุจอ้น, และ มนตช์ยั  เทยีนทอง  

028 บา้นทรงไทย: พฒันาการกลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั 706 
 ณฐัธดิา พวงเพช็ร, ดุสติธร งามยิง่ และอรวกิา ศรทีอง  

042 Multi-Modality Learning: Overview and Its Effects on Learner Engagement in 
the Twenty-First Century    

710 

 Sojira Karnasuta  

059 การพฒันาสือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง เรือ่ง การบวก และการลบในวชิา
คณิตศาสตรช์ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

714 

 รวพีร จรญูพนัธเ์กษม, สรเดช  ครฑุจอ้น, และ กฤช  สนิธนะกลุ  
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064 ระบบเสรมิสรา้งการเรยีนรูข้องเดก็ออทสิตกิ 719 
 นราวทิย ์ศรพลทนั, จาตุรนต ์พรลาภววิฒัน์ยิง่, และ ปานวทิย ์ธุวะนุต ิ  

065 ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) เรือ่งวสัดุและสมบตัขิองวสัดุ ทีม่ตี่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 กลุ่มโรงเรยีนนางิว้โนนสมบรูณ์  จงัหวดัขอนแกน่ 

724 

 วรศิรา กณัหาสรอ้ย,  ดวงเดอืน พนิสวุรรณ์ และ นวลจติต ์เชาวกรีตพิงศ ์  

075 ผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเรือ่ง สิง่แวดลอ้ม ทีม่ตี่อทกัษะการแกปั้ญหา
และทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จงัหวดัภเูกต็ 

730 

 กฤษฎา หดัหรอ,  จุฬารตัน์ ธรรมประทปี และ นวลจติต ์เชาวกรีตพิงศ ์  

123 ผลการใชว้ธิกีารสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม  เรือ่งสารใน
ชวีติประจ าวนั ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 กลุ่มสถานศกึษา
เขตพืน้ที ่ที ่6 ศลิา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 1 จงัหวดั
ขอนแกน่ 

736 

 วรางคณา  บุญน้อม,  นวลจติต ์เชาวกรีตพิงศ,์ และ ดวงเดอืน พนิสวุรรณ์  

216 การศกึษาความพงึพอใจในการเรยีนการสอนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐานเพือ่พฒันาทกัษะ
การพดูภาษาองักฤษของนกัศกึษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น  

742 

 วภิาณี เพง็เนตร  
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การใช้เทคโนโลยีเฮอรเ์ดิล (น ้าร้อน, สารละลายคลอรีนไดออกไซด,์ ฟอง
กา๊ซขนาดไมโคร) ต่อการยบัยัง้การเจริญเติบโตของจลิุนทรียป์นเป้ือนและ

รกัษาคณุภาพของผกักาดหอม ‘คอส’ ตดัแต่งพร้อมบริโภค 
The effect of Hurdle technology (Hot water treatment, Chlorine 

dioxide, Micro-bubbles) to inhibit microbial contamination growth and 
maintain quality on fresh-cut 'Cos' lettuce 

 
 

ปารฉิตัร แซ่ล่าย1 ณฐัชยั พงษป์ระเสรฐิ1,2 วารชิ ศรลีะออง1,2 ผอ่งเพญ็ จติอารยีร์ตัน์1,2 และ อภริด ีอุทยัรตันกจิ1,2 
สาขาเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว คณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(บางขนุเทยีน)  

49 ซอยเทยีนทะเล 25 ถนนบางขนุเทยีนชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 101501 
ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว คณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร 104002 

fonparichat@hotmail.com 

 
 

บทคดัย่อ  
ปญัหาที่ส าคัญในผกัผลไม้ตัดแต่งพร้อมบรโิภคคือ จุลินทรีย์

ปนเป้ือน การเกิดสีน ้ าตาลที่บริเวณรอยตัด งานวิจยันี้จึงศึกษาการใช้
เทคโนโลยเีฮอรเ์ดลิ ได้แก่ น ้ารอ้น สารละลายคลอรนีไดออกไซด์ และฟอง
ก๊าซขนาดไมโคร ต่อการลดปรมิาณจลุนิทรยี์ปนเป้ือนละรกัษาคุณภาพของ
ผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบรโิภค ผลการศกึษาพบว่า การใช้น ้าร้อน 
(50ºC) รว่มกบัสารละลายคลอรนีไดออกไซด์ (50ºC+ClO2) และการใชน้ ้า
ร้อนร่วมกับสารละลายคลอรีนไดออกไซด์และฟองก๊าซขนาดไมโคร 
(50ºC+ClO2+MBs) มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการยับยัง้การเจริญของ
เชือ้จุลนิทรยี์ปนเป้ือนตลอดอายุการเกบ็รกัษาเป็นเวลา 12 วนั นอกจากนี้
ในทุกชุดการทดลองที่มีการใช้น ้ าร้อนสามารถช่วยลดการเกิดสีน ้ าตาลที่
บริเวณรอยตัด ส่งผลให้มีค่าการยอมรับของผู้บริโภคสูงที่สุด การใช ้
50ºC+ClO2+MBs ยงัสามารถชว่ยรกัษาปรมิาณวติามนิซ ีความสามารถใน
การตา้นอนุมลูอสิระของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคในระหว่างการ
เกบ็รกัษา 
ค าส าคญั: เทคโนโลยเีฮอรเ์ดลิ, น ้ารอ้น, คลอรนีไดออกไซด,์ ฟองก๊าซ
ขนาดไมโคร, ผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 
 
ABSTRACT 

Fresh-cut vegetables are highly perishable due to wound 
induced browning, losses of quality and contaminated by 
microorganisms. The aim of this study was to investigate the effect of 
hurdle technology (Hot water treatment combine with chlorine dioxide 
and microbubbles to reduce microbial contamination and maintain the 
quality of fresh-cut ‘Cos’ lettuce.  The results showed that hot water 
treatment (50ºC) combine with chlorine dioxide (50ºC+ClO2)  and hot 
water treatment combine with chlorine dioxide and micro-bubbles 
(50ºC+ ClO2+ MBs)  were efficiently to inhibit microbial contamination 

growth throughout storage for 12 days.  Additionally, hot water 
treatment can reduce browning on cut edge area which resulted in 
highest score acceptance.  50ºC+ ClO2+ MBs significantly maintained 
quality on the content of vitamin C and antioxidant activities during 
storage. 
Keywords: Hurdle technology, Hot water treatment, Chlorine dioxide, 
Micro-bubbles, Fresh-cut ‘Cos’ lettuce. 
 
1) บทน า 

ผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภคก าลังเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่หันมาสนใจสุขภาพ 
เนื่องจากผกักาดหอมมปีรมิาณแคลอรี ่ไขมนั และโซเดยีมต ่า อกีทัง้
ยงัมไีฟเบอร์ ธาตุเหลก็ และวติามนิซีสูง [1] โดยนิยมรบัประทานสด 
หรอืรบัประทานร่วมกบัน ้าสลดัพรอ้มกบัผกัและผลไมห้ลากหลายชนิด 
ผกักาดหอมคอสเป็นผกักาดหอมชนิดหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมทัง้ในและ
ต่างประเทศ และมอีตัราการผลติเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะผกัตดัแต่งพรอ้ม
บริโภคมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ปญัหาส าคัญของ
ผักกาดหอมตัดแต่งคือการเกิดสีน ้ าตาลที่บริเวณรอยตัดและการ
ปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเกิดจากของเหลวต่างๆ จากภายใน
เซลล์ร ัว่ไหลออกมาจากบาดแผล โดยเฉพาะสารประกอบฟีนอลกิที่
ร ัว่ไหลออกมายงับรเิวณรอยตดัและเปลีย่นเป็นสนี ้าตาล (Browning) 
เมื่อสมัผสักบัอากาศ ส่งผลให้ผกัตดัแต่งพรอ้มบรโิภคมอีายุการเก็บ
รกัษาสัน้ลงและไม่เป็นที่ยอมรบัของผู้บรโิภค นอกจากนี้ของเหลว
ต่างๆ จากภายในเซลลท์ีร่ ัว่ไหลออกมายงัมสีารอาหารต่างๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และจะกลายเป็นแหล่งอาหาร
ส าหรบัการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี์ ส่งผลใหผ้กัมลีกัษณะปรากฏไม่
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เป็นทีต่อ้งการหรอืแสดงการเน่าเสยีในทีสุ่ด จากปญัหาดงักล่าวจงึเกดิ
การศกึษาเพือ่หาวธิกีารลด หรอืแกไ้ขปญัหาดงักล่าว  

สารละลายคลอรนีไดออกไซด์ (ClO2) เป็นสารออกซไิดซ์ที่
มคีุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรยี์ได้ [2] โดยการแพร่ผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์และยบัยัง้กระบวนการเผาผลาญอาหารของเชื้อจุลนิทรยี์ [3] ท า
ใหจุ้ลนิทรยี์ตายในที่สุด นอกจากนี้ ClO2 ยงัมปีระสทิธภิาพในการฆ่า
เชือ้จุลนิทรยี์สงูกว่าสารละลายคลอรนี (Cl2) ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม และ
ไม่จบักบัไนโตรเจนทีเ่ป็นส่วนประกอบของสารประกอบอนิทรยี์อื่นๆ
หรอืแอมโมเนียจนเกิดเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogenic byproduct) 
[4-5]  

น ้ารอ้นเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีน่ักวจิยัหนัมาใหค้วามสนใจ
ศึกษาผลของการจุ่มผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว  และพบว่าการจุ่ม
ผลติผลหลงัการเกบ็เกีย่วน ้ารอ้นสามารถลดปรมิาณจุลนิทรยีป์นเป้ือน 
ลดการสูญเสยีทางด้านคุณภาพ และการเพิ่มอายุการเก็บรกัษาของ
ผลติผลภายหลงัการเกบ็เกีย่ว [6] อกีทัง้น ้ารอ้นยงัสามารถป้องกนัการ
เกิดสีน ้ าตาลของผกัและผลไม้ตัดแต่ง โดยป้องกนัการเพิ่มขึ้นของ
กิ จก รรม เอ น ไซ ม์  Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) ที่ ถู ก
เหนี่ยวน าจากบาดแผล ซึ่งเป็นเอนไซม์ส าคัญของในกระบวนการ
สรา้ง Polyphenol [7] ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการเกดิสนี ้าตาล 

ฟ อ งก๊ าซ ข น าด ไม โค ร  (Micro-bubbles; MBs)  เป็ น
เทคโนโลยผีลติฟองก๊าซขนาดเล็ก มพีื้นที่ผิวจ าเพาะและอตัราการ
ละลายสูง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการละลายก๊าซในน ้ าได ้
รวมถงึอนุมลูอสิระไฮดรอกซลิ (OH.) ของฟองก๊าซขนาดไมโครทีเ่กดิ
จากกระบวนการสลายตวัของฟองก๊าซในตวักลางทีเ่ป็นของเหลว [8] 
อาจจะท าใหเ้ซลลข์องเชือ้จุลนิทรยีเ์กดิความเสยีหายได้ 

ดงันัน้วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้คือศกึษาผลของการใช้
เทคโนโลยเีฮอร์เดลิ (น ้าร้อน สารละลายคลอรนีไดออกไซด์และฟอง
ก๊าซขนาดไมโคร) เพือ่ลดปรมิาณจุลนิทรยีป์นเป้ือนและรกัษาคุณภาพ
ของผกักาดหอม ‘คอส’ ตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 

 
2) วิธีการทดลอง 

สุ่มและคดัเลอืกผกักาดหอมคอสไฮโดรโปนิกส์ทีป่ราศจาก

โรคและแมลงเขา้ท าลายมาท าการลา้งทัง้ตน้ดว้ยน ้าประปา แลว้หัน่ให้

เป็นชิ้นขนาด 3 ซม. และน าไปล้างด้วยวิธีการต่างๆ โดยแบ่งเป็น     

5 ชุดการทดลอง คอืชุดการทดลองที่ 1 ล้างด้วยน ้าประปา เป็นเวลา   

5 นาท ี(ชุดควบคุม), ชุดการทดลองที่ 2 ลา้งดว้ยน ้ารอ้นอุณหภูม ิ50 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี(50ºC), ชุดการทดลองที่ 3 น ้ารอ้น

อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 นาท ีร่วมกบัฟองก๊าซขนาด

ไมโคร เป็นเวลา 5 นาที (50ºC+MBs), ชุดการทดลองที่ 4 ล้างด้วย 

น ้ าร้อน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ร่วมกับ

สารละลายคลอรนีไดออกไซด์ความเขม้ขน้ 10 ppm เป็นเวลา 5 นาท ี

(50ºC+ClO2), ชุดการทดลองที ่5 ล้างด้วยน ้ารอ้นอุณหภูม ิ50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ร่วมกบัสารละลายคลอรนีไดออกไซด์

ความเข้มข้น 10 ppm และฟองก๊าซขนาดไมโคร เป็นเวลา 5 นาท ี

(50ºC+ClO2+MBs) จากนัน้น าผกักาดหอมคอสทีล่า้งดว้ยวธิต่ีางๆ มา

ผ่านเครื่องป ัน่ เหวี่ยง และบรรจุในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active 

Packaging) (มกีารซึมผ่านก๊าซออกซเิจนเท่ากบั 12,000-14,000 m2 

/day, ความหนา 25 ไมโครเมตร) ถุงละ 70 กรมั ท าการปิดผนึกดว้ย

ความรอ้นและน าไปเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

12 วนั แต่ละชุดการทดลองม ี3 ซ ้า (ถุง) จากนัน้ท าการสุ่มตัวอย่าง

เพื่อวเิคราะห์ปรมิาณจุลนิทรยี์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (การ

เปลี่ยนแปลงค่าสี a* value บริเวณรอยตัดและค่าการยอมรบัของ

ผู้บรโิภคทางด้านการเกดิสนี ้าตาล (5 คะแนน = ไม่ปรากฏสนี ้าตาล

บรเิวณรอยตัด 0% ถึง 1 คะแนน = ปรากฏสนี ้าตาลบรเิวณรอยตัด 

76-100%) กลิน่ผิดปกติและการยอมรบัโดยรวม (5 คะแนน = ชอบ

มากทีสุ่ด ถงึ 1 คะแนน = ไมช่อบมากทีสุ่ด) และการเปลีย่นแปลงทาง

เคมี  (ปริม าณ คลอ โรฟิ ลล์  วิต ามินซี  ฟี น อลิก  ควิโนน  และ

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ) ของผกักาดหอมคอสตดัแต่ง

พรอ้มบรโิภคทุกๆ 3 วนั  

ว างแผ น ก ารท ด ล อ งแบบ  Completely randomized 

design (CRD) จ านวน 3 ซ ้า โดย 1 ถุงเท่ากบัจ านวน 1 ซ ้า  

ผลการทดลองที่ ได้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน 

Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย โดยวิธ ี

Duncan's Multiple Range Test (DMRT) ดว้ยโปรแกรม SAS 

 

3) ผลการทดลอง 
3.1) ปริมาณเช้ือจลิุนทรีย ์

ผักกาดหอมคอสไฮโดรโปนิกส์มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
เริ่มต้น เท่ากบั 2.47 logCFU/gFW เมื่อน ามาผ่านกระบวนการล้าง
ด้วยน ้ าประปา, 50ºC และ 50ºC+MBs พบว่าปรมิาณเชื้อจุลินทรีย์
ลดลงเพียงเล็กน้อยและไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
ส ถิ ติ ต ล อ ด ก า ร เก็ บ รั ก ษ า  ใน ข ณ ะ ที่  50ºC+ ClO2 แ ล ะ 
50ºC+ClO2+MBs สามารถลดปรมิาณเชื้อจุลินทรยี์ได้ทัง้หมดตลอด
การเกบ็รกัษา โดยมปีรมิาณเชือ้จุนทรยี์ต ่ากว่าเกณฑ์การนับ (25-300 
โคโลนี) ไม่สามารถนับจ านวนโคโลนีได ้(<25 โคโลนี) ตลอดการเก็บ
รกัษา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1: ปรมิาณเชื้อจุลินทรีย์ทัง้หมดของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบริโภคที่
ผา่นการลา้งดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 
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3.2) การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

3.2.1) การเปลีย่นแปลงค่าส ีa* value บรเิวณรอยตดั 
ผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทุกชุดการทดลองมี

ค่า a* สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ในวนัแรกและวนัที ่3 แต่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัเมือ่เก็บ
รกัษาผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคเป็นเวลา 6 9 และ 12 วนั 
โดยผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีล่า้งดว้ยน ้าปะปา (มคี่า a* 
อยู่ในช่วง -9.14 ถึง -3.67) มคี่าเข้าใกล้สีแดงมากกว่าผกักาดหอม
คอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีผ่่านการลา้งดว้ย 50ºC+ClO2 (มคี่า a* อยู่
ในช่วง -8.18 ถึง -5.60) 50ºC+MBs (มคี่า a* อยู่ในช่วง -8.68 ถึง -
5.73)  50ºC+ClO2+MBs (มคี่า a* อยู่ในช่วง -8.14 ถึง -6.39) และ 
50ºC (มคี่า a* อยู่ในช่วง -9.54 ถงึ -6.46) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รปูที่ 2: การเปลี่ยนแปลงค่าส ีa* value บรเิวณรอยตดัของผกักาดหอมคอสตดัแต่ง
พรอ้มบรโิภคทีผ่า่นการลา้งดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 
12 วนั 
 

3.2.1) ค่าการยอมรบัของผูบ้รโิภค 
การยอมรับทางด้านการเกิดสีน ้ าตาลและการยอมรับ

โดยรวมของผู้บรโิภคทุกชุดการทดลองมีคะแนนการยอมรบัลดลง
อย่างต่อเนื่องและมคีะแนนสูงกว่า 2.5 ตลอดการเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภูม ิ
4ºC โดยผกัในชุดควบคุมมคีะแนนน้อยกว่าชุดการทดลองอื่นๆอย่างมี
นัยส าคัญ เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 3 ถึง 9 วัน และ 6 ถึง 9 วัน 
ตามล าดบั แต่ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติิกบัชุดการทดลองอื่นๆ
เมื่อเก็บรกัษาเป็นเวลา 12 วนั ในขณะที่ค่าการเกิดกลิ่นผิดปกติมี
คะแนนการยอมลดลงเพยีงเล็กน้อยและไม่มคีวามแตกต่างกนัตลอด
อายุการเกบ็รกัษาในทุกชุดการทดลอง  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3: ค่าการยอมรบัของผู้บริโภค (A) การเกิดสีน ้าตาลบรเิวณรอยตดั (B) การ
เกดิกลิน่ผดิปกต ิ(C) การยอมรบัโดยรวมของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบรโิภค
ที่ผ่านการล้างด้วยด้วยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาที่อุณหภูม ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 
ผกักาดหอมคอสจะสิ้นสุดการเกบ็รกัษาเมื่อมคีะแนนการยอมรบัเท่ากบัหรอืต ่ากว่า 
2.5 คะแนน 

 
3.3) การเปล่ียนแปลงทางเคมี 

3.3.1) ปริมาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมดปริมาณคลอโรฟิลล์
ทัง้หมดของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทุกชุดการทดลอง
ลดลงเพยีงเลก็น้อย และไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติติลอดการเกบ็
รกัษา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ใช้ 50ºC และ 50ºC+ClO2+MBs มี
แนวโน้มของปรมิาณคลอโรฟิลลท์ัง้หมดคงทีต่ลอดการเกบ็รกัษา 
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รปูที ่4: ปรมิาณคลอโรฟิลล์ทัง้หมดของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีผ่่าน
การลา้งดว้ยดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 

 
3.3.2) ปรมิาณวติามนิซ ี
ปรมิาณวติามนิซขีองผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภค

มปีรมิาณลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเก็บรกัษา ผกักาดหอม
คอสตัดแต่งพร้อมบริโภคที่ผ่านการล้างด้วย 50ºC+ClO2+MBs มี
ปรมิาณวติามนิซีสูงกว่า ชุดควบคุม และชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมี
นยัส าคญั ในขณะทีผ่กัทีล่า้งดว้ย 50ºC, 50ºC+MBs และ 50ºC+ClO2 
มปีรมิาณวติามนิซน้ีอยกว่าชุดควบคุมอย่างมนีัยส าคญัในวนัสุดทา้ย
ของการเกบ็รกัษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5: ปรมิาณวติามินซขีองผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบรโิภคที่ผ่านการล้าง
ดว้ยดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 
 

3.3.3) ปรมิาณฟีนอลกิ 
ปรมิาณฟีนอลกิในผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคมี

ปรมิาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเก็บรกัษา โดยวนัแรก
พบว่า ผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบรโิภคในชุดควบคุมมปีรมิาณ  
ฟีนอลิกสูงที่สุด เท่ากบั 29.94 mg/100gFW ในขณะที่ผ ักกาดหอม
คอสตัดแต่งพร้อมบริโภคที่ผ่านการล้างด้วย 50ºC+ClO2+MBs มี
ปริมาณฟีนอลิกต ่าที่สุด เท่ากับ 22.89 mg/100gFW ตัง้แต่วนัที่ 3 
ของการเก็บรกัษา พบว่า ปริมาณฟีนอลิกของทุกชุดการทดลองมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นและไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีปริมาณ     
ฟีนอลิกสูงที่สุดในวนัสุดท้ายของการเก็บรกัษาอยู่ในช่วง 32.05 – 
36.83 mg/100gFW 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่6: ปรมิาณฟีนอลกิของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภคทีผ่า่นการลา้ง 
 
ดว้ยดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 

 
3.3.4) ปรมิาณควโินน 
ปริมาณควิโนนของทุกชุดการทดลองมีปริมาณเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเกบ็รกัษา โดยเฉพาะชุดควบคุมมปีรมิาณ
สูงในวันที่  3 และ 6 ของการเก็บรักษา ในขณะที่ 50ºC+MBs มี
แนวโน้มของปรมิาณควโินนต ่ากว่าชุดการทดลองอื่นๆตลอดอายุการ
เกบ็รกัษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รปูที่ 7: ปรมิาณควโินนของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบรโิภคที่ผา่นการลา้งดว้ย
ดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 

 
3.3.5) ความสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระ  
กจิกรรมการต้านอนุมลูอสิระ DPPH ของผกักาดหอมคอส

ตดัแต่งพร้อมบรโิภคทุกชุดการทดลองมปีรมิาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างทางสถิติใน 3 วนัแรกของการเก็บ
รักษา แต่ เมื่อ เก็บรักษาไว้เป็นเวลานาน 6 ถึง 12 วัน  พบว่า 
ผักก าดหอมคอสตัด แ ต่ งพ ร้อมบ ริโภ ค ที่ ผ่ าน การล้ างด้ ว ย 
50ºC+ClO2+MBs มกีจิกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (22.85%) 
ตามด้วย  50ºC+ClO2 (21.49%) และมีกิจกรรมสู งกว่ าอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติกบัผกัที่ผ่านการล้างด้วย 50ºC, 50ºC+MBs และ
น ้าประปา (19.69, 19.25 และ 18.92%) ตามล าดบั 
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รูปที่ 8: กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อมบรโิภคที่
ผา่นการลา้งดว้ยดว้ยวธิต่ีางๆ ในขณะเกบ็รกัษาทีอุ่ณหภมู ิ4ºC เป็นเวลา 12 วนั 

 
4) วิจารณ์ผลการทดลอง 

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อม
บริโภคลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อผ่านการล้างด้วย 
50ºC+ClO2 และ 50ºC+ClO2+MBs โดยปกตแิล้วเมือ่ ClO2 สมัผสักบั
เซลลจ์ุลนิทรยี์ เซลล์ของจุลนิทรยีจ์ะถูกท าลายมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบั
ความเขม้ขน้ของ ClO2 และระยะเวลาที ่ClO2 สมัผสัเซลลจ์ุลนิทรยี ์[4] 
รวมถงึการเขา้ถงึของสารฆ่าเชื้อ ซึ่งสารละลายคลอรนีไดออกไซด์ไม่
สามารถเขา้ท าลายเชือ้จุลนิทรยีท์ีแ่ทรกอยู่ในเซลลข์องผลติผลได ้เช่น
บริเวณปากใบ (Stomata) หรือกลุ่มเซลล์ที่มีขนาดเล็กๆ  (Small 
cluster) [9-10] เมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับ MBs พบว่า MBs สามารถ
ส่ งเสริมประสิทธิภ าพของสารฆ่ าเชื้ อ โดยการเข้าไปท าลาย
เชือ้จุลนิทรยีท์ีแ่ทรกอยู่เซลล์ของผลติผลได้ แต่กส็่งผลใหเ้นื้อเยื่อของ
ผลติผลเกดิความเสยีหายไปดว้ย โดยเฉพาะใบอ่อนที่มลีกัษณะของ
เนื้อเยื่อใบถูกกดักร่อน และไม่ปรากฏใหเ้หน็ในทนัทหีลงักระบวนการ
ล้าง แต่จะปรากฏให้เห็นในวันที่ 6 ของการเก็บรักษา (data not 
shown) 

การล้างผกักาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคด้วยน ้าร้อน 
50ºC เป็นเวลาสัน้ๆเพียง 1 นาที ตามด้วยการล้างด้วยสารละลาย
คลอรีนไดออกไซด์และฟองก๊าซขนาดไมโครสามารถลดการเกิด      
สีน ้ าตาลบริเวณ รอยตัดของผักกาดหอมคอสได้ โดยลดการ
เปลี่ยนแปลงค่าสี (a* value) บรเิวณรอยตดั คอืมคี่าสเีข้าใกล้สแีดง
น้อยกว่าชุดควบคุม และมคีะแนนการยอมรบัของผู้บรโิภคทางด้าน
เกิดสีน ้ าตาลและการยอมรับโดยรวมสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมี
นัยส าคญั เนื่องจากความร้อนสามารถยบัยัง้กิจกรรมของเอนไซม ์
PAL (Phenylalanine ammonia-lyase) แล้วยังสามารถลดกิจกรรม
ของเอนไซม์ PPO (Polyphenol oxidase) [11] เนื่องจากเอนไซม ์
PPO ถูกยบัยัง้ทีอุ่ณหภมูสิงูกว่า 40ºC [12]  

ทางด้านคุณภาพของผกักาดหอมคอสตดัแต่งพรอ้มบรโิภค 
พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ของผักที่ผ่านการล้างด้วยวิธีต่างๆ ไม่มี
ความแตกต่างกนัตลอดการเก็บรกัษา ในขณะที่ 50ºC+ClO2+MBs 
สามารถลดการสูญเสยีปรมิาณวติามนิซีของผกักาดหอมคอสตดัแต่ง
พร้อมบรโิภคได้ดกีว่าวธิกีารลา้งอื่นๆอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเก็บรกัษา
เป็นเวลา 6 9 และ 12 วนั Koukounaras et al., (2008) [13] รายงาน
ว่าความรอ้นทีอุ่ณหภมู ิ50ºC เพยีงอย่างเดยีวสามารถลดกระบวนการ
หายใจของลกูพชีตดัแต่งพรอ้มบรโิภคได ้แต่ไม่สามารถรกัษาปรมิาณ

วติามนิซไีด้ ซึ่งให้ผลไปทางเดยีวกนักบัการทดลองนี้คอื การล้างผกั
ด้วยน ้ าร้อนไม่สามารถลดการสูญ เสียปริมาณ วิตามินซีของ
ผักกาดหอมคอสได้  แ ต่ ให้ผลดี เมื่ อ ใช้น ้ าร้อน  50ºC ร่วมกับ 
ClO2+MBs ในการล้างผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภค มี
รายงานว่า ClO2 เป็นสารออกซิไดซ์ที่แรงสามารถท าปฏิกิริยากับ
วติามินซี [14] ดังนัน้กระบวนการล้างผลิตผลด้วย ClO2 อาจท าให้
ปรมิาณวติามนิซีต ่ากว่าชุดควบคุมในช่วงแรกของการเกบ็รกัษา แต่
เมื่อเก็บรกัษาได้ระยะเวลาหนึ่ง ปรมิาณวติามนิซีของผลติผลที่ล้าง
ดว้ย ClO2 จะมกีารสูญเสยีน้อยลงและมปีรมิาณสูงกว่าชุดควบคุมใน
ทีสุ่ด [4, 15] นอกจากนี้การลา้งผกัดว้ย 50ºC+ClO2+MBs ยงัสามารถ
รกัษาคุณสมบตักิารตา้นอนุมลูอสิระ (DPPH) ของผกักาดหอมคอสตดั
แต่งพร้อมบริโภคได้สูงที่สุด รองลงมาคือผักที่ผ่านการล้างด้วย 
50ºC+ClO2 มีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิธีการล้างอื่นๆ
อย่างมนีัยส าคญั ส่วนปรมิาณฟีนอลกิและปรมิาณควโินน พบว่า มี
ปรมิาณเพิม่ขึน้ในระหว่างการเกบ็รกัษา แต่อย่างไรกต็ามการลา้งผกั
ด้วยวธิต่ีางๆมแีนวโน้มของปรมิาณฟีนอลกิและควโินนน้อยกว่าชุด
ควบคุม นอกจากนี้ ย ังพบว่า 50ºC+MBs มีแนวโน้มของปริมาณ     
ควิโนนต ่ ากว่าชุดการทดลองอื่นๆ อาจเป็นไปได้ว่าอนุมูลอิสระ      
ไฮดรอกซิลของ MBs สามารถท าลายเอ็นไซม์ PPO ที่เป็นเอนไซม์
ส าคัญ ในปฏิกิริย าการเกิดสีน ้ าต าล  จะท าห น้ าที่ ออกซิ ไดซ์
สารประกอบฟีนอลิกให้กลายเป็นสารประกอบสีน ้ าตาลที่เรียกว่า    
ควโินนเกดิขึน้ในผกัและผลไม ้[16] ซึ่งอาจช่วยส่งเสรมิประสทิธภิาพ
ของน ้ารอ้นในการลดปฏกิริยิาการเกดิสนี ้าตาลได ้
 
5) สรปุ  

การใชเ้ทคโนโลยเีฮอร์เดลิ ไดแ้ก่ น ้ารอ้น สารละลายคลอรนี
ไดออกไซด์และฟองก๊าซขนาดไมโคร มปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้การ
เจรญิเติบโตของจุลินทรีย์ปนเป้ือน ลดการเกิดสีน ้ าตาลและรกัษา
คุณภาพของผกักาดหอม ‘คอส’ ตดัแต่งพรอ้มบรโิภคได ้และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติผกักาดหอมคอสตดัแต่งพร้อม
บรโิภคไดใ้นอนาคต 

 
6) ข้อเสนอแนะ 

ควรลดความเขม้ขน้ของสารละลายคลอรนีไดออกไซดเ์มือ่ใช้
ร่วมกบัเทคโนโลยฟีองก๊าซขนาดไมโคร เพื่อลดความรุนแรงของการ
ออกฤทธิก์ดักร่อนในผกัใบอ่อน  
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บทคดัย่อ 

อุบตัเิหตุทำงรถยนต์ที่มคีวำมรุนแรงอำจส่งผลใหผู้ป้ระสบอุบตัิเหตุ
หมดสติหรอืไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุแบบ
อตัโนมตัิจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อแก้ปญัหำดังกล่ำว ซึ่งประกอบด้วยแอปพล ิ     
เคชนับนโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชแ้บบจ ำลองทีพ่ฒันำด้วยโครงขำ่ยประสำทเทยีม
แบบเพอร์เซปตรอนหลำยชัน้ โดยจ ำแนกอุบัติเหตุออกเป็น 5 เหตุกำรณ์ 
ได้แก่ รถไม่เกิดอุบตัเิหตุ รถชนแล้วหยุดอยู่กบัที่ รถชนแล้วไถลไปทำงขวำ 
รถชนแลว้ไถลไปทำงซำ้ย และรถพลกิคว ่ำ กำรสรำ้งแบบจ ำลองจะใชร้ถบงัคบั
ขนำดเลก็ รถบัม๊ และโทรศพัทม์อืถอื เพื่อจ ำลองเหตุกำรณ์เสมอืนจรงิ  โดยใช้
ชดุขอ้มูลฝึกสอนจ ำนวน 145 ชุด และชดุขอ้มูลส ำหรบักำรประเมนิผล 40 ชุด 
ผลกำรทดลองพบว่ำแบบจ ำลองสำมำรถจ ำแนกอุบัติเหตุได้อย่ำงถูกต้อง    
รอ้ยละ 95 ซึง่ขอ้มลูจำกเซนเซอรว์ดัควำมเรง่บนรถบงัคบัขนำดเลก็และรถบัม๊
จะน ำไปหำควำมสมัพนัธเ์พื่อสรำ้งแบบจ ำลองส ำหรบักำรจ ำแนกอบุตัเิหตุทำง
รถยนตจ์รงิในอนำคตต่อไป 
ค าส าคญั: แจ้งอุบตัิเหตุอตัโนมตัิ, เซนเซอรว์ดัควำมเร่ง, โครงข่ำยประสำท
เทยีม, เพอรเ์ซปตรอนหลำยชัน้ 
 
ABSTRACT 

The fatal car accident may be affected to victims cannot help 
themselves.  The automatic accident notification system can used for 
help victim.  Our system has a mobile application uses classification 
model, which follows multi-layer artificial neural networks.  The car 
accident will classified into five events including no car accident, 
stationary vehicle accident, car crash skidded to right, car crash 
skidded to left, and car crash flipped over. We create virtual simulation 
the model using small remote control car, bumper car, and mobile 
phone.  The training datasets are from mobile phone sensor 145 sets 
and testing data for evaluation 30 sets.  The accuracy of accident 
classification model is 95% .  The information from sensors on small 
remote control car is compared with sensors on the bumper car to find 
a relationship to create a model for real car accident classification in 
the future work. 
Keywords:  Automatic Accident Alert, Accelerometer Sensor, Artificial 
Neural Network, Multi-layer Perceptron 
 
 
 

1) บทน า 
ในแต่ละปีของประเทศไทยมสีถติิกำรเกดิอุบตัิเหตุเป็นจ ำนวน

มำก ทัง้ยังมีแนวโน้มว่ำจะมีกำรเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมำกขึ้น  [1]  บำง
สถำนกำรณ์ผูท้ีป่ระสบอุบตัเิหตุอำจมอีำกำรไมร่ำ้ยแรงมำกนกั เพยีงแต่
ได้รบักำรรกัษำหรือได้รบัควำมช่วยเหลือที่ล่ำช้ำ จงึท ำให้ร่ำงกำยที่
ได้รบับำดเจ็บนัน้ไม่สำมำรถทนกับอำกำรเจ็บปวดที่ได้รบัไหวและ
อำจจะท ำให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตลงได้  ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
สมควรทีจ่ะตอ้งไดร้บัควำมช่วยเหลอือย่ำงรวดเรว็และทนัท่วงท ี 

 ควำมรวดเร็วในกำรช่วยเหลอืผู้ที่ประสบอุบตัิเหตุเป็นหนึ่ ง
ปจัจยัส ำคญัทีอ่ำจจะลดอตัรำกำรเสยีชวีติลงได ้ทัง้ยงัสำมำรถช่วยเหลอื
ผูท้ี่ประสบอุบตัิเหตุในสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึ้นให้ได้รบักำรรกัษำไดอ้ย่ำง
รวดเรว็ จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะน ำเอำเทคโนโลยมีำใชเ้พือ่ตอบรบักบัปญัหำ
ที่เกดิขึ้น บทควำมนี้น ำเสนอระบบต้นแบบส ำหรบัแจ้งเตือนอุบัติเหตุ
แบบอัตโนมัติซึ่ งครอบคลุมทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง  โดยสร้ำง
แบบจ ำลองส ำหรบักำรจ ำแนกตำมโครงข่ำยประสำทเทยีมแบบเพอร์
เซปตรอนหลำยชัน้ ซึ่งจ ำแนกอุบตัเิหตุออกเป็น 5 เหตุกำรณ์ ไดแ้ก่ รถ
ไม่เกดิอุบตัเิหตุ รถชนแล้วหยุดอยู่กบัที่ รถชนแล้วไถลไปทำงขวำ รถ
ชนแล้วไถลไปทำงซ้ำย และรถพลกิคว ่ำ กำรสรำ้งแบบจ ำลองจะใชร้ถ
บังคับขนำดเล็ก รถบัม๊  และโทรศัพท์มือถือ เพื่อจ ำลองเหตุกำรณ์
เสมอืนจรงิ เมือ่ไดแ้บบจ ำลองทีม่คีวำมถูกตอ้งมำกพอ จะน ำแบบจ ำลอง
นี้ไปใช้บนแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์เพื่อประเมินควำมถูกต้อง และ
ทดสอบร่วมกบัระบบรบัค ำร้องที่สำมำรถแจ้งเตือนไปยงัหน่วยกู้ภัย
ฉุกเฉิน สถำนีต ำรวจ หรอืโรงพยำบำล เมื่อผู้ใช้ประสบอุบตัิเหตุโดย
อตัโนมตั ิ
 
2) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1) ระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์ 
      เป็นระบบปฏิบัติกำรบนสมำร์ทโฟนที่มีพื้นฐำนอยู่บน

ระบบปฏบิตักิำรลนุิกซ์ แรกเริม่พฒันำโดยบรษิัทแอนดรอยด์ จำกนัน้
ทำงบรษิัทกูเกิลได้ซื้อลิขสิทธิแ์ละน ำระบบปฏิบตัิกำรแอนดรอยด์มำ
พัฒนำต่อ โดยระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติกำรที่
พฒันำดว้ยภำษำจำวำ ทีท่ำงกูเกลิไดม้กีำรน ำลขิสทิธิข์องโคด้มำใช้ใน
ลกัษณะของซอฟต์แวร์เสรีหรือโอเพนซอร์ส (Open Source) ท ำให้
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นักพฒันำสำมำรถน ำโคด้ของระบบปฏบิตัิกำรแอนดรอยด์มำดดัแปลง
แกไ้ขไดอ้ย่ำงอสิรเสร ี[2] 

2.2) เวบ็เซอรว์สิ (Web services) 
     เว็บเซอร์วิสถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูระหว่ำงเครือ่งคอมพวิเตอร์ผ่ำนระบบเครอืข่ำย ภำษำทีใ่ชพ้ฒันำ
บรกิำรบนเวบ็ เช่น ภำษำซพีลสัพลสั (C++) ภำษำจำวำ (Java) ภำษำ
จำวำสครปิ (JavaScript) [3,4] 

2.3) บรกิำรระบุต ำแหน่ง (Location-based services) 
      เป็นเทคโนโลยทีี่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิำรจำก

กำรระบุต ำแหน่ง เช่น กำรค้นหำต ำแหน่งของสถำนที่ต่ำง ๆ  และ
บรกิำรแผนที่ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ในกำรรบั-ส่งขอ้มูล 
และจีพีเอส (GPS) ในกำรระบุต ำแหน่ง กำรให้บรกิำรระบุต ำแหน่งม ี    
ผูใ้ห้บรกิำรต่ำง ๆ ด้วยกำรเชื่อมโยงผ่ำนเครอืข่ำย จงึมกีำรน ำบรกิำร
ระบุต ำแหน่งมำใชใ้นเชงิธุรกจิ กำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ กำรโฆษณำ และ
บรกิำรประชำชน กำรกูภ้ยั ขอ้มลูจรำจร [5] 

2.4) ระบบจพีเีอส (GPS) 
      เป็นกำรบอกพกิดัของวตัถุต่ำง ๆ บนโลก โดยเครื่องรบั

สญัญำณระบบจพีเีอสสำมำรถค ำนวณพกิดัโดยใช้ค ำนวณจำกควำมถี่
สญัญำณนำฬกิำทีส่่งจำกดำวเทยีม  โดยเครือ่งรบัสญัญำณระบบจพีเีอส 
สำมำรถค ำนวณควำมเรว็และทศิทำงน ำมำใชร้่วมกบัโปรแกรมแผนที่ 
[6] 

2.5) กเูกลิแมปเอพไีอ (Google Maps API) 
      เป็นตัวกลำงที่ท ำหน้ำที่ เชื่อมต่อระหว่ำงโปรแกรม

ประยุกต์หรอืเชื่อมกำรท ำงำนเขำ้กบัระบบปฏิบตัิกำรต่ำง ๆ [7] โดย     
กเูกลิแมป เป็นบรกิำรของบรษิทักเูกลิ ทีใ่หบ้รกิำรเทคโนโลยดีำ้นแผนที ่
ที่มปีระสทิธภิำพสูงและใช้งำนง่ำย [8] ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกำรค้นหำ
ขอ้มลูทำงภูมศิำสตร ์เช่น แผนทีอ่อนไลน์, ภำพถ่ำยดำวเทยีม, เสน้ทำง
กำรขบัรถ, ทีอ่ยู่, และรำยชือ่องคก์รธุรกจิ [9] โดยบรกิำรแผนทีน่ี้เริม่ต้น
ใหบ้รกิำรตัง้แต่กลำงปี ค.ศ. 2005 เป็นบรกิำรฟรทีีจ่ดัใหแ้ก่ผูใ้ชท้ ัว่โลก
ส่วนประกอบที่ส ำคัญที่ดึงดูดผู้ใช้งำนเป็นอย่ำงมำก คือแผนที่และ
ภำพถ่ำยดำวเทียมคุณภำพดี ซึ่งครองคลุมพื้นผิวโลกในมำตรำส่วน   
ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม [10] 

2.6) เซนเซอรว์ดัควำมเร่ง (Accelerometer Sensor) 
      เป็นเซนเซอร์ทีใ่ช้ในกำรตรวจจบัลกัษณะกำรเคลื่อนไหว

ของสมำรท์โฟนว่ำมกีำรเคลือ่นทีเ่ป็นอย่ำงไร หรอืมคีวำมเรว็เท่ำไร เช่น 
กำรเคลื่อนที่ข ึ้นบน -ลงล่ำง กำรเคลื่อนที่ไปทำงซ้ำย-ทำงขวำ กำร
เคลือ่นทีไ่ปขำ้งหน้ำ-ขำ้งหลงั หรอืกำรเคลือ่นทีไ่ปในแนวทแยง [11]  

2.7) โครงขำ่ยประสำทเทยีม (Artificial Neural Network) 
      เป็นส่วนหนึ่งของปญัญำประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 

ที่เป็นแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ (Mathematical model) ส ำหรับ
ประมวลผลสำรสนเทศด้วยกำรค ำนวณแบบคอนเนคชันนิสต์ 
(Connectionist) เพื่อพฒันำให้คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนได้เหมอืน
สมอ งข อ งม นุ ษ ย์ ให้ ส ำม ำรถ เรีย น รู้ก ำ รจ ำ รูป แบบ  (Pattern 
Recognition) และกำรสรำ้งควำมรูใ้หม ่(Knowledge Extraction) [12]      

2.8) โครงขำ่ยประสำทเทยีมเพอรเ์ซปตรอนแบบหลำยชัน้ 
(multi-layer perceptron)  

                เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ำยประสำทเทียมชนิดหนึ่ง ที่มี
โครงสรำ้งเป็นแบบชัน้หลำย ๆ ชัน้ และเหมำะส ำหรบัน ำมำประยุกต์ใช้
กบังำนทีม่คีวำมซบัซ้อนมำก ๆ โดยโครงข่ำยประสำทเทยีมเพอรเ์ซปต
รอนแบบหลำยชัน้นัน้ประกอบด้วยชัน้ข้อมูลเข้ำ (Input Layer) ชัน้
ขอ้มูลออก (Output Layer) และสุดท้ำยชัน้ซ่อน (Hidden Layer) โดย
ชัน้ซ่อนนัน้จะมกีีช่ ัน้กไ็ด ้แต่ควรทีจ่ะมอีย่ำงน้อยหนึ่งชัน้ [13] 

2.9) สมกำรกำรหำค่ำควำมเร่ง 
      จำกงำนวจิยั [14] ได้กล่ำวไว้ว่ำ เรำสำมำรถพฒันำระบบ

บนสมำร์ทโฟนทีม่รีะบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด์ใหส้ำมำรถแจง้เตอืนไป
ยงัหน่วยงำนกู้ภัยฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อัตโนมตัิ โดยสำมำรถ
ตรวจสอบและวิเครำะห์ควำมรุนแรงได้จำกข้อมูลของเซนเซอร์ว ัด
ควำมเร่งบนสมำรท์โฟน ซึง่ค่ำทีไ่ดร้บัจำกเซนเซอรท์ัง้ 3 ค่ำ คอื ค่ำจำก
แกน X, Y และ Z จะน ำมำหำค่ำควำมเร่งไดด้งัสมกำรที ่1 

MA = √ax2 +  ay
2 +  az

2                     (1) 

 
3) วิธีการด าเนินงาน 

กำรพัฒนำระบบต้นแบบกำรแจ้งเตือนอัตโนมตัินัน้เป็นกำร
ท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงโมบำยแอปพลเิคชนัและเวบ็แอปพลเิคชนั โดย
กำรท ำงำนของระบบคอื เมือ่ผูใ้ชง้ำนโมบำยแอปพลเิคชนัเกดิอุบตัเิหตุ
ทำงรถยนต์ ระบบจะท ำกำรประมวลผลควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้น โดยใช้แบบจ ำลองส ำหรบักำรจ ำแนกตำมโครงข่ำยประสำท
เทยีมแบบเพอรเ์ซปตรอนหลำยชัน้ และเตรยีมกำรส่งขอ้มลูต่อไปยงัเวบ็
แอปพลเิคชนั หลงัจำกเกดิอุบตัเิหตุโมบำยแอปพลเิคชนัจะนับถอยหลงั
เป็นเวลำ 30 วนิำทกี่อนกำรส่งขอ้มลู เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ำมำรถยกเลกิกำรแจง้
อัตโนมตัิของระบบได้ หรือหำกผู้ใช้งำนโมบำยไม่ได้ท ำกำรยกเลิก 
ระบบโมบำยจะท ำกำรส่งขอ้มูลต่ำง ๆ รวมถึงต ำแหน่งที่เกดิอุบตัิเหตุ
ของผู้ใชโ้มบำยไปยงัเว็บแอปพลเิคชนั และด้ำนของเวบ็แอปพลเิคชนั
นัน้จะมีผู้ใช้ซึ่งมหีน้ำที่ในกำรรบักำรแจ้งเตือน คอยตอบรบักำรแจ้ง
เตือนของผู้แจ้ง ซึ่งข้อจ ำกดัของกำรแจ้งเตือนแบบอตัโนมตัิของแอป
พลเิคชนัในปจัจุบนัทีเ่หน็ไดช้ดัคอื เมือ่เกดิอุบตัเิหตุแลว้สมำรท์โฟนไม่
สำมำรถท ำงำนได้ ระบบก็ไม่สำมำรถแจ้งเตือนแบบอตัโนมตัิ และไม่
สำมำรถส่งขอ้มลูไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งแบบอตัโนมตัไิด ้

 

 
รปูที ่1: หน้ำหลกัของโมบำยแอปพลเิคชนั 

 
นอกจำกกำรแจง้เตอืนอตัโนมตัแิลว้ ระบบยงัมฟีงัก์ชนักำรแจง้

ดว้ยตนเองดงัรูปที่ 1 โดยผูใ้ชส้ำมำรถกดที่ปุ่ม “SOS” ที่หน้ำหลกัของ

   



 
 

28 

 

โมบำยแอปพลเิคชนั แต่กำรท ำงำนของฟงัก์ชนันี้ไม่สำมำรถจ ำแนกได้
ว่ำผูใ้ชเ้กดิอุบตัเิหตุในรปูแบบใด 

กำรเริ่มต้นกำรพฒันำระบบเริม่จำกำรศึกษำกำรท ำงำนของ
เซนเซอร์ว ัดควำมเร่งที่อยู่บนสมำร์โฟน ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ว ัดค่ำ
ควำมเร่งไดจ้ำก 3 แกนของสมำร์ทโฟน นัน้คอืแกน X, Y, และ Z เมื่อ
วำงสมำรท์โฟนไปในแนวระนำบเดยีวกนักบัพืน้โลก แกน X เป็นแกนที่
บอกกำรเคลื่อนที่ไปทำงซ้ำย หรือทำงขวำ หำกค่ำที่ได้เป็นบวก
หมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนก ำลงัเคลื่อนที่ไปทำงขวำ หำกค่ำที่ไดต้ดิลบ
หมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนเคลื่อนทีไ่ปทำงซ้ำย แกน Y เป็นแกนทีบ่อก
กำรเคลือ่นทีไ่ปดำ้นหน้ำ หรอืถอยหลงั หำกค่ำทีไ่ดเ้ป็นบวกหมำยควำม
ว่ำสมำรท์โฟนก ำลงัเคลื่อนทีไ่ปดำ้นหน้ำ หำกค่ำทีไ่ดต้ดิลบหมำยควำม
ว่ำสมำรท์โฟนเคลื่อนทีไ่ปถอยหลงั แกน Z เป็นแกนทีบ่อกกำรเคลือ่นที่
ข ึน้บน หรอืลงล่ำง หำกค่ำทีไ่ดเ้ป็นบวกหมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนก ำลงั
เคลือ่นทีข่ ึน้บน หำกค่ำทีไ่ดต้ดิลบหมำยควำมว่ำสมำรท์โฟนเคลือ่นทีล่ง
ล่ำง 

 

 
รปูที ่2: แกนของสมำร์ทโฟน [11] 

 
กำรเก็บข้อมูลเซนเซอร์วดัควำมเร่งจำกรถบังคับขนำดเล็ก 

เพื่อใช้ในกำรสอนให้แบบจ ำลองรู้จ ำและสำมำรถจ ำแนกเหตุกำรณ์   
ต่ำง ๆ พรอ้มทัง้ขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรทดสอบ โดยบทควำมนี้แบ่งเหตุกำรณ์
ของรถออกเป็น 5 เหตุกำรณ์ คอื รถขบัปกต ิรถชนแลว้หยุด รถชนแลว้
ไถลซำ้ย รถชนแลว้ไถลขวำ และรถชนแลว้พลกิคว ่ำ น ำสมำรท์โฟนทีใ่ช้
ในกำรพฒันำมำเกบ็ขอ้มลู ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้จะเป็นขอ้มลูทัง้ 3 แกนของ
สมำรท์โฟน แลว้น ำขอ้มลูมำสรำ้งกรำฟเพื่อวเิครำะหค์วำมแตกต่ำงของ
แต่ละเหตุกำรณ์ จำกกำรทดลองพบว่ำ หำกเกดิเหตุกำรณ์รถขบัปกต ิ
กรำฟจะมกีำรเคลื่อนไหวทีส่ม ่ำเสมอทัง้ 3 แกน แกน X และ Y จะมคี่ำ
อยู่ระหว่ำง -5 ถงึ 5 แกน Z จะมคี่ำอยู่ระหว่ำง 5 ถงึ 15 ดงัรปูที ่3 
 

 
รปูที ่3: กรำฟรถขบัปกตขิองรถบงัคบัขนำดเลก็ 

 

หำกเกดิเหตุกำรณ์รถชนแล้วหยุด กรำฟจะมกีำรเปลี่ยนแปลงจำกเดมิ
คอื แกน Y จะมคี่ำต ่ำกว่ำ 5 แกน Z จะมคี่ำมำกกว่ำ 15 ดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4: กรำฟรถชนแล้วหยุดของรถบงัคบัขนำดเลก็ 

 
หำกเกดิเหตุกำรณ์รถชนแลว้ไถลซ้ำย กรำฟจะมกีำรเปลีย่นแปลงจำก
เดมิคอื แกน X และ Y จะมคี่ำต ่ำกว่ำ -5 แกน Z จะมคี่ำมำกกว่ำ 15 ดงั
รปูที ่5 
 

 
รปูที ่5: กรำฟรถชนแล้วไถลซำ้ยของรถบงัคบัขนำดเลก็ 

 
หำกเกดิเหตุกำรณ์รถชนแล้วไถลขวำ กรำฟจะมกีำรเปลี่ยนแปลงจำก
เดมิคอื แกน X จะมคี่ำมำกกว่ำ 5 แกน Y จะมคี่ำต ่ำกว่ำ -5 แกน Z จะ
มคี่ำมำกกว่ำ 15 ดงัรปูที ่6 
 

 
รปูที ่6: กรำฟรถชนแล้วไถลขวำของรถบงัคบัขนำดเลก็ 

 
หำกเกดิเหตุกำรณ์รถชนแลว้พลกิคว ่ำ กรำฟจะมกีำรเปลีย่นแปลงจำก
เดิมคือ แกน Y จะมคี่ำต ่ำกว่ำ -5 แกน Z จะมคี่ำมำกกว่ำ 15 และจะ
เปลีย่นอกีครัง้ แกน Y จะมคี่ำมำกกว่ำ -5ถ แกน Z มคี่ำต ่ำกว่ำ 5 ดงัรูป
ที ่7 
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รปูที ่7: กรำฟรถชนแล้วพลกิคว ่ำของรถบงัคบัขนำดเลก็ 

กำรเก็บขอ้มลูเซนเซอร์วดัควำมเร่งจำกรถบัม๊นัน้สำมำรถเก็บ
ไดเ้พยีงเหตุกำรณ์เดยีวคอื รถชนแล้วหยุด ซึ่งกำรแสดงผลของกรำฟ
คอื แกน Y มคี่ำต ่ำกว่ำ -5 และแกน Z มคี่ำมำกกว่ำ 15 ดงัรปูที ่8 
 

 
รปูที ่8: กรำฟรถชนแล้วหยุดของรถบัม๊ 

กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรจ ำแนกเหตุกำรณ์นัน้  ใช้ไลบรำรี
เวกกำ้ โดยใชเ้ทคนิคกำรท ำงำนแบบเพอร์เซปตรอนหลำยชัน้ ซึ่งเป็น
รปูแบบหนึ่งของโครงข่ำยประสำทเทยีม และเมือ่ไดแ้บบจ ำลองแลว้จะ
น ำมำท ำงำนร่วมกนักบัโมบำยแอปพลิเคชนั ให้ระบบกำรแจ้งเตือน
อุบตัเิหตุอตัโนมตัสิำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงสมบรูณ์ 
 
4) สรปุผลการด าเนินงาน 

ผลกำรทดสอบกำรจ ำแนกเหตุกำรณ์แบ่งตำมประเภทรถทีใ่ช้
ทดสอบ 2 ประเภท คอื 

4.1) รถบงัคบัขนำดเลก็ 
      ขอ้มลูค่ำเซนเซอร์วดัควำมเร่งที่ไดจ้ำกกำรทดสอบกบัรถ

บงัคบัขนำดเล็กทัง้ 145 ชุด เมื่อน ำเขำ้สู่กระบวนกำรกำรเรียนรู้และ
จดจ ำเหตุกำรณ์ทัง้  5 เหตุกำรณ์แล้วนั ้น  ระบบสำมำรถจ ำแนก
เหตุกำรณ์จำกชุดทดสอบได้ที่ควำมถูกต้องรอ้ยละ 95 ของเหตุกำรณ์
ทัง้หมด 

 

 
รปูที ่9: ผลกำรสรำ้งแบบจ ำลองจำกชดุขอ้มลูฝึกสอน 

 

 
รปูที ่10: ผลลพัธก์ำรจ ำแนกจำกชดุขอ้มลูทดสอบ 

4.2) รถบัม๊ 
      เนื่องจำกรถบัม๊นัน้ไม่สำมำรถท ำกำรทดสอบกำรเกิด

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ไดค้รบตำมรถบงัคบัขนำดเลก็ ท ำใหส้ำมำรถเกบ็ขอ้
มูลค่ำเซนเซอร์วดัควำมเร่งของรถบัม๊ได้ 1 เหตุกำรณ์ คอื รถชนแล้ว
หยุด  และได้น ำค่ำที่ได้มำเปรียบเทียบกบัเหตุกำรณ์เดียวกนักับรถ
บังคับขนำดเล็กในช่วงระยะเวลำ 10 วินำที ท ำให้ได้ทรำบว่ำค่ำ
เซนเซอร์วดัควำมเร่งของรถทัง้ 2 ประเภทนัน้มแีนวโน้มไปในทศิทำง
เดยีวกนั 

 

 
รปูที ่11: กรำฟแสดงค่ำเซนเซอรว์ดัควำมเร่ง 

5) ข้อเสนอแนะ 
บทควำมนี้ ได้น ำเสนอต้นแบบระบบแจ้งเตือนอุบตัิเหตุแบบ

อตัโนมตั ิโดยกำรทดสอบและพฒันำนัน้ไดท้ ำกบัรถบงัคบัขนำดเลก็และ
รถบัม๊ ซึ่งมีขนำดที่แตกต่ำงจำกรถยนต์  และค่ำของเซนเซอร์ว ัด
ควำมเร่งนัน้แตกต่ำงกนัไปดว้ย แมว้่ำจะไม่สำมำรถน ำแบบจ ำลองทีใ่ช้
ในกำรจ ำแนกมำใช้งำนกบัรถยนต์จรงิได้ แต่จำกกำรทดลองท ำให้ได้
ทรำบถงึแนวโน้มและควำมสมัพนัธข์องค่ำจำกเซนเซอรว์ดัควำมเร่งจำก
กำรจ ำลองเหตุกำรณ์  ซึ่ งจะน ำไปใช้วิเครำะห์และค้นหำสมกำร
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงอุบตัเิหตุทำงรถยนต์จรงิในอนำคตต่อไป 

 
6) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภำควชิำวทิยำกำรคอมพวิเตอร์ คณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลยัขอนแก่น ที่ใหก้ำรสนับสนุนกำรพฒันำโครงงำนใหส้ ำเรจ็
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7) เอกสารอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของการเตมิซลิกิาทีม่ตี่อสมบตัิ

ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ(NR) กับยางธรรมชาติอพิ็อกซิไดซ์ที่มี
ปรมิาณการอพิอ็กซไิดซ์ที่ 50 % mol (ENR50) โดยใชอ้ตัราส่วนระหว่างยาง
ธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิอ็กซไิดซท์ี9่0:10 สมบตัทิีศ่กึษาไดแ้ก่      ความ
หนืดพฤตกิรรมการคงรูปสมบตัเิชงิกลและการยดึตดิกบัเส้นด้ายควบไนล่อน
โดยท าการผสมซลิกิาลงในยางผสมในปรมิาณ 10-40 phr.โดยใชเ้ครื่องผสม
ระบบปิดศกึษาความหนืดและศกึษาพฤตกิรรมการคงรปูของยางคอมพาวดท์ า
การวลัคาไนซท์ีอ่ณุหภูม ิ150 oCโดยใชเ้ครื่องอดัขึน้รปูแลว้น ายางวลัคาไนซ์ที่
ไดไ้ปท าการศกึษาสมบตัเิชงิกลและการยดึตดิกบัเส้นด้ายควบไนล่อนจากผล
การทดลองพบว่าการเติมซิลิกาลงไปในยางผสมมผีลท าใหค้วามหนืดมูนนี่
เพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั ซลิกิามผีลในการหน่วงปฏกิริยิาวลัคาไนชข์องยางผสม
ท าใหเ้วลาในการเริม่คงรปูและเวลาในการคงรปูของยางยาวนานขึน้การเตมิซิ
ลกิาลงในยางผสมมผีลท าใหค้่าความแขง็ของยางผสมเพิม่ขึน้การเตมิซลิกิาใน
ปรมิาณไมเ่กนิ 30 phr.ในยางผสมมผีลท าใหค้วามทนต่อการฉีกขาดของยาง
ผสมเพิ่มขึน้ การเติมซิลิกาในปริมาณไม่เกิน20 phr.ในยางผสมมีผลท าให้
ความทนต่อแรงดึงยางผสมเพิ่มขึ้น   การเติมซิลิกาลงในยางผสมท าให้
ประสทิธภิาพในการยดึตดิระหว่างยางผสมกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อนสูงขึน้ 
ค าส าคญั:ซลิกิา, ยางธรรมชาต,ิ ยางธรรมชาตอิพิอ็กซไิดซ์, ยางผสม, การยดึ
ตดิกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 
 

ABSTRACT 
The objective of this work to investigation the effects of silica 

loading on natural rubber(NR)/epoxidized natural rubber (ENR50) 
blend. The ratio of natural rubber/epoxidized natural rubber (ENR50) 
blend was 90:10. The viscosity, cure characteristics, mechanical 
properties and nylon cord adhesion of the rubber blend were studied. 
Silica was compounded with the rubber blend in various content, 10-40 
phr. by the internal mixer (Kneader). Mooney viscosity and cure 
characteristics of the rubber compound were characterized. The rubber 

compounds were vulcanized at 150 oC by the compression molding 
machine. The mechanical properties and nylon cord adhesion of the 
vulcanisate were investigated. The increasing of silica contents in the 
rubber compound significantly increased the Mooney viscosity. Silica 
incorporation caused vulcanization retardation and the increasing of 
scorch time and cure time of the rubber compounds. The increasing of 
silica contents resulted in the increasing of hardness. The silica content 
not excess to 30 phr. affect to the vulcanisate tear strength increasing. 
The vulcanisate tensile strength increased with silica content loading 
not higher than 20 phr.  The silica loading significantly enhance the 
nylon cord adhesion of the rubber blend. 
Keywords:silica, natural rubber, epoxidized natural rubber, rubber 
blend, nylon cord adhesion 
 

1) บทน า 
ยางธรรมชาติ(Natural rubber : NR)มชีื่อทางเคมคีอืcis-1,4-

polyisopreneใน 1 โมเลกุลของยางจะประกอบไปด้วยหน่วยของ
isoprene (C5H8) มาต่อกนัเป็นสายยาวแบบเสน้ตรงประมาณ 3,000-
5,000 หน่วยสมบตัเิอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของยางธรรมชาตไิดแ้ก่ 
ความแข็งแรงของยางที่ไม่ได้ใส่สารตวัเติมหรอืมมคีวามแข็งแรงของ
ยางเนื้อยางลว้นๆสงู สามารถระบายความรอ้นไดด้ ีเหนียวตดิกนัเองได้
ดี ยางธรรมชาติจึงนิยมน าไปใช้ท ายางล้อชนิดต่างๆ ยางรองการ
สัน่สะเทอืน ซีลกนัรัว่ ฉนวนไฟฟ้า ยางรองคอสะพาน ยางรองอาคาร 
พื้นรองเท้า ท่อยาง ท่อเสรมิแรง เป็นต้น[1]ยางธรรมชาตอิิพอ็กซิไซด ์
(Epoxidized Natural Rubber  : ENR) คอืยางธรรมชาติที่ถูกน ามา
ปรบัโครงสร้างโดยใชส้ารเคมจี าพวกกรดเพอร์ออกซี่ (peroxy acid) 
ยางจะมลีกัษณะเป็นสนี ้าตาลเขม้กว่ายางธรรมชาตปิกตสิามารถเตรยีม
ไดท้ัง้ชนิดน ้ายางและยางแหง้โดยมกีารผลติขึน้เพื่อปรบัปรุงสมบตับิาง
ประการของยางธรรมชาตใิหด้ขี ึน้ เช่นท าใหย้างมคีวามเป็นขัว้มากขึ้น
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สามารถทนต่อน ้ามนัและตวัท าละลายทีไ่ม่มขี ัว้ไดด้ขี ึน้ สามารถทนต่อ
โอโซนและการซมึผ่านของอากาศได้ดเีพราะพนัธะคู่ในโครงสรา้งยาง
ธรรมชาติมปีรมิาณน้อยลงอย่างไรก็ตามยางธรรมชาติอิพ็อกซิไซด์มี
สมบตัิบางประการที่ด้อยกว่ายางธรรมชาติ เช่นมีความยดืหยุ่นต ่าลง 
และหากน าไปวลัคาไนซ์ด้วยก ามะถันยางจะไม่ทนต่อความร้อนยาง
ธรรมชาตอิพิอ็กซไิซดม์กัใชใ้นอุตสาหกรรมกาวหรอืสารยดึตดิ รองเทา้ 
ส ีและยางรถยนต์เป็นต้น[2]ยางธรรมชาตอิพิ็อกซไิซด์ มคีวามเป็นขัว้
มากกว่ายางธรรมชาตเินื่องจากมหีมู่ epoxide อยู่ในโครงสรา้ง [3] ซึ่ง
หมู่ epoxide สามารถเกิดอันตรกิริยากบัหมู่ไฮดรอกซิล(hydroxyl 
group : -OH)ที่อยู่บนพื้นผิวของซิลิกาได้[4] งานวจิยัที่ผ่านมาได้มี
การศึกษาสมบตัิเชิงกลของยางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์ที่เติมซิลิกา
เปรยีบเทยีบกบัยางธรรมชาตทิีเ่ตมิซลิกิาโดยไม่ใช้สารควบคู่(Coupling 
agent)ผลการทดลองพบว่ายางธรรมชาติอิพรอ็กซิไดซ์ที่เติมซิลกิาให้
สมบตัิเชงิกลที่ดกีว่ายางธรรมชาติทีเ่ตมิซลิกิา [5-6] ยางธรรมชาติอิพ
รอ็กซไิดซ์ถูกใชเ้ป็นสารช่วยประสาน (Compatibilizer) ใหย้างไนไตรล ์
(NBR) ทีเ่ตมิซลิกิาและในยางผสมระหว่างยางไนไตรลก์บัยางธรรมชาติ
ทีเ่ตมิซลิกิาซึ่งยางธรรมชาตอิพิรอ็กไซด์สามารถปรบัปรุงสมบตัเิชงิกล
ของยางทัง้คู่ได ้[7-8] ต่อมาไดม้กีารน ายางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์มาใช้
เ ป็นสารช่วยประสาน (Compatibilizer)  ในยางธรรมชาติที่ เติม 
organoclayพบว่ายางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์สามารถปรับปรุ ง
พฤติกรรมการคงรูปและสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ เติม
organoclay ได[้9-10] และต่อมาไดม้กีารน ายางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์
มาใชเ้ป็นสารช่วยประสาน (Compatibilizer) ในยางธรรมชาตทิีเ่ตมิซิลิ
กาพบว่ายางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์สามารถปรบัปรุงสมบตัเิชงิกลของ
ยางธรรมชาตทิีเ่ตมิซลิกาไดเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัยางธรรมชาตทิีเ่ตมิซลิิ
กาแต่ไมใ่ชย้างธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์แต่ประสทิธภิาพยงัต ่ากว่าการใช้
สารคู่ควบไซเลน(Silane Coupling Agents)[11] 
 ซลิกิา (SiO2)เป็นสารตวัเตมิเสรมิแรง(Reinforcing filler) ชนิด
หนึ่งมลีกัษณะเป็นผงสขีาว ซลิกิาทีใ่ชก้นัส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม
มขีนาดของอนุภาคปฐมภมูอิยู่ในช่วง 10-40 นาโนเมตร แต่ซลิกิาจะไม่
ชอบอยู่กระจายกนัอยู่เป็นอนุภาคแบบปฐมภมูแิต่จะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม
กอ้นที่เรยีกว่า “แอกกรเีกต (Aggregate)” เกดิเป็นโครงสรา้งปฐมภูม ิ
ซึง่โครงสรา้งนี้ไม่สามารถถูกท าลายไดร้ะหว่างการผสมเนื่องจากมแีรง
ดงึดูดทางเคมทีี่แขง็แรง(Covalent bond)และแอกกรเีกตของซิลกิา
มกัจะเกาะกนัเป็นกลุ่มขนาดใหญ่เกดิเป็นโครงสรา้งทุติยภูมทิี่เรยีกว่า 
“แอกโกลเมอเรต (Agglomerate)”ซึ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเขม่าด าทีเ่ป็น
สารตัวเติมเสริมแรงเช่นกันโครงสร้างทุติยภูมิของซิลิกาจะมคีวาม
แขง็แรงและท าลายลงไดย้ากกว่าเนื่องจากการเกาะกลุ่มกนัของซิลกิา
เป็นแอกโกลเมอเรตมาจากแรงดงึดดูของพนัธะไฮโดรเจน (H-bond) ซึ่ง
มคีวามแขง็แรงกว่าแอกโกลเมอเรตของเขมา่ด าซึง่เกาะกลุ่มกนัดว้ยแรง
แวนเดอวาลล์ (Van der Waals forces)[12-13]ซลิกิามคีวามเป็นขัว้สูง
และมพีืน้ผวิแบบไฮโดรฟิลกิ (Hydrophilic) เนื่องมาจากบนพื้นผวิของซิ
ลกิามหีมูไ่ฮดรอกซลิหรอืไซลานอลอยู่ในปรมิาณมากดว้ยเหตุผลนี้จงึท า
ให้ซิลกิาเขา้กนัได้ยากกบัยางที่ไม่มขี ัว้เช่นยางธรรมชาติ (NR) แต่มี
แนวโน้มจะสามารถเข้ากนัได้ดกีบัยางที่มขี ัว้เช่นยางยางคลอโรพรีน 
(CR)[14] หรอืยางไนไตรล์(NBR)[15]การใชซ้ลิกิาผสมกบัยางทีไ่ม่มขี ัว้
โดยไม่ใช้สารช่วยประสาน (Compatibilizer)หรือสารคู่ควบไซเลน

(Silane Coupling Agents) ช่วยจะท าใหซ้ลิกิาเกดิการกระจายตวัทีไ่ม่ดี
ส่งผลใหไ้ดส้มบตัขิองยางทีต่ ่าเนื่องจากเกดิอนัตรกริยิาระหว่างซลิกิากบั
ซิลกิาจะสูง (Filler-Filler interaction) จงึท าให้ประสทิธภิาพของการ
เสรมิแรงต ่า [16]ซลิกิามฤีทธิเ์ป็นกรดและหมู่ไซลานอลทีผ่วิของซลิกิา
สามารถดูดซบัสารตัวเร่งในระบบการวลัคาไนซ์ท าให้ยางคอมปาวด์
เกดิปฏกิริยิาการเชือ่มโยงและวลัคาไนซ์ไดช้า้ลงอกีดว้ย[17-18] 

ดงันัน้ในงานวจิยัฉบบันี้จงึมุ่งเน้นจะท าการศกึษาผลของการ
เติมซิลกิาในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบัยางธรรมชาติอพิรอ็กซิ
ไดซ์โดยท าการศกึษาสมบตัเิชงิกลและการยดึกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 6 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในผลติภณัฑ์ที่เหมาะสม เช่น ยางรถยนต์ ต่อไป
ในอนาคต 
 

2) วิธีด าเนินการวิจยั 
2.1)วสัด ุ
งานวิจัยนี้ ใช้ยางธรรมชาติในรูปของยางแท่งSTR 20 

(Standard Thai Rubber 20) บรษิัทศรตีรงัแอโกรอินดสัทรจี ากดั 
(มหาชน) ประเทศไทยและยางธรรมชาตอิพิอ็กซไิดซ์ทีม่ปีรมิาณการอพิ็
อกซไิดซ์ที ่50 % mol (ENR50)บรษิทัเมอืงใหม่กตัทรจี ากดั (มหาชน) 
ประเทศไทย ในการผลติเป็นยางผสม NR/ENR ในอตัราส่วน 90/10 ท า
การวลัคาไนซ์ยางผสมNR/ENR โดยใชก้ ามะถนั (sulphur) จากบรษิทั
บรษิทัสยามเฆมจี ากดั(มหาชน) เป็นสารท าใหย้างคงรูป (vulcanizing 
agent) ใช้สารกระตุ้นปฏกิิรยิา (activators) ได้แก่ซิงค์ออกไซด์ (zinc 
oxide) จากบริษัทซีเอ็มซีแอดวานส์จ ากัดและกรดสเตียริก (stearic 
acid)  จากบริษัทเพชรไทยเคมีภัณฑ์จ ากัดใช้สาร เร่ งปฏิกิริยา
(accelerators) ได้แก่N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide 
(CBS) จากบรษิทัเคมลูบ้อนิเตอร์เทรดคอร์ปอเรชัน่จ ากดัเสน้ดา้ยควบ
ไนล่อน (Nylon 6 tyre cord fabric)  เกรด 1260/D2-25บรษิทัJUNMA 
TYRE CORD Co.,Ltd. ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีตวัแปรทีใ่ชใ้น
การวิจยันี้ได้แก่พรซีิพิเทตซิลิกาเกรดCN-180 จาก บริษัท เบอร์กิ้น 
จ ากดั ประเทศไทย 

 

2.2) การเตรียมยางคอมพาวด์และการเตรียมช้ินงาน
ทดสอบ 
 ในกระบวนการผสมยางกับสารเคมี (compounding) ยาง
ธรรมชาติจะถูกบดผสมกบัยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์สารที่ท าให้เกิด
การวลัคาไนซ์และซิลกิาโดยใชเ้ครื่องผสมแบบปิด (kneader) ขนาด3
ลติรรุ่นYFYK 3L บรษิทัยงฟงแมชชนิเนอรีจ่ ากดัประเทศไทยอตัราส่วน
ของสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการผสมแสดงในตารางที่1 และ 2โดยใน
งานวิจยันี้จะท าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการเติมซิลิกาที่มีต่อ
สมบตัขิองยางผสมระหว่างยางยางธรรมชาติและยางธรรมชาตอิพิอ็กซิ
ไดซ์ในอตัราส่วน 90/10 และผลของการเตมิซลิกิาทีม่ต่ีอสมบตัขิองยาง
ธรรมชาติ ชิ้ น งานยางตัวอย่ างขึ้น รูปโดยใช้ เครื่ องอัดขึ้น รูป 
(compression molding machine) SYR-10 ของบรษิทัหงส์ยาวไทย
จ ากดัประเทศไทยทีอุ่ณหภมู1ิ50 oCตามระยะเวลาการคงรปูทีว่ดัไดจ้าก
เครือ่งmoving die rheometer (MDR) และน ายางคอมพาวด์ ทีไ่ดม้าขึน้
รปูร่วมกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน  เพื่อน าไปทดสอบประสทิธภิาพในการ
ยึดติดระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อน โดยใช้เครื่องอัดขึ้นรูป 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjev7H18_LSAhXGPo8KHSB9BGwQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsmelink.net%2Fcompany%2Fberkin-company-limited.html&usg=AFQjCNHYCtZbXR_2J775t6td88v5tekQJg&bvm=bv.150729734,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjev7H18_LSAhXGPo8KHSB9BGwQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fsmelink.net%2Fcompany%2Fberkin-company-limited.html&usg=AFQjCNHYCtZbXR_2J775t6td88v5tekQJg&bvm=bv.150729734,d.c2I
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(compression molding machine) SYR-10 ของบรษิัทหงส์ยาวไทย
จ ากดัประเทศไทยอุณหภมู ิ150 oCตามระยะเวลาการคงรูปทีว่ดัไดจ้าก
เครือ่งmoving die rheometer (MDR)   
  

ตารางที ่1: อตัราสว่นของสารเคมต่ีางๆทีใ่ชใ้นการผสมยางผสม
NR/ENR 

สารเคมี  ปริมาณของสารเคมีท่ีใช้ 
(phr) 

ยางธรรมชาต ิ(STR20) 
ยางธรรมชาตอิพิอ็กซไิดซ(์ENR 50) 
ซงิคอ์อกไซด ์(zinc oxide) 
กรดสเตยีรคิ (stearic acid) 
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole 
sulfonamide (CBS)  
ก ามะถนั (sulphur) 
ซลิกิา (silica) 

90 
10 
4 
2 
1 
 

1.5 
0, 10,20,30 และ 40 

 

ตารางที ่2: อตัราสว่นของสารเคมต่ีางๆทีใ่ชใ้นการผสมยางธรรมชาต ิ
สารเคมี  ปริมาณของสารเคมีท่ีใช้ 

(phr) 
ยางธรรมชาต ิ(STR20) 
ซงิคอ์อกไซด ์(zinc oxide) 
กรดสเตยีรคิ (stearic acid) 
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole 
sulfonamide (CBS)  
ก ามะถนั (sulphur) 
ซลิกิา (silica) 

100 
4 
2 
1 
 

1.5 
0, 10,20,30 และ 40 

 

2.3) การทดสอบสมบติัของยาง 
ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity) ของยางคอมพาวด์วดั

โดยMooney viscometer รุ่น MV 3000A ของ Gotech testing 
Machines, Inc. ประเทศไต้หวนั ตามมาตรฐาน ASTM D 1646-00 
พฤตกิรรมการคงรูปของยางวดัโดยใช ้moving die rheometer (MDR) 
รุ่น M 3000A ของ Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวนั 
ตามมาตรฐาน ASTM D 5289-00 ทีอุ่ณหภูม ิ150oCสมบตัขิองยางคง
รูปที่ทดสอบได้แก่ ความแข็ง (hardness) ของยางตามมาตรฐาน 
ASTM D 2240-00 โดยใช ้Shore durometerรุ่น 473 ของ Pacific 
Transducer Crop. ประเทศสหรฐัอเมริกา  สมบตัิความทนแรงดึง 
(tensile properties) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412-00 โดยใช ้
universal testing machine รุ่น Al-700-SGotech testing Machines, 
Inc. ประเทศไตห้วนัความทนต่อการฉกีขาด(tear strength)ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 624-00 โดยใชu้niversal testing machine รุ่นAl-
700-S Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวนัสณัฐานวทิยา
ทดสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องกราด (scanning 
electron microscopes; SEM)  รุ่น JSM 634OF ของ JEOL USA, 
Inc. ประเทศประเทศสหรฐัอเมรกิา ทดสอบความแขง็แรงของการยดึตดิ
ระหว่างยางกบัเส้นด้ายควบไนล่อนโดยการทดสอบแบบH-Adhesion 
test ตามมาตรฐานASTM D4776-00โดยใชu้niversal testing machine 
รุ่นAl-700-S Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไตห้วนั 

3) ผลการทดลอง 

จากการทดสอบความหนืดมนูนี่ (Mooney viscosity) ในรปูที ่1 
พบว่าเมือ่ปรมิาณซลิกิาเพิม่มากขึน้จะท าใหค้วามหนืดมนูนี่เพิม่ขึน้และ
พบว่าเมื่อปริมาณการเติมซิลกิาเกนิกว่า 20 phr.ความหนืดมูนนี่ของ
ยางธรรมชาตทิีเ่ตมิซลิกิาจะมคีวามหนืดมนูนี่ทีสู่งกว่ายางผสมระหว่าง
ยางธรรมชาตแิละยางธรรมชาตอิิพร็อกซไิดซ์ เนื่องจากเมือ่เติมซิลกิา
มากกว่า 20 phr. ซลิกิาจะกระจายตวัไดย้ากในยางธรรมชาตเินื่องจาก
ความไมเ่ขา้กนัของซลิกิากบัยางธรรมชาตอินัเนื่องจากจากความเป็นขัว้
ทีต่่างกนั [12]แต่ในยางผสมระหว่างยางธรรมชาตแิละยางธรรมชาตอิพิ
รอ็กซไิดซ์ซลิกิาสามารถกระจายตวัไดด้กีว่าจงึท าใหค้วามหนืดต ่ากว่า 
ยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์สามารถช่วยเพิม่การกระจายตวัและอนัตร
กริยิาระหว่างยางกบัสารตวัเตมิทีม่ขี ัว้[19-20]โดยเมือ่เตมิซลิกิาลงไปใน
ยางยางส่วนทีจ่บัอยู่บนพื้นผวิของซลิกิาและยางส่วนทีแ่ทรกเขา้ไปใน
โครงสรา้งทีเ่ป็นรพูรุนของซลิกิาจะถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของซลิกิาจงึท าให้
ยางส่วนนี้จงึไมส่ามารถเคลือ่นทีไ่ด(้Immobilized rubber) ในขณะทีย่าง
ส่วนที่เหลอืซึ่งอยู่ด้านนอกจดัเป็นยางส่วนทีส่ามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
อสิระ(Mobilized rubber) ซึ่งหากซลิกิาแตกตวัไดไ้ม่ดีจะท าใหย้างส่วน
ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็จะมปีริมาณมากส่งผลให้ยางคอมพาวด์มี
ความหนืดที่สูงเนื่องจากยางส่วนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมี
ปรมิาณน้อยแต่ถา้ซลิกิาสามารถแตกตวัไดด้จีะส่งผลใหย้างทีเ่คยแทรก
อยู่ในรพูรุนของซลิกิาถูกปลดปล่อยออกมาดา้นนอกกลายเป็นยางส่วน
ทีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ย่างอสิระ [21] 

 

 
รปูที ่1: ความหนืดมูนนี่ของยางทีม่กีารเตมิซลิกิา 

 

จากการทดสอบพฤติกรรมการคงรูปในตารางที่ 3พบว่าเมื่อ
ปรมิาณซลิกิาเพิม่มากขึน้จะส่งผลใหย้างผสมระหว่างยางธรรมชาตแิละ
ยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์ มเีวลาในการเริม่คงรูป(ts2)และเวลาในการ
คงรปู (tc90)ยาวนานมากขึน้เนื่องจากบนพื้นผวิของซลิกิาจะเต็มไปดว้ย
หมูไ่ซลานอล พื้นผวิของซลิกิาจงึมคีวามเป็นขัว้และว่องไวต่อปฏกิริยิา
เคมต่ีางๆสงูดงันัน้จงึมแีนวโน้มทีจ่ะดดูซบัสารเคมต่ีางๆ โดยเฉพาะสาร
เร่งปฏิกริิยา (accelerators) [12,22-23] ดงันัน้เมื่อปริมาณซิลิกาเพิ่ม
มากขึน้กจ็ะท าใหส้ารเร่งปฏกิริยิาถูกดูดซบัมากขึน้จงึเป็นผลใหเ้วลาใน
การเริม่คงรูป (ts2)และเวลาในการคงรูป (tc90) ยาวนานมากขึ้นตามไป
ดว้ย 
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ตารางที3่: พฤตกิรรมการคงรปูของยางทีม่กีารเตมิซลิกิา 
 

ปริมาณ 
ซิลิกา  
(phr) 

พฤติกรรมการคงรปู 
ts2 (min.sec) tc90 (min.sec) 

NR/ENR50 NR NR/ENR50 NR 
0 
10 
20 
30 
40 

4.33 
9.17 
12.13 
13.09 
13.40 

5.42 
8.22 
8.40 
8.45 
8.54 

7.06 
12.54 
15.34 
18.12 
18.35 

8.41 
11.18 
11.51 
17.50 
18.49 

 

ตารางที4่: สมบตัคิวามทนแรงดงึของยางทีม่กีารเตมิซลิกิา 
ปริมาณ 
ซิลิกา  
(phr) 

สมบติัความทนแรงดึง 
300% มอดลูสั (MPa) ความทนต่อแรงดึง(MPa) 

NR/ENR50 NR NR/ENR50 NR 
0 
10 
20 
30 
40 

1.79 
2.16 
3.05 
3.58 
4.78 

1.86 
2.16 
3.37 
3.64 
4.84 

24.58 
25.01 
26.97 
23.06 
17.02 

22.35 
23.97 
25.01 
22.45 
15.23 

 

จากการทดสอบสมบตัิความทนแรงดงึในตารางที่ 4พบว่าค่า
ความทนต่อแรงดงึ (Tensile Strength) ของยางธรรมชาติและยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์โดยการเตมิซลิกิา
ลงไปจะมคี่าค่าความทนต่อแรงดงึสูงขึน้และสูงทีสุ่ดทีก่ารเตมิซลิกิา 20 
phr. หลงัจากนัน้ค่าค่าความทนต่อแรงดงึจะลดลงโดยยางผสมระหว่าง
ยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์จะมคี่าความทนต่อแรงดงึที่
สงูกว่ายางธรรมชาตทิีเ่ตมิซลิกิา เนื่องมาจากการทีย่างผสมระหว่างยาง
ธรรมชาติกบัยางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์สามารถเขา้กนัได้ดกีบัซลิกิา
มากกว่ายางธรรมชาตกิบัซลิกิาสาเหตุเพราะยางยางธรรมชาตอิพิรอ็กซิ
ไดซ์ท าหน้าที่เป็นสารช่วยประสาน (Compatibilizer)ระหว่างยาง
ธรรมชาติกบัซิลิกาอีกทัง้สามารถช่วยเพิ่มการกระจายตัวและอันตร
กริยิาระหว่างยางกบัสารตวัเตมิทีม่ขี ัว้ [19-20]เมือ่ปรมิาณการเตมิซลิกิา
มากกว่า 20 phr. ความทนต่อแรงดงึลดลงเนื่องจากซลิกิากระจายตวัได้
ยากและมีแนวโน้มที่จะจับตัวกันเป็นก้อนมากกว่าที่จะกระจายตัว 
เนื่องจากสดัส่วนของซิลกิาในยางคอมพาวด์ที่เพิม่ขึ้นท าใหเ้นื้อยางไม่
เพยีงพอทีจ่ะหุม้รอบอนุภาคซลิกิาซลิกิาจงึมแีนวโน้มเกดิพนัธะระหว่าง
อนุภาคของซลิกิาท าใหเ้กดิการจบัตวัเป็นกอ้นแอกกรเีกต(aggregation) 
ทีม่ขีนาดใหญ่ขึ้นเกดิเป็นจุดอ่อนแอในเนื้อยางท าใหค้วามทนทานต่อ
แรงดงึลดลง[24-26] 

ส่วนค่าโมดูลสัที่ระยะยดื 300%(300 % modulus)ดงัแสดงใน
ตารางที ่4และค่าความแขง็ (Hardness) ของยางธรรมชาตแิละยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์ และยางธรรมชาติ
ทีเ่ติมซิลกิา ดงัแสดงในตารางที ่5 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมือ่ปรมิาณการ
เติมซิลกิาที่เพิม่ขึ้นเนื่องมาจากซิลกิาเป็นสารตวัเติมจ าพวกเสรมิแรง
[12] 

จากผลการทดสอบความทนต่อการฉีกขาด (Tear strength)
ของยางธรรมชาติและยางผสมระหว่างยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาติ
อพิรอ็กซไิดซ์ ทีเ่ตมิซลิกิาดงัแสดงในรปูที ่2 พบว่าการเตมิซลิกิามผีล 

ตารางที5่: ความแขง็ของยางทีม่กีารเตมิซลิกิา 
ปริมาณซิลิกา  

(phr) 
ความแขง็ (Shore A) 

NR/ENR50 NR 
0 
10 
20 
30 
40 

39 
42 
46 
49 
52 

39 
42 
45 
49 
54 

 

ท าให้ค่าความทนต่อการฉีกขาดเพิม่ขึ้นในช่วงที่เติมลงไปไม่เกนิ 30 
phr. แต่เมื่อเติมลงไปมากกว่านัน้จะท าให้ค่าความทนต่อการฉีกขาด
ลดลงนัน้อาจเกดิจากการแตกตวัทีไ่มด่ขีองซลิกิา[24]จากผลการทดลอง
พบว่ายางผสมที่เติมซิลกิามคีวามทนทานต่อการฉีกขาดที่สูงกว่ายาง
ธรรมชาติที่เติมซิลิกาเนื่องจากในยางผสมซิลิกาสามารถแตกตัวได้
ดกีว่าจงึท าใหอ้นัตรกริยิาระหว่างยางและซลิกิาเกดิขึน้ไดส้งูกว่า 
 

 
รปูที ่2: ความทนต่อการฉีกขาดของยางทีม่กีารเตมิซลิกิา 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่3: ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนก าลงัขยาย1,000 เท่าของยางทีม่กีาร
เตมิซลิกิาจ านวน30phr. : (ก) NR/ENR50 และ (ข) NR 
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รูปที่ 3 เป็นภาพถ่ายจากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่
ก าลงัขยาย 1,000 เท่าของยางทีผ่่านการวลัคาไนซ์ประกอบไปดว้ยยาง
ผสมระหว่างยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์ ทีม่กีารเตมิซิ
ลกิา 30 phr.และยางธรรมชาตทิี่มกีารเติมซิลกิา 30 phr. ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ซิลิกามีการแตกตัวและกระจายตัวในยางผสมระหว่างยาง
ธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์ไดด้กีว่าในยางธรรมชาต ิ

จากผลการจากทดสอบสมบตัดิา้นความแขง็แรงของการยดึตดิ
ระหว่างยางกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน6 (H-Adhesion test) ในตารางที ่6
พบว่าเมื่อปรมิาณการเติมซิลกิาเพิม่ขึ้นจะท าให้ค่าความแขง็แรงของ
การยดึตดิระหว่างยางกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 6 มแีนมโน้มสงูขึน้และสงู
ทีสุ่ดที่ปรมิาณการเติมซิลกิาที่ 20 phr. หลงัจากนัน้จะลดลงและยาง
ธรรมชาตทิี่เตมิซิลกิาจะใหค้่าการยดึติดที่ต ่ากว่ายางผสมระหว่างยาง
ธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์ การจะช่วยเพิม่ความแขง็แรง
ของการยดึตดิระหว่างยางกบัเส้นดา้ยควบไนล่อน 6 เนื่องมาจากการ
เติมซิลิกาซึ่งเป็นสารตัวเติมที่มีข ัว้ [12] จึงสามารถเพิ่มอันตรกิริยา
ระหว่างยางกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 6 ซึ่งมคีวามเป็นขัว้เหมอืนกนัไดด้ี
และในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบัยางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์ 
ยางธรรมชาติอิพร๊อกซิไดซ์จะท า หน้าที่ เ ป็นสารช่วยประสาน 
(Compatibilizer)[19-20]ระหว่างยางกบัเสน้ดายควบไนล่อน 6 อกีดว้ย
จงึท าใหย้างผสมทีเ่ตมิซลิกิามคีวามแขง็แรงของการยดึตดิระหว่างยาง
กบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 6 สูงกว่ายางธรรมชาตทิีเ่ตมิซลิกิา การลดลง
ของค่าความแขง็แรงของการยดึตดิระหว่างยางกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อน 
6 อาจเกดิการการกระจายตวัที่ไม่ดขีองซลิกิาหลงัจากเตมิในปรมิาณ
มาก ซึง่การกระจายตวัทีไ่มด่ขีองซลิกิาจะใหพ้ืน้ทีใ่นการเกดิอนัตรกริยิา
ระหว่างยางกบัเสน้ดายควบไนล่อนลดลงส่งผลใหก้ารยดึตดิของยางกบั
เสน้ดา้ยควบไนล่อน 6 ลดลงตามไปดว้ย 
 
ตารางที6่: ความแขง็แรงของการยดึตดิระหว่างยางกบัเสน้ดา้ยควบ 

ไนล่อน 6 (H-Adhesion test) 
ปริมาณซิลิกา  

(phr) 
H-TEST ADHESION (MPa) 

NR/ENR50 NR 
0 
10 
20 
30 
40 

0.56 
1.02 
1.43 
1.24 
1.21 

0.48 
0.98 
1.14 
1.04 
0.86 

 

4) สรปุผลการทดลอง 
จากผลการทดลองผลของการเตมิซลิกิาต่อสมบตัขิองยางผสม

ระหว่างยางธรรมชาตกิบัยางธรรมชาตอิพิรอ็กซไิดซ์ที ่ต่อสมบตัเิชงิกล
และการยดึตดิกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อนซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้การเตมิซลิิ
กาลงไปในยางผสมมผีลท าใหค้วามหนืดมนูนี่เพิม่ขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั ซิ
ลกิามผีลในการหน่วงปฏกิริยิาวลัคาไนช์ของยางผสมท าใหเ้วลาในการ
เริม่คงรปูและเวลาในการคงรูปของยางยาวนานขึน้ การเตมิซลิิกาลงใน
ยางผสมมผีลท าใหค้่ามอดูลสัที ่300 % และค่าความแขง็ของยางผสม
เพิม่ขึ้นการเติมซลิกิาในปรมิาณไม่เกนิ 30 phr.ในยางผสมมผีลท าให้
ความทนต่อการฉีกขาดของยางผสมเพิม่ขึน้  การเตมิซลิกิาในปรมิาณ

ไมเ่กนิ20 phr.ในยางผสมมผีลท าใหค้วามทนต่อแรงดงึยางผสมเพิม่ขึน้ 
การเตมิซลิกิาในยางผสมปรมิาณไม่เกนิ 20 phr. ท าใหป้ระสทิธภิาพใน
การยดึตดิระหว่างยางผสมกบัเสน้ดา้ยควบไนล่อนสงูขึน้ 

ยางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์สามารถปรบัปรุงการกระจายตัว
ของซลิกิาในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบัยางธรรมชาตอิิพร็อกซิ
ไดซ์ให้ดขี ึ้นได้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัยางธรรมชาติที่เติมซิลกิาส่งผลให้
ยางผสมที่เติมซิลกิาให้สมบตัิต่างๆที่ดีกว่ายางธรรมชาติที่เติมซิลกิา
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของเบนโทไนซ์ทีม่ตี่อสมบตัิ
ของยางธรรมชาต ิทัง้สมบตักิารไหล พฤตกิรรมการคงรูป สมบตัเิชงิกล และ
ความตา้นทานต่อการตดิไฟ ของยางวลัคาไนซ ์โดยท าการผสมเบนโทไนซล์ง
ในยางธรรมชาตใินปรมิาณ 10-40 phr  โดยใชเ้ครื่องผสมระบบปิด จากนัน้น า
ยางคอมพาวดท์ีไ่ด้ไปหาความหนืดและศกึษาพฤตกิรรมการคงรปู และน าไป
ท าการวลัคาไนซท์ีอ่ณุหภูม ิ150 oC โดยใชเ้ครื่องอดัขึน้รปู น ายางวลัคาไนซ์ที่
ได้ไปท าการศกึษาสมบตัิเชงิกลและความต้านทานการติดไฟ  จากผลการ
ทดลองพบว่า การเตมิเบนโทไนซ์ลงไปในยางธรรมชาตมิผีลท าใหค้วามหนืด
มนูนี่เพิม่ขึน้ เบนโทไนซม์ผีลในการท าใหเ้วลาในการเริม่คงรปูและเวลาในการ
คงรปูของยางยาวนานขึน้ การเตมิเบนโทไนซล์งในยางธรรมชาตมิผีลท าใหค้่า
ความแขง็ของยางวลัคาไนซเ์พิม่ขึน้ตามปรมิาณของเบนโทไนซ์ทีเ่พิม่ขึน้ จาก
ผลการศกึษาความทนต่อแรงดงึและความทนต่อการฉีกขาดของยางวลัคาไนซ์
นัน้ พบว่าเมื่อเตมิเบนโทไนซ์ในปรมิาณ 10 phr นัน้เบนโทไนซ์จะท าหน้าที่
เป็นสารตวัเตมิกึ่งเสรมิแรงในยางธรรมชาต ิโดยท าใหส้มบตัคิวามทนต่อแรง
ดงึและการทนต่อการฉีกขาดดขีึน้  เมื่อเตมิเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาตใิน
ปริมาณ 20 phr จะเริ่มท าให้มีผลการทดสอบระดับการติดไฟผ่านตาม
มาตรฐานการทดสอบ UL 94 แบบ HB TEST  โดยมีอัตราการเผาไหม ้
(Burning rate) ต ่ ากว่า 40 mm./min. และเมื่ อเติมเบนโทไนซ์ลงในยาง
ธรรมชาตใินปรมิาณที่มากขึน้ จะท าให้อตัราการเผาไหม้ (Burning rate) ลด
ต ่าลง 
ค าส าคญั: เบนโทไนซ์, ยางธรรมชาติ, พฤตกิรรมการคงรูป, สมบตัิเชงิกล, 
การตา้นทานการตดิไฟ 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study the effects of 
bentonite on the natural rubber properties; cure characteristics, the 
vulcanisate mechanical properties and flammability resistant. Bentonite 
was compounded with natural rubber in various content, 10-40 phr by 
the Kneader. Mooney viscosity and cure characteristics of the rubber 
compound were characterized. The rubber compounds were vulcanized 
at 150 oC by the compression molding machine. The mechanical 
properties of the vulcanisate were investigated. The increasing of 
bentonite contents in the rubber compound increased the Mooney 
viscosity. Bentonite incorporation caused the increasing of scorch time 

and cure time of the rubber compounds. The increasing of bentonite 
contents resulted in the increasing of hardness. Bentonite worked as 
semi-reinforcing filler, when was compounded with natural rubber only 
10 phr. The tensile properties and tear strength of rubber vulcanizate 
were improved with 10 phr bentonite incorporation. The results of 
flammability test suggested that 20 phr of bentonite was the cause of 
UL-94 standard (HB Test) pass. The addition 20 phr of bentonite in the 
vulcanized rubber bring to lower than 40 mm/min. in burning rate. The 
burning rate was reduced by the bentonite contents increasing. 
Keywords:  bentonite, natural rubber, cure characteristics, mechanical 
properties, flammability resistant 
 
1.บทน า 

ยางธรรมชาตมิชีือ่ทางเคม ีคอื cis-1,4-polyisoprene เนื่องจาก
ส่วนประกอบของยางธรรมชาตเิป็นไฮโดรคารบ์อนทีไ่ม่มขี ัว้ ดงันัน้ยาง
จงึละลายได้ดีในตัวท าละลายที่ไม่มขี ัว้ เช่น เบนซีน เฮกเซน เป็นต้น 
โดยทัว่ไปยางธรรมชาติมโีครงสร้างการจดัเรียงตัวของโมเลกุลแบบ 
อสัณฐาน (amorphous) แต่ในบางสภาวะโมเลกุลของยางสามารถ
จดัเรยีงตวัค่อนขา้งเป็นระเบยีบทีอุ่ณหภูมติ ่าหรอืเมือ่ถูกยดืจงึสามารถ
เกิดผลึก (crystallize) ได้ การเกิดผลึกเนื่ องจากอุณหภูมิต ่ า ( low 
temperature crystallization) จะท าให้ยางแขง็มากขึ้น แต่ถ้าอุณหภูมิ
สูงขึ้น ยางก็จะอ่อนลงและกลับสู่สภาพเดิม ในขณะที่การเกิดผลึก
เนื่องจากการยดืตวั (strain induced crystallization) ท าให้ยางมสีมบตัิ
เชิงกลดี นัน่คือยางจะมีความทนทานต่อแรงดึง ( tensile strength) 
ความทนทานต่อการฉีกขาด (tear resistance) และความทนทานต่อ
การขัดสี (abrasion resistance) สูง [1-2] ปจัจุบันประเทศไทยเป็น
ผูผ้ลติยางธรรมชาตริายใหญ่ของโลก แนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยในการเพิม่
มูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติ คือ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาต ิใหม้สีมบตัทิีเ่หมาะสมในการใชง้านทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ เช่น 
ใช้เป็นวสัดุในงานก่อสร้าง ใช้เป็นชิ้นส่วนของรถยนต์ ใช้ในการหุ้ม
สายไฟหรือสายเคเบิล ต่างๆ  สายพานล าเลียงต่ างๆ   เป็นต้น          
ยางธรรมชาติมคีวามยดืหยุ่นสูง มสีมบตัเิชงิกลที่ด ีแต่ก็มสีมบตัิทีเ่ป็น
ขอ้ดอ้ยหลายประการ เช่น มคีวามตา้นทานต่อการเสือ่มสภาพเนื่องจาก
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ความร้อนต ่า มคีวามทนทานต่อการติดไฟที่ต ่า เป็นต้น ในการใช้งาน
ยางธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนัน้ ต้องมีการน ายาง
ธรรมชาติไปผสมกบัสารเติมแต่ง(additive)ชนิดต่างๆ เพื่อปรบัปรุง
สมบัติของยางธรรมชาติให้มีสมบัติเหมาะสมในการใช้งานเป็น
ผลติภณัฑต่์างๆ สารเตมิแต่งในกลุ่มของสารตวัเตมิ (filler) มกีารใชง้าน
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลติผลติภณัฑ์ยาง สารตวัเติมที่
ช่วยปรบัปรุงสมบตัิเชิงกลของยางให้แข็งแรงขึ้น เรยีกว่าสารตัวเติม
เสรมิแรง (reinforcing filler) เช่น เขม่าด า (carbon black)  และ ซิลกิา 
(silica) สารตัวเติมที่ไม่เสรมิแรง (inactive filler) เป็นสารตัวเติมที่ไม่
ช่วยในการปรบัปรุงสมบตัิเชงิกลใหก้บัยาง แต่ช่วยในเรื่องของการลด
ตน้ทุนในการผลติช่วยเพิม่ปรมิาณเนื้อใหก้บัยางคอมพาวด์  จงึมกีารใช้
งานในปรมิาณมากในอุตสาหกรรมยาง เช่น เกาลนิ (kaolin) แคลเซยีม
คารบ์อเนต และ ทลัคมั (talcum) เป็นตน้ [3]  

“เบน โท ไนซ์  (bentonite)” เป็ น แ ร่ ดิน  (clay mineral)ที่ มี
คุณสมบตักิารพองตวัสงู ถูกตัง้ชือ่จากสถานที ่ทีม่กีารขดุขึน้มาใชใ้นเชงิ
พาณชิยเ์ป็นครัง้แรก คอืที ่ฟอรด์เบนท่อน มลรฐัไวโอมิง่ สหรฐัอเมรกิา 
(Fort Benton, Wyoming USA) “เบนโทไนซ์ ” เป็นชื่อสามัญทัว่ไป 
ลกัษณะเป็นผงสนี ้าตาล ดนิชนิดนี้ประกอบดว้ยแร่ดนิเหนียวชนิดมอนต์
มอรลิโลไนซ์เป็นองคป์ระกอบหลกั รองลงมาไดแ้ก่ ซลิกิอนไดออกไซด ์
เหล็กออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ ลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานของ แร่
มอนต์มอริลโลไนซ์ คือ มีลักษณะโครงสร้างชัน้ผลึกที่เรียกว่า 2:1 
ประกอบด้วยชัน้ อลูมนิาออกตระฮดีรอล (octahedral) ทีถู่กประกบอยู่
ตรงกลางระหว่างชัน้ซลิเิกตเตตระฮดีรอล (tetrahedral) ความหนารวม
ของชัน้ผลึก 2:1 ประมาณ 0.7-1.0 นาโนเมตร ในขณะที่ความยาว
ด้านข้างเป็นไมครอน มีประจุลัพธ์เป็นลบจึงมกัจะมีประจุบวกของ
แมกนีเซยีม อลูมเินียม โซเดยีม หรอืแคลเซยีม และอื่นๆ เขา้มาแทรก
อยู่ระหว่างชัน้ผลกึเพื่อให้เกดิสมดุลของประจุ  เนื่องจากสมบตัิความ
เป็นขัว้ ท าให้ มอนต์มอรลิโลไนซ์ ชอบน ้า และดูดน ้ าได้มาก เพราะ
สามารถขยายตัวได้มากจึงเป็นที่รู้จ ักดีและน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางเป็นเวลานานแล้วในอุตสาหกรรมอาหาร  เคมีภัณฑ ์
เครื่องส าอาง เพราะสามารถดูดพิษต่างๆ ได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลยีมเพื่อปรบัความหนืด หรอืใชเ้ป็นสารดูดกลิน่ (ในถาดปฏกิูล
ของสตัว์เลี้ยง เช่น แมว) รวมถึงในงานบ าบดัน ้าเสยี แหล่งดนิเบนโท
ไนซ์ ที่ ส าคัญ ของโลกอยู่ ที่ เมือ งไว โอมิง  (Wyoming) ป ระ เท ศ
สหรฐัอเมรกิา รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มประเทศอสิระทีแ่ยกตวัจากรสัเซยีม
เดมิ ประเทศกรซี เยอรม์นั ญี่ปุน่ และตุรก ีส าหรบัประเทศไทย ดนิเบน
โทไนซ์นี้จะพบมากในอ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ี[4,5]  

ในงานวิจยันี้ต้องการศึกษาผลของการใช้สารตัวเติมในกลุ่ม
ของแร่ดิน (clay mineral)ที่มต่ีอสมบตัิของยางธรรมชาติ เนื่องจากมี
รายงานการวิจยัพบว่าสารตัวเติมในกลุ่มของแร่ดินนัน้สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการต้านทานการตดิไฟในเทอร์โมพลาสตกิบางชนิดได้ 
และนอกจากนี้ ย ังมีรายงานการวิจัยว่า  layer silicate clay ยังช่วย
ปรบัปรุงสมบตัเิชงิกลและสมบตัทิางความรอ้นของยางไดอ้กีดว้ย [6-8] 
ในงานวจิยันี้จงึเลอืกใชเ้บนโทไนซ์เป็นสารตวัเตมิในกลุ่มของแร่ดนิ มา
เตมิลงในยางธรรมชาตแิละศกึษาผลของเบนโทไนซ์ทีม่ต่ีอสมบตัต่ิางๆ
ของยางธรรมชาต ิได้แก่ พฤตกิรรมการคงรูป สมบตัิเชงิกล และความ
ตา้นทานต่อการตดิไฟ 

2.วิธีด าเนินการวิจยั 
วสัด ุ

งานวิจัยนี้ ใช้ยางธรรมชาติในรูปของ ยางแท่ง STR 20 
(Standard Thai Rubber 20) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) ประเทศไทย  ท าการวลัคาไนซ์ยางธรรมชาตโิดยใชก้ ามะถนั 
(sulphur) จาก บรษิัท บรษิัทสยามเฆมจี ากดั(มหาชน) เป็นสารท าให้
ยางคงรูป (vulcanizing agent) ใช้สารกระตุ้นปฏิกิริยา (activators) 
ไดแ้ก่ ซงิค์ออกไซด์ (zinc oxide) จาก บรษิทั ซเีอ็มซ ีแอดวานส ์จ ากดั 
และ กรดสเตยีรกิ (stearic acid)  จาก บรษิทัเพชรไทยเคมภีณัฑ ์จ ากดั 
ใช้สารเร่งปฏิกิริยา (accelerators) ได้แก่ Dibenzothiazole disulfide 
(MBTS) บริษัท  ซีเอ็มซี แอดวานส์ จ ากัด  และ N-Cyclohexyl-2-
benzothiazole sulfonamide (CBS) จาก บรษิัท เคมลู้บอินเตอร์เทรด
คอร์ปอเรชัน่  จ ากัด ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่  เบนโทไนซ์ 
(Bentonite) เกรด  Mac-Gel SAC-1   บริษัทบริษัท  ไทยนิปปอน
เคมภีณัฑ์อุตสาหกรรม จ ากดั องค์ประกอบของเบนโทไนซ์ที่ใชใ้นการ
ทดลองนี้แสดงในตารางที ่1 
การผสมยางธรรมชาติกบัสารเคมีและการเตรียมช้ินงานทดสอบ 

ใน ขั ้น ต อนนี้ ย างธรรมช าติ จะผ่ าน ก ารบดยางให้ นิ่ ม 
(mastication) ด้วยเครื่องผสมสองลูกกลิ้ง (two-roll mill) รุ่น YFTR 8” 
(YFH - 8” ×18”L) ของ บรษิทั ยง ฟง แมชชนิเนอรี ่จ ากดั ประเทศไทย 
เป็นเวลา 5 นาท ีในกระบวนการผสมยางกบัสารเคม ี(compounding) 
ยางธรรมชาตจิะถูกบดผสมกบัสารทีท่ าใหเ้กดิการวลัคาไนซ์และเบนโท
ไนซ์ โดยใช้เครื่องผสมแบบปิด (kneader) ขนาด3ลติร  รุ่นYFYK 3L 
บรษิทั ยง ฟง แมชชนิเนอรี ่จ ากดั ประเทศไทย อตัราส่วนของสารเคมี
ต่างๆทีใ่ชใ้นการผสมแสดงในตารางที ่2  ชิ้นงานยางตวัอย่างขึน้รปูโดย
ใช้เครื่องอัดขึ้นรูป (compression molding machine) SYR-10 ของ 
บริษัท หงส์ยาวไทย จ ากัด ประเทศไทย ที่ความดัน 150 kgf/cm2 
อุณหภูม ิ150 oC ตามระยะเวลาการคงรูปที่วดัได้จากเครื่อง moving 
die rheometer (MDR) รุ่ น M3000A ข อ ง บ ริ ษั ท  Gotech testing 
Machines, Inc. 

 
       ตารางที ่1: องคป์ระกอบของเบนโทไนซ ์

องคป์ระกอบ ปริมาณ (%) 
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
Na2O 
MgO 
CaO 
K2O 
TiO2 
LOI 

65-70 
13-17 
1-2 

0.5-1.0 
2.0-3.0 
1.5-2.0 
0.4-0.8 
0.2-0.3 
10-12 
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ตารางที ่2: อตัราส่วนของสารเคมต่ีางๆทีใ่ชใ้นการผสมยาง 
สารเคมี  ปริมาณของสารเคมีท่ีใช้  

(phr) 
ยางธรรมชาต ิ(STR20) 
ซงิคอ์อกไซด ์(zinc oxide) 
กรดสเตยีรคิ (stearic acid) 
Dibenzothiazole disulfide (MBTS)  
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole 
sulfonamide (CBS)  
ก ามะถนั (sulphur) 
เบนโทไนซ ์(bentonite) 

100 
5 
2 

0.5 
1 
 
2 

0, 10,20,30 และ 40 
 

การทดสอบสมบติัของยาง 
ความหนืดมูนนี่  (Mooney viscosity) ของยางคอมพาวด์ว ัด

โ ด ย Mooney viscometer รุ่ น  MV 3000A ข อ ง  Gotech testing 
Machines, Inc. ประเทศไต้หวัน ตามมาตรฐาน ASTM D 1646-00 
พฤตกิรรมการคงรูปของยางวดัโดยใช ้moving die rheometer (MDR) 
รุ่น M 3000A ของ Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวัน 
ตามมาตรฐาน ASTM D 5289-00 ที่อุณหภูม ิ150 oC  สมบตัิของยาง
คงรปูทีท่ดสอบไดแ้ก่ ความถ่วงจ าเพาะ (specific gravity) ทดสอบโดย
ใช้  electronic densimeter รุ่น MD-300S ของ Alfa Mirage Co., Ltd. 
ประเทศญี่ปุ่น ความแขง็ (hardness) ของยางตามมาตรฐาน ASTM D 
2240-00 โดยใช้ Shore durometer รุ่น 473 ของ Pacific Transducer 
Crop. ประเทศสหรัฐอ เมริกา  สมบัติความทนแรงดึง ( tensile 
properties) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412-00 โดยใช้ universal 
testing machine รุ่ น  Al-700-S Gotech testing Machines, Inc. 
ประเทศไต้หวนั ความทนต่อการฉีกขาด(tear strength)ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 624-00 โดยใช ้universal testing machine รุ่น Al-
700-S Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวนั สณัฐานวทิยา
ทดสอบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning 
electron microscopes; SEM)  รุ่ น  JSM 634OF ข อ ง JEOL USA, 
Inc. ประเทศประเทศสหรฐัอเมรกิา การต้านทานต่อการติดไฟทดสอบ
ตามมาตรฐาน UL94 Horizontal Burning Test (UL 94 HB Test) 
 
3.ผลการวิจยั 

ความหนืดมูนนี่  ของยางธรรมชาติที่มกีารเติมเบนโทไนซ์ 
แสดงในรูปที่ 1 จากผลการทดลองพบว่า เมื่อเติมเบนโทไนซ์ลงไปใน
ยางธรรมชาตใินปรมิาณทีม่ากขึน้ ท าใหค้วามหนืดของยางคอมพาวด์มี
แนวโน้ม เพิ่มขึ้น เนื่ อ งจาก  การเจือจางของปริม าตรเนื้ อย าง
(hydrodynamic effects) กล่าวคอืเบนโทไนซ์เป็นสารตวัเตมิทีม่อีนุภาค
เป็นของแขง็ ในขณะทีย่างธรรมชาตเิมือ่ได้รบัแรงเฉือนจาการบดผสม
จะเป็นของเหลวที่มคีวามหนืดสูงและสามารถไหลได้ เมื่อเติมสารตัว
เตมิทีเ่ป็นอนุภาคของแขง็ลงในยางทีน่ิ่ม ยางคอมพาวด์จงึมคีวามหนืด
เพิม่ขึน้ [9] 
 

 
รปูที ่1: ความหนืดมูนนี่ ของยางธรรมชาตทิี่มกีารเตมิเบนโทไนซ์ 

 
ตารางที ่3: พฤตกิรรมการคงรปูของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิ 

เบนโทไนซ ์
ปรมิาณเบนโทไนซ์

(phr) 
พฤติกรรมการคงรปู 

ts2 (min.sec) tc90 (min.sec) 
0 
10 
20 
30 
40 

2.48 
3.47 
4.17 
4.41 
4.53 

4.39 
6.21 
7.32 
8.14 
8.27 

 
ตารางที่ 3 แสดงพฤตกิรรมการคงรูปของยางธรรมชาติที่มี

การเตมิเบนโทไนซ์ จากผลการทดลองพบว่าการเตมิเบนโทไนซ์ในยาง
ธรรมชาติ  มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงเวลาเริม่คงรูป (scorch time; ts2) 
และเวลาทีใ่ชใ้นการคงรูป (cure time; tc90) ของยางธรรมชาติ โดยการ
เติมเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติท าให้การเกดิปฏกิริยิาวลัคาไนซ์ได้
ชา้ลง อนัเหน็ไดจ้ากเมือ่เตมิเบนไนซ์ในปรมิาณทีม่ากขึน้ท าใหเ้วลาเริม่
คงรูป (scorch time; ts2) และเวลาที่ใช้ในการคงรูป (cure time; tc90) 
ของยางยาวนานขึ้น ทัง้นี้ เนื่ องจากเบนโทไนซ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้
ประกอบดว้ยซลิกิา (SiO2) เป็นส่วนใหญ่  โดยซลิกิาทีม่หีมู่ไฮดรอกซลิ 
(-OH group) อยู่บนผวิซึ่งหมู่ไฮดรอกซลิดงักล่าวสามารถดดูซบัสารเร่ง
ปฏิกิริยาไว้บนผิวของซิลิกา จนท าให้ซิงค์ออกไซด์ก่อตัวเป็น
สารประกอบเซิงซ้อนของซิงค์กับสารเร่งปฏิกิริยาและ ก ามะถัน 
(AccSxZnSxACC)ในปฏกิริยิาวลัคาไนซ์ลดลง[10] 

 
ตารางที ่4: ความถ่วงจ าเพาะของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิ 

เบนโทไนซ ์
ปริมาณเบนโทไนซ(์phr) ความถ่วงจ าเพาะ 

0 
10 
20 
30 
40 

0.89 
0.98 
1.04 
1.08 
1.11 
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ตารางที ่4 แสดงค่าความถ่วงจ าเพาะ(specific gravity) ของ
ยางธรรมชาติที่เติมเบนโทไนซ์ ยางธรรมชาติที่เติมเบนโทไนซ์  ใน
ปรมิาณต่างๆกนัมคีวามถ่วงจ าเพาะเพิม่ขึน้ตามปรมิาณการเตมิเบนโท
ไนซ์ที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากเบนโทไนซ์มีความหนาแน่นมากกว่ายาง
ธรรมชาต ิ

ตารางที ่5 แสดงค่าความแขง็ของยางธรรมชาตทิีเ่ตมิเบนโท
ไนซ์ จะสังเกตได้ว่ายางธรรมชาติที่เติมเบนโทไนซ์จะมีความแข็ง
เพิม่ขึ้นตามปรมิาณการเติมสารตวัเติม เกิดจากเบนโทไนซ์มอีนุภาค
เป็นของแข็งซึ่งมีความแข็งมากกว่ายางธรรมชาติ  เมื่อเติมในยาง
ธรรมชาติจะท าให้ยางธรรมชาติมีแนวโน้มความแข็งเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามปรมิาณการเตมิเบนโทไนซ์ 

 

ตารางที ่5: ความแขง็ของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโทไนซ์ 
ปริมาณเบนโทไนซ(์phr) ความแขง็ (Shore A) 

0 
10 
20 
30 
40 

40 
43 
45 
46 
47 

 

สมบตัคิวามทนต่อแรงดงึของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโท
ไนซ์แสดงในรูปที ่2 และรูปที่ 3 จากผลการทดลองในรูปที่ 2 พบว่าค่า 
300% มอดูลสัเพิม่สูงขึน้เมือ่มกีารเตมิเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติ  
เนื่องจากเบนโทไนซ์ซึง่เป็นสารตวัเตมิทีม่อีนุภาคเป็นของแขง็ไดเ้ขา้ไป
แทรกตัวระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติ และขดัขวางการ
เคลื่อนที่ของสายโซ่โมเลกุลของยางท าให้ยางมกีารต้านทานต่อการ
เปลีย่นแปลงรปูร่างไดม้ากขึน้ [9]   เมือ่พจิารณาสมบตัคิ่าความทนแรง
ดึง (tensile strength) ในรูปที่ 3 พบว่าเมื่อมีการเติมเบนโทไนซ์ใน
ปรมิาณไม่เกนิ 10 phr จะช่วยปรบัปรุงสมบตัิความทนต่อแรงดงึของ
ยางธรรมชาติที่สูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเบนโทไนซ์ม ีมอีงค์ประกอบ
ของซิลกิา (SiO2) อยู่ถึง 65-70% โดยน ้าหนัก  ซึ่งซิลกิา (SiO2) เป็น
สารตวัเตมิเสรมิแรงในยาง  จงึมสี่วนในการท าใหเ้กดิการเสรมิแรงกนั
เล็กน้อยระหว่างเบนโทไนซ์กับยางธรรมชาติ   เบนโทไนซ์ที่ใช้ใน
งานวิจยันี้จึงสามารถท าหน้าที่ในการเป็น “สารตัวเติมกึ่งเสรมิแรง”  
(semi-reinforce filler)  [11-14]   เมือ่เตมิมากกว่า 10 phr ขึน้ไปสมบตัิ
ความทนต่อแรงดึงจะลดลงและลดลงมากขึ้นเมื่อเติมเบนโทไนซ์ใน
ปรมิาณที่มากขึ้น เนื่องจากเบนโทไนซ์ที่เติมลงไปในยางธรรมชาตใิน
งานวจิยันี้  มอีนุภาคขนาดใหญ่ดงัแสดงในรูปที่ 4 เป็นภาพภาพถ่าย
ของอนุภาคเบนโทไนซ์ จากลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนก าลงัขยาย 1,000 
เท่า จึงท าให้ไม่เสริมแรงในยางและท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงมคี่า
ลดลง นอกจากนี้โมเลกุลของยางธรรมชาตปิระกอบไปดว้ยอะตอมของ 
C และ H ท าใหย้างธรรมชาตเิป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีไ่ม่มขี ัว้ 
ในขณะทีเ่มือ่พจิารณาองค์ประกอบของเบนโทไนซ์ดงัแสดงในตารางที ่
1 พบว่าเบนโทไนซ์ประกอบไปดว้ยอนินทรยีส์ารทีม่คีวามเป็นขัว้สงูเป็น
ส่วนใหญ่ จงึท าให้ที่พื้นผวิของอนุภาคเบนโทไนซ์เกิดอนัตรกริยิากบั
ยางธรรมชาติได้น้อย และท าให้เกิดการกระจายตัวที่ไม่ดีในยาง
ธรรมชาติดังแสดงในรูปที่  5 ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนก าลังขยาย 1,000 เท่า ของยางที่ผ่ านการวัลคาไนซ์

ประกอบไปด้วยยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติที่มกีารเติมเบนโทไนซ์
จ านวน 40 phr  

 
รปูที ่2: 300% มอดูลสัของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโทไนซ์ 

 

 
รปูที ่3: ความทนต่อแรงดงึของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโทไนซ์ 

 

 
รปูที ่4: ภาพถ่ายของอนุภาคเบนโทไนซ์ จากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนก าลงัขยาย 

1,000 เท่า 

รปูที ่6 แสดงสมบตัคิวามทนต่อการฉีกขาด (tear strength) 
ของยางธรรมชาติที่มีการเติมเบนโทไนซ์  จากผลการทดลองพบว่า
พบว่าเมือ่เตมิเบนโทไนซ์ในปรมิาณ 10 phr นัน้เบนโทไนซ์จะท าหน้าที่
เป็นสารตวัเตมิกึ่งเสรมิแรงในยางธรรมชาติ โดยท าให้สมบตัิความทน
ต่อการฉีกขาดดขีึน้ เมื่อเตมิมากกว่า 10 phr ขึน้ไปสมบตัคิวามทนต่อ
การฉีกขาดจะลดลงและลดลงมากขึ้นเมื่อเติมเบนโทไนซ์ในปรมิาณที่
มากขึ้น ซึ่งมผีลการทดลองที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับสมบัติ
ความทนต่อแรงดงึดงัแสดงในรปูที ่3 

จากผลการทดลองในตารางที่ 6 พบว่ายางธรรมชาตทิีม่กีาร
เตมิเบนโทไนซ์ ในปรมิาณตัง้แต่  20 phr ขึน้ไป มผีลการทดสอบระดบั
การติดไฟตามมาตรฐานการทดสอบ UL 94 แบบ HB-TEST  มีค่า 
อตัราเร็วของการเผาไหม้ (Burning Rate) ต ่ากว่า 40 mm./min. และ
เมื่อเพิม่ปรมิาณของเบนโทไนซ์ มากขึน้อตัราเรว็ของการเผาไหมก้จ็ะ
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ยิง่ลดลง   เนื่องจากกลไกการหน่วงไฟของเบนโทไนซ์ นัน้ เกดิจากการ
ทีเ่กดิถ่านมาปกคลุมทีบ่รเิวณผวิวสัดุขณะทีเ่กดิการเผ่าไหม้ ซึ่งถ่านนี้
เองจะไปยบัยัง้ออกซเิจนใหไ้ปท าปฏกิริยิาการเผาไหมท้ีบ่รเิวณผวิของ
วสัดุไดย้ากขึน้ ท าใหเ้กดิการชะลอความเรว็ของอตัราการเผาไหมข้อง
วสัดุลงได ้

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่5: ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนก าลงัขยาย 1,000 เท่า : 
(ก) ยางธรรมชาต ิและ (ข) ยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโทไนซจ์ านวน 40 phr 

 

 
รปูที ่6: ความทนต่อการฉีกขาดของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโทไนซ์ 

 
ตารางที ่6: ผลการทดสอบการตดิไฟ ตามมาตรฐาน UL94 แบบ HB 

TEST ของยางธรรมชาตทิีม่กีารเตมิเบนโทไนซ ์
ปริมาณเบนโทไนซ(์phr) Burnig Rate (mm/min.) 

0 
10 
20 
30 
40 

ไมอ่ยู่ในมาตรฐาน 
ไมอ่ยู่ในมาตรฐาน 

26.02 
23.93 
31.80 

4.สรปุผลการวิจยั 
การเติมเบนโทไนซ์ลงไปในยางธรรมชาติมผีลท าให้ความ

หนืดมนูนี่เพิม่ขึน้ เบนโทไนซ์มผีลในการท าใหเ้วลาในการเริม่คงรปูและ
เวลาในการคงรูปของยางยาวนานขึ้น ความแข็งของยางวัลคาไนซ์
เพิม่ขึน้ตามปรมิาณของเบนโทไนซ์ทีเ่พิม่ขึน้ และการเตมิเบนโทไนซ์ลง
ในยางธรรมชาติจะมผีลท าให้ค่า ความทนต่อแรงดึงและความทนต่อ
การฉีกขาดของยางวลัคาไนซ์นัน้ เพิม่ขึน้อกีดว้ย พบว่าเมือ่เตมิเบนโท
ไนซ์ในปรมิาณ 10 phr นัน้เบนโทไนซ์จะท าหน้าที่เป็นสารตัวเติมกึ่ง
เสรมิแรงในยางธรรมชาติ โดยท าใหส้มบตัิความทนต่อแรงดงึและการ
ทนต่อการฉีกขาดดีขึ้น  เมื่อเติมเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติใน
ปรมิาณ 20 phr จะเริม่ท าใหม้ผีลการทดสอบระดบัการตดิไฟผ่านตาม
มาตรฐานการทดสอบ UL 94 แบบ HB TEST  โดยมอีตัราการเผาไหม ้
(Burning rate) ต ่ากว่า 40 mm./min. และเมื่อเติมเบนโทไนซ์ลงในยาง
ธรรมชาติในปริมาณที่มากขึ้น จะท าให้อัตราการเผาไหม้ (Burning 
rate) ลดต ่าลง 
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ผลกระทบของขนาดอนุภาคต่อสมบติัของถ่านชีวภาพ 
ท่ีผลิตจากไม้กระถินยกัษ์สบั 

Effect of Particle Size on Biocoke Properties  
from Leucaena Wood Chips 
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บทคดัย่อ 

จากแผนพลังงานของประเทศไทยที่ผลักดันให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิม่ขึน้ ประกอบกบัไมก้ระถนิยกัษ์เป็นหนึ่งในพชืพลงังานโตเรว็ที่มี
ศกัยภาพในการปลูกและเกบ็เกี่ยวสูง เหมาะส าหรบัน ามาใชเ้ป็นชวีมวลเพื่อ
ผลิตพลงังานทดแทน ดังนัน้งานวิจยันี้จึงใช้ไม้กระถินยกัษ์สบัมาผลิตถ่าน
ชวีภาพ และศกึษาอทิธพิลของขนาดอนุภาคของชวีมวลทีม่ตี่อสมบตัขิองถ่าน
ชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบั โดยท าการป ัน่ย่อยขนาดไมแ้ละรอ่นแยก
ขนาดแล้วน าไปอดัขึ้นรูป พบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สับ
ขนาด <250 µm มคีวามหนาแน่นสูงสุดที่ 1.34 g/cm3 และความหนาแน่นมี
ค่าลดลงเมื่อไม้กระถินยกัษ์สบัมขีนาดใหญ่ขึน้ นอกจากนี้ถ่านชวีภาพทีผ่ลิต
จากไม้กระถินยักษ์สับขนาด 250-425 µm มีความต้านทานแรงอดัและค่า
ความรอ้นสูงที่สุด และค่าความรอ้นมคี่าลดลงเมื่อไม้กระถนิยกัษ์สบัมขีนาด
ใหญ่ขึน้ แต่ทว่าถ่านชวีภาพที่ผลติจากไม้กระถินยกัษ์สบัขนาด <250 µm มี
ค่าความรอ้นต ่าทีสุ่ดเนื่องจากสมบตักิารถ่ายเทความรอ้นในอนุภาคขนาดเลก็
ส่งผลใหอ้งค์ประกอบทางเคมมีกีารเปลี่ยนแปลงขณะถูกอดัขึน้รูปด้วยความ
รอ้น 
ค าส าคญั: ถ่านชวีภาพ, เชือ้เพลงิแขง็, ไมก้ระถนิยกัษ์, ขนาดอนุภาค 
 
Abstract 

According to Alternative Energy Development Plan of Thailand, 
the target plan has set to increase the use of renewable energy 
consumption. Leucaena is one of a promising fast growing tree which is 
expected to utilize as an alternative biomass energy resources. In this 
work, Leucaena wood chips were ground and classified by sieving 
method into 5 different ranges of particle sizes.  Then, they were 
produced into biocoke ( 48 mm in diameter) .  From the experimental 
results, the biocoke produced from the particle size smaller than 250 
µm has the highest bulk density at 1.34 g/ cm3 and the bulk density 
decreases with the increase in particle size.  For ultimate compressive 
strength and calorific value, the maximum values are obtained when 
the particle size is in range of 250-425 µm.  In addition, the calorific 
values of the biocoke decreases with the increase in particle size. The 
biocoke with particle size less than 250 µm, however, gives less 

calorific value since its better heat transfer property causes changes in 
chemical composition of the biocoke during the production process. 
Keywords: Biocoke, Solid Fuel, Leucaena Wood, Particle size 
 
1) บทน า 

ประเทศไทยได้ก าหนดแผนพฒันาพลงังานทดแทนส าหรบัปี 
พ.ศ.2558 ถงึ 2579 โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการทดแทนการใช้
เชื้อเพลงิฟอสซลิด้วยเชื้อเพลงิทางเลอืก ให้ได้เป็นรอ้ยละ 30 ของการ
ใช้พลังงานขัน้สุดท้ายของประเทศในปี 2579 ดังตารางที่  1 และ
คาดการณ์ว่าจะช่วยลดการน าเข้าพลงังานได้มากกว่า 460,000 ล้าน
บาท/ปี ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนัน้ชีวมวลและไม้โตเร็วจึงถูกน ามา
ศกึษาและใชผ้ลติพลงังานความรอ้นและพลงังานไฟฟ้ามากขึน้ ซึง่ไมโ้ต
เร็วจดัเป็นวสัดุชวีมวลชนิดใหม่ที่รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการปลูกใน
ระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้น สามารถปลูกได้ในพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งไม่
เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลกัได้ คาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพการผลติพลงังานความรอ้นจากวสัดุชวีมวลไดถ้งึ 18 ลา้นตนั/
ปี จากเดมิ 79.49 ล้านตนั/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 22 ของปรมิาณศกัยภาพ
เชื้อเพลงิชวีมวลคงเหลอืต่อปีที่สามารถน ามาผลติเป็นพลงังานไฟฟ้า
และพลงังานความรอ้นได ้[1-3]  
 
ตารางที ่1: เป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน AEDP ในปี 2579 [3] 

พลงังาน 

สดัส่วนพลงังานทดแทน 
(รอ้ยละ) 

การใชพ้ลงังาน 
ขัน้สุดทา้ย 
ณ ปี 2579 
(ktoe) 

สถานภาพ 
ณ ปี 2557 

สถานภาพ 
ณ ปี 2579 

 ไฟฟ้า 9 15 - 20 27,789 
 ความรอ้น 17 30 – 35 68,413 
 เชือ้เพลงิชวีภาพ 7 20 – 25 34,798 
 การใชพ้ลงังานขัน้  
 สุดทา้ย 

12 30 131,000 

(ktoe คอื พนัตนัเทยีบเทา่น ้ามนัดบิ) 
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ชวีมวลและพชืพลงังานถูกน ามาใชใ้นหลายรูปแบบ เช่น การ
หมกัเพื่อใหเ้กดิก๊าซชวีภาพ (Biogas) การผลติเป็นเชือ้เพลงิเหลว เช่น 
ไบโอดเีซล หรอืการน าชวีมวลมาผลติเป็นก๊าซดว้ยระบบแก๊สซฟิิเคชัน่ 
(Gasification) และวธิทีีน่ิยมกนัมากอกีวธิ ีคอื การเผาไหมโ้ดยตรง โดย
ในปจัจุบนัมกีารพฒันาชวีมวลอดัแท่งรูปแบบใหม่ เรยีกว่าถ่านชวีภาพ 
(Biocoke) ซึ่งเป็นเชื้อเพลงิที่มคี่าความรอ้นใกล้เคยีงกบัถ่านโค้ก และ
ค่าความชื้นต ่า (น้อยกว่า 15%) มคีวามหนาแน่นและความแขง็แรงสูง 
จงึสะดวกในการขนส่งและจดัเกบ็ รวมถงึสามารถใชท้ดแทนถ่านหนิใน
อุตสาหกรรมไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิมลพษิ  

สมบัติของถ่านชีวภาพที่ดี ได้แก่ มีค่าความร้อน (Calorific 
Value) โดยประมาณ 4,000-4,500 kcal/kg ค่าความชืน้น้อยกว่ารอ้ยละ 
3 ปริมาณเถ้าน้อยกว่าร้อยละ 3 และมีความต้านทานแรงอัดสูงสุด
เหมาะสมกบัการน าไปใช้งาน โดยปจัจยัที่ส่งผลต่อค่าความร้อนและ
สมบตัขิองถ่านชวีภาพมอียู่หลายปจัจยั เช่น ชนิดของชวีมวล ปรมิาณ
สารประกอบอินทรยี์ที่มอียู่ในชีวมวล ลกัษณะและขนาดอนุภาคของ 
ชวีมวล ความชื้นของชวีมวล ความดนัในการผลติ อุณหภูมกิารผลิต 
และเวลาในการอดัขึน้รปู เป็นตน้ [4-9] ดงันัน้การน าชวีมวลมาผลติถ่าน
ชีวภาพอัดแท่งจึงถูกศึกษาวิจยัหาวิธีการและสภาวะในการขึ้นรูปที่
เหมาะสม Mizuno และคณะ [10] รายงานว่าอุณหภูมใินการอดัขึ้นรูป 
และปรมิาณความชื้นของชวีมวล มผีลต่อสมบตัทิางกายภาพและความ
ต้านทานแรงอดัสูงสุดของถ่านชวีภาพโดยตรง สุพชิญาและคณะ [11] 
ได้ศกึษาพบว่าถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากกากกาแฟขนาดอนุภาคเลก็กว่า 
400 µm ให้ค่าความร้อนสูงสุดประมาณ 5,175 kcal/kg และค่าความ
รอ้นของถ่านชวีภาพจากกากกาแฟจะสูงขึน้เมือ่ขนาดอนุภาคของกาก
กาแฟเล็กลง และ O. bin Hamidun และคณะ [12] ได้ศกึษาพบว่าถ่าน
ชวีภาพทีผ่ลติจากเสน้ใยปาลม์จะมแีนวโน้มความต้านทานแรงอดัสูงสุด
เพิม่ขึน้เมือ่ขนาดอนุภาคของเสน้ใยปาลม์เลก็ลง โดยถ่านชวีภาพทีผ่ลติ
จากเส้นใยปาล์มขนาด 1.0-1.4 mm, 1.4-2.4 mm และขนาดเล็กกว่า 
1.0 mm มคีวามต้านทานแรงอดัคอื 117, 108 และ 76 MPa ตามล าดบั 
นอกจากนี้ มะลวิลัย์และคณะ [13] ไดท้ดลองเปรยีบเทยีบศกัยภาพใน
การใช้เป็นพืชพลงังานของไม้โตเร็ว 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส 
กระถนิเทพา กระถนิยกัษ์ และกระถนิเทพณรงค์ พบว่าไมยู้คาลปิตสัมี
มวลชวีภาพของล าต้นเมื่อตดัที่อายุ 24 เดือนสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ 
กระถนิเทพณรงค ์กระถนิเทพา และกระถนิยกัษ์ แต่หากปลกูในดนิทีม่ ี
ค่า pH สงู กระถนิยกัษ์จะเจรญิเตบิโตและใหผ้ลผลติไดด้กีว่ายคูาลปิตสั 
อีกทัง้กระถินยกัษ์มคีวามสามารถในการแตกหน่อหลงัจากการตัดได้
ดกีว่า ท าใหค้วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรส์ูงว่าไมช้นิดอื่นหากเป็นการ
ปลูกเพื่อตัดในรอบสัน้ๆ อีกทัง้พบว่าค่าความร้อนของไมโ้ตเร็วทัง้ 4 
ชนิด อยู่ในช่วง 4,602 ถึง 4,798 kcal/kg ใกล้เคียงกบัค่าความร้อนที่
เหมาะสมของถ่านชวีภาพทัว่ไปอกีดว้ย  

ดงันัน้งานวจิยันี้จงึเลอืกใช้วตัถุดิบเป็นไม้กระถินยกัษ์สบัมา
ผลติเป็นถ่านชวีภาพ และศกึษาผลกระทบของขนาดอนุภาคของชวีมวล
ทีม่ต่ีอสมบตัิของถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบั แลว้ท าการ
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และค่าความร้อน 
รวมถงึการสลายตวัทางความรอ้นของถ่านชวีภาพทีไ่ดจ้ากงานวจิยั 
 
 

2) การผลิตถ่านชีวภาพ 
2.1) วตัถุดบิและการเตรยีมวตัถุดบิ 

ท าการป ัน่ย่อยไม้กระถินยักษ์สบัที่มขีนาดเริ่มต้นประมาณ 
0.5-1 cm ด้วยเครื่อง Wonder Crush/Mill รุ่น 3DV-10 แลว้แยกขนาด
ดว้ยเครือ่งร่อนขนาดอนุภาค Retsch รุ่น AS 200 เป็น 5 ช่วง ดงันี้ 

1.ขนาด <250 µm 
2.ขนาด 250-425 µm 
3.ขนาด 425-600 µm 
4.ขนาด 600 µm-1 mm 
5.ขนาด 1-2 mm 
จากนั ้นตรวจวัดความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้น Kett รุ่น 

Infrared Moisture Determination Balance FD-6 1 0  แ ล ะ ค ว บ คุ ม
ความชืน้ใหอ้ยู่ในช่วง 10±1%wt  
 
2.2) การอดัขึน้รปูชิน้งานถ่านชวีภาพ 

น าไมก้ระถินยกัษ์สบัทีร่่อนแยกขนาดแลว้มาอดัขึน้รูปขึน้ด้วย
เครื่องผลิตถ่านชีวภาพโดยการอัดในแนวตัง้ ซึ่งมลีกัษณะดงัรูปที่ 1 
โดยป้อนวตัถุดิบลงในแม่พิมพ์ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
48.04 mm ซึ่งบรรจุอยู่ในเตาไฟฟ้าแบบท่อ (Electric Tube Furnace) 
เพื่อควบคุมอุณหภูมใินการขึ้นรูป แล้วท าการอดัด้วยลูกสูบไฮโดรลกิ 
ภายใตส้ภาวะดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2: สภาวะการอดัขึน้รปูถ่านชวีภาพดว้ยเครือ่งอดั 

วตัถดิุบ ไมก้ระถนิยกัษ์สบั 
น ้าหนักต่อช้ิน 50 g 
เส้นผา่นศนูยก์ลาง 48.04 mm 
อณุหภมิูอดัขึ้นรปู 160°C 
ความดนั 14.5 MPa 
เวลาท่ีใช้ในการอดั 10 min 

ขนาดอนุภาค 
<250 µm, 250-425 µm, 425-600 µm,  

600 µm-1 mm, 1-2 mm 
 

 
รปูที ่1: ภาพจ าลองลกัษณะและส่วนประกอบของเครื่องอดัถ่านชวีภาพในแนวตัง้ 
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3) การทดสอบสมบติัของถ่านชีวภาพ 
3.1) ความหนาแน่นรวม 

ท าการวิเคราะห์ความหนาแน่นรวม (Bulk Density) ซึ่ ง
หมายถึงอัตราส่วนของมวลรวมต่อปริมาตรรวมของเนื้อวัสดุและ
ช่องว่างในชิน้งาน สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่1 

 

 
m

v
   (1) 

 
โดย     คอื ความหนาแน่นรวมของวตัถุ (g/cm3)  
     m   คอื มวลรวมของวตัถุ (g)  
     v  คอื ปรมิาตรรวมของวตัถุ (cm3) 
 

3.2) อตัราการขยายตวัหลงัการอดัขึน้รปู 
วดัขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเมือ่ชิ้นงานเยน็ตวัหลงั

น าออกจากแมพ่มิพ์ และค านวณเป็นเปอรเ์ซนต์เทยีบกบัขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางของแมพ่มิพ ์ดงัสมการที ่2 

 

อตัราการขยายตวั (%) =
ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของชิน้งาน

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของแมพ่มิพ์
×100 (2) 

 
3.3) ความตา้นทานแรงอดัสงูสุด 

ทดสอบด้ วย เครื่ อ ง  Universal Testing Machines (UTM) 
SHIMADZU รุ่น UH-1000kNXR ก าหนดความเร็วหัวกดเป็น 0.025 
mm/s และกดอัดจนกระทัง่ชิ้นงานเสียรูปและแตก จากนัน้บนัทึกค่า
ความเค้นสูงสุดที่ชิ้นงานถ่านชีวภาพสามารถรับได้เป็นค่าความ
ตา้นทานแรงอดัสงูสุด (Ultimate Compressive Strength) 

 
3.4) ค่าความรอ้น 

ท าการวเิคราะห์ปรมิาณความรอ้นต่อหน่วยน ้าหนักที่ชิ้นงาน
ถ่านชีวภาพถ่ายเทออกเมื่อเกดิการเผาไหมแ้บบสมบูรณ์ภายใต้แก๊ส
ออกซเิจน ด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter Parr รุ่น Model 1341 Plain 
Jacket ซึ่งใช้การวดัปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงกบัออกซิเจน
ภายในระบบปิดที่จุ่มอยู่ในน ้า จากนัน้ท าการวดัอุณหภูมทิี่เพิม่ขึ้นของ
น ้า แลว้น ามาค านวณปรมิาณความรอ้นจากการเกดิปฏกิิรยิาเผาไหม้
ของระบบ 

 
3.5) การวเิคราะหเ์ชงิความรอ้น 

ทดสอบสมบตัิการสลายตวัทางความร้อนของไมก้ระถินยกัษ์
ขนาดต่างๆ และถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยกัษ์สับขนาดต่างๆ 
ด้ ว ย เค รื่ อ ง  METTLER TOLEDO STARe SYSTEM TGA/DSC1 
Module โดยให้ความร้อนที่อัตรา 10°C/min ภายใต้การไหลของแก๊ส
ไนโตรเจนทีอ่ตัราการไหล 100 ml/min 
 
 
 
 

4) ผลการทดลองและวิจารณ์ 
4.1) ลกัษณะทางกายภาพของถ่านชวีภาพ 

สแีละลกัษณะผวิของถ่านชวีภาพทีอ่ดัขึน้รปูจากไมก้ระถนิยกัษ์
สบัขนาดต่างๆ แสดงดงัรูปที่ 2 โดยพบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้
กระถินยกัษ์สบัขนาด 250-425 µm, 425-600 µm, 600 µm-1 mm มี
ลกัษณะผวิด้านขา้งของถ่านเรยีบกึง่เงา สขีองถ่านชวีภาพทีไ่ด้เขม้ขึ้น
กว่าสขีองวตัถุดบิเริม่ต้น และมกีารกระจายของสทีี่เขม้ขึ้นทัว่ชิ้นงาน 
ส่วนถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 1-2 mm มลีกัษณะ
ผวิดา้นขา้งของถ่านชวีภาพไม่เรยีบ มคีวามขรุขระระหว่างผงไม ้และ
เนื้อไมม้กีารเปลีย่นสน้ีอยทีสุ่ด ขณะที่ถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิ
ยกัษ์สบัขนาด <250 µm มลีกัษณะผวิดา้นขา้งของถ่านชวีภาพเรยีบเงา
เป็นเนื้อเดยีวกนั สขีองถ่านชวีภาพทีไ่ดเ้ปลีย่นเป็นสีด าแบบสม ่าเสมอ
เกอืบทัง้ชิ้น โดยบรเิวณที่ไม่มกีารเปลี่ยนเป็นสดี าเป็นบรเิวณที่ความ
รอ้นในแมพ่มิพอ์ดัไดร้บัความรอ้นน้อยกว่าบรเิวณทีม่กีารเปลีย่นส ี

 

   
(ก) (ข) (ค) 

   
(ง) (จ) (ฉ) 

รปูที ่2: (ก) ตวัอย่างไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 600 µm-1 mm และลกัษณะทาง
กายภาพของถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด (ข) <250 µm  

(ค) 250-425 µm (ง) 425-600 µm (จ) 600 µm-1 mm (ฉ) 1-2 mm 

  
4.2) ความหนาแน่นรวม 

ผลกระทบของขนาดอนุภาคของไมก้ระถินยกัษ์สบัต่อความ
หนาแน่นรวมของถ่านชีวภาพ แสดงดงัรูปที่ 3 พบว่าความหนาแน่น
รวมมแีนวโน้มลดลงเมือ่ขนาดอนุภาคที่น ามาอดัขึน้รูปมขีนาดใหญ่ขึ้น 
เนื่องจากอนุภาคขนาดเลก็เมือ่น าไปกดอดัเป็นถ่านชวีภาพจะถูกอดัให้
ชดิกนัไดม้ากกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ จงึมชี่องระหว่างอนุภาคน้อยกว่า
ถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากอนุภาคขนาดใหญ่ โดยถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไม้
กระถินยกัษ์สบัขนาด <250 µm มคีวามหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดที่ 1.35 
g/cm3 และถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถินยกัษ์สบัขนาด 1-2 mm มี
ความหนาแน่นเฉลีย่ต ่าสุดที ่1.24 g/cm3 โดยถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไม้
กระถนิยกัษ์สบัทีม่ขีนาดอนุภาคต่างกนัในการศกึษานี้มคีวามหนาแน่น
มากกว่า 1.1 g/cm3 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ทีส่ามารถน าไปใชเ้ป็นเชื้อเพลงิร่วม
หรอืทดแทนถ่านโคก้และถ่านหนิไดด้ ี
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รปูที ่3: ความหนาแน่นรวมของถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาดต่างๆ 

 
4.3) อตัราการขยายตวัหลงัการอดัขึน้รปู 

จากผลการทดลองในรปูที ่4 ถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถิน
ยกัษ์สบัขนาด <250 µm และ 250-425 µm มีการหดตัวหลงัชิ้นงาน
ถ่านชวีภาพเยน็ตวัเมื่อเทยีบกบัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแม่พมิพ ์
ส่วนถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 425-600 µm และ 
600 µm-1 mm มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับแม่พิมพ์ และถ่าน
ชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 1-2 mm มกีารขยายตวัหลงั
น าชิ้นงานออกจากแม่พมิพ์ เนื่องจากอนุภาคขนาดเลก็สามารถถ่ายเท
ความร้อนระหว่างอนุภาคได้ดีกว่าอนุภาคขนาดใหญ่ ส่งผลให้ลกินิน 
(Lignin) เฮมเิซลลูโลส (Hemicellulose) และสารโมเลกุลต ่าในเนื้อไม ้
สามารถอ่อนตัวและเชื่อมประสานระหว่างอนุภาคได้ดีกว่า และเมื่อ
ชิน้งานเยน็ตวัจงึท าใหอ้งคป์ระกอบในเนื้อไมท้ีอ่่อนตวัไดร้ะหว่างการอดั
ขึน้รปูหดตวัลงไปดว้ย 

 

 
รปูที ่4: อตัราการหดตวัของถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาดต่างๆ 

 
4.4) ความตา้นทานแรงอดัสงูสุด 

ส าหรบัถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถินยกัษ์สบัขนาด <250 
µm, 425-600 µm, 600 µm-1 mm และ 1-2 mm ความต้านทานแรงอดั
สูงสุดมีแนวโน้มลดลงเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลง ดังแสดงในรูปที่ 5 
เนื่องจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัทีถู่กป ัน่ย่อยจะมลีกัษณะเป็นเสน้ใย โดยที่
อนุภาคขนาดใหญ่จะมลีกัษณะเป็นเส้นใยมากกว่าอนุภาคขนาดเล็ก 
ส่งผลให้อนุภาคขนาดใหญ่สามารถยึดเกาะระหว่างอนุภาคได้ดีกว่า 
สอดคลอ้งกบัถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด <250 µm 
ทีม่คีวามตา้นทานแรงอดัต ่าสุด เนื่องจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด <250 
µm มลีกัษณะเป็นผงละเอียด ท าให้มกีารยดึเกาะระหว่างอนุภาคน้อย
กว่าอนุภาคขนาดอื่นๆ ส่วนถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถินยกัษ์สบั

ขนาด 250-425 µm มีความต้านทานแรงอัดสูงสุดมากที่สุด เพราะ
นอกจากความสามารถในการการยดึเกาะระหว่างอนุภาคแลว้ ยงัมผีล
จากการประสานตัวของอนุภาคที่ดดี้วย เนื่องจากไม้กระถินยกัษ์สบั
ขนาด 250-425 µm มขีนาดเลก็พอเหมาะที่สามารถถ่ายเทความร้อน
ระหว่างอนุภาคไดด้ ีสามารถสงัเกตไดจ้ากผลการทดลองในขอ้ที ่4.3) ที่
พบว่าอตัราการขยายตวัของถ่านชวีภาพหลงัชิ้นงานเยน็ตวัเริม่พบการ
หดตัวเมื่อไม้กระถินยักษ์สับมีขนาดเล็กกว่า  425 µm จึงส่งผลให้
องคป์ระกอบในเนื้อไมท้ีส่ามารถอ่อนตวัภายใตอุ้ณหภมูกิารอดัขึน้รปูท า
หน้าทีเ่ป็นตวัเชือ่มประสานระหว่างอนุภาคไดด้อีกีดว้ย 

 

 
รปูที ่5: ความตา้นทานแรงอดัสงูสุดของถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบั

ขนาดต่างๆ 

 
4.5) ค่าความรอ้น 

ค่าความร้อนของถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์ขนาด
ต่างๆ มคี่าความรอ้นสงูกว่าค่าความรอ้นของไมก้ระถนิยกัษ์ก่อนการอดั
ขึน้รูป เนื่องจากความรอ้นในกระบวนการอดัขึน้รูปท าใหค้วามชื้นและ
แก๊สทีใ่ห้พลงังานความรอ้นต ่าระเหยเป็นไอ ท าให้ความหนาแน่นของ
ค่าความรอ้นต่อมวลของถ่านชวีภาพสูงกว่าค่าความรอ้นต่อมวลของไม้
กระถนิยกัษ์ [14] และพบว่าค่าความรอ้นของถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไม้
กระถินยกัษ์สบัขนาดต่างๆมคีวามแตกต่างกนัอยู่ในช่วง 100 kcal/kg 
โดยถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 250-425 µm มคี่า
ความรอ้นสูงทีสุ่ด คอื 4,434.74 kcal/kg ส่วนถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไม้
กระถินยกัษ์สบัขนาด 425-600 µm 600 µm-1 mm และ 1-2 mm มคี่า
ความร้อนใกล้เคียงกันอยู่ในช่วงประมาณ 4400 kcal/kg และถ่าน
ชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด <250 µm มคี่าความรอ้นต ่า
ทีสุ่ด คอื 4,316.27 kcal/kg ดงัแสดงในรปูที ่6 
 

 
รปูที ่6: ค่าความรอ้นของถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาดต่างๆ 
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4.6) สมบตักิารสลายตวัทางความรอ้น 
จากรูปที่ 7 และ 8 พบว่าช่วงอุณหภูมติัง้แต่ 30-100°C มวล

ของไมก้ระถนิยกัษ์สบัและถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัมคี่า
ลดลง เนื่องมาจากการสลายตวัของความชืน้ทีอ่ยู่บรเิวณผวิของอนุภาค 
จากนัน้ทีช่่วงอุณหภูม ิ100-230°C มวลมกีารลดลงเพยีงเลก็น้อยแต่จะ
มกีารอ่อนตวัของเฮมเิซลลูโลสในเนื้อไมเ้กดิขึน้ ซึ่งเฮมเิซลลูโลสทีอ่่อน
ตวัจะท าหน้าที่เป็นตวัประสานระหว่างผงไมท้ี่น ามาอดัเป็นถ่าน และที่
ช่วงอุณหภูมติัง้แต่ 230°C เป็นต้นไป มวลของไมก้ระถินยกัษ์สบัและ
ถ่านชวีภาพเริม่มกีารลดลงอย่างชดัเจนอกีครัง้ เนื่องจากเป็นอุณหภมูทิี่
เริม่เกดิปฏกิริยิาแก๊สซฟิิเคชัน่ (Gasification) [10]  

และจากรูปที่ 7 สามารถสงัเกตได้ว่าสมบตัิการสลายตัวทาง
ความร้อนของไม้กระถินยักษ์สับแต่ละขนาดมีความว่องไวในการ
สลายตวัภายใต้ความรอ้นแตกต่างกนั และไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัล าดบั
ขนาดของไมก้ระถนิยกัษ์สบั ดงันัน้จงึสงัเกตไดว้่าไมก้ระถนิยกัษ์สบัแต่
ละขนาดอาจมาจากแต่ละส่วนประกอบของเนื้อไมท้ีค่วามแขง็แตกต่าง
กนั เช่น อนุภาคขนาดเลก็อาจเกดิจากส่วนทีเ่นื้อไมก้ระถนิยกัษ์มคีวาม
แขง็ไม่มากนัก และอนุภาคขนาดใหญ่อาจเกดิจากส่วนทีเ่นื้อไมก้ระถนิ
ยกัษ์มคีวามแข็งมากจงึถูกป ัน่ย่อยขนาดได้ยาก เช่น บรเิวณแก่นไม ้
เป็นตน้ 
 

 
รปูที ่7: การสลายตวัทางความรอ้นของไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาดต่างๆ 

 

 
รปูที ่8: การสลายตวัทางความรอ้นของถ่านชวีภาพที่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบั 

ขนาดต่างๆ 

 
นอกจากนี้จากรูปที ่8 พบว่าสมบตักิารสลายตวัทางความรอ้น

ของ ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สับขนาด <250 µm มี
พฤตกิรรมการสลายตวัใกลเ้คยีงกบัไมก้ระถินยกัษ์ทีไ่มผ่่านการป ัน่ย่อย 
สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ที ่4.5) ทีพ่บว่าค่าความรอ้นของทัง้สองใกลเ้คยีงกนั 
อกีทัง้ถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 425-600 µm 600 
µm-1 mm และ 1-2 mm มีพฤติกรรมการสลายตัวทางความร้อน

ใกลเ้คยีงกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัทีพ่บว่าถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถิน
ยกัษ์สบัทัง้ 3 ขนาดมคี่าความรอ้นใกลเ้คยีงกนั และพบว่าถ่านชวีภาพที่
ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สับขนาด 250-425 µm มีพฤติกรรมการ
สลายตวัทางความรอ้นแตกต่างออกไป จงึเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าถ่าน
ชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาด 250-425 µm มคี่าความรอ้น
สงูสุดเมือ่เทยีบกบัถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบัขนาดอื่นๆ 
 
5) สรปุ 

ถ่านชีวภาพที่ผลติจากไม้กระถินยกัษ์สบัขนาด <250 µm มี
ความหนาแน่นสงูสุดที ่1.35 g/cm3 และความหนาแน่นมคี่าลดลงเมือ่ไม้
กระถนิยกัษ์สบัมขีนาดเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ถ่านชวีภาพมกีารหดตวัหลงั
ชิ้นงานเย็นตัวเมื่อผลิตจากไม้กระถินยกัษ์สับขนาด <250 µm และ 
250-425 µm และมขีนาดเท่ากบัแมพ่มิพเ์มือ่ผลติจากไมก้ระถนิยกัษ์สบั
ขนาด 425-600 µm และ 600 µm-1 mm แต่จะขยายตวัเมือ่ผลติจากไม้
กระถินยกัษ์สบัขนาด 1-2 mm โดยถ่านชีวภาพที่ผลติจากไมก้ระถิน
ยกัษ์สบัขนาด 250-425 µm มคีวามตา้นทานแรงอดัและค่าความรอ้นสงู
ที่สุด คือ 147.48 MPa และ 4,434.74 kcal/g ตามล าดับ ซึ่งสามารถ
ยนืยนัไดจ้ากผลการทดสอบดว้ยเครือ่ง TGA/DSC ทีพ่บว่าถ่านชวีภาพ
ที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สับขนาด 250-425 µm มีพฤติกรรมการ
สลายตวัทางความรอ้นแตกต่างออกไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัถ่านชวีภาพ
ที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สับขนาดอื่นๆ และค่าความร้อนของถ่าน
ชวีภาพแปรผนัตรงกบัขนาดไมก้ระถนิยกัษ์สบัเมือ่ขนาดน้อยกว่า 425 
µm และค่าความร้อนจะลดลงและมกีารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อไม้
กระถนิยกัษ์สบัมขีนาดมากกว่า 425 µm แต่ถ่านชวีภาพทีผ่ลติจากไม้
กระถนิยกัษ์สบัขนาด <250 µm มคี่าความรอ้นต ่าทีสุ่ดเนื่องจากสมบตัิ
การถ่ายเทความรอ้นในอนุภาคขนาดเลก็ส่งผลใหอ้งค์ประกอบทางเคมี
มกีารเปลีย่นแปลงขณะถูกอดัขึน้รปูดว้ยความรอ้น 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนและอุปกรณ์จากห้องวจิยักระบวนการ
วัสดุข ัน้สูง ห้องปฏิบัติการเคมี และคณาจารย์ผู้ดูแลห้องทดลอง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอนุภาค ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส าหรบัความอนุเคราะห์ให้
ใช้เครื่อง TGA/DSC บรษิัท อินเตอร์ คลนิส์ อนิดสัตรสี์ จ ากดั ส าหรบั
ความช่วยเหลอืในการซ่อมเตาไฟฟ้าแบบท่อที่ใช้ข ึ้นรูปถ่านชีวภาพ 
รวมไปถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ส าหรบัเครือ่งมอืและผลการวเิคราะหด์ว้ยเครือ่ง SEM และ FTIR 
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งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเลอืกสูตรมาตรฐาน และศกึษาสาร

ตา้นอนุมลูอสิระ การเลอืกสูตรมาตรฐาน พบว่าสูตรทีเ่หมาะสม คอื ฝาง 
น ้าตาลทราย และน ้า รอ้ยละ 0.94 4.72 และ 94.34 ตามล าดบั มคีะแนน
ความชอบสูงสุด (p < 0.05) การศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมในการเสรมิกลบีสด 
ปจัจยัทีศ่กึษาม ี 2 ปจัจยั คอื ปรมิาณกลบีสดแปรเป็น 2 ระดบั คอื รอ้ยละ 
0.94 และ 1.88 และน ้าตาลทรายแปรเป็น 3 ระดบั คอื รอ้ยละ 1.88, 4.72 และ 
7.58 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD พบวา่สูตรทีใ่ชก้ลบีสดและ
น ้าตาลทราย รอ้ยละ 0.94 และ 4.72 มคีะแนนความชอบโดยรวมสงูสดุ (p < 
0.05) ส่วนสูตรทีเ่หมาะสมในการเสรมิกลบีแหง้ ปจัจยัทีศ่กึษาม ี2 ปจัจยั คอื 
ปรมิาณกลบีแหง้ แปรเป็น 2 ระดบั คอื รอ้ยละ 0.47 และ 0.94 และน ้าตาล
ทรายแปรเป็น 3 ระดบั เชน่เดยีวกบักลบีสด พบว่าสูตรทีใ่ชก้ลบีแหง้ และ
น ้าตาลทราย รอ้ยละ 0.47 และ 4.72 มคีะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด  
(p < 0.05) น ้าสมนุไพรฝางเสรมิกลบีสดมฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระและฤทธิใ์นการ
ยบัยัง้เปอรอ์อกซเิดชัน่ของไขมนัสงูสดุ (p < 0.05)  
ค าส าคญั: สารตา้นอนุมลูอสิระ, กลบีดอกบวัหลวง, น ้าสมนุไพร, ฝาง  
 

ABSTRACT 
This aim of this research was to select a basic formula and 

study antioxidants in the herbal drink Sappan. In regard to proportion  
which was comprised of a Sappan,  sugar and water at 0.94, 4.72 and 
94.34 percent, respectively,  obtained the highest satisfaction score (p 
<0.05). To study the optimum formula to supplement fresh lotus 
blossom petals, 2 parameters on fresh petal concentrations were 
investigated at the levels of 0.94 and 1.88 percent. For sugar 
concentration, the contents of 1.88, 4.72 and 7.58 percent were added. 
The experiment design employed was Factorial in CRD. The finding 
showed that the optimum concentrations fresh lotus blossom petals and 
sugar were 0.94 and 4.72 percent, with the highest overall liking (p 
<0.05). In regard to proportion of supplement the dried petals, 2 
parameters investigated were at the levels of 0.47 and 0.94 percent, 
and the same concentrations sugar as added in the fresh lotus blossom 
petals investigation were used. It was found that using dried lotus 
blossom petals and sugar at 0.47 and 4.72 percent, respectively, had 
the most satisfaction overall liking (p <0.05). Herbal Drinks Sappan 
supplement with fresh lotus blossom petals have the ability to be the 
antioxidant activity and inhibit lipid peroxidation to the maximum (p <0.05).  

Keywords: antioxidants, lotus petals, herbal drinks, Sappan. 
1) บทน า 
 ปจัจุบันนี้ คนส่วนใหญ่ใส่ ใจและรักสุขภาพมากขึ้น  ให้
ความส าคญักบัการเลอืกรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มเป็นส าคัญ 
ดังนั ้น เครื่องดื่มประเภทน ้ าสมุนไพรไทยได้เข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัมากขึน้ เนื่องจากสมุนไพรไทยมสีารต้านอนุมลูอิสระอยู่
ปริมาณมาก และสามารถน าสมุนไพรมาประกอบอาหารได้หลาย
ประเภท เช่น ต้ม ย า แกง และการน ามาท าเป็นเครื่องดื่มเพื่อดับ
กระหาย 

อนุมูลอิสระ (Free radical) อนุมูลอิสระมบีทบาทส าคญัใน
กระบวนการเกดิโรคต่างๆ หลายชนิด การมอีนุมลูอสิระมากเกนิสมดุล
ก่อใหเ้กดิภาวะทีเ่ซลล์และร่างกายถูกออกซไิดซ์ หรอืภาวะออกซเิดทีฟ   
สเตรส (Oxidative stress) ซึ่งสามารถนาไปสู่การท าลายเซลล์และ
เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ [1] โดยทัว่ไปการสร้างอนุมูลอิสระเกิดขึ้น
ตลอดเวลา แต่ร่างกายมรีะบบในการป้องกนัตวัเอง และสามารถช่วยลด
ความรุนแรงจากพษิของอนุมูลอิสระได้โดยอาศยัสารต้านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant) ซึ่งเป็นสารที่สามารถท าปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้
โดยตรงเพื่อก าจดัอนุมลูอสิระใหห้มดไป หรอืหยุดปฏกิริยิาลูกโซ่ไม่ให้
ด าเนินต่อ สารต้านอนุมลูอสิระ (antioxidant) เป็นสารที่สามารถชะลอ
หรอืป้องกนัปฏกิริยิาออกซเิดชนัในร่างกายเช่น โปรตนี เอนไซม ์และดี
เอ็นเอ ดังนั ้นการใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็นสารแอนติออกแดนท ์
(Antioxidant) จ ะช่ ว ยยับ ยั ้งก าร เกิด อ นุ มู ลอิ ส ระ ไม่ ให้ ท าล าย
องค์ประกอบของเซลล์ ในหลายงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์พบว่า สาร
ต้านอนุมูลอิสระมบีทบาทส าคญัในการลดความเสี่ยงจากการเกดิโรค
ต่างๆ เช่น โรคมะเรง็ โรคหวัใจ และเบาหวาน สารตา้นอนุมลูอสิระส่วน
ใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลกิ สารต้านอนุมูลอิสระมอียู่
จ านวนมากทัง้ที่ได้จากการสงัเคราะห์ขึ้น และที่มอียู่ในธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคลอ้งว่าพชืทีม่คีวามสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมลูอสิระมกัจะมี
สารประกอบหลกั คือ สารฟีนอลกิ ได้แก่ ฟลาวานอยด์ กรดฟีนอลิก 
และแอนโธไซยานิน ซึง่พบทัว่ไปในใบ ล าตน้และเปลอืกของพชื [2] 

ดอกบวัหลวงจะเริม่บานในตอนเชา้ โดยจะออกดอกและผล
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม มีสรรพคุณทางยามากมาย 
เช่น   ช่วยบ ารุงหวัใจ บ ารุงก าลงั บ ารุงครรภ์   แกไ้ข ้มฤีทธิล์ดน ้าตาล
ในเลอืด  มเีส้นใยมาก   จงึเกดิเมนูสุขภาพขึน้ มกีารท ากลบีบวัให้เป็น
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ผงแล้วผสมลงในขนมปงั    หรอืจะน ากลีบบัวมาห่อเมี่ยง ให้คนรกั
สุขภาพไดส้มัผสัทัง้ความสวยงามและความอร่อย  กลบีบวัใหส้รรพคุณ
ทางยา  ให้ความอร่อยแล้ว ยงัใหค้วามสุนทรยี์เพราะความหอมละมุน
ของกลิน่กลบีบวั โดยดอกมสีารอลัคาลอยด์ (alkaloids) ชื่อ nelumbine 
ส่วน Embryo ม ีlotusine ส่วนเกสรมสีารฟลาโวนอยด์หลายชนิด เช่น 
quercetin, isoquercitrin, luteolin, luteolin glucoside และยังพบว่ามี
สารอลัคาลอยด์ด้วย [3] แต่การรบัประทานกลบีดอกบวัหลวงมกัมรีส
ฝาดจากแทนนิน ท าให้นิยมน ามารบัประทานร่วมกบัผกัชนิดอื่น เพื่อ
ช่วยลดรสฝาดลง เช่น ห่อเมีย่งค า เป็นต้น หรอืน ามาต้มเพื่อให้มกีลิน่
หอมอ่อนๆ เป็นเครื่องดื่ม จึงได้น ากลีบดอกบัวหลวงมาเสริมใน
เครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง  

ฝางมตีวัยาทีส่ าคญัหลายชนิด แต่ทีเ่ด่นคอื ฝางเสน เป็นตวั
ยาทีใ่หส้แีดง ซึง่ไดม้าจากสาร brazilin มอียู่ในเปลอืก แก่น เนื้อไม ้เป็น
สารที่ให้สีแดง (Sappan red) มีรายงานว่ามีสรรพคุณบ ารุงหัวใจ ที่
ประเทศฮงัการพีบว่าใช้รกัษาโรคหวัใจกบัที่ถูกสารพิษเป็นผลส าเร็จ 
รกัษาและป้องกนัหดืได ้แกอ้กัเสบได ้และสารนี้แมจ้ะดืม่เขา้ไปมากกไ็ม่
เกิดการสะสมตกค้าง ในร่างกาย จึงไม่พบว่ าเป็นอันตราย  ใน
ชวีติประจ าวนั มกัจะพบฝางในการน ามาเป็นส่วนประกอบในน ้ายาอุทยั 
ซึ่งมีการผลิตและจ าหน่ายมานานกว่า 60 ปีแล้ว จนถึงปจัจุบันก็ยัง
ไดร้บัความนิยม  

จากข้อมูลดงักล่าวจะพบว่ากลีบดอกบวัหลวงและฝางมสีาร
ตา้นอนุมลูอสิระ และสามารถน ามาผลติเป็นเครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพได ้อกี
ทัง้ยงัเป็นการช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่รบัประทานเครื่องดื่มประเภทอดัลม
ค่อนขา้งเยอะใหก้ลบัมาดืม่เครือ่งดืม่ทีผ่ลติจากสมุนไพรพื้นบา้นของเรา
มากขึน้ 

 

2) วิธีด าเนินการวิจยั 
1. คดัเลอืกสตูรมาตรฐานเครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง 

เลอืกสูตรมาตรฐานจ านวน 4 สูตร มสี่วนประกอบดงัแสดงใน
ตารางที ่1 แลว้ท าการผลติเครือ่งดื่มสมุนไพรฝางตามกระบวนการผลติ
ในรูปที่ 1 ท าการคดัเลือกสูตรมาตรฐาน ใช้ผู้ทดสอบภายในจงัหวดั
ปทุมธานี ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจ านวน 90 คน โดยก าหนดคะแนน
ใหก้บัค าพรรณนาตวัชี้คุณภาพ 9 ระดบั (9 Points Hedonic Scale) ใน
คุณลักษณะความชอบด้านสี ความใส และความชอบโดยรวม ใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized 
design: CRD) และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธ ีDuncan’s Multiple 
Rang Test  เพื่อคัดเลือกสูตรมาตรฐานโดยพิจารณาจากสูตรที่ได้
คะแนนความชอบสงูสุด  
 

ตารางที ่1: สตูรเครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง 4 ต ารบั 

ส่วนผสม 

สูตรท่ี 
1 2 3 4 

กรมั/ 
มิลลิกรมั 

ร้อยละ กรมั/ 
มิลลิกรมั 

ร้อยละ กรมั/ 
มิลลิกรมั 

ร้อยละ กรมั/ 
มิลลิกรมั 

ร้อยละ 

ฝาง 10 0.94 20 0.93 5 0.25 100 8.33 
น ้าสะอาด 1000 94.34 2000 93.02 2000 98.28 1000 83.34 
น ้าตาลทราย 50 4.72 - - 30 1.47 - - 
น ้าตาลทรายแดง - - - - - - 100 8.33 
น ้าผึง้ - - 100 4.65 - - - - 
น ้ามะนาว - - 30 1.40 - - - - 
รวม 1060 100 2150 100 2035 100 1200 100 

 
2. การศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมในการผลติเครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง 

เสรมิกลบีดอกบวัหลวง 
2.1 การศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมในการผลติเครือ่งดืม่ 

สมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัสด 
ในการศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่ม

สมุนไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัสด ปจัจยัที่ท าการศกึษาม ี2 ปจัจยั คอื 
ปรมิาณกลบีดอกบวัสด โดยแปรปรมิาณเป็น 2 ระดบั คอื รอ้ยละ 0.94 
และ 1.88 ของปริมาณน ้ าหนักน ้ าสมุนไพรฝางทัง้หมดและปริมาณ
น ้าตาลทรายโดยแปรเป็น  3 ระดบั คือ ร้อยละ 1.88, 4.74 และ 7.58 
ของปรมิาณน ้าหนักน ้าสมุนไพรฝางทัง้หมด [4] วางแผนการจดัการ
ทดลองแบบแฟคตอเรียลในการสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์  (Factorial in 
CRD) และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s Multiple Rang 
Test จะได้สิ่งทดสอบทัง้หมด 6 สิ่งทดลอง ท าการผลิตเครื่องดื่ม
สมุนไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงตามกระบวนการผลติในภาพที่ 1 
น าน ้าสมนุไพรฝางทีไ่ดท้ าการวเิคราะหค์ุณภาพ โดยใชผู้้ทดสอบภายใน
จงัหวดัปทุมธานี ที่มอีายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 90 คน โดยวธิ ี9 
Points Hedonic Scale ในคุณลกัษณะความชอบด้านส ีความใส กลิน่
รสบวั รสหวาน และความชอบโดยรวม จากนัน้ท าการวดัค่าสแีละความ
หวาน ท าการคดัเลือกสูตรพื้นฐานโดยพิจารณาจากสูตรที่ได้คะแนน
ความชอบสงูสุด 

2.2 การศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมในการผลติเครือ่งดืม่ 

สมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงอบแหง้ 

2.2.1  การเตรยีมกลบีดอกบวัแหง้ 
                         แกะเอาเฉพาะส่วนของกลีบดอกบวัหลวง น ามา
ลา้งให้สะอาดน าเขา้ตู้อบลมรอ้น 60 องศาเซลเซยีส นาน 4 ชม. จะได้
กลบีดอกบวัหลวงอบแหง้ [5] 

2.2.2 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลติเครื่องดื่ม

สมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัอบแหง้ 

ตม้น ้าใหพ้อเริม่เดอืด 
 

กลบีดอกบวัสด หรอืแหง้            ใส่ฝางลงตม้ จบัเวลาในการตม้ 
   หลงัจากน ้าเดอืด 30 นาท ี

 
ใส่น ้าตาลทราย 

 
  กรองน ้าฝาง 

 
 บรรจุขวด กดขวดลงในน ้าเยน็ทนัท ี

 
    ผลติภณัฑน์ ้าฝางบรรจุขวด 

รปูที ่1 การท าน ้าฝาง 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก [6] 

ในการศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมในการผลติเครือ่งดืม่สมนุไพร
ฝางเสรมิกลบีดอกบวัอบแหง้ ปจัจยัทีท่ าการศกึษาม ี2 ปจัจยั คอื 
ปรมิาณกลบีดอกบวัอบแหง้ โดยแปรปรมิาณเป็น 2 ระดบั คอื   รอ้ยละ 
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0.94 และ 1.88 ของปรมิาณน ้าหนกัน ้าสมนุไพรฝางทัง้หมด และ 
ปรมิาณน ้าตาลทรายโดยแปรเป็น 3 ระดบั คอื รอ้ยละ 1.88, 4.74 และ 
7.58 ของปรมิาณน ้าหนกัน ้าสมนุไพรฝางทัง้หมด วางแผนการจดัการ
ทดลองแบบแฟคตอเรยีลในการสุ่มตวัอย่างสมบรูณ์ (Factorial in CRD) 
และทดสอบความแตกต่างดว้ยวธิ ีDuncan’s Multiple Rang Test จะ
ไดส้ิง่ทดสอบทัง้หมด 6 สิง่ทดลอง ท าการผลติเครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง
เสรมิกลบีดอกบวัหลวงตามกระบวนการผลติในรปูที ่1 น าน ้าสมนุไพร
ฝางทีไ่ดท้ าการวเิคราะหค์ุณภาพ โดยใชผู้บ้รโิภคจ านวน 90 คน โดยวธิ ี
9 Points Hedonic Scale ในคุณลกัษณะความชอบดา้นส ีความใส กลิน่
รสบวั รสหวาน และความชอบโดยรวม จากนัน้ท าการวดัค่าสแีละความ
หวาน ท าการคดัเลอืกสตูรพืน้ฐานโดยพจิารณาจากต ารบัทีไ่ดค้ะแนน
ความชอบสงูสุด 

 
3. ศึกษาฤทธิต์้ านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging 

activity)  

[7-8]น าสูตรทีเ่หมาะสมของเครือ่งดื่มสมนุไพรฝางเสรมิกลบี

ดอกบวัหลวงสดและแหง้มาวเิคราะหฤ์ทธิต์า้นอนุมลูอสิระ ดงันี้ 

3.1 การทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ (Free radical  

scavenging activity) ดว้ยวธิ ีDPPH โดยวเิคราะหเ์ทยีบกบัวติามนิซ ี
 3.2 การทดสอบฤทธิย์บัยัง้การเกิดเปอร์ออกซิเดชันของ

ไขมัน (Lipid peroxidation activity) ด้วยวิธี Ferric thiocyanate โดย
วเิคราะหเ์ทยีบกบัวติามนิอ ี 

 
3) ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
      1. การคดัเลอืกสตูรพืน้ฐานทีเ่หมาะสม 

จากการคดัเลอืกสูตรพื้นฐานในการผลติน ้าสมุนไพรฝาง โดย
การทดสอบความชอบโดยใชผู้บ้รโิภคจ านวน 90 คน จากสตูรพืน้ฐาน 4 
สตูร ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที ่2  
ตารางที ่2: ค่าคะแนนความชอบของสูตรพื้นฐานในการผลติเครื่องดื่ม
สมนุไพรฝาง 4 สตูร 
ลกัษณะทาง

ประสาทสมัผสั 

ต ารบัท่ี 

1 2 3 4 

ส ี 5.82±1.42 c 7.43±1.42 a 6.78±1.42 b 6.00±1.42 c 

ความใส                            5.87±1.46 c 7.68±1.46 a 6.62±1.46 b 5.97±1.46 c 

ความชอบ

โดยรวม            

5.95±1.54 c 8.10±1.54 a 6.83±1.54 b 6.22±1.54 c 

หมายเหตุ:  ตัวอักษร a, b, c ที่ไม่เหมอืนกันในแนวนอนแสดงว่ามี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
 

จากการทดสอบทางประสาทสมัผสัในตารางที ่2 พบว่าคะแนน
เฉลีย่ของทุกคุณลกัษณะของสูตรที ่2 มคี่าสงูสุด (p < 0.05)  โดยสตูรที ่
2 ผู้ทดสอบให้คะแนนมากที่สุดในทุกคุณลกัษณะ อยู่ในช่วงชอบปาน
กลางถงึชอบมาก รองลงมา คอื สตูรที ่3 ผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบ
ทุกคุณลกัษณะระดบัชอบเล็กน้อย ส่วนสูตรที่ 4 ผู้ทดสอบให้คะแนน
คุณลกัษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ ถึงชอบปานกลาง และสูตรที่ผู้ทดสอบให้
คะแนนน้อยที่สุด คือ สูตรที่ 1 มคีะแนนในทุกคุณลกัษณะอยู่ในช่วง

เฉยๆ เนื่องจากการใช้ฝางต่อน ้าที่น้อยและผ่าฝางออกให้เป็นซี่ขนาด
เลก็เพราะการแผ่กระจายหรอืการละลายของสใีนฝางจะแผ่ออกมาจาก
ด้านขา้งของฝางท าให้สขีองน ้าสมุนไพรฝางมสีีชมพูเขม้ ใส สวยงาม 
โดยวิแทน [9] กล่าวว่าแก่นของต้นฝางประกอบด้วยสารประกอบ 
Brazilin ซึ่งเป็นสารหลกัที่ท าให้เกิดสีในฝาง สามารถละลายน ้า และ
เปลี่ยนรูปได้เมื่อเกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชัน่ ท าให้เกิดสารสแีดง ชื่อว่า 
บราซลิลนี (brazilein) ออกมา  เมือ่ถูกอากาศ หรอืแสงจะเปลีย่นเป็นสี
สม้ และเมือ่ละลายไดใ้นน ้า แอลกอฮอล์ อเีธอร์ และสารละลายด่าง จะ
ใหส้แีดงเขม้ (Carmine-red color) ท าใหม้คีวามชอบรวมสงูสุด  

ดงันัน้ จงึเลอืกสตูรพื้นฐาน สตูรที ่2 เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันา

เป็นเครือ่งดืม่สมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงต่อไป 

2. การศกึษาสูตรทีเ่หมาะสมในการผลติเครื่องดื่มสมุนไพรฝาง

เสรมิกลบีดอกบวัหลวง 

2.1 การศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมของเครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง 
เสรมิกลบีดอกบวัหลวงสด 

จากการทดสอบทางประสาทสมัผสัในขอ้ 1.1 คอื สูตร
ของนิรนาม [6] เป็นสูตรทีเ่หมาะสมส าหรบัการท าน ้าสมุนไพรฝางเสรมิ
กลีบดอกบัวหลวง และใช้ปรมิาณกลีบดอกบวัหลวงสด 2 ระดบั คือ 
ร้อยละ 0.94 และ 1.88 ของปริมาณน ้าหนักน ้าสมุนไพรฝางทัง้หมด 
และใช้ปริมาณน ้ าตาลทราย 3 ระดบั คือ     ร้อยละ 1.88, 4.72 และ 
7.58 ของปรมิาณน ้าหนักน ้าสมุนไพรฝางทัง้หมด แล้วน าตัวอย่างมา
ทดสอบทางประสาทสมัผสั ไดผ้ลดงัตารางที ่3 
ตารางที่ 3: คะแนนค่าความชอบของเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสรมิกลบี
ดอกบวัหลวงสด จ านวน 6 สตูร 
 
ลกัษณะ
ทาง 
ประสาท
สมัผสั 

ปริมาณกลีบดอกบวัหลวงสดในน ้าฝาง (ร้อยละ) 
0.94 1.88 

ปริมาณน ้าตาลทราย (ร้อยละ) 
1.88 4.72 7.58 1.88 4.72 7.58 

สูตรท่ี 1 2 3 4 5 6 
ส ี 7.00±0.06 c 8.00±0.05 a 7.03±0.05 c 6.88±0.05 c 7.33±0.05 b 6.88±0.05 c 

ความใส 7.12±0.05 b 8.22±0.05 a 7.08±0.05 b 6.80±0.05 c 7.18±0.05 b 6.75±0.05 c 

กลิน่รส 
(ดืม่) 

6.93±0.05 c 8.37±0.05 a 7.15±0.05 c 6.78±0.05 d 7.55±0.05 b 6.80±0.05 d 

รสหวาน 6.77±0.05 c 7.93±0.05 a 7.93±0.05 a 6.87±0.05 c 7.75±0.05 a 7.40±0.05 b 

ความชอบ
โดยรวม 

7.12±0.05 c 8.45±0.05 a 7.75±0.05 b 6.90±0.05 d 7.75±0.05 b 7.20±0.05 c 

หมายเหตุ ตวัอกัษร a,b,c ทีก่ ากบัไม่เหมอืนกนัในแนวนอน หมายถงึมี
ความต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
 

จากการทดสอบทางประสาทสมัผสัในตารางที่ 3 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของทุกคุณลกัษณะของสูตรที่ 2 มคี่าสูงสุด (p < 0.05) 
โดยสูตรที ่2 ผูท้ดสอบใหค้ะแนนมากทีสุ่ดในทุกคุณลกัษณะ อยู่ในช่วง
ชอบปานกลางถึงชอบมาก รองลงมา คือ สูตรที่ 3 และสูตรที่ 5 ผู้
ทดสอบให้คะแนนความชอบทุกคุณลกัษณะระดบัชอบปานกลาง ส่วน
สตูรที ่1 และ 6 ผูท้ดสอบใหค้ะแนนคุณลกัษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ ถงึชอบ
ปานกลาง และสูตรที่ผู้ทดสอบให้คะแนนน้อยที่สุด คือ สูตรที่ 4 มี
คะแนนในทุกคุณลกัษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ เนื่องจากการใชน้ ้าตาลไมม่าก
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นักท าใหร้สชาตไิม่หวานมากเกนิไป และยงัเหมาะกบัผูท้ีร่กัษาสุขภาพ
ในปจัจุบนัดว้ยทีค่ านึงถงึการตกแต่งอาหารและความหวานจากการเพิม่
ลงในอาหารด้วย อีกทัง้การใช้กลบีดอกบวัหลวงสดจะให้น ้าสมุนไพร
ฝางทีไ่ดม้กีลิน่หอมอกีดว้ย ท าใหม้คีวามชอบรวมสงูสุด  

ดงันัน้ การใช้ปรมิาณกลีบดอกบวัหลวงสดร้อยละ 0.94 ใช้

น ้าตาลทรายรอ้ยละ 4.72 ค่าสทีี่วดัไดค้อื L* = 20.7    a+** = 8.7     b-

***= 2.6 ค่าความหวาน รอ้ยละ 22 บรกิซ์ ผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบ

โดยรวมมากทีสุ่ด โดยเครือ่งดื่มสมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงสด

ทีไ่ดม้สีสีวย ใส กลิน่หอม  ความหวานพอเหมาะ และผูท้ดสอบยอมรบั 

จงึเป็นสูตรทีเ่หมาะสมส าหรบัเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวั

หลวงสด 

2.2 การศกึษาสตูรทีเ่หมาะสมของเครือ่งดืม่สมนุไพรฝาง 
เสรมิกลบีดอกบวัหลวงแหง้ 

จากการทดสอบทางประสาทสมัผสัในขอ้ 1 คอื ต ารบัของนิร
นาม [6] เป็นสูตรมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรบัการท าน ้าฝางเสรมิกลบี
ดอกบัวหลวง และใช้ปรมิาณกลีบดอกบวัหลวงอบแห้ง 2 ระดับ คือ   
ร้อยละ 0.94 และ 1.88 ของปริมาณน ้าหนักน ้าสมุนไพรฝางทัง้หมด 
และใชป้รมิาณน ้าตาลทราย 3 ระดบั คอื รอ้ยละ 1.88, 4.72 และ 7.58 
ของปรมิาณน ้าหนักน ้าสมุนไพรฝางทัง้หมด แลว้น าตวัอย่างมาทดสอบ
ทางประสาทสมัผสั ไดผ้ลดงัตารางที ่4 

จากการทดสอบทางประสาทสมัผสั พบว่าคะแนนเฉลีย่ของ
ทุกคุณลักษณะของสูตรที่ 2 มีค่าสูงสุด (p < 0.05) โดยสูตรที่ 2 ผู้
ทดสอบใหค้ะแนนมากทีสุ่ดในทุกคุณลกัษณะ อยู่ในช่วงชอบปานกลาง
ถงึชอบมาก รองลงมา คอื สูตรที่ 3 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบทุก
คุณลกัษณะระดบัชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่วนสูตรที่ 1, 5 และ 6    
ผูท้ดสอบใหค้ะแนนคุณลกัษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ ถงึชอบปานกลาง และ
สูตรที่ผู้ทดสอบให้คะแนนน้อยที่สุด คือ สู ตรที่ 5 มีคะแนนในทุก
คุณลกัษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ เนื่องจากการใช้น ้าตาลไม่มากนักท าให้
รสชาตไิมห่วานมากเกนิไป และยงัเหมาะกบัผูท้ีร่กัษาสุขภาพในปจัจุบนั
ด้วยที่ค านึงถึงการตกแต่งอาหารและความหวานจากการเพิ่มลงใน
อาหารดว้ย อกีทัง้การใชก้ลบีดอกบวัหลวงแห้งจะใหน้ ้าสมุนไพรฝางที่
ไดม้สีชีมพเูขม้ชดัเจนท าใหม้คีวามชอบรวมสงูสุด ดงัแสดงในตารางที ่4 
 

ตารางที ่4:  คะแนนค่าความชอบของเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสรมิกลบี
ดอกบวัหลวงแหง้ จ านวน 6 สตูร 
ลกัษณะ
ทาง 

ประสาท
สมัผสั 

ปริมาณกลีบดอกบวัหลวงสดในน ้าฝาง (ร้อยละ) 
0.94 1.88 

ปริมาณน ้าตาลทราย (ร้อยละ) 
1.88 4.72 7.58 1.88 4.72 7.58 

สูตรท่ี 1 2 3 4 5 6 
ส ี 6.92±0.05b 8.12±0.05a 7.88±0.05a 6.18±0.05b 6.88±0.05c 6.53±0.05bc 

ความใส 6.88±0.05c 8.08±0.05a 7.60±0.05b 6.18±0.05d 6.58±0.05cb 6.50±0.05cd 

กลิน่รส (ดื่ม) 6.77±0.05b 7.75±0.05a 7.45±0.05a 6.00±0.05c 6.62±0.05b 6.55±0.05b 

รสหวาน 6.75±0.05b 7.97±0.05a 7.90±0.05a 6.20±0.05c 6.62±0.05b 6.67±0.05b 

ความชอบ
โดยรวม 

6.93±0.05b 8.08±0.05a 7.83±0.05a 6.05±0.05d 6.83±0.05b 6.32±0.05c 

หมายเหตุ ตวัอกัษร a,b,c ทีก่ ากบัไม่เหมอืนกนัในแนวนอน หมายถงึมี
ความต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
 

ดงันัน้การใช้ปรมิาณกลบีดอกบวัหลวงอบแห้งรอ้ยละ 0.47 
ใช้น ้ าตาลทรายร้อยละ 4.72ค่าสีที่ว ัดได้คือ  L* = 22.9   a+** = 6.7       
b-***= 3.3 ค่าความหวาน รอ้ยละ 15บรกิซ์ เป็นปรมิาณที่เหมาะสมใน
การผลติเครือ่งดืม่สมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงแหง้ ผูท้ดสอบให้
คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด โดยเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสรมิ
กลบีดอกบวัหลวงแหง้ที่ไดม้สีสีวย ใส กลิน่หอม ความหวานพอเหมาะ 
และผูท้ดสอบยอมรบั จงึเป็นต ารบัทีเ่หมาะสมส าหรบัเครือ่งดื่มสมนุไพร
ฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงอบแหง้ 

3. ศึกษาฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging 
activity) ด้วยวธิ ีDPPH และ Lipid peroxidation activity เปรยีบเทยีบ
ระหว่างต ารับมาตรฐานน ้ าสมุนไพรฝาง น ้ าสมุนไพรฝางเสริมกลีบ
ดอกบวัหลวงสด และน ้าสมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัอบแหง้ ดงัแสดง
ในตารางที ่5  
ตารางที่ 5: ศึกษาฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging activity) 
ดว้ยวธิ ีDPPH และ Lipid peroxidation activity  

น ้าสมุนไพรฝาง 

ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน่ 
ฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระ 
(ร้อยละ) 

ฤทธ์ิยบัยัง้เปอร์
ออกซิเดชนัของไขมนั 

(ร้อยละ) 
สูตรมาตรฐาน 53.93±2.49c 39.96±0.58c 
น ้ าสมุ นไพรฝางเสริม
กลบีบดอกบวัหลวงสด 

91.83±0.01a 85.61±1.21a 

น ้าสมุนไพรฝางเสรมิกลีบ
ดอกบวัหลวงอบแหง้ 

79.22±0.01b 79.21±0.13b 

วติามนิซ ี 93.07±0.13a  
วติามนิอ ี  85.35±0.08a 

หมายเหตุ ตวัอกัษร a,b,c ทีก่ ากบัไม่เหมอืนกนัในแนวนอน หมายถงึมี
ความต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p≤0.05) 
 

จากผลการทดสอบฤทธิต์้านออกซเิดชนัจ านวน 2 วธิขีองน ้า
สมุนไพรฝางทัง้ 3 สูตร พบว่า น ้าสมุนไพรฝางมฤีทธิต์้านอนุมลูอิสระ 
โดยมีฤทธิน้์อยกว่าวิตามินซีที่ระดับนัยส าคัญ (p < 0.05) โดยน ้ า
สมุนไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงสดมฤีทธิต์้านอนุมลูอสิระมากทีสุ่ด 
รองลงมาคือ น ้าสมุนไพรเสรมิกลีบดอกบัวหลวงอบแห้ง และต ารบั
มาตรฐานมกีารฤทธิต์้านอนุมูลอสิระน้อยที่สุด ส่วนฤทธิย์บัยัง้การเกดิ
เปอร์ออกซิ เดชันของไขมันด้วยวิธี Ferric-thiocyanate  โดยน ้ า
สมุนไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงสดมฤีทธิต์้านการเกดิออกซเิดชนั
ได้เทียบเท่าสารละลายวิตามินอีอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05) ส่วนน ้ า
สมุนไพรฝางเสรมิกลีบดอกบัวหลวงอบแห้งและสมุนไพรฝางต ารบั
มาตรฐาน มฤีทธิต์้านการเกดิออกซเิดชนัไดน้้อยกว่าสารละลายวติามนิ
อ ีอย่างมนีัยส าคญั (p< 0.05) ตามล าดบั ดงันัน้จากผลการทดสอบฤทธิ ์
ตา้นอนุมลูอสิระของน ้าสมุนไพรฝางทัง้ 3 สตูร สรุปว่า น ้าสมุนไพรฝาง
เสรมิกลบีดอกบวัสดมฤีทธิก์ารยบัยัง้ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด เพราะมี
ปรมิาณกลบีดอกบวัหลวงในน ้าสมนุไพรฝาง นอกจากนี้ การใชด้อกบวั
หลวงในจงัหวดัปทุมธานียงัเป็นการสนบัสนุนการปลกูดอกบวัหลวงจาก
พชืท้องถิ่นให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่า และการเพิ่ม



 

 

53 

 

ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ อกีทัง้ยงัสามารถน ามาเป็นอตัลกัษณ์
ของจงัหวดัปทุมธานีไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

 

4) สรปุผลการวิจยั 
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสน ้ าสมุนไพรฝาง 4 ต ารับ 

พบว่า สูตรที ่2 คอื สูตรของนิรนาม [6] เป็นสูตรมาตรฐานทีเ่หมาะสมส าหรบั
น ามาผลติน ้าสมุนไพรฝางเสรมิกลบีบวัหลวง เพราะมสีสีวย ใส และผูท้ดสอบ
ให้คะแนนความชอบทุกคุณลกัษณะมากที่สุด และเสรมิปรมิาณกลบีดอกบวั
หลวงสดรอ้ยละ 0.94 ใช้น ้าตาลทรายร้อยละ 4.72 ค่าสีที่วดัได้มคีวามเป็นสี
แดงมากกว่าสีเหลือง ค่าความหวาน  ร้อยละ22บรกิซ์ ส่วนการเสริมด้วย
ปริมาณกลีบดอกบัวหลวงอบแห้ง ร้อยละ 4.47  ของปริมาณน ้ าหนักน ้ า
สมุนไพรฝางทัง้หมด  ใช้น ้าตาลทราย รอ้ยละ 4.72 ของปรมิาณน ้าหนักน ้า
สมุนไพรฝางทัง้หมด ค่าสีที่ว ัดได้ยังคงมีความเป็นสีแดงมากกว่าสีเหลือง
เชน่กนั ค่าความหวาน รอ้ยละ15บรกิซ ์ผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบโดยรวม
มากที่สุด โดยเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสรมิกลีบดอกบวัหลวงอบแห้งที่ได้มสีี
สวย ใส กลิน่หอม ความหวานพอเหมาะ และผูท้ดสอบยอมรบั จงึเป็นต ารบัที่
เหมาะสมส าหรบัเครื่องดื่มสมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัหลวงสดและอบแหง้
ส่วนผลการทดสอบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของน ้าสมนุไพรฝางทัง้ 3 สูตรสรุปว่า 
น ้าสมนุไพรฝางเสรมิกลบีดอกบวัสดมฤีทธิก์ารยบัยัง้ตา้นอนุมลูอสิระสูงทีสุ่ด  
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Abstract- Pseudodiaptomus annandalei rearing high-density 

culture system require further development productivity. 
The feeding copepod with different species of microalgae 

concentrate could present opportunity of improves 

production for P. annandalei rearing in high-density 

culture system. This study was carried out to investigate 

the population growth (copepod density and specific 

growth rate) and egg rate (number of female carrying egg) 

of P. annandalei when fed 3 mono- and 4 combination 

microalgae concentrate, Chaetoceros sp. (Chae), Isochrysis 

sp. (Iso), and Nannochloropsis sp. (Nan) Chae+Iso, 

Chae+Nan, Iso+Nan, and Chae+Iso+Nan in high-density 

culture system for 10 days. Three replicates, with an initial 

1,000 adult P. annandalei per 1 mL (1,250 L fiberglass 

tank), were set up for each treatment. In all the treatments 

water temperature and salinity were maintained at 28-
29°C and 30-31 ppt. Pure oxygen was used in each 

treatment in order to maintain adequate dissolved oxygen 

concentrations under high copepod density culture 

conditions. The results showed that microalgae concentrate 

significantly affected population growth. The highest 

copepod density was 2,820±27 copepod/ mL on P. 
annandalei fed Chae+Iso+Nan, which was significantly 

higher (P<0.05) than all other microalgae concentrate tested. 

The lowest copepod density was 1,520±35 copepod/mL on P. 
annandalei fed Nan (P<0.05). The highest specific growth 

rate was 0.29±0.03 of P. annandalei fed Chae+Iso+Nan, and 

lowest specific growth rate was 0.18±0.02 of P. annandalei 
fed Nan (P<0.05). Microalgae concentrate also had a 

significant effect (P<0.05) on egg rate, though the high egg 

rate was recorded with eggs produced by P. annandalei fed 

Chae+Iso+Nan (80%), this was not significantly different 

(P<0.05) from that of eggs produced by P. annandalei fed 

either Chae+Iso (76%). The results of this study suggest that 
the combination of Chae+Iso+Nan was the best for the 

culture of P. annandalei in high-density culture system. 
 

Keywords- Pseudodiaptomus annandalei; copepod; calanoida; 

microalgae concentrate; high-density culture system 

I. INTRODUCTION 

 

As natural diets of fish larvae, a number of calanoid 

copepod species are being investigated for use as live 

feed in aquaculture hatcheries. One of these, the tropical 

calanoid copepod, Pseudodiaptomus annandalei, has 

good potential as a live feed for marine finfish and 

shrimp larvae culture. The P. annandalei widely 

distributed in coastal and estuarine waters of the tropics 

and subtropics. This species is considered to be most 

adaptive to the estuarine ecosystems in tropics and 

subtropics and frequently occur in polluted and 

eutrophicated waters [1]. It shows clear sexual 

dimorphism, and mating has been observed to be 

essential for successive fertile clutch production [2]. 
Copepod diets have been shown to increase larval 

marine fish growth and development better than a diet 

of rotifers Brachionus plicatilis and Artemia [3]. 
However, some technology to culture marine live feed as 

rotifer at high enough yields is already developed such 

high-density culture system, microalgae concentrate 

diet, it is not investigation for copepod until now. 
Among microalgae species commonly used as a diet 

for the culture of copepods, Chaetoceros sp. is often 
reported as being effective as a sole diet or as part of a  
mixed microalgae diet for Acartia species, including A. 
sinjiensis [4], [5], [6]. That related to it contains 

substantial levels of docosahexaenoic acid (DHA) and 

eicosapentaenoic acid (EPA) [7], [8]. The other 

microalgae species Isochrysis sp. is often favored in 

copepod culture. Isochrysis sp. contains a high 

concentration of DHA and medium to high amounts of 

18:4n-3 and 18:5n-3 [9], [10], the fatty acids commonly 

associated with promoting high growth rates in aquatic 

larvae [11]. However, reliance upon microalgae can be 

problematic because it is relatively unstable in culture 

and is prone to suddenly dying off [4]. Therefore, finding 
alternative microalgae species that are more reliable to 
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culture and are equally successful as diets for P. 
annandalei could represent a significant improvement in 

feeding protocols when culturing this species in high-
density culture system. Algae concentrate or paste has 

become more popular in hatcheries recently because it 

provides ‘off the shelf’ convenience and it can be used 

as a back-up food source in the case of microalgae 

culture crashes, which are not unusual occurrences in 

hatcheries. Furthermore, microalgae concentrate of 

Nannochloropsis sp. has generally been successful as an 

alternative to live algae for the high-density culture 

system of rotifers [12], this option appears not to have 

been tested for copepod. 
One of the most important information in sustainable 

copepod culture in high-density system is the kind of 

microalgae concentrate diet needed for optimum 

population growth and egg rate. Previous studies 

suggested that many calanoids are specific in their 

choice of microalgae diets either for growth and 

reproduction [13], [8]. As a potential species for 

aquaculture, it is important to determine the population 

growth and egg rate of P. annandalei. Thus the objective 

of this study was to determine the effect of different 

microalgae concentrate diet on the growth population 

and egg rate of this specie in high-density culture 

system. 
 

II. MATERIAL&METHOD 

 

A. Microalgae culture and concentrate 

All microalgae used for the diet experiments were 

cultured outdoors in 10,000 L tanks at Coastal 

Aquaculture Research and Development Regional 

Center 5 (Phuket) (PCARDRC 5), Phuket, Thailand. The 

strain codes of these microalgae were: Chaetoceros sp. 
(Chae), Isochrysis sp. (Iso), and Nannochloropsis sp. 
(Nan). The Nan was used commercial fertilize. The 

others were indoor-grown algae that there were 

inoculated into 1 μm filtered and UV irradiated seawater 

of salinity 30 ppt and vigorously aerated. Nutrients used 

for all species were f/2 concentration [14]. Cultures were 

maintained at 25 °C, on a 12 h:12 h light:dark cycle. 
After that, there were cultured outdoor with commercial 

fertilize. Microalgae concentrate of Chae, Iso and Nan 

concentrate were produced by using centrifuge at 

PCARDRC 5, Phuket, Thailand. There were centrifuged 

at 8,400 rpm spin speed and 2,000 L per hour spin rate. 
 

B. P. annandalei stock culture 

P. annandalei used in current experiments was 

initially obtained from a culture kept at PCARDRC 5, 

Thailand. The copepods were kept in 20 L carboys filled 

with 1 μm-filtered and UV-irradiated seawater with 

gentle aeration. Salinity was 30±1 ppt, and the culture 
temperature was 27±1 °C. Light intensity was 1000 lux 

on a photoperiod of 12 h :12 h light:dark cycle. Seventy 

to eighty percent of the culture water was exchanged 
daily using a siphon with a 38 μm mesh attached to the 

end to prevent the removal of the copepods. The carboys 

were completely drained every 10 days to remove the 

buildup of detritus while the copepods were retained on 

a 150 μm sieve. The carboys were then cleaned and 

sterilized in autoclave before the cultures were restarted 

again. 
 

C. Experimental design and setup 

The study consisted of the experiment examined 

population growth and egg rate. The experiment was 

seven diet treatments with three replicates with an initial 

1,000 adult of P. annandalei per 1 mL for each 

treatment. The seven diet treatments include 3 mono-
microalgae concentrate diets (Chae, Iso and Nan) and 4 

combination microalgae concentrate diets (Chae+Iso, 

Chae+Nan, Iso+Nan, and Chae+Iso+Nan). In this 

experiments were carried out using 1,250 L fiberglass 

tank in high density culture system. Each tank was 

equipped with a central nylon screen to retain copepod 

in the tank and facilitate water changing. Additional 

aeration was provided through an aeration collar located 

on the bottom of the screen in order to maintain 

homogeneous distribution of copepod and microalgae 

concentrate in the water column. Water flow rate was 

150 L/hour. The cleaning arm was used to remove 

residue from culture every hour. In all the treatments 

water temperature and salinity were maintained at 28-
29°C and 30-31 ppt. Pure oxygen was used in each 

treatment in order to maintain adequate dissolved oxygen 

concentrations under high copepod density culture 

conditions (5.5-6.5 mg/L or 90% oxygen saturated). The 

pH values were maintained using NaOH solution and 

did not drop below 7.0. For combination microalgae 

concentrate diets, Chae+Iso, Chae+Nan, Iso+Nan = 1:1 

and Chae+Iso+Nan = 1:1:1 at the biomass ratio. One 

milliliter of the concentrated microalgae diet contains 

3.2 × 109 cells/mL. In each experiment the daily ration 

was fed 1 mL per minute whole day using automatic 

feeder. The copepod feeding rate in each experiment 

was 4 L per day. 
 

D. Data collection 

For the growth population, copepod densities were 

determined based on the mean of duplicate samples (1 

mL) taken from the culture unit. A third sample was 

taken if there was >10% difference between the first 2 

samples. Copepod was fixed using Lugol’s solution, and 

then was counted under a light microscope. The specific 

growth rate (SGR) was calculated using the equation: 
 

specific growth rate = (lnNt – lnN0)/t 
where N0 is the initial copepod concentration, Nt is the 

copepod concentration at time t, and t is the culture 

period (days). 
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The number of females carrying eggs was also 

determined and reported as the egg rate.  
 

E. Statistical analysis 

Data for both population growth and egg rate were 

analyzed using one-way analysis of variance. When 

significant differences (P<0.05) were found, Tukey's 

multiple comparisons test was used to determine 

specific differences among treatments. All statistical 

analyses were conducted using SPSS program. Data are 
presented as mean ± standard deviation (SD). 
 

III. RESULT 

 

A. Population growth 

The mean copepod density, including nauplii, 

copepodites and adults, for each microalgae concentrate 

diet after 10 days of culture. The results showed that 

microalgae concentrate diet had a significant effect on 

the copepod density of P. annandalei (P<0.05). Mean 

copepod density of P. annandalei after being fed 

Chae+Iso+Nan was highest 2,820±27 copepod/mL 

(P<0.05). The P. annandalei fed Chae+Iso was lower 

mean copepod density than Chae+Iso+Nan (P<0.05), but 

it was higher mean copepod density than Chae+Nan and 

Iso+Nan (P<0.05). The copepod densities of Chae and Iso 

mono-microalgae concentrate diets were significantly 

lower (P<0.05) than all the other treatments except for the 

Nan mono-microalgae concentrate diet, which also had a 
significantly lowest copepod density (P<0.05). The SGR 

results showed that P. annandalei fed Chae+Iso+Nan 

(0.29±0.1) gave highest SGR (P<0.05). The P. annandalei 

fed Chae+Iso Chae+Nan and Iso+Nan were lower SGR 

than Chae+Iso+Nan (P<0.05), but it was higher SGR than 

Chae and Iso mono-microalgae diets (P<0.05). The Nan 

mono-microalgae concentrate diet had a significantly 

lowest copepod SGR (P<0.05). (Table 1) 
 

TABLE I 

MEAN POPULATION GROWTH OF P. ANNANDALEI 
FED WITH DIFFERENT 

MICROALGAE CONCENTRATE DIET 

 

Microalgae 

concentrate diet* 
Population growth 

Copepod density 

(copepod/mL) 
SGR** 

Chae 1,825±25d 0.17±0.12c 

Iso 1,710±40d 0.16±0.08c 

Nan 1,520±34e 0.12±0.10d 

Chae+Iso 2,470±34b 0.22±0.06b 

Chae+Nan 2,070±37c 0.21±0.13b 

Iso+Nan 2,020±20c 0.20±0.14b 

Chae+Iso+Nan 2,820±27a 0.29±0.09a 
* Chae = Chaetoceros sp., Iso = Isochrysis sp., Nan = Nannochlorops sp., Chae+Iso = 
Chaetoceros sp. + Isochrysis sp., Chae+Nan = Chaetoceros sp. + Nannochloropsis sp., Iso+Nan = 
Isochrysis sp. + Nannochloropsis sp., Chae+Iso+Nan = Chaetoceros sp. + Isochrysis sp. + 
Nannochloropsis sp. 

**  SGR = Specific growth rate  

Means in the column with the different superscript are significantly different (P<0.05).  

 

B. Egg rate 

For the seven remaining microalgae concentrate 

diets, there were significant differences in egg rate 

(P<0.05). The high mean percentage egg rates were not 

significantly different among two of the microalgae 
concentrate diets, i.e. the combination diet Chae+Iso 

(76.0±5.2%) and Chae+Iso+Nan (80.0±4.0%) (P>0.05). The 

Chae+Nan and Iso+Nan microalgae concentrate diets 

gave higher mean percentage egg rates of copepod than 

Chae and Iso microalgae concentrate diets (P<0.05). The 

lowest egg rate was Nan mono-microalgae concentrate 

diet (P<0.05). (Table 2) 
 

TABLE II 

MEAN EGG RATE OF P. ANNANDALEI 

FED WITH DIFFERENT  

MICROALGAE CONCENTRATE DIET 

 

Microalgae concentrate diet* Egg rate (%) 
Chae 54.0±4.3c 

Iso 58.0±5.2c 

Nan 45.0±8.6d 

Chae+Iso 76.0±5.2a 

Chae+Nan 61.0±4.0b 

Iso+Nan 63.0±4.3b 

Chae+Iso+Nan 80.0±4.0a 
* Chae = Chaetoceros sp., Iso = Isochrysis sp., Nan = Nannochloropsis sp., Chae+Iso = 
Chaetoceros sp. + Isochrysis sp., Chae+Nan = Chaetoceros sp. + Nannochloropsis sp., Iso+Nan = 
Isochrysis sp. + Nannochloropsis sp., Chae+Iso+Nan = Chaetoceros sp. + Isochrysis sp. + 
Nannochloropsis sp. 
Means in the column with the different superscript are significantly different (P<0.05). 

IV. DISCUSSION 

 

The results of this study showed that microalgae 

concentrate diets can significantly affect both the 

population growth and egg rate of P. annandalei and it 

confirms that both combination diets used supported the 

best results overall: P. annandalei fed combination diet 

of Chae+Iso+Nan produced the highest mean population 

growth. Meanwhile, the highest egg rate was obtained 

from the combination diets of Chae+Iso+Nan and 

Chae+Iso. Copepods fed combination microalgae diets 

often exhibit higher egg rate compared to those fed 

mono-microalgae diets [4], [15]. The combination 

microalgae diets are thought to provide a better balance 

of nutrients than a mono-microalgae diet [9], [16]. In fact, 

in a study on the effects of microalgae diets on the 

survival, development and egg production of copepod 

showed that a binary microalgae diet of Isochrysis sp. 
and Tetraselmis sp. produced better results for nauplii 

development of A. sinjiensis than fed either Isochrysis 

sp. or Tetraselmis sp. alone [4]. The mono-microalgae 

concentrate diets used in this study, Chaetoceros sp., 
Isochrysis sp. and Nannochloropsis sp., all produced 
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substantially lower population growth and egg rate than 

the combination microalgae concentrate diets. 
Studies have shown that microalgae concentrate diet 

may perform well for one particular parameter of 

copepod productivity but not for another one. The 

copepod fed with Chae+Iso+Nan gave high copepod 

density and SGR than other microalgae concentrate 

diets in this study due to highly unsaturated fatty acids 

(DHA and EPA) enhanced growth of copepod. Since N. 
oculata contains EPA, which is an important element for 

the growth of copepod, copepod fed with N. oculata still 

was able to survived until the nauplii from first egg sac 

was able to hatch its own egg. The microalgae Isochrysis 

sp., for instance, contains high DHA but it has low 

levels of EPA, while Nannochloropsis sp. contain high 

levels of EPA, but it has virtually no DHA [17]. The 

Nannochloropsis sp. has been found to perform well in 

other studies as a binary microalgae diet for copepods. 
Copepod fed with C. calcitrans+N. oculata gave high 

copepod survival and maximum specific growth rate [8]. 
Similarly, a combined diet of Isochrysis sp. and 

Nannochloropsis sp. is likely to compensate each other 

on their essential fatty acid profile to achieve a balanced 

EPA to DHA ratio [18]. On the other hand, copepod fed 

with Chae+Iso gave good egg rate as copepod fed with 

Chae+Iso+Nan due to highly unsaturated fatty acids 

(DHA) enhanced egg production of copepod. According 

to the ineffectiveness of N. oculata related to its lack of 

DHA [18], [8]. Chaetoceros sp., Isochrysis sp. supported 

high egg production rates of A. tonsa [13]. Likewise, 

Chaetoceros sp. and Isochrysis sp. and have been 

conspicuously successful as a food for rearing copepod 

species [15], [19]. 
Population growth and egg rate results were lowest 

for Nan mono-microalgae concentrate diet. The green 

algae Nannochloropsis sp. has been found to perform 

poorly in other studies as a mono-microalgae diet for 

calanoid copepods. According to [20], [21], algae are 

considered to be of low quality if they possess thick cell 

wall or gelatinous sheaths, which the zooplankton 

cannot ingest or digest. Similar investigation, using N. 
oculata as the sole algal food source for Paracalanus 

parvus and Gladioferens imparipes [18] and [22], support 

the present study. 
 

V. CONCLUSION 

 

The present study showed that all the microalgae 

concentrate diets (Chaetoceros sp., Isochrysis sp., 
Nannochloropsis sp. and their combinations) tested were 

able to support the population growth and egg rate of P. 
annandalei. However, the effect of each diet item on the 

population growth and egg rate depended on the 

nutritional profile of the microalgae, especially DHA 

and EPA. The present study revealed that amongst the 

microalgae offered, combination microalgae concentrate 

of Chae+Iso+Nan was the best diet item as indicated by 

highest population growth and egg rate of the P. 
annandalei. In addition, this study illustrated that 

Chae+Iso combination microalgae concentrate was 

suitable and effective for the egg rate of P. annandalei. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนสกดัเส้นใยใบออ้ย ปรมิาณ
ฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ด้าย การศกึษากระบวนการสกดัเส้นใย ปจัจยัที่
ศกึษา ม ี2 ปจัจยั คอื ปรมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซด์ แปรเป็น 4 ระดบั คอื รอ้ยละ 
0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน ้าหนักใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แปรเป็น 3 
ระดบั 30 60 และ 90 นาท ีวางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD  ส่วน
การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลิตเส้นด้าย ปจัจยัที่ท าการศกึษา 
คอื ปรมิาณฝ้ายที่น ามาป ัน่ผสม แปรเป็น 5 ระดบั คอื ร้อยละ 10 20 30 40 
และ 50 ผลการทดลองพบว่า กระบวนการสกัดเส้นใยใบอ้อยที่ให้ (% yield) 
สูงสุด (P<0.05) คอื ปรมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซด์ 0.4 ของน ้าหนักใบออ้ยสด 
และตม้นาน 90 นาท ีส่วนปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 
คอื รอ้ยละ 30 เสน้ดา้ยทีไ่ดม้คีา่ความสม ่าเสมอ อยู่ในระดบั Grade F ความยดื
ตวัก่อนขาดร้อยละ 11.38 ความแขง็แรงและแรงดึงขาด 4.24 นิวตนั เบอร์ของ
เสน้ดา้ย 0.94 เทก็ซ ์และจ านวนเกลยีวของเสน้ดา้ย 9.3 tpi 
ค าส าคญั: ใบออ้ย, ฝ้าย, เสน้ดา้ย 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the extraction of fiber from 
sugarcane leafs, the optimum amount of cotton to produce yarn from 
sugarcane leafs, There were two factors studied as; Sodium hydroxide 
used varying of 4 levels; 0.1, 0.2, 0.3, and 0.4% of the weights of the 
sugarcane leafs, and the time of boiling varying at 3 levels; 30, 60, and 
90 minutes. The experiment used was Factorial in CRD 12 treatments 
based on %  yield obtained.  The optimum cotton yield in cane yarn 
production, the factors were study as the amount of cotton blended by 
varying at 5 levels; 10, 20, 30, 40, and 50.  The selected by physical 
qualities; The extraction of sugarcane leafs gave the highest yield. 
Statisticall significant was at (P<0.05) .  The Sodium hydroxide content 
was 0.4% of the weights of the sugarcane leafs, and the time of boiling 
was 90 minutes The optimum cotton content was 30 percent.  The 
uniformity grade F. The elongation was 11.38 % . The tensile strength 
was 4.24 Newton. The number of yarn was 0.94 Tex and The number 
of strands was 9.3 tpi. 
Keywords: Sugarcane Leafs, Cotton, Yarn 
 
1) บทน า 

ออ้ยเป็นพชืชนิดหนึ่งทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ออ้ยเป็นพชืที่
ปลูกง่าย และเมือ่ปลูกครัง้หนึ่งแลว้สามารถเกบ็เกีย่วไดห้ลายครัง้ อ้อย

ชอบอากาศรอ้นและชุ่มชืน้ [1] ประเทศไทยมพีื้นทีเ่พาะปลูกออ้ยในเขต
พืน้ทีส่ ารวจรวม 48 จงัหวดั จ านวน 10,078,025 ไร่ แบ่งเป็นพื้นทีป่ลูก
อ้อยส่งโรงงาน 9,234,253 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยท าพนัธุ์ 843,772 ไร่ 
โดยมพีื้นที่เพิ่มเติมจากปีการผลติ พ.ศ. 2555-2556 จ านวน 590,705 
ไร่ [2] มีปจัจยัสนับสนุนด้านราคาอ้อยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจน
ปรมิาณน ้าฝนและสภาพภูมอิากาศตลอดระยะเวลา การเก็บเกีย่วอ้อย
ส่งโรงงานจะสามารถส่งออกอ้อยในรูปแบบน ้าตาลและกากน ้าตาลเป็น 
อนัดบั 4 ของโลก รองมาจากขา้วสาล ีขา้วโพด และขา้วเหนียว โดยท า
เงินตราเข้าประเทศ ปีละไม่ต ่ ากว่า 35,000 ล้านบาท ที่ผ่ านมา
เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยประสบปญัหาในเรือ่งราคาอ้อยตกต ่า และปรมิาณ
ทีล่น้ตลาดที่ส าคญั คอื ปญัหาต้นทุนการผลติที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขาดแคลนแรงงานในการเกบ็เกีย่วอ้อยและปญัหาค่าจา้งแรงงานสูง 
คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของต้นทุนการผลติทัง้หมดต่อฤดูปลูก อุปสรรคต่อ
การขยายพืน้ทีป่ลกูออ้ยและการเพิม่ผลผลติต่อพืน้ทีเ่กษตร ใบออ้ยเป็น
วสัดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร และยงัไม่สามารถเพิม่มลูค่าจากใบอ้อยได ้
เกษตรส่วนใหญ่มกัเผาใบอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปญัหาด้าน
แรงงานและสามารถตดัอ้อยไดท้นัฤดูเปิดหบีของโรงงานน ้าตาล ท าให้
เกดิปญัหาต่างๆ ตามมาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากการเผาใบอ้อย
ส่งผลกระทบต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
โครงสร้างของดินถูกท าลาย การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ปญัหาการใช้น ้ า และปญัหาผลผลิตและคุณภาพน ้ าตาลที่ผลิตได ้
รวมทัง้ยงัส่งผลให้ประสทิธภิาพการผลติของโรงงานลดต ่าลงด้วย [3] 
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึเห็นว่าการน าใบอ้อยเพื่อน ามาแยกเสน้ใย จะน าไปป ัน่
เป็นเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย จึงน าไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับใบอ้อย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร เป็น
แนวทางในการคดิค้นเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่พฒันาเป็นเส้นด้าย สู่
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่มของไทยต่อไป 

 
2) วิธีการ 
 2.1) การศกึษากระบวนการสกดัเสน้ใยทีเ่หมาะสม 

ศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยที่เหมาะสม โดยปจัจัยที่
ท าการศกึษา ม ี2 ปจัจยั คอื ปรมิาณสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ แปรเป็น 4 ระดบั คอื รอ้ยละ 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน ้าหนัก
ใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แบ่งเป็น 3 ระดบั คอื 30 60 และ 90 นาท ี
ดดัแปลงมาจาก [4] ท าการวางแผนการทดลองแบบ CRD จะได้สิง่ทดลอง
ทัง้หมด 12 สิง่ทดลอง ดงัแสดงในตารางที่ 1 แลว้ท าการแยกเส้นใยตาม



 

 

60 

 

กระบวนการในรูปที่ 1 น าเส้นใยที่ได้มาท าการวเิคราะห์หาค่าร้อยละ
ของผลผลติทีไ่ด ้(% yield) ท าการคดัเลอืกกระบวนการสกดัทีเ่หมาะสม 
โดยพจิารณาจากค่า (% yield) สงูสุด 

ตารางท่ี 1 จ านวนสิง่ทดลอง 
ส่ิงทดลอง ปริมาณสารโซเดียม 

(ร้อยละ) 
เวลา 
(นาที) 

1 0.1 30 
2 0.2 30 
3 0.3 30 
4 0.4 30 
5 0.1 60 
6 0.2 60 
7 0.3 60 
8 0.4 60 
9 0.1 90 
10 0.2 90 
11 0.3 90 
12 0.4 90 

 

ใบออ้ยสด พนัธุข์อนแก่น 3 

เลาะกา้นใบออก ตดัประมาณ 5 เซนตเิมตร ชัง่ใบออ้ย 1,000 กรมั 

ลา้งใหส้ะอาด พกัใหส้ะเดด็น ้าประมาณ 10 นาท ี

เตมิสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ ตามความเขม้ขน้ทีก่ าหนด 

น าไปตม้ทีอ่ณุหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส เวลาทีใ่ชใ้นการตม้ ตามทีก่ าหนด 

ลา้งใหส้ะอาดจนน ้าใส 

บบีเสน้ใยใหแ้หง้หมาด ชัง่น ้าหนกัเสน้ใย ทีไ่ดจ้ากการตม้ 

เสน้ใยใบออ้ย 

รปูที ่1: กระบวนการสกดัเสน้ใยใบออ้ย 
 

2.2) การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบ

ออ้ย 

น าเส้นใยใบอ้อยตามกระบวนการผลติที่ได้จากขอ้ 2.1 มา
ศกึษาปรมิาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลติเสน้ด้ายจากใบอ้อย ปจัจยัที่
ศกึษา คือ ปรมิาณฝ้ายที่ใช้ในการป ัน่ผสมกบัเส้นใยใบอ้อย โดยแปร
เป็น 5 ระดบั คอื ร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ดดัแปลงมาจาก [7] ท า
การวางแผนการทดลองแบบ CRD จะไดส้ิง่ทดลองทัง้หมด 5 สิง่ทดลอง 
แลว้ท าการผลติเสน้ดา้ยตามกระบวนการในรปูที ่2 น าเสน้ดา้ยทัง้หมด
ทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหค์ุณภาพดงันี้ 

 

น าเสน้ใยใบออ้ยจากขอ้ 2.1 มาผสมเสน้ใยฝ้าย ตามอตัราส่วนทีก่ าหนดไว้ 

ดดีเสน้ใยใบออ้ยและเสน้ใยฝ้ายใหฟู้ แลว้น ามาดดีผสมกนั 

ลอ้ฝ้ายโดยใชฝ้า่มอืป ัน่เบาๆ ใหป้ยุฝ้ายพนักบัไมล้อ้ 

เขน็ฝ้ายจอ่ทีเ่หลก็ใน 

เปียเสน้ดา้ยออกจากเหลก็ในเป็นฝอย 

แชน่ ้าใหเ้ปียกทัว่ๆ บดิใหแ้หง้พอหมาดๆ 

ตม้แป้งมนัส าปะหลงั 1 กโิลกรมั ต่อน ้า 5 ลติร กวนใหแ้ป้งสุก 

น าเสน้ดา้ยลงไปแช ่ใชม้อืก าใหท้ัว่ๆ กนั 

น าเสน้ดา้ยไปตากใหแ้ดด 

เสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

รปูที ่2: กระบวนการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

 

2.2.1) ลกัษณะของเสน้ดา้ยใบออ้ยผสมฝ้าย ตามมาตรฐานในการ

ท ด ส อ บ ข อ ง  AATCC Test Method 20 – 2005 Fiber Analysis: 

Quantitativeโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope รุ่น Primo 

Star ยีห่อ้ Carl Zeiss 

 

2.2.2) การทดสอบความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย มาตรฐานในการ

ท ด ส อ บ ข อ ง  ASTM D 2255 – 02 Standard Test Method for 

Grading Spun Yarns for Appearance 

A หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดมากทีสุ่ด 
B หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดมาก 
C หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดปานกลาง 
D หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีม่คีวามละเอยีดน้อย 
E หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีห่ยาบ กระดา้งน้อย 
F หมายถงึ เป็นเสน้ดา้ยทีห่ยาบ กระดา้งมากทีสุ่ด 

ท าการคดัเลอืกปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบ
อ้อย โดยพิจารณาจากสิ่งทดลองที่มีความยดืตัวก่อนขาดของเส้นด้าย 
ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย เบอร์เส้นด้าย และจ านวน
เกลยีวเสน้ดา้ยสงูสุด 

2.2.3) การทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย และการ

ทดสอบความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย โดยใช้เครื่อง Test 

Strength Tester รุ่น KR5K, LLOYD มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM 
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D 2256 – 2002 Standard Test Method for Tensile Properties of Yarn 

by the Single – Strand Method 

2.2.4) การทดสอบหาเบอร์เส้นด้าย โดยใช้เครื่องชัง่ไฟฟ้า รุ่น 

PG603-S ยี่ห้อ METTLER TOLDEO ตามมาตรฐานในการทดสอบ

ข อ ง  ASTM D 1059 – 2001 Standard Test Method for Yarn 

Number Based Short – Length Specimens โด ย ใช้ ร ะบ บ  Direct 

system ในการค านวณหาเบอรเ์สน้ดา้ย 

2.2.5) การทดสอบหาจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย โดยใชเ้ครือ่ง Simple 

Twist Tester มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 1423 – 1999 

Standard Test Method for Twist in Yarn by Direct – Counting 

เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) ถ้าพบนัยส าคัญทางสถิติจะค านวณค่าความ

แตกต่าง เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีการ 

Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT) 

3) ผลและอภิปรายผล 
3.1) การศกึษากระบวนการสกดัเสน้ใยทีเ่หมาสม 

การศกึษากระบวนการสกดัเสน้ใยทีเ่หมาะสม ไดผ้ลดงัแสดง

ในตารางที ่2 
 

ตารางท่ี 2 รอ้ยละของผลผลติทีไ่ดจ้ากการสกดัในสภาวะต่างๆ 
ส่ิงทดลอง ปริมาณสารโซเดียม 

(ร้อยละ) 
เวลา 
(นาที) 

(% yield) 

1 0.1 30 0.42 
2 0.2 30 0.43 
3 0.3 30 0.43 
4 0.4 30 0.44 
5 0.1 60 0.45 
6 0.2 60 0.45 
7 0.3 60 0.45 
8 0.4 60 0.47 
9 0.1 90 0.48 
10 0.2 90 0.49 
11 0.3 90 0.49 
12 0.4 90 0.50 

 
จากตารางที ่2 พบว่า รอ้ยละของผลผลติทีไ่ด ้(% yield) สงูสุด คอื       

สิง่ทดลองที ่12 ปรมิาณสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้รอ้ยละ 

0.4 เวลาในการตม้ 90 นาท ี 
 

3.2)  การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

การศกึษาปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมในการผลติเสน้ดา้ยจากใบออ้ย 

พบว่า ปรมิาณฝ้ายรอ้ยละ 30 

3.2.1) การศกึษาลกัษณะของเสน้ดา้ย  

การศึกษาลักษณะของเส้นด้าย พบว่า ลักษณะภาพ

ตามยาวของเส้นด้ายใบอ้อยมลีกัษณะการบิดเกลยีว เส้นใยสามารถ

รวมตวักนัก่อใหเ้กดิเป็นเสน้ดา้ย มอีตัราส่วนทีแ่ตกต่างกนั เป็นเสน้ดา้ย

ทีห่ยาบ กระดา้ง มคีวามไมส่ม ่าเสมอ ปุม่ปม ไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่3  
 

(ก)                          (ข)                            (ค) 

 

  
          
 

 
 (ง)                                  (จ) 

 
รปูที ่3: ลกัษณะเสน้ใยใบออ้ย (ก) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 10 (ข) เสน้ดา้ยใบ
ออ้ยรอ้ยละ 20 (ค) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 30 (ง) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 40 (จ) 

เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 50 ทีก่ าลงัขยาย 35 เทา่ 
 

จากรปูที ่3 พบว่า อตัราส่วนเสน้ใยใบอ้อยผสมเสน้ใยฝ้ายในปรมิาณ
ร้อยละ 30 สามารถตีเกลียวรวมกนัได้กบัเส้นใยทัง้ 2 ชนิด ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากเส้นใยใบอ้อยมพีื้นผวิของเส้นใยไม่เรยีบ จงึสามารถเกาะ
เกีย่วกบัเสน้ใยฝ้ายไดใ้นปรมิาณน้อย ส่งผลท าใหเ้สน้ด้ายมขีนาดใหญ่
กว่า ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ[7] ได้ศึกษาว่า การผสมเส้นใย
ผกัตบชวากับเส้นใยเรยอนในอัตราส่วนร้อยละ 20 สามารถตีเกลียว
รวมตวักนัได้กบัเสน้ใย 2 ชนิด ซึ่งจดัเป็นเสน้ดา้ยขนาดใหญ่ ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากเส้นใยผักตบชวามพีื้นผิวไม่เรียบ จึงสามารถผสมเกาะ
เกีย่วกบัเสน้ใยเรยอนไดป้รมิาณน้อย 

3.2.2 ) การศกึษาทดสอบความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย ความยดืตวั
ก่อนขาดของเส้นด้าย ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย หา
เบอรเ์สน้ดา้ย และจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย 

การศึกษาทดสอบความสม ่าเสมอของเส้นด้าย ได้ผลดัง
แสดงในตารางที ่3  

 
ตารางท่ี 3 การทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเสน้ดา้ยใบออ้ยผสมฝ้าย 
ปริมาณ
ฝ้าย 

(ร้อยละ) 

ความ
สม า่เสมอ 
(Grade) 

ยืดตวั 
(ร้อยละ) 

ความ 
แขง็แรง  
(N) 

เบอร์
เส้นด้าย 
(Tex) 

จ านวน
เกลียวด้าย 

(tpi) 
10 F 8.52c 3.71d 0.83c 9.6 (z-turn)a 
20 F 11.26b 4.06b 0.87b 9.4 (z-turn)b 

30 F 11.38a 4.24a 0.94a 9.3 (z-turn)c 

40 F 8.51d 3.81c 0.87b 9.0 (z-turn)e 

50 F 7.63e 1.13e 0.57d 9.2 (z-turn)d 

หมายเหตุ : a ตัวอกัษรที่แตกต่างกันในแนวดิ่ง แสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.05) โดย a เป็นค่าเฉลีย่ทีม่คีา่มาก
ทีสุ่ด 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ปรมิาณฝ้ายรอ้ยละ 30 มผีลต่อการทดสอบ
สมบตัทิางกายภาพเสน้ดา้ยใบอ้อยผสมฝ้าย มคี่าเฉลีย่ความสม ่าเสมอ
ของเสน้ดา้ย อยู่ในระดบั Grade F ไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่4  

              (ก)                         (ข)                        (ค) 
 

  
 
 
      
 
             (ง)                           (จ) 
 
รปูที ่4: ความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ยใบออ้ย (ก) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 10 
(ข) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 20 (ค) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 30 (ง) เสน้ดา้ย

ใบออ้ยรอ้ยละ 40 (จ) เสน้ดา้ยใบออ้ยรอ้ยละ 50             
 

จากรูปที่ 4 พบว่า เสน้ดา้ยใบอ้อยผสมฝ้ายร้อยละ 30 เป็นเสน้ดา้ยที่
หยาบ กระด้าง มคีวามไม่สม ่าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็นเส้นด้ายป ัน่มือ
แบบภูมปิญัญาทอ้งถิน่ชาวบ้าน เหมาะส าหรบัน าไปท าผลติภณัฑ์เคหะสิง่
ทอ และส่วนที่หนาบางของเส้นด้ายในระดบั Grade F ซึ่งจดัเป็นเส้นด้าย
ประเภท Grade 6 ใน ASTM GRADES ตามมาตรฐานการทดสอบความ
สม ่าเสมอของเส้นด้าย Yarn Evenness ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ 
[6] กล่าวว่า ลกัษณะความสม ่าเสมอของเส้นดา้ยผกัตบชวาผสมฝ้ายที่
รอ้ยละ 20:80 และ 40:60 มคีวามสม ่าเสมอ ปุ่มปม และส่วนทีห่นาบาง
ของเสน้ดา้ยในระดบั Grade E ซึ่งจดัเป็นเสน้ดา้ยประเภท Grade 5 ใน 
ASTM GRADES ของ Yarn Evenness 

การศึกษาทดสอบความสม ่าเสมอของเส้นด้าย พบว่า มคี่าเฉลี่ย
ความสม ่าเสมอของเส้นด้าย ไม่มีความแตกต่างกนั (P>0.05) อยู่ใน
ระดับ Grade F ดังนั ้น เป็นเส้นด้ายที่หยาบ กระด้าง มีความไม่
สม ่าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็นเส้นดา้ยป ัน่มอืแบบภูมปิญัญาท้องถิ่น
ชาวบา้น เหมาะส าหรบัน าไปท าผลติภณัฑเ์คหะสิง่ทอ 

การศึกษาทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย พบว่า สิ่ง
ทดลองที่ 3 ความยดืตวัก่อนขาดของเสน้ด้ายมากที่สุดแตกต่างจากสิง่
ทดลอง (P<0.05) คอื รอ้ยละ 11.38 ดงันัน้สภาวะทีเ่หมาะสมของความ
ยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ย คอื สิง่ทดลองที ่3 เนื่องจากมคี่าเฉลีย่ความ
ยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ยมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ [7] 
กล่าวว่า ผลการทดสอบความยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ย เสน้ดา้ยใยไผ่
รอ้ยละ 100 มคี่าเฉลี่ยความยืดตวัก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุด คือ 
รอ้ยละ 24 และมคี่าเฉลีย่ความยดืตวัก่อนขาดของเสน้ดา้ยน้อยทีสุ่ด คอื 
รอ้ยละ 5   

 

การศกึษาทดสอบความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ย พบว่า 
สิง่ทดลองที ่3 ความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ยสูงสุด มคีวาม
แตกต่างกนั (P<0.05) คอื 4.24 (N) ดงันัน้สภาวะทีเ่หมาะสมของความ
แข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย คือ สิ่งทดลองที่ 3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลีย่ความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ยสูงทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบความแขง็แรงและแรงดงึ
ขาดของเส้นด้ายจากก้านใบโหม่งจากป ัน่ผสมใยฝ้าย มคีวามแขง็แรง
และแรงดงึขาดของเสน้ดา้ยมากทีสุ่ด คอื 10.77 นิวตนั  

 
การศึกษาทดสอบหาเบอร์เส้นด้าย พบว่า สิ่งทดลองที่ 3 เบอร์

เส้นด้ายสูงสุด มีความแตกต่างกัน (P<0.05) คือ 0.94 (Tex) ดังนั ้น
สภาวะทีเ่หมาะสมในการหาเบอร์เสน้ดา้ย คอื สิง่ทดลองที ่3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยเบอร์เส้นด้ายสูงที่สุด จะท าให้ได้เส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่ จึง
เหมาะส าหรบัน าไปท าผลติภณัฑ์เคหะสิง่ทอ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ [7] กล่าวว่า ผลการทดสอบหาเบอร์ดา้ยใยไผ่รอ้ยละ 100 มขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ด คอื เบอร ์1,676 tex และเบอร์เสน้ดา้ยขนาดเลก็ทีสุ่ด คอืใยไผ่
ผสมรอ้ยละ 50 เบอร ์409 tex 

 
การศกึษาทดสอบหาจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย พบว่า สิง่ทดลองที ่3 

จ านวนเกลียวเส้นด้ายที่มีการตีเกลียวสูงสุด มีความแตกต่างกัน 
(P<0.05) คือ 9.3 tpi ทิศทางของเส้นด้าย (z-turn) ดังนั ้นสภาวะที่
เหมาะสมในการหาจ านวนเกลยีวเสน้ดา้ย คอื สิง่ทดลองที ่3 เนื่องจากมี
ค่าเฉลี่ยจ านวนเกลียวเส้นด้ายสูงที่สุด จะเห็นได้ว่า จ านวนเกลียว
เส้นด้ายยิ่งมากจะท าให้เส้นด้ายมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น  ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบจ านวนเกลยีว
เส้นด้าย มจี านวนรอบเกลยีวเท่ากบั 1.5 เกลยีวต่อนิ้ว ทศิทางการเขา้
เกลยีวแบบ (z-turn) 

 
4) บทสรปุ 

สภาวะทีเ่หมาะสมในการสกดัเสน้ดา้ยใบอ้อย คอื สารละลายโซเดยีม    
ไฮดรอกไซด์ปรมิาณร้อยละ 0.4 ของน ้าหนักใบอ้อยสด และเวลาที่ใช้ใน
การต้ม 90 นาท ีอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส ปรมิาณฝ้ายทีเ่หมาะสมใน
การน ามาผสม เพื่อพัฒนาเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย คือ ฝ้ายร้อยละ 30 
และการทดสอบสมบตัิทางกายภาพเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย มคี่าเฉลี่ย
เบอร์เสน้ด้าย คอื 0.94 เทก็ซ์ มคี่าเฉลี่ยความยดืตวัก่อนตวัก่อนขาดของ
เสน้ดา้ยรอ้ยละ 11.38 มคี่าเฉลีย่ความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ย 
คือ 4.24 นิวตัน มีค่าเฉลี่ยจ านวนเกลียวของเส้นด้าย 9.3 tpi และมี
ค่าเฉลีย่ความสม ่าเสมอของเสน้ดา้ย ไม่มคีวามแตกต่างกนั (P>0.05) อยู่
ในระดบั Grade F เนื่องจากค่าความแขง็แรงและแรงดงึขาดของเสน้ดา้ย มี
ค่ามากทีสุ่ดในสิง่ทดลองทัง้หมด 5 สิง่ทดลอง 
 
5) กิตติกรรมประกาศ 

5.1) ผู้ ว ิจ ัย ขอขอบคุณ คณ ะเทคโน โลยีคห กรรมศาสต ร ์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีที่ให้การสนับสนุนเครื่องมอื 
อุปกรณ์ และสถานทีใ่นการท าวจิยั 
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5.2) ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีใ่ห้การสนับสนุนเครื่องมอื 
อุปกรณ์ และสถานทีใ่นการท าวจิยั 

5.3) ผู้ว ิจ ัยขอขอบคุณ คุณบุญสวน เหล่าลาพระ ที่ให้ความ
อนุเคราะหใ์นการป ัน่เสน้ดา้ยดว้ยมอืแบบภมูปิญัญาทอ้งถิน่ชาวบา้น 
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บทคดัย่อ  
การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีน เรื่องทรพัยากรธรณี ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ระหว่าง
การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการ
จดัการเรยีนรู้แบบปกติ 2) เปรยีบเทยีบทกัษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ระหว่างการเรยีนโดยใช้การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็น นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2   โรงเรยีนท่ายาง
วทิยา ปีการศกึษา 2559 จ านวน 68 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมอื
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม วชิาวทิยาศาสตร ์เรื่องทรพัยากรธรณี 2) 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 3) แบบทดสอบวดัทกัษะการ
แก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการวิจยัพบว่า (1) นักเรยีนที่ได้รบัการ
จดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่านกัเรยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ (2) นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีทกัษะการแก้ปัญหาสูงกว่า
นักเรียนที่ได้ร ับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
ค าส าคญั: การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม, 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, ทกัษะการแกปั้ญหา, ทรพัยากรธรณี 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) to compare learning 
achievement of Mathayom Suksa II students who learned under the 
science technology and society learning approach with that of students 
learning under the traditional teaching and 2) to compare problem 

solving skills of Mathayom Suksa II students who learned under the 
science technology and society learning approach with that of students 
learning under the traditional teaching.The subjects in this study were 
composed of 68 Mathayom Suksa II studentsof Thayangwittaya school 
in the 2016 academic year, obtained by cluster random sampling 
technique. The research instruments comprised of 1) the lesson plans 
constructed by using the science technology and society 
learningapproach, entitled “Earth Resources”2) a learning achievement 
test, and 3) a test to measure problem solving skills. Statistics for data 
analysis were mean, standard deviation, and t-test.The findings of this 
study were 1) the learning achievements of students who learned under 
the science technology and society learning approachafter learning 
were higher than students who learnedby the traditional teaching at 
the .05 level of significance and 2) theproblem solving skills of students 
who learned under the science technology and society learning 
approach were higher thanstudents who learned under by the 
traditional teaching at the .05 level of significance. 
Keywords: science technology and society, learning achievement, 
problem solving skills, Earth Resources. 
 
1) บทน า 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมใหเ้จรญิกา้วหน้าอย่างมคีุณภาพ อกีทัง้ยงัเป็นปัจจยั
ทีจ่ะน าพาประเทศไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมี
การพฒันาวทิยาศาสตร์ให้คนไทยทุกคนมคีวามรู้ความเขา้ใจเพื่อเป็น
ฐานรากในการด าเนินชวีติและน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 
ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นต้องไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร์ เพื่อทีจ่ะมี
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ความรูส้ามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล สรา้งสรรค ์และมคีุณธรรม
[1]ซึ่งในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถที่เน้นการ
มองเหน็ปัญหา การใชค้วามรู ้และวธิกีารเลอืกแกปั้ญหาทีเ่ป็นไปได ้[2] 
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางสมองของแต่ละบุคคล ในการน า
พฒันาการทางสติปัญญามาใช้เพื่อใหเ้กดิกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกตอ้ง เนื่องจากในปัจจุบนัสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ มกีาร
แขง่ขนัเพือ่การอยู่รอดในสงัคมทีน่ับวนัจะมคีวามรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้
บุคคลจึงต้องมีการเรียนรู้ถึงสภาวะปัญหาต่างๆใน เพื่อปรับตัวให้
สามารถอยู่รอดและมีชีวิตปกติสุข โดยใช้กลยุทธ์ทางปัญญาที่จะ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้ความเข้าใจต่างๆอย่างมวีิจารณญาณมี
เหตุผล เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ ปัญหานั ้นหมดสิ้นไป บรรลุ
จุดมุง่หมายทีต่อ้งการ [3] 

การจดัการเรยีนรู้ในวชิาวทิยาศาสตร์จงึต้องมกีารส่งเสรมิให้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทักษะการ
แกปั้ญหา เป็นทกัษะดา้นการคดิเพื่อแกปั้ญหา[4]ทีป่ระสบสถานการณ์
ทีก่ าหนดมาใหถู้กตอ้งและมคีวามหมาย โดยอาศยัความรู ้ประสบการณ์ 
กระบวนการวเิคราะหเ์ดมิจากการเรยีนรูม้าใชใ้นการแกปั้ญหาทีพ่บใหม่
ของนักเรยีน โดยวธิกีารแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ ได้แก่ ทกัษะการ
ระบุปัญหา ทกัษะการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา ทกัษะการเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา  และทกัษะการวเิคราะห์ผลที่เกดิขึ้นหลงัจากการ
แกปั้ญหา [5] การจดัการเรยีนรูใ้นวชิาวทิยาศาสตรจ์งึต้องมกีารส่งเสรมิ
ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทกัษะการ
แกปั้ญหาเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติของบุคคล ผูว้จิยัในฐานะ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคญัของปัญหา จึงได้ท าการ
วเิคราะหส์าเหตุจากการพจิารณาขอ้มลูพื้นฐานจากสภาพการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีน ซึ่งพบว่านักเรยีนบางคนมปัีญหาในการมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ท าให้ขาดโอกาสในการสืบเสาะหา
ความรู้ ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแก้ปัญหาของ
นกัเรยีนบกพร่อง 

ปัจจุบนัคุณภาพของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ 
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนในทุกระดบั
มแีนวโน้มลดต ่าลง  ทัง้ในระดบัชาติ  ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา  และ
ระดับโรงเรียน [6] ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาวทิยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3  พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดบัประเทศ  มแีนวโน้มลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ (O-
NET) ปีการศกึษา 2557 และ 2558  ผลดงันี้ ปีการศกึษา 2557 มคี่า
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ  38.62  แต่ปีการศกึษา 2558 มคี่าคะแนนเฉลีย่
รอ้ยละ 37.63 ลดลงรอ้ยละ 0.99  และยงัสอดคลอ้งกบัระดบัโรงเรยีน  
ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนท่ายางวทิยา จงัหวดัเพชรบุร ีมแีนวโน้ม
ลดลงเช่นกนั เมื่อเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 
2557 และ 2558ลดลงรอ้ยละ 1.14 [7] ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากปัจจยัหลาย
ประการทัง้จากครูผู้สอนและนักเรียน  เพราะในปัจจุบนัการจัดการ
เรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามครูผู้สอนยังคงให้
ความส าคญักบัการสอนแบบบรรยายเนื้อหามากกว่ากระบวนการให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทกัษะการคิด ทกัษะการ

ปฏบิตัแิละทกัษะการแก้ปัญหา จงึท าใหผู้เ้รยีนขาดทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห์และกระบวนการ
คดิอย่างมรีะบบ  โดยทีค่รมูกัจะถ่ายทอดโดยใชว้ธิกีารบรรยายเป็นหลกั 
ท าใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูท้างดา้นทฤษฎเีป็นส่วนใหญ่ ท าใหน้ักเรยีน
มปัีญหาขาดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
และกระบวนการคดิ แกปั้ญหาไมเ่ป็นส่งผลใหก้ารเรยีนรูข้องนกัเรยีนไม่
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยในการจดัการเรยีนการสอนยุคใหม่
ของครูควรเปลี่ยนแปลงวธิกีารสอนใหเ้หมาะกบัการเปลี่ยนแปลงดา้น
ต่างๆ โดยลดบทบาทจากการเป็นผู้บอก ผู้บรรยาย ยึดตนเองเป็น
ศนูยก์ลาง มาเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาชีแ้นะใหก้บันกัเรยีน แลว้ใหน้กัเรยีนน า
ความรู้ที่ได้รบัมาสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง เน้นนักเรยีนเป็นส าคญั 
และนอกจากนี้นักเรยีนยงัสามารถเรยีนรู้ และฝึกการแก้ปัญหาได้อีก
ดว้ย 

การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สงัคมเป็นการจดัการเรยีนวทิยาศาสตร์ทีเ่น้นนักเรยีนเป็นศูนย์กลางท า
ใหน้ักเรยีนเหน็ว่าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคอืสิง่ที่อยู่รอบตวั เห็น
คุณค่าของวทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอการด ารงชวีติ สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้
ทีเ่รยีนใหเ้กดิประโยชน์ได ้[8]โดยเน้นการระบุปัญหาสิง่แวดลอ้มทีส่่งผล
กระทบต่อสงัคมในทอ้งถิน่ เสนอแนวทางในการแกปั้ญหา การดูแลและ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในทอ้งถิน่ใหย้ัง่ยนื โดยให้นักเรยีนไดว้เิคราะห์ถึง
ปัญหา สามารถวางแผนและลงมอืปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง มกีารคน้ควา้หา
ค าตอบ น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ก ับ
เพือ่นๆ โดยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สงัคม และกระบวนการในสถานการณ์จริง ท าให้นักเรียนสามารถ
เชือ่มโยงการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนกบัสถานการณ์จรงิในสงัคมและทอ้งถิน่
ของผู้เรยีนได้ [9] และเป็นวธิีการที่ดีที่สุดในการเตรยีมให้นักเรยีนมี
ความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบนั ทีจ่ะส่งผล
ใหน้ักเรยีนมทีัง้ความรอบรูใ้นเนื้อหาวชิาและเพิม่พูนความสามารถใน
การใช้ทกัษะกระบวนการ นักเรียนจะพฒันาทัง้ความคิดสร้างสรรค ์ 
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวคิด
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม มาใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้[10] 

ทกัษะการแก้ปัญหา เป็นทกัษะในการใช้ความรู้ที่ต้องอาศยั
กระบวนการทางความคดิ เพือ่แกปั้ญหาทีป่ระสบสถานการณ์ทีก่ าหนด
มาให้ถูกต้องและมีความหมาย โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ 
กระบวนการวเิคราะหเ์ดมิจากการเรยีนรูม้าใชใ้นการแกปั้ญหาทีพ่บใหม่
ของนักเรยีน โดยวธิกีารแก้ปัญหา ไดแ้ก่ ทกัษะการระบุปัญหา ทกัษะ
การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา ทกัษะการเสนอแนวทางการแกปั้ญหา  
และทกัษะการวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการแกปั้ญหา[5] 

จากปัญหาที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้ว ิจยัจึงสนใจน าวิธกีารจดัการ
เรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคมตามรูปแบบของ 
Yuenyong (2006) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย5 
ข ัน้ตอน คอื 1) ข ัน้ระบุประเด็นทางสงัคม (Identification of social 
issues stage) 2) ข ัน้ระบุแนวทางการหาค าตอบอย่างมีศกัยภาพ 
(Identification ofpotential solutions stage3) ข ัน้ต้องการความรู ้
(Need for knowledge stage) 4) ข ัน้ท าการตดัสนิใจ (Decision-
making stage) 5) ข ัน้กระบวนการทางสงัคม (Socialization stage) มา
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาในการจดัการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ ์
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ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง ทรัพยากรธรณี ของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนท่ายางวทิยา จงัหวดัเพชรบุร ีซึ่ง
งานวิจยันี้จะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแกปั้ญหาของนักเรยีนดี
ขึน้ 
 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

2.1)เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่องทรพัยากร
ธรณ ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ระหว่างการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ปกต ิ

2. 2 ) เปรียบเทียบทักษะการแก้ ปัญหา ของนักเรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่2 ระหว่างการเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
 
3) สมมติฐานการวิจยั 

3.1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคมสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนรูแ้บบปกต ิ

3.2) ทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคมสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนรูแ้บบปกต ิ

 
4) วิธีด าเนินการวิจยั 

4.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.1.1) ประชากรเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่

2 ปีการศกึษา 2559 จงัหวดัเพชรบุร ีจ านวน 22 โรงเรยีนจ านวน
นกัเรยีนทัง้หมด3,626  คน 

4.1.2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรยีนท่ายางวทิยา  อ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุร ีภาคเรยีนที ่2  ปี
การศกึษา 2559  จ านวน 2 หอ้งเรยีน  นกัเรยีนจ านวน 68 คน  โดยใช้
วธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จดัเป็นกลุ่มทดลอง 1 
ห้องเรียน จ านวน 34 คน ได้ร ับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมและกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน 
จ านวน 34 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
 
5) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

5.1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  
5.1.1)  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและสงัคม วชิาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรพัยากรธรณี ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2จ านวน 5แผน ใชเ้วลา 20 ชัว่โมงเนื้อหา
ประกอบด้วย (1) ดนิ (2) หนิ (3) แร่ (4) เชื้อเพลงิธรรมชาติ และ(5) 
แหล่งน ้ า  ซึ่งแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม ประกอบดว้ยขัน้ตอน 5 ข ัน้ตอน คอื (1) ข ัน้ระบุ
ประเด็นทางสงัคม (2) ข ัน้ระบุแนวทางการหาค าตอบอย่างมศีกัยภาพ 
(3) ข ัน้ตอ้งการความรู ้(4) ข ัน้ท าการตดัสนิใจ และ(5) ข ัน้กระบวนการ
ทางสงัคม 

5.1.2) แผนการจดัการเรยีนรู้แบบปกติวชิาวทิยาศาสตร์ เรื่อง
ทรพัยากรธรณี ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2จ านวน 5แผน ใช้
เวลา 20 ชัว่โมงเนื้อหาประกอบด้วย (1) ดิน (2) หิน (3) แร่ (4) 
เชือ้เพลงิธรรมชาต ิและ(5) แหล่งน ้า 

5.2) เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 
5.2.1)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่อง ทรพัยากร

ธรณ ีจ านวน 1 ฉบบั แบบทดสอบมลีกัษณะเป็นปรนยัแบบเลอืกตอบ 4 
ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ ใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบักลุ่มตวัอย่าง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

5.2.2)แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหาเรื่อง ทรพัยากรธรณ ี 
จ านวน 1 ฉบบั ซึง่ในการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดโดยใชห้ลกัการ
แก้ปัญหา 4 ข ัน้ของเวียร์ ซึ่งมี 4 ข ัน้ตอน คือ การระบุปัญหา การ
วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการ
วเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการแกปั้ญหา  แบบทดสอบมลีกัษณะเป็น
แบบปรนัย จ านวน 10 ขอ้ใช้วดัทกัษะการแก้ปัญหากบักลุ่มตวัอย่าง 
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

 
5.3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
5.3.1) น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 30 ขอ้และ

แบบทดสอบวดัทกัษะการแก้ปัญหา 10 ข้อ ไปทดสอบก่อนเรียนกบั
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนที่ผู้ว ิจยัจะจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม กบักลุ่มทดลอง และการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ
กบักลุ่มควบคุม 

5.3.2) แนะน าวธิกีารและบทบาทของนักเรยีนในการเรยีนตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม  

5.3.3) ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2559  

5.3.4) เมือ่เสรจ็สิ้นการสอน ท าการทดสอบหลงัเรยีน โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนศาสตร์และแบบทดสอบวัด
ทกัษะการแกปั้ญหาทีเ่ป็นชุดเดยีวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรยีนกบักลุ่ม
ตวัอย่าง 

5.3.5) ตรวจผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการ
ทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา แลว้น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห์โดยวธิี
ทางสถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานต่อไป 

 
5.4) การวิเคราะหข้์อมลู 
5.4.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จะท าการ

วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี(t-test 
แบบ independent) 

5.4.2) แบบทดสอบวดัทกัษะการแกปั้ญหา จะท าการวเิคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ 
independent) 
 
6) ผลการวิจยั 

6.1)ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน เรื่อง
ทรพัยากรธรณี ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ระหว่างการจดัการ
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เรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม กบัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบปกต ิ

 
ตารางที1่:การเปรยีบเทยีบผลผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 

ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
* p<.05 

จากตารางที ่1 กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่ (  ) เท่ากบั 25.71 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.09 กลุ่มควบคุมมคี่าเฉลี่ย (  ) 
เท่ากบั 20.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.20 จากการ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถติ ิพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนสูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบปกติ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
6.2)ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่2 ระหว่างการเรยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ

 
ตารางที ่2: การเปรยีบเทยีบทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรยีน 

ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
กลุ่ม N 𝐗   S.D t sig 

กลุ่มทดลอง 34 69.65 2.26 
11.34* .000 

กลุ่มควบคุม 34 58.65 5.19 

* p<.05 

จากตารางที ่2 กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่ (  ) เท่ากบั 69.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.26 กลุ่มควบคุมมคี่าเฉลี่ย (  ) 
เท่ากบั 58.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 5.19 จากการ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถติ ิพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม มทีกัษะการแกปั้ญหาหลงั
เรียนสูงกว่ากบันักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบปกติ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
7) สรปุและอภิปรายผล 

7.1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ผลการวจิยัพบว่า  การจดัการเรยีนรู้ตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและสงัคม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าการ
จดัการเรยีนรูแ้บบปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานขอ้ที ่1ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่สามารถ
พฒันานักเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยนักเรยีนจะใหค้วามส าคญั
กบัปัญหาที่เกิดขึ้นจะเริ่มด้วยการก าหนดสถานการณ์ ค าถาม หรือ

ประเดน็ทีค่รกู าหนดให ้หรอืเป็นประเดน็จากประสบการณ์ของนักเรยีน 
ซึง่นกัเรยีนไดต้ดัสนิใจในการท ากจิกรรมต่างๆดว้ยตนเอง เช่น การตัง้
ปัญหาทีส่นใจจากสถานการณ์ทีก่ าหนดให ้ท าการออกแบบการทดลอง
และก าหนดแหล่งเรยีนรูใ้นขัน้ตอนการวางแผนคน้ควา้หาค าตอบ การ
ทดลองเพื่อหาค าตอบในขัน้คน้หาค าตอบ การค้นควา้ขอ้มลูจากแหล่ง
เรยีนรูเ้พือ่ขยายขอบเขตความรูใ้หช้ดัเจนยิง่ขึน้ในการสะทอ้นความคดิ 
โดยครูผู้สอนมหีน้าที่เพยีงกระตุ้นความสนใจ แนะน า อ านวยความ
สะดวกดา้นต่างๆ ใหก้บันักเรยีนโดยจะเน้นให้นักเรยีนเป็นศูนย์กลาง 
ในการด าเนินกจิกรรมในขัน้ต่างๆนักเรยีนไดแ้สวงหาความรู ้เกดิการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารเชือ่มโยงระหว่างความรูท้ีเ่รยีนกบัประสบการณ์
ในชีวิตจริงเข้าด้วยกนั  มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์เหตุและ
ผลต่างๆ สามารถศกึษาคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง จากสิง่ทีพ่บเหน็และ
สิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึ่งกนัและ
กนั จนสามารถสรุปเป็นขอ้ค้นพบของนักเรยีนได้ โดยครูจะเป็นผู้จดั
ประสบการณ์การเรยีนรู้ให้กบันักเรยีน ตวัอย่างการจดักิจกรรม เช่น 
การพานักเรียนไปส ารวจแปลงนาข้าว 2 แปลง ที่ต้นข้าวมีการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เพื่อให้นักเรียนเกิดค าถามว่า ท าไมถึง
แตกต่าง นักเรียนก็จะช่วยระดมความคิดกบัปัญหาที่เกิดขึ้น มีการ
วางแผนเพือ่ท าการแกปั้ญหา ซึง่นกัเรยีนไดเ้กดิกระบวนการเรยีนรูต้าม
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม อีกทัง้สถานการณ์ที่น ามา
เป็นกรณศีกึษาในใบงานเป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในชวีติประจ าวนั 
เป็นเรื่องที่อยู่ใกลต้วันักเรยีน จงึท าใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจ ทีจ่ะใฝ่
เรยีนรู ้ส่งผลใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ สอดคลอ้ง ยา
เกอร์ [11] กล่าวว่า การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม ให้ความส าคญักบัปัญหาในชีวติจรงิด้วยความ
เชื่อทีว่่าการท างานในชวีติประจ าวนั จะมมีโนทศัน์ กระบวนการต่างๆ
มากมายเป็นพื้นฐาน การเรยีนการสอนจะเริม่ดว้ยสถานการณ์ ค าถาม 
ปัญหา หรอืประเดน็ทีค่รูสรา้งขึน้ หรอืหยบิยกมาช่วยใหน้ักเรยีนเขา้ใจ
มโนทศัน์จะเริม่ต้นจากค าถามของนักเรยีนทีไ่ด้จากประสบการณ์ของ
ตนเอง เพื่อใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ท าให้
นกัเรยีนเหน็ว่าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์นัน้มปีระโยชน์และ
สามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิได ้และ รชันีกร  ยิง่ชนะ 
[12] กล่าวว่า การจดัเรยีนการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสงัคม มปีระโยชน์ คอื ช่วยพฒันาส่งเสรมิพฤตกิรรมการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนในดา้นการสบืคน้ความรูด้ว้ยตนเอง ตระหนักเกีย่วกบัปัญหาที่
เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการน าเอาประเด็นปัญหาที่มีใน
ทอ้งถิ่น ชุมชน ประเทศชาติ และระดบัโลก มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยมเีหตุผลในการตดัสนิใจกลา้คดิ กลา้แสดงออกและการประยุกต์ใช้
ความรู ้ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาทีส่อนเพิม่มากขึ้น 
ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนและความคิดเห็นที่
นกัเรยีนน าออกไปในชวีติจรงินอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
ทชัยา  อุดมรกัษ์ [10] ได ้ศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาวทิยาศาสตรแ์ละทกัษะการแกปั้ญหาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่  2  ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเ่รยีน
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม 
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาหลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้

กลุ่ม N 𝐗   S.D. t sig 

กลุ่มทดลอง 34 25.71 1.09 
13.51* .000 

กลุ่มควบคุม 34 20.03 2.20 
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ตามปกติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และยงัสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยของ ต่วนริสา  ต่วนสุหลง [13] ได้ ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนและหลงั
เรยีน โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สงัคม ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่เรยีนโดยใช้การจดัการเรยีนรู้ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ พจมาศ  เชื่องชา้ง [14] ได ้ศกึษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีน
ที่เรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสงัคม มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่ า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีเ่รยีนโดย
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม หลงั
เรยีนสงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ

7.2) ทกัษะการแกปั้ญหา 
ผลการวจิยัพบว่า  การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและสงัคม มีทกัษะการแก้ปัญหาสูงกว่าการจดัการเรยีนรู้
แบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นตามสมมตฐิาน
ขอ้ที่ 2ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การจดัการเรยีนรู้ที่ครูต้องการให้นักเรยีน
สามรถแก้ปัญหาดว้ยตนเอง มรีะบบการท างานที่เป็นกลุ่ม ช่วยกนัน า
ความรู้ หลกัการและเหตุผลมาช่วยในการแก้ปัญหา โดยกจิกรรมการ
เรยีนรูค้รูจะมกีารกระตุ้นใหน้ักเรยีนตัง้ค าถามจากการทีไ่ดพ้านักเรยีน
ไปส ารวจสถานที่จรงิ เช่น การพานักเรยีนไปส ารวจหนิรอบๆบรเิวณ
โรงเรียน เพื่อดูความแตกต่างของหนิในแต่ละบรเิวณ หรอืการพาไป
ส ารวจความแตกต่างของแหล่งน ้ าที่พบภายในโรงเรียนและนอก
โรงเรยีนซึง่ท าใหน้ักเรยีนเกดิความสนใจ เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการ
ท ากิจกรรมให้กับนักเรียน เพราะเป็นเรื่องที่นักเรียนพบเห็นใน
ชวีติประจ าวนั ซึง่นกัเรยีนช่วยกนัระดมความคดิในการตัง้ค าถาม ท าให้
ไดค้ าถามทีห่ลากหลายสามารถทีจ่ะน าไปสู่การระบุประเดน็ทางสงัคม
ได ้สามารถหาสาเหตุและคดิคน้หาวธิแีกปั้ญหาได ้โดยมกีารเชื่อมโยง
ข้อมูลเดิมกับความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั สมใจ  มสีมวทิย์ [15] ซึ่งกล่าวไว้
ว่า ทกัษะการแก้ปัญหาเป็นการด าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ โดยใช้ความสามารถทางสติปัญญา รู้จ ักคิดอย่ างมี
วิจารณญาณ ซึ่งได้สัง่สมประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลมาใช้
แก้ปัญหาที่ประสบใหม่ โดยมีพฤติกรรมมีวิธีการและขัน้ตอนใน
การศกึษาปัญหาต่างๆใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ นอกจากนี้ผูเ้รยีนยงั
สามารถเพิม่เตมิความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีค่รแูนะน าหรอืตามความสนใจ
ของนกัเรยีนเองซึง่สอดคลอ้งกบั Wang, C.H,[16] ซึง่กล่าวไวว้่า บรบิท
ของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคมในหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ ท าให้
ได้กรอบที่กว้างขึ้นส าหรบัการพฒันาทกัษะทางสติปัญญา เช่น การ
แกปั้ญหา ดงัที ่ณฐัวทิย์ พจนตนัต ิ[8] กล่าวว่า ประโยชน์ทีส่ าคญัทีสุ่ด
ของการเรียนรู้ตามแนววทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคม คอืการที่

ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ในการคน้ควา้ หาความรู ้การรูจ้กัคดิวเิคราะห ์
การแก้ปัญหา การผสานแนวคดิวทิยาศาสตร์กบัประสบการณ์ของตวั
นกัเรยีนเอง และมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมมผีลต่อพฒันาการของนักเรยีน
ในด้านต่างๆนอกจากนี้ ผลการวิจัยของผู้วิจ ัยยังสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของสุภาวด ีแก้วงาม [17]ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบทกัษะการ
แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ก่อนและหลงัเรยีน 
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม มีทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 และยงัสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ ทัชยา  อุดมรักษ์ [10] ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์และทกัษะในการแก้ปัญหา
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ก่อนและหลงัเรยีน โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม ผลการวิจัย
พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม มทีกัษะในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์หลงั
เรียนสูงกว่าการจดัการเรียนรู้ตามปกติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

ดงันัน้จากการวิจยัในครัง้นี้พบว่า ในการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคมมาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนนัน้สามารถช่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ทกัษะการแกปั้ญหาทีส่งูขึน้ 

 
8) ข้อเสนอแนะ 

8.1)ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
8.1.1) ควรจดัท ากจิกรรมเสรมิเพือ่กระตุน้ความสามารถในการ

คดิ เช่น การประกวด การแข่งขนัตอบค าถามสัน้ๆ เพื่อให้นักเรยีนมี
ความสนใจในการเรียน การร่วมกิจกรรมและทัศนคติที่ดีต่อวิชา
วทิยาศาสตรม์ากขึน้ 

8.1.2)การจดักจิกรรมตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สงัคม ควรมีการวางแผนและมกีารเตรียมตัวก่อนท าการสอน เช่น 
ศกึษาและท าความเขา้ใจกบันักเรยีน การจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม ท า
การทดลองก่อนจะน าไปสอน อุปกรณ์และสื่อการเรยีนรู้ต้องเหมาะสม
กบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน กจิกรรมและใบงานมคีวามหลากหลาย และ
ใชว้ธิกีารเสรมิแรง 

8.2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
8.2.1)ควรศกึษาผลการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีและสงัคม ไปพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการ
แก้ปัญหา ในเนื้อหาอื่น ๆ เช่น โลกของเรา  อาหารกบัการด ารงชวีติ  
ระบบนิเวศ  เป็นตน้ 

8.2.2)ควรน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และสังคม ไปใช้ในการพัฒนาตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการคดิวเิคราะห์  เจตคตต่ิอวชิา
วทิยาศาสตร ์ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์  เป็นตน้ 
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9) กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรกึษา และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่

คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ในการแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ และชีแ้นะแนวทางในการท างานวจิยั และขอขอบคุณ
เจ้าของเอกสารงานวิจยัของทุกท่าน ที่ผู้ว ิจยัได้ศึกษาค้นคว้า น ามา
อา้งองิในการท าวจิยัจนสมบรูณ์ 
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บทคดัย่อ 

ซอฟต์แวร์ประเภทระบบบริหารการบ ารุงร ักษาเครื่องจักร 
(Computerized Maintenance Management System, CMMS) ที่ใช้งานอยู่
บนสถาปตัยกรรมแบบ Client/Server ต้องอาศยัประสิทธภิาพของเครื่องผู้
ให้บรกิาร เป็นหลกั เครื่องผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพที่ดีและมี
ทรพัยากรเพียงพอต่อการให้บรกิาร แต่ในปจัจุบนัมเีทคโนโลยรีะบบคลาวด์
คอมพวิตงิ (Cloud Computing) ซึ่งมคีวามยดืหยุ่นได้ดกีว่า สามารถปรบัตวั
ให้มีทรพัยากรที่เพียงพอต่อผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม การปรบัเปลี่ยน
ซอฟต์แวรใ์หส้ามารถใชง้านไดบ้นระบบคลาวด์โดยการพฒันาซอฟตแ์วรเ์พื่อ
เปลี่ยนสถาปตัยกรรมทัง้หมดในคราวเดยีวมคีวามเป็นไปได้และใชเ้วลานาน
มากเกินไป งานวิจยันี้น าเสนอแนวทางการออกแบบสถาปตัยกรรมเพื่อให้
ซอฟตแ์วร ์CMMS ทีอ่ยู่บนสถาปตัยกรรมแบบ Client/Server ยงัคงใชง้านได้
ดังเดิม และมีทางเลือกให้สามารถใช้งานได้บนสถาปตัยกรรมคลาวด ์    
คอมพิวติงร่วมด้วยได้อย่างต่อเนื่ อง  การออกแบบสถาปตัยกรรมน้ีเป็น
แนวทางที่ช่วยในการปรบัให้ซอฟต์แวร์ CMMS เข้ากับเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติง โดยอาศัยสถาปตัยกรรมระบบเชิงบริการ (Service-Oriented 
Architecture, SOA) เพื่อใหซ้อฟตแ์วร ์CMMS ทีท่ างานทัง้สองสถาปตัยกรรม
สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูถงึกนัผา่น API ได ้ 
ค าส าคัญ : การออกแบบสถาปตัยกรรม , ระบบบริหารการบ ารุงร ักษา , 
สถาปตัยกรรมระบบเชงิบรกิาร, คลาวดค์อมพวิตงิ, เอพไีอ 
 
ABSTRACT 

For the software each type as use for preventive maintenance 
machine system. Active by refer data base form Server and the main 
parameter of operation efficiency depend on the performance of system 
and server include resources to service. But nowadays, novel Cloud 
Computing is a technology that can offer operation flexibility. It is an 
adaptable resource for the each user. Software modifications are 
available on cloud computing. To develop software to change all 
architectures at once. Possible but must take long time of operation. 
Development of architecture for CMMS software running on 
architectures type Client/Server can operate under previous condition 
and there is an option to continue to use CMMS software with Cloud 
Computing Architecture. It is a great way to apply and improve CMMS 
software with cloud computing technology. By using Service-Oriented 

Architecture (SOA) purpose for CMMS software as operating under two 
architectures can be linked and communicated by API. 
Keywords: Architectural Design, CMMS, SOA, Cloud Computing, API 
 
1. บทน า 

ในภาคอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเภทระบบการบรหิารงาน
บ า รุ ง ร ัก ษ า  (Computerized Maintenance Management System, 
CMMS) เป็นซอฟต์แวร์ส าหรบัการการบรหิารจดัการงานบ ารุงรกัษา
และซ่อมบ ารุง เพื่อช่วยใหธุ้รกจิสามารถบรหิารจดัการและการตดิตาม 
เครื่องจกัร, เครื่องมอื หรอื อุปกรณ์ ยานพาหนะ หรอื สนิทรพัย์ ต่างๆ 
ในการบ ารุงรกัษา และวางแผนเพื่อให้เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ภาคธุรกจิ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดการ
สญูเสยีโอกาสในธุรกจิ   

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานบ ารุงร ักษา ถือเป็นระบบ
บรหิารจดัการดา้นเทคนิคทีช่่วยเหลอืเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานบ ารุงรกัษา 
ในการวางแผนวเิคราะห์เชิงประสบการณ์ เพื่อให้เครื่องจกัรมีความ
พรอ้มใช้งาน, ใช้งานเครื่องจกัรได้อย่างปลอดภยั, ควบคุมต้นทุนการ
บ ารุงรกัษาให้เหมาะสม, เตรยีมวางแผนซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั, จดัการ
งานซ่อมประจ าวนั รวมถงึท าการบนัทกึขอ้มลูการซ่อมบ ารุง และสบืคน้
ประวตังิานซ่อมบ ารุงพรอ้มวธิแีกไ้ขทีผ่่านมาแลว้   

ในปจัจุบนัซอฟต์แวร์ระบบการบรหิารงานบ ารุงรกัษา ยงัคงมี
โครงสร้างสถาปตัยกรรมแบบ Client/Server ซึ่งเป็นการใช้งานใน
รูปแบบการจัดการแบบรวมศูนย์  (Centralized System) โดยมี
องค์ประกอบ คือ เครื่องผู้ให้บริการ (Server) และเครื่องผู้ใช้บรกิาร 
(Client) เชือ่มต่อกนัอยู่ ในรปูแบบของ Client/Server นัน้   

ส าหรับ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนามาจนถึงป จัจุบัน เป็น
เทคโนโลยรีะบบคลาวด์คอมพวิติง (Cloud Computing) มคีุณลกัษณะ
เฉพาะที่มีความยืดหยุ่นสูงในการเพิ่มและลดจ านวนทรพัยากรของ
ระบบตามความต้องการทีจ่ะใชง้านจรงิ และยงัลดต้นทุนในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรของผูใ้ชง้าน ซึ่งเป็นเทคโนโลยทีีใ่ชว้ธิกีารประมวลผล
โดยอา้งองิความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยระบบจะจดัสรรทรพัยากรและการ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  โดยระบบสามารถ
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ยดืหยุ่น [1] เพิ่มและลดจ านวนทรพัยากร เพื่อให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 CMMS ในปัจจบุนั 

งานวิจัยของ Marquez และ Gupta [2] ได้ทบทวนแนวคิด
ต่างๆ กระบวนการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
บ ารุงรกัษา เนื่องจากความซับซ้อนมาก และเสนอกรอบแนวคิดของ
หน้าทีก่ารบ ารุงรกัษาในองค์กร โดยมกีารใชป้จัจยัทางดา้นคุณลกัษณะ
ต่างๆ (เช่น ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารการบ ารุงร ักษา 
เทคโนโลยกีระบวนการและการบูรณาการ (Process Technology and 
Integration) และระบบบรหิารการผลติ อย่าง JIT เป็นต้น) ซึ่งมผีลต่อ
ความซบัซ้อนในการบ ารุงรกัษาการด าเนินงาน งานวจิยันี้ไดว้เิคราะห์
ทางด้านกลยุทธ์  ยุทธวิธี และทางด้านการด าเนินงานของการ
บ ารุงรกัษา แลว้จดัท าโครงสรา้งเพื่อช่วยให้การท างานสมบูรณ์ โดยมี
กรอบแนวคดินี้จดัการบรหิารการบ ารุงรกัษาเป็น 3 ระดบั คอื ระดบักล
ยุทธ์  (Strategic Level) ระดับยุทธวิธี (Tactical Level) และระดับ
ปฏบิตักิาร (Operational Level) 
 
2.2 คลาวดค์อมพิวติง 

คลาวด์คอมพวิตงิ แพร่หลายมากขึน้ เกดิจากการเปลีย่นแปลง
รูป แบบสถ าป ัต ยกรรมคอมพิ ว เต อ ร์  จาก เมน เฟ รม  ม าเป็ น
ส ถ าป ัต ย ก ร รม แบ บ  Client/Server จน ม าถึ ง ใน ป ัจ จุ บั น เป็ น
สถาปตัยกรรมคลาวด์คอมพิวติง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะที่มีความ
ยืดหยุ่นสูงในการเพิ่มและลดจ านวนทรพัยากรของระบบตามความ
ตอ้งการทีจ่ะใชง้านจรงิ และยงัลดตน้ทุนในการบรหิารจดัการทรพัยากร
ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานด้วยกระบวนการท างานที่
เหมอืนเดมิได ้โดยรูปแบบบรกิารของคลาวด์คอมพวิตงิ เพื่อสะดวกใน
การเขา้ถงึในเวลาทีต่้องการไปยงัเครอืข่ายของทรพัยากรคอมพวิเตอร์ 
(ซึ่งคอนฟิกได้ ) องค์กรและบุคคลมีส่วนใช้งานร่วมกันได้  (เช่น 
เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชนั และบรกิาร
ต่างๆ) ที่สามารถจัดเตรียมให้ผู้รบับริการได้อย่างรวดเร็ว  และเปิด
ให้บรกิารด้วยต้นทุนของการบรหิารจดัการ หรอืภาระการด าเนินการ
ของผูใ้หบ้รกิาร น้อยทีสุ่ด 

การใหบ้รกิารคลาวดม์รีปูแบบของการส่งมอบบรกิาร (Delivery 
Models) 3 แบบ ดงันี้  [3-5] 

Infrastructure as a Service (IaaS) : IaaS หรือ โครงสร้าง
พืน้ฐานในรปูแบบของบรกิาร เป็นการใหบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่ป็น
ทรพัยากรที่จ าเป็น รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อ
เครอืข่าย  หน่วยความจ า  หน่วยประมวลผลกลาง และทรพัยากรอื่นๆ 
ทางดา้นฮารด์แวรท์ีจ่ าเป็น ตวัอย่างของ IaaS ไดแ้ก่ Google Compute 
Engine, Amazon EC2 และ Rackspace Cloud Servers เป็นตน้ 

Platform as a Service (PaaS) : PaaS หรอื แพลตฟอร์มใน
รปูแบบของบรกิาร เป็นการใหบ้รกิารเครื่องมอื ในการใหบ้รกิารในส่วน
การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุน และเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่รองรบัการพัฒนางานร่วมกันได้ถึงแม้ว่าผู้ร่วม
พัฒนาจะอยู่ต่างสถานที่กัน ตัวอย่างของ PaaS ได้แก่ Google App 
Engine, Microsoft Azure, Heroku และ Salesforce เป็นตน้ 

Software as a Service (SaaS) : SaaS หรือ ซอฟต์แวร์ใน
รูปแบบของบรกิาร เป็นการให้บรกิารซอฟต์แวร์ที่มกีารติดตัง้อยู่บน
โครงสรา้งพื้นฐานคลาวด์ ไดแ้ก่ เครอืข่าย เซริฟ์เวอร์ ระบบปฎบิตักิาร 
ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู และแอปพลเิคชนัต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจดัเตรยีมโดยผู้
ให้บริการคลาวด์คอมพิวติง ผู้ใช้บริการสามารถจะเข้าถึงบริการ
เหล่านัน้ได้ดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรบับรกิาร SaaS สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มบรกิาร ดงันี้ 

- บริการระดับองค์กร (Enterprise services) เช่น บริการ
ทางดา้นห่วงโซ่อุปทาน, บรกิารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ และ
บรกิารคน้หา (Search) เป็นตน้ 

- แอปพลเิคชนัในรูปของเวบ็ 2.0 เช่น บรกิารจดัการเมทา
ดาต้า (Metadata management), บรกิารเครอืข่ายสงัคม 
(Social networking) และบรกิารเวบ็บลอ็ก เป็นตน้ 

ตั ว อ ย่ า งข อ ง  SaaS ได้ แ ก่  Gmail, Google Apps, Apple 
iCloud, YouTube และ  Facebook เป็ น ต้ น  ค ล าวด์ ค อมพิ วติ งมี
ประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรยีบ ต่อองคก์รทางดา้นธุรกจิอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 

- การขยายขนาด และความยืดหยุ่น  (Scalability and 
flexibility) 

- การเขา้ถงึเครอืขา่ย (Broad network access) 
- วธิกีารช าระค่าบรกิารตามการใชง้าน (Pay per use) 
- การลดตน้ทุน (Cost effectiveness) 

 
2.3 การพฒันาซอฟตแ์วรบ์นคลาวด ์
2.3.1 การพฒันาซอฟต์แวร ์และวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

Singh และ Chana [6] ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์
บนคลาวด์ โดยประยุกต์ใช้แนวคดิของแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์
แบบเอจายล์ (Agile Software Development)  สนใจทางด้านวฏัจกัร
ของการพัฒนาที่จะเกิดเป็นช่วงสัน้ๆ ในการออกแบบ พัฒนา และ
ทดสอบ เป็นอย่างนี้ซ ้าๆ โดยในระหว่างกระบวนการต่างๆ ก็จะท าให้
เกดิความรูใ้นการทีจ่ะใชใ้นการแกไ้ขปญัหาซ ้าๆ จากปจัจยัแวดลอ้มทีม่ ี
ผลกระทบ เช่น สภาวะแวดล้อมที่จะพัฒนา เทคโนโลยีที่มี ความ
ต้องการ ผู้มสี่วนร่วมในการพฒันา ผูข้ายซอฟต์แวร์ เป็นต้น น ามาซึ่ง
ประสบการณ์ในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ เป็นสถาปตัยกรรมทีส่ามารถ
น ามาใช้ใหม่ได้ โดยงานวจิยัของ Singh และ Chana นี้เสนอรูปแบบ
การพัฒนาคลาวด์แบบปรับตัวได้  (Adaptive Cloud Development 
(ASD) Model) โดยคาดหวงัความรวดเรว็ในการน าแอปพลเิคชนัไปใช้
บนระบบคลาวด์ (Speed of Application Deployment)  การใช้เวลา
การเข้าสู่ ต ลาด  (Time to market) สั ้น ลง การลดค่ าใช้จ่ ายการ
ด าเนินงาน ความสามารถในการน าคอมโพเนนท์บนคลาวด์มาใช้ซ ้า 
(Reusability) และง่ายต่อการบ ารุงรกัษาส าหรบัผู้เช่าหรอืผู้รบับรกิาร  
งานวจิยัเสนอรปูแบบการพฒันา ASD พรอ้มบูรณาการ การปฏสิมัพนัธ์
กบัผู้บรกิารคลาวด์ (Cloud Provider) ในการยอมรบักนัได้บนคลาวด์
คอมพวิติง มุ่งใช้รูปแบบ ASD ในการพฒันาคลาวด์ ตามแนวคดิของ  
เอจายล์ เพื่อทีจ่ะใหต้น้ทุนการพฒันาต ่าสุด และสามารถปรบัปรุงความ
พงึพอใจของลูกคา้ใหด้ขี ึน้ และเพิม่การน าคอมโพเนนทบ์นคลาวดม์าใช้
ซ ้า (Reusability) ได ้
 



  

 

72 

 

2.3.2 สถาปตัยกรรมระบบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในด้านการพฒันาและใช้คลาวด์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม 

Tsai และคณะ [7] ได้ท าส ารวจและอิมพลีเมนต์  โดยน าเสนอ
สถาปตัยกรรมคลาวด์คอมพิวติงที่เน้นการบรกิาร เรียกว่า SOCCA 
(Service-Oriented Cloud Computing Architecture) เพื่ อ ให้คลาวด์
หลายๆ คลาวด์สามารถท างานร่วมกันได้  (Interoperation) , การ
ออกแบบในระดบัสงู (High Level Designs) เพือ่ใหก้ารสนบัสนุนทีด่ขี ึน้
ส าหรับคุณสมบัติผู้ใช้หลายรายบนแอปพลิเคชันเดียวกัน (Multi-
Tenancy Feature) 

สถาปตัยกรรมระบบที่เสนอโดยงานวิจัยนี้ เอื้ออ านวยให ้   
แอปพลเิคชนัหนึ่งๆ รนับนคลาวด์ได้หลายคลาวด์และท างานประสาน
ร่วม (Interoperate) กับคลาวด์อื่ นๆ  สถาปตัยกรรม SOCCA [7] 
ออกแบบโดยแบ่งเป็น 4 ระดบัชัน้ เพื่อสนับสนุนทัง้ SOA และคลาวด์
คอมพวิตงิ โดยอ้างว่า SOCCA จะสนับสนุนการโยกยา้ยแอปพลเิคชนั 
(Application Migration) จากคลาวด์หนึ่งไปยงัอกีคลาวด์หนึ่ง และการ
ให้บรกิารโดย Deploy ซ ้า (Service Redeployment) บนคลาวด์หลาย
ระบบได้ วิธีของ SOCCA คือ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของผู้
ใหบ้รกิารตรรกะของเซอรว์สิ (Service Logic Provider) และผูใ้หบ้รกิาร
คลาวด์หรอืโฮสตงิ (Service Hosting/Cloud Providers) โดยมุ่งเน้นให้
เป็นแพลทฟอร์ม เปิด  (Open Platform) ที่ ส ามารถควบคุ มและ
บ ารุงรกัษาได้ด้วยมาตรฐานเปิด (Open Standards) และออนโทโลย ี
(Ontology) 

Schulte และคณะ [8] ได้ก าหนดความต้องการของกรอบ
แนวคดิซอฟต์แวร์ ส าหรบั Cloud Manufacturing มสีมมตฐิานว่า กรอบ
แนวคิดซอฟต์แวร์นัน้  จ าเป็นต้องสนับสนุนทุกเฟสของการบริหาร
กระบวนการธุรกิจ (BPM Lifecycle) คือ การวิเคราะห์และออกแบบ 
การคอนฟิก การก าหนดกฎ และการประเมนิผล ความต้องการของ
กรอบแนวคดิซอฟต์แวรส์ามารถจะอธบิายโดยย่อไดด้งันี้ 

- ออกแบบแบบจ าลองกระบวนการ (Process Models) และ
เตรยีมแบบจ าลองกระบวนการ 

- ก ารค อ น ฟิ ก ก ร ะบ วน ก ารผ ลิต  (Configuration of 
Manufacturing processes) ข ัน้ตอนการทีจ่ะอมิพลเีมนต์ 

- การเฝ้าระวงัเหตุการณ์วกิฤต ในขัน้ตอนของกระบวนการ 
- มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูการท างาน เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ 

และปรบัรปูแบบจ าลองกระบวนการได ้
- BPMS ส าหรบั Cloud Manufacturing จ าเป็นที่จะต้องมี

ฐานความรูเ้พือ่การตดัสนิใจในแต่ละขัน้ตอนของ Lifecycle 
ความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรและสนิทรพัยภ์ายในสามารถถูก
เก็บไวใ้นฐานขอ้มูลขององค์กร ในขณะที่ความรูเ้กี่ยวกบั
สนิทรพัย์ภายนอกอาจมใีหบ้รกิารโดย  Marketplaces ซึ่ง
เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งร ะบ บ เว็บ ธุ ร กิ จท างก ารผ ลิต 
(Manufacturing Business Web) ที่ มี ส ภ าพ แวดล้ อ ม
คลาวด์ซึ่งน าองค์กรคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานมาพบกนัโดยมี
การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์  แอปพลิเคชัน  
คอนเทนต์ และการเชือ่มโยงถงึกนั ไวใ้ห ้

 

นอกจากนี้  งานวิจยัของ Schulte และคณะ [8] ยังรวบรวม
หวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งและน่าสนใจ ที่มคีวามท้าทายต่อการวจิยัในอนาคต 
เกีย่วกบัเรือ่งต่อไปนี้ 

- การอธบิายบรกิารและการจ าลองกระบวนการ (Process 
Modeling and Service Descriptions) 

- ตลาดการบรกิาร (Service Marketplaces) 
- การเฝ้าตดิตามกระบวนการ (Process Monitoring) 
- ความวางใจและความปลอดภัยของข้อมูล  (Trust and 

Data Security) 
 

ใน ระบบอัต โน มัติ อุ ต สาหกรรม  ( Industrial Automation 
systems) Karnouskos และคณะ [9]  ชีป้ญัหาดา้นสถาปตัยกรรมระบบ
ในเรื่องระบบอตัโนมตัอุิตสาหกรรม และคาดการณ์ว่า ระบบจะมคีวาม
ซบัซ้อนซึ่งจะช่วยให้ระบบมคีวามสามารถในยุคหน้าในด้านการน าไป
ประยุกต์และดา้นเซอรว์สิต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตจะพึง่พา
ระบบนิเวศขนาดใหญ่ของระบบ (Ecosystem of Systems) ซึ่งเกดิการ
ร่วมประสานกนัในระดบัสูงและปรมิาณมาก (“collaboration at large 
scale”)  ทัง้นี้กค็าดการณ์ไดว้่า อนาคตจะมรีะบบอตัโนมตัแิบบกระจาย 
ที่ฉลาดขึ้น ใช้ซ ้าได้ ทนทานต่อความผิดพลาด (Fault-Tolerant) ที่
เกดิขึ้น ในด้านก าลงัความสามารถ (Capabilities, Functionalities and 
Structural Characteristics) เป็นเซอรว์สิบนคลาวด์ ดงัแสดงในรปูที ่1 
 

 
รปูที ่1: ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรมในอนาคต ทีม่กีารประกอบเซอรว์สิบนคลาวด์ 

 
แหล่งทีม่า : Karnouskos และคณะ [9] 
 

นอกจากนี้มสีถาปตัยกรรมและส่วนประกอบของ InterCloud ที่
น่าสนใจ ที่กล่าวไว้ในงานวจิยัของ Buyya และคณะ [10]  ได้น าเสนอ
สถาปตัยกรรมคลาวด์คอมพิวติงแบบรวมกลุ่มพันธมิตรเพื่อการ
ให้บรกิารโปรแกรมประยุกต์ที่รองรบัการขยายตวัได้ ในภาพรวม ได้
น าเสนอการขยายตวัของผู้ให้บรกิารคลาวด์ โดยมสีถานทีต่ ัง้ของศูนย์
ขอ้มลูทีอ่ยู่ในภมูภิาคต่างๆกนั ใหส้ามารถมารวมกลุ่มกนัเพื่อใหบ้รกิาร
มตีัวกลางในการเชื่อมโยงการการบรกิาร ระหว่างผู้ให้บรกิารคลาวด์
และผู้ใช้งาน โดยผ่าน 3 องค์ประกอบหลักท างานร่วมกันได้อย่าง
สอดคลอ้งกนั ตามการใชง้านระหว่างผูใ้ชง้านและผูใ้หบ้รกิารคลาวด์ ให้
คลาวด์แต่ละคลาวด์สามารถท างานร่วมกนัได้ โดยผ่านการจดัการโดย 
ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ (CEx) เป็นผู้ให้การสนับสนุนส าหรบัการจดัการ
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ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน รวมถงึการจดัการรายการการใหบ้รกิารของ
ผูใ้หบ้รกิารคลาวด ์โดยผูใ้ชง้านสามารถเรยีกใชง้านโปรแกรมประยุกต์ 

สถาปตัยกรรมระบบที่น าเสนอโดยงานวจิยันี้ท าให้โปรแกรม
ประยุกต์หนึ่ งๆ  สามารถให้บริการได้จากหลายๆคลาวด์  โดย
สถาปตัยกรรมนี้จะสนบัสนุนการใหบ้รกิารโดยมกีารขยายตวัของคลาวด ์
และผู้ใชง้าน ไดม้ากขึน้โดยมคีวามยดืหยุ่นสูง และรองรบัการขยายตวั
สูงขึ้น  รูปที่  2 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มเครือข่ายการให้บริการโดยผู้
ให้บรกิารคลาวด์ โดยมตีัวกลางเป็น ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ ตามความ
ต้องการใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละคนทีม่คีวามต้องการใชง้านโปรแกรม
ประยุกต์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป และแสดงใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ที่
มใีนอนิเตอรค์ลาวด์ (InterCloud) 

Buyya และคณะ [10] ไดก้ าหนดองคป์ระกอบในสถาปตัยกรรม
ของ InterCloud สามารถจะอธบิายตามองคป์ระกอบทีม่ไีดด้งันี้ 

- ผู้ ป ระส าน งาน ค ล าวด์  (Cloud Coordinator, CC)  มี
บทบาทเป็นผู้ โต้ตอบในการให้บริการ  โดยจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบในส่วนของทรพัยากรบนคลาวด์ทีร่บัผดิชอบ 
ท าการจดัเตรยีมโปรแกรมประยุกต์ และสภาพแวดล้อม
ของโปรแกรมประยุกต์นัน้ๆ จากความต้องการทีม่กีารรอ้ง
ขอทีส่่งผ่านมาจากผูแ้ลกเปลีย่นคลาวด์ (CEx) 

- นายหน้าคลาวด์ (Cloud Broker, CB) มบีทบาทเป็นผูร้ะบุ
ผู้ให้บริการคลาวด์ที่ เหมาะสมให้กับผู้ใช้งานที่มีการ
เรยีกใชบ้รกิาร โดยท าการสือ่สารผ่านผูแ้ลกเปลีย่นคลาวด์ 
(Cloud Exchange, CEx) 

- ผูแ้ลกเปลีย่นคลาวด ์(CEx) มบีทบาทเป็นผูร้วบรวมขอ้มลู
ของการให้บริการคลาวด์จากผู้ให้บรกิารคลาวด์ที่อยู่ใน
กลุ่มพนัธมติร และท าการจบัคู่การใหบ้รกิาร โดยใหข้อ้มลู
กบั นายหน้าคลาวด์ (CB) เพื่อท าการค้นหาทรพัยากรที่
เหมาะสมจากขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารคลาวดท์ีม่ขีอ้มลูอยู่ 

 

 
รปูที ่2: เครอืขา่ยกลุ่มใหบ้รกิารคลาวด ์โดยมตีวักลางเป็น ผูแ้ลกเปลีย่นคลาวด์ 

 
แหล่งทีม่า : Rajkimar Buyya และคณะ [10] 
 
3. การวิเคราะหแ์ละออกแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวคิด SOA 
3.1 การด าเนินการศึกษาและวิเคราะหร์ะบบงาน CMMS 

การด าเนินการศึกษาระบบงาน CMMS ที่มีอยู่เดิมพบว่าม ี 
การพัฒนาด้วยภาษาวิชวลเบสิก  (Visual Basic) และมีโครงสร้าง

สถาปตัยกรรมแบบ Client/Server ซึง่ในกระบวนการหนึ่งในการบรหิาร
การบ ารุงรกัษา คอื WO (Work Order) โดย WO นัน้มผีูใ้ชง้าน (Actor) 
3 ประเภท คอื ผูร้บับรกิารหรอืลกูคา้ (Client) ผูใ้หบ้รกิารงานซ่อมบ ารุง 
(Maintenance Service Provider)  แ ล ะ ช่ า ง เท ค นิ ค  (Technician) 
กระบวนการท างานต่างๆ ตัง้แต่เริม่ตน้จนจบกระบวนการทัง้หมด จะมี
ยูสเคสต่างๆ ซึ่งสามารถสามารถอธิบายกรณีการใช้ระบบปกติ 
(Scenario) ได ้3 กรณ ีดงันี้ 

- กรณทีี ่1 กระบวนการเพือ่การซ่อมบ ารุงโดยไมเ่บกิอะไหล่ 
- กรณีที่ 2 กระบวนการเพื่อการซ่อมบ ารุงโดยมกีารเบิก

อะไหล่คงคลงั 
- กรณีที ่3 กระบวนการท างานเพื่อการซ่อมบ ารุงโดยมกีาร

ใชอ้ะไหล่คงคลงัแต่ไมเ่พยีงพอ 
 

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นของกระบวนการท างานของการบนัทกึค า
ส่งงานซ่อมนัน้จะมกีระบวนการหลกั ทีอ่ย่างน้อยตอ้งด าเนินการสรุปได้
เป็น 6 ยูสเคสเป็นอย่างน้อยในการด าเนินงานของการบนัทกึค าสัง่งาน
ซ่อม ใหเ้สรจ็ตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนการ ในรปูที ่3 คอื 

- ผู้รบับรกิารหรอืลูกค้าส่งค าร้องขอเมื่อพบปญัหา (Send 
Request for Problem Found) 

- ช่างเทคนิคบนัทกึค ารอ้งขอ (Create Work Request) 
- ช่างเทคนิคตรวจสอบและวนิิจฉยัเบือ้งตน้ (Investigate) 
- ช่างเทคนิคบันทึกค าสัง่งานซ่อม (Create Work Order 

หรอืWO) 
- ช่างเทคนิคมอบหมายงานเพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุง 

(Maintenance Work Assignment) 
- ช่างเทคนิคบนัทกึการซ่อมบ ารุง (Record Maintenance) 

 

 
รปูที ่3: แผนภาพ Use Case ส าหรบักระบวนการค าสัง่ซ่อม (Work Order Process) 
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3.2 การพิจารณา CMMS เพ่ือปรบัตวัขึน้ไปใช้งานบนคลาวด ์
ในกรณขีอง CMMS ซึง่ต้องการปรบัตวัขึน้ไปใชง้านบนคลาวด์ 

มีการตัดสินใจในการเลือกโมดูลบันทึกค าสัง่งานซ่อม (WO) จากที่
พบว่า ม ีDomain Class ต่างๆ จ านวนมากแต่ทีส่นใจส าหรบั Class ที่
จะใชบ้นคลาวดไ์ดน้ัน้ มเีพยีง 6 Domain Class เท่านัน้ในรปูที ่4 ทีม่ใีน
ส่วนงานของ WO โดยจากทีเ่นื่องจากการบนัทกึค าสัง่งานซ่อม เป็นการ
ระบุว่าต้องการให้กับช่างเทคนิคกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านใดใน
ปญัหานัน้ ใหเ้ขา้แกไ้ขและซ่อมบ ารุงงานนัน้ๆ ใหลุ้ล่วงไปดว้ยด ีอกีทัง้
กรณีที่องค์กรไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เทคนิคในงานแก้ไขนัน้ๆ  ก็จะท าให้
สามารถส่ งค าสั ง่ ซ่ อม  (WO) ไปยังผู้ ให้บ ริการงาน ซ่อมบ ารุ ง 
(Maintenance Service Provider) ไดอ้ย่างสะดวก แต่ทัง้นี้โมดลูอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งในระบบ CMMS กส็ามารถทีจ่ะปรบัตวัไปใชง้านบนคลาวดไ์ด้
เช่นเดยีวกนั 
 
3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวคิด SOA 

การด าเนินงานในส่วนของโมดูลบนัทึกค าสัง่งานซ่อม (WO) 
ต้องเตรยีมการในส่วนของการพฒันา คอื ปรบัปรุงความสามารถของ
ระบบ CMMS เดมิใหส้ามารถใชง้านร่วมกบัโมดูลบนัทกึค าสัง่งานซ่อม 
(WO) ที่น าไปใช้งานบนคลาวด์ โดยเตรยีมตัวกลางที่ท าการเชื่อมต่อ
ระหว่างระบบ CMMS เดิมที่อยู่บนสถาปตัยกรรมแบบ Client/Server 
และโมดูลบันทึกค าสัง่งานซ่อมที่จะปรบัขึ้นไปใช้งานบนคลาวด์  ที่มี
สถาปตัยกรรมระบบเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture) 
งานวจิยัจงึได้พฒันา API ในรูปที่ 5 เพื่อการเชื่อมต่อและส่งผ่านการ
ท างานใหเ้ขา้กนัไดแ้ละเหมาะสมระหว่างทัง้สองระบบ [11-12] 
 

 
รปูที ่4: Domain Class Diagram ส าหรบั CMMS 

 
ในส่วนของการด าเนินงานหลงัจากนัน้จะต้องท าการทดสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าหลงัจากที่น าโมดูลบนัทกึค าสัง่งานซ่อมทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ CMMS ให้สามารถใช้งานได้บนคลาวด์แล้ว โมดูลบนัทึก
ค าสัง่งานซ่อมที่อยู่บนระบบ CMMS ก็จะต้องท างานได้โดยไม่ติด
ปญัหาเช่นกนั 
 

 
รปูที ่5: Cloud Based Component Development 

 
3.4) การออกแบบ API 

จากการศกึษาไดอ้อกแบบ API ซึง่สนบัสนุนการท างานของทัง้ 
8 ยูสเคส (Use Case) ในตารางที่ 1 เพื่อให้การท างานของซอฟต์แวร์ 
CMMS ทีท่ างานอยู่บนทัง้สองสถาปตัยกรรมเชือ่มโยงขอ้มลูถงึกนัได ้

ตารางที ่1: API ของระบบ CMMS 
Use Case API 

1. ผูร้บับรกิารหรอืลกูคา้ส่งค ารอ้งขอเมื่อ
พบปญัหา (Send Request for Problem 
Found) 

incident.receiveProblem 
(CompanyID, MachineID, 
IncidentDate, IncidentTitle, 
FromStaff, ProblemMsg) 

2. ชา่งเทคนิคบนัทกึค ารอ้งขอ 
(Create Work Request) 

workrequest.createWR 
(CompanyID, RefIncID) 

3. ชา่งเทคนิคตรวจสอบและวนิิจฉยั
เบื้องตน้ (Investigate) 

workrequest.investigateProb 
(RefWRID) 
 
workrequest.closeWR 
(RefWRID) 

4. ชา่งเทคนิคบนัทกึค าสัง่งานซ่อม 
(Create Work Order) 

workorder.createWO (RefWRID) 

5. ชา่งเทคนิคตรวจสอบอะไหล่คงเหลอื 
(Check Spare Part On-Hand) 

workorder.createPartList 
(RefWOID, PartList) 

6. ชา่งเทคนิคการจดัท าค าสงัขอซือ้อะไหล่
ต่อไป (Create Purchase Request) 

workorder.createPR (RefWOID, 
PartListO) 

7. ชา่งเทคนิคมอบหมายงานเพื่อ
ด าเนินการซ่อมบ ารุง (Maintenance Work 
Assignment) 

workorder.assignStaff 
(RefWOID, StaffID) 

8. ชา่งเทคนิคบนัทกึการซ่อมบ ารุง 
(Record Maintenance) 

workorder.closeWO (RefWOID) 

 
จากการออกแบบ API ทีจ่ะใชง้าน ให้รองรบักระบวนการซ่อม

บ ารุง ตามที่มยีูสเคสจ านวน 8 ยูสเคส ของการสัง่งานซ่อม (Create 
Work Order (WO)) เป็นดงันี้ 

- ผู้รบับรกิารหรอืลูกค้าส่งค าร้องขอเมื่อพบปญัหา (Send 
Request for Problem Found) 

- ช่างเทคนิคบนัทกึค ารอ้งขอ (Create Work Request หรอื
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WR) 
- ช่างเทคนิคตรวจสอบและวนิิจฉยัเบือ้งตน้ (Investigate) 
- ช่างเทคนิคบันทึกค าสัง่งานซ่อม (Create Work Order 

หรอืWO) 
- ช่างเทคนิคตรวจสอบอะไหล่คงเหลอื (Check Spare Part 

On-Hand) 
- ช่างเทคนิคการจัดท าค าสงัขอซื้ออะไหล่ต่อไป (Create 

Purchase Request) 
- ช่างเทคนิคมอบหมายงานเพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุง 

(Maintenance Work Assignment) 
- ช่างเทคนิคบนัทกึการซ่อมบ ารุง (Record Maintenance) 

 
4) สรปุ 

จากการศกึษาการออกแบบสถาปตัยกรรมของระบบบรหิาร
การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ตามแนวคดิของ SOA และคลาวดค์อมพวิตงิ 
เพื่อให้เป็นแนวคดิส าหรบัระบบบรหิารการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร  ที่มี
โครงสร้างสถาปตัยกรรมแบบ Client/Server ซึ่งเป็นการใช้งานใน
รปูแบบการจดัการแบบรวมศนูย์ ใหส้ามารถเปลีย่นเทคโนโลยไีปใชง้าน
ได้บนสถาปตัยกรรมคลาวด์คอมพิวติง เพื่อมุ่งหวงัให้เกดิทางเลอืกที่
มากขึน้ โดยใชค้ลาวดเ์ซอร์วสิ ทีจ่ะช่วยใหม้คีวามยดืหยุ่นในการใชง้าน
ในการเพิม่และลดจ านวนทรพัยากรที่ใชโ้ดยระบบ (Scalability) อีกทัง้
ยังสามารถยืดหยุ่ น ในการติดตั ้งระบบงาน  โดยพิจารณาบาง
กระบวนการในระบบงาน เพื่อให้ใช้งานบนคลาวด์ได้ โดยการท างาน
ของระบบบริหารการบ ารุงร ักษาเครื่องจักร  ยังสามารถใช้งานได้
สอดคล้องต่อเนื่ องกัน  ระหว่างระบบงานที่ท างานบนโครงสร้าง
สถาป ัตยกรรมแบบ  Client/Server และระบบงานที่ ท างานบน
สถาปตัยกรรมคลาวดค์อมพวิตงิ 

จากการศึกษ าได้น าแนวคิดของ SOA  ในการพัฒน า
ซอฟต์ แวร์  CMMS สามารถมีแนวทางส าหรับการพัฒ นาเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ CMMS จากโครงสร้างสถาปตัยกรรมแบบ 
Client/Server ไปยังสถาปตัยกรรมคลาวด์คอมพิวติง เพื่อรองรับ
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง  ในการออกแบบสถาปตัยกรรมคลาวด์คอมพิ
วติงส าหรับระบบการบริหารงานบ ารุงร ักษา  ซึ่ งเป็นผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ที่มอียู่มาปรบัเขา้กบัเทคโนโลยคีลาวด์ การวเิคราะห์บรกิาร
คลาวด์อธิบายได้ด้วย UML โดยแบ่งออกเป็น 5 ข ัน้ของการพัฒนา
สถาปตัยกรรม ดงันี้ 

- การพฒันาแผนภาพ Use Case และอธิบายกรณีการใช้
ระบบ (Scenario) ส าคญัๆ 3 กรณ ี

- การพฒันาแผนภาพ Class ซึง่อธบิายโครงสรา้งของระบบ
และความต้อ งการในด้านการเชื่ อมโยงข้อมูลและ
ปฏสิมัพนัธใ์นแอปพลเิคชนั 

- การพฒันาแผนภาพ Component ซึ่งจ าลองส่วนประกอบ
ของระบบทางกายภาพ 

- การอ้างอิงมาตรฐานระบบการจดัการคลาวด์ ในที่นี้  คือ 
InterCloud 

- การพฒันาโครงสรา้งระบบบนคลาวดแ์ละ API 
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Abstract - Predicting favourite music for a person is a 

challenging task since it depends on personal feeling and 

emotion. We propose a music recommendation system to 

suggest a music which is likely to be favoured by a user. User’s 

favourite level is silently calculated while a user is playing 

music on the smart phone and submitted to the server for 

using as the goal predicate of the training pattern. A set of 

music features is extracted from Spotify’s API and used as a 

set of input features for the classifier. Once the classifier has 

been trained, the music recommendation system suggests 

music and sends a sample of the music to a user if the classifier 

gives a positive prediction. The proposed system can save time 

for a user by recommending a sample music which is likely to 

be favoured by that user. In addition, the system introduces a 

new way to measure the music’s favourite level by using a 

ratio between the amount of time that music has been played 

and the music duration. Famous classifier systems – Decision 

Tree, Naive Bayes, Artificial Neural Network, and Support 

Vector Machine – are used as the learning models. The 

experimental results on the music dataset from 10 volunteers 

indicate the efficiency in various classifiers of the proposed 

system. 
 

Keywords - Prediction, Classification, Music features, 

Favorited level, Music recommendation  

I. INTRODUCTION 

Music composes of the sound in the 

combination form of instruments and voices. It 

contains various features which can be extracted 

manually by human or automatically by special 

software. According to Chai and Vercoe [1], music 

features can be categorized as quantitative and 

qualitative. Quantitative features compose of 

parameters that can be extracted directly from the 

music (e.g., artists, composer, genre, key signature, 

time signature, tempo, pitch, instruments.) On the 

other hand, qualitative features require more 

complicate judgment from human (e.g., rating, 

functionality, emotional features, etc.) Qualitative 

feature depends on the users which can differ from 

person to person. For example, the same music can 

express sadness to one person but may express 

calmness to others.  Moreover, some qualitative 

features from the same person may change in different 

contexts. Most research uses quantitative feature as 

their main properties in categorizing or recognizing 

tasks due to its availability and user independence. 
However, using the fusion of quantitative and 

qualitative features for those tasks would produce a 

better result. 
There are many literatures about using the set 

of music features to do various tasks.   Agostini et al. 
[2] evaluated features to recognize the musical 

instruments out of monophonic audio sources by 

using various classifiers (i.e., discriminant analysis, k-
nearest neighbours, and support vector machine.) The 

results indicate that string instruments have been the 

most misclassified, while brass and woodwinds have 

been very satisfied.  Silla Jr. et al [3] introduced an 

ensemble approach to the music genre classification 

on the Latin music database. They decompose the 

music signal into space and time dimensions and 

classify a set of features by well-known classifiers. 
Their ensemble approach produces better results than 

those obtained from individual classifiers.  Bischoff et 

al. [4] proposed a hybrid algorithm for classifying 

songs by moods and themes which can express how 

users feel about music or which situations they 

associate it with. This can be applied to the search 

engines to explicitly support music retrieval based on 

mood and theme information.  Goulart et al. [5] 
presented different approaches for music genre 

classification which explores both the variations of 

the input parameters and the classifier architecture by 

adopting entropies and fractal dimensions as two new 

features.  Herremans et al. [6] predicted whether a 

dance song is going to be a top 10 hit by using audio 
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features and hit listings along with different models of 

classifiers. They can prove that popularity of dance 

songs can be learnt from the analysis of a set of 

features. Their work provides benefits for the music 

industry since the record company can get a deep 

insight of what actually makes a hit song.  Sen [7] 
proposed a novel method to cluster songs based on 

audio features from Echonest and K-Means algorithm. 
The accuracy result is better than results reported for 

human song clustering. 
In this paper, we propose the music 

recommendation system that uses quantitative 

features extracting from API of Spotify. In order to 

determine the degree that a user favors on a particular 

music, the goal predicate favor_level is silently 

calculated while the music is playing. The favor_level 

of a particular music is the portion between the total 

playing time and the music duration multiplied with 

the number of times the music was played. The record 

company may use the proposed system to suggest a 

sample of new music to an individual user.  We test 

the music recommendation system on various types of 

music from ten volunteers. The experimental result 

indicates fairly good prediction accuracies in most 

cases. In addition, the experiments on different 

classifiers are compared in order to demonstrate the 

accuracy of our proposed system. 
The rest of this paper is organized as following 

sections. Section II gives the definitions of 

quantitative features of music used in this research. 
Section III proposes the favor level measurement and 

the music recommendation system. Section IV 

provides the experimental results and comparisons. 
Lastly, section V describes conclusions and possible 

future work. 

II. DEFINITIONS OF MUSIC QUANTITATIVE 

FEATURES 

Most of music’s quantitative features are 

extracted by using the API from Spotify.com, except 

for genre which is manually collected. Table I lists all 

music’s quantitative features along with their 

meanings and ranges.  

TABLE I 

MUSIC QUANTITATIVE FEATURES 

Feature name Meaning Range 

genre Genre of music  1 – 6 

acousticness Confidence the 

track is acoustic 
(Non) 

0.0 – 1.0 

danceability Suitable for dancing 0.0 – 1.0 

energy Measure of 

intensity and 

activity 

0.0 – 1.0 

instrumentalness A track contains no 

vocals 
0.0 – 1.0 

key The key the track is 

in 

0 – 11 

liveness The presence of an 

audience in the 

recording 

 

0.0 – 1.0 

loudness Loudness of a track 

in decibels  
-14 –  -1 

mode Modality (major or 

minor) of a track 

0(Minor)  
1(Major) 

speechiness The presence of 

spoken words in a 

track 

0.0 – 1.0 

tempo The estimated 

tempo of a track in 

beats per minute 

 

74 – 

194 

time_signature No. of beats in each 

bar (or measure) 
3 – 5 

valence The musical 

positiveness 

conveyed by a track 

0.0 – 1.0 

III. MUSIC RECOMMENDATION SYSTEM 

First of all, we propose the method of how to 

measure the degree of favor, i.e. favor_level, which a 

user has on a particular music.  We use favor_level as 

our goal predicate for learning the pattern. Afterward, 

we describe the music recommendation system which 

feeds the tuple of the quantitative features and the goal 

predicate favor_level as a training pattern to the 

classifier system. 

A. Measuring User’s Favor on a Music 

Measuring how user favors music requires a 

silent intervention from an individual user. For a 

particular music, it is complicate of why one person 

favors about the music.  For example, one person may 

feel touched by the dramatic emotion when listens to 

opera, while another may feel ear-splitting and 

sluggish. Good measurement for user’s favor on the 

music should be reliable and operate silently while the 

user is listening to the music. We propose favor_level 

to measure the degree of favour that the user has on 

the music. The value of favor_level is calculated from 

the discretization of the weighted playing time. First, 

we measure the ratio between the total time that a 

particular music was played and the duration time of 

that music multiplied with the number of times the 

music was played. In order avoid the effect of the long 
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accumulation of the playing time which may 

dominate the new favourite level, we take into the 

consideration only the most recent T times that a user 

plays the music. Let pti be the playing time of the 

music at the ith time, dt be the duration time of the 

music. The value of favor_level can be formally 

defined by Eq. 1. 

























Tdt
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T

i

i
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         (1) 

The value inside the parenthesis has the range 

from 0.0 to 1.0. The more favor_level value indicates 

the more favor that the user has on the music. In order 

to create the goal predicate for learning in the 

classifier system, we discretize the favor value into 

two classes – dislike and favor. Table II shows 

discretized ranges of favor_level.  It is worth to note 

that the discretized levels in Table II are chosen for an 

experimental purpose. Those levels can be adjusted to 

appropriate values when applied under other 

conditions, depending on how rigorous we need to 

define the degree of favor.  

TABLE II 

DISCRETIZED RANGES FOR ALL CLASSES OF 

FAVOR_LEVEL 

Class Range 

dislike [0.00 – 0.25) 
favor [0.25 – 1.00] 

 

 
Fig. 1  Music Recommendation Architecture 

B. Music Recommendation System 

The architecture of the proposed music 

recommendation system can be illustrated in Fig. 1. 
The architecture composes of one component on the 

client side, i.e., Music Player, and four components on 

the server side. Music player is a simple application 

which calculates favor_level behind the scene and 

sends this information to the pattern preparation 

which is located on the server side. This component 

retrieves music’s features from the music database, 

which contains a set of features extracted from 

Spotify. The pattern preparation then creates a set of 

training patterns, which composes of a set of features 

and goal predicate favor_level. Afterward, the pattern 

preparation submits the complete training patterns to 

the classifier. The classifier has two choices of 

operators. If the training pattern has been seen by the 

classifier but the goal predicate is changed to another 

value, the classifier substitutes the existing pattern 

with the new one and retrains the learning model.  On 

the other hands, if the training pattern contains unseen 

value of features, the classifier is trained in 

incremental style. Once the classifier has been trained, 

the recommender sends features of new music to the 

classifier and recommends sample music to a user if 

the classifier returns a positive prediction. This music 

recommendation architecture not only reduces the 

network overhead which occurs during data 

transmission, but also avoids too much annoyance to 

the user. 

IV. EXPERIMENT 

The music dataset used in the experiment 

composes of 200 tracks which are collected from six 
music genres – Pop, rock, alternative, acoustic, r&b, 

and hip-hop. Ten-fold cross validation is used to 

measure the accuracy of the prediction. Ten-fold cross-
validation [8] is a statistical technique for measuring 

how the learning model will generalize to the data set. 
Given n patterns in the data set. Firstly, decompose 

data into 10 sets of size n/10. Afterward, train the 

learning model on 9 training sets and test it on 1 

validation set. Repeat the process by choosing a new 

mutually exclusive validation data set for 10 times 

and take a mean accuracy. Most of the music features 

are extracted from the API web of Spotify.com. The 

values of these features are normalized into the range 

[0~1]. The goal predicate favor_level is individually 

collected from ten volunteers. They listen to preloaded 

music in the mobile application. They have choices to 

play, skip, pause, and repeat playlist. If the music has 

been played for at least T times the application will 

calculate the favor_level and silently report the result 

to the server. The value of T reflects the sensitivity of 

the historical favorite level for music. Too small value 

of T results in very little attention on the historical 

favorite level. For the experimental purpose, the value 

of T is varied between 1 and 7, depending on how 

often the volunteer repeats the music.  
In order to show the performance of the 

proposed favorite level indicator, we test it on four 



 

79 

 

well-known classifiers, e.g., Decision Tree (ID3), 
Naive Bayes (NB), Artificial Neural Network (ANN), 
and Support Vector Machine (SVM).  

TABLE III 
ACCURACY RATE AMONG FOUR CLASSIFIERS FROM 

10-FOLD CROSS VALIDATIONS 

Volunteer 

No. 
ID3 

(%) 
NB 

(%) 
ANN 

(%) 
SVM 

(%) 
1 70.44 60.59 69.45 73.89 

2 58.62 43.84 50.73 57.63 

3 67.98 30.54 69.45 75.86 

4 61.57 61.08 60.59 65.02 

5 56.65 41.37 46.30 55.17 

6 65.02 61.57 65.51 66.50 

7 64.53 70.44 63.54 70.44 

8 65.02 66.5 60.59 71.42 

9 53.69 50.73 64.03 62.09 

10 59.60 58.62 51.23 62.56 

Average 62.31 54.53 60.14 66.06 

StdDev 5.22 12.56 8.09 6.87 

 

Table III shows the accuracy rate for each 

volunteer grouping by each classifier. It is obvious 

that the favor_level delivers a fairly good prediction 

in most classifiers, except for Naive Bayes classifier. 
This is not a surprise result since Naive Bayes is the 

simplest classifier which does not regard on the 

dependence among features. 
It is interesting to see the accuracy when the 

discretization of the favor_level is divided more 

rigorously into more levels. Table IV shows the 

discretization of favor_level into four levels, e.g., 
dislike, average, favor, and very favor. The 

experimental comparison among four classifiers is 

shown in Table V. 

TABLE IV 

MORE RIGOROUS DISCRETIZED LEVELS AND 

RANGES OF FAVOR_LEVEL 

Class Range 

dislike [0.00 – 0.25) 
average [0.25 – 0.50) 
favor [0.50 – 0.75) 

very favor [0.75 – 1.00] 
 

It is obvious that the average accuracy rate is 

significantly decreased in all classifiers when the 

favor_level is discretized into more levels. Therefore, 

we recommend using smaller number of 

discretization levels in order to get higher prediction 

accuracy. 

TABLE V 

ACCURACY RATE AMONG FOUR CLASSIFIERS FROM 

10-FOLD CROSS VALIDATIONS WHEN 

DISCRETIZATION IN TABLE IV IS APPLIED 

Volunteer 

No. 
ID3 

(%) 
NB 

(%) 
ANN 

(%) 
SVM 

(%) 
1 24.63 31.03 28.57 42.37 

2 34.48 30.54 34.48 36.94 

3 47.78 36.94 46.8 62.56 

4 37.43 23.65 40.39 49.75 

5 36.95 30.54 38.92 56.65 

6 28.07 19.21 40.88 36.94 

7 62.07 60.10 61.58 65.02 

8 58.13 58.13 57.63 68.47 

9 41.38 35.96 46.31 53.20 

10 45.32 29.06 44.34 53.20 

Average 41.624 35.516 43.99 52.51 

StdDev 12.04 13.48 9.91 11.18 

 

V. CONCLUSIONS 

The music recommendation system using the favorite 

level as a goal predicate is proposed in this paper. The 

favorite level of the music is calculated silently on the 

music player application during the recent period of 

time that the user listens to the music. The favorite 

level is the discretization of the ratio between the total 

playing time and the total music duration. The 

experimental results on various genres of music show 

fairly good predictions on most volunteers. The 

favorite level proposed in this research not only 

provides a silent calculation, but also focuses on the 

recent period that the user responses to the music. This 

can avoid the problem when the system pays too much 

attention to the favorite level in the past. As a result, 

the proposed music recommendation system can 

quickly adapt itself to the recent change on user's 

behavior. The future improvement of this research 

would take into consideration other user's behavioral 

responses, e.g., repeating music, skipping track, 

putting music into favorite list, etc. These responses 

are potential inputs that can be collected silently from 

the user’s music player and can be used to improve 

the accuracy of the favorite music prediction. 
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบความพร้อมของ
โครงข่าย โดยท าการตรวจสอบแกนเสน้ใยแกว้น าแสง (Fiber core) ที่
สามารถใหบ้รกิารได้และเสน้ทางของโครงข่ายทีม่อียู่ในภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย  เพื่อช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนการท างานที่ไม่
จ าเป็น ระบบตรวจสอบความพรอ้มโครงข่ายทางโทรคมนาคมพฒันาใน
รูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ ด้วยโปรแกรม Visual Basic.NET 
ร่วมกบัระบบจดัการฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ์ MySQL และเชื่อมต่อกับ 
API (Application programming interface) ของ Google maps ในการ
หาต าแหน่งของสถานีโทรคมนาคมที่มรีะยะทางใกล้กบัสถานที่ของ
ลกูคา้มากทีสุ่ดดว้ยอลักอรทิมึของไดกส์ตรา (Dijkstra's algorithm) จาก
การทดสอบระบบพบว่า การใชร้ะบบตรวจสอบความพรอ้มโครงข่ายนี้ 
จะช่วยลดระยะเวลาในการท างานลงถงึรอ้ยละ 73.25 เนื่องจากจ านวน
ขัน้ตอนในการท างานลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบงานเดิม รูปแบบ
การใชง้านระบบตรวจสอบความพรอ้มของโครงข่ายไม่ซบัซ้อน ท าให้
พนักงานฝ่ายขายทีไ่ม่มคีวามรูเ้ฉพาะทางสามารถใชง้านระบบไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 
ค าส าคญั: โครงขา่ยโทรคมนาคม, ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ  
 

ABSTRACT 
This research will be applied by examining the fiber core that 

is available and is in the network solution in the East of Thailand with 
the purpose of diminishing the time and unnecessarily process of the 
work.  The procedure of the verification system will be developed in a 
form of application by using the Visual Basic.NET together with the 
Relational Database Management System of MySQL.  And connect to 
API integration with Google maps so as to find the nearest station 
possible for consumers by applying an algorithm called ‘Dijkstra’ to find 
the shortest distance. By applying the system, it is found that the use of 
this verification system will help shorten the time of the work by 73.25 
percent due to the decrease in the process compared to the original 
way of working.  Furthermore, the development of the information 
system also helped the assessment of network verification becomes 
uncomplicated which is beneficial to employees in the Sales 

department who lack knowledge in this area to be able to implement 
this system efficiently and effectively. 
Keywords :  Telecommunication network, Management information 
system 

 
1) บทน า 

การติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมนับเป็นสิง่ส าคญั
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์เคลื่อนที่หรอือินเทอร์เน็ต จงึส่งผลให้
ธุรกจิโทรคมนาคมมอีตัราการแข่งขนัที่สูง ทัง้องค์กรขนาดใหญ่ทีม่อียู่
เดมิ และผู้ให้บรกิารรายใหม่จ านวนมาก รวมถึงบรษิัทกรณีศกึษา ซึ่ง
เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้บริการด้านสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม  
ดงันัน้ผู้ใช้บรกิารจงึสามารถตดัสนิใจเปลี่ยนผู้ให้บรกิารได้ง่าย ท าให้
ผู้ให้บรกิารต้องพฒันาปรบัปรุงบรกิารให้มปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ซึ่งจดัว่าเป็น
ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารเป็นอนัดบัตน้ๆ  

บรษิทักรณีศกึษาจงึต้องมกีารปรบัตวัเพือ่ใหอ้งค์กรมศีกัยภาพ
ในการแขง่ขนัและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน เนื่องจากปญัหาทีพ่บ
บ่อยครัง้ในการให้บริการคือ ความล่าช้าในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นการตรวจสอบความพรอ้มของโครงขา่ย 
จากงานวจิยันี้พบว่า สาเหตุหลกัของความล่าชา้เกดิจากการทีม่ขี ัน้ตอน
การท างานทีต่อ้งตดิต่อสอบถามขอ้มลูจากหลายหน่วยงานและในหลาย
พื้นที่ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ ท าให้สูญเสีย
ระยะเวลาในการท างานไปโดยไมจ่ าเป็น 

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปญัหา การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมอื จงึกลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะถูกใชเ้พื่อ
ลดระยะเวลาและขัน้ตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในการตรวจสอบความ
พร้อมของโครงข่าย อีกทัง้ยงัสามารถช่วยให้พนักงานฝ่ายขายที่ไม่มี
ความรูเ้ฉพาะทางสามารถใชง้านระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

อตัราการขอยกเลิกการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัท
กรณีศกึษาเพิม่สูงขึน้ทุกปี  จากร้อยละ 35 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 43 
ในปี 2557 และเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 48 ในปี 2558 จากการวิเคราะห์
ปญัหาและขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านระบบการจดัเกบ็และสมัภาษณ์
พนักงานฝ่ายขายพบว่า เหตุผลในการขอยกเลิกพิจารณาการใช้
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โครงข่าย เกดิจากการตรวจสอบความพร้อมโครงข่ายล่าชา้ถึงร้อยละ 
67.60 ดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1: สาเหตุการยกเลกิการพจิารณาการใชบ้รกิารโครงขา่ย ตัง้แต่ปี 2556 – 2558 

 
การตรวจสอบความพรอ้มของโครงข่าย ปจัจุบนัใชก้ารส่งไฟล์

เอกสารในรปูแบบ Excel ผ่านไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ ไปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูโครงขา่ยตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยท าการตรวจสอบจากเส้นทางการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มอียู่
เดมิของบรษิัทกรณีศกึษา และตรวจสอบแกนใยแก้วน าแสงในแต่ละ
เสน้ทางการเชื่อมต่อว่าว่างเพยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิารไดห้รอืไม่ จากนัน้ท า
การบันทึกและส่งกลับมายังหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของ
โครงขา่ยเพือ่รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหว์่าบรษิทัสามารถใหบ้รกิารได้
หรอืไม่ ซึ่งโดยเฉลี่ย 1 โครงการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วนั 
และใช้เวลาอีก 1 วนัในการส่งต่อไปยงัพนักงานฝ่ายตรวจสอบความ
พร้อมของโครงข่าย จึงท าให้มีระยะเวลาที่สูญเสียไปโดยไม่จ าเป็น
เกดิขึน้อย่างมากมาย อกีทัง้ข ัน้ตอนการท างานกย็งัมคีวามซ ้าซอ้น  

จากขอ้มลูขา้งตน้ จงึไดพ้ฒันาโปรแกรมประยุกต์ เพือ่ใชใ้นการ
ตรวจสอบความพรอ้มของโครงขา่ย โดยโปรแกรมประยุกต์นี้ไดร้วบรวม
การออกแบบวงจรพื้นฐาน ขอ้มลูเสน้ทางของโครงขา่ยและขอ้มลูสถานี
โทรคมนาคมทีม่อียู่ในภาคตะวนัออก  โดยใชอ้ลักอรทิมึของไดก์สตรา
ในการหาระยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด ส าหรบัใหต้น้ทุนของโครงการต ่าทีสุ่ดและ
การส่งสญัญาณมปีระสทิธภิาพทีสุ่ด (ระยะของสายใยแก้วน าแสงแปร
ผนัตรงกบัค่าการสูญเสยีของสญัญาณแสงในสายใยแก้วน าแสง) เพื่อ
ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนการท างานทีไ่มจ่ าเป็น  

อย่างไรกต็ามงานวจิยันี้ยงัไมท่ าการตรวจสอบความพรอ้มของ
อุปกรณ์ และไม่ค านึงถงึแบนวธิด์ของโครงข่ายและความเรว็ของแต่ละ
ความต้องการ เนื่องจากมขี้อจ ากดัทางเทคนิคของแต่ละอุปกรณ์ที่มี
ผูผ้ลติต่างกนั  
 
2) การตรวจเอกสาร 

2.1) อลักอริทึมของไดกส์ตรา 
อลักอรทิึมของไดก์สตรา เป็นอลักอรทิมึที่ใช้ค้นหาเส้นทางที่

ส ัน้ที่สุด (Shortest path) โดยแต่ละเส้นทางจะมกีารก าหนดค่าน ้าหนัก
หรือระยะทาง ส าหรับการเดินทางจากโหนดเริ่มต้นไปยังโหนด
ปลายทาง  

เอกพงษ์ แสนชยั ไดน้ าอลักอรทิมึของไดก์สตรามาประยุกต์ใช ้
ในการหาเส้นทางที่ส ัน้ที่สุดของการเดินทางเข้าไปยงัสถานีฐาน เพื่อ
แก้ไขปญัหาต่างๆ ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบซีดีเอ็มเอ  [1] 
เนื่องจากการมสีถานีฐานเป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ตามพืน้ทีต่่างๆ
อย่างกว้างขวาง ท าให้การเดินทางอาจจะต้องใช้เวลามาก การน า
อลักอรทิมึของไดก์สตรามาใชจ้ะท าให้สามารถหาเสน้ทางที่ส ัน้ทีสุ่ดใน
การเดนิทาง เพือ่ทีจ่ะใชเ้วลาในการเดนิทางน้อยทีสุ่ด 

นอกจากนี้ในทางโทรคมนาคมอลักอรทิมึของไดก์สตรากย็งัถูก
น ามาประยุกต์ใชใ้นหลายๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอลเลอืกเสน้ทาง
ทีส่ ัน้ทีสุ่ดก่อน (Open shortest path first: OSPF) ของอุปกรณ์ Router 
ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เหมาะส าหรบัระบบเครอืข่ายที่มขีนาดใหญ่และมี
ความซบัซ้อนโดย OSPF นัน้จะท าการเลอืกเส้นทางที่ส ัน้ที่สุดที่จะส่ง
ขอ้มูลผ่าน Router ตัวอื่นๆ ไปยงัปลายทาง [2] หรือการประยุกต์ใช้
อลักอรทิมึของไดก์สตราในเลอืกส่งสญัญาณขอ้มลูระหว่างอุปกรณ์หรอื
ระหว่างโหนด ร่วมกบักลยุทธ์การค้นหาเส้นทางจากโหนดศูนย์กลาง 
เพื่อให้ได้ระยะทางที่ส ัน้ที่สุดในการเชื่อมต่อ ส าหรบัใช้แก้ปญัหาการ
แกไ้ขการไมเ่ชือ่มต่อของโครงขา่ย [3]  

อัลกอริทึมของไดก์สตราจึงมีความเหมาะสมส าหรับการ
ประยุกต์ใชใ้นการเลอืกเสน้ทางการส่งสญัญาณขอ้มลูทางโทรคมนาคม 
เนื่องจากอลักอรทิมึนี้ เป็นอลักอรทิมึส าหรบัการหาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดที่
มีต้นทางเดียว ซึ่งข้อมูลทางโทรคมนาคมนั ้นมีต้นทางในการส่ง
สญัญาณที่แน่นอน ดงันัน้อลักอรทิมึของไดก์สตราจงึมคีวามเหมาะสม
ในการน ามาใชง้านกบัเครอืข่ายขนาดใหญ่และมคีวามซบัซ้อน ดงัเช่น
โครงขา่ยโทรคมนาคม เป็นตน้ 

 
2.2) Google maps API 
Google maps คอื บรกิารของ Google ทีใ่ห้บรกิารเทคโนโลยี

ด้านแผนที่ บุคคลทัว่ไปสามารถใช้งานง่าย บริการฟรีผ่านทางเว็บ
บราวเซอร์ของ Google ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือผ่ านทาง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยสามารถใช้บริการแผนที่ของ Google 
maps ดูต าแหน่ง ค้นหาเส้นทางทีใ่กล้ทีสุ่ด คน้หาสถานที่ เวลาทีใ่ช้ใน
การเดนิทาง หรอืสามารถคน้หาขอ้มลูของธุรกจิในทอ้งถิน่ได ้

Google maps เป็นบรกิารหนึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมน ามาใชร้่วมกนักบั
โปรแกรมประยุกต์ ต่ างๆ โดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์  เพราะ
ความสามารถของโปรแกรมทีผู่ใ้ชง้านสามารถคน้หาเสน้ทาง พกิดั ทีอ่ยู่
ของสถานที่ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยงัสามารถสร้างแผนที่และค านวณ
ระยะทางและระยะเวลาในการเดนิทางได ้โดยเลอืกระยะทางทีใ่ชเ้วลา
ในการเดนิทางน้อยทีสุ่ด ท าใหร้ะบบโลจสิตกิสม์ปีระสทิธภิาพ [5] 

Google maps API คอื ช่องทางการเชือ่มต่อช่องทางหนึ่ง ทีจ่ะ
เชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์กับ Google maps เพื่อใช้งาน  Google 
maps ผ่านทางช่องทางอื่น ความสามารถของ Google maps API 
ประกอบด้วย การแสดงขอ้มูลต่างๆ ของแผนที่ การค้นหาเส้นทางใน
การเดนิทางต่างๆ การน าขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทยีมมาแสดงบนแผนที ่
รวมทัง้การอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถก าหนดจุดต าแหน่งบนแผนที่ได ้
ส าหรบัการใชง้านส่วนบุคคล [6] 
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2.3) โปรแกรมภาษา Visual Basic.NET 
Visual Basic.NET เป็นภาษาที่พัฒนาต่อจาก Visual basic 

6.0 ซึ่งเพิ่มความสามารถของ Visual basic เดิมที่ไม่สามารถท าได้
โดยเฉพาะในเรื่องของการปรบัเป็นภาษาเชิงวตัถุ (Object-oriented 
programming) อย่างเต็มรูปแบบ ท าให้โครงสร้างภาษาของ Visual 
Basic.NET นัน้ มคีวามสมบูรณ์มากขึ้น แต่ก็ยังคงรูปแบบการเขยีน
แบบเดมิไว้ในบางส่วน เพื่อความสะดวกส าหรบัผู้ที่ใช้งานจาก Visual 
basic version ก่อนหน้านี้มาบน Visual Basic.NET 

 Visual Basic.NET เป็นภาษาหนึ่ งที่อยู่ ในชุดเครื่องมือ 
Microsoft Studio.NET โ ด ย จ ะ ใ ช้  IDE ( Integrated development 
environment) รวมกบัภาษาอื่นอกี 3 ภาษาในตระกูล Visual ซึ่งอยู่ใน
ชุดเครือ่งมอืนี้ ไดแ้ก่ Visual C#, Visual C++ และ Visual J#  

ลกัษณะเด่นของการเขยีนโปรแกรมด้วย Visual basic คอื มี
เครือ่งมอื (Tools) ในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์เป็นจ านวนมาก และ
เป็นภาษาที่สามารถท าความเขา้ใจได้ง่าย ท าให้การเขยีนโปรแกรมมี
ความสะดวกและรวดเร็ว สามารถออกแบบการติดต่อกบัผูใ้ช้ (ฟอร์ม) 
ได้ทันที  เนื่ องจาก เป็นภาษาเชิงวัต ถุ  อีกทั ้งโปรแกรม  Visual 
Basic.NET นั ้น มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของภาษาและ
ความเร็วของการประมวลผล และยงัมกีารเพิ่มความสามารถใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง [7] 
 

2.4) ระบบจดัการฐานข้อมลู    
ระบบจดัการฐานขอ้มลูที่น ามาใชใ้นงานวจิยันี้คอื MySQL เป็น

ระบบจดัการฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ์ ท าหน้าที่เป็นตวักลางระหว่างผูใ้ช้
กบัฐานขอ้มลู จงึต้องมกีารท างานร่วมกบัโปรแกรมหรอืภาษาอื่น เช่น 
ภาษา Visual basic ภาษา Java หรือ ภาษา C เป็นต้น โดยมีส่วน
ตดิต่อ API เพื่อเชื่อมต่อกบัภาษาในการพฒันาระบบอื่นๆ ยกตวัอย่าง
เช่น .NET ทีใ่ชส้ าหรบัการเชือ่มกบัภาษา .NET framework เป็นตน้ ซึ่ง
ในงานวจิยัได้น า .NET เชื่อมกบัโปรแกรมภาษา Visual basic ส าหรบั
การจดัการฐานข้อมูลของเส้นทางการเชื่อมต่อ ต าแหน่งของสถานี
โทรคมนาคม และอื่นๆ นอกจากนี้  MySQL ยงัเป็นโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มลูทีส่ามารถรองรบัขอ้มลูขนาดใหญ่ ไดใ้นระดบัลา้นระเบยีน ซึง่
เหมาะส าหรบัการใชเ้กบ็ขอ้มลูโครงขา่ยโทรคมนาคมทีม่ขีนาดใหญ่และ
ซบัซอ้น  
 
3) วิธีด าเนินการ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปญัหา ได้ท าการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศจากกระบวนการธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ข ัน้ตอนดงันี้ 

3.1) ศึกษาการออกแบบวงจร 
ประเภทเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ให้บริการของบริษัท

กรณศีกึษานัน้ มรีปูแบบตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละราย ใน
กระบวนการออกแบบเดิมนั ้น  เมื่อมีการร้องขอการใช้งานของ
ผู้ใช้บรกิารเข้ามาจะต้องท าการออกแบบวงจรใหม่ทุกครัง้ หลายครัง้
ความต้องการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้แบบวงจรใน
ลกัษณะเดยีวกนัได้ จงึท าให้สูญเสยีเวลาในกระบวนการการออกแบบ

วงจรไปโดยไม่จ าเป็น การศกึษาขอ้มลูการออกแบบวงจรสามารถแบ่ง
ได ้3 ประเภท ดงันี้ 

3.1.1) ระบบอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงผ่านโครงข่ายใยแก้วน า
แสง (FTTx)  

ระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูผ่านโครงขา่ยใยแกว้น าแสงนี้ ดงั
รูปที่ 2 เป็นประเภทบริการที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจมากที่สุด ซึ่ง
สามารถใหบ้รกิารไดท้ัง้ระบบอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงผ่านโครงข่ายใย
แก้วน าแสงและระบบการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) 
การศึกษาข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษาพบว่า ร้อยละ 70 ของการ
ออกแบบวงจรของประเภทบริการนี้  มีรูปแบบการเชื่อมต่อวงจรใน
ลกัษณะเดยีวกนั  

 

 
รปูที ่2: การออกแบบวงจรอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูผา่นสายใยแก้วน าแสง 

3.1.2) ระบบอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูบนเครอืขา่ยสายทองแดง 
(xDSL) 

การออกแบบวงจรของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบน
เครอืข่ายสายทองแดงดงัรูปที่ 3 ของบรษิัทกรณีศกึษามรีูปแบบการ
เชือ่มต่อวงจรในรปูแบบเดยีวกนัคดิเป็นรอ้ยละ 40 

 

 
รปูที ่3: การออกแบบวงจรอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูบนเครอืขา่ยสายทองแดง 

3.1.3) ระบบโทรศพัทพ์ืน้ฐาน (PSTN) 
ส่วนการออกแบบวงจรโทรศพัท์พื้นฐานของบรษิัทกรณีศกึษา

ดงัรปูที ่4 จะมกีารเชือ่มต่อวงจรในลกัษณะเดยีวกนัสงูถงึรอ้ยละ 98  
เมือ่ศกึษารปูแบบของวงจรประเภทต่างๆ พบว่า การบรกิารแต่

ละประเภทนัน้ จะมเีงือ่นไขในการตรวจสอบความพรอ้มทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป เนื่องจากการบรกิารแต่ละประเภทจะมอุีปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง
สญัญาณและชนิดของขา่ยสายทีแ่ตกต่างกนั  
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รปูที ่4: การออกแบบวงจรโทรศพัทพ์ื้นฐาน 

3.2) การจดัเกบ็ข้อมลู 
การบรกิารของเทคโนโลยกีารตดิต่อสือ่สารแต่ละประเภทนัน้จะ

ใช้อุปกรณ์ในการส่งสญัญาณที่แตกต่างกนั ซึ่งสถานีโทรคมนาคมของ
บรษิัทกรณีศกึษามอุีปกรณ์ตดิตัง้อยู่ในสถานีที่แตกต่างกนั บางสถานี
อาจจะมอุีปกรณ์ครบทุกอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัเทคโนโลยกีารตดิต่อสือ่สาร
จึงสามารถรองรับการให้บริการได้ทุกประเภท บางสถานีอาจจะมี
อุปกรณ์ส าหรบัส่งสญัญาณของโทรศพัท์พื้นฐาน หรอือุปกรณ์ทีร่องรบั
การบรกิารประเภทอนิเทอรเ์น็ตเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ดงันัน้จงึตอ้งท า
การจดัเกบ็ขอ้มลูของสถานี เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ซึ่ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 

1.รหสัสถานีโทรคมนาคม (Location code) 
2.พกิดัละตจิดู ลองจจิดูของแต่ละสถานี 
3.เส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างสถานีโทรคมนาคม (Optical 

route)  
4.จ านวนแกนเส้นใยแก้วน าแสงที่ว่างในแต่ละเส้นทางการ

เชือ่มต่อระหว่างสถานี (Core available) 
5.ระยะทางของเสน้ใยแกว้น าแสงในการเชือ่มต่อระหว่างสถานี 
6.อุปกรณ์ส่งสญัญาณทีม่อียู่ในแต่ละสถานี 

 
3.3) การพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบสารสนเทศจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ

วเิคราะห์หาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดและการพฒันาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้
ในการแสดงข้อมูลของโครงข่าย โดยการน า Google maps API มา
ประยุกต์ใช้ ซึ่ง API ที่น ามาประยุกต์ใช้มี 2 ส่วนคือ Google maps 
distance matrices API ในการวดัระยะทางจากผูใ้ช้บรกิารไปยงัสถานี
โทรคมนาคมทีอ่ยู่ในแต่ละจงัหวดั เพื่อท าการเลอืกสถานีทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ด 
และหลงัจากทีห่าสถานีโทรคมนาคมทีใ่กลท้ี่สุดไดแ้ลว้นัน้จะใช ้Google 
maps directions API ในการแสดงเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากสองจุด โดย
เลือกใช้ Driving mode เนื่องจากโครงข่ายของบรษิัทกรณีศึกษาเป็น
โครงขา่ยทีพ่าดผ่านเสาไฟฟ้าและอยู่ในแนวถนนทัง้สิน้  

งานวิจัยนี้ ได้ยกตัวอย่างการตรวจสอบความพร้อมของ
โครงข่ายตามการรอ้งขอของผูใ้ชบ้รกิารระบบอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง
ผ่านโครงข่ายใยแกว้น าแสงในจงัหวดัปราจนีบุร ีเมือ่พนักงานฝ่ายขาย
ไดร้บัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร พรอ้มดว้ยพกิดัละติจดู ลองจจิดู คอื 
13.885322° และ 101.575431° ตามล าดับ  ดังรูปที่  5 โดยการใช ้
Google maps API แสดงพิกัดของผู้ ใช้บ ริการที่ จุด  A และสถานี
โทรคมนาคมอื่นๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงบรเิวณจงัหวดัปราจนีบุร ี 
 

 
รปูที ่5: การใช ้Google Maps API แสดงพกิดัของผูใ้ชบ้รกิารทีจุ่ด A และสถานี

โทรคมนาคมอื่นๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงบรเิวณจงัหวดัปราจนีบุร ี

 
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจยันี้ จะท าการค้นหาสถานีที่มี

อุปกรณ์ส่งสญัญาณ Metro ethernet (ME) อุปกรณ์ส าหรบัการใหบ้รกิาร
ประเภทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วน าแสงที่อยู่ใน
จงัหวดัปราจนีบุร ีซึ่งมพีกิดัดงัตารางที ่2 เพื่อท าการเชื่อมต่อตามวงจร
ที่ออกแบบไว้โดยใช้อัลกอริทึมของไดก์สตรา ในการหาเส้นทางการ
เชือ่มต่อทีใ่หร้ะยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด  
 

ตารางที ่2: แสดงสถานีโทรคมนาคมทีม่อุีปกรณ์ ME ในจงัหวดั
ปราจนีบุร ี

Province Node LAT LONG 
PRI 1106-01  14.000090° 101.225279° 
PRI 1107-01  13.896274° 101.584545° 
PRI 1101-00  14.053760° 101.373500° 
PRI 1142-01  14.148074° 101.317614° 
PRI 1102-02  14.007675° 101.705374° 

 
จากตารางที ่2 จะพบว่าสถานีโทรคมนาคมรหสั 1107-01 เป็น

สถานีทีอ่ยู่ใกล้กบัผูใ้ช้บรกิารทีต่ าแหน่ง A มากทีสุ่ด ดงันัน้ระบบจงึท า
การคน้หาเสน้ทางเชื่อมต่อของการรอ้งขอการใชบ้รกิารจากจุด A ไปยงั
สถานีโทรคมนาคมรหสั 1107-01 ที่ก าหนดใหเ้ป็นจุด B ดงัรูปที่ 6 ซึ่ง
แสดงผลจากการ ใช้  Google maps API ค้น ห าสถ านี ที่ อ ยู่ ใก ล้
ผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 
 

 
รปูที ่6: แสดงผลจากการใช ้Google Maps API คน้หาสถานีทีอ่ยู่ใกล้ผูใ้ชบ้รกิารมาก
ทีสุ่ด โดยจุด A แทนพกิดัของผูใ้ชบ้รกิาร จุด B แทนสถานีโทรคมนาคมทีอ่ยู่ใกล้ทีสุ่ด 
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เมือ่น ามาตรวจสอบความพรอ้มของโครงข่าย ดงัรูปที ่7 แสดง
ตวัอย่างระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพรอ้มโครงขา่ย เมือ่กรอก
ข้อมูลของผู้ใช้บริการและพิกัดของผู้ใช้บริการจากตัวอย่าง บน
โปรแกรมทีถู่กพฒันาขึน้มาในงานวจิยันี้แลว้ ระบบจะท าการตรวจสอบ
หาพกิดัของสถานีโทรคมนาคมทีอ่ยู่ใกลผู้ใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด โดยแสดง
รายละเอยีดพกิดัละติจูด ลองจจิูดของสถานีและระยะทางของเส้นทาง
การเชื่อมต่อวงจรตามลกัษณะประเภทของการใหบ้รกิารทีไ่ดอ้อกแบบ
ไว้ในหน่วยกโิลเมตร โดยใช้อลักอรทิมึของไดก์สตรา ซึ่งเส้นทางการ
เชื่อมต่อของวงจรทีโ่ปรแกรมไดท้ าการตรวจสอบนัน้ จะเป็นเสน้ทางที่
ได้ผ่านเงื่อนไขที่ไดท้ าการก าหนดไว้แล้วคอื ต้องมแีกนเส้นใยแก้วน า
แสงที่พร้อมใช้งานเพียงพอส าหรับการให้บริการ (ก าหนดให้ 1 
ผู้ใช้บริการใช้แกนใยแก้วน าแสงจ านวน 1-2 แกน โดยจะขึ้นอยู่ก ับ
ลกัษณะประเภทการใหบ้รกิาร) ถา้หากเสน้ทางทีใ่หร้ะยะทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด
ไม่สามารถให้บริการได้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนว่าในช่วงระหว่าง
เส้นทางใดที่ไม่สามารถให้บริการได้ หลงัจากนัน้ระบบจะท าการหา
เสน้ทางใหมท่ีม่เีสน้ทางทีใ่หร้ะยะทางทีส่ ัน้ในล าดบัรองลงไปแทน    

 

 
รปูที ่7: หน้าจอแสดงผลลพัธ์ตวัอย่างระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพรอ้ม

โครงขา่ยการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูผา่นโครงขา่ยใยแกว้น าแสงในจงัหวดั
ปราจนีบุร ี

 
3.4) ตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 
การทดสอบระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อม

โครงข่าย มวีธิกีารท าคอื น าโครงการทีม่อียู่ก่อนแลว้มาทดสอบ โดยใช้
ระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพรอ้มโครงข่าย และน าผลทีไ่ดไ้ป
เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารตรวจสอบแบบเดมิ จากผลการตรวจสอบความ
พรอ้มโครงข่ายในรูปที ่7 ผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการใชร้ะบบตรวจสอบความ
พร้อมของโครงข่ายคือ สถานีโทรคมนาคมรหัส 1107-01 เป็นสถานี
โทรคมนาคมเป็นสถานีทีใ่หบ้รกิาร เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัผูใ้ชบ้รกิารที่
ท าการรอ้งขอการใชบ้รกิารมากทีสุ่ด   

ซึ่งผลการตรวจสอบจากวิธีการเดิม ดังรูปที่ 8 พบว่า การ
ตรวจสอบด้วยวธิกีารนี้ได้เลอืกสถานีโทรคมนาคมรหสั 1107-01 เป็น
สถานีที่ให้บรกิาร และมแีผนการเชื่อมต่อของวงจรระบบอนิเทอร์เน็ต
ความเรว็สูงผ่านโครงข่ายใยแก้วน าแสงเช่นเดยีวกนักบัการตรวจสอบ
ดว้ยระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อมโครงข่าย ทัง้ดา้นของ
แผนการเชื่อมต่อวงจรและดา้นของสถานีโทรคมนาคมทีใ่ห้บรกิาร แต่

จะมีความแตกต่างกันที่ระยะทางของเส้นทางการเชื่อมต่อจาก
ผู้ใช้บริการมายังสถานีโทรคมนาคม เนื่องจากการตรวจสอบความ
พรอ้มโดยวธิเีก่านัน้ ใชก้ารคาดคะเนระยะทางจากการเดนิทางจงึท าให้
มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น  ดังนั ้นการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบท าใหร้ะยะทางทีไ่ดม้คีวามใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากกว่า 

 

 
รปูที ่8: ผลการตรวจสอบความพรอ้มโครงขา่ยดว้ยวธิกีารเดมิของการใชบ้รกิาร

ประเภทอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูผา่นโครงขา่ยเสน้ใยแกว้น าแสงในจงัหวดัปราจนีบุรี 

 
4) สรปุและข้อเสนอแนะ 

ระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อมของโครงข่ายนัน้
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบความพรอ้มในการใหบ้รกิาร
ได้ถึงร้อยละ 73.25 เมื่อเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย
วธิกีารเดมิ ซึ่งใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 12 ชัว่โมงในการตรวจสอบ (คดิ
เฉพาะเวลาท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั) แต่เมื่อใช้ระบบสารสนเทศการ
ตรวจสอบความพร้อมของโครงข่ายพบว่า ใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชัว่โมง 20 
นาท ีเนื่องจากไดล้ดขัน้ตอนการท างานบางขัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็น ดงัรูปที ่
9 และ 10 และพนักงานฝ่ายขายยงัสามารถตรวจสอบความพร้อมได้
ด้วยตนเอง เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้การน าอัลกอริทึมของไดก์สตรามาใช้รวมกันกับ 
Google maps เพื่อหาระยะทางที่ส ัน้ที่สุด สามารถช่วยลดต้นทุนของ
สายใยแกว้น าแสงหรอืสายทองแดงลงได ้และท าใหก้ารตรวจสอบความ
พรอ้มโครงขา่ยมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
 

 
รปูที ่9: กระบวนการในการท างานในปจัจุบนั 

 

 
รปูที ่10: กระบวนการในการท างานแบบใหม่ 
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ขอ้เสนอแนะ การใช้งาน Google maps API นัน้มขีอ้จ ากดัใน

หลายๆ ดา้น รวมถงึเรือ่งภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม ซึ่ง API ของ 
Google maps จะสามารถใชง้านฟงัก์ช ัน่ได้เต็มประสทิธภิาพ ผ่านการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JAVA script เนื่องจากมี API 
ส าหรบัภาษาทัง้สองโดยเฉพาะ   
  
5) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้างาน และผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบความพรอ้มโครงขา่ย ของบรษิทักรณศีกึษาทีใ่หก้ารสนบัสนุน
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบังานวจิยันี้ 
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ระบบแจ้งซ่อมอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์ 
กรณีศึกษา บริษทั อีเกิล เทคโนโลยี จ ากดั 

Helpdesk Management System  
A Case Study of Eagle Technology Co., Ltd. 
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บทคดัย่อ  
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่ามีความส าคัญใน

ปจัจุบัน เนื่ องจากมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาการ
ท างานขององค์กรเป็นจ านวนมาก ถ้าอุปกรณ์เกดิปญัหาควรได้รบัการแก้ไข
อย่ างเร่งด่ วน  ดังนั ้นบทความนี้ ได้น า เสนอระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ซึ่งได้พัฒนาด้วยเว็บแอปพลิเคชนั ในการวิเคราะห์ระบบได้
ศกึษาขอ้มูลของ บรษิัท อเีกิล เทคโนโลยี่ จ ากดั เพื่อเป็นต้นแบบใช้ในการ
พฒันา แต่ระบบสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นองค์กรอื่นได้ ระบบไดถู้กพฒันา
ด้วยภาษา C#, HTML, JSON และ AngularJS การจดัการฐานข้อมูลด้วย 
Oracle โดยระบบได้แบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานทัว่ไป พนักงาน
แผนกซ่อมบ ารุง และผู้ดูแลระบบ ระบบสามารถให้พนักงานทัว่ไปแจ้งซ่อม
โดยสามารถก าหนดระดบัความส าคญัของการซ่อมได้ และสามารถก าหนดผู้
ซ่อมได ้โดยผูดู้แลระบบเป็นผูต้รวจสอบอกีครัง้  และยงัสามารถดูปฏทินิการ
ปฏบิตังิานของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง และมสีรุปการการแจง้ซ่อมทัง้หมด
เพื่อใชพ้จิารณาอปุกรณ์ทีม่กีารแจง้ซ่อมมากทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัเกบ็ขอ้มูลการ
แจง้ซ่อมและวธิกีารแก้ปญัหาไว้ในค าถามทีพ่บบ่อย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้
พนกังานสามารถแกไ้ขปญัหาในครัง้ต่อไป 

 

ค าส าคญั: ระบบแจง้ซ่อม, ระบบชว่ยเหลอืและตอบค าถามทางเทคโนโลย ี
 
ABSTRACT 

Presently, Help Desk Management System is important 
because the most company uses the electronic equipment to improve 
the workflow of the company. If the electronic equipment is unavailable, 
it should be fixed immediately.  Therefore, this paper presents a Help 
Desk Management System that is implemented on web application. 
Eagle Technology Co. , Ltd.  is a sample company that is studied for 
system analysis. However, the system can be applied to any company. 
The system is implemented using C#, HTML5, JSON and AngularJS. 
Oracle is used for the database management system.  Users are 
divided into three groups: staff, IT Support staff and Administrator. The 
staffs can inform the device problem with the priority of problem and 
they can define an IT Support staff who they want to fix it.  After that 
the administrator will recheck.  The users can review the working 
calendar of IT Support staffs. Moreover, there is a summary of all the 
device problem to consider the devices that are the most problem. 

Additionally, the system can collect the repair information and solutions 
in the FAQ as a source of knowledge that staffs can resolve the 
problems next time. 

 

Keywords: Help Desk Management System 
 

1) บทน า 
ระบบช่วยเหลือและตอบค าถามทางเทคโนโลยี (Helpdesk 

Management System) เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการแจ้งซ่อม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกบั
พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง ( IT Support) ในการช่วยเหลือและดูแล
อุปกรณ์ต่างๆ และเป็นศูนยก์ลางในการรบัแจง้ซ่อมและรวบรวมค าถาม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร จากความต้องการทีก่ล่าวมา ใน
บทความนี้จงึได้เสนอแนวคดิในการพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั เพื่อช่วย
ในการจดัการแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่องค์กรด้วยภาษา 
C#, HTML, JSON และ AngularJS ในการจัดการฐานข้อมูลได้ใช ้
Oracle ในการจดัเกบ็ขอ้มลูของระบบ โดยขอ้มลูและขัน้ตอนการท างาน
ไดศ้กึษาจาก บรษิทั อเีกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั (Eagle Technology Co., 
Ltd.) ซึง่ไดก้่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ 2534 เป็นบรษิทัทีพ่ฒันาและวางระบบงาน
บริหารงานบุคคลให้กับทุกภาคธุรกิจ เน้นการพัฒนาโปรแกรมและ
ระบบคอมพวิเตอร์ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และภายในบรษิทัมอุีปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ าคญัเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหม้คีวามต้องการระบบใน
การแจง้ซ่อมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์  

ดังนั ้น ท างผู้ จ ัด จึ ง ได้พัฒ น าร ะบ บ แจ้ ง ซ่ อ ม อุ ป ก ร ณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ขึน้ โดยไดแ้บ่งผูใ้ชง้านออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ พนักงาน
ทัว่ไป พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง และผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบสามารถดู
ภาพรวมของระบบ ดูปฏิทินการปฏิบตัิงานของพนักงานแผนกซ่อม
บ ารุง และผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการท างานของระบบได้ มกีาร
ก าหนดความส าคญัของงานที่ต้องการซ่อมเร่งด่วน เพื่อใหแ้ผนกซ่อม
บ ารุงได้ตระหนักถึงปญัหาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รบัการ
ดูแลมากยิง่ขึ้น และยงัมกีารเก็บบนัทึกการแจ้งซ่อมและวธิแีก้ปญัหา
อุปกรณ์ทีม่ปีญัหา เพื่อหากอุปกรณ์มปีญัหาสามารถหาขอ้มลูในระบบ
เพื่อแก้ไขในเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาจะถูก
น าไปใชร้่วมกบัเวบ็ไซต์เดมิของบรษิทั อเีกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั 
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2) ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
           2.1) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
           2.1.1) แนวคดิ Helpdesk หรอื Service Level Agreement 
(SLA) จากบรษิทั BIZTREE 
  เฮลป์เดสก์ (Helpdesk) หมายถึง หน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง
บรกิารท าหน้าที่ให้ค าแนะน าการใช้งานและแกไ้ขปญัหาคอมพิวเตอร์
ผ่านทางโทรศัพท์ , เว็บไซต์ และอีเมล  หน้าที่ระบบเฮลป์เดสก์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ก ับขอบเขตการ
ใหบ้รกิารของแต่ละหน่วยงาน โดยทัว่ไปจะมกีารก าหนดบรกิาร ดงันี้ 
           2.1.1.1) ตอบปญัหาและขอ้สงสยั เป็นการตอบปญัหาในดา้น
เทคนิคต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูใ้ช ้
           2.1.1.2) บริการตามค าร้อง ผู้ใช้สามารถร้องขอให้เฮลป์เด
สก์ด าเนินการบางอย่างตามที่ผู้ใช้ร้องขอได้ เช่น ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่
ช ารุด 
           2.1.1.3) การด าเนินงานกรณเีร่งด่วน  
           2.1.1.4) การแจง้ปญัหาระบบแก่ผูใ้ชร้ะบบ  
           2.1.1.5) ระบบรายงาน เฮลป์เดสก์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
ด าเนินงาน เพือ่จดัท ารายงานแก่ผูใ้ชแ้ละผูบ้รหิาร 
           2.1.1.6) วธิกีารฟ้ืนสภาพกรณีระบบเกดิขอ้ผดิพลาด กรณีที่
ระบบมคีวามเสยีหายมาก จะก าหนดวธิีการแก้ไขปญัหาและการฟ้ืน
สภาพของระบบ 
           2.1.1.7) การตดิต่อระหว่างระบบเฮลป์เดสกอ์ื่น ๆ [1] 
           2.1.2) ITIL 3.0 (Information Technology Infrastructure Lib- 
rary)  
 เป็นแนวทางในการที่ธุรกิจน าระบบไอทีไปใช้ โดยเน้นการ
บรกิารที่ท าให้ลูกคา้ที่มาใชบ้รกิารนัน้พงึพอใจมากที่สุดและกลบัมาใช้
อกี ประกอบไปดว้ยหวัขอ้หลกั 5 ขอ้ ดงันี้ 

           2.1.2.1) กลยุทธ์ด้านการบรกิาร (Service Strategy) กลยุทธ์
และการวางแผนทีส่รา้งคุณค่า การวางแผนและพฒันากลยุทธ ์ 

           2.1.2.2) การออกแบบงานบรกิาร (Service Design) เป็นการ
ออกแบบวงจรของการบรกิาร ก าหนดวตัถุประสงค์ของการบรกิารและ
ส่วนประกอบต่างๆ  

           2.1.2.3) การส่งมอบงานบริการ (Service Transition) การ
จดัการความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในรปูแบบองคก์ร 

           2.1.2.4) การปฏิบัติงานบริการ (Service Operation) เป็น
แนวทางและสถานะของการบรกิาร พื้นฐานและการงานบรกิาร การ
ประยุกต์ใช ้ปจัจยัความส าเรจ็และความเสีย่งในงานบรกิาร 

           2.1.2.5) การพัฒนางานด้านบริการ  (Continual Service 
Improvement) การพัฒนางานบริการท าให้ประสบผลส าเร็จ  แนว
ทางการฝึกฝน และเครือ่งมอืในการพฒันา [2] 
 

2.2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
วรรณ์วสิาข ์โพธิม์ณ ี(2559) ท าการศกึษาวจิยัเรือ่ง แจง้ซ่อม

ออนไลน์ให้กับนักศึกษา, บุคลากร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี บรกิารซ่อมและบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ของมหาวทิยาลยัฯ โดยออกพื้นที่ตามอาคารต่าง ๆ ที่แจง้ซ่อมมาหรอื
ออกซ่อมตามที่แจ้งมาผ่านระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  โดยใช้ MYSQL 

เป็นฐานขอ้มูลของระบบและใช้ PHP เป็นเครื่องมอืในการพฒันาส่วน
ตดิต่อกบัผูใ้ชน้อกจากนี้ยงัมบีรกิาร Account Internet บรกิารเกี่ยวกบั
การสมคัรเขา้ใชง้านเครอืข่ายไรส้าย (WiFi) ของบุคลากรและนักศกึษา
ของมหาวทิยาลยัฯ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใชร้ะบบ Wifi ไดทุ้กทีใ่น
พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัฯ [3] 

ฤาชา ชูบรรจง (2556) ท าการศึกษาวิจัย ระบบแจ้งซ่อม
บ ารุงคอมพวิเตอร์ กรณีศกึษา บรษิทั พ ีเค จ ีเจอร์นีย์ไลน์ จ ากดั เป็น
เวบ็แอปพลเิคชนัที่ให้พนักงานทุกแผนกในบรษิัทสามารถแจ้งปญัหา
เกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหก้บัพนักงานแผนก
ซ่อมบ ารุงไดท้ าการแกไ้ข ดว้ยการสรา้งระบบการแจง้ซ่อมคอมพวิเตอร์
ขึน้มาโดยใชโ้ปรแกรมภาษา PHP เป็นภาษาสครปิต์มาพฒันาเวบ็แอป
พลิเคชนั และใช้งานร่วมกบัฐานข้อมูล MySQL ให้การท างานมกีาร
ประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) เพื่อใหพ้นักงานทุกคน
ในบรษิัทที่ม ี2 ไซต์งาน สามารถแจ้งปญัหาออนไลน์ให้กบัพนักงาน
แผนกซ่อมบ ารุงด าเนินการซ่อมไดส้ะดวก รวดเรว็ ในการแจง้ปญัหาอกี 
ทัง้ยงัตดิตามการด าเนินงานของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง เกบ็ประวตัิ
การซ่อมบ ารุงและยงัสามารถออกเป็นรายงานสรุปผลได ้[4] 

ศิริกานต์ จันทร์แจ่มใส (2555) ท าการศึกษาวิจัย ระบบ 
Helpdesk ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึ่งพฒันาเวบ็ไซต์ดว้ยภาษา 
PHP และ MYSQL เป็นฐานขอ้มลู สามารถเขา้ใชด้ว้ย Username และ 
Password เดียวกับ  E-mail ของมหาวิทยาลัยได้  เมื่อแจ้งปญัหา
คอมพวิเตอร์แลว้ ระบบก็จะส่งอเีมลการแจง้ปญัหาให้กบัผูใ้ชง้าน และ
สามารถแก้ไขข้อความการแจ้งปญัหาได้ในภายหลังได้หากมี
ขอ้ผดิพลาด ระบบกจ็ะส่งอเีมลใหมอ่กีครัง้ [5] 

 
3) วิธีการด าเนินงาน 
             3.1) เกบ็รวบรวมความต้องการของระบบ 
           วเิคราะห์แนวทางในการพฒันาระบบ โดยการพฒันาระบบจะ
พัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน จากการสัมภาษณ์กับผู้ใช้งาน
โดยตรง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการวเิคราะหม์ากขึน้ 
             3.2) ออกแบบระบบและพฒันาระบบ 

3.2.1) ก าหนดขอบเขตของระบบ  
การออกแบบระบบเริ่มจากการก าหนดองค์ประกอบหรือ

ความสามารถของระบบรวมถงึล าดบัในการท างานของระบบย่อยแต่ละ
ส่วน เพือ่เป็นการก าหนดขอบเขตการท างานของระบบ ซึง่แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของพนักงานทัว่ไป พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง และ
ผูดู้แลระบบ โดยการใชง้านทุกส่วนจ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบสทิธิใ์น
การเขา้ใชง้าน 

3.2.1.1) ระบบส่วนของพนักงานทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้ผ่าน
การเขา้สู่ระบบด้วยชื่อบญัชผีู้ใช้และรหสัผ่านของพนักงานทัว่ไปซึ่งมี
สทิธิใ์นการเขา้ใชง้าน หลงัจากผ่านการตรวจสอบสทิธ์จะเขา้ไปยงัหน้า
หลกัของระบบส่วนของพนักงานทัว่ไป โดยระบบจะประกอบด้วย 4 
เมนู ไดแ้ก่ 
            (1) หน้าหลกั เป็นหน้าแรกของระบบ แสดงภาพของบรษิทั อี
เกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั และมแีถบเมนูแสดงอยู่ส่วนบนของเวบ็ไซต์ 
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            (2) Viewpoint มเีมนูย่อย คอื Dashboard แสดงภาพรวมของ
ระบบทัง้หมดในรปูแบบของกราฟ และ Activity แสดงการแจง้ซ่อมของ
ระบบทัง้หมด  
            (3) Ticket มเีมนูย่อย คือ Ticket แสดงการแจ้งซ่อมทัง้หมด
ของพนักงานที่เคยแจ้งในระบบ ผู้ใช้สามารถเลือก New Ticket เพื่อ
สรา้ง Ticket ใช้ในการแจง้ซ่อมใหม่ได้ และสามารถตอบกลบัพนักงาน
แผนกซ่อมบ ารุงหรอืผูดู้แลระบบในส่วนของ Reply ได ้และ Calendar 
แสดงตารางการท างานของพนกังานแผนกซ่อมบ ารุงในแต่ละวนั 
            (4) Knowledgebase มีเมนูย่อย คือ FAQs แสดงรายการ
ค าถามทีเ่ป็นค าถามส าคญัหรอืค าถามทีพ่บบ่อย พรอ้มค าตอบเพือ่เป็น
แหล่งความรูใ้หพ้นกังานสามารถแกไ้ขปญัหาในครัง้ต่อไป 

3.2.1.2) ระบบส่วนของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุงสามารถ
เขา้ถงึไดผ้่านการเขา้สู่ระบบดว้ยชือ่บญัชผีูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของพนกังาน
แผนกซ่อมบ ารุงซึ่งมสีทิธิใ์นการเขา้ใชง้าน หลงัจากผ่านการตรวจสอบ
สทิธ์จะเขา้ไปยงัหน้าหลกัของระบบส่วนของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง 
โดยระบบจะประกอบดว้ย 6 เมนู ไดแ้ก่ 
            (1) หน้าหลกั เป็นหน้าแรกของระบบ แสดงภาพของบรษิทั อี
เกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั และมแีถบเมนูแสดงอยู่ส่วนบนของเวบ็ไซต์ 
            (2) Viewpoint มเีมนูย่อย คอื Dashboard แสดงภาพรวมของ
ระบบทัง้หมดในรปูแบบของกราฟ Activity แสดงการแจง้ซ่อมของระบบ
ทัง้หมด และ My work แสดงภาพรวมการท างานของตนเองทัง้หมด 
โดยสามารถเลือกดูในส่วนของ Unfinished งานที่ย ังไม่เสร็จ และ 
Finished งานทีเ่สรจ็แลว้ได ้
            (3) Ticket มเีมนูย่อย คือ Ticket แสดงการแจ้งซ่อมทัง้หมด
ของพนักงานที่เคยแจ้งในระบบ ผู้ใช้สามารถเลือก New Ticket เพื่อ
สร้าง Ticket ใช้ในการแจ้งซ่อมใหม่ได้ และมีส่วนของการตอบกลับ
พนักงานทัว่ไปที่แจ้งซ่อมได้ ในส่วนของ Reply และ Calendar แสดง
ตารางการท างานของพนกังานแผนกซ่อมบ ารุงในแต่ละวนั 
            (4) Knowledgebase มีเมนูย่อย คือ FAQs แสดงรายการ
ค าถามทีเ่ป็นค าถามส าคญัหรอืค าถามทีพ่บบ่อย พรอ้มค าตอบ  
            (5) Setup เป็นส่วนของการตัง้ค่าระบบ มีเมนูย่อย คือ 
Category เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Category, Priority เป็นการ
ตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Priority, SLA Plan เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ 
Ticket SLA Plan, Source เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Source 
และ Status เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Status  
            (6) Report เป็นส่วนของการแสดงรูปแบบรายงานในแต่ละ
แบบ มเีมนูย่อย คอื By Person แสดงรายงานในรูปแบบของพนักงาน
ทัว่ไปรายบุคคลที่เคยมาแจ้งซ่อมทัง้หมด By User แสดงรายงานว่า
พนักงานแต่ละคนแจง้ซ่อมมาเท่าไหร่ เสรจ็แลว้เท่าใด By Daily แสดง
รายงานการแจง้ซ่อมแต่ละวนั ซึง่สามารถก าหนดช่วงวนัทีต่้องการดูได ้
By Categories แสดงรายงานการแจ้งซ่อมแต่ละประเภท และ By 
Supporter แสดงรายงานภาพรวมการท างานของพนักงานแผกซ่อม
บ ารุงแต่ละคน 

3.2.1.3) ระบบส่วนของผูดู้แลระบบสามารถเขา้ถึงได้ผ่านการ
เขา้สู่ระบบด้วยชื่อบญัชผีู้ใช้และรหสัผ่านของผู้ดูแลระบบซึ่งมสีทิธิใ์น
การเข้าใช้งาน หลงัจากผ่านการตรวจสอบสิทธ์จะเข้าไปยงัหน้าหลกั
ของระบบส่วนของผูด้แูลระบบ โดยระบบจะประกอบดว้ย 6 เมนู ไดแ้ก่ 

            (1) หน้าหลกั เป็นหน้าแรกของระบบ แสดงภาพของบรษิทั อี
เกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั และมแีถบเมนูแสดงอยู่ส่วนบนของเวบ็ไซต์ 
            (2) Viewpoint มเีมนูย่อย คอื Dashboard แสดงภาพรวมของ
ระบบทัง้หมดในรูปแบบของกราฟ และActivity แสดงการแจง้ซ่อมของ
ระบบทัง้หมด  
            (3) Ticket มเีมนูย่อย คือ Ticket แสดงการแจ้งซ่อมทัง้หมด
ของพนักงานที่เคยแจ้งในระบบ ผู้ใช้สามารถเลือก New Ticket เพื่อ
สร้าง Ticket ใช้ในการแจ้งซ่อมใหม่ได้ และมีส่วนของการตอบกลับ
พนักงานทัว่ไปทีแ่จง้ซ่อมได้ ในส่วนของ Reply มกีารควบคุมรายการ
แจ้งซ่อม โดยมปีุ่ม Close Ticket คอืปิดรายการแจ้งซ่อม หาก Close 
Ticket แลว้ สามารถเลอืกรายการแจง้ซ่อมนัน้เป็น FAQs หรอืค าถามที่
พบบ่อยได้ โดยกดปุ่ม  Send to FAQs Cancel Ticket คือยกเลิก
รายการแจง้ซ่อม Note คอืมกีารจดบนัทกึรายการแจง้ซ่อม และ Assign 
User คือผู้ดูแลระบบสามารถเลือกพนักงานแผนกซ่อมบ ารุงเพิ่มได ้
เพื่อมาช่วยในการดูแลการซ่อมที่ได้รบัแจ้งเขา้มาจากพนักงานทัว่ไป 
และเมนูย่อย Calendar แสดงตารางการท างานของพนกังานแผนกซ่อม
บ ารุงในแต่ละวนั 
            (4) Knowledgebase มีเมนูย่อย คือ FAQs แสดงรายการ
ค าถามทีเ่ป็นค าถามส าคญัหรอืค าถามทีพ่บบ่อย พรอ้มค าตอบ  
            (5) Setup เป็นส่วนของการตัง้ค่าระบบ มีเมนูย่อย คือ 
Category เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Category, Priority เป็นการ
ตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Priority, SLA Plan เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ 
Ticket SLA Plan, Source เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Source 
และ Status เป็นการตัง้ค่าในส่วนของ Ticket Status  
            (6) Report เป็นส่วนของการแสดงรูปแบบรายงานในแต่ละ
แบบ มเีมนูย่อย คอื By Person แสดงรายงานในรูปแบบของพนักงาน
ทัว่ไปรายบุคคลที่เคยมาแจ้งซ่อมทัง้หมด By User แสดงรายงานว่า
พนักงานแต่ละคนแจง้ซ่อมมาเท่าไหร่ เสรจ็แลว้เท่าใด By Daily แสดง
รายงานการแจง้ซ่อมแต่ละวนั ซึง่สามารถก าหนดช่วงวนัทีต่้องการดูได ้
By Categories แสดงรายงานการแจ้งซ่อมแต่ละประเภท และ By 
Supporter แสดงรายงานภาพรวมการท างานของพนักงานแผกซ่อม
บ ารุงแต่ละคน 

3.2.2) สรา้งฐานขอ้มลู 
การพัฒนาเริม่ต้นจากการพัฒนาส่วนของฐานข้อมูลโดยใช้

ฐานข้อมูล Oracle โดยมีการออกแบบตารางที่ใช้จัดเก็บข้อมูลตาม
ลกัษณะของขอ้มลู ซึ่งประกอบดว้ยเอนทติี้ (Entity) หรอืตารางทีส่ าคญั
ทัง้หมด 13 ตาราง ได้แก่ ตาราง เก็บขอ้มูลการจดัการการปฏบิตัิงาน
ของพนักงาน, ตารางเก็บขอ้มูลรายการแจ้งซ่อมทัง้หมดของระบบ , 
ตารางเก็บข้อมูลประเภทของรายการแจ้งซ่อม , ตารางเก็บข้อมูล
รายการที่ได้ท าการบันทึก, ตารางเก็บข้อมูลล าดับความส าคัญของ
ปญัหา, ตารางเก็บข้อมูลการตอบกลบัรายการแจ้งซ่อม , ตารางเก็บ
ขอ้มลูระดบัการให้บรกิาร, ตารางเกบ็ขอ้มลูแหล่งทีม่าของรายการแจ้ง
ซ่อม, ตารางเก็บขอ้มูลสถานะของรายการแจง้ซ่อม, ตารางเกบ็ขอ้มูล
กลุ่มผู้ใช้งานระบบ , ตารางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และตารางเก็บ
ขอ้มลูรายการค าถามตารางเกบ็ขอ้มลูการตอบกลบัของรายการค าถาม 
รวมถึงน าเข้าข้อมูลจริงจากบริษัท อีเกิล เทคโนโลยี่ แล้วจึงท าการ
ทดสอบการเรยีก  
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3.2.3) พฒันาส่วนตดิต่อผูใ้ช ้
           หลงัจากท าการตดิตัง้ฐานขอ้มลู ท าการพฒันาระบบขึน้มาโดย
เริม่จากส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ก่อนเป็นอนัดบัแรกเพื่อดูภาพรวมและการ
เชือ่มโยงของระบบ จากรปูที ่1 จะเหน็ว่าเป็นหน้าจอหลกัของระบบ ซึ่ง
จะแสดงใหผู้ใ้ชเ้หน็เมนูส าหรบัเรยีกใชง้านฟงักช์นัต่าง ๆ   
 

 
รปูที ่1: หน้าหลกัส่วนผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 
การพฒันาการท างานของระบบให้สามารถท างาน

ได้ตามขอบเขตที่ได้ก าหนดเอาไวส้ าหรบัฟงัก์ชนัท างานที่ส าคญัของ
ระบบอยู่ทีส่่วนแจง้ซ่อมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ดงัรปูที ่2 และรปูที ่3 

 

 

 
รปูที ่2: หน้ารายการแจง้ซ่อมทัง้หมด 

 

 
รปูที ่3: หน้าสรา้งรายการแจง้ซ่อม  

 

 หลงัจากระบบไดร้บัขอ้มลูจากการแจง้ซ่อมอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูทัง้หมดจะน ามาแสดงผลในส่วนของ Dashboard 
เพือ่งา่ยต่อการดภูาพรวมของระบบ ดงัรปูที ่4  
 

 
รปูที ่4: หน้าภาพรวมของระบบ 

 
 ส่วนของตารางปฏทินิการท างานของพนกังานแผนกซ่อม
บ ารุง ผูใ้ชทุ้กคนสามารถเขา้ใชง้านส่วนนี้ได ้โดยสามารถดไูดว้่าวนั
ใดบา้งทีม่กีารปฏบิตังิานของพนกังานแผนกซ่อมบ ารุง ดงัรปูที ่5  

 

 
รปูที ่5: หน้าตารางปฏทินิการท างานของพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง  

 
 หากการท างานนัน้ตอ้งการพนกังานแผนกซ่อมบ ารุงมา
ปฏบิตังิานเพิม่ ผูด้แูลระบบสามารถเพิม่พนกังานแผนกซ่อมบ ารุงใหม้า
ช่วยท างานนัน้ได ้ดงัรปูที ่6  
 

 
รปูที ่6: หน้าจดัการการปฏบิตังิานของผูดู้แลระบบ  
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 สามารถดรูายงานสรุปการท างานของระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ได้ โดยเลอืกดูที่เมนู Report และขอ้มูลจะแสดงผลสรุป
การท างาน ดงัรปูที ่7  
 

 
รปูที ่7: หน้า Report สรุปผลการท างานของระบบ  

 
4) ผลการด าเนินงาน 

จากการพัฒนาระบบแจ้งซ่ อม อุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส ์
กรณีศกึษา บรษิทั อเีกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั ระบบสามารถแสดงเนื้อหา
ตามทีไ่ดก้ าหนดและออกแบบเอาไว ้ไดแ้ก่ หน้าหลกั, เมนู Viewpoint, 
เมนู Ticket, เมนู Knowledgebase, เมนู Setup และเมนู Report  

4.1) ความพึงพอใจของผูใ้ช้จากการใช้งานระบบ 
หลงัจากพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการทดสอบ

ระบบก่อนการน าระบบไปใช้งานจริง โดยได้มีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ พนักงานทัว่ไป พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง และ
ผูดู้แลระบบของบรษิทั อเีกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั โดยไดข้อความร่วมมอื
จากผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
พนักงานทัว่ไป 34 คน, กลุ่มพนักงานแผนกซ่อมบ ารุง 5 คน และกลุ่ม
ผูดู้แลระบบ 1 คน เพื่อน ามาประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลงัการใช้
งาน  โดย เกณฑ์การประเมิน ได้ ใช้หลักการของลิเคิร์ท  (Likert 
technique) [6] มาใชใ้นการประเมนิผลขอ้มลู แบ่งระดบัการประเมนิ ได้
ดงันี้ ดมีาก คอื 4.21 – 5.00, ด ีคอื 3.41 – 4.20, ปานกลาง คอื 2.61 – 
3.40, น้อย คือ 1.81 – 2.60 และน้อยที่สุด คือ 1.00 – 1.80 หลงัจาก
การประเมนิผล จงึไดผ้ลสรุป ดงันี้  

4.1.1) กลุ่มพนกังานทัว่ไป 
ตารางที ่1: ผลการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มพนกังานทัว่ไป 

ประเดน็ค าถาม 
ค่า 

x  

ค่า 

S.D. 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านประสทิธภิาพและประโยชน์
ของระบบ 

4.43 0.65 ดมีาก 

ดา้นการออกแบบ 3.98 0.88 ด ี
ดา้นการสนบัสนุนและการบรกิาร
การใชง้าน 

4.12 0.68 ด ี

รวม 4.26 0.76 ดมีาก 

4.1.2) กลุ่มพนกังานแผนกซ่อมบ ารุง 
ตารางที ่2: ผลการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มพนกังานแผนกซ่อม
บ ารุง 

ประเดน็ค าถาม 
ค่า 

x  

ค่า 

S.D. 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านประสทิธภิาพและประโยชน์
ของระบบ 

4.25 0.66 ดมีาก 

ดา้นการออกแบบ 3.84 0.61 ด ี
ดา้นการสนบัสนุนและการบรกิาร
การใชง้าน 

4.06 0.40 ด ี

รวม 4.11 0.62 ด ี
 

4.1.3) กลุ่มผูด้แูลระบบ 
ตารางที ่3: ผลการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มผูด้แูลระบบ 

ประเดน็ค าถาม 
ค่า 

x  

ค่า 

S.D. 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านประสทิธภิาพและประโยชน์
ของระบบ 

4.90 0.41 ดมีาก 

ดา้นการออกแบบ 4.40 0.48 ดมีาก 
ดา้นการสนบัสนุนและการบรกิาร
การใชง้าน 

5 0 ดมีาก 

รวม 4.78 0.72 ดมีาก 
 

4.1.4) สรุปภาพรวมระบบ 
ตารางที ่4: ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชท้ ัง้ 3 กลุ่ม 

ประเดน็ค าถาม 
ค่า 

x  

ค่า 

S.D. 

ความ
พึง

พอใจ 
ด้านประสทิธภิาพและประโยชน์
ของระบบ 

4.42 0.62 ดมีาก 

ดา้นการออกแบบ 3.98 0.81 ด ี
ดา้นการสนบัสนุนและการบรกิาร
การใชง้าน 

4.14 0.62 ด ี

รวม 4.62 0.72 ดมีาก 
 
4.2) สรปุผลสถิติท่ีเกิดจากการใช้งานระบบ 
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีศกึษา บรษิัท อี

เกิล เทคโนโลยี่ จ ากดั ได้ท าการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
โดยแบ่งประเดน็ค าถามออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านประสทิธภิาพและ
ประโยขน์ของระบบ, ดา้นการออกแบบ และดา้นการสนับสนุนและการ
บรกิารการใชง้าน โดยท าการส ารวจ ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2560 จาก
ผู้ใช้งานจ านวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มพนักงานทัว่ไป 34 คน , กลุ่ม
พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง 5 คน และกลุ่มผู้ดูแลระบบ 1 คน สามารถ
สรุปไดด้งันี้ 
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4.2.1) กลุ่มพนกังานทัว่ไป 
ดา้นประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ

ระบบ ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ดา้นการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบัผู้ใช้งาน ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ด ีและด้านการสนับสนุนและการบรกิารการใช้งาน เน้นการใช้
งานและการบรกิารหลงัการใชง้าน ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ ์ด ี

ภาพรวมของการประเมนิความพึงพอใจของกลุ่มพนักงาน
ทัว่ไปอยู่ในระดบั ดมีาก 

4.2.2) กลุ่มพนกังานแผนกซ่อมบ ารุง 
ดา้นประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ

ระบบ ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ดา้นการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบัผู้ใช้งาน ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ด ีและด้านการสนับสนุนและการบรกิารการใช้งาน เน้นการใช้
งานและการบรกิารหลงัการใชง้าน ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ ์ด ี
  ภาพรวมของการประเมนิความพึงพอใจของกลุ่มพนักงาน
แผนกซ่อมบ ารุงอยู่ในระดบั ด ี

4.2.3) กลุ่มผูด้แูลระบบ 
ดา้นประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ

ระบบ ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดมีาก, ดา้นการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบัผู้ใช้งาน ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ ์ดมีาก และดา้นการสนบัสนุนและการบรกิารการใชง้าน เน้นการ
ใช้งานและการบรกิารหลงัการใชง้าน ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ ์
ดมีาก 
  ภาพรวมของการประเมนิความพงึพอใจของกลุ่มผูดู้แลระบบ
อยู่ในระดบั ดมีาก 

4.2.4) สรุปภาพรวมของระบบ 
ดา้นประสทิธภิาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ

ระบบ ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ดา้นการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบัผู้ใช้งาน ระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ด ีและด้านการสนับสนุนและการบรกิารการใช้งาน เน้นการใช้
งานและการบรกิารหลงัการใชง้าน ระดบัความพงึพอใจอยู่ในเกณฑ ์ด ี
  ภาพรวมของการประเมนิความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน
ระบบทัง้ 3 กลุ่ม อยู่ในระดบั ดมีาก 
 จากขอ้มูลขา้งต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการซ่อม
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ไดท้นัเวลา และสามารถตดิตามผลสรุปของการ
ด าเนินงานได ้ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 
5) สรปุผลและข้อเสนอแนะ 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์สามารถท างานไดจ้รงิ
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทัง้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
พนักงานทัว่ไป, พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง และผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบ
แจง้ซ่อมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ สามารถช่วยให้การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
จากพนักงานแผนกซ่อมบ ารุงไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพโดย
สามารถก าหนดระดบัความส าคญัของการแจ้งซ่อมได้ นอกจากนี้ยงั
สามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ใดที่มีการซ่อมบ ารุงบ่อยเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ส าหรับการ

ออกแบบระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใชแ้ละพฒันาเพือ่ปรบัใชใ้นองคก์รอื่นไดอ้กีดว้ย 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 

ในการด าเนินโครงงานครัง้นี้ ผูจ้ดัท าโครงงานไดร้บัความ
อนุเคราะห ์และความชว่ยเหลอืจากบุคคลหลายท่านดว้ยกนั จงึ
ขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสัง่
สอน ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.มัลลิกา วัฒนะ ที่เป็นที่ปรึกษา
โครงงานและได้ให้ค าชี้แนะน า แนวทางในการคิดวเิคราะห์ และการ
พฒันาระบบของโครงงานนี้ ขอขอบคุณบรษิทั อเีกลิ เทคโนโลยี ่จ ากดั 
ทีใ่หค้วามร่วมมอื ขอ้มลูและความรูใ้นการด าเนินงาน ขอขอบคุณ คุณ
พ่อ คุณแม่ ทีเ่ป็นก าลงัใจในการเรยีนและการท าโครงงานมาโดยตลอด 
ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์
ออกแบบระบบ และการท าเล่มโครงงาน 
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Abstract— Location awareness is a presence technology, 

which is very useful for various purposes. With the 

emergence of smartphones, it is feasible to apply the location 

awareness through the smartphone application. However, 

since the creation of location-aware applications for 

smartphones requires a deep knowledge of programming 

skill, and most of these applications are built for specific 

purposes, it is hard for general users to create their own 

location-aware apps for their specific purposes. In this paper, 

we propose a generic framework which provides the 

implementation steps, including setting up GoogleApiClient, 

Geofence Api, and Pending intent for waiting the 

notification, for general users to create their own location-
aware apps. We evaluate the accuracy of the proposed 

framework in terms of location’s radius and GPS accuracy 

values. Our simulation results show that the framework is 

acceptably accurate when Geofence accuracy values are less 

than or equal to 60% of Geofence radius. 

 
Keywords — Smartphones, applications, location aware, 

framwork, Android. 

I. INTRODUCTION 

Location-aware applications (apps for short) 
are very useful in daily life [1]-[2]. For example, Uber 
[3] and Grab [4] periodically notifies customers the 

current status of the cars they called, Nike+ running 

app [5] collects the route data of runners for their 

running records, Pokemon Go [6] is the game app 

whose gameplay relies on the actual location for 

collecting various monsters. In particular, these apps 

were created for their specific purposes, and limited 

for some users to create their own location-aware 

activities. 
In fact, there are the needs of an app which 

allows users to create their own location aware 

activities. For example, parents want to have a 

location aware app which can track the travel of their 

kids from their houses to schools. As we have known, 

there exists the kid tracking app, i.e., Footprints [7], 
which allows parents to track the travel of their kids. 
However, it is still not easy for users to choose the 

right values of location, i.e., latitude and longitude 
(lat/lon for short) and radius (meters), to guarantee the 

acceptable accuracy of location awareness. This is 

because the lacks of the knowledge of the location 

awareness technology. Besides, in case of developers, 

the creation of a location-aware app requires a little 

bit complex steps which it is not easy for novice 

developers. Hence, it is necessary to have a study of 

location awareness technology in order to assist both 

users and developers for creating location-aware apps 
with acceptable accuracy.  

In this paper, we propose a generic framework 
for assisting developers to simply create a location-
aware app. Also, we studied the location awareness 

parameters to find the suitable values for users to 

config their apps. In particular, the proposed 

framework is a set of implementation rules which 

relies on Geofence technology (API) [8] as a core 

technology for creating a location awareness app. In 

more detail, Geofence technology is used to monitor 

and trigger the specified locations when smartphones 

have entered and exited them. Furthermore, an 
example use of framework was explained through 
the creation of a simple app. 

The remainder of this paper is organized as 

follows: Section II introduces the background. 
Section III gives the location-aware framework. 
Section IV and V shows the experimental setup and 

results, respectively. Finally, Section VI concludes 

this work. 

II.     BACKGROUND 

In this section, we describe the technology 

involving with the development of location-aware 

apps on smartphones including Android systems, 

and Geofence technology. 

A. Android and Location-aware apps 

Android is an operating system used for 

various handheld devices, such as smartphones, 

tablets, smartwatches, Internet of Thing devices, etc. 
Android was developed and maintained by Google 
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since 2008 [9]. Specifically, Android is developed for 

a system which has a slow CPU, small memory size, 

and limited power budget. 
Android devices are perliminary installed with 

the basic apps, e.g., contact, clock, browser, etc, for 

users to use when they first bought smartphones. 
However, Android provides developers the App 

Programming Interface (API) for creating additional 

apps which users can download them from Google 

Play stores. Examples of apps include Super Mario 

Run, Youtube, Chrome, etc. Some APIs allow 

developers to access the hardware components of 

smartphones such as GPS, Wi-Fi, cellular, etc. In 

particular, GPS (Global Positioning System) plays a 

big role in a location awareness technology because 

it provides users the geolocation. In more detail, a 

smartphone’s GPS calculates the geolocation from 

the signals received from three satellites in 

approximate. The accurate of a smartphone’s GPS 

depends on several factors, e.g., the satellite 

geometry, signal blockage, atmospheric conditions, 

and etc [12].    

B. Geofence technology 

Geofence technology is a virtual perimeter for 

creating location awareness. With Geofence 

technology, users can get the notification of the 

locations they interest when they have entered or 

exited. The location-aware apps based on Geofence 

technology are composed of Geofence objects 

including lat/lon and radius (meters), expiration of 

awareness, transition events of enter and exit. Fig. 1 

illustates the example of Geofence technology 

including an area of circle whose center point is the 
lat/lon of the specified location. Geofence technology 

uses this area to detect the notification of the enter 

and exit events of smartphone users. 
 

III. LOCATION-AWARE FRAMEWORK 

This section describes the proposed 

framework for creating a smartphone location-aware 

app. The workflow of framework is introduced by the 

implementation of a simple GUI app. 

A. A core framework 

The framework is a set of implementation 

rules which are the steps (A, B, C, D, and E) to create 

a location-aware app by using Geofence technology, 

as shown in Fig. 2a. To begin using the framework, 

step A is initially implemented inside onCreate 

function of the Android’s Activity, i.e., by creating 

an object of 

GoogleApiClient class, named it as gac. Second, step 

B is to use gac for connecting to Google Play 

services integration. Next, step C includes the main 

part of the location-aware technology, i.e., the 

building of Geofence system. The Geofence system 

requires three main data for driving the process. The 

three data include the location’s name, lat/lon, and 

radius. In addition, the other two data, which are the 

expiration time of the Geofence usage, and the 

transition of entry and exit events, are included. Later, 

step D uses PendingIntent object for waiting the 

callback signal when users enter or exit the specified 

location. Finally, step E is used for creating the 

notification popup to users. 

B. Activity flow (A GUI element) 

 

Fig. 1. Geofence technology 
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(a) Core framework 

 

 

(b) Activity diagram of a simple app 

Fig. 2. The purposed framework of a location-aware app 

Fig. 2b illustrates the activity diagram to create 
a simple app based on the proposed framework. The 

flow of activity diagram conforms to the framework 

by using a list of number 1 to 5. The activity diagram 

works as follow: (1) when the app is launched, it 

shows the GUI composing of three input textboxes 

and one button. The three input textboxes associated 

with the three different data including location’s 

name, lat/lon, and radius. (2) After users insert all data 

and press the button (3), the simple app is put to 

execute in the background in order to wait for users 

to enter or exit the specified location, as shown in (4). 
Finally, when the smartphones have entered or exited 

the specified location, the Android system notifies 
the users the location, as shown in (5). 

 

IV. EXPERIMENTAL SETUP 

In this section, we describe the hardware and 

software experimental setup, the device under test 

(DUT), as well as the related software. 

A. Hardware and software setup 
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1) The hardware test bed consists of a host 

computer and a DUT. The host computer is a general 
laptop computer with a 1.70GHz processor i3-4010U, 

8GB of RAM, and 64-bit Windows 7; whereas, the 

DUT is a smartphone whose brand is Lenovo S90-A 

with a 1.2GHz processor 4 Cores, 2GB of RAM, and 

Android version 5.0.2. 
2) The software tool for creating the 

simple app is Android studio 2.3 [11] with sdk version 

25. The software tool is run on Window 7 64bit. 
Moreover, Fake GPS app, which is free to download 

from Google Play, is used for simulating the lat/lon 

of the specified location. 

V. EXPERIMENTAL RESULTS 

In this section, we verified the efficiency of 

the proposed framework by testing the relationship 

between the Geofence radius (meters), and GPS 

accuracy values (meters) which guarantees that 

smartphones are within this distance. This 

relationship impacts the use of location awareness 

app since users do not have more information to 

choose the suitable Geofence radius which fits to the 

GPS accuracy values.  
 

In this experiment, we used Fake GPS app to 

simulate lat/lon (13.712744,100.643761), i.e., Sri-Nut 

intersection, as shown in Fig. 3. The Geofence radius 

was set to 5 meter only, whereas the GPS accuracy 

values were set to 1, 2, 3, 4, and 5 meter, 

respectively. To measure the accuracy, we use the 

number of notifications, and delay time (second) 
when users enter the specified location. For each 

relation testing, it was repeatedly tested 5 times, and 

then calculated its average.  
Based on the experimental results as shown in 

Table I, we analyzed that, with Geofence radius is set 

to 5 meter, the accuracy of location awareness is 

acceptable when the GPS accuracy values are set to 

1, 2, and 3 meter or within 60% of Geofence radius. 
Moreover, its accuracy trends to be decreased, i.e., 
less numbers of notifications and high delay time, 

when the GPS accuracy values are set to 4 and 5 

meters, respectively. 

VI. CONCLUSION AND FUTURE WORK  

In this work, we present the framework for 

simply creating a location-aware app for general 

purposes, and also evaluate the efficiency of using 

Geofence technology. The framework is the set of 

implementation rules for creating a location-aware 

app based on Geofence technology API. The 
efficiency of the framework is evaluated by the 

simulation which shows that the framework is 

acceptably accurate when GPS accuracy values are 
set to less than or equal to 60% of Geofence radius. In 

the future, we will evaluate more results with the 

actual experiments on various values setting up, e.g., 
lat/lon, radius, GPS accuracy value, users’ speed for 

entering and exiting the Geofence area. 
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GEOFENCE RADIUS VS GPS ACCURACY VALUE 

GPS accuracy 
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4 5 17 
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การออกแบบและพฒันาโดรน 
Design and Construction of Drone 
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บทคดัย่อ  
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV: Unmanned Aerial 

Vehicle) หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า โดรน (Drone) ได้รบัความนิยมอย่าง
มากในการน ามามาประยุกต์ใช้งานด้านการพัฒนา ทัง้งานโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์งานการเกษตร งานกูภ้ยั งานส ารวจพื้นที ่งานแผนที ่เป็นต้น 
ดว้ยความนิยมดงักล่าวงานวจิยัฉบบันี้จงึน าเสนอการออกแบบและพฒันาโด
รน เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชก้บังานทีห่ลากหลาย เพยีงการเปลีย่นเครื่องมอื
หรอือุปกรณ์ทีจ่ าเป็นต่องานนัน้ๆ ด้วยราคาทีถู่กกว่าการซื้อส าเรจ็รูปถงึรอ้ย
ละ 55 ผลการทดสอบการใช้งานโดรน พบว่าโดรนสามารถบินได้สูงสุด 1 
กโิลเมตร แบตเตอรีท่ีใ่ชส้ าหรบังานบนิใชง้านไดสู้งสุด 18 นาท ีโดรนสามารถ
ท างานกบัมอืถอืทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยน์ได ้อกีทัง้สามารถใชม้อืถอืสัง่
ใหโ้ดรนบนิตามการก าหนดเสน้ทางการบนิส ารวจดว้ยโปรแกรม TOWER ใน 
Android เมื่อน าไปทดสอบบินส ารวจนาขา้วพบว่าโดรนสามารถส ารวจพื้นที่
นาขา้วขนาดใหญ่ มองเหน็วชัพชืและแมลงศตัรูพชืได้ จากผลการด าเนินงาน
พบว่าโดรนทีป่ระกอบขึน้สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล 
ค าส าคญั: การประยุกตใ์ชโ้ดรน , การประกอบโดรน, เทคโนโลยอีากาศยาน
ไรค้นขบั 
 
ABSTRACT 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) or known as Drone is very 
popular for apply in a development of advertising, public relations, 
agriculture, rescue, survey areas and maps, etc. With that popular, this 
research presents the design and development of Drone to be able to 
apply on a variety of tasks. Changing the tools or equipment needed 
for that job will be cheaper than buy finished Drone up to 55 percent. 
The test results of Drone usability show the maximum height Drone can 
be fly is 1 kilometer, with the battery for the longest fly is up to 18 
minutes. Drone can be run on a mobile phone with android system and 
also use mobile phone to control Drone fly on the route survey by 
TOWER program on android. When surveyed a paddy, we found Drone 
can surveyed a large paddy, weeds and insects. The result found 
Drone assembly can work with effectively and effectiveness. 
Keywords:  Applied Drone, Construction and Assembly Drone. 
Unmanned Aerial Vehicle. 
 
1) บทน า 

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV: Unmanned Aerial 
Vehicle) หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า โดรน (Drone) ถูกน ามาใช้ในการ
พฒันา การวางแผน การแก้ไขปญัหา การพฒันาเมอืง ซึ่งเป็นการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศสมยัใหม่มาใช้ในการ
เพื่อให้สามารถเขา้ถึงพื้นที่ไดม้ากขึ้นและได้ขอ้มูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ในงานวศิวกรรม มกีารน าโดรน
มาใชใ้นการส ารวจจดัท าแผนที่ งานก่อสรา้ง รวมถึงงานออกแบบ การ
น าโดนมาใชส้ าหรบัการตรวจสอบพืน้ทีท่ีม่นุษยเ์ขา้ไมถ่งึ [1] การใชง้าน
โดรนเพือ่การกูภ้ยัในพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึไดย้าก ใชง้านดา้นความปลอดภยั       

ปจัจุบนัมนีักวจิยันิยมประยุกต์ใชง้านโดรนในงานหลากหลาย
รปูแบบ เช่น การประยุกต์ใชง้านโดรนกบังานสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากโดร
นราคาไม่แพงมากและมีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [2] การ
ประยุกต์การใช้งานโดรนเพื่อการบรหิารจดัการน ้า [3] การสรา้งสรรค์
ผลงานโฆษณา [4][5] การใช้โดรนไล่นกในนาขา้ว การพ่นยา บนิโรย
ปุ๋ ยในนาขา้ว [6][7] นอกจากนี้ กุลธดิา เด่นวทิยานันท์ [8] สรุปรายงาน
การเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า ตามผลการส ารวจของ PwC’s Clarity 
from above วเิคราะหว์่ามลูค่าของโดรนในตลาดโลกอกี 5 ปีขา้งหน้าจะ
สูงถึงกว่า 127,000 ล้านดอลลาร์ หรอืกว่า 4.4 ล้านล้านบาท น าโดย
อุต สาหกรรมโครงสร้างพื้ น ฐาน  ( Infrastructure) รอ งลงมาคือ 
การเกษตร (Agriculture) และอันดับที่สามคือ การคมนาคมขนส่ง 
(Transport) รายละเอยีดดงัแสดงเป็นแผนภมูใินภาพที ่1  

 

 
 

ภาพที ่1 อตัราการเตบิโตของโดรนดา้นต่าง ๆ
จากความนิยมและอตัราการเตบิโตดา้นการน าอากาศยานไรค้นขบั หรอื
โดรน มาใช้งาน  ดงันัน้งานวิจยัฉบับนี้จึงน าเสนอการออกแบบและ
พฒันาโดรนทีส่ามารถปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ไดห้ลากหลายรูปแบบ เพยีง

เปลีย่นเครื่องมอืหรอือุปกรณ์บางส่วน ก็สามารถน าไปประยุกต์กบังาน
หลากหลายชนิด เช่นงานการเกษตร งานส ารวจพื้นที่ งานน าเสนอ
ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นตน้  



 

99 

 

2) การออกแบบและสร้างระบบโดรน 
 2.1 โครงสรา้งสถาปตัยกรรมของโดรน 
การออกแบบและพัฒนาโดรนมกีารท างานตามรูปแบบของ 

Layout การเชื่อมต่ออุปกรณ์บอร์ดควบคุมการบินยี่ห้อ Arducopter   
รุ่น APM ดงัแสดงเป็นแผนผงัในภาพที ่2  

 
ภาพที ่2 แผนผงัแสดงความสมัพนัธก์ล่องควบคุม 
ทีม่า: https://th.aliexpress.com 

จากภาพที ่2 โดรนประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลายๆอย่างมา
เชื่อมต่อกนัอย่างมนีัยยะ ซึ่งจะต้องมคีวามสมัพนัธ์กนัเพื่อให้สามารถ
ท างานร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ หวัใจส าคญัของโดรนคอื กล่อง
ควบคุมการบิน  ที่ จะท าห น้ าที่ เป็ น เสมือนสมองกล ที่ ช่ วย ให้
ความสามารถและมปีระสทิธภิาพมากกว่าโดรนทัว่ๆ ไป อุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การประกอบโดรน ประกอบด้วย (1) RadioLink ท าหน้ารบัสญัญาณ

ค าสัง่ตามที่ถูกส่งมาจากเสารบัสญัญาณคลื่นวทิยุ แล้วส่งข้อมูลไปยงั
กล่องควบคุมหลกัตามแต่ละช่องเพื่อตัง้ค่าการควบคุมให้ตรงกนั (2) 
GPS ท าหน้าจะหาพกิดัของตวัเองเพื่อแจ้งให้กล่องควบคุมหลกัทราบ
พกิดัแบบ real time (3) Gimball ท าหน้าทีร่บัขอ้มลูค าสัง่มุมกม้เงยจาก
กล่องควบคุมหลกัเพื่อใหป้รบัแกนใหอ้ยู่ในแนวเดมิตลอดเวลา ช่วยให้
ลดการสัน่สะเทือนและการสัน่ของกล้อง (4) Speed Controller ท า
หน้าทีร่บัค าสัง่จากกล่องควบคุมหลกั และรบักระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่
เพื่อจ่ายให้กบัมอเตอร์ โดยจะก าหนดรอบการหมุนของมอเตอร์ให้มี
ความเรว็รอบตามที่กล่องควบคุมหลกัสัง่การ (5) Mortor ท าหน้าที่ขบั
ใบพดัใหห้มนุตามความเรว็รอบทีส่ ัง่การมายงั Speed Control เพือ่ใหม้ี
แรงยกจากการขบัใบพดัดว้ยความเรว็รอบทีส่งู โดยจะท างานเป็นอสิระ
ทัง้ 4 ตวั ซึง่จะขึน้อยู่กบักล่องควบคุมหลกัทีป่ระมวลผลและสัง่การ 
 โดยจุดเด่นของโดรนทีพ่ฒันาขึน้มานี้ คอืการเลอืกใชอุ้ปกรณ์
ที่มีคุณภาพสูง เช่น GPS Module ที่มีค่าความคลาดเคลื่อน < 0.5 
เมตร ท าใหร้กัษาต าแหน่งการบนิ หรอืการเคลือ่นทีไ่ปยงัเป้าหมายดว้ย
ความแม่นย าที่สูงมาก และ กล่องสมองกล Arducopter ถือเป็นหวัใจ
ส าคญัในการเพิม่คุณสมบตัแิละความสามารถอากาศยานไรค้นขบั หรอื
โดรน ใหม้รีะบบการบนิอตัโนมตัแิละก าหนดโปรแกรมการบนิแบบ ระบุ
พกิดั ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ สามารถใช้ฟงัก์ชนัต่างๆ ได้อีก
มากมาย จึงเหมาะที่จะน าไปประยุกต์ ใช้กับงานที่หลากหลาย

2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโดรน ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น Hardware และ Software ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟร ีเช่น 
โปรแกรม Tower, โปรแกรม Mission Planner รายละเอยีด Hardware ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางที ่1 อุปกรณ์ทสี าคญัในการประกอบโดรน 

ชื่ออุปการณ์ ภาพอุปกรณ์ ท าหน้าที ่

เฟรม 

 เป็นตวัโครงหลกั เพื่อใชต้ดิตัง้
อุปกรณ์ 

กล่องควบคุมหลกั 

 กล่องประมวลผลหลกัควบคุมการบนิ
ดว้ยโปรแกรมสมองกล 

เสาสญัญาน GPS 

 รบัสญัญาณ GPS เพื่อใหก้ล่อง
ควบคุมหลกัทราบพกิดั 
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ตารางที ่1 (ต่อ)   
ชื่ออุปการณ์ ภาพอุปกรณ์ ท าหน้าที ่

Gimball 

 รกัษาแกนของกลอ้ง เพื่อป้องกนั
ภาพสัน่จากการบนิ 

Air Module (Data Transmiter) 

 

รบั-สง่ ขอ้มลูและสญัญาณ ระหวา่ง
ภาครบัและภาคสง่ 

RadioLink 

(กล่องควบคุมการบนิ) 

 

ควบคุมการบนิตามทีไ่ดร้บัสญัญาณ 

กลอ้ง Sport cam 

    
 

ใชบ้นัทกึภาพ 

และวดีโีอ ในเวลากลางวนั 

ชุดรบัสง่สญัญาณภาพและเสยีง 
(Ground Station) 2 watt 

 

รบั-สง่ สญัญาณภาพและเสยีง  ดว้ย
คลื่นความถี ่5.8 Ghz 

พรอ้มเสารบั-สง่ ก าลงั 2 watt รองรบั
สญัญาณภาพไดไ้กล 500 เมตร 
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2.3 การประกอบโดรน 
จากแผนผงัโครงสรา้งอากาศยานไรค้นขบัในภาพที ่2 และ อุปกรณ์ทีใ่ชง้านในการประกอบอากาศยานไรค้นขบัในตารางที่ 1 ผูว้จิยัน ามา

ประกอบเป็นชุดโครงสรา้งอากาศยานไรค้นขบั (โดรน) ผลการประกอบดงัแสดงในภาพที ่3  
 

 
ภาพที ่3 ชุดโครงสรา้งอากาศยานไรค้นขบั  
 
3) การทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบโดรน 

3.1 ประสทิธภิาพของระบบโดรน 
 โดรนทีใ่ชน้ี้มคีุณสมบตัใิกลเ้คยีง เมือ่เทยีบกบัโดรนทัว่ๆไปที่

มรีาคาค่อนขา้งสงู ซึง่จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
3.1.1 สามารถบนิไดส้งูไมน้่อยกว่า 500 เมตร 
3.1.2 สามารถควบคุมระยะไกลไมน้่อยกว่า 500 เมตร 
3.1.3 สามารถรบัส่งสญัญาณภาพไดไ้มน้่อยกว่า 100 เมตร 

 

3.1.4 สามารถระบุเสน้ทางการบนิอตัโนมตัไิด ้
3.1.5 สามารถบนิต่อเนื่องไดไ้มน้่อยกว่า 15 นาท ี
3.1.6 สามารถบนิดว้ยความเรว็ไมน้่อยกว่า 50 กม./ชม. 
3.1.7 มฟีงัชัน่ฉุกเฉนิ บนิกลบัเองไดอ้ตัโนมตั ิ
ทัง้หมดนี้  คือคุณสมบัติทัว่ไปของ UAV หรืออากาศยานไร้

คนขบั โดยการพฒันาใหม้รีะบบควบคุมการท างานตามค าสัง่ดว้ยกล่อง
ควบคุมหลกัที่ท าหน้าที่เปรียบสมองกล สามารถรองรบัการใช้งานที่
หลากหลาย มคีวามคล่องตวัในการเคลือ่นที่ มคีวามแขง็แรงและทนต่อ
แรงกระแทก มคีวามแม่นย าสูงในการหาต าแหน่งหรอืพิกดั สามารถ
รบัส่งสญัญาณควบคุมดว้ยคลืน่ความถี่ 2.4 GHz สญัญาณชุดค าสัง่ดว้ย
คลื่นความถี่ 915 MHz และสญัญาณภาพแบบ real-time ได้ไกลกว่า
500เมตรด้วยความถี่ 5.8 GHz ความเรว็สูงสุด 70 km/h ทนความรอ้น
กว่า 85 องศา จงึสามารถบนิส ารวจใกลพ้ื้นทีท่ีม่เีหตุไฟไหมไ้ด ้มรีะบบ
ป้องกนัระยะควบคุมได ้มรีะบบบนิกลบัเองไดใ้นกรณีขาดการเชื่อมต่อ
จากสญัญาณ สามารถถ่ายภาพทัง้กลางวนัและกลางคนืไดด้ ีสามารถ
บนิขึน้สูงไดก้ว่า 1000 เมตร บนิไปกลบัดว้ยระบบก าหนดเสน้ทางการ
บนิ(Way point) รวมระยะทางกว่า 10 กโิลเมตร ระยะเวลาบนิรวมกว่า 
18 นาท ีจงึสรุปได้ว่า อากาศยานไร้คนขบั หรอืโดรน มปีระสทิธภิาพ
เพยีงพอและเหมาะทีจ่ะน ามาใชใ้นภารกจิทีห่ลากหลาย 

 
ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบราคาและคุณสมบตัขิองโดรนแต่ละบรษิทั 

ยีห่อ้/รุ่น 

คุณสมบตั/ิประสทิธภิาพ  

ราคา 

ดไี
ซน์

 

คว
าม
ทน

ทา
น 

เว
ลา
บนิ

ฬ>
10
นา

ท ี

ป้อ
งก
นัก

าร
ชน

 

ระ
ยะ
คว

บค
ุม 

บนิ
 O

ut 
do

or
  

(ก
าร
สูล้

ม)
 

จอ
แส

ดง
ภา

พ 

กา
รบ

นัท
กึภ

าพ
 

ระ
บบ

 G
PS

 

มรี
ะบ

บก
 าห

นด
เส
น้ท

าง
กา
รบ

นิ 

รอ
งร
บัอุ

ปก
รณ์

 
อะ
ไห
ล่ท

ัว่ไ
ป 

คว
าม
เรว็

>5
0k

m/
h 

บนิ
กล

บัอ
ตัโ
นม

ตั ิ

DJI PHANTOM 4       -       50,000 

YUNEEC 
TYPHOON H              50,000 

DJI Mavic Pro       -       34,000 

GoPro Karma    -          38,000 

V686    -     - - -  - 4,200 

Xiapmi Mi Drone       -       25,000 

CX-20    -   - -      9,000 

DJI Inspire     -       -   77,000 

Drone ทัว่ไป    -   -  - - - - - 2,000 

Droneงานวจิยันี้    -          21,370 

* อ้างอิงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจาก http://www.lnwgadget.com/ และน ามาแปลงเป็นคะแนน โดยพิขขารณาตามประสิทธิภาพที่ระบุในคุณสมบัติของโดรนแต่ละรุ่น 



 

102 

 

 
3.2 ประสทิธผิลของระบบอากาศยานไรค้นขบั หรอืโดรน  

จากประสทิธภิาพของอากาศยานไรค้นขบั หรอืโดรน ท าใหไ้ด้
ประสทิธผิลโดยมุง่เน้น “ ดา้นเกษตรแปลงใหญ่ “ ดงันี้ 

- เกษตรกรสามารถทราบถึงสภาพปญัหาในไร่นาได้อย่าง

รวดเร็วและทัว่ถึง ท าให้สามารถแก้ปญัหาได้ทันเวลา ลด

การสญูเสยีของพชืไร่ไดม้าก 

- ลดการค่าใช้จ่ายในการพ่นยาก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 

เนื่องจากทราบถงึเป้าหมายในการพ่นยาทีช่ดัเจน จงึไม่ต้อง

สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายเท่ากบัเมือ่ก่อนซึง่ตอ้งพ่นทัว่ทัง้ไร่นา 

- เกษตรกรสามารถควบคุมปรมิาณการใชปุ้๋ ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และตรงตามความตอ้งการของพชืไร ่ท าใหไ้ดผ้ลผลติสงูขึน้มี

มคีุณภาพด ี

- เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีข ึ้น จากการด าเนินการตาม

นโยบาย “แปลงใหญ่” ที่รฐับาลได้สนับสนุน ส่วนหนึ่งเกิด

จาก การน าโดรน หรอื อากาศยานไรค้นขบั มาเป็นหนึ่งใน

กลไกลดา้นการใชเ้ทคโนโลยรี่วมกนัของนโยบายดงักล่าว 

4) การประยกุต์ใช้อากาศยานไร้คนขบั หรือโดรน เพ่ือการส ารวจ 
 4.1 การตัง้ค่าการบนิ 

เป็นการก าหนดค่าในการก าหนดขอบเขต ค่าต ่าสุด หรือ
ค่าสงูสุด ก่อนท าการบนิ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดระหว่างท าการบนิ 

 
ภาพท่ี 4 ตวัอย่างการตัง้ค่าระบบการบนิของโดรน 
 
 4.2 เริม่การบนิตามเสน้ทางทีก่ าหนด 
 ท าการบนิแบบ Way point หรอืบนิตามเสน้ทางทีก่ าหนดใน
โปรแกรม โดยทีอ่ากาศยานไรค้นขบั หรอืโดรน จะท าการบนิอตัโนมตัิ
ตามเสน้ทางทีร่ะบุจนจบภารกจิ 

     
ภาพท่ี 5 ตวัอย่างการใชโ้ปรแกรมก าหนดเสน้ทางการบนิของโดรน 

 
4.3 ตวัอย่างการใชง้านระบบโดรน 

ตวัอย่างการประยุกต์ใช้โดรนกบันาแปลงใหญ่ดงัแสดงใน
ภาพที ่7-8 

 

 
ภาพท่ี 6 ภาพมมุสงูจากการบนิส ารวจภาพรวม 
 

 
ภาพท่ี 7 การบนิต ่าเพือ่เกบ็ภาพแบบเจาะจง 

 
นอกจากการประยุกต์ใชก้บัการท านาแปลงใหญ่แลว้โดรนยงั

สามารถน ามาใช้ในการส ารวจพื้นที่ที่ยากต่อการเขา้ถึงโดยมนุษย์ได ้
และสุ่มเสีย่งต่อการเสยีหายของอุปกรณ์โดรนที่มรีาคาแพง เช่น พื้นที่
น ้าท่วม พื้นที่ทิ้งขยะที่มนี ้าท่วมขงั เป็นต้น อาจใช้เวลานานในการส่ง
ซ่อม ดงัตวัอย่างในภาพที ่8 – 9 

 

 
ภาพท่ี 8 การส ารวจพืน้ทีน่ ้าท่วม 
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ภาพท่ี 9 การส ารวจพืน้ทีท่ิง้ขยะ 

เมื่อท าการศกึษางานวจิยัหลายเล่ม ด้านการพฒันาอากาศ
ยานไร้คนขับหรือโดรน  พบว่า มีการพัฒนาเพื่ อน าไปใช้อย่ าง
หลากหลาย เช่น การน าโดนมาใช้ส าหรบัการตรวจสอบพื้นที่ที่มนุษย์
เขา้ไม่ถึง [1] การใช้งานโดรนเพื่อการกู้ภยัในพื้นที่ที่เขา้ถึงได้ยาก ใช้
งานด้านความปลอดภยั การประยุกต์ใช้งานโดรนกบังานสิง่แวดล้อม 
เนื่องจากโดรนราคาไมแ่พงมากและมคีุณสมบตัเิป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
[2] การประยุกต์การใช้งานโดรนเพื่อการบริหารจัดการน ้ า [3] การ
สรา้งสรรคผ์ลงานโฆษณา [4][5] การใชโ้ดรนไล่นกในนาขา้ว การพ่นยา 
บนิโรยปุ๋ ยในนาขา้ว [6][7]  เป็นต้น เมือ่พจิารณาดา้นคุณสมบตัแิลว้ โด
รนทีพ่ฒันาขึ้นเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบังานดงักล่าวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
5) สรปุผล 

จากการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลการประกอบชุดอุปกรณ์
อากาศยานไรค้นขบั หรอื โดรน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส ารวจไร่นา
แปลงใหญ่หรอืส ารวจพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยากและสุ่มเสี่ยงต่อการ
เสยีหายของโดรน โดยศึกษาทัง้ด้านคุณสมบตัิและเปรยีบเทียบราคา
ตามการประกอบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมของโดรน  ผลการประกอบ
และทดสอบประสทิธภิาพประสทิธผิลของโดรน พบว่า โดรนทีป่ระกอบ
มรีาคาประหยดักว่าโดรนส าเร็จรูปกว่าร้อยละ 50 อีกทัง้ยงัสามารถ
ท างานร่วมกับแอพพลิเคชันทัง้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ
ระบบปฏบิตักิาร Android   

จากความสามารถในการส ารวจพื้นที่ต่ างๆ พบว่า โดรน
สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในงานส ารวจไดเ้ป็นอย่างดี จากการใชง้านจรงิ 
พบว่า ยงัมกีารสัน่ของตัวเครื่องในขณะบนิลงระดบัความสูงไม่เกนิ 5 
เมตร ซึ่งไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และนอกจากนี้ ยงัสามารถ
น าไปประยุกต์ใชไ้ดอ้กีหลากหลายประเภทงานดว้ยราคาทีป่ระหยดักว่า  

ทัง้นี้  การน าโดรนมาใช้ ในงานด้านต่างๆ ผู้ใช้ต้องเข้าใจ
กฎระเบียบด้านการบินให้ครบถ้วน และจะต้องผ่านการฝึกฝนการ
ควบคุมโดรนให้ช านาญก่อนท าการบิน พร้อมทัง้ต้องหมัน่ตรวจสอบ
สมรรถนะของโดรนใหม้คีวามพรอ้มก่อนใชส้ ารวจในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่ง 
เพือ่ป้องกนัการผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
 
 
 
 
 

6) ข้อเสนอแนะ 

• โดรนมีการน ามาประยุกต์อย่างแพร่หลาย เพื่อการ
ถ่ายภาพทางอากาศหรอืถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งอาจน ามาซึ่ง
การละเมดิสทิธหิรอืทรพัย์สนิส่วนบุคคลของผู้อื่น ดงันัน้
ควรมกีารออกกฎหมายเกี่ยวกบัการใช้โดรนเพื่อป้องกนั
การละเมดิสทิธหิรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่น 

• การบินในแต่ละภารกจิ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
เป็นส าคญั ไมค่วรฝืนบนิ เพราะอาจเกดิความเสยีหายได ้

• การใช้โดรน มทีัง้การน าไปใช้ในด้านสร้างสรรค์และด้าน
ท าลายล้าง โดยฝายความมัน่คงควรมีแนวทางการใน
ป้องกนัภยัจากการใชโ้ดรนเป็นเครือ่งมอืในการก่อการรา้ย 

• จากประสบการณ์ในการทดสอบและใชง้านจรงิ พบว่า การ
จะเลอืกใชอุ้ปกรณ์แต่ละชนิด ต้องค านึงถงึภารกจิหรอืงาน
ที่จะน าโดรนไปใช้ เช่น การส ารวจด้วยภาพมุมสูง ไม่
จ าเป็นต้ องใช้  Gimbol หรือ  กล้องที่ คุณ ภาพสูงนัก 
เนื่องจากระดบัความสูงยิ่งมาก ภาพที่ได้ จะเสถียรกว่า
ระดบัต ่า, การสอดแนม หรอื การใชท้างยุทธวธิทีางทหาร 
ควรใช้ GPS ที่มีความแม่นย าสูง , การถ่ายภาพเวลา
กลางคนื หรอืพื้นทีม่แีสงน้อย ควรใชก้ลอ้งแบบอนิฟราเรด 
หรอืมโีหมดชดเชยแสงไดด้ ีเพือ่ใหไ้ดภ้าพทีม่คีุณภาพ   
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บทคดัย่อ 
 การวิจยันี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรบัรู้คุณค่า
สนิคา้และการบรกิาร ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความพงึพอใจ ความ
ไว้วางใจ และภาพลกัษณ์องค์กร ต่อความจงรกัภกัดีของลูกค้าผู้ใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขตกรงุเทพมหานคร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรในการ
ค านวณของ W.G. Cochran และท าการสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็นสอง
ขัน้ตอน ได้แก่ การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมแิละการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดย
ก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างตามจ านวนประชากรชายหญิงในแต่ละเขต 
จ านวน 400 คน การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมวีธิดี าเนินการวจิยั 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วเิคราะหข์อ้มูลโดย
สถติเิชงิอนุมานทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีร์
สนั การวเิคราะหปั์จจยั การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคุูณ 
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรในด้านความปลอดภัยและ
ชื่อเสยีง และ ด้านบรกิารและการเขา้ถึงบรกิารมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขตกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด โดยมี
อทิธพิลร้อยละ 33.1 และมีค่าสมัประสิทธิค์วามสมัพนัธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ 
57.50 
ค าส าคญั : ปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์ร, ความจงรกัภกัด,ี ผูใ้ชบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to know what factors that 
affects most on the loyalty of the internet users in Bangkok and such 
factors are: product recognition and services, Service marketing mix, 
satisfaction, trust and company image. The population of this study 
was the users of mobile internet in Bangkok. The sample was selected 
using the formula of W.G. Cochran. This formula has two sets of 
sampling, the stratified sampling and simple random sampling with a 
total population of 400 people. Method Questionnaires were used to 
collect data.Data were analyzed using inferential statistics, including 
hypothesis testing, correlation coefficient Pearson. Factor analysis the 
multiple regression analysis. The results showed that the organization 
of access to services, Safety and the reputation of the most influential 

on the loyalty of users of the mobile internet in Bangkok and Influenced 
by 33.1 per cent and multiple correlation coefficients (r) of 57.50 
percent. 
Keyword: Corporate Image Factors, Customer loyalty, Users of mobile 
Internet 
 

1) บทน า 
 ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตเขา้มามบีทบาทในชวีติของคนไทย
เป็นอย่างมาก จนเรยีกไดว้่าเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนัทีข่าด
ไม่ได้ของคนไทยในยุคนี้ ก็ว่ าได้ เห็นได้จากผลส ารวจการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2016 ประชากรไทย
ทัง้สิ้น 68.1 ลา้นคน มผีูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ต 38 ลา้นคน คดิเป็น 56 % 
ของประชากรทัง้หมด โดยอุปกรณ์ยอดนิยมที่คนไทยนิยมใช้ส าหรบั
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แก่ สมาร์ทโฟน 82.1 % เชื่อมต่อนาน 5.7 
ชัว่โมงต่อวนั รองลงมาคอื คอมพวิเตอร์พซีี และ คอมพวิเตอร์พกพา 
โดยเชื่อมต่อนาน 5.4 ชัว่โมงต่อวนั และ 5.2 ชัว่โมงต่อวนัตามล าดบั 
ท าใหเ้หน็ไดว้่าคนไทยตดิมอืถอื และใชอ้ินเตอร์เน็ตตลอดเวลา [1] ไม่
เพยีงแค่ประชาชนทัว่ไปเท่านัน้แต่ในภาคธุรกจิต่างให้ความส าคญักบั
กระแสเศรษฐกจิในยุคดจิทิลั ภาคธุรกจิเอกชนจงึมกีารน าเครื่องมอืบน
ดจิทิลั ออนไลน์ หรอืโซเชยีล มาเป็นช่องทางส าคญัในการสื่อสารและ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เห็นได้จากอัตราการเติบโตของตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ (E-Commerce) ที่ก าลังมีการเติบโตสูงขึ้นส่งผล
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคญัของธุรกิจ
สือ่สาร จงึเป็นสาเหตุใหแ้ต่ละเครอืข่ายต่างกระโดดเขา้สู่การแข่งขนัใน
การประมูลคลื่นความถี่ 3G/4G เพื่อแย่งชงิความเป็นผู้น าทางด้าน 
Mobile Internet โดยผูช้นะประมลูทีถ่อืเป็นผูเ้ล่นรายใหมใ่นตลาดบอร์ด
แบนด์ไร้สายในครัง้นี้คือ บริษัท แจสโมบาย บรอดแบนด์ เจ้าของ
เดยีวกนักบั 3BB ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ในตลาดอนิเทอร์เน็ตบา้น
ในปัจจุบนั สาเหตุในการประมลูครัง้นี้เนื่องจากต้องการขยายธุรกจิจาก
อนิเทอรเ์น็ตบา้นมาสู่ Mobile Internet  ท าใหต้ลาดสือ่สารซึง่แต่เดมินัน้
เป็นตลาดทีแ่ขง่ขนักนัอย่างรุ่นแรงอยู่แลว้ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ไปอกี
มีการปรับราคาเพื่อแย่งฐานลูกค้า และรักษาฐานลูกค้าเดิมแต่ใน
ปัจจุบนัคู่แขง่ขนัแทบทุกรายมอีตัราค่าบรกิารทีใ่กลเ้คยีงกัน ดงันัน้การ
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ใช้กลยุทธ์ทางดา้นราคาอย่างเดยีวไม่เพยีงพอหากธุรกจิต้องการที่จะ
รกัษาฐานลกูคา้เก่าเอาไว ้เพือ่ลดตน้ทุนในการหาลกูคา้รายใหม ่ลดการ
ใช้เวลาและทรพัยากร การสร้างความจงรกัภกัดขีองลูกคา้จงึเป็นสิง่ที่
ส าคญัอย่างยิง่ในการด าเนินธุรกิจจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
นกัวจิยัยงัคงใหค้วามสนใจในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจและ
ความจงรกัภกัด ี[2] อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ผู้ว ิจยัจงึได้มคีวามสนใจใน
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหก้จิการ
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ปรบัปรุงจุดบกพร่องในสนิคา้และการบรกิารใหส้ามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในดา้นต่างๆอนัจะน าไปสู่ความพงึพอใจและความ
จงรกัภกัดขีองลูกค้า เพื่อน าไปสู่ผลก าไรอนัเป็นจุดมุ่งหมายของการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถงึการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และการสรา้ง
ความส าเรจ็ทีย่งัยนืใหแ้ก่ธุรกจิในอนาคต 
 

 1.1) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.1.1 เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรจ์ าแนก 

ตามผูใ้ชบ้รกิาร 
 1.1.2  เพื่อศึกษาการรบัรู้คุณค่าของสินค้าและการ
บรกิาร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความพงึพอใจ ความ
ไว้วางใจ ภาพลกัษณ์องค์กร และ ความจงรกัภกัดขีองลูกค้า จ าแนก
ตามผูใ้ชบ้รกิาร 
  1.1.3 เพื่อศกึษาอทิธพิลของการรบัรูคุ้ณค่าของสนิคา้
และการบรกิาร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ความพงึพอใจ 
ความไว้วางใจ ภาพลกัษณ์องค์กรที่มต่ีอความจงรกัภกัดีของลูกค้า
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 1.2) สมมติฐานการวิจยั 
 1.2.1 ปัจจัยการรับรู้คุณค่าสินค้าและการบริการมี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้  
 1.2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมอีทิธพิล
ต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้  
 1.2 .3  ปัจจัยความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความ
จงรกัภกัดขีองลกูคา้ 
 1.2 .4 ปัจจัยความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความ
จงรกัภกัดขีองลกูคา้  
 1.2.5 ปัจจยัภาพลกัษณ์องค์กรมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของลกูคา้  

1.3) กรอบแนวคิดการวิจยั 
ตวัแปรตน้ 

 
 

ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 

2) การทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการรบัรู้คณุค่าสินค้าและการบริการ
 [3]  คุณค่าที่ร ับรู้ เ ป็นการประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
อรรถประโยชน์ของ สนิคา้ บรกิารโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ทีไ่ดร้บักบัสิง่
ทีเ่สยีไป ซึ่งอาจเกดิก่อนหรอืหลงัการตดัสนิใจซื้อกไ็ด้ [4],[5]การรบัรู้
ความคุม้ค่าเป็นปัจจยัทีส่่งผลทางบวกกบัความพงึพอใจเมือ่ลูกคา้มกีาร
รบัรูค้วามคุม้ค่าในทางบวก และลูกคา้มคีวามพงึพอใจย่อมส่งผลไปยงั
การกลบัมาซื้อซ ้า และความจงรกัภกัดดีว้ย 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 
 [6],[7] ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (Service Marketing 
Mix) คอืเครื่องมอืหรอืปัจจยัทางการตลาดบรกิารที่ควบคุมได้ที่ธุรกจิ
ต้องใชร้่วมกนัเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกดิความต้องการสนิค้า
และบรกิารของตน การบรกิารเป็นสิง่ที่จบัต้องไม่ได้จงึต้องมกีารวาง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ร ับจากการ
บรกิารเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้าเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถท าการ
ตดัสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งก็คือส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ปัจจยั ซึ่ง
ประกอบดว้ย 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  สิ่งที่ เสนอขายต่อตลาด
เป้าหมายซึง่สามารถตามสนองความตอ้งการได ้
 2. ดา้นราคา (Price) การตดัสนิใจเกีย่วกบัการก าหนดราคา
เบือ้งตน้ส าหรบัแต่ละผลติภณัฑ ์ 
 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) กิจกรรมการน า
ผลติภณัฑท์ีก่ าหนดไวอ้อกสู่ตลาดเป้าหมาย 
 4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสม
ทางการตลาดตัวหนึ่งที่องค์การใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาด
เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์ร 
 5. ด้านบุคคล (People) บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ขายสินค้า และ บริการซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้าในด้าน
คุณภาพการบรกิารเป็นอย่างมาก 
 6. ดา้นกระบวนการการให้บรกิาร (Process) กระบวนการ
ออกแบบการส่งมอบบรกิารใหล้กูคา้ 
 7. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 
เป็นสิง่เรา้ทีม่องเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า แสดงถงึรปูและคุณภาพการบรกิาร
ของบรษิัทเป็นสิง่ที่ลูกค้าสามารถจบัต้องได้เป็นการสื่อสารการตลาด
ออกไปเป็นรปูลกัษณ์ทีป่รากฏ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 [8] ,[9]  เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจกับการบริการหรือ
ผลติภณัฑ์ โอกาสของความจงรกัภกัดกีบับรษิัทนัน้จะอยู่ในระดบัสูง 
เนื่องจากมคีวามรูส้กึทีด่ทีีอ่ยากใหเ้กดิขึน้อกีครัง้และจะท าใหลู้กคา้ราย
ใหม่กล้าเข้ามา ดังนั ้นการพูดแบบปากต่อปากเป็นตัวบ่งชี้หลัก
ความส าเรจ็ในอนาคตของบรษิทั การใหบ้รกิารทีด่ ีท าใหลู้กคา้มคีวาม
พงึพอใจและเพิม่ยอดขายในปัจจุบนัและอนาคตสาเหตุทีอ่งค์การส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของลูกค้า เนื่องจาก ความพึง
พอใจของลูกคา้มอีทิธพิลต่อองค์การในปัจจุบนัและผลการด าเนินงาน
ในอนาคต จากการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าความพงึพอใจของลูกคา้เป็นสิง่

การรบัรูคณุภาพสนิคา้และบรกิาร 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอื
ถอืในเขตกรงุเทพมหานคร 

ความพงึพอใจ 

ความไวว้างใจ 

ภาพลกัษณ์องค์กร 
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ส าคญัในการได้เปรียบทางการแข่งขนั ซึ่งน าไปสู่ความจงรกัภกัดใีน
การซื้อซ ้า 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความไว้วางใจ 
 [10],[11] ความไว้วางใจมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการ
ก าหนดลกัษณะข้อผูกมดัเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและ
องค์กร เป็นพื้นฐานในการสรา้งความสมัพนัธ์ทางการตดิต่อสื่อสารใน
การให้บรกิารแก่ลูกค้า องค์กรจ าเป็นต้องเรยีนรู้ทฤษฎีความสมัพนัธ์
ใกลช้ดิ ความคุน้เคยเพือ่ครองใจลกูคา้ ซึง่ประกอบดว้ย 5 C ไดแ้ก่ การ
สื่อสาร (Communication) ความดูแลและการให ้(Caring and Giving) 
การให้ข้อผูกมดั (Commitment) ที่เกี่ยวพันกับลูกค้า การให้ความ
สะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) การ
แก้ไขสถานการณ์ความขดัแย้ง (Conflict) และการให้ความไว้วางใจ 
(Trust) 
 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
 [12],[13] ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งที่เลียนแบบได้ยากมากที่สุด
เพราะเป็นผลระยะทีเ่กดิจากการสัง่สมมานาน ดงันัน้จงึเป็นเครื่องมอืใน
การวางกลยุทธอ์ย่างหนึ่งทีม่คี่ามากส าหรบัหน่วยงาน นอกจากช่วยให้
บรษิทับรรลุจุดมุ่งหมายในระยะยาวแลว้ยงัช่วยในเรื่องการแข่งขนัทาง
การตลาดอกีดว้ย เพราะเป็นการยากทีบ่รษิทัใหม่ๆ จะเลยีนแบบท าให้
ยากในการเจาะตลาดเขา้มาได ้  
 2.6 แนวคิดเก่ียวกบัความจงรกัภกัดี 

[14],[15]ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อธุรกิจมากที่สุด คือลูกค้าที่มี
ความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้าอย่างมาก และเป็นผู้ใช้สนิคา้ในปรมิาณ
มาก ดังนัน้ นักการตลาดจึงให้ความส าคัญในแนวคิดด้านความ
จงรกัภกัด ีเพราะความจงรกัภกัดสีามารถดงึดดูใหล้กูคา้มาใชบ้รกิารซ ้า 
,บอกต่อไปยงับุคคลอื่น และยงัช่วยป้องกนัส่วนครองตลาด จงึมกีลยุทธ์
การจงูใจทีห่ลากหลายเพือ่สรา้งความจงรกัภกัด ี[16] ความภกัดต่ีอการ
บรกิารนัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากพฤตกิรรม ทศันคต ิและความรูโ้ดย 
แบ่งความภกัดต่ีอการบรกิารได ้ดงันี้ 

1. พฤตกิรรมการซื้อซ ้า (Repeat Purchase Behavior)  
2. ค าบอกเล่า (Words of Mouth) 
3. ช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคเลอืกรบับรกิาร (Period of Usage) 
4. ความไมห่วัน่ไหวต่อราคาทีเ่ปลีย่นแปลง 
 (Price Tolerance) 
5. ความตัง้ใจซื้อซ ้า (Repeat Purchase Intention) 
6. ความชอบมากกว่า (Preference) 
7. การลดตวัเลอืก (Choice Reduction Behavior) 
8. การเป็นอนัดบัแรกในใจ (First-in-Mind) 

3) วิธีด าเนินการวิจยั 
 รู ป แ บ ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Questionnaire Research) โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิส ารวจ (Survey 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.1 ประชากรและขนาดตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตบน
มอืถือในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรในการค านวณของ 

W.G. Cochran ไดข้นาดตวัอย่างอย่างน้อย 384 คน และท าการสุ่ม
ตวัอย่างแบบความน่าจะเป็นสองขัน้ตอน ไดแ้ก่การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย
และการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมโิดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง
ตามจ านวนประชากรชายหญงิในแต่ละเขต จ านวนทัง้สิน้ 400 คน 

3.2 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 ผู้วิจ ัยท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้แก่  การ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีดชันีความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม และวตัถุประสงค์โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน นอกจากนี้ยงั
ได้ท าการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามก่อน
น าไปใชจ้รงิ (n = 40) และน าขอ้มลูทีเ่กบ็จรงิของลกูคา้ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต
บนมอืถือในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 400) พบว่าขอ้ค าถามทุกขอ้
ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดคอื ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาฯของแต่ละตวัแปรแฝงมี
ค่ามากกว่า .70 [17]  

3.3 วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลู สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสมั
ประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั การวิเคราะห์ปัจจยั การวิเคราะห์
ความถดถอยเชงิพหุคณู 
 
4.) ผลการวิจยั 

4.1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง  31 – 50 ปี  ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
รบัขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 
30,000 บาท ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้บริการ
เครอืขา่ย AIS เลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่โดยเลอืกจาก
คุณภาพสญัญาณครอบคลุม มรีปูแบบการช าระค่าบรกิารแบบรายเดอืน 
อตัราค่าบรกิารเฉลีย่ไม่เกนิ 500 บาทต่อเดอืน ไม่เคยใช้บรกิารเสรมิ
เกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตในระยะเวลา 1 เดอืนทีผ่่านมา มรีะยะเวลาในการ
ใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยู่ระหว่าง   3 – 5 ชัว่โมงต่อวนั โดยกจิกรรมในการใช้
อนิเทอรเ์น็ตคอืการเล่นสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Network)  

4.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
 4.2.1 ข้อมลูการรบัรู้คณุภาพสินค้าและการบริการ 
 จากผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณคุณภาพสนิคา้และการบรกิารภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยผู้ใช้บรกิารเครอืข่าย AIS และ True Move ให้
ความส าคญัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพมากทีสุ่ด ในเรื่องของความ
ทนัสมยัของอุปกรณ์และความสะดวกของสถานทีร่อรบับรกิาร ในขณะ
ทีผู่้ใช้บรกิารเครอืข่าย Dtacให้ความส าคญัทางด้านการตอบสนองต่อ
ลกูคา้ ในเรื่องของความกระตอืรอืรน้ ความเต็มใจในการใหบ้รกิารและ
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของพนกังาน 
 4.2.2 ข้อมลูส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
 จากผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS ให้ความส าคัญในด้าน
ผลติภณัฑ์ ในเรื่องคุณภาพของผลติภณัฑ์และความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ์มากที่สุด ในขณะที่ผู้ใชบ้รกิารเครอืข่าย True Move ให้
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ความส าคัญทางด้านช่อ งทางการจัดจ าห น่าย ใน เรื่ อ งความ
สะดวกสบายในการซื้อสนิค้าและการช าระค่าบรกิาร ส่วนผูใ้ช้บรกิาร
เครอืขา่ย Dtacใหค้วามส าคญัในดา้นราคา ในเรือ่งของอตัราค่าบรกิารที่
ถูกกว่าเครอืขา่ยอื่น  

4.2.3 ข้อมลูความพึงพอใจ 
 จากผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความพงึพอใจภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูใ้ชบ้รกิาร
เครอืข่าย AIS และ True Move ใหค้วามส าคญัทางดา้นลกัษณะทาง
กายภาพของการบรกิาร ในเรื่องท าเลที่ตัง้ของศูนย์บริการและความ
เหมาะสมของสถานที่รอรบับรกิาร ส่วนผู้ใช้บรกิารเครอืข่าย Dtacให้
ความส าคญัทางดา้นกระบวนการการใหบ้รกิารในเรื่องความสะดวกใน
การติดต่อกบับรษิัทระยะเวลาและความเหมาะสมของขัน้ตอนในการ
ใหบ้รกิาร 
 4.2.4 ข้อมลูความไว้วางใจ 
 จากผลการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็น
เกี่ยวกับความไว้วางใจภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการ
เครอืข่าย AIS และ True Move ใหค้วามส าคญัทางดา้นความเมตตา
โดยมคีวามมัน่ใจว่าผูใ้หบ้รกิารจะแจง้เตอืนการจ่ายค่าบรกิารล่าชา้ดว้ย
ความสุภาพและมัน่ใจว่าผูใ้หบ้รกิารจะไม่ตดัสญัญาณทนัทแีมว้่ามกีาร
ช าระค่าบริการล่าช้า ส่วนผู้ใช้บริการเครือข่าย Dtacให้ความส าคญั
ทางดา้นความสามารถโดยมคีวามมัน่ใจว่าผูใ้หบ้รกิารจะสามารถรกัษา
คุณภาพสญัญาณไดแ้มม้ผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ 
 
 4.2.5 ข้อมลูภาพลกัษณ์องคก์ร 
 จากผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เครอืขา่ย AIS True Move และDtac ใหค้วามส าคญัทางดา้นการเขา้ถงึ
การให้บริการในเรื่องมชี่องทางการเข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง 
สัญลักษณ์และศูนย์บริการมีความโดดเด่นสังเกตง่ายและมีสาขา
ศนูยบ์รกิารครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ 
 4.2.6 ข้อมลูความจงรกัภกัดี 
 จากผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคญัทางดา้นการเปลีย่นตราสนิคา้ โดยผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 
3 เครือ่งขา่ย มแีนวโน้มทีจ่ะยา้ยเครอืขา่ยหากคู่แข่งมโีปรโมชัน่ทีด่กีว่า 
รองลงมามแีนวโน้มทีจ่ะยา้ยเครอืขา่ยหากพบปัญหาดา้นสญัญาณ  
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบสมมตฐิานดว้ยการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคูณ
 4.3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 จากผลการศึกษา 
พบว่า ยอมรบัสมมตฐิาน แสดงว่า ปัจจยัการรบัรูคุ้ณภาพสนิคา้และการ
บรกิาร ด้านการตอบสนอง การให้ความมัน่ใจ และ ด้านความคุ้มค่า 
ความเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
 4.3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 จากผลการศึกษา 
พบว่า ยอมรบัสมมติฐาน แสดงว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านกระบวนการบรกิารและพนักงาน มี

อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตบนมอืถอื
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 4.3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่3 จากผลการศึกษา 
พบว่า ยอมนับสมมติฐาน แสดงว่า ปัจจยัความพงึพอใจด้านลกัษณะ
ทางกายภาพ,พนักงาน และด้านกระบวนการการใหบ้รกิาร มอีทิธพิล
ต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้าผูใ้ช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบนมอืถือในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 4.3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ผลการศกึษา พบว่า 
ยอมรบัสมมติฐาน แสดงว่า ปัจจยัความไว้วางใจ มอีิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีข อ งลู กค้ าผู้ ใ ช้บ ริก าร อิน เทอร์ เ น็ ตบนมือ ใน เขต
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 4.3.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่5 จากผลการศึกษา 
พบว่า ยอมรบัสมมตฐิาน แสดงว่า ปัจจยัภาพลกัษณ์องค์กร ดา้นความ
ปลอดภยั, ชื่อเสยีง และ ดา้นการบรกิาร, การเขา้ถงึบรกิาร มอีทิธพิล
ต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้าผูใ้ช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบนมอืถือในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัทีม่อีิทธพิลต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมอืถือในเขต
กรุงเทพมหานครมากทีสุ่ดได้แก่ ปัจจยัภาพลกัษณ์องค์กรในดา้นดา้น
ความปลอดภยัและชื่อเสยีง และ ดา้นการบรกิารและการเขา้ถงึบรกิาร 
มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางที ่1.1  
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ตารางที ่1.1 แสดงผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิก์าร
ถดถอยพหุคณูของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
5.) สรปุผลการวิจยั 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัการรบัรูคุ้ณภาพสนิคา้และการ
บรกิาร มอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ต
บนมอืถือในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัการรบัรู้
คุณค่าสนิคา้และการบรกิาร ดา้นการตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ และ 
ดา้นความคุม้ค่า ความเอาใจใส่ มอีทิธิพลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05   ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ [18] ที่
กล่าวว่า การรบัรู้ด้านคุณภาพคอื การที่ผู้ให้บรกิารส่งต่อสินค้า และ
บริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคซึ่งคุณค่าที่รบัรู้ด้านคุณภาพเป็น
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคและ
สอดคล้องกบั งานวิจยัของ [19] ท าการวจิยัเรื่อง  การรบัรู้คุณภาพ
บรกิารที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดใีนการใช้บรกิารของลูกค้าธนาคาร
ออมสนิ สาขาสานักราชด าเนิน ผลวจิยัพบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
ด้านความใส่ใจลูกค้า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการ
ตอบสนองลูกค้า ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ ด้าน
พฤตกิรรม ดา้นทศันคต ิและความจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารโดยรวม
ในทศิทางบวก ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทาง มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตบนมอืถอื
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลติภณัฑ์ และดา้นกระบวนใหบ้รกิาร และพนักงาน มี
อิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีของลูกค้าผู้ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ[20] กล่าว่า ความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ สามารถเกดิจากความชอบในตวัสนิคา้เมือ่ไดซ้ื้อสนิคา้มา
ใชแ้ละเกดิความพงึพอใจในตวัสนิคา้ ซึ่งต่อมาก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิคา้อย่างต่อเนื่องแก่ลูกคา้รายนัน้ ซึ่งการซื้อซ ้าเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ[21] ท า
การวิจยัเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มผีลต่อความ
จงรกัภกัดขีองผู้บรโิภควยัท างานในการเลอืกใชธุ้รกจิบรกิารเครอืข่าย
สญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษา
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
กระบวนการ และด้านบุคคลากร มผีลต่อความจงรักภักดีต่อความ
จงรกัภกัดขีองผู้บรโิภควยัท างานในการเลอืกใชธุ้รกจิบรกิารเครอืข่าย
สญัญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัความพงึพอใจ มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตบนมอืถอื
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัความพงึพอใจ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ พนักงาน และดา้นกระบวนการการใหบ้รกิาร มี
อิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีของลูกค้าผู้ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของ 
[8] ไดก้ล่าวว่า เมือ่ลูกคา้มคีวามพงึพอใจกบัการบรกิารหรอืผลติภณัฑ์

สนิคา้ของบรษิทันัน้ ๆ โอกาสของความจงรกัภกัดกีบับรษิทันัน้จะอยู่ใน
ระดบัทีส่งู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [22] ท าการวจิยัเรื่อง ทศันคติ
และความพึงพอใจที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M 
Generation ของผูบ้รโิภคโรงภาพยนตร์ เครอื เมเจอร์ ซนีิเพลก็ซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผู้บรโิภค
ทางด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพมี
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดใีนการใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ของ
ผู้บ ริ โภค โ ร งภาพยนตร์  เค รือ  เม เจอ ร์  ซีนี เพล็กซ์  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร  
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัความไวว้างใจ มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัความไวว้างใจ มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัความไวว้างใจของ
[23] ทีก่ล่าวไวว้่า ความไวเ้นื้อเชือ่ใจคอื สิง่ทีส่ าคญัขององคก์ารเพราะ
ความไวเ้นื้อเชือ่ใจท าใหอ้งคก์ารสามารถแขง่ขนัไดก้บัองคก์ารอื่น ๆ 
เพราะความไวเ้นื้อเชือ่ในไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได ้ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ[24] ท าการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจและความไวว้างใจ
ของลกูคา้ทีม่ผีลต่อความภกัดขีอง ธนาคารออมสนิ สาขาสนัก าแพง ผล
วจิยัพบว่า ผลทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างความไวว้างใจ เกีย่วกบั
ความปลอดภยั ความน่าเชือ่ถอืและความซื่อสตัยต่์อลกูคา้ของธนาคาร
ออมสนิมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองลกูคา้ของธนาคารออมสนิ
สาขาสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
 จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รมี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตบนมอืถอื
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัภาพลกัษณ์องคก์รใน 
ดา้นความปลอดภยัและชือ่เสยีง และดา้นการเขา้ถงึและการบรกิาร มี
อทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
[13] ไดก้ล่าวว่า ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นเครือ่งมอืในการวางกลยุทธ์
อย่างหนึ่งทีม่คี่ามากส าหรบัหน่วยงาน นอกจากช่วยใหบ้รษิทับรรลุ
จุดมุง่หมายในระยะยาวแลว้ยงัช่วยในแงก่ารแขง่ขนัทางการตลาดอกี
ดว้ย และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั ทฤษฎฐีานทรพัยากร 
(Resource-Based Theory) ซึง่พจิารณาชือ่เสยีงขององคก์รว่า เป็นสิง่
ทีก่่อใหเ้กดิคุณค่าเชงิเศรษฐกจิไดจ้ากการเสรมิสรา้งการสนบัสนุน 
(Support) ความภกัด ี (Loyalty) และการสนบัสนุนเชงิแนะน าหรอืแก้
ต่าง (Advocacy) ใหเ้กดิขึน้จากกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่าง ๆ ซึง่แสดง
ออกมาไดห้ลายลกัษณะ เช่น ผูค้นสนใจสมคัรเขา้มาเป็นพนกังาน 
ผูบ้รโิภคอยากซือ้สนิคา้ สถาบนัการเงนิยนิดใีหกู้ด้อกเบีย้ต ่าเพือ่การ
ลงทุน นกัลงทุนตอ้งการซือ้หุน้ และสอดคลอ้งกบัรายงานจากการวจิยั
ชือ่เสยีงองคก์รโดย[25] และเป็นไปในทศิทางเดีย่วกบังานวจิยัของ[26] 
ท าการศกึษาเรือ่ง ภาพลกัษณ์องคก์รและนวตักรรมทีส่่งผลต่อความ
ภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารไปรษณยีด์่วนพเิศษในประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้นชือ่เสยีง 
และดา้นการบรกิาร ส่งผลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารไปรษณยีด์่วน
พเิศษในประเทศ  
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 5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 

 จากผลการศกึษาปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อความจงรกัภกัดขีอง
ลูกคา้ผูใ้ช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบนมอืถอืในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ปัจจยัภาพลกัษณ์องค์กรใน ดา้นความปลอดภยัและชื่อเสยีง และดา้น
การเข้าถึงและการบริการ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ผู้ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบนมอืถือในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 
อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบันที่นิยมใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทลัมากขึ้นผู้บริโภคเปลี่ยน
บทบาทจากผูเ้สพขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีวมาเป็นทัง้ผูร้บัและผูส้่งสาร เมือ่
มปีระสบการณ์การใช้งานที่ไม่ได้ก็มกีารโพสผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
และเมื่อมปีระสบการณ์ที่ดกี็จะนิยมรวีวิสนิค้าประกอบกบัผู้บรโิภคใน
ยุคปัจจุบนันิยมเปรยีบเทยีบราคาและหาขอ้มลูสนิคา้ก่อนการซื้อ ดงันัน้
จงึเปรยีบเสมอืนการส่งต่อขอ้มลูแบบปากต่อปากจากผูใ้ช้บรกิาร ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างยิง่ต่อภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น หาก
ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมอืถือก็จะมกีารไปหา
ข้อมูลว่าเครือข่ายใดมีความน่าสนใจ สญัญาณมีคุณภาพ จากโลก
ออนไลน์ หากมคีนมาแนะน าเครอืขา่ยเดยีวกนัหลายคน กม็แีนวโน้มว่า
ผูใ้ชบ้รกิารจะหนัไปสนใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยนัน้ โดยมผีลวจิยัพบว่า คน
บนโลกออนไลน์จ านวนมากเชื่อค าแนะน าในการเลือกซื้อสนิค้าและ
บรกิารจากเพื่อนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเหน็ไดจ้ากการตัง้กระทู้
ต่างๆ[27] ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์
ในการสื่อสารภาพลกัษณ์องค์กรทางด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านชื่อเสียง 
ด้านการบริการ และด้านอื่น ๆ อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนในใจผูบ้รโิภคสรา้งความ
มัน่ใจแก่ลูกค้า รวมถึงสร้างช่องทางในการเขา้ถึงการบรกิารใหม่ๆให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเขา้มาใช้บรกิาร เพื่อดงึดูดลูกค้ารายใหม่ให้
มาใชบ้รกิารและรกัษาฐานลูกคา้ไว ้เพื่อผลก าไรของบรษิทัอย่างยัง่ยนื
ในอนาคต 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ จ ากดัวงอยู่เพยีงใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึง่ กลุ่มตวัอย่างอื่น ในต่างจงัหวดัอาจมี
พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัในดา้นต่าง ๆ 
ทีม่คีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างอื่น ๆ 
เพือ่ใหท้ราบผลการศกึษาว่าในแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนัหรอืไม่
อย่างไร เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆได้
อย่างครอบคลุม ควรมกีารศกึษาปัจจยัดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ
นอกเหนอืจากทีผู่ว้จิยัไดท้ าการศกึษาเพือ่งานวจิยัทีก่วา้งขวางสมบรูณ์
มากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
งำนวิจัยนี้ ได้น ำเทคโนโลยี IoT6 (Internet of Things with IPv6) 

เพื่อออกแบบและประยุกต์กำรใชง้ำนภำยในทีอ่ยู่อำศยัทีส่ำมำรถรกัษำควำม
ปลอดภยัและแจง้เตอืนอคัคภียัได้ โดยได้น ำอปุกรณ์ทีท่นัสมยัในปจัจบุนั เช่น 
อุปกรณ์เซน็เซอรไ์รส้ำย รุ่น Zolertia Z1, อุปกรณ์ Raspberry Pi 3, อุปกรณ์
กล้อง Pi NoIR, อุปกรณ์เซ็นเซอร์เปลวไฟ , อุปกรณ์ เซ็นเซอร์แก๊ส และ
อุปกรณ์เซน็เซอรต์รวจจบัควำมเคลื่อนไหว โดยอุปกรณ์เซน็เซอรไ์รส้ำย รุ่น 
Zolertia Z1 จะมีกำรอ้ำงองิต ำแหน่งด้วย IPv6 ซึ่งถือว่ำเป็นโพรโทคอลที่มี
ขอ้ดีหลำยประกำรและรบัส่งขอ้มูลของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่ำงๆ ผ่ำนอุปกรณ์ 
Raspberry Pi 3 เพื่อส่งต่อไปยงัคลำวด์แพลตฟอรม์ (Ubidots) และเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน ไฟไหม,้ แก๊สรัว่ หรอืตรวจพบผูบุ้กรกุ ระบบกจ็ะท ำกำรถ่ำยภำพ
และอพัโหลดภำพขึ้น Amazon Simple Storage Services เพื่อท ำกำรแจ้ง
เตอืนไปยงัผูใ้ชง้ำนผำ่นอเีมลหรอืขอ้ควำมสัน้ไดท้นัทว่งท ี
ค าส าคญั: ระบบควำมปลอดภยับ้ำนอจัฉรยิะ, เซน็เซอรไ์รส้ำย, อนิเทอรเ์น็ต
ส ำหรบัทกุสิง่, อนิเทอรเ์น็ตโพรโทคอลรุน่ทีห่ก, คลำวดแ์พลตฟอรม์ 
 
ABSTRACT 

This research using IoT6 Technology for design and 
implement in the house. With the innovation technology, it can improve 
security and inform the user when an accident happened with smart 
devices such as Wireless Sensor Zolertia Z1, Raspberry Pi 3, Pi NoIR 
camera, fire sensor, gas sensor and motion sensor. The Zolertia z1 is 
located by IPv6 that have many advantages and transmit data from 
various sensors through Raspberry Pi 3 and then forwarding data to a 
Ubidots cloud platform. Therefore, this paper has tested the system in 
the event of an emergency happened such as fire, gas leak or detect 
the thief. The system will take a picture and upload to Amazon Simple 
Storage Services for immediately inform the user by email or short 
message.  

 
Keywords:  Smart Home Security Systems, Wireless Sensor Network, 
Internet of Things, Internet Protocol version 6, Cloud Platform 
 
 
 

1) บทน า 
เทคโนโลย ีIoT6 [1] เป็นอีกเทคโนโลยี ที่มคีวำมทนัสมยัและ

น่ำสนใจ เพรำะในอุปกรณ์ทีม่ขีนำดเลก็แต่สำมำรถเชือ่มต่อกบัเครอืขำ่ย
อินเทอร์เน็ตบนไอพีรุ่นที่หกและส่งข้อมูลที่ได้ร ับกำรตรวจวัดจำก
เซ็นเซอร์ต่ำงๆมำกมำยหลำยชนิด อพัโหลดขึ้นไปบนอนิเทอร์เน็ตได้
หลำกหลำยแพลตฟอร์มโดยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูที่ไดต้รวจวดัไดทุ้กที่ 
ทุกเวลำ 

โดยในงำนวจิยันี้ไดน้ ำอุปกรณ์ IoT6 มำตดิตัง้ภำยในบำ้นและ
น ำมำช่วยแจง้เตือนผู้ใช้งำนเมือ่เกดิ 2 เหตุกำรณ์หลกัๆ อย่ำงแรกคอื
กรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์แก๊สรัว่ ซึ่งเมือ่ Z1 ตรวจจบัเจอแก๊สรัว่ออกมำ จะ
ท ำกำรแจง้เตอืนไปยงัผูใ้ชง้ำนผ่ำนอเีมลและขอ้ควำมสัน้ อย่ำงทีส่องคอื 
Z1 ติดตัง้เซ็นเซอร์สำมำรถแจ้งเตือนหำกเกิดผู้บุกรุกภำยในบ้ำนใน
เวลำที่เรำไม่อยู่บ้ำนและตรวจพบกำรเคลื่อนไหว ซึ่งจะท ำกำรถ่ำยรูป
และส่งภำพขึน้ไปยงัคลำวดเ์พือ่ใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถตรวจเชค็ไดใ้นทนัท ี

 

2) เครื่องมือและเทคโนโลยี 
2.1) Zolertia Z1 
Zolertia Z1 [2] แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม มี เ ป้ ำห ม ำย เพื่ อ พั ฒ น ำ

แพลตฟอรม์ส ำหรบัเครอืขำ่ยเซน็เซอรไ์รส้ำย [3] (WSN) สือ่สำรบนโพร
โทคอล 6LoWPAN ซึ่งท ำให้อุปกรณ์ขนำดเล็กที่มขี้อจ ำกดั สำมำรถ
สื่อสำรด้วย  IPv6 ได้, มีกำรท ำงำนแบบ Hop-by-hop, มีเซ็นเซอร์
อุณหภูมิและเซ็นเซอร์ว ัดควำมเอียงในตัว และสำมำรถเชื่อมต่อ
เซน็เซอรภ์ำยนอก เพือ่ตรวจจบัค่ำจำกสภำพแวดลอ้มจรงิได ้

2.2) เซน็เซอร ์
ในงำนวจิยันี้จะน ำเซ็นเซอร์เปลวไฟ เซ็นเซอร์แก๊ส เซ็นเซอร์

อุณหภมูแิละควำมชืน้ และเซน็เซอรต์รวจจบัควำมเคลือ่นไหวมำใช ้
2.2.1) เซน็เซอรเ์ปลวไฟ 
เซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟโดยใช้กำรท ำงำนของแสง

อนิฟรำเรด สำมำรถแสดงผลกำรท ำงำนไดท้ัง้ในรปูของสญัญำณดจิติอล 
(ใหค้่ำ 0 หรอื 1 เพื่อแสดงค่ำทีต่รวจจบัได้) และสญัญำณอนำลอ็ก (ให้
ค่ำสญัญำณเพือ่ใชป้ระมวลผลต่อ)  
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2.2.2) เซน็เซอรแ์กส็ MQ-2 
MQ-2 เป็นเซ็นเซอร์ตรวจสอบปรมิำณ ก๊ำซไวไฟและควนั 

เช่น แอลพจี,ี มเีทน, แอลกอฮอล,์ ไฮโดรเจน และควนัในอำกำศ ซึง่เมือ่
เรำเริม่จ่ำยพลงังำนให้ MQ-2 จะท ำให้เกดิควำมร้อนขึ้นที่ขดลวด เมื่อ
ก๊ำซไวไฟต่ำงๆ เขำ้มำท ำปฏกิริยิำจะท ำให้ค่ำควำมต้ำนทำนลดลง ซึ่ง
ค่ำจะวดัไดจ้ำกควำมตำ้นแปรผกผนักบัปรมิำณของแกส็ทีเ่กดิขึน้ 

2.2.3) เซน็เซอรอุ์ณหภมูแิละควำมชืน้ 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรบัวดัอุณหภูมิ โดยจะเปลี่ยนระดับ

อุณหภูมเิป็นสญัญำณไฟฟ้ำ และค่ำควำมชื้น โดยควำมชื้นนี้มำจำก 
ควำมชื้นสมัพนัธ์ ซึ่งหมำยถงึ อตัรำส่วนของปรมิำณไอน ้ำทีม่อียู่จรงิใน
อำกำศต่อปรมิำณไอน ้ำทีจ่ะท ำใหอ้ำกำศอิม่ตวั ณ อุณหภูมเิดยีวกนั ซึ่ง
ค่ำควำมชืน้สมัพนัธจ์ะแสดงในรปูของรอ้ยละ (%) มหีน่วยเป็น %RH 

2.2.4) เซน็เซอรต์รวจจบัควำมเคลือ่นไหว [4][5] 
เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชต้รวจจบัควำมเคลื่อนไหวดว้ยกำรวดัควำม

รอ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงรงัสอีนิฟรำเรดทีป่ล่อยออกมำจำกวตัถุนัน้ๆ 
แลว้น ำมำแปลงเป็นค่ำสญัญำณไฟฟ้ำเพือ่ใชง้ำน 

2.3) Ubidots [6] 
คลำวด์แพลตฟอรม์ส ำหรบันักพฒันำทีจ่ะช่วยในกำรสรำ้งแอป

พลิเคชัน ซึ่งเก็บข้อมูลจำกกำรตรวจวัดของเซ็นเซอร์มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยมคีุณสมบตัทิี่หลำกหลำย สำมำรถแสดงค่ำบนหน้ำเว็บ 
แจง้เตอืนผ่ำนขอ้ควำมสัน้และอเีมลได ้

2.4) Amazon Simple Storage Services [7] 
คลำวด์แพลตฟอร์มที่ใชส้ ำหรบัเก็บรูปถ่ำยไว้บนอินเทอร์เน็ต  

โดย Raspberry Pi โดยจะอพัโหลดรปูถ่ำยขึน้ไปทนัททีีม่กีำรถ่ำยรปู 
2.5) Boto3 [8] 
เป็นชุดพฒันำซอฟต์แวร์ของ Amazon Web Services ที่ช่วย

ในกำรใชง้ำนบรกิำรต่ำงๆของ Amazon ท ำใหส้ำมำรถใชง้ำน Amazon 
Simple Storage Services ได้ง่ำยขึ้น สำมำรถใช้ภำษำไพธอนในกำร
เขยีนได ้

2.6) Raspberry Pi 3 
อุปกรณ์ขนำดเลก็สำมำรถตดิตัง้ระบบปฏบิตักิำรและใชง้ำนได้

เหมือนคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ใช้ระบบปฏิบัติกำร Raspbian ซึ่งเป็น
ระบบปฏบิตักิำรทีม่ำจำกผูผ้ลติเอง  

2.7) กลอ้ง Pi NoIR [9][10] 
กล้องส ำหรบัเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi มีควำมละเอียด 8 

ล้ำนพิกเซล แบบไม่ตัดตัวกรองแสงอินฟรำเรดออก ท ำให้สำมำรถ
ถ่ำยรูปได้ในตอนกลำงคนื โดยต้องใชร้่วมกบัแสงอนิฟรำเรด สำมำรถ
เขยีนโปรแกรมบน Raspberry Pi เพือ่สัง่งำนได ้

2.8) ระบบปฏบิตักิำร Contiki 
ระบบปฏบิตัิกำรแบบโอเพนซอร์สส ำหรบั Internet of Things 

โดยรองรับกำรใช้พลังงำนต ่ ำเพื่อสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต  รองรับ
มำตรฐำนไอพีรุ่นที่สี่และไอพีรุ่นที่หก พรอ้มทัง้มำตรฐำนเครอืข่ำยไร้
สำยพลงังำนต ่ำ เช่น 6LoWPAN [11], RPL และ CoAP สำมำรถน ำไป
พฒันำต่อได้ง่ำย เพรำะเขยีนด้วยภำษำซี และยงัมีโปรแกรมจ ำลอง 
Cooja Simulator ทีส่ำมำรถท ำกำรจ ำลองระบบเครอืขำ่ยได ้

2.9) ไอพรีุ่นทีห่ก 
กำรเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตจ ำเป็นต้องมโีพรโทคอลเครอืข่ำยซึ่ง

จะบอกที่อยู่ในกำรส่งขอ้มูลจำกเวบ็ไซต์ ไอพรีุ่นทีส่ ี่นัน้มมีจี ำนวนทีอ่ยู่
ไอพทีีจ่ ำกดั ซึ่งจะตอ้งเปลีย่นเป็นไอพรีุ่นทีห่กอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ กำร
ส ำรวจของกูเกลิพบว่ำไอพรีุ่นทีห่กได้รบักำรยอมรบัเพิม่ขึน้เป็นเท่ำตวั
ทุกๆ 9 เดอืน 

2.10) IPv6 Transition Mechanism (6in4) 
เป็นกระบวนกำรเปลีย่นผ่ำนไอพ ีเพื่อแกป้ญัหำกำรขำดแคลน

ไอพรีุ่นทีห่กจำกผูใ้หบ้รกิำร โดยใชว้ธิกีำรท ำอุโมงค ์6in4 ซึง่วธิกีำรนี้ยงั
สำมำรถแกป้ญัหำเรำเตอรท์ีไ่ม่รองรบัไอพรีุ่นทีห่กไดอ้กีดว้ย วธิกีำรแก้
คอืกำรเพิ่มเรำเตอร์ที่รองรบัทัง้ไอพีรุ่นที่หกและไอพีรุ่นที่สี่  และสร้ำง
อุโมงค์ 6in4 ขึ้นจำกเรำเตอร์กบัปลำยอุโมงค์แห่งหนึ่งในอินเทอร์เน็ต
ของไอพรีุ่นทีห่ก ซึง่เป็นวธิทีีน่ิยมและงำ่ยต่อกำรท ำมำกทีสุ่ด  

2.11) TunnelBroker.net [12] 
เป็นเวบ็ไซต์ทีใ่หบ้รกิำรในกำรท ำอุโมงค์ไอพรีุ่นทีห่ก ส ำหรบัผู้

ทีม่แีต่ไอพรีุ่นทีส่ ี ่แลว้ต้องกำรจะใชไ้อพรีุ่นทีห่ก กำรท ำอุโมงคจ์ะท ำให้
ไอพรีุ่นทีห่กสำมำรถวิง่ผ่ำนเครอืขำ่ยทีเ่ป็นไอพรีุ่นทีส่ ีไ่ด้ 

โดย Zolertia Z1 เป็นอุปกรณ์ที่ท ำกำรสื่อสำรบนไอพรีุ่นที่หก 
ซึง่ภำยในหอ้งทดลองของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ยงัใชไ้อพรีุ่นทีส่ ี่
อยู่ จงึจ ำเป็นตอ้งใชบ้รกิำรของ TunnelBroker.net ในกำรใชง้ำนไอพรีุ่น
ทีห่ก 

 
3) ขัน้ตอนการท างาน 

3.1) กำรเตรยีมกำร 
เตรียมกำรอุปกรณ์และตัง้ค่ำพื้นฐำนส ำหรบัใช้งำนอุปกรณ์ 

Zolertia Z1 ในกำรส่งค่ำไปยงั Ubidots 
3.1.1) ตดิตัง้ Contiki  
ดำวน์โหลดระบบปฏิบตัิกำร Contiki และติดตัง้โปรแกรม 

msp430 บน  Raspberry Pi เพื่ อ ใช้ ใน ก ำรติ ด ตั ้ง โป รแ ก รมบ น      
Zolertia Z1  

3.1.2) ท ำอุโมงคไ์อพรีุ่นทีห่กใหเ้ชือ่มต่อมำที ่Raspberry Pi 
สมคัรใชง้ำนเว็บไซต์ TunnelBroker.net เพื่อขอใช้งำนไอพี

รุ่นทีห่กผ่ำนไอพสีำธำรณะรุ่นที่สีท่ ี่ใช้งำนอยู่  ซึ่งจ ำเป็นต้องเปิดพอร์ท 
ICMP และโพรโทคอล 41 เพื่อให้แพ็กเกจไอพรีุ่นทีห่กสำมำรถวิง่ผ่ำน
เครอืขำ่ยทีเ่ป็นไอพรีุ่นทีส่ ีไ่ด ้ 

3.1.3) สมคัรใชง้ำนและตัง้ค่ำ Ubidots 
สมคัร Ubidots คลำวด์แพลตฟอร์ม , สร้ำงตัวแปรส ำหรบั

เตรยีมรบัขอ้มลูจำกเซ็นเซอร์, สรำ้งหน้ำต่ำงกำรแสดงผลของเซ็นเซอร์
ที่หน้ำ Dashboard และท ำกำรตัง้ค่ำ Events ส ำหรับกำรแจ้งเตือน
ขอ้ควำมสัน้และอเีมลไปยงัผูใ้ชง้ำน 

3.1.4) สมคัรใชง้ำน Amazon Simple Storage Services 
สมัคร Amazon Simple Storage Services, สร้ำงคลังเก็บ

ขอ้มลูเพือ่เกบ็ขอ้มลูรปูภำพทีถ่่ำยรปูจำกกลอ้ง Pi NoIR, สรำ้ง Access 
Key ของ Amazon เพื่อใช้ในกำรยืนยันตัวตน และท ำกำรเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ Raspberry Pi กบั Amazon โดยเข้ำไปตัง้ใน AWS IoT เพื่อ
ลงทะเบยีนอุปกรณ์ Internet of Things 

3.2) กำรตดิตัง้ 
ท ำกำรตัง้ค่ำอุปกรณ์และเชือ่มต่อดงัรปูภำพภำยในหอ้งทดลอง

ดงัรปูที ่3.1



 

112 

 

 

 
รปูท่ี 3.1 การท างานของระบบเครือข่าย 

 
3.2.1) กำรตัง้ค่ำจำก Ubidots Client (Z1) เพื่อส่งขอ้มูลไป

ยงั Border Router (Z1) 
เริม่จำกท ำกำรติดตัง้ Ubidots Client บนอุปกรณ์ที่ต้องกำร

รบัค่ำโดยกำรแกไ้ขค่ำของ VARIEABLE KEY ให้ตรงกบัที่ได้ตัง้ค่ำไว้
ในเวบ็ไซต์ Ubidots ในทุกๆอุปกรณ์ทีจ่ะท ำกำรตดิตัง้ 

ติดตัง้ Border Router โดยเชื่อมต่อกบั Raspberry Pi ผ่ำน
พอร์ท  USB เพื่อ เป็นทำงผ่ำนของข้อมูลและจ่ำยพลังงำนให้กับ  
Zolertia Z1 

3.2.2) กำรส่งข้อมูลจำก Border Router (Z1) [13] ไปที ่ 
Raspberry Pi 

ตวั Border Router จะท ำหน้ำทีค่น้หำ Z1 ตวัอื่นๆและจดัหำ
เส้นทำงในกำรเชื่อมต่อ โดย Border Router จะรู้ไอพีรุ่นที่หกของตน
จำกกำรก ำหนด Prefix ให้ ซึ่งในกรณีนี้ จะใช้ IPv6 Prefix Routes ที่
ไดม้ำจำกกำรท ำอุโมงคไ์อพรีุ่นทีห่กบนเวบ็ไซต์ TunnelBroker.net และ
ท ำหน้ำที่ส่งข้อมูลผ่ำนสำย USB ไปยัง Raspberry Pi เพื่อท ำกำร
เชื่อมต่อออกไปยงัเครอืข่ำยอนิเทอร์เน็ตและส่งขอ้มลูขึน้ไปยงัเวบ็ไซต์ 
Ubidots 

3.2.3) กำรตัง้ค่ำบน Raspberry Pi 3 เพื่อส่งต่อขอ้มลูไปยงั
เรำเตอร ์

บน Raspberry Pi นัน้จะท ำหน้ำที่เป็นทำงผ่ำนของข้อมูล
จำก Zolertia Z1 ที่ติดตัง้โปรแกรม Border Router อย่ำงแรกนัน้ต้อง
ท ำ ก ำ รตั ้ง ค่ ำ บ น  Raspberry Pi โด ย บ น  Raspberry Pi จ ะมี  3 
อนิเทอรเ์ฟส ดงันี้ 

1.อินเทอร์เฟส eth0 ใช้ส ำหรบัรบัไอพี ที่ทำงสถำบันฯท ำ
กำร NAT กบัไอพรีุ่นทีส่ ีแ่บบสำธำรณะ เพือ่ใชอ้อกสู่อนิเทอรเ์น็ต [14] 

2.อนิเทอรเ์ฟสเสมอืน tun0 ใชส้ ำหรบัเชื่อมต่อเครอืข่ำยไอพี

รุ่นที่หกบนเครอืข่ำยบุคคลไรส้ำยพลงังำนต ่ำของอุปกรณ์ Zolertia Z1 
ทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นขอบ Border Router เพือ่เชือ่มต่อกบัอนิเทอรเ์ฟส eth0 

3.อนิเทอร์เฟสเสมอืน he-ipv6 ใชส้ ำหรบัเชื่อมโยงเครอืข่ำย  
ไ อ พี รุ่ น ที่ ห ก ที่ วิ่ ง ผ่ ำ น เค รือ ข่ ำ ย ไ อ พี รุ่ น ที่ สี่ จ ำ ก เว็ บ ไซ ต์ 
TunnelBroker.net เพื่อให้ Raspberry Pi สำมำรถออกสู่อินเทอร์เน็ต
ผ่ำนระบบเครอืขำ่ยไอพรีุ่นทีห่กได ้

จำกนัน้ใหต้ัง้ค่ำตำรำงไอพเีพื่อใหก้ำรส่งแพก็เกจสำมำรถวิง่
ไปถึงปลำยทำงที่ก ำหนดได้ โดยกำรตัง้ค่ำให้ ยอมรบั ในทุกช่องทำง 
ทัง้กำรน ำเข้ำ , กำรส่งต่อ และกำรน ำออกของแพ็กเกจ ตัง้ค่ำให้
อนิเทอรเ์ฟส eth0 สำมำรถส่งต่อแพก็เกจไปทีอ่นิเทอรเ์ฟสเสมอืน tun0 
และตัง้ค่ำให้อินเทอร์เฟสเสมือน  tun0 ส่งต่อกลุ่มข้อมูลกลับไปที่
อนิเทอร์เฟส eth0 ไดเ้ช่นกนั [15] ตัง้ค่ำใหอ้นิเทอร์เฟส eth0 ท ำหน้ำที่
จดัหำเสน้ทำงใหก้บัเครอืขำ่ยภำยใน และเขำ้ไปท ำกำรแกไ้ขไฟลร์ะบบ
ใหส้ำมำรถส่งต่อแพก็เกจไอพรีุ่นทีห่กได ้

3.2.4) กำรตัง้ค่ำบนเรำเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ 
TunnelBroker.net 

จำกเรำเตอร์ไปยงั TunnelBroker.net นัน้จะเชื่อมต่อไปยงั
อินเทอร์เน็ตผ่ำนเครอืข่ำยไอพรีุ่นที่สี่ โดยต้องตัง้ค่ำที่เรำเตอร์ให้เปิด
กำรใชง้ำนสองส่วนคอื 

1. โพรโทคอล 41 ไว้เพื่อเป็นกำรเปิดอนุญำตส ำหรบักำร
เพิม่พืน้ทีบ่นส่วนหวัของไอพรีุ่นทีส่ ีเ่พือ่ห่อหุม้แพก็เกจไอพรีุ่นทีห่ก 

2. พอร์ท ICMP เพื่อใหท้ำงเซิร์ฟเวอร์สำมำรถตอบกลบัมำ
ยงั Raspberry Pi ได ้

ซึ่ งเมื่อท ำตำมทัง้  2 อย่ำงนี้ จะสำมำรถใช้บริกำรของ 
TunnelBroker.net ได้ และจะได้รบัไอพีรุ่นที่หกมำใช้งำน ซึ่งสำมำรถ
เขำ้ใชง้ำนไดก้บัทุกเวบ็ไซต์ทีร่องรบัไอพรีุ่นทีห่ก 
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3.2.5) จำกเวบ็ไซต์ TunnelBroker.net ไปยงั Ubidots 
ข้อมูลจำกเว็บไซต์ TunnelBroker.net นัน้เมื่อเชื่อมต่อไป 

Ubidots จะเชื่อมต่อไปด้วยไอพีรุ่นที่หกที่ออกมำจำกอุโมงค์ไอพีรุ่นที่
หก ซึ่งข้อมูลของแพ็กเกจจำก Border Router จะถูกคลำยออกใน
ขัน้ตอนนี้และส่งต่อไปดว้ยเครอืขำ่ยไอพรีุ่นทีห่ก 

3.2.6) Ubidots ส่งค่ำกลบัยงั Raspberry Pi 3 
เมือ่เกดิกรณีทีต่อ้งกำรจะถ่ำยภำพ Ubidots จะส่งค่ำกลบัมำ

ยัง Raspberry Pi 3 ซึ่งทำงฝ ัง่ Raspberry Pi 3 จะต้องรนัโปรแกรม
เพือ่รอรบัค่ำทีเ่ปลีย่นแปลงเพือ่เป็นเงือ่นไขของกำรถ่ำยรปู 

3.2.7) Raspberry Pi 3 สัง่ให้กล้องถ่ำยรูป และอัพโหลด
รปูภำพขึน้ไปยงั Amazon Simple Storage Services 

ท ำกำรเชื่อมต่อกล้อง Pi NoIR เข้ำกับตัว Raspberry Pi 
และเขำ้ไปตัง้ค่ำทีร่ะบบปฏบิตักิำรใหเ้ปิดกำรใชง้ำนกลอ้ง Pi NoIR 

และเขยีนโปรแกรมดว้ยภำษำไพธอน สัง่ใหร้บัค่ำของตวัแปร
ที่จะใช้ในกำรถ่ำยรูปบนเว็บไซต์  Ubidots เมื่อมีค่ำที่เปลี่ยนไป ตัว
โปรแกรมจะสัง่ให้กล้อง Pi NoIR ถ่ำยรูปในทนัท ีซึ่งเมื่อถ่ำยเสรจ็แล้ว 
Raspberry Pi จะท ำกำรอพัโหลดภำพถ่ำยขึ้นไปยงั Amazon Simple 
Storage Services ในทันที หลังจำกนั ้นจึงลบไฟล์รูปภำพออกจำก
เครื่อง เพื่อไม่ให้หน่วยควำมจ ำภำยในเครื่องเต็ม และผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้
มำตรวจสอบรปูภำพไดต้ลอดเวลำ 

3.2.8) เวบ็ไซต์ Ubidots แจง้เตอืนมำยงัผูใ้ชง้ำน 
บนเว็บไซต์ Ubidots ท ำกำรสร้ำง Events โดยกำรก ำหนดค่ำ

จำกตัวแปร เมื่อถึงค่ำที่ก ำหนด จะท ำกำรแจ้งเตือนในรูปแบบของ
ขอ้ควำมสัน้และอเีมลมำยงัผูใ้ชง้ำนได ้

 
4) ผลการด าเนินงาน 

น ำอุปกรณ์ตัง้ค่ำไวใ้ห้เรยีบร้อยและน ำไปวำงในบ้ำนเพื่อเป็น
กรณศีกึษำดงัรปูที ่4.1  

 

 
รปูท่ี 4.1 แผนผงัการวางอปุกรณ์ภายในบ้าน 

โดยจะท ำกำรติดตัง้เซ็นเซอร์ตรวจจบัควำมเคลื่อนไหวไว้ที่
หอ้งรบัแขก, ห้องครวั, ห้องนอน และที่โรงจอดรถ เพื่อตรวจจบัควำม
เคลื่อนไหวตอนทีไ่ม่มคีนอยู่บำ้น ท ำกำรตดิกลอ้ง Pi NoIR ใหถ่้ำยรปูที่
หอ้งรบัแขกจนถงึประตูหน้ำบ้ำน, ห้องครวัจนถงึประตูหลงับ้ำน และที่
โรงจอดรถ และตดิตัง้เซน็เซอรเ์ปลวไฟและแกส็ไวท้ีเ่ตำแกส็ในหอ้งครวั 
โดย Zolertia Z1 มกีำรท ำงำนแบบ Hop-by-hop ตำมเสน้สเีหลอืง แลว้
เชือ่มต่อไปที ่Border Router เพือ่ส่งค่ำออกสู่อนิเทอรเ์น็ต ไปทีเ่วบ็ไซต์ 
Ubidots 

4.1) สำมำรถท ำกำรเชื่อมต่อระบบเครอืข่ำยไอพรีุ่นทีห่กแบบ 
Hop-by-hop ไดส้ ำเรจ็ ดงัรปูที ่4.2 
 

 
รปูท่ี 4.2 การเช่ือมต่อแบบ hop-by-hop 

 
4.2) สำมำรถตรวจสอบค่ำของเซ็นเซอร์ได้ตลอดเวลำ และ

สำมำรถตรวจสอบสถำนะของค่ำผ่ำนเวบ็ไซต์ Ubidots ได้ตลอดเวลำ 
ดงัรปูที ่4.3 

 

 
รปูท่ี 4.3 ตรวจสถานะค่าจากเซน็เซอร ์

 
4.3) สำมำรถแจง้เตอืนผ่ำนอเีมลและขอ้ควำมมอืถอื 
เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหมห้รอืแก๊สรัว่ สำมำรถแจง้เตอืน

ไปยงัผูใ้ชง้ำนไดใ้นทนัทผี่ำนขอ้ควำมสัน้หรอือเีมล ดงัรปูที ่4.4 และรูป
ที ่4.5 
 

 
รปูท่ี 4.4 การแจ้งเตือนมายงัโทรศพัท์ 
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รปูท่ี 4.5 การแจ้งมายงัอีเมล 

 
4.4) สำมำรถอัพโหลดรูปถ่ำยขึ้น Amazon Simple Storage 

Services 
เมื่อถ่ำยรูปแล้ว ก็ท ำกำรอพัโหลดรูปภำพขึ้นไปยงั Amazon 

Simple Storage Services เพื่อท ำกำรเก็บไว้ แล้วจึงลบรูปภำพออก
จำกอุปกรณ์ Raspberry Pi 3 เพื่อไม่ให้หน่วยควำมจ ำในอุปกรณ์เต็ม 
ซึง่สำมำรถอพัโหลดรปูถ่ำยได ้และสำมำรถลบรปูภำพหลงัจำกอพัโหลด
ไดเ้ช่นกนั ดงัรปูที ่4.6 

 
 

 
รปูท่ี 4.6 Amazon Simple Storage Services 

 
 4.5) รูปภำพที่ถูกถ่ำยมคีวำมคมชดัและสำมำรถระบุตวัตน
ไดว้่ำเป็นใครทีเ่ขำ้มำในหอ้ง ดงัรปูที ่4.7 และรปูที ่4.8 
 
 

 
รปูท่ี 4.7 รปูถ่ายหลงัจาก Motion2 สามารถตรวจจบัความ

เคล่ือนไหว 

 

 
รปูท่ี 4.8 รปูถ่ายหลงัจาก Motion1 สามารถตรวจจบัความ

เคล่ือนไหว 
 

5) สรปุการด าเนินงาน 
อุปกรณ์สำมำรถท ำงำนร่วมกบัเซ็นเซอรไ์ดด้ี สำมำรถตรวจจบั

ควำมเคลือ่นไหวได ้สำมำรถตรวจจบัแกส็ทีร่ ัว่และเปลวไฟได ้สำมำรถ
ส่งค่ำขึ้นเว็บไซต์ Ubidots ได้และแจ้งเตือนมำยังสมำร์ทโฟนผ่ำน
ขอ้ควำมสัน้และอเีมลไดต้ลอดเวลำ รวมถงึในส่วนของกำรถ่ำยรูปและ
อพัโหลดรูปภำพไปยงั Amazon Simple Storage Services ก็สำมำรถ
ท ำงำนไดด้โีดยไมม่ปีญัหำเช่นกนั แต่กำรจะน ำไปใชง้ำนจรงิจ ำเป็นตอ้ง
มไีอพรีุ่นทีส่ ีแ่บบสำธำรณะในกำรใชง้ำน ซึง่กำรขอตำมบำ้นเรอืนอำจจะ
เป็นไปได้ยำกและยงัต้องเปิดพอร์ท ICMP และโพรโทคอล 41 หำก
ตอ้งกำรท ำอุโมงคไ์อพรีุ่นทีห่ก จงึท ำใหใ้นตอนนี้สำมำรถท ำกำรทดลอง
ไดเ้พยีงภำยในแลปของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ เท่ำนัน้ 

 
6) กิตติกรรมประกาศ 

งำนวิจัยนี้ ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยควำมกรุณำจำก     
ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.อรรณพ หมัน่สกุล ที่ได้เขยีนโครงกำรเพื่อขอ
ทุนกำรศกึษำส ำหรบักำรซื้ออุปกรณ์ Z1 มำใหท้ดลองคน้ควำ้เพื่อใชใ้น
งำนวิจยัและคอยให้ค ำปรึกษำ เสนอแนวคิดต่ำงๆ ช่วยเหลือแก้ไข
ข้อบกพร่อง และควำมช่วยเหลือในทุกๆด้ำน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
งำนวิจัยอย่ำงยิ่ง และขอแสดงควำมขอบคุณต่อคณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ที่เอื้อเฟ้ือสถำนที่เพื่อใช้ใน
กำรวจิยัและทดลองใชง้ำนอุปกรณ์จนงำนวจิยันี้ส ำเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ  

วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี้เพื่อศกึษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตรเ์พื่อการจดัการพื้นทีก่ารเกษตรของชุมชนวงัยาง การศกึษานี้เริม่
จากการรวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการพื้นทีก่ารเกษตร 
จากนัน้ท าการสมัภาษณ์เกษตรกรและผูน้ าในชุมชนวงัยาง ผลการสมัภาษณ์
พบว่าขอ้มูลทางการเกษตรทีส่ าคญัประกอบด้วย ขอ้มูลเจา้ของพื้นที่ ขอ้มูล
ชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลปริมาณผลผลิต ข้อมูลรายได้เกษตรกร และข้อมูล
จ านวนพื้นทีท่ าการเกษตร  จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ด้มาท าการวเิคราะหอ์อกแบบ
ออนโทโลยดี้วยโปรแกรม HOZO เพื่อชว่ยในการจดัหมวดหมู่เพื่อการสบืค้น
ขอ้มูล แล้วท าการวเิคราะหอ์อกแบบเชงิวตัถุด้วย UML และพฒันาระบบใน
รูปแบบเว็บ Responsive ด้วยภาษา HTML, PHP, CSS และ JavaScript 
จากนั ้นสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS, 
PostgreSQL, GeoServer แลว้น าระบบไปทดลองใช ้และท าการประเมนิจาก
ผู้ใช้งานในชุมชนต าบลวงัยางจ านวน 20 คน ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้
ระบบมคีวามพึงพอใจในประสิทธภิาพของระบบในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 
4.50 และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.59 ซึ่งแสดงว่าระบบสามารถช่วยใหผู้น้ า
ชมุชนและ เจา้หน้าทีไ่ดท้ราบขอ้มลูการเพาะปลกูของเกษตรกรเพื่อน าไปใชใ้น
การวางแผน ส่งเสรมิการผลติใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ค าส าคัญ : การจัดการ, พื้นที่การเกษตร , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,               
เวบ็ Responsive   
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study and develop 
geographic information system for managing of agricultural land of 
Wang Yang community.  This study began by gathering information 
from documents and research papers related to agricultural land 
management.  Then, the interviews with leader and farmers of Wang 
Yang community were conducted.  The interview results showed that 
significant agricultural information include land owner Information, plant 
type information, grown output quantity data, farm income data, and the 
amount of farming space.  Next, data was analyzed and designed 
ontology using HOZO program in order to assist in the classification 
and searching information. After that, data was analyzed using object-
oriented with UML. In addition, the user interface was designed and a 
system was developed in a form of responsive web using HTML, PHP, 
CSS and JavaScript language.  Next, geographical information system 
was developed using Quantum GIS, PostgresSQL, and GeoServer. 
After that, the system was tested and evaluated by 20 users. The result 

showed that users were satisfied with the system performance at a 
high level with the average score of 4. 50 and standard deviation of 
0.59. This showed that the system could help community leaders and 
officers in planning and promoting productions to farmers efficiently. 
Keywords:  Management, Agricultural Area, Geographic Information   
System, Responsive Web 
 
1) บทน า 

การเกษตรมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ตัง้แต่ดกึ
ด าบรรพ์ โดยมนุษย์รูจ้กัใชป้ระโยชน์อย่างหลากหลายจากพชื สตัว์ ใน
ชีวิตประจ าวนั และในการพัฒนาประเทศให้เจริญมัน่คง นอกจากนี้
การเกษตรยงัเป็นวตัถุดบิในการผลติปจัจยั 4 คอื อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
ที่อยู่อาศยัและยารักษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ของมนุษย์ทัง้สิ้น  รวมถึงเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้แก่
เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถน าผลผลติทางการเกษตรที่เหลอืจาก
การบรโิภค ใชส้อยประโยชน์ในครอบครวัไปจดัจ าหน่ายแก่ผู้อื่นไดท้ัง้
ตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศซึ่งจะท าให้เกษตรกรมรีายได้
เพิ่มขึ้น พื้นที่ของต าบลวงัยาง อยู่ในเขตอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พษิณุโลก เป็นพืน้ทีท่ีท่ าการการเกษตรหลายอย่างทัง้การท านา การท า
ไร่เช่น ไร่ขา้วโพด ไร่มนัส าปะหลงั การท าสวน เช่น สวนมะมว่ง รวมถงึ
การปลูกผกัเป็นต้น นอกจากนี้พื้นทีข่องต าบลวงัยางยงัเป็นเขตอุทยาน
ไม่มกีารออกเอกสารสทิธิ ์ชาวบา้นไดแ้ต่เพยีงใชท้ีด่นิในการท าเกษตร
และปลกูสรา้งทีอ่ยู่อาศยั ซึ่งปจัจุบนัจ านวนประชากรในต าบลกเ็พิม่ขึน้
เรื่อย ๆ การขยายตวัของบ้านเรอืน รวมถึงนายทุนต่างถิ่นก็เขา้มาถือ
ครองพื้นที่เพิม่ขึน้ อ าเภอเนินมะปรางถือเป็นอู่ขา้วอู่น ้าคอยหล่อเลี้ยง
ผู้คน รวมถึงการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรยงัสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศอีกปีละหลายล้าน และจากที่ผู้ศึกษาส ารวจขอ้มูลในเบื้องต้น
ของชุมชนวงัยางนัน้พบว่าชุมชนวงัยางไม่มกีารเก็บข้อมูลชนิดพืชที่
ปลูก ข้อมูลเจ้าของพื้นที่ ผลผลิตที่ได้ร ับ รายได้ ท าให้ไม่สามารถ
คาดการณ์การผลติพชืเศรษฐกจิในครัง้ต่อ ๆ ไปได้หรอืขอ้มูลทีบ่นัทกึ
ไวน้ัน้กเ็ป็นเพยีงขอ้มลูคร่าว ๆ ไมแ่น่นอน ซึง่ขอ้มลูเพยีงแหล่งเดยีวทีม่ ี
คอื เกษตรอ าเภอเนินมะปราง ขอ้มูลทีม่นีัน้กเ็ป็นเพยีงขอ้มูลบางส่วน
ไม่ครอบคลุมถงึรายได้ ปรมิาณผลผลติ ซึ่งถ้าไม่มีการจดัการที่ด ีอาจ
ท าใหเ้กดิปญัหาในอนาคตเช่น ผลผลติมมีากเกนิไป พชืผลราคาต ่าลง 
เพราะปลูกพชืเหมอืน ๆ กนั ผลผลติคุณภาพต ่าหรอือาจถูกเอารดัเอา
เปรยีบจากพ่อคา้คนกลางได ้ 
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 จากปญัหาในการจัดการที่ดินด้านการเกษตรที่ขาดการ
จดัเก็บข้อมูลที่ดีของชุมชนวงัยางและด้วยความก้าวหน้าของระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) ที่นิยมน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่าง ๆ มากมาย เนื่องจาก GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ใน
คอมพวิเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชือ่มโยงกบัสภาพภมูศิาสตร์
อื่น ๆ สภาพท้องที่ สภาพการท างานของระบบ สมัพันธ์กบัสดัส่วน
ระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่ซึ่งจะช่วยให้มองเห็น และเข้าใจ
ภาพรวมทัง้หมดทีแ่สดงออกมาผ่านแผนภูม ิแผนที ่และรายงานต่าง ๆ 
ได้อย่ างทัว่ถึง  [1] ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชงิพื้นที่เพื่อการจดัการพื้นที่การเกษตรของชุมชนวงัยาง 
เพื่อทีจ่ะแสดงใหเ้หน็พื้นที่การเพาะปลูก รูปแปลง ขอบเขต พกิดัแปลง
ปลูก เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกบัตัวเกษตรกร และ    
อื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาขอ้มูล โดยเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนหรือ
เกษตรกรผูส้นใจ ใชข้อ้มูลจากระบบนี้มาวเิคราะห์และพฒันาการปลูก
พืชเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงได้เห็นภาพรวมพื้นที่การปลูกอย่าง
เด่นชดัเป็นต้น สามารถช่วยใหผู้น้ าชุมชนและเจา้หน้าทีท่างการเกษตร
ในการวางแผน ส่งเสรมิการผลติใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
 
2) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
     2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการเกษตร 
         การเกษตร หมายถงึ ทุ่งหรอืดนิ Culture หมายถงึ การปลกูหรอื
ปฏบิตัิ ซึ่งหมายถึง การปฏบิตัิเกี่ยวกบัที่ดนิเพื่อให้เกดิการผลติ หรอื
การใช้พื้นที่เพื่อใหเ้กดิผลผลติขึ้นมา และเมือ่น าไปใช้ในทางวชิาการก็
ได้ขยายความออกไปอีกว่าการเกษตร คอื การปฏบิตัิกบัที่ดนิเพื่อให้
เกดิผลผลติ ทัง้การปลูกพืช เลี้ยงสตัว์ การท าประมง และการเกษตร
ผ สมผส าน โดย อ าศัย ค ว าม รู้  ค ว าม ช าน าญ  ป ระสบ ก าร ณ์ 
ทรพัยากรธรรมชาติ และเงนิทุน การเกษตร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
คือ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการเกษตรแบบ
ผสมผสาน [7] 
     2.2 แนวคิดเก่ียวกบัออนโทโลยี 
          ออนโทโลย ีเป็นแนวคดิที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจดัการ
ความรู้เป็นที่นิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่หลาย สามารถจดัการและ
น าเสนอความรูใ้นรูปแบบของกลุ่มแนวคดิและความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่สนใจโดยการรวบรวมข้อมูลและสร้างความ 
สมัพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบล าดบัชัน้ ออนโทโลยีเป็นระบบค าศพัท์เชิง
ความหมาย ใช้เป็นโครงร่างพื้นฐานในการอธบิายความรู้เฉพาะด้าน 
โดยกลุ่มของค าที่มโีครงสร้างแบบล าดบัชัน้ส าหรบัใช้อธบิายขอบเขต
เนื้อหา ทีส่นใจ สามารถน ามาประยุกต์กบัระบบต่าง ๆ ได ้เช่น การจดั
รวมขอ้มลูสารสนเทศ การจ าแนกเอกสาร การสกดัขอ้สนเทศ เป็นต้น 
[9] การสร้างออนโทโลยีนั ้นจะต้องอาศัยภาษาเว็บออนโทโลย ี
(Ontology Web Language: OWL) ส าหรับอธิบายโครงสร้างของ
ความรู้ อยู่บนพื้นฐานของภาษาอาร์ดีเอฟ (Resource Description 
Framework: RDF Language) ซึ่งใช้หลกัไวยากรณ์ตามภาษาเอ็กซ์
เอ็มเอล (XML extensible Markup Language) ซึ่งเป็นภาษาที่ เป็น
มาตรฐาน และถูกรบัรองโดยองค์กร W3C ซึ่งยังคงใช้ รูปแบบและ
ไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดเีอฟ ถูกสรา้ง ขึน้มาเพื่อรองรบัการท า

ออนโทโลยโีดยเฉพาะ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐาน
ส าหรบัเวบ็เชงิความหมาย [2] 
        2.3 แนวคิดเก่ียวกบัภมิูสารสนเทศศาสตร ์

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อมโยงกบัค่าพิกดัภูมศิาสตร์ และรายละเอียดของวตัถุบนพื้นโลก 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อการ
น าเข้า จดัเก็บ ปรบัแก้ แปลง วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ใน
รปูแบบ  ต่าง ๆ เช่น แผนที ่ภาพ 3 มติ ิสถติิตารางขอ้มลู เพื่อช่วยใน
การวางแผนและตดัสนิใจของผูใ้ชใ้หม้คีวามถูกตอ้งแมน่ย า [8] 
        2.4 แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็แบบ Responsive 

 Web Responsive คือ ออกแบบเพียงครัง้เดียว แต่สามารถ
ใช้ได้กบัทุกขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะสามารถตรวจจบัขนาด
ของหน้าจอ และปรบัขนาด และ Layout ให้เหมาะสม ตามขนาดของ
หน้าจอโดยอตัโนมตัิ โดยอาศยัการท างานร่วมกนัระหว่างเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  คือ Layout ของเว็บแบบ Flexible Grid, รูปภาพ
แบบ Flexible Image และ CSS3 Media Query แนวคดิการออกแบบ
นี้เรยีกว่า One Size Fit All [4]  
       2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
           พิทย์พิมล ชูรอด (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัทกัษิณส าหรบัการรองรบัหน้าจอหลาย
ขนาด พบว่าอตัราการเติบโตของการใช้อนิเทอร์เน็ตผ่านโมบาย เช่น 
Smartphones, Tablets เป็นต้น ได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผลการ
ส ารวจของเวบ็ Hyperweb.ca ระบุว่าการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบนอุปกรณ์
โมบายมสีดัส่วนเพิ่มขึ้น 2 เท่าตวัในปี 2012 ที่ผ่านมาและมแีนวโน้ม
การใช้งานเพิ่มขึ้นจนอาจแซงหน้าการใช้งานอิน เทอร์เน็ตบน
คอมพวิเตอร์โดยภาษาที่ใช้สนับสนุนการเขยีน Responsive Website 
หรือการใช้งานหน้าจอหลายขนาดคือ HTML5 CSS3 และ jQuery 
เพื่อใหก้ารแสดงผลเวบ็ไซต์มคีวามเหมาะสมและสวยงามมากที่สุดกบั
หน้าจอทุกขนาดทีม่กีารเรยีกใชง้านเวบ็ไซต์ [5] ในการศกึษางานวจิยันี้
ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนเว็บแบบ Responsive และ
แนวโน้มความนิยม การท างานที่พฒันาและตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูใ้ชม้าช่วยในการตดัสนิใจพฒันาและประยุกต์ใชข้ ัน้ตอนพฒันาเวบ็
แบบ Responsive กบัระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่เพื่อการจดัการพื้นที่
การเกษตรของชุมชนวงัยาง 
           วฒันชยั สายวงศค์ า และ ธนวนัต์ เยน็ฉ ่า (2556) ไดศ้กึษาการ
ประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อการจดัการปรมิาณน ้า ทาง
การเกษตร กรณีศกึษาต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า งานวิจยันี้
เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ระหว่างการใชก้ารส ารวจขอ้มลูจากการวธิรีบัรู้
ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมศิาสตรท์างภูมศิาสตรเ์พื่อการศกึษา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมศิาสตร์เพื่อการจดัการปรมิาณน ้า
ทางการเกษตร กรณีศกึษา ต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จงัหวดั
พษิณุโลกในปี พ.ศ. 2554 ในการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อการ
วเิคราะหก์ารจดัการ ปรมิาณน ้าทางการเกษตร โดยจะแบ่งขอ้มลูในการ
วเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์ทีด่นิออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ นาขา้ว กลว้ย
ออ้ย ชุมชนและสิง่ปลกูสรา้ง ไมพุ้่ม หรอืไมล้ะเมา มะมว่ง และแหล่งน ้า 
โดยใช้ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต [6] ในการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ เพื่อการวเิคราะห์การจดัการปรมิาณน ้าทางการเกษตร 
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ในการศึกษางานวิจยันี้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้     
ภูมสิารสนเทศศาสตร์ในการจดัการและการวเิคราะห์มาประยุกต์ใชก้บั
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจดัการพื้นที่การเกษตรของชุมชน   
วงัยางเพือ่ใหก้ารแสดงแผนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 ปวีณา เปรมเจริญ (2554) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ศกึษาสภาพปญัหาที่เกดิจากการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ศกึษาแนวทางการ
ปรบัปรุงและพฒันาการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ในเขตเทศบาลเมอืงแสนสุข 
จงัหวดัชลบุร ีโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรจ์ดัการขอ้มลู
เชงิพื้นทีท่ีร่วบรวมไดจ้ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง วเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มลู
การส ารวจและขอ้มลูแบบสอบถามการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในภูมปิระเทศ 
น าเสนอผลในรูปของแผนที่  ตารางแสดงผลรวมและค่าร้อยละ 
ประกอบการบรรยาย [3] ในการศึกษางานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้น า
แนวความคิดเรื่องข ัน้ตอนกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการใช้
ประโยชน์ทีด่นิและขอ้มลูเกีย่วกบัการน าระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มา
จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผู้ว ิจ ัยได้วิจัยไว ้         
ผูศ้กึษาจงึน ามาประยุกต์ใชใ้นการน าเสนอเชงิแผนที่ 
 
3) วิธีการด าเนินการวิจยั 

ในการพัฒนาระบบการจดัการพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน
ต าบลวงัยาง มขี ัน้ตอนการศึกษาและพฒันาทัง้หมด 7 ข ัน้ตอนซึ่งมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) รวบรวมขอ้มลู จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู และสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
3) วิเคราะห์และออกแบบออนโทโลยีด้วยโปรแกรม HOZO 

เพือ่ช่วยในการจดัหมวดหมูแ่ละการสบืคน้ขอ้มลู 
4) วเิคราะห์ออกแบบระบบด้วย UML ซึ่งประกอบด้วย Use 

Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram 
5) พัฒนาระบบฯ ผ่ านเว็บแบบ Responsive ด้วยภาษา 

HTML และ CSS พรอ้มทดลองใช ้
6) ทดสอบระบบฯ ผ่านเวบ็ Responsive 
7) ประเมนิความพอพงึใจของผู้ใช้ในประสทิธภิาพของระบบ

การจดัการพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชุมชนต าบลวงัยาง 
 
4) ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษารวบรวมข้อมลูพืชเศรษฐกิจ 
ผลจากการลงพื้นทีเ่พื่อรวบรวมขอ้มูลในชุมชนวงัยาง อ าเภอ

เนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่
การเกษตร ซึ่งพชืเศรษฐกจิทีเ่กษตรกรในชุมชนวงัยางปลูกไดแ้ก่ ขา้ว 
ขา้วโพด อ้อย มะม่วง ผกั และมนัส าปะหลงั เป็นต้น และจากการลง
พืน้ทีส่ ารวจแปลงปลกูพชืเศรษฐกจิจ านวน 362 แปลงนัน้ สามารถแบ่ง
ออกเป็นแต่ละชนิ ดได้คือ  ข้าวโพด 283 แปลง คิด เป็น  70.9 
เปอรเ์ซน็ต์กภ มะม่วง 37 แปลง คดิเป็น 9.3 เปอรเ์ซน็ต์ ขา้ว 33 แปลง 
คดิเป็น 8.3 เปอร์เซ็นต์ อ้อย 44 แปลง คดิเป็น 11.0 เปอร์เซ็นต์ และ
มนัส าปะหลงั 2 แปลง คดิเป็น 0.5 เปอรเ์ซน็ต์ ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูท่ี 1 กราฟแสดงปรมิาณพืน้ทีก่ารปลกูพชืเศรษฐกจิของชุมชนวงัยาง 

 
4.2 ผลการออกแบบ Ontology 

จากผลการรวบรวมขอ้มลูและการสมัภาษณ์ จากนัน้ท าการ
วเิคราะหแ์ละสรุปผล พบว่าสามารถแบ่งหมวดหมูอ่อกเป็น 7 คลาส ซึง่
ประกอบดว้ย 1) การจดัการพืน้ทีก่ารเกษตร 2) พชืเศรษฐกจิ 3) การ 
เกษตรเชงิพืน้ที ่4) หมู ่5) ต าบล 6 ) อ าเภอ และ 7) จงัหวดั  

จากขอบเขตทีอ่อนโทโลยทีีก่ าหนด สามารถออกแบบ
โครงสรา้งฐานขอ้มลูออนโทโลยขีองระบบสารสนเทศเชงิพืน้ทีเ่พือ่การ
จดัการพืน้ทีก่ารเกษตรของชุมชนวงัยาง ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
รปูท่ี 2 ออนโทโลยขีองระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการพืน้ทีก่ารเกษตร 

 
4.3 ผลการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบฯ 

การวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการ
จดัการพื้นทีก่ารเกษตรของชุมชนวงัยาง แบ่งรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้ 
1) Use Case Diagram 2)  Class Diagram 3) Sequence Diagram  
ซึง่มรีายละเอยีดดดังัแสดงในรปูที ่3 - 6 

1) Use Case Diagram  

 
รปูท่ี 3 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 
จากภาพที่ 3 Use Case Diagram ประกอบด้วย 1) การ

จดัการข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 2) จดัการข้อมูลกราฟ 3) จดัการข้อมูลผู้
ตดิต่อ 4) แสดงขอ้มลูพชืเศรษฐกจิ 5) แสดงขอ้มลูกราฟ 6) แสดงพกิดั
แผนที ่
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2) Class Diagram ดงัแสดงในรปู 4-5 

 
รปูท่ี 4 Class Diagram ดา้นเวบ็ไซต ์

Address

+Moo
+Tumbon
+Aumper
+Province
+L_Moo
+L_Village
+L_Tumbon
+L_Aumper
+L_Province
+AddArea()
+AddArable()

Area

+no
+title name
+name
+last name
+home id
-e
-n
+ShowArea()

Arable

+landno
+P_title
+P_name
+P_sarname
+idcode
+P_age
+P_homeid
+P_moo
+P_village
+P_tumbon
+P_province
+P_nation
+Areaplace
+Unitarea
+Sqnarearea
+Nature
+Landuse
+ShowArable()

1..* 1..*

1 1    

รปูท่ี 5 Class Diagram ดา้นเวบ็ GIS 
 

3) Sequence Diagram  ดงัแสดงในรปู 6 

 
รปูท่ี 6 Sequence Diagram ของระบบ 

 
4.4 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพ่ือการ

จดัการพืน้ท่ีการเกษตรของชมุชนวงัยาง ดงัแสดงในรปู 7-15 

 
รปูท่ี 7 ตวัอย่างการแสดงผลของระบบแบบ Responsive 

 
รปูท่ี 8 หน้าจอแสดงความหมายพชืเศรษฐกจิ ประเภทของพชื

เศรษฐกจิโดยรวม 
 

 
รปูท่ี 9 หน้าแสดงประวตัชิุมชนวงัยาง การปลกูพชืในชุมชน และกราฟ

แสดงรอ้ยละการปลกูพชืแต่ละชนิด 
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รปูท่ี 10 หน้าแสดงขัน้ขอ้มลูภมูศิาสตรพ์ืน้ทีก่ารเกษตร 

 

 
รปูท่ี 11 หน้าแสดงภมูศิาสตรพ์ืน้ทีก่ารเกษตรและเสน้ทางน ้า 

 

 
ภาพท่ี 12 หน้าหลกัส าหรบัเจา้หน้าทีเ่มือ่ Login เขา้สู่ระบบ 

 

 
รปูท่ี 13 หน้าเพิม่ ลบ แกไ้ข ขอ้มลูส าหรบัเจา้หน้าที่ 

 

 
ภาพท่ี 14 หน้าแสดงและลบขอ้มลูผูต้ดิต่อ 

 
5) ผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบฯ 
 ตาราง 1 ผลการประเมนิความพึงพอใจในประสิทธภิาพของ
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่ อการจัดการพื้นที่การเกษตรของ       
ชุมชนวงัยาง 
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จากตาราง 1 แสดงการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธภิาพ
ของระบบ จากการส ารวจผูใ้ชง้านในชุมชนต าบลวงัยางจ านวน 20 คน 
ผลจากการศกึษาพบว่าผูใ้ชร้ะบบมคีวามพงึพอใจในประสทิธภิาพของ
ระบบในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
0.59  
 

6) อภิปรายผลการศึกษา 
ชุมชนวงัยางเป็นพืน้ทีท่ีถ่อืไดว้่ามคีวามอุดมสมบรูณ์มกีารปลูก

พืชที่หลากหลาย พื้นที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร และจากที่ผู้
ศกึษาส ารวจขอ้มลูในเบื้องต้นของชุมชนวงัยางนัน้พบว่าชุมชนวงัยาง
ไม่มีการเก็บข้อมูลชนิดพืชที่ปลูก ข้อมูลเจ้าของพื้นที่ การส่งออก 
ผลผลติทีไ่ดร้บั รายได ้รายจ่าย การลงทุน ท าใหไ้ม่สามารถคาดการณ์
การผลติพชืเศรษฐกจิในครัง้ต่อ ๆ ไปไดห้รอืขอ้มลูทีบ่นัทกึไวน้ัน้กเ็ป็น
เพยีงขอ้มลูคราว ๆ ไมแ่น่นอน ซึ่งขอ้มลูเพยีงแหล่งเดยีวทีม่คีอื เกษตร
อ าเภอเนินมะปราง ขอ้มลูทีม่นีัน้กเ็ป็นเพยีงขอ้มลูบางส่วนไมค่รอบคลุม
ถึงรายได้ ปริมาณผลผลิต ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการที่ดี อาจท าให้เกิด
ปญัหาในอนาคต เช่น ผลผลติมมีากเกนิไป พืชผลราคาต ่าลง เพราะ
ปลูกพชืเหมอืน ๆ กนั ผลผลติคุณภาพต ่าหรอือาจถูกเอารดัเอาเปรยีบ
จากพ่อคา้คนกลางได ้ซึ่งมลี าดบัการท างานดงันี้ จากปญัหาในดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มลู ผูศ้กึษาจงึไดท้ าการศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบและพฒันา
ระบบสารสนเทศเชงิพื้นทีเ่พื่อการจดัการพื้นทีก่ารเกษตรของชุมชนวงั
ยาง ซึง่มลี าดบัการท างานดงันี้ 

1) ในส่วนของเจา้หน้าทีส่ามารถท าการดูชัน้ขอ้มลูพื้นทีก่าร
ท าเกษตรกรรม ภาพรวมพื้นที่เศรษฐกิจ ภาพรวมบ้านที่ปลูกพืช
เศรษฐกจิ เสน้ทางน ้า และชัน้รายงานรายไดเ้ชงิแผนทีท่างภมูศิาสตรไ์ด ้
โดยเจ้าหน้าที่ท าการเลอืกชัน้ขอ้มูลที่ต้องการ เมื่อท าการเลอืกขอ้มูล
เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะท าการแสดงขอ้มูล โดยระบบจะแสดงต าแหน่ง
พื้นทีใ่นลกัษณะ polygon แสดงขอ้มลูล าดบัที ่ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
หมูบ่า้น เลขบตัรประจ าตวัประชาชน อายุ บา้นเลขที ่ชือ่หมูบ่า้น ต าบล 
อ าเภอ จงัหวดั และขนาดพื้นที่  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยงัสามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลสรุปผลชุมชนวงัยาง ความหมายพืชเศรษฐกจิ และ
ขอ้มลูกราฟแสดงรอ้ยละพืน้ทีก่ารปลกูพชืแต่ล่ะชนิดบนหน้าเวบ็ได ้การ
เพิ่มขอ้มูลหน้าเว็บ เจ้าหน้าที่จะต้องท าการป้อนขอ้มูลให้ครบ เมื่อท า
การเพิม่ขอ้มลูเรยีบรอ้ย ขอ้มลูจะท าการแสดงบนระบบ 

2) ในส่วนผู้ใช้งานทัว่ไป  ที่ต้องการทราบข้อมูล ผู้ใช้งาน
สามารถเรยีกดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความหมายพืชเศรษฐกิจ พืช
เศรษฐกิจของต าบลวังยาง และขัน้ตอนการปลูกพืชเศรษฐกิจได ้
ผู้ใช้งานทัว่ไปไม่สามารถดูข้อมูลการเกษตรเชิงพื้นที่ได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัด้านการเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภยั แต่ผู้ใช้งานทัว่ไป
สามารถตดิต่อกบัเจา้หน้าทีไ่ด 

ผู้ศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษาและลงพื้นที่ในการเก็บ
ขอ้มลูเป็นระยะเวลา 11 เดอืน และหลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการศกึษา
และพฒันา เกษตรกรและผูน้ าชุมชนสามารถใชง้านระบบไดจ้รงิ 
 

7) สรปุผลและเสนอแนะ 
ระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่เพื่อการจดัการพื้นที่การเกษตร

ของชุมชนวงัยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพษิณุโลก ในการพฒันา
ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรบ์นอนิเตอรเ์น็ต ซึง่แบ่งออกเป็น 5 เมนู คอื 

1) ชัน้ขอ้มลูพื้นทีก่ารท าเกษตรกรรม 2) ภาพรวมพื้นทีเ่ศรษฐกจิ แบ่ง
ออกเป็นพืชแต่ละชนิด แยกตามหมู่  3) ภาพรวมบ้านที่ปลูกพืช
เศรษฐกจิ 4) เสน้ทางน ้า และ 5) ชัน้รายงานรายได ้ซึ่งผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการพื้นที่
การเกษตรของชุมชนวงัยาง ผูศ้กึษาไดแ้บ่งประเดน็ออกเป็น 4 ประเดน็ 
คอื ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใชง้าน และด้านประโยชน์ 
ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ ท าการ
ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชง้านในประสทิธภิาพของระบบ จ านวน 20 
คน ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้มคีวามพึงพอใจในประสทิธภิาพของ
ระบบในระดบัมาก 
       ขอ้เสนอแนะ ควรใช้ระบบนี้เป็นต้นแบบในการจดัท าสารสนเทศ
ให้ครบทุกชุมชนจะได้เห็นสารสนเทศเชิงพื้นที่ในระดับอ าเภอและ
จงัหวดั ระบบสามารถช่วยให้ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบขอ้มูล
การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน ส่งเสรมิการ
ผลติใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

8) กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คุณวนิัย อนิถา ประธานสภาองค์กรชุมชน 

ต าบลวงัยาง คุณพงษธร แสงปลื้ม คุณพงษกรณ์ ยศปญัญา เจา้หน้าที่
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บทคดัย่อ  
วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี้เพื่อศกึษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการทรพัยากรชวีภาพเชงิพื้นทีข่องชุมชนเนินมะปราง การศกึษา
เริม่จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง จากนัน้
สมัภาษณ์จากผูน้ าชุมชน และเจา้หน้าทีก่รมอุทยาน ผลการสมัภาษณ์พบว่า
ขอ้มูลทางทรพัยากรชวีภาพที่ส าคญัประกอบด้วย พรรณไม ้(รหสัพรรณไม้
วงศพ์รรณไม ้ชื่อพรรณไมภ้าษาไทย ชื่อวทิยาศาสตร ์ลกัษณะพรรณไม)้ และ
สัตว์ (รหัสสัตว์ วงศ์สัตว์ ชื่อภาษาไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และ
ประเภทของสตัว์) แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละออกแบบออนโทโลยีดว้ย
โปรแกรม HOZO เพื่อชว่ยในการจดัหมวดหมู่และการสบืค้นขอ้มูลทรพัยากร
ทางชวีภาพ จากนัน้น าขอ้มลูมาท าการวเิคราะหเ์ชงิวตัถุดว้ย UML แลว้พฒันา
ระบบในรปูแบบเวบ็แอปพลเิคชนัแบบ Responsive ด้วยภาษา HTML, CSS 
และJavaScript รวมทัง้การน าข้อมูลมาจัดท าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ด้วย
โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) แล้วน าไปทดลองใช้และประเมนิระบบกบั
ผู้ใช้จ านวน 20 คน ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ ใช้มีความพึงพอใจใน
ประสทิธภิาพของระบบอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลี่ย 4.28 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการจดัการทรพัยากร
ชวีภาพและนอกจากนี้ยงัช่วยส่งเสรมิและสนบัสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากรทาง
ชวีภาพของชมุชน 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ, การจดัการ, ทรพัยากรทางชวีภาพ, เชงิพื้นที่,
ชมุชนเนินมะปราง 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study and develop the 
information system for spatial biological resource management of the 
Noen Maprang community.  The study began by collecting information 
from relevant papers and research.  Then, the interviewed by 
community leaders and staff from national park office were conducted. 
The interview results revealed that significant biological resource data 
included plants ( plant code, plant family, Thai name, scientific name, 
and plant characteristics)  and animals (animal code, animal kingdom, 
Thai name, common name, scientific name, type of animal). Next, data 
was analyzed and designed ontology using HOZO program to assist in 
the classification and search for biological resources.  After that, the 
object-oriented analysis and design with UML was conducted. Next, the 
system was developed in a form of responsive web using HTML, CSS, 

and JavaScript languages. In addition, mapping geographic information 
was presented using Quantum GIS. After that, the information system 
was tested and evaluated by 20 Noen Maprang users.  The result 
showed that users were satisfied with the system performance at a 
high level with the average score of 4. 28 and standard deviation of 
0.62.  It indicated that this system could help in the management of 
biological resources.  It also helped to support the conservation of 
biological resources in the community. 
Keywords:  Information System, Management, Biological Resources,    
Spatial, Noen Maprang Community. 
 
1) บทน า 

ทรพัยากรชวีภาพหมายถงึ สิง่มชีวีติทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ
มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ เช่น 
ทรพัยากรป่าไม ้ทรพัยากรสตัว์ป่า ส าหรบัทรพัยากรชีวภาพนัน้เป็น
ทรพัยากรที่มคีุณค่าประเภทหนึ่ง ทรพัยากรป่าไมจ้งัหวดัพษิณุโลก มี
พื้นที่ป่าไม้ 2,407 ตารางกิโลเมตร (1,504,375 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 
22.25ของพื้นที่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ จ านวน 3 แห่ง 1) 
อุทยานแห่งชาตทิุ่งแสลงหลวง อยู่ในเขตจงัหวดัพษิณุโลก คดิเป็นเนื้อที่
ประมาณ 1,103.24 ตารางกโิลเมตร 2) อุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกล้า 
อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 223 .32 ตาราง
กิโลเมตร 3) อุทยานแห่งชาติน ้ าตกชาติตระการ อยู่ในเขตจังหวัด
พษิณุโลก คดิเป็นเนื้อทีป่ระมาณ 543 ตารางกโิลเมตร เขตรกัษาพนัธุ์
สตัว์ป่า 1 แห่ง เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า ภูเมีย่ง ภูทอง อยู่ในเขตจงัหวดั
พษิณุโลก คดิเป็นเนื้อทีป่ระมาณ 402.647 ตารางกโิลเมตร และยงัมวีน
อุทยาน เขตห้ามล่าสตัว์ป่า และสวนรุกขชาติ รวม 8 แห่ง ป่าสงวน
แห่งชาติ จ านวน 13 ป่า แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกจิ และ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เสื่อมสภาพ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี
จ านวน 1 ป่า ป่าเตรียมการสงวนป่าภูสอยดาวท้องที่อ าเภอชาติ
ตระการ เนื้อทีป่ระมาณ 149.98 กโิลเมตร [7] 

การศกึษาทรพัยากรป่าไมบ้รเิวณอ าเภอเนินมะปราง จงัหวดั
พษิณุโลก พืน้ทีก่ารศกึษาไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาตทิุ่งแสลงหลวง บรเิวณ
ต าบลชมพ ูและต าบลบา้นมงุ และบรเิวณเขตหา้มล่าสตัวป์า่ถ ้าผาท่าพล 
ส าหรบัการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่า พื้นที่การศึกษาได้แก่ อุทยาน
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แห่งชาตทิุ่งแสลงหลวง ไดแ้ก่ หน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตทิี ่5 วงัแดง 
ต าบลชมพู หน่วยพิทกัษ์อุทยานแห่งชาติที่ 6 บ้านมุง ต าบลบ้านมุง 
และเขตหา้มล่าสตัวป์า่ถ ้าผาท่าพล ซึง่บรเิวณเหล่านี้มมีทีรพัยากรปา่ไม ้
เช่น ปอนางนวล ประดู่ป่า กระพีจ้ ัน่ ทองหลางป่า สมพง และทรพัยากร
สตัว์ป่าได้แก่ ลงิเสน ลงิวอก ค้างคาว เลยีงผา หมคีวาย ซึ่งทรพัยากร
เหล่านี้มคีุณค่าและความส าคญัดา้นทรพัยากรชวีภาพ ดงันัน้ จงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ในการจดัท าการจดัการทรพัยากรชวีภาพของชุมชนเนิน
มะปราง  

การจดัการทรพัยากรชวีภาพของชุมชนเนินมะปราง มกีารเกบ็
ขอ้มูลทรพัยากรในรูปแบบการจดบนัทึกลงในสมุดหรือแฟ้มเอกสาร 
การจดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยกระดาษมปีญัหาคอื ยากต่อการสบืคน้ การคน้หา
ขอ้มลูเกดิความล่าชา้ ขอ้มลูจงึยงัไม่มคีวามชดัเจน แผนทีใ่นกระดาษไม่
มคีวามชัดเจน มรีูปแบบที่ไม่น่าสนใจ ส่วนมากเป็นตัวหนังสือ และ
ขอ้มลูยงังา่ยต่อการสญูหาย  

ปจัจุบันความก้าวหน้าทางด้านเว็บเทคโนโลยีเว็บแบบ 
Responsive สามารถเขา้ถึงได้ทุกอุปกรณ์ และสื่อมลัติมเีดยีเป็นสิง่ที่
ช่วยใหก้ารเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
เข้าใจเนื้อหาบทเรยีนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นและ
สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน และระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ เป็น
กระบวนการท างานเกีย่วกบัขอ้มลูในเชงิพื้นที่ด้วยระบบคอมพวิเตอร ์
สามารถท าให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ขอ้มลูมคีวามถูกต้องชดัเจนและเป็นปจัจุบนัมากกว่าแผนทีใ่นกระดาษ 
งา่ยต่อการใชแ้ละงา่ยต่อการน าไปศกึษา และมคีวามน่าสนใจ 

ดังนั ้นผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชิงพื้นที่ของชุมชน
เนินมะปรางซึ่งระบบนี้สามารถช่วยในการจดัการข้อมูล ท าให้ทราบ
ต าแหน่งของทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ ในชุมชนเนินมะปรางและ
นอกจากนี้ย ังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรพัยากรทาง
ชวีภาพทีม่ใีนชุมชน 
 
2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัทรพัยากรชวีภาพ 
ทรพัยากรชีวภาพ หมายถึงการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานา

พนัธุ์ในระบบนิเวศอนัเป็นแหล่งที่อยู่อาศยั ซึ่งมมีากมายและแตกต่าง
กนัทัว่โลก หรือพูดง่าย ๆ คือการที่มีชนิดพันธุ์ สายพันธุ์และระบบ
นิเวศน์ทีแ่ตกต่างหลากหลายบนโลก [6] 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัสือ่มลัตมิเีดยี 
สือ่มลัตมิเีดยี หมายถงึ การน าเอาสื่อหลายชนิดมาสมัพนัธ์กนั

ซึ่งมคีุณค่าส่งเสริมซึ่งกนัและกนัสื่อการสอนชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้า
ความสนใจในขณะที่อีกชนิดหนึ่งใช้เพื่ออธบิายขอ้เท็จจรงิของเนื้อหา 
การใชส้ือ่มลัตมิเีดยีจะช่วยใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์จากประสาทสมัผสัที่
ผสมผสานกนัได ้และพบวธิกีารทีจ่ะเรยีนในสิง่ทีต่อ้งการไดด้ว้ยตนเอง
มากยิง่ขึน้ [2] 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบเวบ็แบบ Responsive 
Responsive Web Design หมายถึง การออกแบบเวบ็ไซต์ให้

รองรบัขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตัง้แต่คอมพวิเตอร์ทีม่ขีนาด
หน้าจอหลากหลาย ไปจนถงึโทรศพัทม์อืถอื Smart Phone และTablet

ต่าง ๆ ทีม่มีาตรฐานขนาดหน้าจอทีแ่ตกต่างกนั สามารถออกแบบครัง้
เดยีวสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกหน้าจอเลยทเีดยีว [5] 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัออนโทโลย ี
ออนโทโลยเีป็นแนวคดิที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจดัการ

ความรู้ เป็นที่นิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่หลาย สามารถจดัการและ
น าเสนอความรูใ้นรูปแบบของกลุ่มแนวคดิและความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
ที่อยู่ ภายใต้ขอบเขตที่สน ใจ โดยการรวบรวมข้อมูลและสร้าง
ความสมัพนัธใ์หอ้ยู่ในรปูแบบล าดบัชัน้ [3] 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
อสิมาแอ ยมีะแซ (2558) ไดท้ าการวจิยัโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาและจดัการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนใน
เขตพื้นที่จงัหวดัปตัตานี ในช่วงปี พ.ศ.2543-2552 และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์
รวมทัง้ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่า
ชายเลนทีพ่ฒันาขึน้ ผลการวจิยัพบว่า พื้นทีป่่าชายเลนจงัหวดัปตัตานี 
ใน 5 อ าเภอ คอื อ าเภอเมอืง อ าเภอไมแ้ก่น อ าเภอยะหริง่ อ าเภอสาย
บุรี และอ าเภอหนองจกิ มปีรมิาณพื้นที่รวม ในปี พ.ศ.2543 จ านวน 
26,140.06 ไร่ ปี พ.ศ.2552 มจี านวน 21,897.81 ไร่ โดยลดลงจากปี 
พ.ศ.2543 จ านวน 4,242.25 ไร่ และปี พ.ศ.2558 มพีื้นทีท่ีม่สีภาพเป็น
ป่าชายเลน 17,847.88 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ.2552 จ านวน 4,049.93ไร่ 
และเมื่อเทียบระหว่าง ปี พ.ศ.2543 กับ ปี พ.ศ.2558 พบว่าลดลง 
จ านวน 8,292.18 ไร่ ส่วนลกัษณะการเปลีย่นแปลงของพื้นทีจ่ากสภาพ
เดมิทีเ่ป็นปา่ชายเลนจงัหวดัปตัตานี ระหว่างปี พ.ศ.2543 - 2552 มกีาร
เปลีย่นแปลงใน 5 ลกัษณะ คอื 1) ป่าชายเลนเปลีย่นเป็นเกษตรกรรม 
2) ป่าชายเลนเปลี่ยนเป็นนากุ้ง 3) ป่าชายเลนเปลี่ยนเป็นนาเกลอื 4) 
ปา่ชายเลนเปลีย่นเป็นพืน้ทีท่ ิง้รา้ง และ 5) ป่าชายเลนเปลีย่นเป็นปา่พรุ 
[9] ในการศึกษางานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดรูปแบบระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์มาใช้ในการพฒันาแผนที่ของทรพัยากรชวีภาพ
เชงิพืน้ทีข่องชุมชนเนินมะปราง 

ฉตัรชุตา สายเพชร (2557) ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการธุรกจิห้องพกัในรูปแบบ Responsive Web เพื่อรองรบัอุปกรณ์
ในขนาดหน้าจอต่าง ๆ เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการใชง้านระบบให้แก่
ผู้ใช้งานมากขึ้น ทัง้นี้ การออกแบบสาหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้าน
คอมพวิเตอรใ์หง้า่ยต่อการใชง้านและไม่ยุ่งยาก โดยมสี่วนประกอบของ
ระบบ 2 ส่วนคอื ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใชง้านระบบซึ่งมี
ส่วนประกอบย่อย 3 ส่วนคอื การจองหอ้งพกั คลงัสนิค้า และการซ่อม
บ ารุงซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดทุ้กขนาด
จอ ทัง้ในคอมพิวเตอร์และ SmartPhone ระบบพัฒนาขึ้นในลกัษณะ
ของเวบ็แอพพลเิคชัน่ [1] ในการศกึษางานวจิยันี้ผูศ้กึษาไดน้ ารูปแบบ 
Responsive Web มาประยุกต์ใช้ข ัน้ตอนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชงิพืน้ทีข่องชุมชนเนินมะปราง 

เหมอืนแพร พรหมแกว้ (2556) ท าการศกึษาเพือ่สรา้งแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ื่อมลัติมเีดยี เรื่อง สิง่แวดลอ้มกบัการจดัการแบบ
ยัง่ยืน ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้นี้คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูจ้ านวน 10 ท่านประกอบด้วย ครูสงัคม
ศกึษาและศกึษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
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และวฒันธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่
เขต 3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ื่อ
มลัติมเีดยี เรื่อง สิง่แวดล้อมกบัการจดัการแบบยัง่ยนื จ านวน 4 แผน 
และแบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้วเิคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าเฉลีย่ 
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [8]  ในการศึกษางานวจิยันี้ผู้ศึกษาได้
แนวคดิการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่มลัตมิเีดยีมาพฒันาสือ่มลัตมิเีดยีเพื่อ
การเรยีนรูท้รพัยากรชวีภาพเชงิพืน้ทีข่องชุมชนเนินมะปราง 

เบญจพร สายแวว (2555) ท าการพฒันาระบบฐานขอ้มลูแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่นและสื่อการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 2 และหาประสทิธภิาพของ
ระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น และสื่อการเรียนรู ้
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยท า
การพฒันาจากระบบงานเดิมที่เก็บข้อมูลด้วยเอกสาร มาพฒันาเป็น
ระบบโดยระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืระบบส่วนผู้ดูแลระบบ และ
ระบบส่วนผู้ใช้งาน เครื่องมอืในการพัฒนา คือโปรแกรมภาษา PHP 
และ HTML ระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL โดยมีผู้ เชี่ย วชาญด้าน
คอมพวิเตอรแ์ละระบบฐานขอ้มลู จ านวน 3 คนเป็นผูท้ดสอบระบบ ใช้
แบบประเมินหาประสิทธิภาพของโปรแกรมในการประเมินเพื่อหา
ประสทิธภิาพของระบบทัง้ 4 ด้าน โดยผู้ประเมนิเป็นครูและบุคลากร
ทางการศกึษาส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี 
เขต 2 จ านวน 30 คน [4] ในการศกึษางานวจิยันี้ผูศ้กึษาไดน้ าแนวคดิ
ของขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลแหล่งเรยีนรู ้ภูมปิญัญาท้องถิ่นและสื่อการ
เรยีนรู้ มาเป็นแนวทางในการศกึษาโดยจดัแยกประเภทของรายการ
ขอ้มลูต่าง ๆ ไปสู่การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทรพัยากร
ทางชวีภาพเชงิพืน้ทีข่องชุมชนเนินมะปราง 
 
3) วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรพัยากรชวีภาพเชงิพื้นทีข่องชุมชนเนินมะปราง มขี ัน้ตอนการศกึษา
และพฒันาทัง้หมด  9 ข ัน้ตอน ดงันี้ 
 1) ศกึษาแนวคดิ เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั ขอ้มลู
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสื่อ
มลัตมิเีดยี 
 2) ท าการสัมภาษณ์จากผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานเกีย่วกบัทรพัยากรชวีภาพทีม่ใีนชุมชน และวธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลู 
 3) น าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ ออกแบบออน
โทโลยดีว้ยโปรแกรม HOZO เพือ่ช่วยในการจดัหมวดหมู่และการสบืคน้
ขอ้มลู 
 4) น าขอ้มลูมาท าการวเิคราะห์ ออกแบบเชงิวตัถุดว้ย UML 
ประกอบด้วย Use Case Diagram, Class Diagram, และ Sequence 
Diagram  
 5) ท าการออกแบบ User Interface 
 6) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรทาง
ชวีภาพ ดว้ยภาษา HTML, CSS และJavaScript  
 7) น าข้อมูลมาจดัท าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม 
Quantum GIS (QGIS)  

 8) ทดสอบระบบเป็นการทดสอบระบบที่พัฒนาก่อนที่จะ
น ามาใชง้านจรงิ เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากการน ามาใชจ้รงิ  
 9) น าไปทดลองใช้และท าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบกบัผูใ้ชช้าวเนินมะปรางจ านวน 20 คน  
   
4) ผลการวิจยั 
    4.1 ผลการออกแบบออนโทโลย ี  

จากเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัพนัธุ์ไมแ้ละสตัว์ป่า จากนัน้ท า
การวิเคราะห์และสรุปผล พบว่าสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 8 
หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) สัตว์ 2) พันธุ์ไม้ 3) ต าบล 4) อ าเภอ 5) 
จงัหวดั 6) ทรพัยากรพนัธุ์ไม ้7) ทรพัยากรสตัว์ป่า 8) ติดต่อเรา จาก
ขอบเขตทีอ่อนโทโลยทีีก่ าหนด สามารถออกแบบโครงสรา้งฐานขอ้มูล
ออนโทโลย ีของระบบการจดัการทรพัยากรชวีภาพเชงิพื้นทีข่องชุมชน
เนินมะปราง ดงัรปูที ่1 

 

 
รปูที ่1: ออนโทโลยขีองระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชงิ

พืน้ทีข่องชมุชนเนินมะปราง 
 

4.2 ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ

ทรพัยากรชวีภาพเชงิพื้นที่ของชุมชนเนินมะปรางแบ่งรายละเอยีดได้
ดั ง ต่ อ ไป นี้  1 )  Use Case Diagram 2 ) Class Diagram 3 )  Data 
Dictionary ซึง่มรีายละเอยีด ดงัรปูที ่2-4 

 
รปูที ่2: Use Case Diagram ของระบบ 
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รปูที ่3: Class Diagram ของระบบ 
 
 

 
รปูที ่4: Sequence Diagram ภาพรวมของระบบ 

 
4.3 ผลการพฒันาสือ่มลัตมิเีดยี 

 ผลจากการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากร
ทางชวีภาพเชงิพืน้ทีข่องชุมชนเนินมะปราง  มหีน้าจอการท างานหลกัที่
ส าคญั ดงัรปูที ่5-17 

 
รปูที ่5: หน้าจอหลกั 

 
รปูที ่6: หน้าจอสื่อมลัตมิเีดยี 

 

 
รปูที ่7: หน้าจอความหมายพนัธุไ์ม้ 

 

 
รปูที ่8: หน้าจอความหมายสตัว์ 

 

 
รปูที ่9: หน้าจอแสดงรายละเอยีดพนัธุ์ไม้ 
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รปูที ่10: หน้าจอแสดงรายละเอยีดสตัวป์่า 

 
 

 
รปูที ่11: หน้าจอแสดงขอบเขตพืน้ที่ 

 
 

 
รปูที ่12: หน้าจอแสดงพกิดัพนัธุไ์ม้ 

 

 
รปูที ่13: หน้าจอแสดงพกิดัสตัวป์่า 

 
รปูที ่14: หน้าจอตดิต่อเรา 

 
 

 
รปูที ่15: หน้าจอจดัการขอ้มลู 

 
 

 
รปูที ่16: หน้าจอเพิม่ขอ้มลู 

 
 

 
รปูที ่17: หน้าจอแกไ้ขขอ้มลู 
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5) ผลการศึกษา 
หลงัจากพฒันาระบบแลว้ผูว้จิยัไดน้ าระบบไปทดลองใชแ้ละท า

การประเมนิประสทิธภิาพของระบบกบัผูใ้ชช้าวเนินมะปรางจ านวน 20 
คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 40 รองลงมาเป็นเพศ หญิง จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 60 ใน
ส่วนขอ้มลูอายุของผูป้ระเมนิระบบ ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 21 ถงึ 30 
ปี จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 และช่วงอายุ 40 ขึน้ไป จ านวน 10 
คน คดิเป็นร้อยละ 50 ผลการประเมนิความพึงพอใจในประสทิธภิาพ
ของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชงิพืน้ที่
ของชุมชนเนินมะปราง ดงัแสดงในตารางที ่1     
 
ตารางที ่1: ความพงึพอใจในประสทิธภิาพของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศเพือ่
การจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชงิพืน้ทีข่องชุมชนเนนิมะปราง  

 
 
6) อภิปรายผลการ 

ทรัพยากรชีวภาพมีทัง้ที่ เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็น
ทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ในเขตพื้นที่ของจังหวัด
พษิณุโลก อ าเภอเนินมะปรางกเ็ป็นอกีพื้นที่หนึ่งที่มทีรพัยากรชวีภาพ
มากมายและหลากหลาย ซึ่งทรพัยากรเหล่านี้มคีุณค่าและความส าคญั
ด้านทรพัยากรชีวภาพอย่างยิง่ ดงันัน้ จึงมคีวามจ าเป็นในการจดัท า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรทางชีวภาพเชิงพื้นที่ของ
ชุมชนเนินมะปราง โดยระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 

1) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ สามารถจดัการของมูลทรพัยากร
ชวีภาพ ได้ทัง้ทรพัยากรพนัธุ์ไม ้และทรพัยากรสตัว์ป่า ทัง้พื้นที่ และ
ขอ้มูลของทรพัยากร เช่น ล าดบั วงศ์ ชื่อไทย ชื่อวทิยาศาสตร์ ต าบล 
อ าเภอ  การจดัการขอ้มลูจะแบ่งออกเป็น 4 เมนู ไดแ้ก่ ทรพัยากรสตัว์
ปา่บา้นมงุ ทรพัยากรสตัวป์่าชมพู ทรพัยากรพนัธุไ์มบ้า้นมงุ ทรพัยากร
พนัธุไ์มช้มพ ูโดยจะมหีน้าจอจดัการ แกไ้ข เพิม่ และลบขอ้มลู 

2) ในส่วนผูใ้ชท้ ัว่ไปสามารถดขูอ้มลู ซึ่งแบ่งเป็น 3 เมนู ไดแ้ก่ 
1) ขอบเขตพื้นที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 2) ทรัพยากรพันธุ์ไม้ 3) 

ทรพัยากรสตัว์ป่า ข้อมูลจะมภีาพและวดีีโอประกอบบอกข้อมูลของ
ทรพัยากรทัง้สตัวป์า่ และทรพัยากรพนัธุไ์ม ้

 
7) สรปุผลและเสนอแนะ 

ผลจากการศกึษาพบว่าผู้ใช้มคีวามพึงพอใจในประสิทธภิาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรพัยากรทางชวีภาพเชงิพื้นทีอ่ยู่
ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลี่ย 4.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่ง
แสดงว่าระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทรพัยากรชวีภาพเชงิพื้นทีข่อง
ชุมชนเนินมะปรางนี้สามารถช่วยระบบนี้สามารถช่วยในการจดัการ
ทรพัยากรชีวภาพและนอกจากนี้ย ังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพของชุมชน  รวมทัง้สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นพืน้ทีอ่ื่นได ้

 
8) กิติกรรมประกาศ 
           ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ส านักจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่4 สาขา
พษิณุโลก คุณพงษธร แสงปลื้ม และคุณพงษกรณ์ ยศปญัญา ที่ไดใ้ห้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัพกิดัทรพัยากรชวีภาพต่าง ๆ ทัง้ทรพัยากรป่าไม ้และ
ทรพัยากรสัตว์ป่า และขอขอบคุณ คุณภทรพร บุญมี ชาวบ้านเนิน
มะปราง ทีไ่ดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีข่องทรพัยากรชวีภาพต่างๆ  
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บทคดัย่อ  

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมู่บ้านที่น าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้เข้ากับชุมชนของตนเอง การศึกษาครัง้นี้ จึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาต้นแบบระบบการจดัการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ผ่านเว็บแบบ Responsive กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืบ้านหว้ยหนาม
ตะเข ้การศกึษานี้เริม่จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง แลว้ท าการสมัภาษณ์ผูน้ าชมุชนและเกษตรกรของ
บ้านห้วยหนามตะเข้ จากนัน้น าขอ้มูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ออกแบบเชงิ
วตัถุดว้ย UML แลว้ท าการออกแบบ User Interface และน ามาพฒันาตน้แบบ
ระบบการจดัการฯ ด้วยโปรแกรม Sublime Text3 และใชภ้าษา HTML CSS  
PHP และJavaScript จากนัน้น าระบบไปทดลองใชแ้ละท าการประเมนิโดย
ผูน้ าหมูบ่า้นและเกษตรกรจ านวน 10 คน ผลจากการศกึษาพบว่าผูใ้ชร้ะบบมี
ความพึงพอใจในประสิทธภิาพของระบบฯ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 
4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 ซึ่งแสดงว่าระบบการจดัการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้สามารถช่วยให้จดัการข้อมูลและ
โครงการของหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ระบบนี้ใชง้าน
งา่ย สามารถเขา้ถงึไดท้ัง้ สมารท์โฟน แทบ็เลต็ และเดสกท์อ็ป  
ค าส าคญั: ต้นแบบ, ระบบการจดัการ, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, เว็บ  

 Responsive  
 
ABSTRACT 

Sufficiency economy villages are villages, which apply the 
main sufficiency economy philosophy to use in their own communities. 
This study aimed to develop a prototype of management system for 
sufficiency economy village through responsive web. The sample of this 
study was Ban Huay Nam Takhe. The study began by collecting 
related documents and research paper about sufficiency economy 
villages. Then, interviews with community leaders and farmers of Ban 
Huay Nam Takhe were conducted. Next, interview data was analyzed 
using object-oriented with UML. Then, the user interface was designed 
and a prototype of management system for sufficiency economy village 
was developed using Sublime Text3 program and HTML, CSS, PHP 
and JavaScript language. Next, the system was tested and evaluated 
by 10 leaders and farmers. The result showed that users were satisfied 
with the system performance at a high level with the average score of 
4.41 and standard deviation of 0.28. This indicated that this system can 
help manage information and projects of sufficiency economy village 
effectively. In addition, the system also was easy to use and accessible 
to all smart phones, tablet, and desktop. 

Keywords: Prototyping, Management Systems, Sufficiency Economy  
                 Village, Responsive Web 
1) บทน า 

“เศรษฐกจิพอเพยีง” เป็นแนวพระราชด ารใินพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัภูมพิล ทีพ่ระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคดิที่
ตัง้อยู่บนรากฐานของวฒันธรรมไทย เป็นแนวทางการพฒันาที่ตัง้บน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุ ้มกนัในตวัเอง ตลอดจนใช้
ความรูแ้ละคุณธรรม เป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติ ทีส่ าคญัจะต้องม ี“สต ิ
ปัญญา และความเพยีร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชวีติ
อย่างแทจ้รงิ [1] หมูบ่า้นหว้ยหนามตะเข ้เป็นหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง
ตน้แบบ “อยู่เยน็เป็นสุข” ตามโครงการเชดิชเูกยีรตผิูน้ าเครอืขา่ยพฒันา
ชุมชนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยึดหลกัการพึ่งพา
ตนเอง ด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวั โดยมนีายณรงค ์ จมูโสดา ผูใ้หญ่บา้นเป็นแกนน าในการ
พฒันาสรา้งอาชพีตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง อนัเป็นหนึ่งงานส าคญั
ของการพฒันาหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ณรงค์ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
นบัตัง้แต่เขา้รบัต าแหน่ง จนปัจจุบนัไดก้ลายเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่ 

การด าเนินชวีิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงของหมู่บ้านห้วย
หนามตะเขใ้นปัจจุบนัส่งผลให้ชวีติการเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านดขีึ้น
อย่างมาก เนื่องจากมโีครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้น ซึ่งเป็นโครงการทีส่่งเสรมิ
การน าที่ดินรอบๆ บ้านมาใช้ประโยชน์ เช่น การท าบ่อเลี้ยงกบ การ
เลี้ยงอ้นทีเ่ป็นสตัว์หายากน ามาขยายพนัธ์ไปทัว่ประเทศ การปลูกผกั
กูด รวมไปถึงพชืผกัอื่นๆ ท าให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
อาหารทีป่ลอดภยัไวบ้รโิภคส่วนทีเ่หลอืจากการบรโิภคกน็ าไปจ าหน่าย
สรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัครอบครวัไดอ้กีวธิหีนึ่ง และในชุมชนมกีารจดัตัง้
คณะกรรมการจดัการป่าชุมชนขึ้นเพื่อช่วยในการดูแล เฝ้าระวงั เพื่อ
การรกัษาป่าชุมชน เป็นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของชุมชน 

เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านห้วยหนามตะเข้เป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยทางหมู่บ้านได้มกีารอบรมให้ความรู้ปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยท าการ
แบ่งเป็นฐานองคค์วามรู ้และมวีทิยากรประจ าฐานนัน้  ซึง่แต่ละเดอืนจะ
มกีลุ่มผู้ที่สนใจจะศึกษาในเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาศึกษาดูงานใน
หมูบ่า้นหว้ยหนามตะเข ้แลว้น ากลบัไปประยุกต์ใชก้บัชุมชนของตนเอง 
ซึง่กลุ่มคนทีส่นใจนัน้อาจจะมาจากต่างจงัหวดัซึ่งไกลจากชุมชน ท าให้
ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูง เพื่อใช้ในการ
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เดินทางมาศึกษาดูงาน อีกทัง้การเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพยีง ของชุมชนต้นแบบฯ เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านห้วยหนามตะเข้
นัน้ไมไ่ดม้กีารเผยแพร่ความรูต่้าง ๆ อย่างกวา้งขวางพอ ส าหรบัผูท้ีไ่ม่
ไดม้าศกึษางานทีชุ่มชน 

ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางสือ่และเวบ็เทคโนโลยมีมีากขึน้ท าให้
การรบัรูข้า่วสารหรอืขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้โดยผ่านทัง้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้มบีทบาทอย่างมากในการด ารงชวีติของมนุษย ์เพือ่ใชใ้น
การรบัรู้ข่าวสารหรอืการใชง้านต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ พรอ้มทัง้สามารถ
น าเสนอวดีโีอเกี่ยวกบัโครงการต่าง ๆ ของต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

จากปัญหาทีเ่กดิขึ้นในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและความก้าวหน้าทางเว็บ
เทคโนโลยี ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาและพฒันาต้นแบบระบบการ
จดัการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงบา้นหว้ยหนามตะเข ้และถ่ายท าวดีโีอ
น าเสนอการประยุกต์ใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจในเศรษฐกจิ
พอเพยีงไดศ้กึษาเพื่อน าไปปฏบิตัใิช้และเผยแพร่ความรูด้า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีงในรปูแบบเวบ็แอปพลเิคชนัแบบ Responsive 
 
2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
     2.1 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง แนวทางการด าเนิน
ชวีติและวถิปีฏบิตัทิี่พระบาทสมเดจ็เจ้าอยู่หวัมพีระราชด ารสัชี้แนะแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมเีหตุผล การสร้างภูมคิุ ้มกนัในตวัที่ด ีตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตกด ารงอยู่ได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยนืภายใต้ความเปลีย่นแปลงต่างๆ โดยมหีลกัพจิารณา 5 
ประการ คอื 1) กรอบแนวคดิ เป็นปรชัญาทีช่ ี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ 
และ ปฏบิตัิตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมพีื้นฐานมาจากวถิีชวีติดัง้เดมิ
ของสงัคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ดต้ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พน้จากภยั และวกิฤตเพือ่ความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันา 2) 
คุณลกัษณะเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถน ามาประยุกต์ใชก้บัการปฏบิตัิ
ตน ในทุกระดบัโดยเน้นการปฏิบตัิบนทางสายกลาง และการพฒันา
อย่างเป็นขัน้ตอน 3) ค านิยาม ประกอบด้วย 3 คุณลกัษณะ ได้แก่ 
ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาก
เกนิไป ความมเีหตุผล หมายถงึการตดัสนิใจเกี่ยวกบัระดบัของความ
พอเพยีงจะตอ้งเป็นไปอย่างมเีหตุผล โดยค านึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
จากการกระท านัน้ๆ อย่างรอบคอบ มภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั หมายถงึการ
เตรยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกดิขึน้ 4) เงือ่นไขการตดัสนิใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆใหอ้ยู่ใน
ระดบัพอเพียงนัน้ต้องอาศยัทัง้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน คือ 
เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่าง รอบดา้นเพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงั
ในขัน้ปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมคีวามอดทน มคีวามเพียร ใช้
สตปัิญญาในการด าเนินชวีติ 5) แนวทางปฏบิตัิ/ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

จากการน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใช้ และพร้อมรบั
ต่อการเปลีย่นแปลงในทุกดา้น [2] 
     2.2 แนวคิดเก่ียวกบัพระราชด าริทฤษฎีใหม่ 
         พระราชด ารทิฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการบรหิารการจดัการ
ทีด่นิและน ้าเพือ่การเกษตรในทีด่นิขนาดเลก็ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดย
ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวคดิที่ชี้บ่งบอกถึงหลกัการ  และ
แนวทางในการปฏบิตัซิึ่งมดีว้ยกนั 3 ระดบัไดแ้ก่ ทฤษฎีใหม่ข ัน้ต้นให้
แบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 4 ส่วน ตามอตัราส่วน 30:30:30:10 หมายถึงพื้นที่
ส่วนทีห่นึ่ง 30% ใหข้ดุสระเกบ็กกัน ้าเพือ่ใชเ้กบ็กกัน ้าฝนในฤดูฝน และ
ใชเ้สรมิการปลกูพชืในหน้าแลง้ ตลอดจนการเลี้ยงสตัว์และพชืน ้าต่างๆ  
พืน้ทีส่่วนทีส่อง 30% ใหป้ลูกขา้วในฤดูฝนเพื่อใชเ้ป็นอาหารประจ าวนั
ตลอดปี  พื้นที่ส่วนที่สาม 30% ให้ปลูกไมผ้ล ไมย้นืต้น พชืผกั พชืไร่ 
พชืสมนุไพร ฯลฯ เพือ่ใชเ้ป็นอาหารประจ าวนั หากเหลอืบรโิภคกน็ าไป
จ าหน่าย  พื้นที่ส่วนทีส่ ี่ 10% เป็นทีอ่ยู่อาศยั เลี้ยงสตัว์ โรงเรอืน และ
อื่น ๆ เมือ่เกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏบิตัใินที่ดนิของตนจน
ได้ผลแลว้ จงึเริม่ข ัน้ที่สองคอืให้เกษตรกรรวมพลงักนัในรูปกลุ่ม หรอื 
สหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกนัด าเนินการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต 
การตลาด การเป็นอยู่ สวสัดกิาร การศกึษา สงัคมและศาสนา เมื่อ
ด าเนินการผ่านพ้นขัน้ที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควร
พฒันากา้วหน้าไปสู่ข ัน้ทีส่ามต่อไป คอื ตดิต่อประสานงานเพือ่จดัหาทุน
หรอืแหล่งเงนิ เช่น ธนาคาร หรอืบรษิทั หา้งรา้นเอกชนมาช่วยในการ
ลงทุนและพฒันาคุณภาพชวีติกทัง้นี้ทัง้ฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร
หรอืบรษิทัเอกชนจะไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั [3] 
     2.3 แนวคิดเก่ียวกบัหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนาม
ตะเข้ 
          หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบหว้ยหนามตะเข ้เป็นหมู่บา้น
เศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ “อยู่เยน็เป็นสุข” ตามโครงการเชดิชูเกยีรติ
ผูน้ าเครอืข่ายพฒันาชุมชนดเีด่นประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่
ยดึหลกัการพึ่งพาตนเอง ด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายณรงค์  จูมโสดา 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน าในการพัฒนาสร้างอาชีพตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพยีงโดยได้มกีารจดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์ในการด ารงชวีิต
ของประชาชนในหมู่บ้าน ได้แก่ โครงการตู้ เย็นข้างบ้าน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีอาหารที่ปลอดภยัไว้บริโภค และมี
รายไดเ้สรมิใหก้บัครอบครวั ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการน าพื้นทีร่อบทีอ่ยู่
อาศัยมาใช้ประโยชน์ โดยการปลูกพืชผกัสวนครัว ซึ่งหมู่บ้านห้วย
หนามตะเขน้ัน้ไดม้กีารส่งเสรมิให้ปลูกผกักูด เพราะเป็นพชืทีป่ลูกง่าย 
และมรีาคาทีส่งู อกีทัง้ยงัมกีารเลีย้งสตัว์ โดยไดแ้ก่ กบ ปลาดุก และอ้น 
ซึง่ลว้นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิทัง้สิน้ โดยเฉพาะตวัอน้นัน้เป็นสตัวท์ีค่่อนขา้ง
หายาก จงึมกีารส่งเสรมิใหน้ ามาขยายพนัธไ์ปทัว่ประเทศ นอกจากนี้ยงั
มโีครงการจดัสรรพื้นทีต่ามหลกัทฤษฎใีหม่ โดยใชพ้ื้นที ่25 ไร่ และท า
การปลกูพชื ไดแ้ก่ กลว้ย มนัส าปะหลงั อ้อย และไมใ้ชส้อย พรอ้มทัง้มี
การขุดสระน ้าและน าระบบกาลกัน ้ามาใช้ เพื่อให้น ้ากบัพืชที่ปลูกใน
พื้นที่ นอกจากนี้ยงัมโีครงการป่าครอบครวั ซึ่งเป็นโครงการด้านการ
อนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของหมูบ่า้น นอกจากโครงการทีม่กีาร
ส่งเสรมิประชาชนในหมู่บา้นมวีถิชีวีติทีพ่อเพยีงแลว้ หมู่บ้านยงัมกีลุ่ม
ออมทรัพย์ และมีกิจกรรมการออมเพื่อส่งเสริมการออมเงินให้กับ
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สมาชกิ พร้อมทัง้มกีารอบรมสรา้งความรู้ ความเขา้ใจเพื่อให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการออมเงิน เทคนิคในการออมเงิน เพื่อสร้าง
ภมูคิุม้กนัทางการเงนิในชุมชน 
 
     2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา Responsiveกweb 
         Responsiveกweb เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งาน
และแสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในอุปกรณ์ที่แตกต่างกนั เช่น สมาร์ท
โฟน แทบ็เลต็ และเดสก์ทอ็ป โดยใชโ้คด้เดยีวกนัในการพฒันา และใช้
งานเวบ็ไซต์ดว้ย URL เดยีวกนั ซึง่ในการพฒันา Responsive Web ได้
มกีารใชเ้ทคนิคหลาย ๆ อย่างร่วมกนั ไดแ้ก่ 1) Fluid Grid คอืการ
ออกแบบ Grid โดยไมก่ าหนดขนาดแบบตายตวั แต่จะก าหนดขนาดให้
สมัพนัธ์กบัสิง่ต่างๆ ในเว็บไซต์ โดยการก าหนดความกวา้งของ  Grid 
เป็นเปอร์เซ็นต์ และก าหนดขนาดของ Font จากหน่วย px เป็น em 2) 
Flexible Image คอื การก าหนดขนาดของรูปภาพในเว็บไซต์ ให้มี
ความสมัพนัธ์กบัขนาดของจอแสดงผล เช่น หากภาพมขีนาดใหญ่ แต่
แสดงผลในจอสมาร์ทโฟนมขีนาดเล็กจึงควรก าหนดความกว้างและ
ความสูงของรูปภาพ ให้เล็กตามความเหมาะสม เพื่อการแสดงผลที่
สวยงาม 3) CSS3 Queries เป็นการเขยีน Style Sheets หรอืก าหนด
ขนาดของสิง่ต่างในเว็บไซต์ ส าหรบัอุปกรณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะมี
การเขยีน Style Sheets หลกัเอาไวโ้ดยไม่ขึน้อยู่กบัอุปกรณ์ใดๆ และ 
จะเขยีน Style Sheets ส าหรบัอุปกรณ์ทีม่ขีนาดหน้าจอเลก็ทีสุ่ด แลว้
เพิม่ขนาดขึน้ไปเรือ่ยๆ เพือ่ลดความซ ้าซอ้นของโคด้ [4] 
       2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ชลิดากเพียรสร้าง (2554)กท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกจิชุมชนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงกกรณีศกึษาอ าเภอสุวรรณ
ภูมกิจงัหวดัรอ้ยเอ็ดกเพื่อศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิชุมชนก
ทศันคตกิความรู้ความเขา้ใจกและการน าแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงไป
ใช้ในการด าเนินชวีติของประชาชนอ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัร้อยเอ็ด 
[5] จากงานวจิยันี้ ผูศ้กึษาไดน้ าแนวคดินี้ไปใชพ้ฒันาต้นแบบระบบการ
จดัการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้ผ่านเว็บแบบ 
Responsive เพือ่ใชใ้นการเผยแพร่เนื้อหาเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงให้
เขา้ใจอย่างงา่ยดาย 

ดาราวรรณกพรหมกลัป์ก(2551)กท าการวจิยัเรื่องการศกึษา
ผลการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงตวัอย่างกอ าเภอปัวกจงัหวดัน่านกซึ่งเป็นการศกึษา
ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพยีง [6] จากงานวจิยันี้ผู้ศกึษาได้น าแนวคดิ ขอ้เสนอแนะจาก
งานวจิยัไปใชพ้ฒันาตน้แบบระบบการจดัการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง
บ้านห้วยหนามตะเข้ผ่านเว็บแบบ Responsive เพื่อใช้ในการศึกษา
ปัญหาของการด าเนินงานหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 

ธนันชยั ค าเกตุก(2549) ท าวจิยัเรื่องการศกึษาและพฒันา
รูปแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศชุมชนกเพื่อศกึษารูปแบบ
และพฒันาโครงสรา้งเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศชุมชนทีม่ปีระสทิธภิาพก
และน าเสนอรูปแบบโครงสรา้งเวบ็ไซต์สารสนเทศชุมชนเหมาะสมตาม
ความต้องการชุมชน [7] จากงานวจิยันี้ผูศ้กึษาไดน้ าแนวคดิโครงสรา้ง
เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศชุมชนนี้ไปใชพ้ฒันาต้นแบบระบบการจดัการ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้ผ่ านเว็บแบบ 
Responsive 
 
3) วิธีการศึกษา 

1) ศกึษารวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงจากเอกสาร 
หนงัสอื งานวจิยั และเวบ็ไซตต่์าง ๆ  

2) ท าการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนและเกษตรกรของบา้นหว้ยหนาม
ตะเข ้เกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการโครงการ 

3) น าขอ้มลูจากการสมัภาษณ์มาท าการวเิคราะหอ์อกแบบเชงิ
วตัถุดว้ย UML ซึง่ประกอบดว้ย Use Case, Class Diagram, Sequence 
Diagram แลว้ท าการออกแบบ User Interface ของระบบฯ  

4) ท าการพฒันาระบบ โดยใชโ้ปรแกรม Sublime Text และใช้    
 ภาษา HTML, CSS, PHP และ Java Script ในการพฒันาโปรแกรม 

และ พฒันาสือ่โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro  
5) ท าการทดสอบระบบและเวบ็ไซต์จนสามารถท างานไดต้าม

เป้าหมายทีก่ าหนดไวถู้กตอ้งทุกอย่าง  
6) น าไปทดลองใช ้และท าการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธ ิ

ภาพของตน้แบบระบบฯ กบัผูน้ าหมูบ่า้นและเกษตรกรจ านวน 10 คน 
 
4) ผลการศึกษา 

ผลจากการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้จากการสมัภาษณ์ผูน้ าชุมชนและเกษตรกรของบา้นหว้ยหนาม
ตะเขก้ผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
ดว้ย UML ซึง่ประกอบดว้ย 1) Use case Diagram  ดงัแสดงในรปูที ่1 2) 
Class Diagram ดงัแสดงในรปูที ่2 และ 3) Sequence Diagram ดงัแสดง
ในรปูที ่3  

 

 
 

 รปูที ่1: Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ 
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รปูที ่2: Class Diagram 

 

 
รปูที ่3: Sequence Diagram 

 
 จากนัน้น าผลจากการวเิคราะห์ระบบ มาออกแบบระบบการ

จดัการข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงผ่านเว็บแบบ Responsive ซึ่ง
ระบบนี้แบ่งเป็นสองส่วน คอื ส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไป  ประกอบดว้ย 5 เมนู
หลกั คือ 1) หน้าหลกั 2) ขอ้มูลหมู่บ้าน 3) โครงการของหมู่บ้าน 4) 
เกษตรกรตัวอย่ าง และ5)  ติด ต่อ เรา และส่วนของเจ้าหน้าที ่
ประกอบด้วย 8 เมนู คือ 1) จดัการโครงการของหมู่บ้าน 2) จดัการ
เกษตรกรตัวอย่าง 3) จดัการผู้น าหมู่บ้าน 4) ดูข้อความ 5) จดัการ
ข่าวสาร 6) แก้ไขขอ้มูลหมู่บา้น 7) แก้ไขรูปภาพ และ8) แก้ไขขอ้มูล
ตดิต่อ มอีงค์ประกอบต่าง ๆ ของต้นแบบระบบการจดัการหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีงบา้นหว้ยหนามตะเขผ้่านเวบ็แบบ Responsive ดงัรูป
ที ่4-15 

  
              รปูที่ 4: ตวัอย่างการแสดงผลแบบ responsive 

 
                        รปูที ่5: หน้าจอหน้าแรก 
 

 
                        รปูที ่6: หน้าจอหน้าขอ้มลูหมู่บ้าน 
 

 
               รปูที ่7: หน้าจอหน้าโครงการของหมู่บ้าน 
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                       รปูที ่8: หน้าจอหน้าเกษตรกรตวัอย่าง 
 

 
รปูที ่9: หน้าจอหน้าตดิต่อเรา 

 

              รปูที ่10: หน้าจอหน้าจดัการโครงการของหมู่บ้าน 

                 รปูที ่11: หน้าจอหน้าจดัการเกษตรกรตวัอย่าง 
 

 
                        รปูที ่12: หน้าจอหน้าจดัการขา่วสาร 

 
                           รปูที่ 13: หน้าจอเพิม่ขอ้มลู 
 

 
                             รปูที่ 14: หน้าจอแกไ้ขขอ้มลู 
 

 
                    รปูที ่15: หน้าจอหน้าแก้ไขขอ้มลูหมู่บ้าน 
 

5) ผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพ 
ผูศ้กึษาไดท้ าการทดสอบระบบและเวบ็ไซต์จนสามารถท างาน

ไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนดไวถู้กตอ้งทุกอย่าง แลว้น าไปทดลองใช้dและ
ท าการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธภิาพของต้นแบบระบบฯdกบั
ผูน้ าหมูบ่า้นและเกษตรจ านวน 10คน ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตารางก1:กผลการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบ 

 
6) อภิปรายผลการศึกษา 

หมู่บ้านห้วยหนามตะเข้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยทางหมูบ่า้นไดม้กีารอบรมใหค้วามรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
การประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั โดยท าการแบ่งเป็นฐานองค์ความรู ้
และมวีทิยากรประจ าฐานนัน้  ซึ่งแต่ละเดอืนจะมกีลุ่มผูท้ีส่นใจจะศกึษา
ในเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้มาศกึษาดูงานในหมู่บา้นหว้ยหนามตะเข ้แลว้
น ากลบัไปประยุกต์ใชก้บัชุมชนของตนเอง ซึ่งกลุ่มคนทีส่นใจนัน้อาจจะ
มาจากต่างจังหวัดซึ่งไกลจากชุมชน ท าให้ต้องใช้เวลานานและมี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงเพื่อใช้ในการเดนิทางมาศึกษาดูงาน ผู้
ศกึษาจงึได้พฒันาต้นแบบระบบการจดัการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง
บา้นหว้ยหนามตะเขผ้่านเว็บแบบ Responsive เพื่อใช้ในการเผยแพร่
ขอ้มลูความรู ้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของหมูบ่า้นหว้ยหนามตะเข ้ซึ่ง
มลี าดบัการท างานดงันี้ 

1) ในส่วนของเจา้หน้าทีส่ามารถเลอืกจดัการขอ้มลูต่างๆ โดย
การ เพิม่ ลบ และแก้ไขข้อมูลโครงการของหมู่บ้าน ข้อมูลเกษตรกร
ตวัอย่าง ข้อมูลผู้น าหมู่บ้าน ข้อความ ขอ้มูลข่าวสาร ข้อมูลหมู่บ้าน 
รูปภาพ และขอ้มูลติดต่อ เมือ่ท าการเพิม่ขอ้มูลเรยีบร้อย ขอ้มูลจะท า
การแสดงบนระบบ 

2) ในส่วนของผู้ใช้งานทัว่ไปที่ต้องการทราบขอ้มูล ผู้ใช้งาน
สามารถเรยีกดขูอ้มลูขา่วสารของหมูบ่า้น ขอ้มลูหมูบ่า้น ขอ้มลูโครงการ
ของหมู่บา้น ขอ้มลูเกษตรกรตวัอย่าง และสามารถตดิต่อกบัเจ้าหน้าที่
เพือ่ขอค าแนะน าได ้

 
7) สรปุผลการศึกษา 

ผลจากการพฒันาต้นแบบระบบการจดัการหมู่บ้านเศรษฐกจิ
พอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้ผ่านเว็บแบบ Responsive โดย ระบบ
แบ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไป  แบ่งเป็น 5 เมนู ไดแ้ก่ 1) 
หน้าหลกั 2) ขอ้มูลหมู่บ้าน 3) โครงการของหมู่บ้าน 4) เกษตรกร

ตวัอย่าง และ5) ตดิต่อเรา ส่วนของเจา้หน้าที ่ซึ่งแบ่งเป็น 8 เมนู ไดแ้ก่ 
1) จดัการโครงการของหมู่บา้น 2) จดัการเกษตรกรตวัอย่าง 3) จดัการ
ผูน้ าหมูบ่า้น 4) ดขูอ้ความ 5) จดัการขา่วสาร 6) แกไ้ขขอ้มลูหมู่บา้น 7) 
แก้ไขรูปภาพ และ8) แก้ไขข้อมูลติดต่อ ซึ่งผลการประเมนิระบบฯ 
พบว่าผูใ้ชร้ะบบมคีวามพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบฯ อยู่ในระดบั
มาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.28 ซึ่งแสดงว่า
ระบบการจดัการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงบา้นหว้ยหนามตะเขส้ามารถ
ช่วยใหจ้ดัการขอ้มลูและโครงการของหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ย่าง
มปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยงัใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทัง้ 
สมารท์โฟน แทบ็เลต็ และเดสกท์อ็ป อกีทัง้ระบบนี้สามารถเป็นต้นแบบ
ระบบการจดัการข้อมูลและโครงการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ใหก้บัชุมชนอื่นๆ ได ้

ขอ้เสนอแนะ ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะหมู่บา้น
เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านหว้ยหนามตะเข้ ควรใชร้ะบบนี้เป็นต้นแบบ ซึ่ง
สามารถน าไปใชก้บัหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงอื่นๆได ้
 
8) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้ใหญ่บา้นณรงค์ จูมโสดา คุณปรารชิาต ปานพมิ 
คุณระนอง จูมโสดา คุณนิคม ดลแวววาว และคุณวรธน จุทบาล ผู้น า
และเกษตรกรทุกคนของชุมชนบ้านห้วยหนามตะเข้ ที่ได้ให้ข้อมูล
เกีย่วกบัโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นหว้ย
หนามตะเขน้ี้ 
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ระบบการจดัการซ้ือขายผา้หม้อห้อมออนไลน์ 
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บทคดัย่อ  
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและพฒันาระบบการจดัการซื้อ
ขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ โดยการศกึษาเริม่จากการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผา้หมอ้หอ้มและการจดัการการซี้อขาย จากนัน้ท า
การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการคา้ผา้หมอ้หอ้ม แลว้น าขอ้มูล
ทีไ่ดม้าวเิคราะหอ์อกแบบออนโทโลยดีว้ยโปรแกรม HOZO เพื่อชว่ยในการจดั
หมวดหมู่ในการสืบค้น ต่อมาท าการวิเคราะห์ออกแบบระบบเชิงวตัถุด้วย 
UML จากนัน้ท าการออกแบบ User Interface และพฒันาระบบด้วยโปรแกรม 
Atom Text Editor ภาษา HTML5, CSS. และ PHP จากนั ้นน าระบบนี้ ไป
ทดลองใช ้และประเมนิระบบโดยเจา้ของรา้น พนกังาน และลูกคา้ผา้หมอ้หอ้ม
จ านวน 10 คน ผลจากการศกึษาระบบพบว่าผู้ใช้ระบบมคีวามพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.37 ซึง่แสดงว่าระบบนี้สามารถชว่ยในการจดัการซือ้ขาย
ผา้หมอ้หอ้มออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การบรกิารทีร่วดเรว็ ง่ายต่อการ
ใชง้าน และประหยดัค่าใชจ้า่ย 
ค าส าคญั: การจดัการ, การซือ้ขาย, ผา้หมอ้หอ้ม, ออนไลน์, ตน้คราม 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study and develop management 
system for trading Mohom fabric online. The study began by collecting 
related documents and research paper about Mohom fabric and trading 
management. Next, the interviews with Mohom experts and people 
related Mohom fabric trade was conducted.  After that, interview data 
was analyzed and designed ontology using HOZO program in order to 
assist in the classification and searching data. Then, data was analyzed 
using UML. After that, the user interface was designed and 
management system for trading Mohom fabric online was developed in 
a form of web application using Atom text Editor, HTML5, CSS and 
PHP for programming. Next, the system was tested and evaluated by 
10 Mohom fabric storeowners, staff, and customers. The result showed 
that users were satisfied with the system performance at a high level 
with the average score of 4.20 and standard deviation of 0.35. This 
showed that this system could help in managing Mohom fabric online 
trading effectively, fast service, easy to use and cost effective. 
Keywords: Management, Trading, Mohom Fabric, Online, Indigo. 
 
1) บทน า 
 ผ้าหมอ้ห้อมจดัเป็นเอกลกัษณ์ท้องถิ่นที่คนในหมู่บ้านทุ่งโฮ้ง 
ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ที่ย้อม ทอ หรอืตดัเย็บกนั
มานับร้อยปีจนถึงปจัจุบัน กรรมวิธีการท าก็ยังคงรูปแบบเดิมและ

รปูแบบใหม่ทีผู่้ผลติคดิคน้ขึน้มาและไดร้บัความนิยมจากผูซ้ื้อในยามที่
เศรษฐกิจมกีารขยายตัวดีประชาชนก็มกี าลงัซื้อสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อ
ธุรกจิผา้หมอ้หอ้มถอืเป็นผา้ทีไ่ดค้วามนิยมสงู จนกลายเป็นผลติภณัฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ตลอดจนหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ จะเห็นไดว้่าผา้หมอ้ห้อมมอีทิธพิลต่อการ
แต่งกายของคนในจงัหวดัแพร่ จะสงัเกตไดจ้ากการแต่งกายทุกวนัศุกร์
จะสวมใส่ผ้าหม้อห้อมหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจ าประกอบกับเป็น
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ด้วยเช่นกัน ที่ต้องการให้
ผู้ปฏิบตัิงานของภาครฐัทุกส่วนแต่งกายด้วยความเรยีบร้อยจนเป็น
วฒันธรรมประจ าจงัหวดัแพร่ [1] แต่การจ าหน่ายผา้หมอ้หอ้มตัง้แต่อดตี
จนถงึปจัจุบนัยงัมกีารจ าหน่ายเพยีงช่องทางเดยีว คอืมกีารจ าหน่ายแต่
เพยีงหน้ารา้น คอื หากตอ้งการซื้อขายผลติภณัฑ์ผา้หมอ้หอ้มผูซ้ื้อตอ้ง
ซื้อผลติภณัฑ์ผา้หมอ้หอ้ม ต้องเดนิทางไปซื้อถงึแหล่งผลติผา้หมอ้หอ้ม 
หรอืหากผู้ผลติต้องการขายผ้าหมอ้หอ้มจะมชี่องทางการขายแต่เพยีง
ช่องทางเดยีวคอืทางหน้ารา้นของตนเองเท่านัน้ 
 ปจัจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ
เว็บแบบ Responsive ซึ่งเข้าได้ทุกหนทุกแห่ง สามารถเข้าได้ทัง้
อุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น Smart Phone และ Tablet และอีก
อย่างคอื Social Media ซึง่น าไปประยุกต์ใชไ้ดห้ลายอย่าง มกีารเขา้ถงึ
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว ผู้ศึกษามองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จงึไดศ้กึษาและพฒันาระบบการจดัการซื้อขายผา้หมอ้หอ้ม
ออนไลน์ เพื่อช่วยเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ผ้าหมอ้หอ้ม 
และช่วยส่งเสรมิการผลติผา้หมอ้หอ้มใหก้บัใหก้บัชุมชน หมูบ่า้นทุ่งโฮง้ 
ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 
 
2) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบั พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-Commerce) 
 พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) คอื การซื้อขายสนิค้า

หรอืบรกิารโดยส่งขอ้มูลด้วยสื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครอืข่าย เช่น 
อนิเทอร์เน็ต ถ้าผู้ใช้มเีครื่องคอมพวิเตอร์ คู่สายโทรศพัท์ โมเด็ม และ
เป็นสมาชกิของบรกิาร Internet กส็ามารถท าการคา้ผ่านระบบเครอืขา่ย
ได ้E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตกบั
การจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร โดยสามารถน าเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตวัสนิคา้หรอืบรกิารผ่านทางอนิเทอร์เน็ตสู่คนทัว่โลกภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ท าให้มกีารด าเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กดิรายไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ [3] 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกบัผา้หม้อห้อม 
 หมอ้ห้อม หรอื ม่อฮ่อม เป็นผ้าพื้นเมอืง ที่ท าจากผ้าฝ้าย มสีี

น ้าเงนิเขม้ ไดจ้ากการย้อมดว้ยต้นห้อมที่ให้สธีรรมชาตสิวยงาม หมอ้
หอ้มในอดตีท าจากผา้ฝ้ายทอมอืมสีขีาวทีผ่่านการทอดว้ยกี ่หลงัจากนัน้
จงึน ามาตดัเย็บเป็นเสื้อผ้า แล้วน ามาย้อมด้วยสทีี่ได้มาจากการหมกั
หอ้ม หมอ้หอ้ม” เป็นภาษาพื้นเมอืงภาคเหนือ เกดิจากรวมค าว่า “หมอ้ 
กบั ห้อม” ซึ่งค าว่าหม้อ หมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งที่ให้บรรจุน ้าหรือ
ของเหลวต่างๆ ส่วนค าว่า หอ้ม หมายถงึพชืลม้ลุกชนิดหนึ่งในตระกูล
คราม [5] 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด 
 ความหมายของการการตลาดนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ความหมาย

ซึ่งความหมายแรก การตลาดหมายถงึ กระบวนการทางสงัคมที่แต่ละ
คนแต่ละกลุ่มไดร้บัการตอบสนองในสิง่ทีต่้องการ คอื สนิคา้หรอืบรกิาร
โดยผ่านการแลกเปลี่ยนสิง่ที่มคีุณค่าซึ่งกนัและกนั ส่วนความหมายที่
สอง การตลาดหมายถึง กระบวนการวางแผน การบริหาร แนวคิด 
สนิคา้ การตัง้ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดเพือ่สนอง
ความพึงพอใจให้ลูกค้า ขณะเดียวกันองค์การก็สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายตามทีต่อ้งการ [8] 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัออนโทโลยี 
 ออนโทโลยเีป็นแนวคดิที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการจดัการ

ความรู้ เป็นที่นิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่หลาย สามารถจดัการและ
น าเสนอความรูใ้นรปูแบบ ของกลุ่มแนวคดิและความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่สนใจ โดยการรวบรวมข้อมูลและสร้างความ 
สมัพนัธ์ ให้อยู่ในรูปแบบล าดบัชัน้ มกัถูกใช้ในสาขาปญัญาประดษิฐ ์
เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ
สารสนเทศทางชีวการแพทย์ ออนโทโลยีเป็นระบบค าศัพท์เชิง
ความหมาย ใช้เป็นโครงร่างพื้นฐานในการอธบิายความรู้เฉพาะด้าน
โดยกลุ่มของค าที่มโีครงสรา้งแบบล าดบัชัน้ ส าหรบัใชอ้ธบิายขอบเขต
ของเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถน ามาประยุกต์กบัระบบต่าง ๆ ได้ เช่น 
การจดัรวมขอ้มูลสารสนเทศ การจ าแนกเอกสาร การสกดัขอ้สนเทศ 
เป็นต้น การสร้างออนโทโลยีนัน้จะต้องอาศยัภาษาเว็บออนโทโลย ี
(Ontology Web Language: OWL) ส าหรบัอธบิายโครงสรา้งของความ
รู้ อ ยู่ บ น พื้ น ฐ าน ข อ งภ าษ าอ าร์ ดี เอ ฟ  (Resource Description 
Framework: RDF Language) ซึ่งใช้หลักไวยากรณ์ตามภาษาเอ็กซ์
เอ็มเอล (XML extensible Markup Language) ซึ่ งเป็นภาษาที่เป็น 
มาตรฐานและถูกรับรองโดยองค์กร W3C ซึ่งยังคงใช้รูปแบบและ
ไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดเีอฟ ถูกสรา้งขึ้นมาเพื่อรองรบัการท า
ออนโทโลยโีดยเฉพาะ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐาน
ส าหรบัเวบ็เชงิความหมาย [2] 

2.5 แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาระบบเชิงวตัถดุ้วย UML 
 UML คือ โมเดลมาตรฐานที่ ใช้หลักการออกแบบ OOP 

(Object Oriented Programming) รู ป แ บ บ ข อ งภ าษ า  UML จ ะม ี
Notation ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่น าไปใช้ใน Model ต่างๆ UML จะมี
ขอ้ก าหนดกฏระเบยีบต่างๆ ในการโปรแกรม โดยกฎระเบยีบต่างๆ จะ
มีความหมายต่อการเขียนโปรแกรม (Coding) ดังนั ้นการใช้ UML 
จะต้อ งทราบความหมายของ Notation ต่ างๆ  เช่ น  generalize, 
association dependency class แ ล ะ  package สิ่ ง เห ล่ านี้ มีค ว าม

จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการตีความของการออกแบบระบบ ก่อนน า ไป 
Implement ระบบงานจรงิ [9] 

2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ภาวนิี  อนิทววิฒัน์ (2555) ท าการวจิยัเรือ่ง การมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรกัษ์ผา้หมอ้หอ้ม กรณศีกึษา ต าบลทุ่งโฮง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัแพร่ ได้ท าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน สภาพ
ปญัหา และอุปสรรคเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์ผา้
หม้อห้อม ต าบลทุ้งโฮ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ และเพื่อน าเสนอ
แนวทางเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกัษ์ผ้าหมอ้ห้อม 
ต าบลทุง้โฮง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ [4] จากงานวจิยันี้ผูศ้กึษาไดน้ า
แนวคดินี้ไปใชพ้ฒันาระบบการซื้อขายผ้าหมอ้หอ้มออนไลน์ เพื่อใชใ้น
การเผยแพร่เนื้อหาเกีย่วกบัผา้หมอ้หอ้ม  
 ศรินิภา บุญฟู และปทัมา เมอืงชยั (2555)  ท าการวจิยัเรื่อง 
ระบบรา้นขายสมุนไพรออนไลน์ กรณีศกึษา รา้นเจยีบสมุนไพร เป็น
การ พฒันาระบบในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกบั
ลกูคา้ (Business to Customer) ซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาส่วนของหน้ารา้นให้
มกีารแสดงรายละเอยีดของสนิคา้พรอ้มทัง้แยกหมวดหมูข่องสนิคา้ และ 
น าเสนอสนิคา้ทีข่ายดไีวด้า้นบน ลกูคา้สามารถเขา้ชม และสัง่ซื้อสนิคา้  
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง การสัง่ซื้อสนิคา้ จะใชร้ะบบตะกรา้ ส่วนการช าระ
เงนิสามารถช าระได ้2 วธิ ีไดแ้ก่ การช าระเงนิผ่านธนาคาร และธนาณตั ิ
ออนไลน์ [6] จากงานวจิยันี้ผู้ศกึษาได้น าแนวคิดจากงานวจิยันี้ไปใช้
พัฒนาระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ เพื่อใช้ใน
การศกึษาดา้นการจดัการรปูแบบระบบการขายสนิคา้ออนไลน์  
 สมศกัดิ ์จีว ัฒนา (2553) ท าการวิจยัเรื่อง การพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูผา้ไหมทอมอืของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนจงัหวดับุรรีมัย ์งานวจิยั
นี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนจงัหวดับุรรีมัย ์และเพือ่จดัท าเวบ็ไซต์ระบบฐานขอ้มลูผา้
ไหมทอมอืของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจังหวดับุรรีมัย์ในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ผลจากงานวจิยั ผู้ใช้ระบบสามารถให้
ขอ้มลูความตอ้งการผลติภณัฑ์ผา้ทอมอื เลอืก ลวดลาย ส ีโดยสามารถ
คน้หาจากฐานขอ้มลูผลติภณัฑ์ทีม่อียู่เดมิ แลว้ท าการปรบัแต่งใหม่ตาม
ความต้องการ ของผู้ใช้ระบบผ่านระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะ
เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของระบบ ระบบจะเรียกค้น ข้อมูลจาก
ฐานขอ้มลู และส่งผลลพัธ์ไปทีส่่วนของผูใ้ชบ้รกิาร จากงานวจิยันี้ [7] ผู้
ศกึษาไดน้ าแนวคดิจากงานวจิยันี้ไปใชพ้ฒันาระบบการจดัการซื้อขาย
ผา้หมอ้หอ้มออนไลน์ เพือ่ใชใ้นการศกึษารูปแบบเว็บไซต์ฐานขอ้มลูใน
รปูแบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)   
 
3) วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการพฒันาระบบการจดัการซื้อขายผ้าหมอ้ห้อมออนไลน์ มี
ข ัน้ตอนการพฒันาทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ศกึษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการซื้อขายผ้าหมอ้ห้อม ท า
การสมัภาษณ์เกี่ยวกบัประวตัิการท าผ้าหม้อห้อม วิธกีารท าผ้าหม้อ
หอ้ม และรูปแบบต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์ผา้หมอ้ห้อม ท าการสมัภาษณ์
คุณป้าเหลอืง ทองสุข ผูเ้ชยีวชาญการยอ้มผา้หมอ้หอ้มและจ าหน่ายผา้
หมอ้หอ้ม 
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2. ออกแบบออนโทโลยี ด้วยโปรแกรม Hozo เพื่อช่วยใน
การสบืคน้และจดัหมวดหมู ่และช่วยในการออกแบบเวบ็ไซต์  

3 .น าข้อ มู ลม าออกแบบ เชิ งวัต ถุ ด้ ว ย  UML (Unified 
Modeling Language) คือ  Use Case Diagram Case Diagram และ 
Sequence Diagram 

4. ออกแบบ User Interface ของระบบ 
5. ออกแบบ สื่อวดีโีอ เกี่ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาและการ

ผลติผา้หมอ้หอ้มเพือ่ช่วยเพิม่องคค์วามรูใ้หแ้ก่คนทัว่ไป 
6. พฒันาระบบการจดัการซื้อขายออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม 

Atom Text Editor และภ าษ า HTML5  PHP CSS และโปรแกรม 
AppServ จ าลองเซฟิเวอร ์

7 . น า ไปท ดลอ งใช้ แ ล ะป ระ เมิน ค วามพึ งพ อ ใจ ใน
ประสทิธภิาพของระบบ โดยทดลองใชโ้ดยผใ้ชง้าน จ านวน 10 คน 

 
4) ผลการศึกษา 
 4.1 จากผลการศกึษารวบรวมขอ้มูลและการสมัภาษณ์ผูเ้ชยีว
ชาญดา้นการยอ้มผา้หมอ้หอ้มและจ าหน่ายผา้หมอ้หอ้ม พบว่าจากการ
รวบขอ้มูลในการขายมเีฉพาะหน้ารา้น ท าให้ไม่มรีายได้ไม่ด ีแต่ถ้ามี
การการขายออนไลน์ อาจท าให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีช่องทางการ
จ าหน่ายมากขึน้ ท าใหส้ามารถเพิม่รายไดใ้หชุ้มชน 
 4.2 ผลจากการออกแบบออนโทโลยรีะบบการจดัการซื้อขายผา้
หม้อห้อมออนไลน์ โดยใช้ออนโทโลยีออกแบบจดัหมวดหมู่ขอ้มูลผ้า
หม้อห้อม จากการรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับผ้าหม้อห้อม ได้ท าการ
วเิคราะห์และสรุปผลออกมา เป็น 8 คลาส คือ 1) ข้อมูลหน้าเว็บ 2) 
ข้อมูลสามาชิก 3) ประเภทสินค้า 4) ใบสัง่ซื้อสินค้า 5) สินค้า 6) 
รายละเอยีดการสัง่ซื้อสนิคา้ 7) ผูดู้แลระบบ และ8) ตดิต่อเรา ดงัแสดง
ในรปูที ่1 
 

  
 

รปูที ่1: ผลจากการออกแบบออนโทโลยรีะบบการจดัการซือ้ขายผา้หมอ้หอ้มออนไลน์ 

  
 4.3 ผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
 จากการศกึษาและพฒันาระบบการจดัการซื้อขายผา้หมอ้
ห้อออนไลน์. ได้น าระบบงานปจัจุบันและข้อมูลที่รวบได้มาท ามา
วเิคราะห์และออกแบบตามความต้องการ โดยท าเป็นสญัลกัษณ์หรอื
อธบิายดว้ยภาพต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย  
 1. Use Case Diagram ของระบบการจดัการซื้อขายผ้าหม้อ
หอ้มออนไลน์  ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

 
 

รปูที ่2 : Use Class Diagram ของระบบการจดัการซือ้ขายผา้หมอ้หอ้มออนไลน์   
 

 จากการออกแบบ Use Class Diagram ของระบบนนี้มที ัง้หมด 
11 Use Class คอื 1) แสดงประวตัผิา้หมอ้หอ้ม  2) แสดงวธิกีารท าผ้า
หมอ้ห้อม 3) แสดงผลติภณัฑ์ผ้าหมอ้ห้อม 4) สมคัรสมาชกิ 5) สัง่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ 6) ติดต่อเรา 7) แจ้งช าระเงนิ 8) เช็คหมายเลขพัสดุ 9) 
จดัการข้อมูลผ้าหมอ้ห้อม 10) จดัการรายชื่อสมาชกิ 11) จดัการการ
สัง่ซื้อสนิคา้ 
 2. Class Diagram ของระบบการจดัการซื้อขายผ้าหม้อห้อม
ออนไลน์ ดงัแสดงในรปูที ่3 
 

 
 

รปูที ่3 : Class Diagram  ของระบบการจดัการซือ้ขายผา้หมอ้หอ้มออนไลน์ 
 

 จากออกแบบ Class Diagram มีทัง้หมด 10 คลาส คือ 1) 
คลาสขอ้มลูหน้าแรก 2) คลาสขอ้มลูประวตัผิา้หมอ้หอ้ม 3) คลาสขอ้มลู
วิธีการท าผ้าหม้อห้อม 4) คลาสข้อมูลผู้ดูแลระบบ 5) คลาสข้อมูล
สมาชกิ 6) คลาสขอ้มูลใบสัง่ซื้อสนิค้า 7) คลาสรายละเอียดการสัง่ซื้อ
สนิค้า 8) คลาสข้อมูลแจ้งช าระเงนิ 9) คลาสประเภทสินค้า และ 10)
คลาสสนิคา้ 
 3. Sequence Diagram ของระบบการจดัการซื้อขายผ้าหม้อ
หอ้มออนไลน์ ดงัแสดงในรปูที ่4 
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รปูที ่4 : Sequence Diagram ของระบบการจดัการซือ้ขายผา้หมอ้หอ้มออนไลน์ 
 

 4.4 ผลการพฒันาระบบ 
  ผลพฒันาระบบการจดัการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
  1) ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไปและลกูคา้ ดงัแสดงในรปูที ่5-13  
 

 
 

รปูที ่5 : หน้าหลกัของเวบ็ไซต์ 
 

 
 

รปูที ่6 : หน้าจอประวตัผิา้หมอ้หอ้ม 

 
 

รปูที ่7 : หน้าจอวธิกีารท าผา้หมอ้ห้อม 
 

 
 

รปูที ่8 : หน้าจอผลติภณัฑ ์
 

 
 

รปูที ่9 : หน้าจอสมคัรสมาชกิ 
 

 
 

รปูที ่10 : หน้าจอตะกรา้สนิคา้ 



 

138 

 

 
 

รปูที ่11 : หน้าจอแจง้ช าระเงนิ 
 

 
 

รปูที ่12 : หน้าจอเชค็หมายเลขพสัดุ 
 

 
 

รปูที ่13 : หน้าจอตดิต่อเรา 
 

  2) ส่วนของผูด้แูลระบบ ดงัแสดงในรปูที ่14-19 

 
 

รปูที ่14 : หน้าจอหลกัของหลงัรา้น 
 

 
 

รปูที ่15 : หน้าจอ เพิม่ ลบ แกไ้ข สนิคา้ 

 
 

รปูที ่16 : หน้าจอ รายชือ่ และขอ้มลูสมาชกิ 
 

 
 

รปูที ่17 : หน้าจอ รายการสัง่ซือ้สนิคา้ 
 

 
 

รปูที ่18 : หน้าจอ รายละเอยีด การแจง้ช าระเงนิ 
 

 
 

รปูที ่19 : หน้าจอ ขอ้มลูหน้าหลกัเวบ็ไซต์ 
 

 5) ผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพ 
     ผลการประเมนิความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ
การจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน 
จ านวน 10 คน ดงัในตาราง 1 
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ตารางที ่1: ผลการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบ 

 

 
  
 จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจใน
ประสทิธภิาพของภาพรวมระบบ พบว่าผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 4.20 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.37 
 

6) อภิปรายผลการศึกษา 
ผ้าหมอ้ห้อมจดัเป็นเอกลกัษณ์ท้องถิ่นที่คนในหมู่บ้านทุ่งโฮ้ง 

ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ ที่ย้อม ทอ หรอืตดัเย็บกนั
มานับร้อยปีจนถึงปจัจุบัน กรรมวิธีการท าก็ยังคงรูปแบบเดิมและ
รปูแบบใหม่ แต่การจ าหน่ายผา้หมอ้หอ้มตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ยงัมี
การจ าหน่ายเพยีงช่องทางเดยีว คอืมกีารจ าหน่ายแต่เพยีงหน้ารา้น คอื 
หากต้องการซื้อขายผลติภณัฑ์ผา้หมอ้ห้อม ผู้ซื้อต้องซื้อผลติภณัฑ์ผ้า
หมอ้หอ้ม ต้องเดนิทางไปซื้อถงึแหล่งผลติผา้หมอ้หอ้ม หรอืหากผูผ้ลติ
ตอ้งการขายผา้หมอ้หอ้มจะมชี่องทางการขายแต่เพยีงช่องทางเดยีวคอื 
ทางหน้ารา้นของตนเอง เท่านัน้ 

 จากปญัหาด้านการซื้อขาย ผู้ศกึษาไดศ้กึษา ออกแบบและ
พฒันาระบบการจดัการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ ซึ่งมลี าดบัการ
ท างานดงันี้  

 1. ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้านผ้าหม้อห้อม
สามารถท าการเพิม่ ลบ แกไ้ข รายการสนิคา้ ผูดู้แลระบบกดเลอืกเมนู
เพิม่ ลบ แกไ้ข รายการสนิคา้ หากผูด้แูลระบบต้องการเพิม่สนิคา้ใหก้ด
ปุ่มเพิม่สนิค้า แล้วท าการเพิม่สนิค้า และกรอกรายรายละเอียดขอ้มูล
สนิคา้ใหค้รบ แลว้ท าการบนัทกึ ระบบจะท าการแสดงขอ้มลูทีเ่พิม่ไปยงั
หน้าผลติภณัฑ ์หรอืหากต้องการลบ หรอืแกไ้ข รายการสนิคา้ ใหผู้ด้แูล
ระบบกดปุ่มเมนูที่ต้องการแล้วท าการจัดการข้อมูลนั ้นๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ผูดู้และระบบยงัสามารถ ดูรายละเอยีดขอ้มูลรายชื่อสมาชกิ
ได ้ดูรายละเอยีดรายการสัง่ซื้อสนิคา้ของสมาชกิได ้ดูการช าระเงนิของ
สมาชกิได ้จดัการแจง้หมายเลขพดัสุใหก้บัสมาชกิทีช่ าระเงนิเรยีบรอ้ย
แลว้ และสามารถจดัการขอ้มลูหน้าเวบ็หลกัได้ 

 2. ในส่วนผู้ใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ผู้ใช้งาน
ทัว่ไป และ 2.สมาชกิ ซึง่มรีายละเอยีดการใชง้าน ดงันี้ 1.ผูใ้ชง้านทัว่ไป 
ทีต่้องการทราบขอ้มูล ผู้ใช้งานทัว่ไปจะสามารถเรยีกดูขอ้มูลเกีย่วกบั
ประวตัผา้หมอ้หอ้ม วธิกีารท าผา้หมอ้หอ้ม ผลติภณัฑ์ผ้าหมอ้หอ้ม แต่
ผู้ใช้งานทัว่ไปจะไม่สามารถสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ หากต้ องการซื้อ
ผลติภณัฑ์ จะต้องท าการสมคัรสมาชกิกบัทางรา้นก่อน 2.ในส่วนของ
สมาชกิ ถ้าสมาชกิท าการสมคัรเป็นสมาชกิกบัทางรา้นแลว้ สมาชกิจะ

สามารถท าการดูขอ้มูลต่างๆ เหมอืนผู้ใช้งานทัว่ไปได้ นอกจากนี้ยงั
สามารถท าการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ได ้แจง้ช าระเงนิกบัทางรา้นเมือ่ท าการ
สัง่ซื้อสนิคา้ เชค็หมายเลขพสัดุได ้และตดิต่อกบัทางรา้นได้ 

 
7) สรปุผลการศึกษา 
 ระบบการจดัการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ ในการพฒันา
ระบบการจดัการนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 เมนู คอื 1) ประวตัิผา้หมอ้ห้อม 
2) วธิกีารท าผา้หมอ้หอ้ม 3) ผลติภณัฑ์ 4) สมคัรสมาชกิ 5) แจง้ช าระ
เงนิ 6) เช็คหมายเลขพสัดุ 6) วธิกีารสัง่ซื้อผลติภณัฑ์และ7) ตดิต่อเรา 
ซึ่งผลการประเมนิความพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบการจดัการ
ซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 4 
ประเด็น คือ ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านการใช้งานระบบ ด้าน
ประสทิธภิาพและความปลอดภัยของฐานขอ้มลู และดา้นประโยชน์ ซึ่ง
เป็นแบบประเมนิ 5 ระดบั ท าการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชง้านใน
ประสทิธภิาพของระบบ จ านวน 10 คน ผลจากการศกึษาพบว่า ผูใ้ช้มี
ความพงึพอใจในประสทิธภิาพของระบบอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ 
4.20 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.37 
 
8) กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คุณป้าเหลอืง ทองสุข ผูเ้ชยีวชาญดา้นการยอ้มผา้
หมอ้ห้อม และกลุ่มการผลติผ้าหมอ้มห้อม ป้าเหลอืง ทองสุข บ้านทุ่ง
โฮ้ง ต าบลทุ่งโอ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ ที่ให้ความร่วมมอืในการ
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บทคดัย่อ 

ในปจัจุบันการเช็คนักศึกษาด้วยการขานชื่อ ใช้เวลาอย่างมาก 
เนื่องจากตอ้งขานชื่อเป็นรายบุคคลท าใหใ้ชเ้วลานาน อกีทัง้หากผูเ้รยีนมาสาย
และมคีวามจ าเป็นที่จะมกีารเชค็ชื่อ อาจจะส่งผลให้ท าให้การเรยีนการสอน
หยุดชะงกัหรอืเป็นการรบกวนต่อผูเ้รยีนคนอื่น จากปญัหาทีก่ล่าวมางานวจิยั
นี้น าเสนอการออกแบบและพฒันาโมบายแอปพลเิคชนัส าหรบัเชค็ชื่อนกัศกึษา
เขา้ห้องเรยีนด้วยเทคโนโลยเีอน็เอฟซีบนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ โดย
ขัน้ตอนการออกแบบประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนคือ 1.ขัน้ตอนวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของระบบ 2.น าผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการมาออกแบบแอฟลเิคชนั 
3. พฒันาระบบทีไ่ด้ออกแบบไว้ 4.น าแอปพลเิคชนัไปทดสอบการใชง้านเพื่อ
ประเมนิผล ซึ่งกระบวนการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบจะใช้ UML เขา้มา
ช่วย ส าหรบัผลจากการประเมนิผลการใชง้านแอปพลเิคชนัพบว่าสามารถลด
เวลาเช็คชื่อนักศึกษาไปได้ 30.12% เมื่อเทียบกับวิธีขานชื่อ ในกรณีที่
นกัศกึษามาพรอ้มกนัแลว้  
ค าส าคญั: เอน็เอฟซบีนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์, โมบายแอปพลเิคชนั 
 
Abstract 

Traditional student attendance checking spends a lot of 
time.  If student is late and attendance checking is necessary, this 
case can disrupt the lecture and distract the lecturer. To solve this 
problem, this research aims to develop mobile applications for 
student attendance checking using NFC technology on Android. 
There are 4 steps in developing our application, 1.Analyze system 
requirements 2. Design application based on analytical data 
3. Develop the designed system 4. Testing application and 
evaluation.  The result of evaluation shows that this system can 
reduce the student attendance checking time by 30.12% when 
compared with traditional attendance checking in case of every 
student is present at the time of checking. 
Keywords:  Near Field Communication Technology on Android, 
Mobile Application 
 
1) บทน า 

ในปจัจุบนัการเช็คนักเรียนเข้าห้องเรียนหรือเช็คชื่อใช้เวลา
มาก เนื่องจากตอ้งขานชือ่เป็นรายบุคคลและบางครัง้ตอ้งขานชือ่ซ ้า ยิง่
ไปกว่านัน้หากนกัเรยีนมาสายและมคีวามจ าเป็นทีจ่ะมกีารเชค็ชือ่  
 
อาจจะส่งผลใหท้ าใหก้ารเรยีนการสอนหยุดชะงกัและเป็นการรบกวนต่อ
นักเรยีนคนอื่น หรอือาจจะต้องใชเ้วลาช่วงทา้ยชัว่โมงเรยีนในการเช็ค
ชื่อ จากเหตุผลขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าการเชค็ชื่อด้วยการขานชื่อไม่มี
ประสทิธภิาพ 

จากขอ้เสยีของการเชค็นักเรยีนเขา้ห้องเรยีนด้วยการขานชื่อ 
คณะผูว้จิยัจงึเสนอวธิกีารเชค็นกัศกึษาเขา้หอ้งเรยีนดว้ยวธิใีหม่ โดยใช้
แอปพลิเคชนัและเทคโนโลยี NFC บนระบบปฏิบตัิการ Android ซึ่ง
แกป้ญัหาขา้งต้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะมกีารสื่อสารดว้ยขอ้มลู
ทีเ่ท่ากนัแต่รวดเรว็กว่าท าใหก้ารเชค็ชือ่ใชเ้วลาน้อยลง 
 
2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

A.A.  Olanipekun และ  O.K.  Boyinbode [1]  ไ ด้น า เสนอ
เทคโนโลย ีRFID เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในระบบเช็คชื่ออตัโนมตัิ โดย
ระบบจะท างานผ่าน RFID Reader ที่ติดตัง้ตรงประตูทางเข้าของ
ห้องเรียน เมื่อนักศึกษาน าบัตรที่มี tag มาสแกนเพื่อเช็คชื่อ โดย
อาจารย์สามารถจัดการกับข้อมูล หรือ ดูข้อมูลผ่าน Graphic User 
Interface ผ่ าน  Computer Host ได้  โดยใช้ร ะบบฐานข้อมูลของ 
Microsoft access และเขยีนดว้ย VB.NET  

N. Saparkhojayev และ S. Guvercinto [2] ไดน้ าเสนอถงึการ
สร้างระบบที่มเีซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่ง ท าหน้าเป็นเป็นศูนย์กลางของ
คอมพวิเตอรท์ัง้หมด เพื่อใหข้อ้มลูถูกเกบ็ลง Database เพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลได้ง่าย โดยนักศกึษาจะต้องม ีPC ที่เชื่อมต่อกบั RFID-Reader 
และมกีารน าหน้าของผูท้ี่สแกนบตัรมาเปรยีบเทยีบกบัรูปในฐานขอ้มูล 
เพือ่ช่วยป้องกนัในเรือ่งของการเชค็ชือ่แทนกนัได ้

H. A. Wahab et al. [3] ไดเ้สนอการเชค็ชื่อโดยใช ้RFID โดย
ผ่าน Wireless RFID Reader จะท าการตรวจสอบข้อมูลของบัตร
นักศกึษาแต่ละคนและท าการส่ง Data จาก RFID Tag ไปยงั Reader 
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โดยผ่าน Wireless จากนัน้ Data ทัง้หมดจะถูกส่งต่อไปยงั คอมพวิเตอร์
ส่วนกลาง เพื่อน ามาเปรียบเทยีบขอ้มูล ชื่อ , รหสันักศกึษา ในระบบ 
เพื่อน ามาเช็คสถานะการเข้าเรียน ซึ่ง Admin และอาจารย์ผู้สอน
สามารถเขา้มา update ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูได ้

R.  Patel et al.  [4]  เสนอการติดตามผลการเช็คชื่อของ
นักศึกษาผ่าน RFID โดยอธิบายวิธีประมวลผลไว้ดังนี้  การเช็คชื่อ 
online ผ่าน RFID การท างานจะมขี ัน้ตอนดงันี้ Scan RFID Tag ในชัน้
เรยีน ส่งขอ้มลูทีส่แกนไปยงั Middleware ผ่าน LAN โดยใช ้Middleware 
ในการกรองและดึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเช็คชื่อ เช่น ID นักศึกษา, 
สาขา/คณะ, ID สถาบนั เป็นต้น ค้นหา Tag ID ของนักเรียนโดยดึง
ข้อมูลมาจาก บัตร  RFID ที่ ใช้สแกน เช็คประเภทของผู้สแกน 
(นักศกึษา, ผูส้อน) และท าเครื่องหมายที่แสดงว่ามสี่วนร่วมในการเขา้ 
Class 

T. Arulogun et al. [5] เสนอระบบฐานการจดัการในการเขา้ชัน้
เรยีนด้วย RFID โดยในรายวชิาบางวชิานักศึกษาจะได้รบั Tag RFID 
เพื่อเข้าร่วมการฟงับรรยายผ่านประตูทางเข้าซึ่งการ tag นัน้ จะ
เชื่อมโยงไปยงัฐานข้อมูลของนักศึกษา ทุกๆครัง้ที่นักศึกษาใช้บตัร 
รายการจะถูกป้อนลงฐานข้อมูลและประทับเวลาเอาไว้การ tag จะ
ท างานผ่านคลื่นความถี่วทิยุ ซึ่งสร้างขึ้นโดยน าเสาอากาศมาฝงัไวใ้น
กล่องอ่าน 

A. Ayu et al. [6] ไดท้ าการเสนอ application ทีป่ระยุกต์ขึน้มา
เองโดยใชช้ือ่ว่า “Touchin System” เป็นระบบทีใ่ช ้NFC ในการตดิตาม
ผ่านโทรศพัท์มอืถอื โดยผ่าน application ของผูใ้ช ้โดยผูส้อนจะเปิดใช้
งาน NFC และจะท าการส่ง Student ID, Device ID, Course Code ไป
ยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อประมวลผล โดยจะท าการเช็คฐานข้อมูลว่ารหัส
นักศกึษาจะตรงกบัรหสัที่ใชข้องอุปกรณ์หรอืไม่ ที่ต้องตรวจสอบรหสั
อุปกรณ์เพื่อเพิม่ความปลอดภยัในเรื่องของการทุจรติในการฝากเพื่อน
มาเช็คชื่อเข้าคลาสเรียนแทน ระบบมีการก าหนดไว้ว่า รหัสของ
นักศกึษาทีท่ าการเชค็ชื่อจะต้องตรงกบัรหสัของโทรศพัท์มอืถอืในตอน
ลงทะเบยีนไว ้จงึจะสามารถใชง้านได ้แต่ในกรณเีปลีย่นโทรศพัทจ์ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งไปแจง้ Admin เพือ่ใหอ้พัเดตขอ้มลูให ้

A. Bhise et al. [7] ได้เสนอ NFC มาเป็นตัวช่วยการเช็คชื่อ 
โดยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืของผูส้อนเป็นเครือ่งอ่าน ส่วนนกัศกึษากจ็ะม ีtag 
โดยระบบจะม ีservice ขนาดใหญ่ ทีม่าจากหลาย Server เพยีงแค่ทุก 
Server รูว้ธิวี่าจะตรวจสอบการเชค็ชื่ออย่างไรกส็ามารถ ตรวจสอบเอง
ไดแ้ลว้ไมจ่ าเป็นตอ้ง Query Database 

จากตวัอย่างงานวจิยัทีก่ล่าวมาแบ่งเป็นกลุ่มได ้2 กลุ่ม กลุ่มที่
หนึ่งคอืการใช้เทคโนโลย ีRFID เขา้มาประยุกต์ใช้กบังานวจิยั กลุ่มที่
สอง คือ ใช้เทคโนโลยี NFC เข้ามาแทนการใช้ RFID ซึ่งในแต่ละ
งานวจิยัจะมจีุดประสงคเ์พือ่ลดโอกาสผดิพลาดและเพิม่ความรวดเรว็ใน
การเชค็ชือ่ ซึง่กลุ่มงานวจิยัของเราจะต่างจากกลุ่ม 1-5 ทีใ่ช ้เทคโนโลย ี
RFID ในการรบัส่งขอ้มูล แต่ของเราจะใช้เป็น NFC แทน ซึ่งสามารถ
ตอบโจทย์ได้มากกว่าอย่างมากในเรื่องของราคาที่ถูกลง เพราะ ไม่
จ าเป็นต้องหา Tag มาให้กบันักศกึษาแต่ละคนส่วนกลุ่มวิจยัที่ 7 ซึ่ง
กลุ่มวิจัยของเราจะแตกต่างจากโครงการนี้  คือ กลุ่มของเราจะใช้
โทรศพัท์มอืถอืของอาจารย์เหมอืนกนั แต่จะใชม้อืถอืของนักศกึษาอีก

เครื่องจ าลอง NFC Tag ขึ้นมา ซึ่งจะท าให้สะดวกกว่า เพราะไม่ต้อง
พกพา NFC tag เพิม่ 
3) กรอบแนวคิด 
3.1) กรอบแนวคิดการท างานของระบบ 

กรอบแนวคดิการท างานของระบบประกอบไปดว้ย 6 ข ัน้ตอนแสดง
ตามรปูที ่1 มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสร้างบัญชีผู้ใช้ให้แก่นักเรียนและ
อาจารย์ รวมถึงเพิ่มข้อมูลวิชาเรียน , นักเรียนที่เรียนในวิชานัน้และ
อาจารย์ผูส้อน ขอ้มลูวชิาทีส่ าคญัไดแ้ค่ รหสัวชิา, กลุ่มเรยีน, เวลาเขา้
เรยีน, เวลาเลกิเรยีน, เวลาก่อนเขา้เรยีนสายและเวลาก่อนขาดเรียน 
เป็นตน้ 

2) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบส่งมอบบญัชีผู้ใช้ให้แก่นักเรียนและ
อาจารย ์

3) นกัศกึษาและอาจารยน์ าบญัชผีูใ้ชไ้ปเขา้สู่ระบบในแอปพลเิค
ชันของนักเรียนและอาจารย์บนโทรศพัท์มอืถือ เพื่อลงทะเบียนกบั
โทรศพัทม์อืถอืทีใ่ช ้

a) นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนกบัโทรศพัทเ์ครือ่งใหมไ่ดโ้ดย
แจง้กบัเจา้หน้าที ่

b) อาจารยส์ามารถลงทะเบยีนโทรศพัทม์อืถอืใหมไ่ดท้นัท ี
4) เมื่อถึงเวลาเรยีน อาจารย์จะเลอืกรายชื่อวชิาบนแอปพลเิค

ชนั เพือ่ใหเ้ริม่ตน้การท างานในโหมดเชค็ชือ่ 
5) นักศกึษาน าโทรศพัท์มอืถอืทีล่งทะเบยีนแลว้โดยไม่จ าต้อง

เปิดแอปพลเิคชนัส าหรบันักศกึษาก่อน มาใกล้กบัโทรศพัท์มอืถอืของ
อาจารย์ เมือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูเสรจ็จะมเีสยีงเตอืนจากโทรศพัท์มอืถือ
อาจารย ์

a) ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนได้แก่ รหัสนักศึกษาและรหัสประจ า
โทรศพัทม์อืถอื 

6) เมื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลเสรจ็ แอปพลเิคชนับนมอืถืออาจารย์
ส่งขอ้มลูนักศกึษาไปยงั Server เพื่อบนัทกึขอ้มลูนักศกึษาทีถู่กเชค็ชือ่
และตดัสนิสถานะการเขา้หอ้งเรยีน 

a) เมือ่ไม่สามารถเชื่อมต่อเครอืข่ายได ้จะเขา้สู่โหมดออฟออน
ไลน์ หลงัจากแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโทรศพัท์นักศึกษาและจะบันทึก
ข้อมูลเอาไว้ก่อน และเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายได้ อาจารย์สามารถส่ง
ขอ้มลูไปที ่Server ภายหลงัได ้

b) ในกรณีอาจารย์เขา้สอนสาย สามารถปรบัเปลีย่นเวลาก่อน
เขา้เรยีนสายไดก้่อนเริม่เชค็ชือ่ 

รปูที ่1: กรอบแนวคดิการท างานของระบบ 

 
 



 

142 

 

4) การออกแบบและพฒันาระบบ 
4.1) โปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชนั 

การสรา้งแอปพลเิคชนับนระบบปฎบิตักิารณ์ Android สามารถ
สร้างได้โดยใช้โปรแกรม Android Studio ผ่านทางการใช้ภาษา Java 
และทุกครัง้ทีเ่ริม่สร้างแอปพลเิคชนัจะต้องก าหนดรุ่นของระบบปฎิบตัิ
ก า ร  Android ที่ จ ะ เ ป็ น รุ่ น ต ่ า ที่ สุ ด ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้   
ส าหรบัแอปพลเิคชนัส าหรบันักศกึษาต้องใช้ API ส าหรบัจ าลองการ์ด 
NFC ดงันัน้จึงต้องใช้ใน Android เวอร์ช ัน่ 4.4 ขึ้นไปเท่านัน้ ในส่วน
ของแอปพลเิคชนัส าหรบัอาจารยส์ามารถใชไ้ดต้ัง้แต่เวอร์ 4.3 ขึน้ไป 
4.2) การออกแบบฐานข้อมลู 

ภายในระบบมีการใช้งานฐานข้อมูล  2 ต าแหน่งได้แก่  
ฐานข้อมูลที่เซิฟเวอร์และฐานข้อมูลบนโทรศพัท์ ; ฐานข้อมูลบนเซิฟ
เวอร์ใช้ส าหรบัจดัเก็บขอ้มูลทัง้หมดของระบบโดยใช้เว็บไซต์เป็นตวั
จดัการขอ้มลู ในงานวจิยันี้ใช ้Microsoft SQL Server มกีารออกแบบดงั
รปูที ่2 
 ฐานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในแอปพลิเคชันของ
อาจารย ์ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบว่าโทรศพัทม์อืถอื
ทีน่ าเชค็ชือ่นัน้ตรงกบัโทรศพัทท์ีล่งทะเบยีนไวต้อนแรกหรอืไม่ ขอ้มลูที่
จ าเป็นไดแ้ก่ วชิาทีส่อน, รหสันกัเรยีนทีล่งทะเบยีนวชิานัน้และ Android 
Id ของนักเรยีน ในงานวจิยันี้ใช้ Realm for Android เป็นฐานขอ้มูลมี
การออกแบบดงัรปูที ่3 

 
รปูที ่2: แผนภาพโครงสรา้งฐานขอ้มลูบนเซฟิเวอร์ 

 

4.3) การระบโุทรศพัท์มือถือ 
 
  
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3: แผนภาพโครงสรา้งฐานขอ้มลูบนแอปพลเิคชนัส าหรบัอาจารย์ 

การระบุความแตกต่างของโทรศพัท์มอืถือที่ใชใ้นระบบนัน้
เป็นสิง่ส าคญัเพราะจะท าให้เราระบุนักศกึษาและอาจารย์ที่ใช้งานใน
ระบบได ้เนื่องจากโทรศพัทม์อืถอืเกอืบจะทุกเครือ่งมซีมิการด์จงึท าใหม้ี
เบอร์โทรศพัท์ของเครื่องเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร แต่เบอร์โทรศพัท์ของ
เครื่องนั ้นไม่สามารถตรวจสอบได้เสมอไปเนื่ องจากผู้ให้บริการ
โทรศพัทม์อืถอืไมไ่ดเ้ปิดใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนนี้บนซมิการด์ ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึใช้ ANDROID_ID [7] ซึ่งเป็นเลขฐาน 2 จ านวน 64 บติเขยีนแสดง
อยู่ในรูปแบบเลขฐาน 16 ซึ่งเลขนี้ถูกสุ่มขึ้นมาเมื่อผู้ใช้งานเปิดใช้
โทรศพัท์ครัง้แรกและจะคงอยู่ต่อไป เนื่องจากมเีลขทีเ่ป็นไปไดถ้งึ 264 
แบบโอกาสซ ้ากนัภายในระบบจงึต ่ามาก 
4.4) การส่ือสารด้วย NFC 

แอปพลเิคชนัฝ ัง่นักเรยีนใช ้Host-based Card Emulation [8] 
เพือ่จ าลองโทรศพัทม์อืถอืเป็น NFC การด์ตามมาตรฐาน ISO-DEP (ซึง่
ท างานอยู่บนมาตรฐาน ISO/IEC 14443-4 อกีทหีนึ่ง) และประมวลผล
ข้อมูลชั ้น แอปพลิเคชัน  (Application Protocol Data Units)  ต าม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816-4 ตามมาตรฐาน ISO 7816-4 มกีารก าหนด 
Application ID หรอื AID เพือ่ใชร้ะบุ Application บน NFC การด์ ซึง่ใน
ทีน่ี้ถูกใชเ้พือ่ใหร้ะบบปฏบิตักิารระบุไดว้่า NFC Reader ตอ้งการตดิต่อ
กบัการด์ทีถู่กจ าลองใบไหน เนื่องจากโทรศพัท ์1 เครือ่งสามารถจ าลอง
ไดม้ากกว่า 1 การ์ด ในงานวจิยันี้ใช้ AID = F000000E85 ส าหรบัแอป
พลิเคชันฝ ัง่อาจารย์ใช้ NFC Reader mode และเชื่อมต่อกับ NFC 
การ์ดทีเ่ป็นมาตรฐาน ISO-DEP จากนัน้ท าการส่งขอ้มลูตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816-4 เพือ่สือ่สารกบัโทรศพัทน์กัเรยีน หลงัจากส่งขอ้มลูครัง้
แรกเพือ่เชือ่มต่อกบั NFC การด์ทีถู่กจ าลองแลว้ ขอ้มลูอื่นทีส่่งภายหลงั
สามารถส่งขอ้มลูในรูปแบบไหนกไ็ดท้ีเ่ขา้ใจกนัทัง้ 2 ฝ ัง่ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
ใชข้อ้ความสัน้ๆ แทนค าสัง่ต่างๆ 

การสื่อสารระหว่างกนัเป็นแบบ half-duplex โดยฝ ัง่อาจารย์
ต้องส่งขอ้มลูไปก่อนและรอขอ้มลูตอบกลบัจากฝ ัง่นักเรยีนเท่านัน้ การ
สือ่สารดไูดจ้ากรปูที ่4 

 
รปูที ่4: ล าดบัการสื่อสารระหวา่งแอปพลเิคชนัอาจารยแ์ละนกัศกึษา 

 

4.5) การส่ือสารระหว่างโทรศพัท์มือถือกบัเซิฟเวอร ์

การลงทะเบยีนโทรศพัท์, การดาวน์โหลดขอ้มลูนักศกึษาและ
การส่งขอ้มลูนกัศกึษาและเวลาเขา้เรยีนกลบัเซฟิเวอรน์ัน้ ใชโ้ปรโตคอล 
HTTP ทัง้หมด มรีายละเอยีด API ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1: API ส าหรบัสือ่สารกบัเซฟิเวอร์ 
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HTTP Method/API Parameters การใช้งาน 

POST 
/api/register/student 

username, 
password, 
android id 

ใชล้งทะเบยีนโทรศพัท์
นกัเรยีน 

POST 
/api/register/lecturer 

username, 
password, 
android id 

ใชล้งทะเบยีนโทรศพัท์
อาจารยแ์ละโหลดขอ้มลู
นกัเรยีน 

POST 
/api/token 

username, 
password 

ใชข้อ token เพื่อยนัยนั
ตวัตนในการใชง้าน Web 
API ต่อไป 

POST 
/api/checking/ 
checkstudents 

subject id, 
section,  
student id, 
attend time 

ใชส้่งขอ้มลูนกัศกึษาทีเ่ชค็ชื่อ
กบัโทรศพัทอ์าจารยไ์ปทีเ่ซฟิ
เวอร ์เพื่อตดัสนิสถานะการ
เขา้หอ้งและบนัทกึขอ้มลู 

4.6) การพฒันาเวบ็ไซต ์
 เว็บไซต์ถูกใช้เพื่อจดัการขอ้มูลโดยรวมทัง้หมด เขยีนดว้ย 
ASP.NET Core [9] และใชโ้ครงสรา้งแบบ MVC เวบ็เซฟิเวอรน์อกจาก
ท าหน้าทีเ่ป็นหน้าต่างจดัการขอ้มลูโดยรวมแลว้ยงัท าหน้าทีป่ระมวลผล
ขอ้มลูการเขา้เรยีนทีส่่งมาจากโทรศพัท์อาจารย์อกีดว้ย โดยเวบ็ไซต์มี
เมนูดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2: เมนูทีม่ใีชบ้นเวบ็ไซต์ของระบบ 
เมนู การท างาน ค าอธิบาย 

Administrator เพิ่ม /ลบ/แก้ไข/
แสดง 

จดัการผูดู้แลระบบ 

Lecturer เพิ่ม /ลบ/แก้ไข/
แสดง 

จดัการผูส้อน 

Student เพิ่ม /ลบ/แก้ไข/
แสดง 

จดัการนกัเรยีน 

Subject เพิ่ม /ลบ/แก้ไข/
แสดง 

จดัการรายวชิารวมถงึเพิม่
นกัศกึษาและอาจารยป์ระจ า
วชิา 

Attendance เพิ่ม /ลบ/แก้ไข/
แสดง 

จดัการเวลาการเขา้หอ้งเรยีน
ของแต่ละวชิา 

Checking 
result 

แสดง แสดงผลการเชค็ชื่อแบบ real-
time 

เว็บไซต์มรีะบบรายงานการเชค็ชื่อแบบ Real-time ซึ่งจะแจง้
สถานะการเข้าห้องเรียนทันทีเมื่อ เช็คชื่อ  ระบบรายงานนี้ ใช้  
WebSocket ซึ่งเป็นการสร้าง socket บนโปรโตคอล HTTP ซึ่งปกติ 
HTTP จะท างานเป็นแบบ request–response นัน่คอืจะไม่สามารถรบั
ข้อมูลที่ส่ งมาจากเซิฟเวอร์โดยที่ย ังไม่ เคยร้องขอไปก่อน  แต่  
WebSocket สามารถสือ่สรา้งไดพ้รอ้มกนั 2 ทาง [10] จงึท าใหเ้ซฟิเวอร์
สามารถส่งขอ้มลูนกัศกึษาทีถู่กเชค็ชือ่มาทีเ่วบ็ไดท้นัท ี

ส าหรบัการพฒันาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Visual Studio 2015 
ซึ่งใช้ส าหรบัสร้างแอปพลิเคชนัทุกอย่างที่เขยีนด้วย C# โดย Visual 

Studio มเีครื่องมอืส าหรบัสรา้งโค้ด HTML พื้นฐานขึน้มาได้ ท าใหเ้พิม่
ความเรว็ในการพฒันาขึน้อย่างมาก 
4.7) การยืนยนัตวัตนและการให้สิทธ์ิในระบบ 

การยืนยนัตัวตนในระบบมี 2 วิธี วิธีแรกได้แก่การใช้ระบบ 
Identity [11] ของ ASP.NET Core เพื่อยืนยันตัวตนและให้สิทธิผ์ู้ใช้
ตาม Role ที่ก าหนดให้; Identity ใช้คุกกี้เก็บ session token ไว้บน 
Web browser ของผูใ้ช ้เมือ่ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ เนื่องจาก Identity นัน้
ใชช้ื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านในการยนืยนัตวัตน จงึถูกใชเ้พื่อยนืยนัตวัตนใน
ระบบแบบทีส่องดว้ย 

 
วิธีที่สองคือใช้ JSON Web Token(JWT) [12] เพื่อยืนยัน

ตัวตนของผู้ใช้งาน Web API ซึ่งปกติแล้วจะถูกเรียกใช้งานจาก
โทรศพัท์ซึ่ง library HTTP Client ไม่ได้ออกแบบให้จดัการกบัคุกกี้ซึ่ง
เป็นกลไกทีถู่กใชบ้น Web browser วธิกีารท างานของ JWT คอื ฝ ัง่ผูใ้ช้
จะส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้เซิฟเวอร์ตรวจสอบเพื่อยนืยันตวัตนครัง้
แรกก่อน(ใชร้ะบบ Identity) หลงัจากนัน้สรา้ง token จากขอ้มลูผูใ้ชง้าน
ขึน้มาพรอ้มกบัเซ็นลายเซน็ลงไปบน token หลงัจากนัน้จงึส่ง token นี้
กลบัใหผู้ใ้ชท้ีร่อ้งขอ เมือ่ต้องการเรยีกใช ้API จะต้องส่ง token นี้มากบั 
HTTP request ดว้ย เพือ่ใหเ้ซฟิเวอรต์รวจสอบ รปูที ่5 แสดงล าดบัการ
ท างาน 

 
รปูที ่5: ล าดบัการท างานของ JSON Web Token 

ส าหรบัสทิธิก์ารใชง้านระบบของผูใ้ชง้านในระดบั มดีงัตารางที ่3 

ตารางที ่3: สทิธิก์ารใชง้านส าหรบัผูใ้ชง้านในระบบ 

 Administrator Lecturer Student Anonymous 

จดัการบญัช:ี อาจารย์ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 

จดัการบญัช:ี นกัศกึษา ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 

ก าหนดเวลาการเขา้หอ้ง ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ 

ดกูารเขา้หอ้งเรยีน ไม่ได้ ได้ ได้ ไม่ได้ 

4.8) ขัน้ตอนวิธีการตรวจสอบนักเรียน 
สถานะการเชค็ชือ่มทีัง้หมด 4 สถานะดงันี้ 

1. ตรงเวลา 
2. เขา้สาย 
3. เขา้เรยีนแต่ขาด เป็นสถานะส าหรบัอาจารยท์ีต่อ้งการเชค็ชือ่

ว่านักศกึษามาเรยีน แต่ไม่ไดค้ะแนนเขา้หอ้งเรยีน สามารถ
เลอืกไดว้่าจะใชห้รอืไม่ 

4. ขาดเรยีน 
ล าดบัการตดัสนิใจแสดงดงัรปูที ่6 
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รปูที ่6: Flowchart แสดงการตดัสนิสถานะการเขา้หอ้งเรยีน 

5) การประเมินผล 
การประเมินผลการทดสอบการเช็คชื่อด้วยระบบ NFC บน

สมาร์ทโฟนจ านวน 4 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมรีะบบปฎิบตักิารตัง้แต่ 
Android 4.4 ขึน้ไป โดยจะเปรยีบเทยีบความรวดเรว็ระหว่างการเชค็ชือ่
ด้วยการขานชื่อกบัการเช็คชื่อด้วยระบบ NFC โดยใช้จ านวนคนที่มา
ทดสอบ 3 คน โดยมผีลการทดลองดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4: ตารางเปรยีบเทยีบเวลาระหว่างการเชค็ชือ่แบบธรรมดาและ
ใชแ้อปพลเิคชนั 

 การเชค็ช่ือธรรมดา การเชค็ช่ือด้วย
แอปพลิเคชนั 

เวลาทีใ่ชเ้ชค็ชื่อ
ทัง้หมด 

9.74 วนิาท ี 7.48 วนิาท ี

เวลาเฉลีย่ต่อคน 3.24 วนิาท ี 2.49 วนิาท ี
การเช็คชื่อด้วยการขานชื่อจ านวน 3 คน ใช้ระยะเวลา 9.74 

วนิาท ีโดยเฉลีย่ใชเ้วลา 3.24 วนิาท ีต่อ 1 คน ส าหรบัการเชค็ชื่อดว้ย
ระบบ NFC จ านวน 3 คน ใช้ระยะเวลา 7.48 วนิาท ีโดยเฉลี่ยแลว้ใช้
เวลา 2.49 วนิาท ีต่อ 1 คน จะเห็นได้ว่า NFC นัน้เร็วกว่าการขานชื่อ
ดว้ยปากประมาณ 0.75 วนิาท ีซึง่เรว็กว่าถงึ 30.12 % 

 
6) สรปุ 

งานวิจัยชิ้นนี้ มีว ัต ถุประสงค์ที่จะน าแอปพลิเคชันและ
เทคโนโลย ีNFC บนระบบปฏบิตัิการ Android เวอร์ช ัน่ตัง้แต่ 4.4 ขึ้น
ไปมาช่ วย ในการพัฒนาระบบเช็คชื่อ  เพื่ อ เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพแทนระบบการเช็คชื่อนักเรยีนในแบบเดิม โดยที่มกีาร
น ามาประยุกต์ร่วมกับ  Web Application ท าให้นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบตารางการเช็คชื่อได้โดยทันทีว่าตนนัน้ได้ท าการเช็คชื่อ

เเล้วหรอืไม่ โดยได้มกีารทดสอบด้วยนักเรยีนจ านวน 3 คน โดยการ
เช็คชื่อด้วยการขานชื่อใช้เวลา 3.24 วนิาท ีต่อ 1 คน และการเช็คชื่อ
ดว้ยแอปพลเิคชนัใชเ้วลา 2.49 วนิาท ีต่อ 1 คน ท าใหท้ราบว่าการเชค็
ชือ่ดว้ยแอปพลเิคชนัท าใหไ้ดร้ะยะเวลาทีร่วดเรว็กวา่การขานเรยีก 0.75 
วินาที คิดเป็น 30.12 % ผู้วิจ ัยหวังว่าการน าเสนองานวิจัยฉบับนี้  
สามารถช่วยลดระยะเวลาการเช็คชื่อได้และผู้วิจ ัยหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ในระบบการศึกษาไทยในอนาคตโดยในอนาคตผู้วิจ ัยมี
แนวคดิทีจ่ะน า ระบบสแกนลายนิ้วมอื มาร่วมใชก้บัระบบการเชค็ชื่อนี้
ด้วยเนื่องจากเป็นการเพิ่มการรกัษาความปลอดภยัในระบบ อีกทัง้
โทรศัพท์มือถือส่วนมากในอานาคตจะมรีะบบสแกนลายนิ้วมอืเป็น
พืน้ฐานอย่างทีม่กีารใชง้าน NFC บนโทรศพัทม์อืถอืในปจัจุบนั 
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บทคดัย่อ 
การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะรวมถึงพื้นที่ห้ามสูบเป็นพฤตกิรรมที่

สรา้งความเดอืนรอ้นให้แก่ผูอ้ ื่น แต่พบเหน็ได้ไม่น้อยในปจัจุบนั การตามจบั
ตวัผูก้ระท าผดิท าได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ และเจา้หน้าที่มาดูแล 
จากสภาพปญัหาที่กล่าวมา งานวิจยัน้ีน าเสนอแบบจ าลองส าหรบัตรวจจบั
ควนับุหรีโ่ดยใชโ้มบายแอปพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิาร Android ซึง่ประกอบ
ไปด้วยการท างาน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนของอุปกรณ์ตรวจจบัควัน 
ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่ท าหน้าที่ตรวจจบัควันบุหรี่ และกล้องส าหรบั
ถ่ายภาพผู้สูบบุหรี่ ควบคุมโดยบอร์ด Raspberry Pi ส่วนที่ 2 ส่วนของ 
Interface Control เปรยีบเสมอืนตวักลางในการสื่อสารขอ้มูลระหว่างอปุกรณ์
ตรวจจบัควนักบัตวัแอปพลเิคชนั ท าหน้าทีเ่กบ็ขอ้มูลค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจจบั
ควนั และรูปผูสู้บบุหรี ่โดยใชบ้รกิารของ Firebase และส่วนที ่3 คือส่วนของ
แอปพลเิคชนั ท าหน้าทีแ่จง้เตอืนผูใ้ชง้าน และแสดงขอ้มูลต่างๆ ทีส่่งมาจาก
ส่วนของอุปกรณ์ จากการทดสอบการใชง้านพบว่าสามารถตรวจจบัควนัได้ดี
ทีสุ่ดทีร่ะยะ 1-2 เมตร โดยใชเ้วลาเฉลีย่ 55.60 วนิาทใีนการตรวจจบัควนั และ
แจง้เตอืนไปยงัผูใ้ชง้าน 
ค าส าคญั : การตรวจจบัควนั, บอร์ด Raspberry Pi, โมบายแอปพลิเคชนั, 
ไฟรเ์บส, ผูสู้บบุหรีแ่บบอตัโนมตั ิ
 
ABSTRACT 

Smoking in public area or non-smoking area is action that 
make trouble for others. It is hard to find who do that because to catch 
smokers, owner have to pay more money and employ more officers to 
manage this problem. That make a lot of Thai people still smoke in 
non-smoking area, although it is illegal. To solve this problem we would 
like to present a model of system that contain 3 parts. Part 1: smoke 
detecting equipment, contain with smoke detecting sensor and USB 
camera which is used to take pictures of smokers. Sensor and camera 
are controlled by Raspberry Pi. Part 2: interface control, this part 
database and storage service from Firebase. It is used to collect data 
from equipment and pictures which are taken by camera. It is medium 
between equipment in part 1 and mobile application in part 3. Part 3: 
mobile application, it can alert user when smoker is detected and can 
shows details of detection with pictures of smokers that received from 
equipment in part 1. From usage testing, effective range of the model 
is 1-2 meters and has average time of 55.60 seconds, measure from 

beginning of the smoking until receive the notification.  
Keywords:  Detecting, Smoking, Raspberry Pi, Mobile Application, 
Firebase, Cigarette Smoker Automatically 
 
1) บทน า 

ควนับุหรีป่ระกอบไปดว้ยสารซึ่งเป็นพษิต่อร่างกายหลายชนิด 
ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของเด็ก สตรมีคีรรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มโีรค
ประจ าตวั ควนับุหรีย่งัก่อใหเ้กดิปญัหาบุหรีม่อืสองอกีดว้ย ปญัหานี้เป็น
ปญัหาใหญ่จากควนับุหรีท่ีห่ลกีเลี่ยงไดย้าก เพราะผูท้ี่ไม่สูบบุหรีจ่ะไม่
สามารถหลกีเลีย่งควนับุหรีจ่ากผูท้ีส่บูบุหรีไ่ด ้ 

นอกจากนี้สถานที่ห้ามสูบบุหรี ่เช่น โรงเรยีน โรงแรม หอพกั 
เป็นตน้ ทัง้ยงัตอ้งประสบปญัหาจากควนับุหรีท่ีเ่ปิดจากผูม้าแอบสบู ใน
การสูบบุหรี่แต่ละครัง้จะหลงเหลอืกลิ่น ซึ่งก าจดัได้ยาก สร้างปญัหา
ให้กบัผู้ดูแลสถานที่เหล่านัน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามโรงแรม หรือ
หอพกั หากหอ้งพกัมกีลิน่บุหรี ่อาจะท าใหส้ญูเสยีลกูคา้ได ้ 

การตามจับตัวผู้กระท าผิดมารับโทษก็ท าได้ยาก ถึงแม้มี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราก็ยงัไม่ทัว่ถึง เมื่อมผีู้แจ้งว่ามคีนสูบบุหรี่ในที่
หา้มสูบ โดยทัว่ไปหากต้องการระบุตวัผูก้ระท าผดิกต็อ้งเปิดกลอ้งวงจร
ปิดดู ซึ่งค้นหาได้ช้า รวมถึงมีความยุ่งยาก เป็นการท างานที่ไม่มี
ประสทิธภิาพ 

จากปญัหาทีก่ล่าวมาคณะผูว้จิยัจงึน าเสนอแบบจ าลองส าหรบั
ตรวจจบัควนับุหรี ่และผูส้บูบุหรีโ่ดยท างานแบบอตัโนมตั ิทีม่รีะบบแจง้
เตอืน และสามารถถ่ายภาพของต้นก าเนิดควนับุหรี ่แลว้ส่งไปยงัผูดู้แล
ของสถานทีน่ัน้ๆ ผ่านทางโมบายแอปพลเิคชนั 
 
2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

วศัพล ขนัธริตัน และคณะ. [1] น าเสนองานวจิยัเป็นระบบทีท่ า
การตรวจสอบควนับุหรีโ่ดยชุดอุปกรณ์ทีส่รา้งขึน้โดยใช้บอรด์ Arduino 
เป็นหลกั เมือ่ตรวจสอบควนัไดจ้ะมกีารแจง้เตอืนไปยงัผู้ใชง้าน โดยใช ้
SMS และส่งขอ้มลูไปเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู 

สุเมธ คะสุระ และคณะ. [2] น าเสนอการพัฒนาระบบตรวจ
ตรวจจบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากระยะไกล มกีารสร้างอุปกรณ์
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ส าหรบัเขา้ตรวจสอบพื้นที่เป็นรถบงัคบัทีม่แีผงวงจรตดิอยู่ และท าการ
แจง้เตอืนมายงัมอืถอืของผูใ้ชง้าน 

Wan Hazimah Wan Ismail. [3] น าเสนอการพฒันาระบบทีใ่ช้
ในการแจ้งเตือนก่อนเกดิเพลงิไหม ้โดยอาศยัเซ็นเซอร์ MQ-2 ในการ
ตรวจจบัควนั และแจง้เตอืนผ่านแอปพลเิคชนัโดยใช ้SMS 

Miguel Grinberg [4] น าเสนอการพฒันาระบบเพื่อกระจายสื่อ
วิดีโอผ่านบอร์ด Raspberry Pi โดยท าการสร้าง Stream Server บน
บอร์ด เพือ่เป็นตวักลางในการกระจายสื่อวดิโีอไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ โดย
เปิดใหเ้ขา้ถงึผ่านทาง IP Address ตามทีก่ าหนดไว ้

Ben Miller [5] น าเสนอการพฒันาอุปกรณ์ Raspberry Pi เพื่อ
ใช้ควบคุมกล้องถ่ายภาพในหลายทิศทางจากระยะไกลโดยใช้โมบาย
แอปพลเิคชนั อาศยั Servo Motor ในการควบคุมทศิทางของกลอ้ง และ
ส่งถ่ายขอ้มลูผ่าน USB Wi-Fi 802.11 b/g/n Antenna  

จากตวัอย่างงานวจิยัทีก่ล่าวมาในขา้งต้น มงีานวจิยัทีน่ าเสนอ
การตรวจจบัควนั โดยหากเป็นควนัทีเ่ป็นก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์แบบ
เดียวกบัควนัที่หายใจออกจากการสูบบุหรี่ มกีารใช้เซ็นเซอร์ MQ-2 
ร่วมกบับอร์ด Arduino ในการตรวจจบัควนั แต่การแจ้งเตือนท าผ่าน 
SMS ส่วนงานวจิยัที่น าเสนอแบบจ าลองเกี่ยวกบักลอ้ง มกีารใชบ้อร์ด 
Raspberry Pi ซึ่งมคีวามสามารถสูงกว่า และท างานในการส่งข้อมูล
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดง้า่ยกว่า 

งานวจิยันี้มแีนวคดิในการน าเสนอแบบจ าลองส าหรบัตรวจจบั
ควนับุหรีโ่ดยใชโ้มบายแอปพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิาร Android โดยมี
ระบบแจ้งเตือนไปยงัผู้ดูแลของสถานที่นัน้ จึงต้องมกีารใช้เซ็นเซอร ์
MQ-2 ร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi ที่มีการท างานกับกล้อง และส่ง
ขอ้มลูผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดด้กีว่า 
 
3) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3.1) ควนับหุร่ี 

ควันบุหรี่ [6] แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ควนัที่สูบเข้า
ร่างกาย และควนัทีป่ล่อยออกมา ในช่วงเวลาทีส่บูควนัเขา้ร่างกาย โดย
ควนัจะมคีวามเขม้ขน้มาก ในบุหรีห่นึ่งมวนประกอบดว้ยสารเคมหีลาย
รอ้ยชนิดเพื่อปรุงแต่งรส และลดการระคายเคอืง เมือ่เกดิการเผาไหมจ้ะ
เกดิสารเคมมีากกว่า 7,000 ชนิด ในจ านวนนัน้มสีารก่อมะเรง็กว่า 70 
ชนิด สารพษิส าคญัที่พบในควนับุหรี ่ได้แก่ ตะกัว่ นิโคตนิ ไฮโดรเจน
ไซยาไนด ์สารหนู น ้ามนัดนิ ไนโตรเจนไดออกไซด ์ฟอรม์าลดไีฮด ์อะซิ
โตน แอมโมเนีย คารบ์อนมอนอกไซด ์แคดเมยีม และโพโลเนียม 
3.2) Raspberry Pi 

Raspberry Pi [7] เป็นเครือ่งคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ มลีกัษณะ
เป็นบอร์ดวงจรที่เปลอืยเปล่า และมรีะบบปฏบิตักิารของตวัเอง โดยมี
พื้นฐานมาจาก Unix [8] นอกจากนี้ยงัรองรบัระบบปฏบิตัิการลนุิกซ์ได้
หลายระบบ สามารถน าไปใชแ้บบคอมพวิเตอรธ์รรมดา หรอืประยุกต์ใช้
งานได้หลากหลาย เช่น การท าหุ่นยนต์ เครื่องเล่นดนตรี เครื่อง
ตรวจจบัสภาพอากาศ เป็นตน้ 
3.3) เซน็เซอร ์MQ-2 

เซ็นเซอร์ MQ-2 [9] เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือโมดูล
ตรวจวดัก๊าซ ที่มกีารตอบสนองไวต่อก๊าซไวไฟกลุ่มก๊าซปิโตรเลียม
เหลว, ไอโซบวิเทน, โพรเพน, มเีทน, แอลกอฮอล ์หรอืไฮโดรเจน รวม

ไปถึงควนัไฟที่เกดิจากการเผาไหม้ จงึเป็นเซ็นเซอร์ที่นิยมน ามาใช้ใน
การตรวจจบัการรัว่ของก๊าซต่างๆ เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้จาก
การรัว่ไหลนัน้ได้ สามารถตรวจจบัก๊าซในย่าน 100-5000 ppm โดย
สามารถตรวจจบัก๊าซไดห้ลากหลาย แต่จะมสี่วนทีค่่าทบัซอ้นกนัอยู่ ไม่
สามารถแยกชนิดของก๊าซได ้
3.4) Servo Motor 

Servo Motor [10] เป็ น อุปกรณ์ ในกลุ่ ม  Motor ชนิ ดหนึ่ ง 
สามารถการควบคุมการเคลื่อนที่ของมนัได้โดยใช้การควบคุมแบบ
ป้อนกลบั สามารถใชใ้นการควบคุมเครือ่งจกัรกล หรอืระบบการท างาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่น ควบคุมความเร็ว, ควบคุม
แรงบดิ, ควบคุมแรงต าแหน่ง, ระยะทางในการเคลื่อนที่ หรอืการหมุน 
ซึ่ง Motor ทัว่ไปไม่สามารถควบคุมในลักษณะงานที่กล่าวมาได ้
นอกจากนี้ยงัใหผ้ลลพัธต์ามความตอ้งการ รวมถงึมคีวามแมน่ย าสงู 
3.5) Firebase 

Firebase [11] เป็นหนึ่งในบรกิารของ Google โดยมเีครือ่งมอื
ย่อยหลายตวัทีน่่าสนใจ ปกตใิชใ้นการท างานกบัแอปพลเิคชนับนระบบ
ปฎิบตัิการ Android และ iOS รวมถึงเวบ็แอปพลเิคชนั โดยงานวจิยันี้
ใช้เครื่องมือ Real-time Database และ Storage ตัว Database เป็น 
NoSQL Cloud Database เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมกีาร
ซิงค์ข้อมูลแบบ Real-time กบัทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอตัโนมตัิใน
เสี้ยววนิาที รวมถึงมกีฎรกัษาความปลอดภยัให้เราสามารถออกแบบ
เงือ่นไขการเขา้ถงึขอ้มลู ทัง้การอ่าน และการเขยีนได ้
3.6) NoSQL 

NoSQL [12] (Not only SQL) เป็นการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งไม่มกีารก าหนดโครงสรา้งของขอ้มูล ต่างกบัการเกบ็ขอ้มูลใน
รปูแบบ SQL นอกจากนี้ยงัสามารถรองรบัขอ้มลูขนาดใหญ่ได ้รวมถึง
รองรบัการขยายระบบ และรองรบัการใชง้านพรอ้มกนัไดด้ ี
3.7) Android Studio 

Android Studio [13] เป็นเครื่องมือจาก Google ที่เป็น IDE 
Tool (Integrated Development Environment) ใช้ส าหรบัพัฒนาแอป
พลิเคชัน ในระบบปฏิบัติการ Android โดยได้แนวคิดมาจาก InteliJ 
IDEA ซึ่งการท างานจะคล้ายกับ Eclipse และ Android ADT Plugin 
สามารถสรา้งแอปพลเิคชนับน Android และสามารถแสดงตวัอย่างแอป
พลเิคชนั โดยทีไ่มต่อ้งท าการรนับน Emulator หรอืเครือ่งมอืจ าลองอื่น 
 
4) กรอบแนวคิดการวิจยั 

กรอบแนวคดิของการวจิยันี้ แสดงตามรปูที ่1 โดยระบบจะถูก
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  ส่วนของอุปกรณ์ตรวจจับควัน , ส่วนของ 
Interface Control และส่วนของแอปพลเิคชนั 
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รปูที ่1: Framework ของระบบตรวจจบัควนั 

 
4.1) ส่วนของอปุกรณ์ตรวจจบัควนั 

ส่วนของอุปกรณ์ตรวจจบัควนัแสดงเป็นส่วนแรกในรูปที ่1 ใช้
บอร์ด Raspberry Pi เป็นตัวหลัก ร่วมกับเซ็นเซอร์ MQ-2 ในการ
ตรวจจบัควนั รวมถึงใช้กล้องเว็บแคมในการถ่ายภาพ และใช้ Servo 
Motor ตดิกบักลอ้งเพือ่หมนุกลอ้ง ใหส้ามารถเปลีย่นมมุมองการถ่ายได้ 

 

 
รปูที ่2: Flowchart ของการท างานของอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

หลกัการท างานของอุปกรณ์แสดงตาม Flowchart ในรูปที่ 2 
ตัวเซ็นเซอร์จะท าการอ่านค่าก๊าซจากอากาศ หากค่าที่อ่านได้จาก
เซ็นเซอร์มากกว่าค่าที่ก าหนดไว ้หรอืคอืมากกว่า 350 ซึ่งเป็นค่าที่ต ่า
ที่สุดที่ควันบุหรี่ถูกตรวจจับได้ จากนัน้อุปกรณ์จะส่งค่าไปยังส่วน 
Interface Control ซึ่งเป็นตัวกลางอยู่บนอินเทอร์เน็ต ระหว่างนั ้น
อุปกรณ์จะสัง่การให้กล้องถ่ายภาพ 5 ภาพ โดยม ีServo Motor หมุน

เปลี่ยนมุมมอง ท าให้สามารถถ่ายภาพมุมกว้างของบริเวณที่ติดตัง้
อุปกรณ์ได้ และส่งไปยงัส่วน Interface Control บนอินเทอร์เน็ต เมื่อ
ท างานเสรจ็กระบวนการกจ็ะท าการสัง่ใหเ้ซน็เซอรอ่์านค่าใหม่ 
4.2) ส่วนของ Interface Control 

ส่วนของ Interface Control แสดงเป็นส่วนที่ 3 ในรูปที่ 1 เป็น
ส่วนทีท่ าหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูค่า และภาพทีส่่งมาจากอุปกรณ์ตรวจจบัควนั 
ในที่นี้ ใช้บริการของ Firebase ส่วนของ Database เป็น Real-time 
Database และส่วนของ Storage เป็นบริการของ Firebase โดยที่
เบื้องหลงัมกีารสนับสนุนจาก Google Cloud Platform เมื่อใช้งานกบั
แอปพลิเคชันสามารถรบับริการจาก Firebase ได้โดยตรง แต่เมื่อ
ต้อ งการใช้งานกับ  Raspberry Pi จะไม่สามารถรับบริการจาก 
Firebase ได้โดยตรง จึงต้องใช้  Google Cloud SDK [14] เพื่ อร ับ
บรกิารจาก Google Cloud Platform ตามลกัษณะในรปูที ่3 

 

 
รปูที ่3: ส่วนประกอบของ Firebase 

 
การส่งค่าต่างๆ มรีูปแบบตาม Data Flow Diagram ในรูปที่ 4 

ขอ้มลูของค่าทีอ่่านไดจ้ากเซ็นเซอร์ เวลา และขอ้มลูอื่นๆ จะถูกส่งจาก
อุปกรณ์ไปเกบ็ในส่วนของ Database โดยเมือ่มขีอ้มลูใหมเ่ขา้มา จะท า
การแจ้งเตือนไปยงัผู้ใช้ทนัที ส่วนภาพจะถูกเก็บในส่วนของ Storage 
เมือ่ผูใ้ชต้อ้งการดรูายละเอยีด หรอืประวตัขิองการแจง้เตอืน ขอ้มลูทีไ่ด้
ตอนทีต่รวจจบั กบัขอ้มลูภาพจะถูกอ่านจาก Firebase ไปแสดงในแอป
พลเิคชนั 

 

 
รปูที ่4: Data Flow Diagram ของระบบตรวจจบัควนั 
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4.3) ส่วนของแอปพลิเคชนั 
ส่วนแอปพลเิคชนัแสดงเป็นส่วนที ่3 ในรูปที ่1 เขยีนบนระบบ

ปฎิบตัิการ Android มกีารออกแบบระบบโดยใช้ Use Case Diagram 
แสดงตามรูปที่ 5 บอร์ด Raspberry Pi สามารถอ่านค่าจากเซ็นเซอร ์
MQ-2 ส่งขอ้มูลไปเกบ็ไวใ้น Database รวมถึงถ่ายภาพ และเกบ็ไว้ใน 
Storage ส่วนของบรกิาร หรอื Firebase ท าหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูเพือ่ใหส้่วน
แอปพลเิคชนัสามารถอ่านค่าไปแสดงได ้
 

 
รปูที ่5: Use Case Diagram ของระบบตรวจจบัควนั 

 
ส่วนผูใ้ชง้านสามารถรบัการแจง้เตอืนเมือ่พบผูสู้บบุหรีส่ถานที่

ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ไว ้และสามารถดูประวตักิารแจง้เตอืนที่เคยมเีขา้มาใน
อดตีได ้นอกจากนี้ยงัสามารถดรูายละเอยีดของการตรวจจบัควนัแต่ละ
ครัง้ไดว้่าตรวจจบัควนัไดใ้นวนัที ่เวลาใด ภาพทีถ่่ายไดเ้ป็นเช่นไร 

ขัน้ตอนในการท างานของแอปพลเิคชนัเป็นไปตามรปูที ่6 โดย
เริม่แรกผู้ใช้ต้องท าการ Login ก่อน หาก Username และ Password 
ถูกต้อง จะสามารถเขา้ไปสู่หน้าประวตักิารแจง้เตอืนได ้การแสดงผลจะ
มลีกัษณะเป็นรายการ หากต้องการดูรายละเอยีด สามารถกดเขา้ไปที่
รายการ แอปพลเิคชนัจะแสดงขอ้มูลวนัที่ เวลา สถานที่ ค่าที่อ่านได้
จากเซน็เซอร ์และภาพทีถ่่ายโดยอุปกรณ์ 

 

 
รปูที ่6: Flowchart การท างานของแอปพลเิคชนั 

5) การประเมินผล 
ในการประเมนิการใชง้านของแบบจ าลอง เริม่ต้นโดยการตดิตัง้

อุปกรณ์ตรวจจบัควนัในพื้นที่ทดลอง และท าการประเมนิผลโดยแบ่ง
การประเมนิสมรรถภาพของแบบจ าลองออกเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 
5.1) ความสามารถในการตรวจจบัควนั และการแจ้งเตือน 

ท าการประเมนิโดยการทดสอบการท างานจรงิของอุปกรณ์
ตรวจจบัควนั และแอปพลิเคชนั ใช้วิธีการจุดไฟให้เกิดควนัในระยะ
ต่างๆ แทนการใช้ควนัจากบุหรี่ และจบัเวลาที่ใช้ในแต่ละครัง้ที่เกิด
ตรวจจบัควนั และแจง้ไปยงัผูใ้ช ้โดยไดผ้ลการทดสอบตามตารางที ่1 

 
ตารางที ่1: ผลการทดลองแสดงเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจจบัควนับุหรี ่

ตัง้แต่เริม่สบู จนมกีารแจง้เตอืนทีแ่อปพลเิคชนั 

 เวลา (วินาที) 

ครัง้ท่ี 
ระยะ 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย 

1 เมตร 60.4 50.2 63.4 48.3 55.7 55.60 

2 เมตร 261.0 250.8 214.2 272.4 268.2 253.32 

3 เมตร N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 
คณะผู้วิจยัได้ท าการทดสอบโดยจุดไฟให้เกิดควัน เริ่มจาก

ระยะ 1 เมตรจากตัวอุปกรณ์  และห่างไป 1 เมตรเรื่อยๆ โดยวัด
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการตรวจจบัควนัของอุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตัง้แต่เริม่
เกดิควนั จนมกีารแจง้เตือนไปยงัโทรศพัท์มอืถอื โดยในแต่ละระยะท า
การทดลอง 5 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลี่ยเวลา พบว่าที่ระยะ 1 เมตร มี
ค่าเฉลี่ยเวลา 55.60 วินาที ที่ระยะ 2 เมตร มีค่าเฉลี่ยเวลา 253.32 
วนิาที หรอื 4 นาที 22 วนิาที และเมื่อท าการทดสอบที่ระยะ 3 เมตร 
พบว่าใชเ้วลามากกว่า 5 นาททีัง้ ซึ่งมากกว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสูบ
บุหรี่ทัว่ไป จงึสามารถสรุปได้ว่าแบบจ าลองไม่สามารถท างานได้ดใีน
ระยะนี้ 
5.2) ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน 

ท าการประเมนิโดยให้ผู้ทดสอบทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน 
และประเมนิการใชง้านในดา้นต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คอื ดา้น
ความรวดเรว็ในการท างาน, ดา้นความถูกตอ้งในการท างาน, ดา้นความ
ครบถ้วนในการท างาน, ดา้นความสวยงามของหน้าจอ และดา้นความ
พงึพอใจโดยรวม 

เกณฑ์ในการประเมินผลใช้วิธีของ Likert Scale [15] แบ่ง
คะแนนในการประเมนิเป็นระดบัตัง้แต่ 1-5 โดยเรยีงจาก 1 หมายถึง 
พอใจน้อยทีสุ่ด, 2 หมายถงึ พอใจน้อย, 3 หมายถงึ พอใจปานกลาง, 4 
หมายถงึ พอใจมาก และ 5 หมายถงึ พอใจมากทีสุ่ด  

ส่วนเกณฑ์ในการจดัระดบัของผลการประเมนิใชว้ธิขีอง Likert 
Scale เช่นกนั มกีารจ าแนกแต่ละช่วงคะแนนทีไ่ดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น
เกณฑ ์5 ระดบั โดยท าการก าหนดช่วงของการวดัไดด้งันี้ 

ค่าช่วง 4.21-5.00 อยู่ในเกณฑพ์อใจมากทีสุ่ด 
ค่าช่วง 3.41-4.20 อยู่ในเกณฑพ์อใจมาก 
ค่าช่วง 2.61-3.40 อยู่ในเกณฑพ์อใจปานกลาง 
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ค่าช่วง 1.81-2.60 อยู่ในเกณฑพ์อใจน้อย 
ค่าช่วง 1.00-1.80 อยู่ในเกณฑพ์อใจน้อยทีสุ่ด 

 
ตารางที ่2: ผลการประเมนิการใชง้าน 

        คนท่ี 
ด้าน 

1 2 3 4 5 เฉล่ีย 

ความรวดเรว็ 3 4 3 3 4 3.40 

ความถกูต้อง 5 4 5 3 4 4.20 

ความครบถ้วน 2 3 4 3 5 3.40 

ความสวยงาม 3 4 5 4 3 3.80 

ความพอใจ 4 4 4 4 4 4.00 

    เฉลีย่รวม 3.76 
 
ผลการประเมินจากผู้ใช้ 5 ท่านได้ผลตามตารางที่ 2 ได้ผล

เฉลี่ยเป็นค่า 3.76 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อเทียบตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้จะไดผ้ลว่าการประเมนิการใชง้านแบบจ าลองอยู่ใน
เกณฑพ์อใจมาก 
 
6) สรปุ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพือ่สรา้งแบบจ าลองทีช่่วยในการตาม
จบัตัวผู้กระท าผิดจากการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ โดยแบบจ าลองแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของอุปกรณ์ ใช้ Raspberry Pi ในการ
ควบคุมเซ็นเซอร์ และกลอ้ง, ส่วนของบรกิาร ใชบ้รกิาร Firebase ของ 
Google และส่วนของแอปพลิเคชนั บนระบบปฎิบัติการ Android ที่
สามารถรบัการแจง้เตอืน และเรยีกดูรายละเอยีดของการตรวจจบัควนั 
รวมถงึรปูของผูส้บูบุหรีท่ีถ่่ายได ้

จากการทดสอบ แบบจ าลองสามารถใช้งานได้จรงิในห้องปิด 
โดยตรวจจบัควนัไดด้ใีนระยะ 1-2 เมตร และใชเ้วลาเฉลีย่น้อยที่สุดใน
การตรวจจบัควนั ตัง้แต่เริม่เกดิควนั จนสามารถแจ้งเตือนไปยงัแอป
พลเิคชนัเป็นเวลา 55.60 วนิาท ีนอกจากนี้ยงัไดร้บัผลการประเมนิจาก
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ในระดับ 3.76 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑพ์อใจมากในการทดลองใชแ้บบจ าลอง 

การวิจัยครัง้นี้มีการใช้ Cloud Service ของ Firebase ซึ่งไม่
เสยีค่าใชจ้่าย ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในการจดัการ และการแลกเปลีย่นขอ้มูล 
หากต้องการพฒันาต่อ จงึควรใช้ Private Cloud Service ส าหรบัการ
พัฒนาต่อในอนาคต นอกจากนี้ หากมีการน าความรู้ด้าน Image 
Processing มาประยุกต์ใช ้ช่วยให้สามารถวเิคราะหก์ารถ่ายภาพอย่าง
แม่นย า และยงัช่วยลดจ านวนภาพถ่ายได้ ส่งผลให้ประหยดัพื้นที่ใน 
Storage 

 
7) กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้ไดร้บัความช่วยเหลอืจากคุณธนพฒัน์ กมลพงศ์
สกุล ในเรื่องที่มาของปญัหาเกี่ยวกับบุหรี่ รวมถึงข้อมูล และความ
คิดเห็นจากมุมมองของผู้สูบบุหรี่ คุณศรนัย์ นันต๊ะรัตน์ ที่ให้ความ
ช่วยเหลอืในดา้นการออกแบบระบบ และใหค้ าแนะน าในการเขยีนแอป

พลเิคชนั คุณณชิารยี ์จรีะสุนทรเวทย ์ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการหาขอ้มลู 
รวมถงึเอกสารอ้างองิ และคุณศรณัย ูศรวีจิติรานนท์ ทีค่อยชีน้ า และให้
ความช่วยเหลอืในการจดัท าเอกสารงานวจิยัฉบบันี้ 
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บทคดัย่อ 

กำรรดน ้ำมคีวำมส ำคัญดัง่กำรที่มนุษย์ต้องดื่มน ้ำ แต่กำรรดน ้ำ
ตน้ไมก้ม็ชี่วงเวลำทีเ่หมำะสม และตน้ไมแ้ต่ละประเภทกม็คีวำมตอ้งกำรน ้ำใน
ปรมิำณทีแ่ตกต่ำงกนั ซึง่ผูป้ลูกต้นไมน้ัน้ อำจจะไม่สะดวกในกำรรดน ้ำต้นไม้
ในเวลำดงักลำ่ว งำนวจิยันี้จงึน ำเสนอกำรออกแบบและพฒันำแอนดรอยดแ์อป
พลเิคชนัส ำหรบัระบบรดน ้ำตน้ไม ้ซึง่ระบบประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่
1 ส่วน Hardware design ประกอบไปด้วยบอร์ด Arduino ที่ท ำกำรเชื่อมต่อ
กบัเซ็นเซอร์ตรวจจบัควำมชื้นในดิน ส่วนที่ 2 ส่วน Communication ซึ่งท ำ
หน้ำที่เชื่อมต่อส่วนของ Hardware เขำ้กบัส่วน Mobile application ส่วนที่ 3 
ส่วน Mobile application ส่วนนี้ท ำหน้ำที่เป็นรีโมทควบคุมกำรท ำงำนของ
ระบบ รวมถงึอปุกรณ์รดน ้ำต้นไม ้จำกกำรประเมนิโดยน ำระบบไปทดลองใช ้
โดยมผีูป้ระเมนิ 25 คน พบว่ำผูใ้ชม้คีวำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด 
ค าส าคญั:  โมบำยแอปพลเิคชนั, อำดโูน่, แอนดรอยด,์ ระบบรดน ้ำตน้ไม ้
 

Watering is a matter of life and death for plants.  There is an 
appropriate period for watering a plant but each plant demand watering 
at different period with different amount.  Sometimes the appropriate 
time may impossible for owners to water their plants.  This paper 
proposes design and development of android application for plant 
watering system which consists of 3 parts as follows, 1.  Hardware 
design part which has Arduino board and soil moisture sensor, 2. 
Communication part which is a medium between hardware and mobile 
application, 3.  Mobile application part which act as a system remote 
control including watering equipment.  The evaluation is done by 
implement this for 25 users.  The evaluation result is on a very 
satisfying 
Keywords: Mobile application, Arduino, Android, plant watering system 
 
1) บทน า 

ปจัจุบนักำรปลกูตน้ไมไ้วใ้นบำ้นเป็นทีน่ิยมมำกขึน้ เพือ่ท ำให้
บำ้นมคีวำมร่มรืน่ขึน้ท ำใหด้สูวยงำม แต่กลบัไมม่เีวลำดแูลตน้ไม ้ เช่น
กำรรดน ้ำตน้ไม ้ เนื่องจำกผูค้นมกีจิกรรมประจ ำวนัทีม่ำกมำยและตอ้ง
รบีไปท ำงำน คนส่วนมำกทีอ่ยู่ในเมอืงตอ้งออกจำกบำ้นก่อนเวลำ
ท ำงำนเป็นชัว่โมง เพรำะ สภำพกำรจำรจรอำจเกดิกำรตดิขดัในช่วง

เชำ้  กำรเดนิทำงไปท ำงำนใชเ้วลำเยอะ เลกิงำนเยน็ กว่ำจะถงึบำ้นก็
ดกึเลย จงึท ำใหไ้มม่เีวลำ รดน ้ำตน้ไม ้ เพือ่ทีจ่ะแกป้ญัหำจงึน ำเสนอ
ระบบรดน ้ำนี้ข ึน้มำโดยจะใช ้แอปพลเิคชนัของ Android เขำ้มำควบคุม
กำรรดน ้ำตน้ไมโ้ดยตวัระบบจะรบัค ำสัง่จำกทำง แอปพลเิคชนั ไปยงั
บอรด์  Arduino ผ่ำน WIFI ซึง่ Arduino  เป็นตวัควบคุมวำลว์น ้ำ เพือ่
เปิดหรอืปิดน ้ำ และยงัมตีวัวดัควำมชืน่ในดนิ เพือ่แสดงใหผู้ใ้ชท้รำบว่ำ
กำรรดน ้ำตน้ไมน้ัน้ส ำเรจ็เรยีบรอ้ย และระบบจะปิดวำลว์น ้ำอตัโนมตัิ
เมือ่ดนิมคีวำมชืน้ทีเ่หมำะสม  

  
2) วิจยัท่ีผา่นมา 

ภรูชิ ไวคดิ, จุฑำวุฒ ิ จนัทรมำล ี และนิพฒัน์ มำนะกจิภญิโญ 

[1] ไดน้ ำเสนอระบบโมบำยแอพพลเิคชัน่เพือ่วดัค่ำ อุณหภมู ิ และ 
ควบคุมกำรรดน ้ำผ่ำนเครอืขำ่ยไรส้ำย โดยมอุีปกรณ์ที ่ เรยีกว่ำ พซีบีี
บอรด์ ซึง่เป็นชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอรใ์นกำรรบั ค่ำ กำรรบั-ส่ง
สญัญำณและควบคุมสัง่กำรเปิด-ปิด 

พำขวญั พดัเยน็ใจ และชนุดม เอกเตชวุฒ ิ [2] ไดน้ ำเสนอ
แอพพลเิคชัน่ส ำหรบัโทรศพัทม์อืถอืระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด ์ เพือ่
กำร ควบคุมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นจำกระยะไกล โดยพฒันำผ่ำน 
Ionic Framework 

ปรชีำ สมสอน, โสวตัร ์ บุญยศ และประสทิธิน์ครรำช [3]  ได้
น ำเสนอกำรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี บลทูธูในกำรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
และสรำ้งระบบ ตน้แบบเพือ่แสดงกำรท ำงำนของระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ำผ่ำนกำรสือ่สำรไรส้ำยบลทูธู 

สำมำรถ ยนืยงพำนิช [4] ไดน้ ำเสนอระบบควบคุมกำรเปิด-ปิด
ไฟดว้ย Wi-Fi ผ่ำนเวบ็เบรำวเ์ซอร ์

เทพพทิยั ก ำเพช็ร และวริยิะ กองรตัน์ [5]  ไดน้ ำเสนอ
เครือ่งวดัอุณหภมูแิบบไรส้ำยโดย ก ำหนดอตัรำกำรรบัส่งขอ้มลูและ
กระจำยสญัญำณแบบไรส้ำย จำกเซนเซอรว์ดัอุณหภมูใินต ำแหน่งต่ำง 
ๆ แสดงค่ำบนจอ LCD แบบเรยีลไทม ์ท ำงำนระยะ 100 เมตร 

จุฑำวุฒ ิ จนัทรมำล,ี ศรำวุฒ ิ พมิพว์นั และนพิฒัน์ มำนะกจิ
ภญิโญ [6]  ไดน้ ำเสนอแอปพลเิคชนัเพือ่ควบคุมอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ
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ในบำ้นผ่ำนสญัญำณบลูทธู โดยมอุีปกรณ์ทีเ่รยีกว่ำ พซีบีบีอรด์ ซึง่ เป็น
ชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอรใ์นกำรรบั-ส่งสญัญำณและควบคุมสัง่
กำรเปิด-ปิด 

ดวงนภำ พรมจรรย,์ อมรฤทธิ ์ พุทธพิพิฒัน์ขจร และอนุมตั ิ
องิคนินนัท ์ [7]  ไดน้ ำเสนอระบบวดัอุณหภมูแิละควำมชืน้ในโรงเพำะ
เหด็นำงฟ้ำโดยส่งผ่ำนขอ้มลูดว้ยอุปกรณ์สือ่สำรไรส้ำยซกิบ ี โดยมกีำร
ประยุกตอุ์ปกรณ์หลกัๆ อย่ำงคอืไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3 บอรด์
เซนเซอรว์ดัอุณหภมูแิละควำมชืน้ อุปกรณ์รบัส่งไรส้ำยซกิบ ี

ทองล้วน สิงห์นันท์ และวันดี หวังคะพันธ์ [8] ได้น ำเสนอ
เซ็นเซอร์ไร้สำยส ำหรบักำรตรวจวดั สภำพแวดล้อมในแปลงปลูกขำ้ว
หอมมะล ิ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรอือำกำศเอก ดร. ประโยชน์ คำสวสัดิ ์
[10] ได้น ำเสนอกำรออกแบบเครอืข่ำยเซนเซอร์ไร้สำยส ำหรบัระบบ
ฟำร์มอจัฉรยิะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกำรควบคุม โดยติดตัง้
โนดเซนเซอรใ์นบรเิวณแปลงเพำะปลกู 

Chris Hannam  [11] ได้น ำเสนอ กำรใชเ้ซนเซอร์วดัควำมชื้น
ในดินและแรงดนัอำกำศ ควบคุมกำรรดน ้ำด้วยArduinoและPiสัง่กำร
เปิด/ปิดป ัม๊น ้ำ 

S. V. Devika, Sk. Khamuruddeen, Sk. Khamurunnisa, 
Jayanth Thota and Khalesha Shaik [12] ได้น ำเสนอรดน ้ ำต้นไม้
อตัโนมตัิโดยใช้ArduinoติดATmega328 Microcontroller โปรแกรมให้
รดน ้ำตน้ไม2้ครัง้ต่อวนั 

NOOR SARAH BINTI MOHD SHAH [13] ไดน้ ำเสนอ รดน ้ำ
ตน้ไมอ้ตัโนมตัโิดยใชA้rduinoใชภ้ำษำ C++ ในกำรโปรแกรม 

Mehamed Ahmed Abdurrahman [14]  ได้น ำเสนอกำรใช้
เซนเซอร์ต่อเข้ำกับPIC Micro Controllerแล้วต่อเข้ำกับRelayเพื่อสัง่
กำรวำลว์ 

MD.  NIAMUL HASSAN , AHMAD SHAMS NOOR and  
SHIHAB IBNE ABDULLAH [15] ไดน้ ำเสนอระบบควบคุมดูแลกำรรด
น ้ำต้นไมใ้นเรอืนกระจก โดยพจิำรณำจำกอุณหภูม ิควำมชื้นในอำกำศ 
ควำมชืน้ในดนิ และ แสง 
 จำกตวัอย่ำงงำนวจิยัเป็นกำรน ำอุปกรณ์กำรวดัควำมชื้น กำร
วดัอุณภมูเิพื่อท ำระบบกำรแจง้เตอืนหรอืท ำใหอุ้ปกรณ์ท ำงำนอตัโนมตั ิ
และยงัสำมำรถควบคุมแบบไรส้ำย 

งำนวจิยันี้จงึมแีนวคดิโดยน ำตวัวดัควำมชื้นดนิเพื่อท ำกำรรบั
ค่ำควำมชื้นของดนิเพื่อส่งไปยงับอร์ด arduino เพื่อควบคุมกำรท ำงำน
ของวำล์วน ้ ำและใช้แอนดรอยด์สตูดิโอในกำรสร้ำงแอพพลิเคชัน่ใน
สมำรท์โฟนเพือ่สัง่กำรแบบไรส้ำยผ่ำน Wi-Fi ไปยงับอรด์ arduino 
 

3) ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
3.1) Arduino uno r3  

เป็นบอรด์ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Open-source ทีส่ำมำรถ
เขยีนค ำสัง่ต่ำงๆเพื่อควบคุมpinภำยในบอรด์ซึ่งมหีน่วยควำมจ ำแฟลช 
32 KB แรม 2 KB บอร์ดใช้ไฟเลี้ยง 12 V ม ีม ีDigital Input / Output 
14 ขำ และ ม ีAnalog Input 6 ขำ 
3.2 WiFi Shield V2  

เป็นโมดูลไวไฟเพื่อต่อเข้ำกับบอร์ดArduinoท ำให้Arduino
สำมำรถเชื่อมต่อกับเขื่อขำยไร้สำยได้โดยpinของWiFi shield v2 
เหมือนกับArduino uno r3 รองรบัโปรโตคอล TCP, UDP, FTP และ 
HTTP 
3.3) Arduino IDE  

เป็นซอฟแวร์ของบอร์ด Arduino มหีน้ำที่เขยีนโปรแกรมหรอื
ค ำสัง่ท ำงำนใหก้บับอร์ด Arduino จะต้องท ำกำรเลอืกcomportทีเ่ชื่อกบั 
Arduino และเลือกชนิดของบอร์ดถึงจะสำมำรถเขียนค ำสัง่ลงไปใน
บอรด์ได ้
3.4) Soil Moisture Sensor 

เป็นโมดลูใชใ้นกำรวดัค่ำควำมชืน้ดนิโดยม3ีขำคอื VCC จะ
ใช3้.3Vหรอื 5V กไ็ด ้GND และoutputจะส่งค่ำเป็นanalogโดยค่ำทีว่ดั
ไดอ้ยู่ชว่ง 0-300 แปลว่ำดนิแหง้ ค่ำอยู่ช่วง 300-700 แปลว่ำดนิมี
ควำมชืน้ และค่ำอยู่ที ่700 ขึน้ไปแปลว่ำอยู่ในน ้ำ 
3.5) Android Studio  

เป็ น  IDE ข อ ง  google ไว้ ส ำห รับ เขีย น แอปพ ลิ เค ชัน
ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ และยังสำมำรถแสดงผลตัวอย่ำง
แอปพลเิคชัน่ได ้
3.6) Relay Module  

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสลบัวงจรไฟฟ้ำเหมอืนกบักบัสวติช ์
โดยตัว  Relay จะมีเอำต์พุ ตคอนเน็คเตอร์3แบบคือ  1.NO เป็น
หน้ำสัมผัสเปิด โดยไม่ถูกต่อกับขำ COM แต่จะเชื่อมต่อกันเมื่อมี
กระแสไฟ 2.COM เป็นขำที่อยู่ ระหว่ำง NC และ NO 3.NC เป็น
หน้ำสมัผสัแบบปิด โดยจะต่อเข้ำกับขำ COMและไม่สมัผัสกนัเมื่อมี
กระแสไฟฟ้ำและยังมีpin IN GND VCC เพื่อต่อเข้ำกับบอร์ดอย่ำง 
arduino เพือ่สำมำรถท ำใหบ้อรด์สัง่กำร Relay Moduleได ้
 

4) ประกอบแนวคิดแนวทางวิจยั 
ส่วนประกอบแนวคดิของงำนวจิยันี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคอื1 

Hardware design ส่วนที ่2 คอืส่วนของ Communication และส่วนที ่3 
คอื ส่วนของโมบำยแอปพลเิคชนั 

 
รปูที ่1: กรอบแนวคดิกำรท ำงำนของระบบ 

4.1)  Hardware design  
ส่วนนี้จะใช้บอร์ด Arduino ในกำรเชื่อมต่อกบั แอปพลเิคชนั

และเซน็เซอรต์รวจจบัควำมชืน้ในดนิ โดยบอรด์ Arduino จะเป็นตวัทีไ่ม่
สำมำรถติดต่อระบบเครอืข่ำยไร้สำยได้จงึต้องใช้ Wi-Fi Shieldในกำร
ต่อเขำ้กบับอรด์ Arduino เพือ่ใหส้ำมำรถใชร้ะบบเครอืขำ่ยไรส้ำยได ้น ำ
ตัววัดควำมชื้นดินต่อเข้ำกับบอร์ดในส่วนของวำล์วน ้ ำนัน้จะต้อง
ใช้Relayในกำรต่อเข้ำกลับบอร์ดและต้องใช้adapterแยกเพรำะ
ก ำลงัไฟฟ้ำทีส่่งมำจำกบอรด์ไมพ่อซึง่วำลว์น ้ำใชก้ ำลงัไฟ15vตำมภำพ 
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4.2) Communication 
  ส ำห รับ ก ำร เชื่ อ ม ต่ อ ระห ว่ ำงส่ ว น ขอ ง Hardware กับ 
Applicationโดยท ำกำรเชค็ IP ของบอรด์แลว้น ำ IP ไปใส่ใน แอปพลเิค
ชนัเพื่อท ำกำรเชื่อมต่อระหว่ำง แอปพลเิคชนั กบับอร์ด Arduino ผ่ำน 
Router 
4.3) ส่วนของโมบายแอพพลิเคชัน่ 

 แอพพลิเคชัน่เขียนบนระบบปฏิบัติกำรแอนดอยด์ มีกำร
น ำเสนอเป็นuse case ตำมรูปภำพที่4 โดยแอพพลิเคชัน่จะควบคุม
บอรด์ Arduino เพือ่สัง่ให ้Arduino ท ำกำรเปิด/ปิดวำลว์น ้ำ 

 

 
รปู 4: use case ของระบบรถน ้ำตน้ไม้ 

 

User จะต้องใส่ IP ของบอร์ด Arduino ในแอปพลเิคชนัก่อนที่
จะเชื่อมต่อเข้ำกับบอร์ดในกำรควบคุมกำรท ำงำนของระบบ เมื่อ
เชื่อมต่อเขำ้มำยงับอร์ดแลว้ Userจะสัง่กำรใหเ้ปิดหรอืปิดวำล์วน ้ำผ่ำน
แอปพลเิคชนั 

 
บอร์ด Arduino จะเป็นตวัตรวจค่ำวดัควำมชื้นในดนิทีไ่ดร้บัมำ

จำก Soil Moisture Sersor ที่ เป็นตัวรับค่ ำควำมชื้น ในดิน  บอร์ด
Arduino สำมำรถปิดอตัโนมตัเิมือ่มคี่ำควำมชืน้ในดนิสงูกว่ำก ำหนด 

 
     

            

           

        <350

          

          

  

                   

                  

    

    

 
รปูที ่5: flowchart ของระบบรดน ้ำตน้ไม้ 

 
เมือ่กดปุม่ในแอปพลเิคชนัระบบจะสัง่กำรรดน ้ำตน้ไมท้นัท ี

กำรท ำให้ระบบรดน ้ำต้นไมห้ยุดท ำงำนโดยกดปุ่มปิดในแอปพลเิคชนั
หรอืมกีำรปิดอตัโนมตัโิดยจะวดัค่ำควำมชื้นของดนิทีร่ดน ้ำตน้ไมเ้มือ่ถงึ
ควำมชื้นมำกกว่ำ350จะท ำกำรปิดระบบรดน ้ำต้นไมอ้ตัโนมตัิทนัทีถ้ำ
ควำมชืน้ยงัไมถ่งึก ำหนด จะท ำกำรรดน ้ำตน้ไมต่้อไป 
 
5) การประเมินผล 

จำกกำรทดสอบกำรใช้งำนระบบเบื้องต้นสำมำรถใช้งำน
แอพพลเิคชัน่สัง่กำรท ำงำนของอุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้องและไดท้ ำกำร
ท ำแบบสอบถำมเพือ่ใหผู้ใ้ชร้ะบบ25คนประเมนิซึง่มดีงันี้ 

 
ตำรำงที ่1: แบบสอบถำมควำมพอใจของผูใ้ชง้ำน 

หวัขอ้ ค่ำเฉลีย่ ระดบั 
1.งำ่ยต่อกำรใชง้ำน 4.4 พอใจมำกทีสุ่ด 
2.ควำมสะดวกของกำรตดิตัง้ 4.5 พอใจมำกทีสุ่ด 
3.ควำมสวยงำมของแอพพลเิคชัน่ 4.3 พอใจมำกทีสุ่ด 
4.ระบบท ำงำนไดถู้กตอ้ง 4.6 พอใจมำกทีสุ่ด 
ค่ำรวม 4.45 

 
เกณฑผ์ลกำรประเมนิใชว้ธิขีอง Likert  Scaleมอียู่5อนัดบัดงันี้ 
ค่ำ 4.21-5.00 หมำยถงึ พอใจมำกทีสุ่ด 
ค่ำ 3.41-4.20 หมำยถงึ พอใจมำก 
ค่ำ 2.61-3.40 หมำยถงึ พอใจปำนกลำง 
ค่ำ 1.81-2.60 หมำยถงึ พอใจน้อย 
ค่ำ 1.00-1.80 หมำยถงึ พอใจน้อยทีส่ดุ 

 
6)  สรปุ 

จำกงำนวจิยัมจีุดประสงคเ์พือ่ช่วยใหค้นรกัตน้ไมไ้มน้ัน้ไมต่อ้ง
เสยีเวลำไปกบัรดน ้ำตน้ไมน้ำนๆ โดยออกแบบโมมำยแอปพลเิคชนั
ส ำหรบัส ำหรบัรดน ้ำตน้ไมแ้บ่งเป็น3ส่วนคอื1.Hardware design 
2.communication 3.แอปพลเิคชนั 

จำกกำรทดสอบระบบรดน ้ำตน้ไมส้ำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิและให้
ผูใ้ชท้ ำแบบสอบถำมจ ำนวน25คนพบว่ำผูใ้ชม้รีะดบัควำมพงึพอใจมำก
ทีสุ่ด 
 
7) กิตติกรรมประกาศ 
 งำนวจิยัฉบบันี้ไดร้บัค ำแนะน ำและช่วยเหลอืในกำรจดัท ำจำก
คุณศรณัย ูศรวีจิติรำนนท ์
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การประยุกต์ใชว้ธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบแบบต่างๆ กบัสายการผลิต
ชอ่งแอรร์ถยนตจ์ านวน 3 สายการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพความสมดุลต ่า และน า
ผลลพัธท์ี่ค านวณได้จากวธิที ัง้หมดมาเปรยีบเทยีบเพื่อหาวิธทีี่เหมาะสมกบั
สายการผลติช่องแอรร์ถยนต์ของโรงงานแห่งนัน้มากทีสุ่ด ผลลพัธจ์ากวธิทีี่ดี
ทีสุ่ดทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้สามารถปรบัปรุงค่าเฉลี่ยของประสทิธภิาพความสมดุล
ไดถ้งึ 13.3% จากประสทิธภิาพความสมดุลก่อนปรบัปรงุ 
ค าส าคญั: ปญัหาสมดุลสายการประกอบ, ประสทิธภิาพความสมดุล, ชอ่งแอร์
รถยนต ์
 
ABSTRACT 

This research aims at improving the assembly line balance 
efficiencies on producing the vehicle’s air outlets in a factory. To do so, 
this research applies a number of assembly line balancing methods on 
the three production lines which have low balance efficiencies. This 
research finally compares the results of those methods in order to find 
out the most proper method for the vehicle’s air-outlet production lines 
in the factory. The most proper method revealed here results in the 
13.3% average balance efficiency improvement from the current 
production. 
Keywords:  Assembly Line Balancing Problem, Balance Efficiency, 
Vehicle’s Air Outlet. 
 
1) บทน า 

งานวจิยันี้มเีป้าประสงค์หลกั คือ การปรบัปรุงประสิทธภิาพ
ความสมดุลของสายการประกอบในการผลิตช่องแอร์รถยนต์ของ
โรงงานแห่งหนึ่ง สายการประกอบทีถู่กพจิารณาเลอืกท าการปรบัปรุงใน
งานวจิยันี้คอืสายการผลติโมเดลทีม่ปีระสทิธภิาพความสมดุล (Balance 
Efficiency) ทีต่ ่าและโรงงานยงัคงมแีผนการผลติโมเดลเหล่านี้ต่อไปใน
อนาคต ดงันัน้ เพื่อให้เป้าประสงค์ที่วางไวป้ระสบผลส าเรจ็ งานวจิยันี้
จึงได้ เลือก วิธีก ารจัดสมดุ ลสายการประกอบ  (Assembly Line 
Balancing Methods) แบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสายการผลิตช่อง

แอร์รถยนต์ของโมเดลที่ต้องการปรับปรุง จากนัน้งานวิจัยนี้จะน า
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณมาเปรยีบเทยีบ เพือ่หาวธิกีารจดัสมดุลสาย
การประกอบที่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัสายการผลติช่องแอร์รถยนต์ของ
โรงงานกรณศีกึษาแห่งนี้ 
 
2) นิยามของปัญหาและค าศพัท์ท่ีใช้ในงานวิจยั 

ปญัหาสมดุลสายการประกอบ (Assembly Line Balancing 
Problem) คือ ปญัหาที่ต้องการจดัเรยีงองค์ประกอบงานทัง้หมด (ซึ่ง
เท่ากับ ne องค์ประกอบงาน) ให้กับสถานีงานในสายการประกอบ 
เพือ่ใหส้ามารถผลติชิน้งานไดต้ามเวลารอบการท างาน (Cycle Time) ที่
โรงงานก าหนดและเป็น ไปตามข้อจ ากัดด้ านล าดับก่ อนหลัง 
(Precedence Constraints)  โด ย มี ว ัต ถุ ป ร ะส งค์  คื อ  เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสทิธภิาพความสมดุล (Balance Efficiency) สูงสุด งานวจิยันี้ใชค้ า
ย่อ, นิยาม และค าศพัทเ์หมอืนกบัทีใ่ชใ้น [1, 2] ดงัต่อไปนี้  

- Tek คือ เวลาองค์ประกอบงาน (Work Element Time) ของ
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ง าน ที่  k (เมื่ อ  k =  1, 2,…, ne)  โด ย  ne คื อ 
องค์ประกอบงานล าดับสุดท้าย และดังนั ้น ne จึงเท่ากับ
จ านวนขององคป์ระกอบงานทัง้หมดในสายการประกอบดว้ย 

- Tc คือ เวลารอบการท างาน (Cycle Time) ที่มากที่สุดที่
ยอมรบัได้ซึ่งถูกก าหนดจากทางโรงงาน โดยเวลารอบการ
ท างานของแต่ละสายการประกอบ คอื เวลาเฉลี่ยระหว่าง
การผลติเสรจ็สมบรูณ์ของผลติภณัฑ ์2 ชิน้ทีผ่ลติต่อกนั หรอื
กค็อืเวลาเฉลีย่ทีผ่ลติภณัฑ์แต่ละชิน้จะออกมาจากสถานีงาน
สุดทา้ยของสายการประกอบ  

- Tr คือ เวลาการกลบัสู่ที่เดิม (Repositioning Time) ซึ่งก็คือ
เวลารวมในการหยบิชิ้นงานออกจากสายพานมาด าเนินการ
ที่พื้ นที่ท างานและหยิบชิ้นงานวางคืนสู่สายพานเมื่อ
ด าเนินการเสรจ็ งานวจิยันี้ก าหนดใหทุ้กๆ สถานีงานในสาย
การประกอบเดยีวกนัมเีวลาการกลบัสู่ทีเ่ดมิเท่ากนั 

- Tsi คอื เวลาท างาน (Service Time) ของสถานีงานที่ i โดยมี
ขอ้ก าหนดว่าเวลาท างานของแต่ละสถานีต้องไม่เกินเวลา
ท างานสงูสุดทีย่อมรบัได ้ซึง่ย่อว่า Ts โดย Ts = Tc – Tr  
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- Eb คือ ประสทิธภิาพความสมดุล (Balance Efficiency) โดย 
Eb = ∑ Tekk=1…ne  / nMax(Tsi) เมือ่ n คอื จ านวนสถานีงานทัง้หมด 

 
3) วิธีการจดัสมดลุสายการประกอบท่ีใช้ในงานวิจยั 

วธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบ (Assembly Line Balancing 
Methods) ทัง้หมดที่ใชใ้นงานวจิยันี้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่ 1 
คือ กลุ่มของวิธีที่จ ัดเรียงองค์ประกอบงานตามข้อจ ากัดด้านล าดับ
ก่อนหลงั (Precedence Constraints) แบบปรกต ิและกลุ่มที ่2 คอื กลุ่ม
ของวิธีที่จ ัดเรยีงองค์ประกอบงานตามข้อจ ากัดด้านล าดบัก่อนหลัง 
(Precedence Constraints) แบบยอ้นหลงั วธิใีนกลุ่มที ่1 แต่ละวธิมีกีาร
ก าหนดความส าคัญในการเลือกองค์ประกอบงานที่เป็นเอกลักษณ์
แตกต่างกนั อย่างไรก็ดี วิธีทัง้หมดในกลุ่มที่ 1 จะมขี ัน้ตอนทัว่ไปที่
เหมอืนกนัดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนทัว่ไปของวธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที ่1: 
1. ก าหนดให ้i = 1 
2. เลือกองค์ประกอบงานจ านวน 1 องค์ประกอบงานที่มี

ความส าคญั (Priority) สูงสุดจากองค์ประกอบงานทัง้หมดที่
ยงัไม่เคยถูกเลอืกจดัลงสายการประกอบและไม่ขดัแย้งกบั
ข้อจ ากัดด้านล าดับก่อนหลัง (Precedence Constraints) 
เพื่อจัดให้กับสถานีงานที่ i โดยไม่ท าให้เวลาท างานของ
สถานีงานที ่i เกนิเวลาท างานสูงสุดทีย่อมรบัได ้(Ts) จากนัน้
ให้ด าเนินการซ ้าในขัน้ตอนที่ 2 นี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มี
องค์ประกอบงานที่เขา้เงื่อนไขที่จะเลอืกได้เหลอือยู่เลย จงึ
ขา้มไปด าเนินการต่อในขัน้ตอนที ่3 

3. ถ้าการจดัองค์ประกอบงานทัง้หมดลงสายการประกอบเสรจ็
สิ้นแลว้ ใหก้ าหนดสถานีงานที ่i เป็นสถานีงานสุดทา้ย (นัน่
คอื n = i) และใหห้ยุดการค านวณ แต่ถา้ยงัมอีงคป์ระกอบงาน
ที่ยงัไม่ถูกจดัลงสายการประกอบเหลืออยู่ ให้เพิ่มค่า i ขึ้น
โดยการบวก 1 แลว้กลบัไปด าเนินการในขัน้ตอนที ่2  

ดังที่กล่าวมา วิธีการจดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 1 
ทัง้หมดที่ใช้ในงานวจิยันี้มคีวามแตกต่างกนัที่ล าดบัของความส าคญั 
(Priorities) ทีใ่ชใ้นขัน้ตอนที ่2 ในขัน้ตอนทัว่ไปของวธิกีารจดัสมดุลสาย
การประกอบในกลุ่มที ่1 ดงัต่อไปนี้ 

- วิ ธี  LCR (Largest Candidate Rule)  มี ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความส าคญัขององค์ประกอบงานโดยการเลอืกองค์ประกอบ
งานทีม่เีวลาองคป์ระกอบงานมากกว่าก่อน [1] 

- วิ ธี  RPW (Ranked Positional Weight Method)  เ ลื อ ก
องค์ประกอบงานทีม่คี่า RPW สูงสุดก่อน โดยค่า RPW ของ
องค์ประกอบงานหนึ่งๆ คือ ผลรวมเวลาองค์ประกอบงาน
ขององค์ประกอบงานนัน้กับองค์ประกอบงานที่ตามหลัง
องค์ประกอบงานนั ้นตลอดสายของข้อจ ากัดด้านล าดับ
ก่อนหลงั (Precedence Constraints) ทัง้หมด [1, 3]  

- วิ ธี  MFWEL ( Most Following Work Element Method 
using Longest Work Element Time Rule as the 
Secondary Criterion) เลือกองค์ประกอบงานที่มีจ านวน
องค์ประกอบงานตามหลงัตลอดสายของขอ้จ ากดัดา้นล าดบั
ก่อนหลงั (Precedence Constraints) มากทีสุ่ดก่อน ในกรณี

ที่องค์ประกอบงานซึ่งมจี านวนองค์ประกอบงานตามหลัง
มากทีสุ่ดนัน้มจี านวนมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบงาน ใหเ้ลอืก
องค์ประกอบงานที่มีเวลาองค์ประกอบงานสูงสุดจาก
องคป์ระกอบงานเหล่านัน้ [4, 5] 

- วิ ธี  MFWES (Most Following Work Element Method 
using Shortest Work Element Time Rule as the 
Secondary Criterion) เลือกองค์ประกอบงานที่มีจ านวน
องค์ประกอบงานตามหลงัตลอดสายของขอ้จ ากดัดา้นล าดบั
ก่อนหลงั (Precedence Constraints) มากทีสุ่ดก่อน ในกรณี
ที่องค์ประกอบงานซึ่งมจี านวนองค์ประกอบงานตามหลัง
มากทีสุ่ดนัน้มจี านวนมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบงาน ใหเ้ลอืก
องค์ประกอบงานที่มีเวลาองค์ประกอบงานต ่ าสุดจาก
องคป์ระกอบงานเหล่านัน้ [2] 

- วิ ธี  LFWEL ( Least Following Work Element Method 
using Longest Work Element Time Rule as the 
Secondary Criterion) เลือกองค์ประกอบงานที่มีจ านวน
องค์ประกอบงานตามหลงัตลอดสายของขอ้จ ากดัดา้นล าดบั
ก่อนหลงั (Precedence Constraints) น้อยทีสุ่ดก่อน ในกรณี
ที่องค์ประกอบงานซึ่งมจี านวนองค์ประกอบงานตามหลัง
น้อยทีสุ่ดนัน้มจี านวนมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบงาน ใหเ้ลอืก
องค์ประกอบงานที่มีเวลาองค์ประกอบงานสูงสุดจาก
องคป์ระกอบงานเหล่านัน้ 

- วิ ธี  LFWES ( Least Following Work Element Method 
using Shortest Work Element Time Rule as the 
Secondary Criterion) เลือกองค์ประกอบงานที่มีจ านวน
องค์ประกอบงานตามหลงัตลอดสายของขอ้จ ากดัดา้นล าดบั
ก่อนหลงั (Precedence Constraints) น้อยทีสุ่ดก่อน ในกรณี
ที่องค์ประกอบงานซึ่งมจี านวนองค์ประกอบงานตามหลัง
น้อยทีสุ่ดนัน้มจี านวนมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบงาน ใหเ้ลอืก
องค์ประกอบงานที่มีเวลาองค์ประกอบงานต ่ าสุดจาก
องคป์ระกอบงานเหล่านัน้ 

ส า ห รับ วิ ธี  Least Following Work Element Method, วิ ธ ี
Longest Work Element Time Rule และวิธี Shortest Work Element 
Time Rule สามารถสบืคน้ไดจ้าก [6, 7]  

ส าหรบัวธิีการจดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 2 นัน้ คือ
การจดัสมดุลสายการประกอบแบบย้อนหลัง ซึ่งทุกๆ วธิใีนกลุ่มที ่2 มี
ข ัน้ตอนทัว่ไปทีเ่หมอืนกนั โดยขัน้ตอนที ่2 ในขัน้ตอนทัว่ไปของวธิกีาร
จดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 2 คือ การน าข ัน้ตอนทัว่ไปของ
วธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที ่1 มาใช ้ดงันัน้ ข ัน้ตอนทัว่ไป
ของวธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที ่2 เป็นดงัต่อไปนี้ 
ขัน้ตอนทัว่ไปของวธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที ่2: 

1. กลบัทศิทางของขอ้จ ากดัดา้นล าดบัก่อนหลงั (Precedence 
Constraints) ทัง้หมดของปญัหา โดยการกลับทิศของหัว
ลูกศรทัง้หมดบนแผนภาพล าดับก่อนหลัง (Precedence 
Diagram) และให้ใช้ข้อจ ากดัด้านล าดบัก่อนหลงัที่ก าหนด
ขึน้ใหมน่ี้ในขัน้ตอนที ่2 
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2. ด าเนินการตามขัน้ตอนทัว่ไปของวิธกีารจดัสมดุลสายการ
ประกอบในกลุ่มที่ 1 จนกว่าการจดัเรยีงจะเสรจ็สิ้น จากนัน้
จงึด าเนินการในขัน้ตอนถดัไป 

3. จดัเรยีงองค์ประกอบงานใหม่เพื่อให้ใช้งานได้จรงิ ดงันี้คือ 
องค์ประกอบงานใดทีถู่กจดัในสถานีงานที ่i ตามขัน้ตอนที ่2 
ให้ ย้ าย ไป อ ยู่ ใน ส ถ านี งาน ที่  n – i +  1 แ ล ะส าห รับ 
องค์ประกอบงานคู่ ใดๆ ที่ถูกจัดในสถานีงานเดียวกัน 
องคป์ระกอบงานทีถู่กจดัก่อนตามขัน้ตอนที ่2 ใหเ้ปลีย่นเป็น
จดัทหีลงั   

วิธีการจัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นการ
จดัเรยีงองค์ประกอบงานแบบย้อนหลงั (Reverse) ทุกวธิจีะมชีื่อย่อที่
ข ึน้ตน้ดว้ย “R-” แลว้ตามดว้ยวธิกีารจดัล าดบัความส าคญั (Priority) ใน
การจดัองคป์ระกอบงานเขา้สู่สายการประกอบ เช่น R-RPW คอื วธิกีาร
จดัสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที ่2 ทีใ่ชก้ารล าดบัความส าคญัเหมอืน
วธิ ีRPW เป็นต้น ดงันัน้ วธิที ัง้หมดทีถู่กใชใ้นงานวจิยันี้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่ม
ที่  2 มีดังต่อไปนี้ คือ  R-LCR, R-RPW, R-MFWEL, R-MFWES, R-
LFWEL และ R-LFWES โดยวธิ ีR-RPW สามารถสบืคน้ไดจ้าก [3, 8], 
วิธี R-LCR, R-MFWEL, R-MFWES สามารถสืบค้นได้จาก [2] และ
งานวิจัยนี้ เพิ่ม เติมวิธี R-LFWEL กับ R-LFWES เพื่อ เป็นอีกสอง
ทางเลอืก     
 
4) สายการประกอบกรณีศึกษาจากโรงงาน 

จากการศกึษาและการปรกึษากบับุคลากรของโรงงาน ท าให้
พบว่าสายการประกอบที่ก าลงัประสบปญัหาขาดประสิทธภิาพความ
สมดุลมดีว้ยกนั 3 สายการประกอบ แต่ละสายการประกอบผลติโมเดล 
(Model) ที่แตกต่างกนัของผลติภณัฑ์ ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึอ้างถงึแต่ละ
สายการประกอบตามโมเดลทีส่ายการประกอบนัน้ผลติ ไดแ้ก่ โมเดล , II 
และ  

4.1) รายละเอียดของสายการประกอบโมเดล I 
สายการประกอบโมเดล I มจี านวนองคป์ระกอบงานทัง้หมด 20 

องค์ประกอบงาน, เวลาการกลบัสู่ที่เดมิเท่ากบั 2.99 วนิาที และเวลา
รอบการท างานที่โรงงานต้องการคือ 32.14 วินาทีต่อชิ้น  สายการ
ประกอบนี้มีประสิทธิภาพความสมดุล (Balancing Efficiency) อยู่ที ่
78.90% ก่อนปรบัปรุง 

รายละเอยีดขององคป์ระกอบงานของสายการประกอบโมเดล I 
จะแสดงไว้ด้านล่าง โดยล าดับ เลข (1 ถึง 20) จะใช้แทนว่าเป็น
องค์ประกอบงาน  k ที่ เท่ าใด  จากนั ้นจึงแสดงรายละเอียดของ
องค์ประกอบงานดงักล่าวตามล าดบัดงันี้คือ ค าอธบิายองค์ประกอบ
งาน , อ งค์ ป ร ะ ก อ บ งาน ที่ ต้ อ งท า ก่ อ น ที่ ติ ด กัน  ( Immediate 
Predecessors) ขององคป์ระกอบงานนัน้ และ เวลาองคป์ระกอบงานใน
หน่วยวนิาท ีซึ่งจะใช้เครื่องหมาย “ : ” ในการแบ่งแยกรายละเอียดทัง้
สาม ส าหรบัรายละเอียดของทัง้ 20 องค์ประกอบงาน ซึ่งเรียงจาก
องค์ประกอบงานที่ 1 ไปจนถึงองค์ประกอบงานที่ 20 ของสายการ
ประกอบโมเดล I ถงึแสดงไวด้า้นล่างดงัต่อไปนี้  

รายละเอยีดองคป์ระกอบงานของสายการประกอบโมเดล I: 
1. ท าเครื่องหมายถูกที่ฝาปิดหน้า (Bezel) : ไม่มี : 0.52 

(หมายถงึ องค์ประกอบงานที ่1 เป็นการท าเครือ่งหมายถูกที่

ฝาปิดหน้า ซึ่งไม่มอีงค์ประกอบงานที่ต้องท าก่อนที่ติดกนั 
และ องค์ประกอบงานที่ 1 นี้มเีวลาองค์ประกอบงานเท่ากบั 
0.52 วนิาท)ี 

2. ประกอบคลปิลอ็ก (Clips) จ านวน 4 ต าแหน่งทีฝ่าปิดหน้า : 
1 : 5.38 

3. น ากรอบ CTR (CTR Case) ออกมาจากสายพาน : ไม่ม ี: 
1.15 

4. ตดิยางกนัลมรัว่ (Urethane) บนกรอบ CTR : 3 : 10.76 
5. ใส่บานปรบัช่องแอร์ 5 ประเภท ประเภทละ 1 ชิ้น ได้แก่ 

บานปรับ A (Fin A) จ านวน 1 ชิ้น , บานปรับ B (Fin B) 
จ านวน 1 ชิ้น,  บานปรบั C (Fin C) จ านวน 1 ชิ้น,  บาน
ปรบั D (Fin D) จ านวน 1 ชิ้น,  และ บานปรบั E (Fin E) 
จ านวน 1 ชิน้ ลงในอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน (Jig) : ไมม่ ี: 6.82  

6. โยกคนัโยกเพื่ออัดบานปรบั A, บานปรบั B, บานปรบั C, 
บานปรับ D และ บานปรับ E ให้เข้ากัน (บานปรับที่อัด
รวมกนัเสรจ็แลว้จะถูกเรยีกว่า ชุดบานปรบั A-E) : 5 : 0.84 

7. ทาน ้ามนัหล่อลืน่ทีชุ่ดบานปรบั A-E : 6 : 1.12 
8. ทาน ้ามนัหล่อลืน่ทีก่รอบ CTR : 4, 7 : 3.05 
9. ประกอบกรอบ CTR เขา้กบัชุดบานปรบั A-E (เรยีกชุดบาน

ปรับ A-E ที่ประกอบเข้ากับกรอบ CTR เสร็จแล้วว่า ชุด 
CTR RR) : 8 : 2.52 

10. ทดสอบโยก (Shaking Test) ชุด CTR RR : 9 : 1.62 
11. ใส่บานปรบัช่องแอร์ 3 ประเภท ประเภทละ 1 ชิ้น ได้แก่ 

บานปรับ A (Fin A) จ านวน 1 ชิ้น , บานปรับ B (Fin B) 
จ านวน 1 ชิ้น และบานปรบั C (Fin C) จ านวน 1 ชิ้น ลงใน
อุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน (Jig) : ไมม่ ี: 3.60 

12. โยกคนัโยกเพือ่อดับานปรบั A, บานปรบั B และบานปรบั C, 
ให้เขา้กนั (บานปรบัทีอ่ดัรวมกนัเสรจ็แลว้จะถูกเรยีกว่า ชุด 
CTR FR) : 11 : 0.82 

13. ประกอบชุด CTR RR กบัชุด CTR FR เขา้ดว้ยกนัโดยใชต้วั
โฮลเดอร์ (เรยีกชิ้นส่วนทีเ่กดิจากการประกอบชุด CTR RR 
กบัชุด CTR FR เขา้ดว้ยกนัว่า ชุด CTR) : 12 : 2.26 

14. ประกอบชุด CTR ลงบนตัวดนับานปรบัช่องแอร์ (Knob) : 
10, 13 : 2.86 

15. ทดสอบโยก (Shaking Test) ชุด CTR : 14 : 0.99 
16. น าชุด CTR วางครอบลงบนฝาปิดหน้า (Bezel) ซึ่งได้เป็น

ผลติภณัฑท์ีส่มบรูณ์ : 2, 15 : 2.75 
17. ทดสอบการท างานพืน้ฐานของผลติภณัฑ ์: 16 : 1.74 
18. ท าเครื่องหมายสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้ทราบว่าผ่านการ

ตรวจสอบแลว้ : 16 : 3.95 
19. ทดสอบการท างานพื้นฐานของผลติภณัฑ์อกีครัง้หนึ่ง : 16 : 

1.17 
20. ตรวจสอบพื้นผวิของผลติภณัฑ์และบรรจุลงกล่อง : 17, 18,  

19 : 2.30 
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4.2) รายละเอียดของสายการประกอบโมเดล II 
สายการประกอบโมเดล II มจี านวนองค์ประกอบงานทัง้หมด 

30 องค์ประกอบงาน , เวลาการกลบัสู่ที่เดิมเท่ากับ 1.35 วินาที และ
เวลารอบการท างานทีโ่รงงานต้องการคอื 25 วนิาทต่ีอชิน้ ก่อนปรบัปรุง
มปีระสทิธภิาพความสมดุล (Balancing Efficiency) เท่ากบั 72.07% 

รายละเอยีดองคป์ระกอบงานของสายการประกอบโมเดล II จะ
แสดงไว้ด้านล่างในรูปแบบเดียวกนักบัโมเดล I โดยล าดบัเลข (1 ถึง 
30) ใชแ้ทนว่าเป็นองคป์ระกอบงาน k ทีเ่ท่าใด บานปรบัช่องแอรท์ีใ่ชใ้น
โมเดล II นี้ม ี3 ประเภท ได้แก่ บานปรบั A (Fin A), บานปรบั B (Fin 
B) และ บานปรบั C (Fin C) ส่วนตวัดนับานปรบัช่องแอร์ทีใ่ชป้ระกอบ
ในโมเดล II ม ี3 ประเภท ไดแ้ก่ ตวัดนั A (Knob A), ตวัดนั B (Knob B) 
และตวัดนั C (Knob C) รายละเอยีดของ 30 องค์ประกอบงานของสาย
การประกอบโมเดล II เป็นดงัต่อไปนี้  

รายละเอยีดองคป์ระกอบงานของสายการประกอบโมเดล II: 
1. หยอดจาระบีใส่ลงในแกนกลางของกรอบนอก (Outer 

Case) : ไมม่ ี: 1.68 
2. ใส่สปริง 1 ตัวลงในตัวเชื่อม (Link) ของบานปรับ A : 1 :  

1.74 
3. หยอดจาระบีลงในตัวเชื่อมของบานปรับ A (Fin A) และ

หยอดจาระบีลงในตัวเชื่อมของบานปรับ B (Fin B) : 2 : 
3.63 

4. ประกอบบานปรับ A และบานปรบั B โดยการสอดลงใน
แกนกลางของกรอบนอก (เราเรยีกบานปรบั A กบับานปรบั 
B ที่ประกอบกนัเสร็จแล้วนี้ว่า ชุดบานปรบั A-B และเรยีก
กรอบนอกที่ประกอบเขา้กบัชุดบานปรบั A-B ว่า ชุดกรอบ
นอก โดยชุดบานปรบั A-B ไดก้ลายมาเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของ
ชุดกรอบนอก) : 1, 3 : 1.87 

5. ทาน ้ามนัหล่อลื่นที่ขาล็อกด้านนอกของชุดกรอบนอก : 4 : 
3.82 

6. น าตัวกนักระแทก (Seal) จ านวน 1 เส้น มาติดที่ชุดกรอบ
นอก : ไมม่ ี: 7.36 

7. ใส่ยาง (Rubber) ลงในตัวเชื่อมของชุดบานปรบั A-B : 5 : 
3.23 

8. ใส่ชุดกรอบนอกลงในอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน (Jig) แลว้น าตวั
ดนั C (Knob C) มาครอบตวัเชือ่มของชุดบานปรบั A-B : 7 :  
1.82 

9. น าตวัปิดตวัเชือ่มบานปรบั (Joint Cover) 1 ชิน้ มาครอบตวั
ดนั C โดยการอดัใหล้งลอ็ก : 8 : 2.34 

10. น าชุดกรอบนอกออกจากอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงานแลว้ทดลอง
หมนุตวัปิดตวัเชือ่มบานปรบั : 9 : 1.48 

11. ประทบัตรารุ่นการผลติ (Product Lot) ลงบนชุดกรอบนอก : 
ไมม่ ี: 3.36 

12. หยิบยาง (Rubber) 1 ชิ้น มาประกอบเข้ากับบานปรับ A 
จ านวน 1 ชิน้ : ไมม่ ี: 7.14 

13. ทาน ้ามนัหล่อลืน่ทีบ่รเิวณขาลอ็กของบานปรบั A : 12 : 2.22 
14. กดบานปรบั A ลงในชุดกรอบนอก : 10, 13 : 3.02 
15. น าชุดกรอบนอกมาวางลงในอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน และน าตวั

ดนั A (Knob A) กบัตวัดนั B (Knob B) มาประกอบกนัและ
น าไปประกอบเขา้กบัชุดกรอบนอก : 14 : 2.95 

16. ทาน ้ามนัหล่อลื่นที่ขาตวัดนั B (Knob B) แล้ววางบนขาตัว
ดนั C (Knob C) แลว้อดัตวัดนั A, ตวัดนั B และตวัดนั C ลง
ไปในชุดกรอบนอกใหสุ้ดดว้ยเครือ่งอดันิวแมตกิส์ (ตวัดนั A, 
B และ C ที่ถูกอัดลงในชุดกรอบนอกเรียบร้อยแล้วจะถูก
เรยีกว่า ชุดตวัดนั) : 15 : 1.42 

17. น าชุดกรอบนอกที่อัดชุดตัวดันเรียบร้อยแล้วออกมาจาก
อุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน (Jig) จากนัน้ทดสอบความแน่นโดย
การทดลองหมนุและโยก : 16 : 2.97 

18. ประกอบกรอบใน (Inner Case) กบัชุดกรอบนอกเขา้ดว้ยกนั 
(เรยีกกรอบในและชุดกรอบนอกทีป่ระกอบกนัเรยีบรอ้ยแลว้
ว่า ชุดกรอบ) : 17 : 2.99 

19. น าชุดกรอบมาพลิกเอาด้านล่างขึ้นแล้วน าไปวางใส่ลงใน
อุปกรณ์จบัยึดชิ้นงาน จากนัน้น าฝาเปิดปิดลมเข้า (Flabs) 
จ านวน 2 ชิน้ มาประกอบทีชุ่ดกรอบ : 18 : 5.38 

20. น าชุดกรอบออกจากอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน จากนัน้หมุนชุด
ตวัดนัเพือ่ปิดฝาเปิดปิดลมเขา้ : 19 : 5.33 

21. ทาน ้ามนัหล่อลืน่บรเิวณรอบๆ ฝาเปิดปิดลมเขา้ : 20 : 3.62 
22. หมุนชุดตวัดนัเพือ่ทดสอบการเปิดปิดของฝาเปิดปิดลมเขา้ : 

21 : 1.21 
23. น าฝาปิดหน้ามาประกอบเข้ากบัชุดกรอบ ซึ่งท าให้ได้เป็น

ผลติภณัฑท์ีส่มบรูณ์ : 6, 11, 22 : 5.79 
24. เขย่าผลิตภัณฑ์เบาๆ เพื่อฟงัเสียงสปริง, ทดลองโยกชุด 

บานปรบัขึน้ลง และโยกซา้ยขวาเพือ่เชค็น ้าหนกัและฟงักช์นั
อื่น : 23 : 1.10 

25. ตรวจสอบขาล็อกของชุดกรอบนอกกับฝาปิดหน้า และ
ตรวจสอบขาลอ็กของกรอบในกบัชุดกรอบนอก : 23 : 2.23 

26. ตรวจสอบขาแหวนลอ็กตรงบรเิวณรอยเชือ่ม : 23 : 3.83 
27. เป่าผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องเป่าลมไฟฟ้าสถิต : 24,25,26 :  

1.71 
28. ท าเครื่องหมายสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้ทราบว่าผ่านการ

ตรวจสอบแลว้ : 27 : 2.82 
29. น าผลติภณัฑม์าใส่ถุง และห่อใหเ้รยีบรอ้ย : 28 : 2.90 
30. บรรจุใส่กล่อง : 29 : 1.32 

4.3) รายละเอียดของสายการประกอบโมเดล III 
สายการประกอบโมเดล III มจี านวนองค์ประกอบงานทัง้หมด 

16 องค์ประกอบงาน , เวลาการกลบัสู่ที่เดิมเท่ากบั 1.80 วินาที และ
เวลารอบการท างานทีโ่รงงานต้องการคอื 16.48 วนิาทต่ีอชิ้น สายการ
ประกอบนี้มปีระสทิธภิาพความสมดุลอยู่ที ่70.89% ก่อนปรบัปรุง 

รายละเอียดขององค์ประกอบงานของโมเดล III จะแสดงไว้
ดา้นล่าง โดยล าดบัเลข (1 ถงึ 16) จะใชแ้ทนว่าเป็นองค์ประกอบงานที่
เท่าใด บานปรบัช่องแอร์ที่ใช้ในโมเดล III นี้ม ี3 ประเภท ได้แก่ บาน
ปรับ  A (Fin A), บานปรับ  B (Fin B) และ  บานปรับ  C (Fin C) 
รายละเอียดของ 16 องค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล III 
เป็นดงัต่อไปนี้  

รายละเอยีดองคป์ระกอบงานของสายการประกอบโมเดล III: 
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1. น าตวัเชื่อมบานปรบัช่องแอร์ด้านขา้ง (Side Link) มาใส่ลง
ในอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน (Jig) : ไมม่ ี: 1.72  

2. ใส่บานปรบั A (Fin A), บานปรบั B (Fin B) และบานปรบั C 
(Fin C) ลงในตัวเชื่อมบานปรับช่องแอร์ด้านข้าง (Side 
Link) : ไมม่ ี: 2.21 

3. โยกคนัโยกอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงานเพื่อประกอบบานปรบั A, 
บานปรับ B, บานปรับ C และตัวเชื่อมบานปรับช่องแอร์
ดา้นขา้งเขา้ด้วยกนั โดยเรยีกชิ้นงานจากการประกอบนี้ว่า 
ชุดบานปรบั : 1, 2 : 1.04 

4. น าชุดบานปรบัมาประกอบฝาปิดหน้าดา้นขา้ง (Side Panel) 
และเรยีกรวมกนัว่า ชุดฝาปิดหน้า : 3 : 2.39 

5. ท าสญัลกัษณ์เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้ง : 4 : 1.01  
6. น ากรอบด้านข้าง (Side Case) จ านวน 1 ชิ้น มาใส่แหวน

ลอ็ก (Ring) : ไมม่ ี: 1.43 
7. น ากรอบดา้นขา้ง จ านวน 1 ชิน้ มาใส่สปรงิ (Spring) : ไมม่ ี: 

1.79 
8. น ากรอบดา้นขา้ง จ านวน 1 ชิน้ มาใส่ลูกปืน (Bearing) : 7 : 

1.27 
9. น ากรอบดา้นขา้งทัง้ 3 ชิน้ จากองค์ประกอบงานที ่6, 7 และ 

8 มาประกอบเขา้ด้วยกนั โดยเรยีกรวมกนัว่าชุดกรอบ : 6,  
8 : 1.30 

10. ทาน ้ามนัหล่อลืน่ทีชุ่ดฝาปิดหน้า : 5 : 1.82 
11. น าชุดฝาปิดหน้ามาใส่บนชุดกรอบ จากนัน้ดงึแหวนลอ็กมา

สอดสปรงิเพือ่ใหเ้ขา้ลอ็กตรงต าแหน่ง : 9, 10 : 3.04 
12. ทดสอบความสมัพนัธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ในผลติภณัฑ์ : 11 : 

5.83 
13. ทดสอบบานปรบัช่องแอร ์: 12 : 1.88 
14. ทดสอบเปิดปิด : 12 : 0.93 
15. ตรวจสอบพืน้ผวิของผลติภณัฑ์ : 12 : 5.21 
16. ท าเครื่องหมายสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้ทราบว่าผ่านการ

ตรวจสอบแลว้ และวางลงในกล่อง : 13, 14, 15 : 2.17 
 

5) ผลการวิจยั 
งานวิจัยนี้น าวิธีการจัดสมดุลสายการประกอบแบบปรกติ

จ านวน 6 วธิ ีและแบบย้อนหลงัจ านวน 6 วธิ ีรวมทัง้สิ้น 12 วธิ ีดงัที่
แสดงไวใ้นหวัขอ้ที ่3 มาทดสอบกบัสายการผลติช่องแอรร์ถยนต์จ านวน 
3 สาย ซึ่งผลติโมเดล I, II และ III ตามล าดบั ดงัที่แสดงไว้ในหวัขอ้ที่ 4 
โดยความเหมาะสมในการน าไปใชง้านจรงิของวธิกีารจดัสมดุลสายการ
ประกอบทัง้ 12 วธินีี้จะถูกน ามาเปรยีบเทยีบกนัดว้ยประสทิธภิาพความ
สมดุล (Balance Efficiency; Eb) รวมทัง้เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพความ
สมดุลทีไ่ดจ้ากสายการประกอบของโรงงานก่อนการปรบัปรุงดว้ย 

 ตารางที ่1 แสดงประสทิธภิาพความสมดุลของวธิกีารจดัสมดุล
สายการประกอบทัง้ 12 วธิ ีรวมไปถงึประสทิธภิาพความสมดุลของสาย
การประกอบก่อนการปรับปรุงของโมเดลที่  I, II, III และค่าเฉลี่ย
ประสทิธภิาพความสมดุลจากทัง้สามโมเดล ตามล าดบั 

 
 

ตารางที ่1: รอ้ยละ (%) ของประสทิธภิาพความสมดุล 
วิธี โมเดล I โมเดล II โมเดล III เฉล่ีย 

ก่อนปรบัปรงุ 78.9 72.1 70.9 74.0 
LCR 98.0 78.5 82.4 86.3 
RPW 98.0 79.8 79.5 85.8 
MFWEL 98.0 80.5 79.5 86.0 
MFWES 98.0 81.2 82.4 87.2 
LFWEL 66.3 78.5 82.4 75.7 
LFWES 73.5 78.5 82.4 78.1 
R-LCR 97.3 79.3 80.9 85.8 
R-RPW 99.5 79.4 82.8 87.2 
R-MFWEL 99.5 79.4 82.8 87.2 
R-MFWES 99.5 80.5 81.8 87.3 
R-LFWEL 99.1 80.5 79.6 86.4 
R-LFWES 99.1 80.5 79.6 86.4 

 
ผลลพัธ์จากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่าวธิกีารจดัสมดุลสายการ

ประกอบทัง้ 12 วิธีที่ใช้ในงานวิจยันี้สามารถปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ความสมดุลของสายการประกอบทัง้ 3 โมเดลใหด้ขี ึน้กว่าประสทิธภิาพ
ความสมดุลก่ อนการปรับปรุง โดยวิธี R-MFWES เป็นวิธีที่ ให้
ประสิทธิภาพความสมดุลที่สูงที่สุดโดยเฉลี่ย เนื่ องจากค่าเฉลี่ย
ประสทิธภิาพความสมดุลทีไ่ดร้บัจาก R-MFWES เท่ากบั 87.3% ซึง่สูง
กว่าวิธีอื่นๆ ดังนั ้น งานวิจัยนี้ จึงสรุปได้ว่าวิธี R-MFWES มีความ
เหมาะสมที่จะใชจ้ดัองค์ประกอบงานของสายการผลติช่องแอร์รถยนต์
ในโรงงานกรณศีกึษานี้มากทีสุ่ด 
 
6) สรปุ 

งานวจิยันี้น าวธิกีารจดัสมดุลสายการประกอบจ านวนทัง้หมด 
12 วิธี ได้แก่ LCR, RPW, MFWEL, MFWES, LFWEL, LFWES, R-
LCR, R-RPW, R-MFWEL, R-MFWES, R-LFWEL แล ะ  R-LFWES 
มาใช้กับสายการประกอบ 3 สายในโรงงานผลิตช่องแอร์รถยนต์ 
ผลการวิจยัสรุปว่าวิธีที่ท าให้สายการประกอบมีประสิทธิภาพความ
สมดุลที่สูงที่สุดโดยเฉลี่ย คอื วธิ ีR-MFWES ซึ่งการใช้วธิ ีR-MFWES 
สามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพความสมดุลจาก 74.0% ไปเป็น 
87.3% นัน่คอืเพิม่ขึน้จากก่อนปรบัปรุง 13.3% โดยเฉลีย่ 

 
7) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ บรษิทั ศรไีทย มยิากาวา จ ากดั และ คุณชาญชยั 
ทองเชื้อ หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ที่อนุญาตให้ท าวิจัยในส่วนของ
กระบวนการผลติของโรงงาน รวมไปถงึการใหค้วามช่วยเหลอืและการ
อ านวยความสะดวกที่ได้ร ับในขัน้ตอนของการเก็บข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ส าหรบังานวจิยั 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการคดัเลอืกหวัขอ้ปญัหา, 
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการ และศกึษาวธิกีารของซกิซ ์ซกิมา่ ตาม
ขัน้ตอน DMAIC ของทัง้ 3 โครงการ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการ
จดัส่ง เพื่อเปรยีบเทยีบผลสรปุทัง้ก่อนและหลงัของการปรบัปรุง ผลการวจิยั
พบว่า การคดัเลือกหวัขอ้ปญัหาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการสมัภาษณ์
จากการท าประชุมกลุ่มโดยมเีข้าร่วมทัง้สิ้น 8 ท่าน และสามารถที่จะสรุป
หวัขอ้ด้านคุณภาพคือ ของเสีย โดยมสีาเหตุหลกัจากวตัถุดิบ และสาเหตุ
รองวตัถุดิบมคีุณภาพต ่า หวัขอ้ด้านต้นทุนคือ เวลาของเครื่องจกัร โดยมี
สาเหตุหลกัจากกระบวนการท างาน และสาเหตุรองจากกระบวนการท างาน
ที่ซับซ้อน หวัข้อด้านจดัส่งคือ สินค้าคงคลัง โดยมีสาเหตุหลักจากการ
บรหิารจดัการ และสาเหตุรองจากไม่มกีารจดัการคลงัสนิคา้ หลงัจากนัน้ได้
ท าการด าเนินงานตามขัน้ตอนของซิกซ์ ซิกม่า คือ การนิยามปญัหา การ
วดัผลขอ้มูล การวิเคราะห์ปญัหา การปรบัปรุง และการควบคุมติดตามผล 
ในทัง้ 3 โครงการ สามารถสรุปผลได้ดงันี้ โครงการที่ 1 โครงการปรบัปรุง
เพื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติ ผลทีไ่ดร้บัคอื ก่อนการปรบัปรงุของเสยี 
905 ชิน้ หลงัการปรบัปรงุของเสยี 517 ชิน้ โครงการที ่2 โครงการปรบัปรุง
เพื่อลดเวลาการท างานของเครื่องจกัรสรปุผลทีไ่ดร้บัคอื เวลาเครื่องจกัรก่อน
การปรบัปรงุ 53 วนิาท ีหลงัการปรบัปรงุเวลาเครื่องจกัร 39 วนิาท ีโครงการ
ที ่3 โครงการปรบัปรงุเพื่อลดจ านวนสนิคา้คงคลงั สรปุผลทีไ่ด้รบัคอื สนิค้า
คงคลงัก่อนการปรบัปรงุ 19,656 ชิน้ สนิคา้คงคลงัหลงัการปรบัปรงุ 11,232 
ชิน้ 
ค าส าคญั: ซกิซ ์ซกิมา่,DMAIC, ประสทิธภิาพ 
 
ABSTRACT 
 The research had objective to select the topic of the 
problem, define the target of each project and study six Sigma 
DMAIC steps of the three projects in term of quality, cost and delivery 
in order to compare results before and after implementing the six 
sigma process.  The finding revealed that the problem was selected 
from the information from the interview of focus group which 
consisted of 8 employees. It was concluded that waste was the topic 
of the quality.  The waste was caused by raw materials which were 

low in quality.  The time spent of the machine was the topic of the 
cost. Work procedure was the main cause of the time spent and the 
second cause was complex working procedure. To product inventory, 
the main cause was management and the second cause was no 
management in inventory. Then the six sigma processed was used to 
define the problem, measure the data, analyze the problems, design 
and improve the process, and follow-up the productivity within three 
projects. To the first project whose objective was to reduce the waste 
from the process, there were 905 faulty products before the 
implementation of six sigma process, but after the implementation 
there were 517 faulty products.  To the second project whose 
objective was to reduce the time spent on production process, it took 
53 seconds on the machine during production process before 
implementing six sigma process, but it took only 39 seconds after the 
implementation. To the third projects whose objective was to reduce 
the goods in the inventory, there were 19,656 items of the goods in 
the inventory before implementing six sigma process, but after the 
implementation there were only 11,232 items of the goods in the 
inventory. 
Keywords:Six Sigma,DMAIC,Productivity 
 
1) บทน า 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนัน้ ต้องเผชิญกับ
ประเดน็ทา้ทายทีส่ าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตส์ู่ความยัง่ยนืใน
อนาคตตามแนวโน้มของโลกทีส่ าคญัอย่างยิง่ ซึ่งประกอบด้วยแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี มาตรฐานความ
ปลอดภัยและมาตรฐานมลพิษ จะเป็นตัวขับเคลื่ อนที่ส าคัญต่อการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาของอตุสาหกรรมยานยนตใ์นอนาคต ทัง้ในระดบัโลก
ภูมภิาค และของประเทศไทย ดงันัน้ การวเิคราะหต์ าแหน่งของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไทยในระดับโลก และภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน
มลพษิและด้านความปลอดภยั ความตกลงของประชาคม ความร่วมมอืของ
อาเซียนที่จะมผีลการเปิดเสรรีะหว่างกนัและมเีป้าหมายความตกลงในทุก
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ด้านให้มีผลในปี  พ .ศ. 2558 จึงถือเป็นป ัจจัยส าคัญ ต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยสู่ระดบัโลก[1] 
 อตุสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นอตุสาหกรรมหลกัส าคญัอตุสาหกรรม
หนึ่งของไทย สามารถสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ โดยมสีดัส่วน
ในมลูค่าผลติภณัฑใ์นประเทศดา้นอตุสาหกรรมการผลติ ประมาณรอ้ยละ 10 
มกีารจา้งงานซึง่เป็นแรงงานระดบัฝีมอืขึน้ไปโดยตรงมากกว่า 5 แสนคน ใน
ปี พ.ศ. 2555 ยังไม่นับรวมมูลค่ าที่เกิดขึ้นอันเนื่ องจากอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่ อง อาทิเช่น อุตสาหกรรมต้นน ้ า อุตสาหกรรมบรกิารใน ส่วนที่
เกี่ยวกับการเงนิ การประกนัภัย และบรกิารหลังการขาย นอกจากนี้ ยัง
สามารถกา้วขึน้สูก่ารเป็นผูน้ าในภูมภิาคและระดบัโลกดว้ยการมปีรมิาณการ
ผลติรถยนตม์ากเป็นอนัดบัหนึ่งในอาเซยีน และเป็นล าดบัที ่15 ของประเทศ
ผู้ผลิตรถยนต์ของโลกในปี พ.ศ. 2554 รวมถึงการเป็นฐานการผลิต
รถจกัรยานยนตแ์ละชิน้ส่วนยานยนตใ์นภูมภิาคเชน่กนั[1] 
 นอกจากนี้  ทิศทางของธุรกิจยานยนต์ ทัง้ในด้านอุปสงค์ และ
อุปทาน ที่มีการปรบัเปลี่ยน จากการการเปลี่ยนแปลงของศูนย์ กลาง
เศรษฐกิจโลกจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก ท าให้ภูมภิาคเอเชยีมคีวามส าคญั
มากยิง่ขึน้ ทัง้ในแง่การเป็นตลาดที่มคีวามส าคญัมากขึน้ และการเป็นฐาน
การผลติยานยนต์ทีส่ าคญัของโลกมากขึน้ ท าใหร้ปูแบบการแขง่ขนัแตกต่าง
ไปจากเดมิ เช่น ประเทศทีเ่คยเป็นคู่ค้า กลบัมาเป็นคู่แขง่ การย้ายฐานการ
ผลติ รวมถงึความร่วมมอืทางธุรกิจเพื่อสรา้งความได้เปรยีบในการแขง่ขนั 
เป็นตน้[1] 
 ในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืน 
ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงเหล่าน้ี จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัปจัจยั
ส าคญัใน 4 ด้าน คอื นโยบายของภาครฐัทีเ่หมาะสมในการเอือ้อ านวยให้มี
การขยายการลงทุนและตลาดในประเทศ โดยนโยบายต่าง ๆ จะต้องมี
การบูรณาการอย่างเป็นระบบ การเตรยีมการเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยเีพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการพฒันาผลติภณัฑร์กัษ์
โลก การสรา้งมลูค่าในประเทศใหม้ากขึน้ด้วยการเพิม่ผลติภาพใหก้บัผูผ้ลติ
ชิน้ส่วนยานยนต์ และการเตรยีมความพรอ้มด้านบุคลากรทัง้ด้านปรมิาณ
และคุณภาพ [1] 
 จะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 สถานการณ์การผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ เริม่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป จากความต้องการของ
ลูกค้าในการสัง่ซื้อรถยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์มคีวามต้องการที่ลดลงเป็น
อย่างมาก ท าให้ผูผ้ลติรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จงึต้องมกีารปรบัตวัให้
เข้ากับสถานการณ์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและ
จ าเป็นต้องมกีารลดต้นทุนการผลติด้วย ตวัอย่างเช่น โครงการจากกนัด้วย
ใจของผู้ผลติรถยนต์แห่งหนึ่งที่มกีารปรบัลดจ านวนพนักงาน ดงันัน้ผู้ผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยจงึตอ้งมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในแต่ละ
เวลานัน้ ๆ มุ่งเน้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพในการด าเนินงานการผลติ โดย
น าเอาเทคนิคทางซกิซ์ ซกิม่า มาช่วยในการด าเนินงานภายในบรษิัท เพื่อ
ช่วยในการเพิม่คุณภาพ (Quality) การลดต้นทุน (Cost) และการจดัส่งตรง
เวลา (Delivery) ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติชิน้ส่วน
ยานยนต์ และยงัเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองค์กร 
รวมถงึคู่แขง่ในธรุกจิเดยีวกนั 
 หวัใจส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งค์กรอยู่รอดไดน้ัน้กค็อื ระบบการปรบัปรุง
ทีร่องรบัการเปลีย่นแปลงของความตอ้งการของลูกคา้ ตามแนวคดิของซกิซ ์
ซิกม่า จึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางด้านสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ตาม
วธิกีารทีถู่กออกแบบมาใหง้า่ยต่อการด าเนินการและใหส้ามารถใชไ้ดใ้นทุก 
ๆ องค์กร โดยมวีิธกีารขัน้ตอนตาม DMAIC ประกอบด้วย ก าหนดหวัข้อ
ปญัหา (Define), วดั (Measure), วเิคราะห ์(Analyze), ปรบัปรงุ (Improve), 

ควบคุม (Control) เป็นแนวทางในการแก้ไขปญัหาตามวิธีการของซิกซ ์
ซกิมา่ (Six sigma) 
 
2) วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
 1) เพื่อศกึษาการคดัเลอืกหวัขอ้ปญัหาและก าหนดเป้าหมายของ
โครงการก่อนการปรบัปรงุ 
 2) เพื่อศกึษาวธิกีารของซกิซ์ ซกิม่า ตามขัน้ตอน DMAIC ของทัง้
3 โครงการ ดา้นการลดของเสยี การลดเวลาเครื่องจกัร และการลดสนิค้าคง
คลงั 
 3) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลทัง้กอ่นและหลงัของการปรบัปรงุ ของ
ทัง้ 3 โครงการ 
 
3) กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวเิคราะหภ์ายใต้กรอบแนวคิด 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์การปรบัปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่
มุ่งเน้นขัน้ตอน และกระบวนการในการปฏิบัติต่าง ๆ มาประยุกต์ใน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบรษิัท A เพื่อท าให้เกิดการพัฒนา
ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุนและด้านการจดัส่ง โดยเน้นการแก้ปญัหาผ่าน
วธิกีารทางซกิซ ์ซกิมา่ โดยก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัไวด้งันี้ 

                                        
รปูที1่: กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 โดยมรีายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอนดงันี้ 
 3.1) ข ัน้ตอนของการ Input 
 3.1.1) การก าหนดเป้าหมาย 
 เป้าหมายของโครงการจะก าหนดให้สอดคล้องกบันโยบายของ
บรษิทั ในดา้นคุณภาพ, ดา้นตน้ทนุและดา้นการจดัส่ง 
 3.1.2) การคดัเลอืกผลติภณัฑแ์ละหวัขอ้ปญัหา 
 การเลอืกหวัขอ้ปญัหาจากการสมัภาษณ์ในการประชุมกลุ่มในการ
แสดงความคดิเหน็จากการตอบค าถาม 
 3.2) ข ัน้ตอนของการ Process 
 วิธีการทางDMAIC ของ Six Sigma มีดังน้ีคือ การนิยามปญัหา 
(Define)เป็นการก าหนดหวัขอ้ปญัหา การวดัผลขอ้มูล (Measure) เป็นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อหาสาเหตุปญัหา การวเิคราะหป์ญัหา (Analyze) เป็น
การน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหส์าเหตุทีแ่ทจ้รงิ การปรบัปรงุ (Improve)ท าการ
แกไ้ขปรบัปรงุกระบวนการ การควบคุมตดิตามผล (Control) 
 3.3) ข ัน้ตอนของการ Output 
 เป็นการการสรุปผลจากการด าเนินงานของทัง้ 3 โครงการ โดยมี
การวดัผลดงันี้การลดของเสยี 50%, การลดเวลาเครื่องจกัร 50%และการลด
สนิคา้คงคลงั 50% 
 
4) สมมติฐานของการวิจยั 
 สมมตฐิาน 1 ของเสยีก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุแตกต่างกนั 
 สมมติฐาน 2 เวลาเครื่องจักรก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
แตกต่างกนั 
 สมมตฐิาน 3 สนิคา้คงคลงัก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงแตกต่าง
กนั 
 สมมตฐิาน 4 ของเสยีหลงัปรบัปรงุลดลง 50% 
 สมมตฐิาน 5 เวลาเครื่องจกัรหลงัปรบัปรงุลดลง 50% 
 สมมตฐิาน 6 สนิคา้คงคลงัหลงัปรบัปรงุลดลง 50% 
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 โดยก าหนดสมมติฐานของการวิจยัขอ้ที่ 1-3 ใช้การทดสอบแบบ 
Pair t-test และ สมมติฐานของการวิจยัขอ้ที่ 4-6 ใช้การทดสอบแบบ One 
sample t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 
 
5) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 
 1) ท าใหไ้ด้วธิกีารทางซกิซ์ ซกิม่า ทีเ่หมาะสม ส าหรบัน าไปใชใ้น
ธรุกจิผลติชิน้ส่วน ยานยนต์ เพื่อพฒันาระบบการผลติในอุตสาหกรรมผลติ
ชิน้ส่วนยานยนต ์
 2) ท าให้สามารถปรบัปรุงด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการ
จดัส่ง ตามวธิกีารทางซกิซ์ ซิกม่า เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของกระบวนการ
ผลติชิน้ส่วนยานยนต ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3) สามารถน าผลจากการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลติและบรกิารอื่น ๆ นอกเหนือจากอตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต ์ได้
อย่างเหมาะสม 
 
6) แนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั 
 6.1)แนวคดิซกิซ์ ซกิมา่ 
 ซกิซ์ ซิกม่า ตามความหมายของ Tomas and Paul [2]ได้อธบิาย
ว่า ซกิซ์ ซกิม่า เป็นเครื่องมอืในการปรบัปรุงที่มปีระสทิธภิาพสูง สามารถ
ประยุกต์ได้ทัง้งานคุณภาพและธุรกจิทัว่ไปที่ต้องการลดความผนัแปรของ
กระบวนการ โดยซกิม่า เป็นตวัอกัษรกรกี ใชใ้นทางวเิคราะหท์างสถติ ิเพื่อ
วดัค่าความแปรปรวนของกระบวนการ มกีารมาตรฐานการวดัที ่3.4 ครัง้ต่อ
โอกาสการเกดิ 1 ลา้นครัง้ของปญัหาที่เกดิขึน้ เป็นการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมอืการบรหิารคุณภาพง่าย ๆ 
ผา่นขัน้ตอนวธิกีารทางซกิซ ์ซกิมา่ ตามแนวทางDMAIC 

 
รปูที2่:ระดบัคณุภาพของซกิซ ์ซกิม่า 

 
 6.2) ข ัน้ตอนวธิกีารทางซกิซ์ ซกิมา่ 
 พรเทพ เหลอืทรพัย์สุข [3]ได้แบ่งขัน้ตอนวธิกีารทางซิกซ์ ซิกม่า 
ตามหลกัการของ DMAIC ไว ้5 ขัน้ตอนดงันี้ 
 1) ข ัน้ตอนระยะการนิยามปญัหา (Define phase) คอื การก าหนด
เป้าหมายในกจิกรรมของการปรบัปรงุในแต่ละโครงการ 
 2) ข ัน้ตอนระยะการวดัผลขอ้มูล (Measure phase) คอื การวดัผล
ขอ้ผลทีม่อียู่ในกระบวนการท างานของระบบในปจัจบุนั 
 3) ข ัน้ตอนระยะการวิเคราะห์ปญัหา (Analyze phase) คือ การ
วเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ด้รวบรวมมาเพื่อหารากเหงา้ของปญัหาทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่ง
และโอกาสส าหรบัการปรบัปรงุ 
 4) ข ัน้ตอนระยะการปรบัปรุง (Improve phase) คือ การปรบัปรุง
กระบวนการและระบบ เพื่อแก้ไขปญัหาที่เป็นต้นตอและค้นหาแนวทางใน

การป้องกนัขอ้บกพร่อง โดยอาจจะออกแบบกระบวนการในการท างานใหม ่
เพื่อใหเ้กดิการลดความผดิพลาด 
 5) ข ัน้ตอนระยะควบคุมติดตามผล (Control phase) คือ การ
ควบคุมกระบวนการและระบบทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ ใหม้กีารด าเนินการเพื่อ
ป้องกนัการกลบัมาของปญัหาเดมิ โดยมกีารควบคุมและเฝ้าตดิตาม 
 
7) วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้จะใชท้ัง้การวจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยัเชงิปรมิาณ 
ซึง่จะมขี ัน้ตอนการด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนของ Input, Process, Output 
ซึง่ไดก้ล่าวไวใ้นวตัถุประสงคข์องการวจิยัและกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 7.1) การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจยัแบบสนทนากลุ่ม (Focus 
group discussion) ซึ่งผู้วิจ ัยจะสอบถามค าถามจากการสนทนากลุ่ม 
เนื่องจากสามารถยดืหยุ่นค าถามในการสนทนาได้ ท าใหท้ราบรายละเอยีด
ของขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคม์ากทีส่ดุ เนื่องจากระหว่างการสนทนาผูว้จิยั
สามารถอธบิายรายละเอยีดสิง่ที่ต้องการจากค าถามได้ หรอืสามารถพลิก
แพลงค าถามให้เขา้ใจง่ายขึน้ และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความ
คิดเหน็หรอืให้ขอ้มูลอย่างเต็มที่ ซึ่งท าให้ผู้วิจยัสามารถน าขอ้มูลที่ได้จาก
การสนทนามาใช้ในการน าเสนอแนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบรษิัท A ทางด้านคุณภาพ ด้าน
ตน้ทนุ และดา้นการจดัส่ง โดยวธิกีารทางซกิซ ์ซกิมา่ ต่อไปได้ 
 7.1.1) การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มของตวัอย่าง ควรมขีนาดทีพ่อเหมาะ ไม่เลก็และ
ไม่ใหญ่จนเกินไป ขนาดที่พอเหมาะนัน้ โดยทัว่ไปควรมจี านวนผู้เขา้ ร่วม
กลุ่มประมาณ 8 คน โดยจดัใหม้อีงคป์ระกอบภายในทัง้แบบ กลุ่มทีส่มาชกิมี
ลกัษณะส าคญัคลา้ยกนั (Homogeneous) และกลุ่มทีม่ลีกัษณะส าคญัต่างกนั 
(Heterogeneous) จะท าใหเ้กดิความหลากหลายของขอ้มลูจากความคดิเหน็ 
และความอาวุโสในการตดัสินใจจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามอายุ 
กล่าวโดย ชาย โพธสิติา[4] 
 ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้จะก าหนดจ านวนขนาดตวัอย่างของกลุ่มจะมา
สนทนากลุ่มตามโครงสรา้งแผนผงัองค์กรของการด าเนินงานตามวธิกีารทาง
ซกิซ ์ซกิมา่ประกอบดว้ย 
 ผูบ้รหิารระดบัสูง (1 ท่าน)เป็นระดบับรหิารทีส่ามารถตดัสนิใจใน
การด าเนินงานของโครงการนั ้นได้ เช่น การตัดสินใจในงบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยของโครงการ เป็นตน้ 
 ผูร้บัผดิชอบโครงการ (1 ทา่น) เป็นผูท้ีส่ามารถด าเนินการผลกัดนั
และประสานงานโครงการให้สามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด้ 
 ผูเ้ชีย่วชาญโครงการ (1 ท่าน)เป็นผู้มปีระสบการณ์การท างานใน
โครงการของซิกซ์ ซกิม่า อย่างน้อย 5 ปีในการปรบัปรุงกระบวนการตาม
ขัน้ตอนของซกิซ ์ซกิมา่ ซึง่การวจิยัในครัง้นี้เป็นผูว้จิยัเองทีร่บัผดิชอบหน้าที่
นี้ 
 ผู้ร ับผิดชอบของกระบวนการผลิต  (1 ท่ าน ) เป็น เจ้าของ
กระบวนการผลิตที่ท าการปรบัปรุงในโครงการนัน้ เพื่อสามารถอธิบาย
กระบวนการของตวัเองไดอ้ย่างละเอยีด 
 หวัหน้างานในฝา่ยต่าง ๆ 4 ท่าน (ฝา่ยผลติ 1 ท่าน, ฝา่ยควบคุม
คุณภาพ 1 ท่าน, ฝ่ายซ่อมบ ารุง และฝ่ายรบัรองมาตรฐาน 1 ท่าน) ซึ่งจะ
เป็นผูร้บัผดิชอบในแต่หน้าทีก่ารท างาน โดยจะเป็นระดบัหวัหน้างานในฝา่ย
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
 การคดัเลอืกตวัอย่างของกลุ่มประชากร มาเป็นตวัแทนในการวจิยั
ครัง้นี้จะใชก้ารคดัเลอืกตวัอย่างแบบไม่องิทฤษฎคีวามน่าจะเป็น สมาชกิที่
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ได้รบัการคดัเลอืกจะมาจากการเลอืกสรร ไม่ใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่าง โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะคัดเลือกลักษณะของ
ตวัอย่างตามวตัถุประสงค์ของการศกึษามากกว่าทีจ่ะเป็นการสุ่มเอา กล่าว
โดย บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ[์5] 
 7.1.2) ข ัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืในการวจิยั 
 1) ผูว้จิยัศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
เตรยีมความรูเ้กีย่วกบัซกิซ ์ซกิมา่ 
 2)ผูว้จิยัศกึษารปูแบบ เทคนิควธิกีารสนทนากลุ่ม ระเบยีบวจิยัเชงิ
คุณภาพ จรรยาบรรณของนกัวจิยั วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มูล และวธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลจากต ารา และการขอค าปรกึษา
จากผูท้รงคุณวุฒดิ้านการวิจยัเชงิคุณภาพ เพื่อให้เขา้ใจในระเบยีบวธิกีาร
วจิยั อนัจะน าไปสู่การศกึษาที่ถูกต้อง และครอบคลุมประเดน็ทีต่้องการจะ
ศกึษาใหม้ากทีสุ่ด 
 3) แนวทางในการสนทนา เป็นเครื่องมอืทีผู่ว้ ิจยัสรา้งขึน้เอง โดย
ศึกษาประเด็นค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสนทนาเชงิลกึ โดยใชค้ าถามปลายเปิด 
(Open-ended question) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความ
คดิเหน็ เสนอแนะ เพื่อเกบ็รายละเอยีดของขอ้มลูไดอ้ย่างครบถว้น โดยสรา้ง
ค าถามใหค้รอบคลุมตามขอบเขตของการวจิยัเป็นสิง่ทีต่อ้งการศกึษาเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้เอาไว้ 
 โครงสรา้งค าถามในการสนทนากลุ่ม (ดา้นคุณภาพ) แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลทัว่ไปของ ซิกซ์ ซิกม่า เช่น 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสรา้งองคก์ร และหน้าที ่เป็นตน้ 
 ส่วนที่ 2 แนวค าถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปญัหาที่เกดิขึน้
ด้านต่าง ๆ เช่น 5ME – Man, Machine, Material, Method, Measurement 
and Environment เป็นต้นทัง้ทางด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการ
จดัส่ง 
 ส่วนที่ 3 แนวค าถามในการคัดเลือกสาเหตุของปญัหาเพื่อจะได้
น าไปวเิคราะหห์า สาเหตุทีแ่ทจ้รงิ (Root cause)  
 ส่วนที่ 4 แนวค าถามที่เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธภิาพใน
กระบวนการผลติชิน้ส่วนยานยนตข์องบรษิทั ตามวธิกีารทางซกิซ ์ซกิมา่ 
 4) อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการสนทนากลุม่ คอื เครื่องบนัทกึเสยีงขนาดเลก็ 
แบตเตอรี ่สมดุบนัทกึและปากกา 
 7.1.3) วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธิกีารเขา้ถงึขอ้มูลและเกบ็รวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 
ส่วน ดงันี้ 
 1)การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นเอกสาร (Review data) 
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาวิธีการสร้างค าถามในการ
สนทนาจากเอกสารงานวิจยั เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาให้มีความ
ชดัเจนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร 
บทความทฤษฎีหลกัการและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขตของ
การวจิยัและสรา้งเครื่องมอืวจิยัใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2)การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field data) 
 ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่มแบบค าถามกึ่ง
โครงสร้าง (Semi structured interview) ลักษณะการสนทนาแบบไม่เป็น
ทางการ โดยการก าหนดค าถามออกเป็นประเดน็ใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้ง
กบัเรื่องทีท่ าวจิยั ก่อนเริม่การสนทนากลุม่ผูว้จิยัไดแ้สดงถงึวตัถุประสงคข์อง
การสนทนากลุ่ม โดยขออนุญาตในการจดบนัทกึและบนัทกึเสยีง ระหว่าง
การสนทนา ผูว้จิยัไดม้ปีฏสิมัพนัธแ์บบต่อหน้ากบั ผูร้ว่มสนทนาเพื่อเกดิการ

แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยใช้เวลาในการสนทนา
ประมาณ 60 นาท ีทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการสนทนาในแต่ละครัง้ว่าไม่มขีอ้สงสยั
หรอืไมม่ขีอ้มลูใหมเ่กดิขึน้ ทีเ่รยีกว่า ขอ้มลูอิม่ตวั จงึหยุดการสนทนา 
 ในขณะสนทนาผูว้จิยัจะใชก้ารจดบนัทกึสรุปสัน้ ๆ เฉพาะประเดน็
ที่ส าคญั และเมื่อจบการสนทนา จะท าการบันทึกขอ้มูลอื่น ๆ ทันที เช่น 
ลกัษณะท่าทาง ลักษณะน ้าเสียง ตามความเป็นจรงิโดยไม่มีการตีความ 
นอกจากน้ียงัได้บนัทกึเกี่ยวกบัความคดิ ความรูส้กึ หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้กบั
ผูว้จิยัขณะน ามารวบรวมขอ้มลู 
 ขอ้มลูจะถูกน ามาบนัทกึและถอดเทปรายวนั เพื่อท าการตรวจสอบ
ขอ้มูลที่ไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน เพื่อน าไปศกึษาเพิ่มเติมในการสนทนา
ครัง้ต่อไป และข้อมูลที่ได้มาผู้วิจยัจะน ามาถอดเทปค าต่อค า ประโยคต่อ
ประโยค แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้ดว้ยการ ฟงัเทปบนัทกึเสยีงซ ้า 
 7.2) การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ซึง่ผูว้จิยัจะน าสาเหตุหลกั ๆ ทีไ่ดจ้ากการวจิยัเชงิคุณภาพ มาท า
การพิสูจน์เพื่ อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause) โดยการน าข้อมูลเชิง
ปรมิาณเป็นตวัเลขทีเ่กบ็มาจากกระบวนการผลติทีน่ ามาวจิยั 
 7.2.1) การก าหนดประชากร 
 การก าหนดจ านวนประชากรทีน่ ามาศกึษานัน้ จะก าหนดไลน์การ
ผลิตที่เป็นตัวอย่าง (Model line)1 ไลน์จากทัง้หมด 5 ไลน์การผลิตของ
บริษัท A โดย 1 ไลน์เท่า 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ เลือกจะเป็น
ผลติภณัฑช์ิน้ส่วนรถยนต ์ในส่วนของเครื่องยนต ์ซึง่เป็นป ัม๊อดัแรงดนัน ้ามนั
รถยนต์ โดยมหีลากหลายชนิดจะขอยกตวัอย่างผลติภณัฑ์ทีไ่ด้คดัเลอืกมา
นัน้ 
 7.2.2) วธิกีารสุ่มตวัอย่างและขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่าง 
 การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและได้ใชสู้ตรการหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงัสูตรของ Yamane[8]
ดงันี้ 
   n      =     N 
     1 + Ne2 
   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
ตอ้งการ(วนั) 
   N = ขนาดของประชากร(วนั) 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัได้ 
 แทนค่าในสูตรดงันี้ 
   n =    45 
     1 + 45(0.05)2 
   n =   40 
 ขนาดของตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 40 วัน และเพื่ อป้องกันความ
ผดิพลาดจากการเกบ็ขอ้มูลในกระบวนการผลติ จงึได้ท าการเกบ็เพิม่อกี 5 
วนัเป็น 45 วนัเตม็ตามจ านวนระยะเวลาทีก่ าหนดในการเกบ็ขอ้มลู 
 ขัน้ ตอน ในก ารสุ่ ม ตัวอย่ างจะใช้ วิธีก ารสุ่ มตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยสุ่มประชากรในกระบวนการผลติ
ป ัม๊อดัแรงดนัน ้ามนั 
 7.2.3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เป็นการเก็บข้อมูลแบบเนื่องซึ่งเป็นขอ้มูลที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตในทุกกะการท างาน ทัง้กะกลางวนั (Day shift) และเวลากะกลางคืน 
(Night shift) ของทุก ๆ วนั โดยมกีารบนัทกึยอดของเสยีทีเ่กดิขึน้ในทุก ๆ 
เวลาทีเ่กดิของเสยี เพื่อทีจ่ะสามารถระบุไดว้่าของเสยีนัน้เกดิขึน้เวลาใดบา้ง 
และจ านวนเทา่ไร 
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 7.2.4) การวเิคราะหข์อ้มลู 
 เป็นการน าขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมมานัน้ ท าการทดสอบสมมตฐิาน 
โดยพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูลและความน่าจะเป็นของข้อมูลที่น ามา
ทดสอบ โดยขัน้ตอนทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้จะใชโ้ปรแกรม Minitab R16 ซึง่เป็น
โปรแกรมทางสถิติที่นิยมใช้ในวิธกีารทางซกิซ์ ซิกม่า ที่จะใช้ในการหาค่า
ต่าง ๆ จากขอ้มูลเชงิปรมิาณที่เกดิขึน้ในกระบวนการผลิต ในรายละเอยีด
ของการวจิยัเชงิปรมิาณในครัง้นี้ซึง่จะแสดงรายละเอยีดตามขัน้ตอนของการ
ด าเนินการในบทถดัไป 
 7.2.5) การเลอืกสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ในการเลอืกใชเ้ครื่องในทางสถิตใินการวจิยัครัง้นี้ จะท าการเลอืก
การทดสอบทางสถติทิีเ่หมาะสมกบัการวเิคราะหข์อ้มูลก่อนทีจ่ะท าการเกบ็
ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัครัง้นี้ได้เลอืกการทดสอบสมมติฐาน
แบบ Pair sample t-test เป็นการท าสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม
ตวัอย่างว่ามคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัหรอืไม่ เพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบ
ขอ้มูลก่อนและหลงัการปรบัปรุง และเลอืกการทดสอบสมมตฐิานแบบ One 
sample t-test เป็นการเปรยีบเทยีบขอ้มูล 1 กลุ่มตวัอย่างเทยีบกบัค่าเฉลี่ย
ทีก่ าหนดว่าเทา่กบัค่าเฉลีย่นัน้หรอืไม่ 
 7.2.6) ข ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัของแต่ละโครงการ 
 ขัน้ตอนการด าเนินงานของแต่ละโครงการ ตามหวัขอ้โครงการ
ทางดา้นคุณภาพ, ดา้นตน้ทนุและดา้นการจดัส่งนัน้มขี ัน้ตอนทีเ่หมอืนกนักบั
ขัน้ตอนวธิกีารทางซิกซ์ ซกิม่าทีไ่ด้กล่าวไว้ขา้งต้นแล้ว แต่จะแตกต่างหรอื
คลา้ยคลงึกนัในสว่นของการประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืทีม่อียู่ในโปรแกรม Minitab 
ซึ่งแต่ละโครงการจะเลือกใช้เครื่องมือในการปรบัปรุงที่แตกต่างกันตาม
หวัขอ้ในการปรบัปรงุและความตอ้งการในการวดัผลทีแ่ตกต่างกนัด้วย สรุป
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการด าเนินงานตามขัน้ตอนทางซกิซ ์ซกิซม์า่ โดยใชว้ธิกีาร 
DMAIC ต่อไปนี้ 
 1) ข ัน้ตอนการนิยามปญัหา (Define) 
 โครงการที ่1แผนภาพพาเรโต 
 โครงการที ่2กราฟเวลาการท างานของแต่ละเครื่องจกัร 
 โครงการที ่3แผนภาพขอ้มลูตามกาลเวลา 
 2) ข ัน้ตอนการวดัผลขอ้มลู (Measure) 
 โครงการที ่1แผนภาพความสามารถของกระบวนการผลติก่อนการ
ปรบัปรงุ และแผนภาพการควบคุมก่อนการปรบัปรงุ 
 โครงการที ่2กราฟขัน้ตอนเวลาของการท างานแต่ละขัน้ตอน 
 โครงการที่  3แผนภาพการเคลื่ อนที่ค่าเฉลี่ยของข้อมูลและ
แผนภาพการกระจายของขอ้มลูก่อนการปรบัปรงุ 
 3)ข ัน้ตอนการวเิคราะหป์ญัหา (Analyze) 
 โครงการที ่1การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลู 
 โครงการที ่2การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลู 
 โครงการที ่3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลู 
 4) ข ัน้ตอนการปรบัปรงุ (Improve) 
 โครงการที ่1การออกแบบการทดลอง 
 โครงการที ่2 การออกแบบการทดลอง 
 โครงการที ่3 การวเิคราะหแ์นวโน้มของขอ้มลู 
 5) ข ัน้ตอนการควบคุมตดิตามผล (Control) 
 โครงการที ่1แผนภาพความสามารถของกระบวนการผลติหลงัการ
ปรบัปรงุและแผนภาพการควบคุมหลงัการปรบัปรงุ 
 โครงการที ่2 กราฟเวลาการท างานของแต่ละเครื่องจกัร 
 โครงการที่ 3 การพยากรณ์ค าสัง่ซื้อในอนาคต , แผนภาพการ
กระจายของขอ้มลูหลงัการปรบัปรงุ 

 จะเหน็ได้ว่าในแต่ละขัน้ตอนของทัง้ 3 โครงการ จะใชเ้ครื่องมอืใน
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ ในขัน้ตอนของการวิเคราะห์ปญัหาเพียงขัน้ตอนเดียวที่ใช้การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลูทีเ่หมอืนกนัทัง้ 3 โครงการ 
7.2.7) ข ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยัของแต่ละโครงการ 

ตารางที1่: ผลการทดสอบของสมมตฐิาน 
สมมติฐาน ผลการ

ทดสอบ 
ค าอธิบาย 

1.ของเสยีก่อนปรบัปรงุ
และหลงัปรบัปรงุ
แตกต่างกนั 

ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั 

ของเสยีก่อนการปรบัปรงุ
และหลงัการปรบัปรงุ
แตกต่างกนัจรงิ 

2.เวลาเครื่องจกัรก่อน
ปรบัปรงุและหลงั
ปรบัปรงุแตกต่างกนั 

ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั 

เวลาเครื่องจกัรก่อนการ
ปรบัปรงุและหลงัการ
ปรบัปรงุแตกต่างกนัจรงิ 

3.สนิคา้คงคลงัก่อน
ปรบัปรงุและหลงั
ปรบัปรงุแตกต่างกนั 

ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั 

สนิคา้คงคลงัก่อนการ
ปรบัปรงุและหลงัการ
ปรบัปรงุแตกต่างกนัจรงิ 

4.ของเสยีหลงัปรบัปรงุ
ลดลง 50% 

ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั  

ของเสยีหลงัการปรบัปรงุ
ลดลงไมเ่ทา่กบั 452.5 ชิน้ 

5.เวลาเครื่องจกัรหลงั
ปรบัปรงุลดลง 50% 

ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั 

เวลาเครื่องจกัรหลงัการ
ปรบัปรงุลดลงไมเ่ทา่กบั 
26.5วนิาท ี

6.สนิคา้คงคลงัหลงั
ปรบัปรงุลดลง 50% 

ปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั 

สนิคา้คงคลงัหลงัการ
ปรบัปรงุลดลงไมเ่ทา่กบั 
9,828 ชิน้ 

 
8) สรปุผลการวิจยั 
 8.1) การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) 
 การคดัเลอืกหวัขอ้ปญัหาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ์
จากการท าประชุมกลุ่มโดยมีเขา้ร่วมทัง้สิ้น 8 ท่านและสามารถที่จะสรุป
หวัขอ้ไดด้งันี้ 
 ด้านคุณภาพ คือ ของเสีย โดยมีสาเหตุหลักจากวัตถุดิบ และ
สาเหตุรองวตัถุดบิมคีุณภาพต ่า 
 ด้านต้นทุน คือ เวลาของเครื่องจักรโดยมีสาเหตุหลักจาก
กระบวนการท างาน และสาเหตุรองจากกระบวนการท างานทีซ่บัซอ้น 
 ด้านจัดส่ง คือ สินค้าคงคลังโดยมีสาเหตุหลักจากการบริหาร
จดัการ และสาเหตุรองจากไมม่กีารจดัการคลงัสนิคา้ 
 8.2) การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) 
 หลงัจากนัน้ได้ท าการด าเนินงานตามขัน้ตอนของซกิซ์ ซกิม่า คือ 
การนิยามปญัหา การวดัผลขอ้มูล การวเิคราะห์ปญัหา การปรบัปรุง และ
การควบคุมตดิตามผล ในทัง้ 3 โครงการ สามารถสรปุผลไดด้งันี้โครงการที ่
1 โครงการปรบัปรุงเพื่อลดของเสยีในกระบวนการผลติ ผลทีไ่ด้รบัคอืก่อน
การปรบัปรุงของเสยี 905 ชิน้ หลงัการปรบัปรงุของเสยี 517 ชิน้ ของเสยีใน
กระบวนการผลิตที่ลดลง 388 ชิ้น (คิดเป็น 43%)โครงการที่ 2 โครงการ
ปรบัปรุงเพื่อลดเวลาการท างานของเครื่องจกัรสรุปผลที่ได้รบัคือ เวลา
เครื่องจกัรก่อนการปรบัปรุง 53 วนิาท ีหลงัการปรบัปรุงเวลาเครื่องจกัร 39 
วินาที เวลาในกระบวนการผลิตของเครื่องจกัรลดลง 14 วินาที (คิดเป็น 
26%)โครงการที ่3 โครงการปรบัปรงุเพื่อลดจ านวนสนิค้าคงคลงั สรุปผลที่
ได้รบัคอืสินค้าคงคลงัก่อนการปรบัปรุง 19,656 ชิ้น สินค้าคงคลงัหลงัการ
ปรบัปรงุ 11,232 ชิน้ ปรมิาณสนิคา้คงคลงั 8,424 ชิน้ (คดิเป็น 43%) 
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9) ข้อเสนอแนะ 
 1)บริษัทหรือองค์กรควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับงบประมาณ 
ทมีงาน และระยะเวลาในการปรบัปรงุใหเ้กดิความต่อเนื่องของโครงการตาม
แนวทางวธิกีารซกิซ์ ซกิมา่ เพื่อใหเ้กดิผลลพัธท์างด้านต้นทุนการผลติทีต่ ่า
ทีสุ่ดตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 2) ในขัน้ตอน DMAIC ของซิกซ์ ซิกม่า ควรจดัให้มกีารศกึษาถึง
รายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างลกึซึ้งของการใช้
เครื่องมอืในการปรบัปรุงแก้ไขได้อย่างตรงตามวตัถุประสงค์ และเกิดการ
พฒันาความรูภ้ายในองคก์รเอง 
 ขัน้ตอนระยะการนิยามป ัญหา ควรให้ผู้ที่มีความเข้าใจใน
กระบวนการผลติเขา้มามสี่วนร่วมในการออกความคดิเหน็และแนวทางใน
การแกป้ญัหา 
 ขัน้ตอนระยะการวดัผลขอ้มูล ควรใช้ขอ้มูลที่ได้จดัเก็บมานัน้ที่มี
การสุ่มข้อมูลมากยิ่งขึ้นและให้มีขนาดของกลุ่มตัวอย่างมากขึน้ตามด้วย 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่รงตามความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้ 
 ขัน้ตอนระยะการวเิคราะหป์ญัหาการพสิูจน์สมมตฐิานนัน้ขึน้อยู่กบั
การวเิคราะหป์ญัหาในการหาเพื่อใหไ้ดส้าเหตุของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
 ขัน้ตอนระยะการปรบัปรุง การออกแบบการทดลองควรเลือก
วิธีการที่เหมาะสมและเกิดความหลากหลายของตัวแปรในการทดลอง 
เพื่อใหค้รอบคลุมในทกุ ๆ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขัน้ตอนระยะการควบคมุตดิตามผล ควรมกีารควบคุมถงึผลกระทบ
ของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องหลงัการปรบัปรุงอย่างละเอยีดถี่
ถว้น 
 3) บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกี่ยวกบัซกิซ์ ซกิม่ายงัขาด
แคลน เพราะฉะนัน้องคก์รควรมุง่ทีพ่ฒันาบุคลากรเพิม่เตมิในประด าเนินการ
ทางซกิซ ์ซกิมา่ เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในอนาคต และท าใหเ้กดิการปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่อง 
 
10) ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) การท าประชุมกลุ่มต้องมกีารเพิม่ความหลากหลายของสมาชกิ
กลุ่มในแต่ละส่วนงาน ซึ่งจะท าใหเ้กดิแนวคดิในการวเิคราะหห์าสาเหตุของ
ปญัหาที่หลากหลายตามไปด้วย จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
สมัภาษณ์จากผูเ้ขา้รว่มประชมุกลุ่มในแต่ละครัง้ 
 2) บรรยากาศในการสมัภาษณ์ควรเป็นกนัเองให้มากกว่านี้เพื่อ
ไม่ให้เกิดการเกรงใจกันและจะได้ข้อมูลที่แท้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ตอ้งการ ผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นปจัจยัทีจ่ะช่วยสรา้งบรรยากาศในการประชุม
ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการสมัภาษณ์ 
 3) ในการปรบัปรุงควรพจิารณาในหวัขอ้ทีน่อกเหนือจากโครงการ
ทัง้ 3 โครงการที่ทางผู้วิจยัได้ปรบัปรุงไปนั ้น ให้มีความหลากหลายใน
อตุสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์ซึง่ในแต่ละ
อตุสาหกรรมมวีธิกีารปรบัปรงุทีแ่ตกต่างกนั 
 4) การประยุกต์ใช้กระบวนการทางซิกซ์ ซิกม่า ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมในการปรบัปรุงกระบวนการผลิตภายในองค์กร เพื่อช่วยให้
ผลลพัธท์างดา้นตน้ทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 5) การยกระดบัขดีความสามารถของการน าเอาซิก ซิกซ์ ซิกม่า 
มาช่วยในการปรบัปรุงในการพัฒนาระบบขององค์กร และระบบในการ
พฒันาประเทศสบืต่อไป 
 
11) กิตติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิง่
จาก ดร.สุรตั ิสุพชิญางกูร อาจารย์ทีป่รกึษางานวทิยานิพนธ ์ที่ไดส้ละเวลา

ให้ค าปรกึษาและให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ยิ่ง ตลอดจนช่วยแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอยีดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ดว้ยดเีสมอมา จน
วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ  
        งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ 1)ศกึษาภูมปิญัญาด้านสไีทย 2)วเิคราะหห์า
อตัราส่วนของสจีากวสัดุธรรมชาต ิกลุ่มระบบส ีและ 3) การประยุกตใ์ชใ้นงาน
ออกแบบผลติภณัฑแ์ละกราฟิก โดยศกึษาวสัดุ 8 ชนิด คอื ฝาง กระเจีย๊บ ครัง่ 
ขมิน้ แก่นขนุน หูกวาง เพกา และอญัชนั สารสรา้งสจีากภูมปิญัญา 5 ชนิด ที่
มคี่าความเป็นกรด-ด่างต่างกนั คอื ขีเ้ถ้าไมม้ะขาม ปูนเปลอืกหอยแครงเผา 
เกลือ สารส้มและมะนาว ซึ่งได้ส ีทัง้หมด 31 โครงสี 8 ชื่อชุดสี คือ สีกลุ่มสี
อรุโณทัยลักษณ ะ สี เหลือง ส้ม  แดง ท้องฟ้ าสีครามเจือม่วง กลุ่มสี
ปกัษาสวรรคล์กัษณะ สนี ้าตาลแดง เหลอืง กลุ่มสสีุพรรณิการล์กัษณะสเีหลอืง 
กลุ่มสชี่อสุวรรณลกัษณะ สเีหลอืง เขยีว ขาว-เหลอืง กลุ่มครึม้ฟ้าลกัษณะ สี
ฟ้า ฟ้าหม่น ฟ้าเขียว กลุ่มสีกระดุมแดงลักษณะสีขาวนวล ชมพู แดง 
ม่วง กลุ่มแก้วขมิ้นลักษณะ สีเขียว เขียว-เหลือง เหลือง และกลุ่มสีส้มปู
ลกัษณะสีแดง ชมพูอ่อนและขาว-ชมพู ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสีจาก
แผน่ดนิไทยทีใ่หก้ าเนิดวสัดุและภูมปิญัญาสรา้งความแตกต่างในรปูแบบของสี
ไทย 
ค าส าคญั: สรา้งสรรค,์ สเีป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม, การออกแบบ 
 
ABSTRACT 
        The purposes of this research are : 1) to study Thai color wisdom 
by analyzing color, 2)  to analyze and experiment the color ratio from 
the natural material, 3) to analyze the physical characteristics of colors 
by finding the ratio, grouping of color systems derived from natural 
materials into categories, and applying research results into products 
and graphics.  The study materials are divided into 8 types:  sappan, 
roselle, lac, turmeric, jackfruit, tropical almond, pheka, and butterfly 
peas by using 5 colors of folk wisdom: ashes, mortar shell, salt, alum 
and lime. The results of this research are as follows. The color from the 
material is tinted according to the color of the folk wisdom that is a 
different pH value, 31 color shades and 8 names, which consisted of 
Arunothai ( yellow, orange, red, sky blue and indigo purple) , 
Paksasawan ( brown-reddish, and yellow) , Supanniga ( fresh yellow, 
golden yellow, and dark yellow) , Chosuwannalasana ( yellow, green, 
and yellow-white) , and Krumfa ( blue, pale blue, and blue-green) , 
Kradumdang ( white, clay, yellow, pink, red, and dark purple, 
Kaewkamin (green, turmeric, fresh yellow-green, yellow) , and Sompue 

( dark red, yellow, and pinky white.  These unique colors of the land 
gave birth to local materials and wisdom. 

Keywords: creative, environmental-friendly, coloration system, design. 
 
1) บทน า 
         มนุษย์ในอดีตจนถึงปจัจุบันน าวัสดุที่อยู่ ใกล้ตัวมาสร้างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง ในสภาพแวดล้อมที่มวีสัดุใดก็ย่อมน าสิ่งที่มอียู่นัน้มา
ดดัแปลงใชส้อยก่อนสิง่อื่นๆ จงึท าใหว้สัดุในทอ้งถิน่มบีทบาทส าคญัต่องาน
ศลิปะพื้นบา้นโดยตรง [1] ซึง่การใชว้สัดุในทอ้งถิน่ท าใหศ้ลิปพืน้บา้นรปูแบบ
ทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และวถิชีวีติ ซึง่แสดงใหเ้หน็
ถึงเอกลักษณ์ (identity) และลักษณะเฉพาะถิ่น (local characteristics) ที่
แตกต่างกนัออกไป [2] ท าให้การใชว้สัดุเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมี
รปูแบบและโครงสรา้งทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ประโยชน์ใชส้อย และวถิี
ชวีติ [3] ซึ่งการน าวสัดุจากธรรมชาตใินทอ้งถิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มาใชใ้นการ
พฒันาส่งเสรมิเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานออกแบบสอดคล้องกับ
นโยบายของรฐั เศรษฐกจิและตอบสนองความตอ้งการของตลาด [4] 
         วฒันธรรมไทยมีศลิปพื้นบ้านทางด้านสีที่โดดเด่นซึ่งเป็นภูมปิญัญา
ดัง้เดมิสะทอ้นวถิชีวีติความเป็นอยู่ เชื่อมโยงกนักบับรบิททางวฒันธรรมทีแ่ฝง
องค์ความรูแ้ละภูมปิญัญา มเีรื่องราวทางประวตัศิาสตรท์ี่แสดงถงึอตัลกัษณ์
ของชาตพินัธุ ์มรดกภูมปิญัญา จากการศกึษาภูมปิญัญาดา้นสที าใหพ้บว่าสทีี่
เกิดจากการสร้างสรรค์ของภูมิปญัญาพื้นบ้านมีส่วนผสมจากวัสดุจาก
ธรรมชาตมิคีวามแตกต่างจากระบบโครงสรา้งสทีางวตัถุธาตุ เชน่ เหลอืง ผสม 
สขีาว เท่ากบัสี เหลืองอ่อน(เหลืองขาว) แต่สีที่เกิดจากภูมปิญัญา นัน้สร้าง
ความแตกต่างออกไป เหลือง (ขมิ้น) ผสม สีขาว (ปูนเปลือกหอย) ได้ สีส้ม
แดง (ปูนแดง) สสี้ม (ฝาง) ผสมสขีาว (ปูนเปลอืกหอย) ได้สมี่วง [5] ซึ่งสรา้ง
ความแตกแต่งทีเ่ด่นชดัซึง่สิง่เหล่านี้สามารถน ามาสรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์
ของการน าไปประยุกตใ์ชส้ทีีเ่กดิจากธรรมชาตติอบสนองความตอ้งการอกีทาง
หนึ่ง 
        จากความเจรญิก้าวหน้าทางสงัคมไทยในปจัจุบนัมกีารแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจและการตลาดท าใหส้่งผลต่อแนวคดิของการออกแบบผลติภณัฑ์ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ใีนรูปแบบต่างๆ การสรา้งผลติภณัฑก์ถ็ูกผลกัเขา้สู่การ
แขง่ขนัทางการคา้เชน่กนัถงึกบัยอมแลกกบัการใชส้ารเคม ีทีส่รา้งอนัตรายทัง้
ต่อคนและสิง่แวดลอ้มเพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่กดิผลกระทบต่อตนเอง
และสิง่แวดลอ้ม 
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จากการศึกษาข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจ ัยเห็นถึงกา รให้
ความส าคญัต่อสีที่มาจากวสัดุธรรมชาติที่สามารถส่งเสรมิความเป็นศิลปะ
พืน้บา้นทีม่เีอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถิน่สามารถส่งเสรมิและพฒันาเพื่อใช้
ในงานผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐ 
เศรษฐกจิและตอบสนองความตอ้งการของตลาด ซึง่ในการใหค้วามส าคญักบั
วสัดุทีส่ามารถประยุกต์สรา้งสรรคส์ทีีส่ะทอ้นถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ทีม่คีวาม
เชื่อมโยงกบับรบิททางวฒันธรรมไทยแสดงถึงอตัลักษณ์ทางภูมิปญัญาที่
ทรงคุณค่าแก่การศกึษาและอนุรกัษ์โดยการศกึษาลกัษณะสีที่เกิดจากวสัดุ
ธรรมชาติที่มคีวามแตกต่างจากระบบโครงสร้างสีทางวตัถุธาตุ รวมทัง้การ
ประยุกต์สรา้งสรรค์งานออกแบบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มส่งเสรมิเอกลกัษณ์
และสามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
2) วตัถปุระสงค ์
       1) ศกึษาภูมปิญัญาทางดา้นสไีทย 
         2) วเิคราะหล์กัษณะสทีีเ่กดิจากวสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มโดยอาศยั
ภูมปิญัญาดา้นส ี
         3) น าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นงานออกแบบ  
 
3) วิธีด าเนินการวิจยั 
        1) ศกึษาขอ้มูลด้านสีจากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวขอ้งและศกึษาขอ้มูล
จากปราชญ์ชาวบ้าน รวมทัง้ข้อมูลจากกระบวนการทางด้านสีที่มีการน า
เทคโนโลยีเขา้มาใช้พัฒนาในงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องสีจากธรรมชาติซึ่ง
เป็นองค์ความรูท้ีโ่ดยผูว้จิยัได้เลอืกประเดน็วสัดุทีส่ร้างสทีีใ่ช้ย้อมผา้ อาหาร 
และจติรกรรมไทย 
        2) น าขอ้มูลจากการศกึษาโดยผูว้จิยัเลอืกประเดน็หลกั 4 ประเดน็คือ 
1) สไีทย ซึง่เป็นกระบวนศกึษาทางการดา้นสจีากหนงัสอื เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
และปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มอียู่มาตัง้แต่ในสมยัอดีต 2) เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยศกึษาวสัดุ 8 ชนิด คอื ฝาง กระเจีย๊บ ครัง่ ขมิน้ แก่น

ขนุน หกูวาง เพกา และอญัชนั สารสรา้งสจีากภูมปิญัญา 5 ชนิด ทีม่คี่าความ
เป็นกรด-ด่างต่างกัน คือ ขี้เถ้าไม้มะขาม ปูนเปลือกหอยแครงเผา เกลือ 

สารสม้และมะนาวในการสรา้งส ี3) การทดลองโดยเป็นการน าวสัดุธรรมชาติ
จากการศึกษาข้างต้นมาท าการทดลองสร้างสีหาอัตราส่วนและลักษณะ
กายภาพทีเ่หมาะสมเพื่อการน าไปใชง้าน 4) การประยุกต ์ทีมุ่ง่เน้นถงึการน า
สทีีไ่ด้จากการทดลองมาประยุกต์ใชใ้นการสรา้งสรรค์งานออกแบบทางด้าน
ผลติภณัฑส์ิง่ทอและกราฟิก  
         3) การทดลอง ผู้วิจยัน าผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการ
ทดลองและน าแนวคดิจากภูมปิญัญาในทอ้งถิน่มาทดลองดงัน้ี 1) วเิคราะหห์า
อตัราส่วนทีเ่หมาะสมของสทีีม่าจากวสัดุธรรมชาต ิ2) วเิคราะหห์าลกัษณะทาง
กายภาพของสีในแต่ละสีที่ได้จากสีธรรมชาติ  3) จัดกลุ่มระบบสีให้เป็น
หมวดหมูเ่พื่อใหง้า่ยในการน าไปประยุกตใ์นงานออกแบบ 
        4) การประยุกต์เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑ์และ
กราฟิก โดยในขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั ผูว้จิยัได้ศกึษาขอ้มูลเอกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องก าหนดขอบเขตในงานวิจยัที่ชดัเจนโดยผู้วิจยัได้แบ่ง
ขอบเขตออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ขอบเขตการวิจัยทางข้อมูลภูมิปญัญา
ทางด้านสี 2) ขอบเขตการทดลองและการวเิคราะห์สี 3) ขอบเขต ทางด้าน
การประยุกต์ 4) ขอบเขตด้านการน าผลการวิจยัไปใช้ในงานออกแบบและ
ส่งเสรมิภูมปิญัญาในการใชส้ใีหเ้ป็นเอกลกัษณ์ รวมทัง้น าไปสู่การสรา้งสรรค์
ออกแบบได ้

 
รปูที ่1: แผนผงัแสดงขอบเขตในการวจิยั 

 
4) ผลการวิจยั 
        1) สรุปภูมปิญัญาทางดา้นสไีทย รูปแบบสไีทยมลีกัษณะทีแ่สดงใหเ้หน็
ถึงวัฒนธรรมและความเชื่อที่มีความเชื่อมโยงกันและสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมและความเชื่อ ทีอ่ยู่ในเครื่องแต่งกาย อาหาร 
และจติรกรรมไทยรวมทัง้การเรยีกชื่อสีชื่อเรยีกสตี่างๆ ของไทย จากบรบิทที่
ต่างกนัแสดงใหเ้หน็ถึงความเป็นอตัลกัษณ์ องค์ความรู ้ความเชื่อ รวมทัง้ใน
การน ามาใชซ้ึ่งมคีวามเชื่อมโยงของสทีีม่องเหน็เหมอืนคล้ายและแตกต่างกนั
ในแต่ละท้องที่ข ึ้นอยู่กับความเป็นมาทางภูมิศาสตร์และบรบิทของสภาพ
สิง่แวดลอ้มแต่มเีอกลกัษณ์สะทอ้นถงึวฒันธรรมและความเชื่ออย่างชดัเจน  
        2) สรุปการวิเคราะห์และทดลองหาอัตราส่วนของสีจากวัสดุจาก
ธรรมชาติ ในการวิเคราะห์ทดลอง จากแรงบันดาลใจในความต้องการหา
รปูแบบและกระบวนการผสมสรีปูแบบสทีีเ่กดิจากธรรมชาต ิระบบการสื่อสาร
ของสจีากวสัดุจากธรรมชาติเป็นสมีาตรฐานในการเทยีบสกีบัวตัถุธาตุต่างๆ 
โดยมสีญัลกัษณ์บอกสคี่าความสว่างและความอิม่ตวัของสอีาจจะมมีติสิทีีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ในทางวฒันธรรม จากการศกึษาค้นคว้าวจิยั เพื่อศกึษาลกัษณะสี
จากวสัดุในทอ้งถิน่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพื่อการการสง่เสรมิส่งเสรมิความ
เป็นศลิปะพื้นบ้านที่มเีอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถิ่น ยงัสามารถส่งเสรมิ
และพฒันาเพื่อใช้ในงานผลิตภณัฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานผลิตภณัฑ์
สอดคล้องกบัการพฒันาเศษฐกจิและตอบสนองความต้องการของตลาดและ
นโยบายของรฐั ซึง่ในการใหค้วามส าคญักบัวสัดุทีส่ามารถประยุกตส์รา้งสรรค์
สทีีส่ะทอ้นถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบับรบิททางวฒันธรรม
แสดงถงึอตัลกัษณ์ทางภูมปิญัญาของวฒันธรรมทีท่รงคุณค่าแก่การศกึษาและ
อนุรกัษ์ไว้ โดยขัน้ตอนการทดลองการหาอตัราส่วนของสีเป็นการน าขอ้มูล
วสัดุจากธรรมชาตทิีเ่กดิจากองคค์วามรู ้จากภูมปิญัญาชาวบา้นมาประยุกตใ์ช ้
พบว่าได้สทีีเ่กดิจากการสรา้งสรรคจ์ากวสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมสามารถ
ตอบสนองประยุกต์ใชใ้นงานออกแบบและส่งเสรมิภูมปิญัญาในการใชส้ใีหเ้ป็น
เอกลกัษณ์รวมทัง้น าไปสู่การสรา้งสรรค์ออกแบบตามทีก่ าหนดไวซ้ึ่งผลสรุป
จากการศกึษาพบว่าสจีากวสัดุจากธรรมชาตแิละลกัษณะทางกายภาพของสี
เกิดจากวสัดุจากธรรมชาต ิและภูมปิญัญาพื้นบ้าน โดยแบ่งตามกลุ่มส ีดงัน้ี 
กลุ่มสแีดง กลุ่มสเีหลอืง กลุ่มสเีขยีว และกลุ่มสนี ้าเงนิ โดยสจีะมสีารหรอืตวัที่
ท าใหเ้กดิรปูแบบสเีปลีย่นและแตกต่างกนัไปจากภูมปิญัญาพืน้บา้นทีเ่ป็นมติร



 

168 

 

ต่อสิ่งแวดล้อม  คือ ขีเ้ถ้าถ่านไม้มะขาม )สีเทา(  ปูนเปลอืกหอยแครงเผา )สี
ขาว) เกลือแกง (สีขาว) สารส้ม (สีขาว) และมะนาว (สีเขียว) โดยวัสดุ

ธรรมชาติที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นและวตัถุดิบสามารถหาใช้ได้ทุกาดูกาล
เพื่อเป็นการค านึงถงึการน าไปใชง้านทีส่ามารถตอบสนองกบัความตอ้งการได้
สะดวกกบัทกุกลุม่ในการเลอืกใชง้าน และกระบวนการสรา้งสรรคท์ดลองทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งในการทดลองนัน้จะใชต้วัทีท่ าใหเ้กดิรูปแบบส ีตามวธิี
โดยใชท้าษฎเีส้นตรง (Line Blend) และทาษฎสีามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial 
Blend) [6] ในภาพรวมลกัษณะของสทีีเ่กดิจากวสัดุทีน่ี้จะเป็นสทีีม่โีทนเรยีงตวั
ตามค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัที่เกี่ยวข้องของ 
เฉลมิพร ทองพูนและปิยะวฒัน์ ไกรสร [7] ทางดา้นการเปลีย่นแปลงเฉดสใีน
สารละลายทีม่ ีค่าเป็นความเป็น กรด-ด่างทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ขอ้มูลจากผลค่าสี
จากการวดัสีทีเ่กดิจากวสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ การประยุกต์ซึ่งเป็น
การน าสทีีไ่ดจ้ากงานวิจยัมาทดลองประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการประยุกตใ์ช้
ในงานออกแบบกราฟิกโดยเรยีงล าดบั โครงสขีองวงจรส ีตามความเขม้ของสี
มคีวามหมายคล้ายกบัค่าสี (Chroma) หรอืสภาพอิม่ตวัของสี  (Saturation) 
ซึง่เป็นเฉดของสแีต่ละสมีคี่าความเป็นกรด -ด่าง  เจอืปนอยู่ ถ้ามคี่าความเป็น
กรด -ด่าง  เจอืปนอยู่มากจะถอืว่าเป็นสทีีม่คีวามเขม้ต ่า (Low Intensity)  สทีุก
สสีามารถลดความเขม้ เมื่อท าการเรยีงสจีากระดบัความเขม้ขน้ของส่วนผสม
และอตัราส่วนในการทดลองจะเหน็ไดว้า่ เมื่อเรยีงสใีนแต่ ละกลุ่มแลว้เกดิระยะ
ความเข้มอ่อนไล่ เรียงกันไปและท าการวัดค่าสีจากเครื่องวัดค่าสี )Color 
Meter Hunter Lab) โดยมาสามารถถ่ายทอดลกัษณะของรูปแบบของสทีีเ่ป็น
ตวัตนของเฉดสแีละโทนสทีีเ่กดิจากตวัของวสัดุแต่ละชนิดซึง่ซ้อนอยู่ในแต่ละ
วสัดุทีแ่ฝงรปูแบบและเอกลกัษณ์แฝง ซึ่งลกัษณะสขีองแต่ละวสัดุในการศกึษา
คน้ควา้มรีปูแบบและลกัษณะซึง่ไดส้ ีทัง้หมด 13 โครงสี ดงันี้ 

1) โครงสีฝาง มลีกัษณะสีโทนชมพู ชมพูอมม่วง แดง น ้าตาลแดง ส้ม 
และสเีหลอืง 

2) โครงสกีระเจีย๊บ มลีกัษณะโครงสโีทนชมพูอ่อน  มว่งออ่นและสเีขยีว
ออ่น 

3) โครงสคีรัง่ มลีกัษณะโครงสโีทนแดงเขม้ แดงมว่ง และ ชมพูออ่น 
4) โครงสีขมิ้น มีลักษณะโครงสีโทนเหลืองสด เหลืองเขม้ เหลืองอม

เขยีว และสคีรมีสม้ 
5) โครงสแีก่นขนุน มลีกัษณะโครงสโีทนเหลอืงสด สนี ้าตาลเหลอืง และ

สเีหลอืงออ่น 
6) โครงสีหูกวาง มีลกัษณะโครงสีเขยีวอ่อน สีเขยีวอมเหลือง และสี

เหลอืงสด 
7) โครงสีเพกา มีลักษณะโครงสีโทนเขียว สีเขยีวอมเหลือง และสี

เหลอืง -เขยีวขีม้า้  
8) โครงสอีญัชนัมลีกัษณะโครงสฟ้ีาอมเขยีว สมีว่ง และสเีขยีว 
9) โครงสฝีางขมิน้ มลีกัษณะโครงสโีทนเหลอืง สสี้ม สสีม้อมแดง และสี

น ้าตาล 
10) โครงสีฝางแก่นขนุน มลีกัษณะโครงสีโทนสีเหลือง  สีส้ม สีแดง

เขม้ และสนี ้าตาล )สกีรกั(  
11) โครงสฝีางหูกวางมลีกัษณะโครงโทนสชีมพู -แดง สสี้ม สชีมพูอม

มว่งและสเีหลอืงออ่น 
12) โครงสฝีางเพกามลีกัษณะโครงสโีทนสชีมพู ชมพู -แดง สสีม้ และสี

เหลอืง 
13) โครงสฝีางอญัชนัมลีกัษณะโครงโทนสคีรมี -ชมพูออ่น สชีมพูม่วง สี

แดงมว่ง สสีม้อมชมพู และสเีหลอืงอมเขยีว 
14) โครงสกีระเจีย๊บขมิน้มลีกัษณะโครงโทนสเีหลอืง สเีหลอืงอมเขยีว สี

สม้อมเขยีว และสเีขยีว 

15) โครงสีกระเจี๊ยบแก่นขนุนมีลกัษณะโครงสีโทนเหลือง เหลืองซีด 
เหลอืงออ่น สเีหลอืสด )สเีหลอืงอ าพนั) สสีม้-เขยีวออ่น และชมพูออ่น  

16) โครงสกีระเจีย๊บหกูวางมลีกัษณะโครงสีโทนเขยีว -เหลอืง เหลอืงอม
เขยีวออ่น สเีขยีวและเหลอืง 

17) โครงสีกระเจี๊ยบเพกามลีกัษณะโครงสีเขยีวอ่อน สีม่วงเทา สีเทา
และ สเีขยีวอมเหลอืง 

18) โครงสกีระเจีย๊บอญัชนัมลีกัษณะโครงสีโทนม่วง สฟ้ีาเทา สเีทา สี
เขยีวเทาและสคีรมี 

19) โครงสคีรัง่ขมิน้มลีกัษณะโครงสโีทนชมพู -มว่ง สชี มพู สสีม้ สแีดง สี
สม้ -แดงเขม้และสนี ้าตาลสม้  

20) โครงสคีรัง่แกน่ขนุนมลีกัษณะโครงสโีทนชมพู สชีมพู -สม้(สโีอรส) สี
เหลอืง สชีมพู-สม้ สแีดง สสีม้เขม้และสชีมพู  

21) โครงสคีรัง่หกูวางมลีกัษณะโครงสโีทนน ้าตาลเหลอืง  สเีหลอืงเขยีว 
สนี ้าตาลสม้ สแีดง สสีม้และสนี ้าตาลแดง 

22) โครงสคีรัง่เพกามลีกัษณะโครงสีโทนส้มอ่อน สสี้มอ่อน )สโีอรส) สี
ชมพู สเีหลอืง-เขยีวขีม้า้  สสีม้ ชมพูแดง และสแีดง  

23) โครงสคีรัง่อญัชนัมลีกัษณะโครงสโีทนชมพู ชมพู -ม่วง สแีดงเขม้ สี
มว่ง และสเีทาอมเขียว  

24) โครงสขีมิน้หกูวางมลีกัษณะโครงสีโทนเหลอืง สนี ้าตาลเหลอืง และ
สเีหลอืง -เขี ยว 

25) โครงสีขมิ้นเพกามีลักษณะโครงสีโทนเหลือง สีน ้ าตาลเหลือง สี
เหลอืง -เขยีวและสคีรมีน ้าตาล  

26) โครงสขีมิน้อญัชนัมลีกัษณะโครงสโีทนเขยีว สเีขยีวอมเหลอืงและสี
ครมี 

27) โครงสแีก่นขนุนหกูวางมลีกัษณะโครงสโีทนเหลอืง สนี ้าตาลเหลอืง
และสเีขยีว 

28) โครงสแีก่นขนุนเพกามลีกัษณะโครงสีโทนเขยีวอมเหลอืง สเีหลอืง 
น ้าตาลเหลอืงออ่นและสเีขยีวออ่น 

29) โครงสแีก่นขนุนอญัชนัมลีกัษณะโครงสโีทนเหลอืง สเีหลอืงอมเขยีว 
สเีขยีว และสคีรมี 

30) โครงสหีูกวางอญัชนัมลีกัษณะโครงสีโทนเหลอืง สเีขยีวอมเหลอืง  
สเีขยีวขีม้า้และสเีขยีว 

31) โครงสเีพกาอญัชนัมลีกัษระโครงสีโทนเขยีว สีม่วงอมเขยีว และสี
เทาเขยีว 

3) วเิคราะหล์กัษณะทางกายภาพของสี ในทดลอง จากแรงบนัดาลใจใน
ความตอ้งการหารปูแบบและกระบวนการผสมสรีปูแบบสทีีเ่กดิจากธรรมชาตมิี
สัญลักษณ มิติสีที่เป็นเอกลักษณ์ในทางวัฒนธรรม ผลสรุปพบว่าสีที่ได้มี
รปูแบบและโครงสรา้งของสแีต่ละวสัดุในการสรา้งสรรคท์ีแ่ตกต่างและเป็นเอก
ลกัษณะของโครงสซีึ่งสามารถแสดงลกัษณะทางกายภาพของสโีดยจากวสัดุ
เดยีวของทอ้งสิง่สามารถสรา้งสรรคล์กัษณะและรปูแบบสไีดห้ลากหลาย โดยสี
ทีป่รากฎบนเส้นด้ายจะมลีกัษณะสทีี่หลายหลายตามโครงสรา้งสจีากวสัดุใน
การสรา้งสรรค์ ซึ่งเมื่อน าใช้งานเส้นด้ายจะมลีกัษณะอ่อนโยนนุ่มละมุน สีไม่
ฉุดฉาดอย่างเชน่ทีย่อ้มกบัสเีคม ีลกัษณะของเฉดสทีีเ่กดิบนเสน้ดา้ยใหบุ้คลกิ
ของความคลาสสกิขลงั ย้อนยุค เก่า หรูหราจากลกัษณะเด่นของสธีรรมชาติ
ลกัษณะของสสีะทอ้นบคุลกิภาพของคนไทยทีสุ่ภาพออ่นโยนไดเ้ป็นอย่างดถีอื
เป็นเอกลักษณ์ไทยซึ่งสามารถแสดงให้เห็นรูปแบบของความส าคัญของ
ลกัษณะสทีี่เกิดจากการสร้างสรรค์กบัวสัดุที่สามารถประยุกต์สรา้งสรรค์สีที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเชื่อมโยงกับบรบิททางวฒันธรรม
แสดงถงึอตัลกัษณ์ทางภูมปิญัญาของวฒันธรรมทีท่รงคุณค่าแก่การศกึษาและ
อนุรกัษ์ไวล้กัษณะสทีีเ่กดิบนเส้นด้ายโดยใชว้สัดุในทอ้งถิน่ชนิดเดยีวสามารถ
เกดิสสีนัได้แตกต่างกนัซึ่งยงัคงรูปแบบและเอกลกัษณ์ของสนีัน้ได้ชดัเจนซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีร ัตน์ บัวแก้ว , เกื้อ าทธิบูรณ์ และโสภา 
เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ [8] และประไพ ทองเชิญ [9] ในด้านการน าวัสดุจาก
ธรรมชาตใินทอ้งถิ่นมาสรา้งสรรค์บนเส้นด้าย ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพใน
ระหว่างการย้อมและการน าสีไปใช้เส้นไหมและฝ้าย ที่ผ่านการย้อมจะมี
ลกัษณะนุ่ม มอื วสัดุชนิดเดียวสามารถสร้างรูปแบบสไีด้หลากหลายเฉดจะ
งา่ยต่อการปรบัใชง้าน สบีนเสน้ดา้ยซดีจางและมคีวามคงทนต่อแสงต ่าในการ
ยอ้มโดยใชข้ีเ้ถา้ไมม้ะขามทีม่คี่าความเป็นกรด-ด่าง pH สูง ในระยะเวลานาน
ไม่ได้เพราะจะท าให้เส้นไหมเปลื่อยไม่สามารถน าไปใช้งานทอได้จงึท าให้สี
จากการย้อมสทีีผ่สมกบัขีเ้ถ้าไมม้ะขามทีม่คี่าความเป็นกรด-ด่าง pH สูง มสีทีี่
ออ่นซดีและหลุดง่ายระยะเวลาในการย้อมเสน้ไดจ้ะใชร้ะยะเวลานานลกัษณะ
เฉดสจีะมคี่าเฉดสทีีแ่ตกต่างกนัเมื่อระดบัความเขม้ขน้หรอือตัราส่วนผสมไม่
ตรงตามที่ก าหนดและเวลาในการย้อมเนื่องจากเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการ
ย้อมสีจากธรมชาตมิลีกัษณะนุ่มมแีต่จะท าให้ติดมอืยากต่อการทีใ่ช้เส้นไหม
เกาะในการทอจกสทีี่มสี่วนผสมของปูนเปลอืกหอยแครงเผาและครัง่ ในการ
ย้อมสทีี่ตดิจะไม่สม ่าเสมอสวีสัดุธรรมชาติจะมคีวามไวต่อปฎิกริยิา ค่าความ
เป็น กรด-ด่าง เมื่อสเีจอสารทีเ่ป็นผสมต่างจากรปูแบบทีก่ าหนดในการใชง้าน
ไว้ สจีะเปลีย่นแปลงมลีกัษณะทนัสที าใหส้ทีีไ่ด้เพี้ยนออกไปและส่วนลกัษณะ
ทางภาพของเฉดสบีนงานกราฟิกพบว่าโดยการใชส้จีากโครงสใีนรูปแบบการ
น าสแีต่ละโครงสขีองการทดลองมาสรา้งสรรคง์านกราฟิก พบว่า รปูแบบของ
งานกราฟิกมสีีลกัษณะพาสเทลและมีลกัษณะสีโทนร้อนโดยการเลือกใช้สี
สามารถเลอืกใชใ้นกลุ่มโครงสไีด้สะดวกซึ่งมลีกัษระของสใีกล้เคยีง และสเีอก
รงค ์ซึง่เป็นการใชส้เีพยีงสเีดยีว แต่มหีลาย ๆ น ้าหนกั ซึง่ไล่เรยีงจากน ้าหนัก
ออ่นไปแก่ โดยเป็นการใชส้แีบบดัง้เดมิ ภาพจติรกรรมไทย แบบดัง้เดมิ  โดย
สามารถใชโ้ครงส ีมลีกัษณะสกีลมกลนืโดยใชส้คีู่ผสมและสกีลมกลนืวรรณะส ี 
ซึง่โดยลกัษณะทางกายภาพของสทีีป่รากฏบนเส้นกกสทีีเ่กดิจากการทดลอง
ทาษฎเีสน้ตรง และ ทาษฎสีามเหลีย่มดา้นเทา่ พบวา่ ลกัษณะสทีีเ่กดิจากการ
ทดลองสทีีไ่ด้จากการทดลองมฝีางผสมสารส้มทีย่้อมตดิกกด้วยความเขม้ขน้
สูงและส่วนสีอื่นๆจากการทดลองไม่ติดกกซึ่งเป็นการใช้ระยะเวลาและ
กระบวนการเชน่เดยีวกบัการยอ้มไหมและฝ้าย 
        3.1) จดักลุ่มระบบสีทีเ่กดิจากวสัดุจากธรรมชาตเิป็นหมวดหมู่ ในการ
จดักลุ่มระบบสทีีเ่กดิจากวสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเป็นหมวดหมูใ่หง้า่ยต่อ
การน ามาประยุกต์ในงานออกแบบสร้างสรรค์ จากแรงบันดาลใจในความ
ต้องการหารูปแบบและกระบวนการผสมสีรูปแบบสีที่เกิดจากธรรมชาติมี
สญัลักษณ มิติสีที่เป็นเอกลกัษณ์ในทางวฒันธรรม ผลสรุปจากการศกึษา
พบว่าสจีากวสัดุจากธรรมชาตโิดยแสดงเฉดสทีัง้หมด 930 เฉดส ี31 ชุดวงจร
สี ที่แตกต่างกนัในการแสดงส าหรบัแต่ละโครงสีแต่ละแบบจะมีเอกลกัษณ์          
อตัลกัษณ์โดยเฉพาะวสัดุในวงจรสซีึ่งจะเป็นเสน่ห์ซึ่งได้มาจากกระบวนการ
ธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัที่เกี่ยวทางด้านเอกลักษณ์ของสีจาก
ธรรมชาตขิองญาณวทิย ์ กุญแจทอง [10] ในกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานได้
มกีารน าความรูเ้กีย่วกบัพชืชนิดต่างๆ มาใชใ้นการสกดัสซีึง่พชืแต่ละชนิดจะมี
ลกัษณะเฉพาะในการใหส้ซีึ่งเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะโดยใช้พืชพนัธุธ์รรมชาตทิี่
ใช้ในการศึกษาและสร้างผลงานเป็นพืชพื้นถิ่นของไทย การกระตุ้นเห็น
ความส าคญัของการลดการใชส้ารเคม ีการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และการอนุรกัษ์ 
ในแงก่ารปฏบิตัสิามารถใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่างสแีละวตัถุ โดย
การแบ่งออกเป็น 5 ชนิด จาก ค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง สามารถแบ่งกลุ่มสี
ตามวงจรส ี(เรยีงจากในไปนอก) ไดด้งันี้ 
วงสทีี ่1  สทีีม่กีารเจอืปนค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง ในระดบั 13-14 
วงสทีี ่2  สทีีม่กีารเจอืปนค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง ในระดบั 11-12 
วงสทีี ่3 สทีีม่กีารเจอืปนค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง  ในระดบั   6 -7 
วงสทีี ่4  สทีีม่กีารเจอืปนค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง ในระดบั    3-4 
วงสทีี ่5  สทีีม่กีารเจอืปนค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง ในระดบั    1-2 

 
ภาพที ่2: ค่าเป็นความเป็น กรด-ด่าง 

 

 
ภาพที ่3  : ตวัอย่างระบบโครงส ีฝางแกน่ขนุน 

 

 
ภาพที ่4 : ตวัอย่างระบบโครงส ีฝางอญัชนั  

 
        ในแง่การเรยีกชื่อสสีามารถใชป้ระโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่างสกีาร 
สร้างชื่อสโีดยมแีรงบนัดาลใจของการเรยีกชื่อสจีากความเป็นไทยที่เป็นสีที่
เกดิจากแผน่ดนิแมห่รอืแผ่นดนิทีใ่หก้ าเนิดในการสรา้งสรรค์ และจากวสัดุและ
ภูมปิญัญาไทยในท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่สร้างความแตกต่างในรูปแบบของ
วฒันธรรมและศปิละพื้นบ้านและเป็นการส่งเสรมิความเชื่อ วฒันธรรม ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ และอตัลักษณ์ของไทยและรูปแบบใหม่ของสีไทยเกี่ยวกับสีใน
ทอ้งถิน่การสรา้งสรรค์สเีป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มประยุกตส์ู่การออกแบบผูว้จิยั
ได้ วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของสีรวมทัง้การจดักลุ่มระบบสทีี่เกดิจาก
วสัดุจากธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ โดยการแบ่งกลุ่มสีตามโครงสีในงานวิจยั 
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ทัง้หมด 31 โครงส ีของวสัดุตามรปูแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์และชื่อทีแ่สดง
ถงึเฉดสแีละโทนส ี8 กลุ่ม ไดด้งันี้ 

1) กลุ่มสอีรุโณทยั มลีกัษณะ สเีหลอืง สสี้ม  สแีดง ทอ้งฟ้าเป็นสคีราม
เจอืสมี่วงเมื่อเทยีบรูปแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ได้ดงันี้  ฝาง ฝางขมิน้ ฝาง
แก่นขนุน ฝางหกูวาง และฝางเพกา 

2) กลุ่มสปีกัษาสวรรค ์มลีกัษณะ สนี ้าตาล-แดงเลอืดหมู สแีหลอืง เมื่อ
เทยีบรูปแบบของสีที่เป็นเอกลกัษณ์ ได้ดงันี้  ครัง่ขมิ้น ครัง่แก่นขนุน ครัง่หู
กวาง และครัง่เพกา 

3) กลุ่มสีสุพรรณิการ์ มลีกัษณะ สีเหลืองสด สเีหลืองทอง และเหลือง
เขม้ เมื่อเทยีบรูปแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ได้ดงันี้  ขมิน้ แก่นขนุน ขมิน้หู
กวาง และขมิน้เพกา 

4) กลุ่มสีช่อสุวรรณ มลีกัษณะ มสีเีหลอืง สเีขยีว สขีาวอมเหลอืง เมื่อ
เทยีบรูปแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ได้ดงันี้ เพกา หูกวาง แก่นขนุนเพกา หู
กวางอญัชนั และกระเจีย๊บหกูวาง 

5) กลุ่มสีครึ้มฟ้า มีลกัษณะ สีฟ้า สีฟ้าหม่น สีฟ้าอมเขยีว  เมื่อเทยีบ
รปูแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ไดด้งันี้ อญัชนั กระเจีย๊บอญัชนั กระเจีย๊บเพก
และเพกาอญัชนั 

6) กลุ่มสีกระดุมแดง มลีกัษณะมี สีขาว นวล เหลือง ชมพู แดง ม่วง
เขม้ เมื่อเทยีบรปูแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ไดด้งันี้  ครัง่ ครัง่อญัชนั และฝาง
อญัชนั 

7) กลุ่มแก้วขมิน้ มลีกัษณะ สเีขยีว สีเขยีวอ่อนสีเขยีวอมเหลืองสด สี
เหลอืง เมื่อเทยีบรปูแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ได้ดงันี้ ขมิน้อญัชนั แก่นขนุน
อญัชนั กระเจีย๊บขมิน้ และกระเจีย๊บแก่นขนุน 

8) กลุ่มส้มปู มลีกัษณะลกัษณะสแีดงเขม้ สเีหลอืงหรอืสชีมพูออ่นและสี
ขาวแกมชมพูเมื่อเทยีบรปูแบบของสทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ไดด้งันี้ กระเจีย๊บ 
        3.2) วเิคราะหโ์ดยการน าไปทดสอบกบัวสัดุสิง่ทอในทอ้งถิน่ ผลสรปุจาก
การทดสอบ พบว่า การสร้างสรรค์สีเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมประยุกต์สู่การ
ออกแบบผูว้ิจยัได้สร้างอตัราส่วนของสีจากวสัดุจากธรรมชาติและวเิคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของสีรวมทัง้การจดักลุ่มระบบสีที่เกิดจากวัสดุจาก
ธรรมชาติเป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนางาน
ทางด้านการออกแบบเชงิพาณิชย์โดยแบ่งการน าไปประยุกต์ใช้ออกเป็น 2 
ด้าน คอื 1) การประยุกต์ในงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑส์ิง่ทอ 2) การ
ประยุกตใ์นงานออกแบบและพฒันางานกราฟิกสื่อสิง่พมิพ์ 
        ในการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑป์ระเภทสิง่ทอ
นัน้โดยผูว้จิยัน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูสทีีป่รากฏเพื่อก าหนดสทีีเ่หมาะสมกบั
การใช้เพื่อการออกแบบในภาพรวมลกัษณะของ โครงสทีีเ่กดิจากวสัดุที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้มแต่ละชนิดมโีทนเรยีงตวักนัตามสาร เปลี่ยนแปลงสโีดยจะ
เป็นสารทีไ่ด้มากจากภูมปิญัญาพื้นบ้าน เมื่อใชใ้นการย้อมฝ้ายและไหม จะมี
ระดบัความเขม้ขน้ของสใีนแต่ละกลุ่ม แล้วเกดิระยะความเขม้อ่อนไล่เรยีงกนั
ตามโครงสโีดยรวมสทีีม่คีวามเขม้-ออ่นใกล้เคยีงกนัจะต่างกนักท็ีค่วามสดใส
หรอืหมน่หมองโดยมเีอกลกัษณ์เหมาะสมกบัการออกแบบ ผลติภณัฑส์ิ่งทอใน
รปูแบบต่างๆ 
        จากวสัดุจากธรรมชาต ิสทีีไ่ดจ้ากกระบวนการทดลองในงานวจิยั โดย
มเีอกลกัษณ์เหมาะสมกบัการออกแบบ ผลติภณัฑส์ิง่ทอในรปูแบบต่างๆ โดย
รปูแบบสบีนเสน้ในทีเ่ป็นวสัดุสิง่ทอในทอ้งถิน่เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลติภณัฑ ์และน าไปใชผ้ลติภณัฑท์ีโ่ดยเทคนิคแบบดัง้เดมิทีไ่มเ่ป็นอนัตราย 
ผลทดลองแสดงให้เหน็ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการย้อมสีที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
        4) การวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นงานผลติภณัฑแ์ละงานกราฟิก 

        4.1) สรา้งตน้แบบผลติภณัฑเ์พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเชงิพาณิชย ์
โดยน าผลการวจิยัมาประยุกต์ในงานสรา้งสรรค์  คอืประเภทผลติภณัฑส์ิง่ทอ

ในรูปแบบดัง้เดิม กลุ่มการน าสิ่งทอมาประยุกต์เป็นงานผลิตภัณฑ์ โดย
ผลติภณัฑ์สิง่ทอแบบดัง้เดมิทัง้ลวดลายและสสีนัของผา้ โดยในผา้ทอในส่วน
ภาคกลางของประเทศไทย จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะทีเ่รยีกว่า “ซิน่ตนีจก” 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 : ตวัอย่างประเภทผลติภณัฑส์ิง่ทอในรปูแบบดัง้เดมิ 
 
        4.2) กลุ่มกราฟิกบนผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ และกลุ่มงานกราฟิก
สร้างสรรค์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าทุนทางวัฒนธรรมและวัสดุที่มีอยู่ใน
ทอ้งถิน่มาใช้ในงานออกแบบที่สามารเชื่อมโยงให้เหน็เอกลกัษณ์ของศลิปะ
พืน้บา้นและวฒันธรรมของไทยและรปูแบบทีส่ื่อถงึรปูแบบความเชื่อ ประเพณี 
และภูมิปญัญา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและเพิ่มศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มชุมชนซึ่งเป็นการค าถามในงานวิจัยได้การศกึษาการ
สร้างสรรค์สีที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยภูมิปญัญาด้านสี สามารถ
ประยุกตใ์ชใ้นงานออกแบบและสง่เสรมิภูมปิญัญาในการใชส้ใีหเ้ป็นเอกลกัษณ์
รวมทัง้น าไปสู่การสร้างสรรค์เชงิพาณิชย์ในชุมชุนได้แนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจยัได้แบ่งการประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้าง
แนวคดิและแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค์ผลติภณัฑข์องชมุชนใหม้มีลูค่าเชงิ
พาณิชยแ์ละเพิม่ชอ่งทางในการสรา้งสรรคท์างเลอืกมากยิง่ขึน้ 
         แนวทางการออกแบบในการใชส้บีนงานกราฟิผูว้จิยัไดแ้บ่งการประยุกต์
ร่วมกบัสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้างแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์สื่อ
สิง่พมิพ์เป็นการส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของสไีทยทีม่าจากธรรมชาต ิซึง่มรีปูแบบ
ความเป็นไทยและยงัเป็นการรสรา้งทางเลอืกในการใชส้ตีามโครงระบบทีเ่กดิ
จากการสรา้งของธรรมชาติมากยิ่งขึน้ โดยรูปแบบการใช้สสีามารถเลือกใช้
ตามโครงสขีองแต่ละวงจรส ีซึง่สามารถเลอืกใชว้งจรใด ลกัษณะต่างๆได้ 
        1) การใชส้วีงจร Coloration ในลกัษณะ สเีอกรงค ์(Monochrome) หรอื
การใชส้ทีีแ่สดงความเด่นชดัออกมาเพยีงสเีดยีว แต่มกีารลดหลัน่กนัในเรื่อง
น ้าหนกัส ี
        2) การใชส้วีงจร Coloration ในลกัษณะ สกีลมกลนื (Harmony) เป็นใช้
สจีากวงจรสทีีม่ลีกัษณะของสเีคยีงคู่กนัของส ีหรอืตดักนั ความกลมกลนืของส ี
หรอืสกีลมกลนืตามหลกัการออกแบบและการใชส้ี 
        3) การใช้สีวงจร Coloration ในลักษณะ การสร้างสภาพสีโดยรวม 
(Tonality) การท าให้เป็นสีโดยภาพรวม หรอืเป็นโครงสีส่วนใหญ่ อาจเลือก
เฉดต่างโครงวงจรสอีื่นๆ  
        4) การใช้สีวงจร Coloration ในลักษณะจุดเด่นจากสี (Dominance) 
เป็นการใช้โครงสีต่างโครงสีที่ท าให้ส่วนส าคญัมคีวามเด่นชดัสะดุดตา หรอื
เป็นจดุทีด่งึดูดความสนใจการท าใหเ้กดิจดุเด่น 

 

 
ภาพที ่6 : ตวัอย่างงานกราฟิกโดยใชร้ะบบโครงสฝีางแก่นขนุ 
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ภาพที ่7 : ตวัอย่างงานกราฟิกโดยใชร้ะบบโครงสฝีางแก่นขนุน 

 

 
ภาพที ่8 : ตวัอย่างงานกราฟิกโดยใชร้ะบบโครงสฝีางอญัชนั 

 

 
ภาพที ่9 : ตวัอย่างงานกราฟิกโดยใชร้ะบบโครงสคีรัง่อญัชนั 

 
ภาพที่  31 : ตวัอย่างงานกราฟิกบนบรรจภุณัฑ ์

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  33 : ตวัอย่างงานบนผลติภณัฑ ์

 
6) ข้อเสนอแนะ 
        การศกึษาวสัดุทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่ทีส่ามารถน ามาสรา้งสรรค์สอีื่นๆเพิม่เตมิ

เพื่อน าไปใชใ้นงานต่อไปและหลากหลายมากยิง่ขึน้ 

1) การน าสทีีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ไปพฒันาต่อยอดใชก้บัผลติภณัฑ์

ต่างๆ ใหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้  

2) การน าสีทีไ่ด้จากการศกึษาในครัง้นี้ไปพฒันาต่อยอดใหส้ะดวกและ

งา่ยต่อการใชง้าน 

3) การน าโครงสใีนการประยกุตใ์ชใ้นงานกราฟิกทีไ่ดจ้ากการศกึษา ครัง้

นี้ไปพฒันาต่อยอดในการน าไปใช ้โดยควรมแีนวทางการใชโ้ครงสแีละวธิกีาร

การจบัตวัอย่างคู่สใีนแต่ละโครงสเีพื่อสะดวกต่อการน าไปใชง้าน 

4) การสร้างสรรค์และการใช้งานสีต้องมีความชดัเจนและให้ความรู้

วธิกีารสรา้งสรรค์แก่ชุมชน โดยผูว้จิยัควรมสี่วนร่วมกบัชุมชนอย่างเตม็ที่ใน

การถ่ายทอดองคค์วามรูร้ว่มกบัการในหนงัสอืองคค์วามรูใ้นแต่ละกระบวนการ 

 
10) กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ สุชาติ เถาทอง รองศาสตราจารย ์
ดร.วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิสักก์ สินธุภัก          
ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค าปรกึษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงานวิจยัฉบับนี้
ส าเรจ็ไดด้ว้ยดแีละขอบคณุมหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์มอบทนุสนบัสนุน
หนุนการวจิยัครัง้นี้  
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บทความนี้น าเสนอการตรวจจบัฮารม์อนิกด้วยวธิกีารวเิคราะห์ 
ฟูรเิยร์แบบวินโดว์เลื่อน (Sliding Window with Fourier Analysis: SWFA) 
ส าหรบัใช้ค านวณหากระแสอ้างองิให้กบัวงจรกรองก าลงัแอกทีฟเพื่อฉีด
กระแสชดเชยก าจดัฮารม์อนิกในระบบไฟฟ้าก าลงัหนึ่งเฟส วธิ ีSWFA เป็น
วธิทีีใ่หผ้ลการค านวณตรวจจบัฮารม์อนิกถูกตอ้งแมน่ย า และมคีวามรวดเรว็
ในการประมวลผล การทดสอบสมรรถนะการตรวจจบัฮาร์มอนิก ด้วยวิธ ี
SWFA จะใช้การจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Simulink/MATLAB ซึ่ง
ผลการจ าลองสถานการณ์การก าจดัฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าที่ต่อเขา้กับ
โหลดวงจรเรยีงกระแสที่มีโหลดเป็นตวัต้านทานอนุกรมกบัตวัเหนี่ ยวน า 
พบว่า วงจรกรองก าลงัแอกทฟีทีฉ่ีดกระแสชดเชยตามลกัษณะกระแสอา้งองิ
ทีไ่ดจ้ากวธิ ีSWFA สามารถชดเชยกระแสทีแ่หล่งจา่ยใหม้ลีกัษณะใกล้เคยีง
รปูคลื่นไซน์บรสิุทธิ ์และมคี่าเปอรเ์ซน็ตค์วามเพี้ยนฮารม์อนิกรวม (%THD) 
อยู่ในกรอบมาตรฐาน IEEE std. 519-2014 
ค าส าคญั: การวเิคราะหฟู์รเิยรแ์บบวนิโดว์เลื่อน, การตรวจจบัฮารม์อนิก,
วงจรกรองก าลงัแอกทฟี, การก าจดัฮารม์อนิก 
 
Abstract 
 This paper presents a harmonic detection using Sliding 
Window with Fourier Analysis (SWFA)  for computing the reference 
current of active power filter in single-phase power systems.  The 
SWFA method is able to detect harmonic accurately and precisely 
with rapid processing.  Ideal current source is used as active power 
filter for focusing on the harmonic detection performance. For testing 
the harmonic elimination, the SimPowerSystems Blockset and 
Simulink in MATLAB were used for simulation program.  Therefore, 
The simulation result shows that the active power filter with the 
reference current computed by SWFA can provide the good 
performance compensation.  The source current after compensation 
are nearly sinusoidal waveform and the total harmonic distortion 
(%THD) follows the frame of IEEE std.519-2014 
Keywords:  SWFA, Harmonic Detection, Active Power Filter, 
Harmonic Elimination  
 
 

1) บทน า 
 ระบบไฟฟ้าที่ต่อใช้งานโหลดไม่เป็นเชิงเส้น เช่น มอเตอร ์ 
หม้อแปลง หรือวงจรคอนเวอร์เตอร์ต่าง ๆ จะท าให้รูปสัญญาณ
กระแสไฟฟ้าทีเ่ดมิเป็นรปูไซน์เกดิการเปลีย่นแปลงผดิเพีย้นเนื่องจาก
มฮีาร์มอนิกปะปน  โดยฮาร์มอนิกดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
คุณภาพไฟฟ้าหลายประการดว้ยกนั เช่น เกดิก าลงัสูญเสยีในสายส่ง 
[1] เกิดความร้อนและก าลังงานสูญเสียในอุปกรณ์ไฟฟ้า [2] ท าให้
อุปกรณ์ป้องกนัและเครื่องมอืวดัท างานผดิพลาด [3]  ท าให้อุปกรณ์
ไฟฟ้ามอีายุการใช้งานที่ส ัน้ลง [4] และเกิดสญัญาณรบกวนในวงจร
สื่อสาร [5]  เป็นต้น การก าจดัฮาร์มอนิกเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงัให้เพิ่มขึ้นสามารถท าได้หลายวิธ ีเช่น การใช้งาน
วงจรก าลงัพาสซฟี (Passive Power Filter: PPF) [6] วงจรกรองก าลงั
แอกทฟี (Active Power Filter: APF ) [7] และวงจรกรองก าลงัไฮบรดิ 
(Hybrid Power Filter: HPF) [8] อย่างไรก็ตาม บทความนี้ เลือกใช้
วงจรกรองก าลงัแอกทฟี เนื่องจากวงจรดงักล่าวสามารถชดเชยฮารม์อ
นิกไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล อกีทัง้ยงัมคีวามยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง
ค่าพารามเิตอร์ต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้าดว้ย [9] การก าจดัฮาร์มอนิก 
ดว้ยวงจรกรองก าลงัแอกทฟีจ าเป็นต้องมกีารตรวจจบัฮาร์มอนิกเพื่อ
สร้างสญัญาณกระแสอ้างอิงให้กบัวงจร ซึ่งในอดตีจนถึงปจัจุบนัการ
ตรวจจบัฮาร์มอนิกมหีลายวธิีด้วยกนั เช่น วธิตีวักรองคาลมาน [10] 
วธิทีฤษฎีก าลงัรแีอกทีฟขณะหนึ่ง [11] วธิกีารแปลงฟูรเิยร์แบบเร็ว 
[12] วิธีกรอบอ้างอิงซิงโครนัส [13] เป็นต้น โดยในบทความนี้ ได้
น าเสนอการตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิกีารวเิคราะหฟู์รเิยรแ์บบวนิโดว์
เ ลื่ อ น  ( Sliding Window with Fourier Analysis:  SWFA)  [ 14] 
เนื่องจากเป็นวธิีที่ค านวณวิเคราะห์จากค่ากระแสโหลดโดยตรง จึง
ใหผ้ลการค านวณตรวจจบัทีม่คีวามถูกตอ้งแมน่ย า และมคีวามรวดเรว็
ในการประมวลผลตรวจจบัฮารม์อนิก 

ส าหรบัการน าเสนอของบทความนี้จะประกอบดว้ย หวัขอ้ที ่2  
น าเสนอการอธิบายขัน้ตอนการตรวจจบัด้วยวธิี SWFA หวัข้อที่ 3 
น าเสนอการจ าลองสถานการณ์การทดสอบสมรรถนะการตรวจจบั 
ฮาร์มอนิกด้วยวิธ ีSWFA ในหวัข้อที่ 4 จะน าเสนอการอภิปรายผล
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การจ าลองสถานการณ์  และในหัวข้อที่  5 คือ  การสรุปผลที่ได ้
ดงัต่อไปนี้ 
 
2) การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีการวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบ
วินโดวเ์ล่ือน 
 การใช้วิธีการวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบวินโดว์เลื่อน หรือวิธี 
SWFA ในการตรวจจบัฮาร์มอนิกในทีน่ี้   จะเริม่ต้นจากการพจิารณา
สมการความสมัพนัธ์ออยเลอร์ฟูรเิยร์ (Euler-Fourier formulas) ของ
กระแสไฟฟ้าทีโ่หลด ( Li ) ดงัสมการที ่(1) ซึง่จะพบว่าสมการดงักล่าว
มีองค์ประกอบสองเทอม คือ เทอมที่เป็นองค์ประกอบสัญญาณ
กระแสตรง (DC Component) และเทอมทีเ่ป็นองค์ประกอบสญัญาณ
กระแสสลบั (AC Component) 
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)kT(i shshsL  
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0         (1) 

 
 จากสมการที่ (1) ถ้าพิจารณากระแสไฟฟ้าที่โหลดเฉพาะที่
ความถี่มูลฐาน ( Lfi ) (h=1)  จะแสดงได้ดังสมการที่ (2)  โดยค่า
สมัประสทิธิ ์  A1 และ  B1 ในสมการดงักล่าว สามารถค านวณได้จาก
สมการที ่(3) และ (4) ตามล าดบั 
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โดยที ่ ค่า     sT  คอื ค่าเวลาในการชกัตวัอย่าง (วนิาท,ี s)   

         คอื ค่าความถีเ่ชงิมมุทีค่วามถีม่ลูฐาน 
                 (เรเดยีนต่อวนิาท,ี rad/s) 
       N  คือ จ านวนจุดข้อมูลในการค านวณต่อหนึ่งคาบ  

       ความถีม่ลูฐาน  
 

การใชส้มการขา้งตน้เพือ่ค านวณตรวจจบัฮารม์อนิกตามแบบ
วธิ ีSWFA สามารถท าไดโ้ดยอาศยัขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ที่ 1 รบัข้อมูลกระแสที่โหลด ( Li ) หนึ่งคาบ จ านวน N

ขอ้มลู มาใชส้ าหรบัการค านวณหาค่าเริม่ตน้ของวธิ ีSWFA 
ขัน้ที ่2 ค านวณหาค่า  A1 ,  B1 เริม่ตน้ ตามสมการที ่(3) และ 

(4) ตามล าดบั โดยใช้ขอ้มลู Li จ านวน N ขอ้มลูจากขัน้ที ่1 ซึ่งจะถูก
เรยีงล าดบัขอ้มูลจาก 121 00  NN...,,N,N,Nn 00  
ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
 

 
 

 
 

∑ 

 
รปูที ่1: แผนภาพค านวณค่าสมัประสทิธิฟู์รเิยร์  A1 ,  B1  

 
ขัน้ที ่3 ค านวณหาค่า  A1 ,  B1 ค่าใหม่ ( newnew B,A 11 ) โดยใช้

เทคนิควินโดว์เลื่อน คือ เลื่อนลบข้อมูล )Tn(F)nT(i ssL  ค่าเก่า 
(ต าแหน่งขอ้มลูที่ 1-Nn 0 ) ออกจาก oldold B,A 11  (ในรอบแรกของ

การค านวณค่า oldold B,A 11 เท่ากบัค่า  A1 ,  B1 เริ่มต้น) จากนัน้เลื่อน

ขอ้มูล )Tn(F)nT(i ssL   ค่าใหม่ (ต าแหน่งขอ้มูลที่ NNn 0  ) 

บวกเข้าไปใน o ldo ld B,A 11 ซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปภาพได้ดังรูปที่ 1 

โดยกรณีการค านวณหาค่า newA1 ก าหนดให้ )Tn(F s  คอื ฟงัก์ชนั 

scos( n T ) ส่วนกรณกีารค านวณหาค่า newB1 ก าหนดให ้ )Tn(F s

คอื ฟงักช์นั ssin( n T )  ซึ่งสามารถอธบิายการค านวณไดด้งัสมการ 
(5) และ (6)  ตามล าดบั 
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ขัน้ที่ 4 น าค่า newnew B,A 11 ที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3 ไปใช้

ค านวณหาค่า Lfi  โดยใชส้มการที ่(2) 
ขัน้ที ่5 น าค่า Lfi  ทีไ่ดไ้ปหกัลบออกจากค่ากระแสไฟฟ้าที่

โหลดทัง้หมด ( Li ) จะท าใหไ้ดค้่ากระแสฮาร์มอนิกหรอืกระแสอ้างอิง

ในการชดเชย ( *
ci ) ดงัสมการที ่7 

 

 *
c L Lfi i i                                 (7) 

  
ขัน้ที่ 6 จากขัน้ตอนที่ 5 เป็นเพียงการค านวณหาค่า *

ci  

จุดขอ้มลูแรกเท่านัน้ ส าหรบัค่า *
ci  ของจุดขอ้มลูถดัไปให้ด าเนินการ

ค านวณวนซ ้าในขัน้ตอนที ่3 ถงึ 5 ต่อไปเรือ่ย ๆ 
จากการค านวณตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวธิ ีSWFA ทัง้ 6 

ข ัน้ตอนขา้งต้น จะท าใหไ้ดค้่ากระแสอ้างองิใหก้บัวงจรกรองก าลงั
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แอกทฟีเพื่อฉีดกระแสชดเชยฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าต่อไป ซึ ่ง
รายละเอยีดจะไดน้ าเสนอในหวัขอ้ถดัไปนี้ 

 
3) การจ าลองสถานการณ์การก าจดัฮารม์อนิก 

ระบบทีพ่จิารณาก าจดัฮาร์มอนิกแสดงไดด้งัรูปที ่2 จากรูป
ดงักล่าว ส่วนแรก คอื ระบบไฟฟ้าก าลงัหนึ่งเฟสทีต่่อเขา้กบัโหลดไม่
เป็นเชงิเสน้ คอื วงจรเรยีงกระแสทีม่โีหลดเป็นตวัต้านทานอนุกรม
กบัตวัเหนี่ยวน า  ส่วนทีส่อง คอื บลอ็กการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ย 
SWFA  ท าหน้าทีต่รวจจบักระแสฮาร์มอนิกเพื่อใชเ้ป็นกระแสอ้างองิ
ใหก้บัวงจรกรองก าลงัแอกทฟี และส่วนสุดทา้ย คอื วงจรกรองก าลงั
แอกทฟีแบบขนาน (Shunt Active Power Filter: SAPF) ท าหน้าที่
ฉีดกระแสชดเชยตามกระแสอ้างองิทีไ่ดจ้ากการตรวจจบัฮาร์มอนิก  
โดยโครงสรา้งของวงจรดงักล่าวในทีน่ี้เลอืกใชเ้ป็นแหล่งจ่ายกระแส
ในอุดมคติ   ทัง้นี้เพื่อตรวจสอบเฉพาะสมรรถนะของการตรวจจบั
ฮาร์มอนิกดว้ยวธิ ีSWFA โดยยงัไม่พจิารณาถงึผลกระทบทางดา้น
โครงสรา้งของวงจรกรองก าลงัแอกทฟีและระบบควบคุม  การจ าลอง
สถานการณ์ในบทความนี ้ใชช้ ุดบล ็อกไฟฟ้าก าลงั (SimPower 
Systems Blockset) ร่วมกบั Simulink ในโปรแกรม MATLAB โดย
ภายในบลอ็ก SWFA คอื การตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวธิ ีSWFA ทีม่ ี
ข ัน้ตอนตามทีไ่ด้น าเสนอไวใ้นหวัขอ้ที ่2 

 
4) ผลการจ าลองสถานการณ์และการอภิปรายผล 

ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮาร์มอนิกของระบบรูปที่ 2 
แสดงได้ดังรูปที่  3 จากรูปดังกล่าว สังเกตได้ว่าในช่วงก่อนการ
ชด เชย  (Before compensation)  ตั ้งแ ต่ เวลา 0 ถึ ง 0 .1 วิน าท ี 
กระแสไฟฟ้าที ่
 
แหล่งจ่าย ( si ) จะมีลักษณะรูปสัญญาณบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปไซน์
เหมือนกับกระแสที่โหลด ( Li )  เนื่ องจากมีฮาร์มอนิกปะปนอยู่  

อย่างไรกต็ามหลงัการชดเชย (After compensation) โดยวงจรกรอง
ก าลงัแอกทฟีไดท้ าการฉดีกระแสชดเชย ( ci ) ทีม่ลีกัษณะรปูสญัญาณ
เหมอืนกบักระแสอ้างองิ ( *

ci ) ทีไ่ดจ้ากการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวธิ ี
SWFA เข้าไปในระบบ พบว่า รูปสัญญาณของ si  มีลักษณะเป็น
รูปคลื่นไซน์เพิม่มากขึ้น และนอกจากนี้ เมื่อท าการเปลีย่นแปลงเพิ่ม
กระแสโหลดของระบบไฟฟ้าจาก 4.3 A เป็น 8.1 A โดยการเปลี่ยน
ค่าตวัต้านทาน LR  จาก 50   เป็น 25   ที่เวลา 0.2 วนิาทเีป็น
ต้นไป พบว่า กระแสอ้างอิง *

ci  ที่ได้จากวธิ ีSWFA มขีนาดที่คล้อย
ตามกระแสโหลดที่เพิ่มขึ้น และรูปสญัญาณของ si  หลงัการชดเชย
ยงัคงมีลกัษณะเป็นรูปไซน์เพิ่มขึ้นเช่นกนั   โดยวดัค่า %THD ได้
เท่ากับ 0.18% ในขณะที่ค่า %THD ก่อนการชดเชยของกระแส
ดงักล่าวมคี่าสูงเท่ากบั 47.94% ซึ่งค่า %THD หลงัการชดเชยอยู่ใน
กรอบ IEEE std. 519-2014 จากผลดังกล่าวหมายความว่า การ
ตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวธิ ีSWFA ให้ผลการค านวณที่ถูกต้องและมี
สมรรถนะทีด่ใีนการตรวจจบัฮารม์อนิกใหก้บัวงจรกรองก าลงัแอกทฟี  
อกีทัง้ยงัสามารถค านวณใหผ้ลที่รวดเรว็ทนัตามกระแสโหลดทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงดว้ย 

 
5) สรปุ 

บทความนี้น าเสนอการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวธิ ีSWFA 
ส าหรบัใช้งานร่วมกบัวงจรกรองก าลงัแอกทฟีในระบบไฟฟ้าก าลงั
หนึ ่ง เฟส การตรวจจบัฮาร ์มอน ิกด ้วยว ธิ  ีSWFA สามารถให้
ประสทิธผิลที่ดใีนการค านวณตรวจจบัฮาร์มอนิก โดยผลการจ าลอง
สถานการณ์การก าจดัฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองก าลงัแอกทฟีที่ใช้
การตรวจจบัฮาร ์มอนิกด ้วยวธิ  ีSWFA พบว่า กระแสไฟฟ้าที่
แหล่งจ่ายภายหลงัการชดเชยสามารถกลบัมาเป็นรูปไซน์และมี
ปรมิาณฮาร ์มอนิกลดลง โดยค่า % THD ของกระแสดงักล่าว
ภายหลงัการชดเชยอยู่ในกรอบมาตรฐาน IEEE std. 519-2014 

 
 

 
 

รปูที ่2: ระบบทีพ่จิารณาก าจดัฮารม์อนิก
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รปูที ่3: ผลการจ าลองสถานการณ์การก าจดัฮารม์อนิก 
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บทคดัย่อ   

บทความนี้น าเสนอการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธทีฤษฎีก าลงัรี
แอกทฟีขณะหนึ่ง หรอืวธิ ีPQ ส าหรบัใชค้ านวณหากระแสอา้งองิใหก้บัวงจร
กรองก าลงัแอกทฟีเพื่อก าจดัฮารม์อนิกในระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบัหนึ่ง
เฟส วธิ ีPQ เป็นวธิทีีใ่หป้ระสทิธผิลการตรวจกบัฮารม์อนิกสูง และสามารถ
ปรบัปรงุค่าตวัประกอบก าลงัไดด้ว้ย การทดสอบสมรรถนะการตรวจจบัฮาร์
มอนิกด้วยวธิPีQ จะพจิารณาแทนโหลดของระบบรางไฟฟ้าด้วยแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าทีป่ระกอบดว้ยองคป์ระกอบมลูฐานและองคป์ระกอบฮารม์อนิก
อนัดบัต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิในระบบรางไฟฟ้า และก าหนดใชว้งจรกรองก าลงั
แอกทีฟเป็นแหล่งจ่ายกระแสทางอุดมคติเพื่อพิจารณาเฉพาะผลการ
ตรวจจับฮาร์มอนิกเท่านั ้น การทดสอบดังกล่ าวจะใช้วิธีการจ าลอง
สถานการณ์ด้วยโปรแกรม  MATLAB/Simulink โดยผลการจ าลอง
สถานการณ์การก าจดัฮาร์มอนิก พบว่าปริมาณฮาร์มอนิกของกระแสที่
แหล่งจา่ยของระบบรางไฟฟ้าภายหลังการชดเชยมคี่าลดลงและค่า %THD 
ภายหลงัการชดเชยอยู่ในกรอบมาตรฐานของ IEEEStd.519-2014 
ค าส าคญั : วิธีทฤษฎีก าลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ง ,การตรวจจับฮาร์มอนิก , 
วงจรกรองก าลังแอกทีฟ ,การก าจัดฮาร์มอนิก ,การปรับปรุงคุณภาพ
ก าลงัไฟฟ้า 
 
Abstract 

This paper presents theharmonic detection using 
Instantaneous reactive power theory (PQ method) for calculating the 
reference currentof active power filter in AC single-phase electric 
railway systems. The Ideal current source is used as active power 
filter for performance testing of PQ method. Moreover, TheIdeal 
current loadsare used instead of traction load represented actual 
harmonic components.The simulation of harmonic elimination use the 
SimPowerSystemblockset and Simulink in MATLAB program.The 
simulation results indicate that the active power filter with PQ method 
can providethe decrease of harmonic quantityand unity power factorof 
the source currentafter compensation. In addition, the total harmonic 
distortion (%THD) ofsource current are satisfied on IEEE Std.519-
2014 
Keywords: Instantaneous reactive powertheory, Harmonic detection, 
Active power filters,Harmonic elimination, Power quality improvement 

 
1)บทน า 

ปัจจุบนัระบบรางไฟฟ้าเข้ามามบีทบาทอย่างมากในระบบ
ขนส่งมวลชลและระบบขนส่งภาคอุตสาหกรรม โดยระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้าของระบบรางไดม้กีารใชง้านร่วมกบัชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์และ
วงจรชุดขบัเคลือ่นมอเตอรไ์ฟฟ้า ซึง่วงจรเหล่านี้มลีกัษณะการท างาน
แบบไมเ่ป็นเชงิเสน้ ส่งผลใหเ้กดิปัญหาฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลงั
และท าให้เกดิผลเสยีหลายประการต่อระบบรางไฟฟ้า เช่น ประสบ
ปัญหาแรงดนัต ่ากว่าปกติทีร่ะบบไฟฟ้า เกดิก าลงังานสูญเสยีในสาย
ส่ง ท าใหแ้รงดนัทีแ่หนบรบัไฟหรอืสาลี ่(Pantograph)มขีนาดลดลง[1] 
เกิดสญัญาณรบกวนระบบสื่อสารและระบบควบคุมรถไฟฟ้าท าให้
ท างานผดิพลาด[2]รวมถงึท าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ มี
อายุการใช้งานที่ส ัน้ลง[3] จากผลเสยีดงักล่าวจงึจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะ 
ต้องแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกให้ลดน้อยลง ในปัจจุบันการก าจัด 
ฮาร์มอนิกมดี้วยกนัหลายวิธี เช่น การใช้วงจรกรองก าลงัพาสซีฟ
(PassivePower Filter: PPF) [4] การใช้วงจรกรองก าลงัแอกทีฟ 
แบบขนาน(Shunt Active power Filter:SAPF) [5] หรอืการน ามาใช้
ร่วมกนัเรยีกว่าวงจรไฮบรดิจ์ (Hybrid filter) [1] ซึง่แต่ละวธิมีขีอ้ดแีละ
ขอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป โดยบทความนี้เลอืกใช้การก าจดัฮาร์มอนิก 
ด้วยวงจรกรองก าลังแอกทีฟเนื่องจากเป็นวิธีที่ให้ประสิทธิผลสูง  
มคีวามความหยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงพารามเิตอร์ของโหลดทาง
ไฟฟ้าไดด้ ีอกีทัง้ยงัไมป่ระสบปัญหาเรโซแนนซ์อกีดว้ย [6]การใชง้าน
วงจรกรองก าลงัแอกทฟีจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจจบักระแสฮาร์มอนิก[7] 
ซึ่งใช้ส าหรบัค านวณหากระแสอ้างอิงในการชดเชยใหก้บัวงจรกรอง
ก าลงัแอกทฟีเพื่อก าจดัฮาร์มอนิก ได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธผิล
ปัจจุบนัการตรวจกบักระแสฮาร์มอนิกมหีลากหลายวิธี เช่น วิธีตัว
กรองคาลมาล (Kalman filter)[8]วธิทีฤษฎกี าลงัรแีอกทฟีขณะหนึ่ง 
(Instantaneous reactive power theory: PQ)[9]วธิกีรอบอ้างอิง
ซงิโครนัส (Synchronous Reference Frame: SRF)[11]วธิกีารแปลง
ฟูรเิยร์แบบเรว็ (Fast Fourier Transform: FFT)[12]วธิฟูีรเิยร์วนิโดว์
เลื่อน (Sliding Window Fourier Analysis: SWFA)[13]และวิธี
โครงข่ายประสาทเทยีม (Neuron Network: NN)[5] เป็นต้นอย่างไรก็
ตามบทความนี้น าเสนอการตรวจจบักระแสฮาร์มอนิกดว้ยวธิ ีPQ[10]

mailto:thanantj@gmail.com1


 

177 

 

เนื่องจากเป็นวธิทีีไ่มม่คีวามซบัซอ้นมากนกัและมคีวามรวดเรว็ในการ
ค านวณ อกีทัง้ยงัสามารถชดเชยค่าก าลงัรแีอกทฟีเพื่อปรบัปรุงค่าตวั
ประกอบก าลงัใหก้บัระบบรางไฟฟ้าไดอ้กีดว้ย 

การน าเสนอเนื้อหาของบทความนี้จะแบ่งหวัขอ้เป็น 4 หวัขอ้
คอื ในหวัขอ้ที ่2จะน าเสนอการตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิทีฤษฎกี าลงั
รแีอกทฟีขณะหนึ่ง หวัขอ้ที ่3 จะน าเสนอการจ าลองสถานการณ์การ
ก าจดัฮารม์อนิกในระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบัหนึ่งเฟสดว้ยวงจรกรอง
ก าลงัแอกทีฟที่ใช้วิธ ีPQ ในการตรวจจบักระแสฮาร์มอนิก และใน
หวัขอ้ที ่4คอืการสรุปผล 
2) การตรวจจบัฮารม์อนิกด้วยวิธีทฤษฎีก าลงัรีแอกทีฟขณะหน่ึง 

การใชว้ธิทีฤษฎีก าลงัรแีอกทฟีขณะหนึ่งหรอืวธิ ีPQส าหรบั
ค านวณหากระแสอา้งองิใหก้บัวงจรกรองก าลงัแอกทฟี มขี ัน้ตอนการ
ค านวณตรวจจบั4ขัน้ตอนดงันี้ 
 

ขัน้ตอนที ่ 1 ท าการแปลงปรมิาณแรงดนัไฟฟ้าทีแ่หล่งจ่าย (

Sv ) และกระแสไฟฟ้าที่โหลด ( Li ) บนแกนเฟสไปเป็นปริมาณ
แรงดันไฟฟ้าบนแกน  ( Sv , Sv ) และกระแสไฟฟ้าบนแกน 

  ( Li , Li ) โดยใชส้มการที ่(1) และสมการที ่(2) ตามล าดบั ซึ่ง

จากสมการดงักล่าวค่า 
Sv และ Li จะมขีนาดและมุมเฟสเท่ากบั

Sv และ Li ในขณะที่ ค่า Sv และ Li  จะมขีนาดเท่ากบั Sv และ

Li เช่นกัน  แต่จะมีมุมเฟสเลื่ อนไปเท่ ากับ  2/ ดังแสดงใน 
รปูที ่1 

 

 
 
 

รปูที ่1แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าบนแกน   

 
 





















))2/((

)(









tv

tv

v

v

S

S

S

S  

 

(1) 
 





















))2/((

)(









ti

ti

i

i

L

L

L

L  (2) 

 
ขัน้ตอนที ่2 ค านวณค่าก าลงัไฟฟ้าแอกทฟีขณะหนึ่งทีโ่หลด(

Lp ) และก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟขณะหนึ่งที่โหลด (
Lq ) โดยใช้ค่า

แรงดนัและกระแสไฟฟ้าบนแกน   ดงัแสดงในสมการที ่(3) 
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ขัน้ตอนที ่3 ค านวณหากระแสไฟฟ้าอ้างอิงบนแกน   

โดยใชส้มการที ่(4) 
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โดยที่

Lp~ คือองค์ประกอบฮาร์มอนิกที่แยกออกจาก
Lp โดยการใช้

วงจรกรอง (Filter) ซึ่งในบทความนี้เลอืกใช้วงจรกรองผ่านสูง (High 
pass filter; HPF) แสดงไดด้งัรปูที ่2 
 
 

 
 

รปูที ่2การใชว้งจรกรองผา่นสงูแยกระหวา่ง 
Lp  และ 

Lp~  
 

ขัน้ตอนที ่ 4ก าหนดใหก้ระแสอ้างองิบนแกนเฟส ( 
Ci ) มคี่า

เท่ากบักระแสอ้างอิงบนแกน  ( Ci ) ดงัสมการที่ (5) ซึ่งกระแส
ดงักล่าวจะถูกใชเ้ป็นกระแสอ้างองิใหก้บัวงจรกรองก าลงัแอกทฟีเพื่อ
ฉดีกระแสชดเชยฮารม์อนิกต่อไป 
 

CC ii   (5) 

 
จากขัน้ตอนทัง้หมดในขา้งตน้สามารถสรุปเป็นไดอะแกรมการค านวณ
การตรวจจับฮาร์มอนิกด้ว ยวิธี  PQ ได้ดัง รูปที ่

รปูที ่3 แผนภาพการตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิกี าลงัรแีอกทฟีขณะหนึ่ง 
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รปูที ่4ระบบรางไฟฟ้าทีพ่จิารณาก าจดัฮารม์อนิกดว้ยวงจรกรองก าลงัแอกทฟี

3) การจ าลองสถานการณ์ 
การจ าลองสถานการณ์เพื่อตรวจสอบผลการตรวจจับ 

ฮาร์มอนิกด้วยวธิี PQ จะก าหนดใช้วงจรกรองก าลงัแอกทฟีเป็น
แหล่งจ่ายกระแสในอุดมคติท าหน้าที่ฉีดกระแสชดเชยทัง้นี้ เพื่อ
พจิารณาเฉพาะผลการตรวจจบัฮาร์มอนิกเท่านัน้โดยยงัไม่พจิารณา
ถงึผลกระทบดา้นโครงสรา้งของ SAPF และระบบควบคุม โดยระบบ
รางไฟฟ้าทีพ่จิารณาก าจดัฮาร์มอนิกสามารถแสดงไดด้งัรูปที่ 4 ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัทีส่ าคญัคอื 

 
ส่วนที1่ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าระบบรางกระแสสลับหนึ่งเฟส 

แบบเหนือศีรษะ (Overhead wire system) รบัแรงดนัไฟฟ้าขนาด  
69 kV60Hz จากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Substation) ผ่านหมอ้แปลง
แปลงแรงดนัเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัหนึ่งเฟส 26kV 60Hz  
ต่อเขา้กบัโหลดรางไฟฟ้า (Traction load) ซึ่งแทนด้วยแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าที่เป็นองค์ประกอบมูลฐานและองค์ประกอบฮาร์มอนิก 
ทีเ่กดิขึน้จรงิในระบบรางไฟฟ้า ดงัแสดงสเปกตรมัในรปูที ่5[14] 

ส่วนที ่2 บล็อกการตรวจจบักระแสฮาร์มอนิกด้วย PQ 
(PQ harmonic detection) ทีม่ขี ัน้ตอนการค านวณตรวจจบัตามทีไ่ด้
อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 2 โดยบล็อกดังกล่าวจะท าหน้าที่ค านวณ 
หากระแสอา้งองิใหก้บัวงจรกรองก าลงัแอกทฟี 

 
ส่วนที ่3บล็อกวงจรกรองก าลังแอกทีฟที่เป็นแหล่งจ่าย 

กระแสในอุดมคติ ท าหน้าที่ฉีดกระแสชดเชยให้กบัระบบรางไฟฟ้า
ตามค่ากระแสอา้งองิทีไ่ดจ้ากบลอ็กการตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิ ีPQ 
การจ าลองสถานการณ์ระบบที่พิจารณาดังกล่าวจะใช้โปรแกรม 
Simulink/MATLAB โดยการตรวจสอบผลการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ย
วธิีPQ จะใช้ค่าเปอร์เซนต์ความเพี้ยนกระแสฮาร์มอนิก (% THDI) 
เป็นตวับ่งชี้ประสทิธผิล โดยค่า % THDI ดงักล่าวสามารถค านวณได้
จากสมการที่ (6) ผลการจ าลองสถานการณ์ของระบบในรูปที่ 4
สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่6 
 

 

 
 

รปูที ่5สเปกตรมัอนัดบักระแสฮารม์อนิกของโหลดรางไฟฟ้า 







2

2

1

1

h

hI I
I

THD  (6) 

 
จากรูปที่ 6 สังเกตได้ว่ากระแสที่โหลด (

Li ) มีลักษณะ 
บดิเบี้ยวไม่เป็นรูปคลื่นไซน์ซึ่งเกดิจากมปีรมิาณฮาร์มอนิกปะปนอยู่ 
ในระบบรางไฟฟ้าตามสเปกตรัมในรูปที่ 5 และเมื่อพิจารณา 
กระแสที่แหล่งจ่าย (

Si ) ก่อนการฉีดกระแสชดเชยเข้าสู่ระบบ  
(Before compensation) ตัง้แต่เวลา 0 วนิาท ีถงึ 0.06 วนิาท ีจะเหน็
ได้ว่าลกัษณะรูปสญัญาณมีรูปร่างเหมอืนกระแสโหลดทุกประการ
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการชดเชย(Aftercompensation) ในช่วงเวลา
ตัง้แต่ 0.06วนิาท ีเป็นตน้ไปโดยใชว้งจรกรองก าลงัแอกทฟีฉีดกระแส

ชดเชย ( Ci ) ทีม่ลีกัษณะรูปสญัญาณเหมอืนกบักระแสอ้างอิง ( *

Ci ) 
ที่ได้จากการตรวจจับด้วยวิธี PQสังเกตได้ว่ารูปสัญญาณของ 

Si  กลับมามีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซด์ เพิ่มมากขึ้น โดยวัดค่ า  
%THDIของ Si ได้เท่ากบั 0.27 % (ค่าดงักล่าวอยู่ในกรอบมาตรฐาน  
IEEEStd.519-2014) ในขณะทีก่่อนการชดเชยค่า %THDIของ Si  
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รปูที ่6ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮารม์อนิก 
 

มคี่าสูงเท่ากบั 22.2 % (ไม่อยู่ในกรอบมาตรฐาน) นอกจากนี้ เมื่อ
พจิารณาถึงผลค่าตวัประกอบก าลงั (power factor: PF) โดยการ
เปรยีบเทยีบมุมเฟสระหว่างของ Sv กบั Si (ดงัแสดงในรูปกราฟย่อย
ดา้นขวาในรปูที ่6 ) พบว่าภายหลงัการชดเชยรปูสญัญาณของ Sv กบั 

Si  มมีมุเฟสตรงกนัและค านวณค่า PF ไดเ้ท่ากบั 1 
จากผลดงักล่าวหมายความว่าการตรวจจบัฮารม์อนิกดว้ยวธิ ีPQใหผ้ล
การค านวณถูกต้อง และมสีมรรถนะการตรวจจบัที่ดีส่งผลให้วงจร
กรองก าลงัแอกทฟีสามารถก าจดัฮารม์อนิกในระบบรางไฟฟ้าไดอ้ย่าง
มปีระสทิธผิล 

 
4) สรปุ 

บทความนี้ได้น าเสนอการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวธิทีฤษฎี
ก าลงัรแีอกทฟีขณะหนึ่งส าหรบัใช้ค านวณกระแสอ้างอิงให้กบัวงจร
กรองก าลงัแอกทฟี เพือ่ก าจดัฮารม์อนิกในระบบรางไฟฟ้ากระแสสลบั
หนึ่งเฟส โดยผลการตรวจสอบการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ
ดงักล่าว พบว่า วงจรกรองก าลงัแอกทฟีที่ใช้การตรวจจบัฮาร์มอนิก 
ดว้ยวธิ ีPQ สามารถชดเชยหรอืก าจดัฮารม์อนิกไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
โดยค่า % THDIหลงัการชดเชยของกระแสที่แหล่งจ่ายมคี่าลดลงและ
อยู่ในกรอบมาตรฐาน IEEE Std. 519-2014 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอการวเิคราะหห์ลกัการชดเชยก าลงัรแีอกทฟีโดย

ใช้วงจรสรา้งความยืดหยุ่นให้ระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั (Flexible 
AC Transmission Systems :  FACTS)  2  ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  ว ง จ ร 
ทีซีอาร์ (Thyristor-Control Reactor: TCR) และวงจรทีเอสซี (Thyristor-
Switched Capacitor: TSC) การวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อหาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรข์องวงจรทซีอีารแ์ละวงจรทเีอสซีในรูปของการชดเชยค่าก าลงัรี
แอกทีฟ ให้กับระบบไฟฟ้าหนึ่ งเฟส การตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรท์ีไ่ด้จากการวเิคราะห ์จะท าการเปรยีบเทยีบผล
กับการจ าลองสถานการณ์การท างานของทัง้สองวงจรโดยใช้โปรแกรม 
MATLAB/Simulink ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ข อ ง ว ง จ ร ที ซี อ า ร์ แ ล ะ ว ง จ ร ที เ อ ส ซี 
มคีวามถูกต้อง และใหผ้ลตอบสนองการชดเชยค่าก าลงัรแีอกทฟีทีส่อดคล้อง
กบัผลทีไ่ดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ค าส าคญั: วงจรสรา้งความยดืหยุน่ใหร้ะบบส่งจา่ยก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั 
วงจรทซีอีาร ์วงจรทเีอสซ ีการชดเชยก าลงัรแีอกทฟี 
 
ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the reactive power 
compensation using Flexible AC Transmission System (FACTs) .  Two 
types of FACTs, the Thyristor controlled reactors ( TCR)  and the 
Capacitor Thyristor-Switch (TSC) are proposed in this paper. The aim 
of analysis to determine the mathematical model of TCR and TSC with 
the reactive power compensation in the single phase power systems. 
The validation of the TCR and TSC mathematical model will be 
compared with the simulation results using MATLAB/ Simulink.  The 
validation result is confirmed that the mathematical model of TCR and 
TSC obtained from the analysis are accuracy.  Furthermore, the 
responding of the compensating reactive power by TCR and TSC 
model are consistent with the simulation results using computer 
program. 

 

Keywords :  flexible AC transmission systems, FACTs, TCR, TSC,  
reactive power compensation 
 
1) บทน า 

เนื่องจากปจัจุบนัมกีารใชง้านไฟฟ้าทีเ่พิม่มากขึน้และการใช้
งานกบัโหลดที่หลากหลายตามการขยายตวัของเศรษฐกิจท าให้เกิด
ปญัหาต่าง ๆ กบัระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า เช่น ปญัหาทางด้านขนาด
ของแรงดนัตกทีป่ลายสาย ปญัหาทางดา้นตวัประกอบก าลงั และปญัหา
ด้านเสถียรภาพและความมัน่คงกบัระบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า เป็นต้น  
จากปญัหาที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ การเลอืกวธิกีารปรบัปรุงระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้านัน้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการลงทุนและสภาพพืน้ที ่วธิหีนึ่ง
ที่นิยมน ามาใช้มาใช้ในการปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเพื่ อลด
ก าลงัไฟฟ้าสูญเสยี คอื การตดิตัง้วงจรสรา้งความยดืหยุ่นให้ระบบส่ง
จ่ายก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ [1] เนื่ องจากสามารถปรับการจ่าย
ก าลงัไฟฟ้ารแีอกทฟเขา้สู่ระบบและแก้ปญัหาตวัประกอบก าลงัได้อีก
ดว้ย ซึง่วงจรสรา้งความยดืหยุ่นใหร้ะบบส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั
นัน้ ยงัสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด ไดแ้ก่ วงจรทซีีอาร์ (TRC) 
[2] วงจรทเีอสซ ี(TSC) [3] วงจรเอสวซี ี(SVC) [4] และวงจรสแตทคอม 
(STATCOM) [5] แต่ ในบทความนี้  จะน าเสนอการวิเคราะห์ ห า
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทีซีอาร์และวงจรทีเอสซีเพื่อ
อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร ช ด เ ช ย ค่ า ก า ลั ง 
รแีอกทีฟให้กับระบบไฟฟ้าก าลงัหนึ่งเฟส ส าหรบัการน าไปใช้เป็น
ประโยชน์สู่การพฒันา การออกแบบวงจร รวมถึงการออกแบบระบบ
ควบคุมการท างานของวงจรต่อไป 

ส าหรบัโครงสร้างการน าเสนอของบทความนี้ ประกอบด้วย 
การวเิคราะห์หาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทซีอีาร์และวงจร 
ทีเอสซีจะน าเสนอไว้ในหัวข้อที่ 2 การตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลอง และการอภปิรายผลการจ าลองสถานการณ์จะน าเสนอใน
หวัขอ้ที ่3 และในหวัขอ้ที ่4 คอืการสรุปผลของบทความ 

mailto:kongpol@sut.ac.th
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2) การวิเคราะห์หาแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องวงจรทีซีอาร ์  
   และวงจรทีเอสซี 
 การวเิคราะห์หาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทซีอีาร์
และวงจรทเีอสซ ี[6] เพื่อหาสมการค านวณค่าก าลงัรแีอกทฟีของแต่ละ
วงจร ทีส่ามารถชดเชยใหก้บัระบบไฟฟ้าก าลงัหนึ่งเฟส สามารถอธบิาย
ไดด้งันี้  
 2.1) แบบจ าลองทางคณติศาสตรข์องวงจรทซีอีาร์  
 โครงสร้างของวงจรทีซีอาร์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 
ตวัเหนี่ยวน าต่ออนุกรมกบัอุปกรณ์สวติช์แบบไทรสิเตอร์ [6] ดงัแสดง
ในรปูที ่1 
 

 
 

รปูที ่1: วงจรทซีอีาร ์
 

 จากวงจรรปูที ่1 สามารถก าหนดความสมัพนัธไ์ดส้มการที ่(1) 
และ (2) ดงันี้ 
 

v(t)= Vmcos(ωt)    (1) 

iL(t)= 
1

L
∫ v(t)dt
ωt

∝
   (2) 

 

 จากสมการที ่(2) ผลกระแสทีส่ามารถชดเชยไดค้อื 
 

iL(t)=  
Vm

ωL
(sin(ωt)-sin(α))           (3) 

 โดยทีม่มุ α  คอืมมุจุดชนวนไทรสิเตอร ์มคี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 
π

2
 

    
 เมือ่พจิารณาการค านวณค่าก าลงัรแีอกทฟีในรูปแบบทัว่ไปจะ
สามารถค านวณค่าก าลงัรแีอกทฟีของวงจรทซีอีาร์ทีส่ามารถชดเชยได ้
ดงัสมการที ่(5) โดยที ่iL,rms คอื ค่า rms ของ iL(t) 
 

Q=vrmsiL,rmssin(θ)  (5) 
 โดยที ่θ คอื มมุต่างเฟสระหว่างแรงดนัและกระแส 
  

หมายเหตุ: ส าหรบัค่าก าลงัแอกทฟีของวงจรทซีอีารจ์ะมคี่าเท่ากบัศนูย์
ทัง้นี้เนื่องจากการออกแบบวงจรดงักล่าวไมป่รากฎอุปกรณ์ทีท่ าใหเ้กดิ
ค่าอมิพแีดนซ์สว่นจรงิ  
 
2.2) แบบจ าลองทางคณติศาสตรข์องวงจรทเีอสซ ี 
 โครงสร้างของวงจรทีเอสซีจะประกอบด้วยอุปกรณ์ตัว
เหนี่ยวน าต่ออนุกรมกบัอุปกรณ์สวติชแ์บบไทรสิเตอร ์และตวัเกบ็ประจุ 
[6] ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่2: วงจรทเีอสซ ี
 

จากวงจรทเีอสซดีงัรปูที ่2 สามารถก าหนดความสมัพนัธ์ของ
วงจรโดยอาศยัหลกัการของ Kirchhoff's voltage law (KVL) แสดงได้
ดงัสมการที ่(6) ถงึ (8) 
 

V=VC+VSW+VL   (6) 

VC= 
1

C
∫ iC(t)dt   (7) 

VL=L
di

dt
    (8) 

  

 โดยก าหนดให ้ v(t)= Vmsin(ωt+α) 
เมือ่ท าการแทนสมการที ่(7), (8) ในสมการที ่(6) จะไดผ้ลดงั

สมการที ่(9) จากนัน้ด าเนินการแปลงลาปลาซ (Laplace’s Transform) 
สมการที ่(9) จะไดด้งัสมการที ่(10) 
 

v= 
1

C
∫ iCdt+ VSW+L

di

dt
   (9) 

V(s)= (
1

Cs
+Ls) I(s)+

VSW

s
   (10) 

 
 ก าหนดให ้VSW=VCO โดยที ่VCO คอื ค่าแรงดนัเริม่ตน้ของตวั
เกบ็ประจุ จะไดว้่า 

V(s)= (
1

Cs
+Ls) I(s)+

VCO

s
   (11) 
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 ด าเนินการจดัสมการที่ (11) ใหม่ให้อยู่ในรูปของกระแสจะได้
ดงั        สมการที ่(12) 

I(s)= 
sCV(s)

s2LC+1
-

CVCO

s2LC+1
   (12) 

 
 ด า เนิ น ก าร แป ล งล าป ล าซ ผ กผัน  ( inverse Laplace’s 
Transform ) สมการที ่(12) เพื่อหาผลเฉลยของ i(t) จะไดผ้ลดงัสมการ
ที ่(13) และ (14) 

i(t)=L-1(I(s))=L-1 (
sCV(s)

s2LC+1
) -L-1 (

CVCO

s2LC+1
)  (13) 

i(t)= (
n2

n2-1
)ωCVm cos(ωt+α) -ωC Vmcos(ωnt) 

   cos(α) -nωC (VCO-Vm (
n2

n2-1
) sin(α)) sin(ωnt)     (14) 

 
โดยปกตหิลกัการท างานของวงจรทเีอสซจีะท างานใน 2 กรณ ี 

สภาวะ คือ กรณีเปิดวงจร ซึ่งจะท าให้กระแส (i(t)) มคี่าเท่ากบัศูนย ์
และกรณีปิดวงจร จะท าใหก้ระแส (i(t)) มคี่าสูงสุด จากหลกัการท างาน
ของวงจรดังกล่าว ถ้าไม่พิจารณาผลสภาวะกระแสชัว่ครู่ จะท าให้
สามารถลดรปูสมการที ่(14) ได ้โดยก าหนด 2 เงือ่นไข [7] ดงันี้  
 

เงือ่นไขที ่1 ก าหนดให ้cos(α) = 0 หรอื sin(α) = 1 

เงือ่นไขที ่2 ก าหนดให ้ VCO=±Vm (
n2

n2-1
) 

 ดงันัน้ในสภาวะคงตวัเมือ่ท าการปิดวงจรจะสามารถค านวณหา
กระแส (i(t)) ไดจ้าก 
 

i(t)=-Vm (
n2

n2-1
)ωCsin(ωt)  (15) 

 
 ซึง่จากสมการกระแสขา้งตน้ เมือ่พจิารณาใหอ้ยู่ในรปูของ
ก าลงั รแีอกทฟีทีว่งจรทเีอสซสีามารถชดเชยได ้จะแสดงผลไดด้งั
สมการที ่(16) โดยที ่irms คอื ค่า rms ของ i(t) 
 

Q=vrmsirmssin(θ)   (16) 
 

หมายเหตุ: ส าหรบัค่าก าลงัแอกทฟีของวงจรทเีอสซจีะมคี่าเท่ากบัศนูย์
ดว้ยเหตุผลทางการออกแบบวงจรเช่นเดยีวกบักรณวีงจรซทีอีาร ์
 จากสมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์การชดเชยค่าก าลงั     
รแีอกทฟีของวงจรทซีอีาร์และทเีอสซทีีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ดงัสมการที ่
(5) และ (16) ตามล าดับ ล าดับต่อไป จะเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจ าลองดงักล่าว ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้
ต่อไปนี้  
  
 

 
3) การตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
การชดเชยค่าก าลงัรแีอกทฟีรวมถงึการตรวจสอบค่าก าลงัแอกทฟีของ
วงจร ทซีอีาร ์และวงจรทเีอสซ ีทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นหวัขอ้ทีผ่่านมา
จะพิจารณาเปรยีบเทียบกบัผลที่ได้จากการจ าลองสถานการณ์วงจร
ดงักล่าวโดยตรงด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งมรีายละเอียด
ดงันี้ 

3.1) การตรวจสอบความถูกตอ้งแบบจ าลองของวงจรทซีอีาร ์
 

 
รปูที ่3 : ระบบทีพ่จิารณาใชต้รวจสอบวงจรทซีอีาร ์

 
ระบบทีพ่จิารณาจ าลองสถานการณ์ส าหรบัการตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบจ าลองของวงจรทซีีอาร์แสดงได้ดงัรูปที่ 3 จากระบบ
ดงักล่าว แรงดนัของระบบไฟฟ้าก าลงัหนึ่งเฟสที่พจิารณามคี่าเท่ากบั 
220 Vrms ต่อเขา้กบัวงจรทซีีอาร์ที่ใชต้วัเหนี่ยวน า 1 mH ดงัปรากฎใน
รูป ซึ่งเมื่อท าการจ าลองสถานการณ์ระบบดงักล่าวสามารถแสดงผล
การชดเชยก าลงัรแีอกทฟี และค่าก าลงัแอกทฟีของระบบได้ดงัรูปที่ 4 
และ 5 ตามล าดบั (ในส่วนของ simulation) โดยการจ าลองสถานการณ์
จะท าการปรบัมมุ α จาก π/2 ลดลงถงึ 0 

จากรูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการชดเชยค่าก าลัง        
รแีอกทีฟของวงจรทีซีอาร์ที่ได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ตาม
สมการที่ (5) (กราฟเส้นประ equation) และผลที่ได้จากการจ าลอง
สถานการณ์ (กราฟเสน้ทบึ simulation) ทีค่่ามุม α จาก π/2 ลดลงถึง 
0โดยจะสงัเกตได้ว่า ผลค่าก าลงัรแีอกทีฟที่ได้จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์มลีกัษณะสอดคลอ้งกบัผลทีไ่ดจ้ากการจ าลองสถานการณ์
วงจรโดยตรง โดยพบว่า ปรมิาณก าลงัรแีอกทฟีจะมคี่าเพิม่ขึน้ตามการ
ปรบัลดมุม α ลง โดยเมื่อมุม α มคี่าเท่ากบั π/2 จะให้ปรมิาณก าลงั 
รแีอกทฟีต ่าสุด (ประมาณ 0 VA) และเมื่อปรบัมุม α เท่ากบั 0 จะให้
ปริมาณก าลังรีแอกทีฟสูงสุดที่วงจรทีซีอาร์สามารถชดเชยได ้ 
(ประมาณ 1550 VA) นอกจากนี้  เมื่อท าการปรบัมุม α ที่อยู่ในช่วง 
π/2 ถึง 0 จะเห็นได้ว่า ค่าก าลงัรแีอกทีฟที่ได้จากแบบจ าลองให้ผลที่
คล้องตามกบัผลจากการจ าลองสถานการณ์เมื่อพจิารณาในสภาวะคง
ตวั โดยสามารถปรบัเพิม่ลดปรมิาณก าลงัรแีอกทฟีไดจ้ากการก าหนด
มมุ α จากผลดงักล่าวหมายความว่า แบบจ าลองของวงจรทซีอีารท์ีไ่ด้
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จากการวเิคราะห์ในหวัขอ้ที่ 2.1 มคีวามถูกต้องเมือ่ปรยีบเทยีบกบัผล
การจ าลองสถานการณ์ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

รปูที ่4: ความสมัพนัธข์องมมุ α กบัค่าก าลงัรแีอกทฟีของวงจรทซีอีาร ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5: ความสมัพนัธข์องมมุ α กบัก าลงัแอกทฟีของวงจรทซีอีาร ์

 
ในรูปที่ 5 แสดงถึงปริมาณก าลังแอกทีฟที่ได้จากวงจร 

ทซีีอาร์เมื่อปรบัมุม α จาก π/2 ลดลงถึง 0 โดยพบว่า ปรมิาณก าลงั 
แอกทฟีทีไ่ด้จากการจ าลองสถานการณ์ (simulation) จะมคี่าใกลเ้คยีง
ศูนย์ สอดคล้องกบัการออกแบบโครงสร้างของวงจรซึ่งจะไม่ปรากฎ
เทอมอมิพแีดนซ์ส่วนจรงิจงึท าใหค้่าก าลงัแอกทฟีที่วงจรดงักล่าวมคี่า
เป็นศนูย ์ 

2.2) การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองวงจรทเีอสซ ี
 

 
 
 

 
 
 
 
รปูที ่6 : ระบบทีพ่จิารณาใชต้รวจสอบวงจรทซีอีาร์วงจรทเีอสซ ี

 
ระบบที่พิจารณาจ าลองสถานการณ์เพื่อใช้ตรวจสอบความ

ถูกต้องของแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องวงจรทเีอสซ ีจะพจิารณาที่
แรงดนั 220 Vrms และต่อเข้ากบัวงจรทีเอสซีที่มตีัวเหนี่ยวน า 0.1 H 

และตวัเก็บประจุ 1 mF ดงัแสดงในรูปที่ 6 จากระบบดงักล่าว เมื่อท า
การจ าลองสถานการณ์โดยก าหนดใหม้กีารเปิดวงจรทีเ่อสซ ี(TSC(off)) 
โดยการปรบัมุม α เท่ากบั π และปิดวงจรทเีอสซ ี(TSC(on)) โดยการ
ปรบัมุม α เท่ากบั 0 สามารถแสดงผลการชดเชยก าลงัรแีอกทฟี และ
ค่าก าลงัแอกทีฟของระบบได้ดงัรูปที่ 7 และ 8 ตามล าดบั (รูปกราฟ 
simulation) 

 

 
รปูที ่7: ความสมัพนัธข์องการเปิด/ปิดวงจรทเีอสซกีบัค่าก าลงัรแีอกทฟี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8: ความสมัพนัธข์องการเปิด/ปิดวงจรทเีอสซกีบัค่าก าลงัแอกทฟี    
 

จากรูปที่ 7 สังเกตได้ว่า ปริมาณก าลังรีแอกทีฟที่ได้จาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (equation) มคีวามสอดคล้องและคล้อย
ตามกบัผลทีไ่ดจ้ากการจ าลองสถานการณ์ (simulation) ทัง้ในกรณีเปิด
วงจร (TSC(off)) และปิดวงจร (TSC(on)) โดยเมือ่ท าการเปิดวงจร จะ
เห็นได้ว่า ปรมิาณก าลงัรแีอกทฟีมคี่าประมาณเท่ากบัศูนย์ ในขณะที่
เมื่อท าการปิดวงจร จะได้ปรมิาณก าลงัรแีอกทีฟสูงสุดที่วงจรทีเอสซี
ชดเชยได้ (ประมาณ 1700 VA ในสภาวะคงตัว) จากผลดังกล่าว
หมายความว่า แบบจ าลองของวงจรทีเอสซีที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
หัวข้อที่2.2 มีความถูกต้องเมื่อ เปรียบเทียบกับผลการจ าลอง
สถานการณ์ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปรมิาณก าลงัแอกทฟีดงัรูปที่ 8 
สงัเกตได้ว่า ผลการจ าลองสถานการณ์ของระบบที่พิจารณาทัง้กรณี
วงจรทเีอสซเีปิดและปิดวงจร (TSC(off) และTSC(on)) จะใหค้่าปรมิาณ
ก าลงัแอกทฟีเป็นศนูย์ซึ่งเป็นไปตามกบัการออกแบบวงจรทีไ่ม่ปรากฎ
อมิพแีดนซ์ส่วนจรงิจงึท าใหค้่าก าลงัแอกทฟีทีว่งจรทเีอสซดีงักล่าวมคี่า
เป็นศนูย ์
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4) สรปุ 

บทความนี้ ได้น าเสนอการวิเคราะห์หลักการชดเชยก าลัง 

รแีอกทฟีดว้ยวงจร FACTS 2 ชนิด คอื วงจรทซีอีาร์ และวงจรทเีอสซ ี

ส าหรบัระบบไฟฟ้าก าลงัหนึ่งเฟส การวิเคราะห์วงจรดงักล่าวได้หา

แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ส าหรบัอธบิายการชดเชยค่าก าลงัรแีอกทฟี

ของวงจรทีซีอาร์ และวงจรทีเอสซี ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ พบว่า 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มีความถูกต้องโดยสามารถให้ผลการ

ชดเชยค่าก าลงัรแีอกทฟีทีส่อดคลอ้งกบัผลทีจ่ากการจ าลองสถานการณ์

วงจรโดยตรงดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ อย่างไรก็ตาม หากพจิารณา

ถงึโครงสรา้งของวงจรและผลการจ าลองสถานการณ์อย่างละเอียด จะ

พบขอ้จ ากดัของแต่ละวงจร คอื การชดเชยก าลงัรแีอกทฟีของวงจรทซีี

อาร์จะให้ผลตอบ สนองที่ค่อนขา้งช้าและสามารถชดเชยได้เฉพาะค่า

ก าลงัรแีอกทฟีแบบคาปาซิทีฟเท่านัน้ ในขณะที่วงจรทเีอสซีถึงแมจ้ะ

สามารถชดเชยก าลงัรแีอกทฟีไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่กไ็ม่สามารถปรบัค่า

ก าลงัรีแอกทีฟละเอียดตามที่ต้องการได้ ดงันัน้ ทัง้วงจรทีซีอาร์และ

วงจรทเีอสซี จงึนิยมน ามาใช้งานรวมกนัโดยออกแบบให้วงจรทซีีอาร์

ชดเชยก าลงัรแีอกทฟีแบบคาปาซิทีฟที่สามารถปรบัละเอียดได้ ส่วน

วงจรทีเอสซีจะใช้ส าหรบัการชดเชยค่าก าลงัรแีอกทฟีแบบอินดกัทีฟ

แทน ทัง้นี้เพื่อใหก้ารชดเชยก าลงัรแีอกทฟีกบัระบบไฟฟ้ามคีวามหยดื

หยุ่นมากทีสุ่ด 
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บทคดัย่อ  

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบในการ
ตรวจจบัสารก่อมะเรง็ชนิดเบนซีนที่อยู่ในควนัธูป โดยอุปกรณ์ต้นแบบนี้จะ
สามารถแสดงความเขม้ขน้ของสารเบนซนีในบรเิวณทีต่รวจจบัตลอดเวลา ซึ่ง
มขีอ้ดเีหนือกว่าวธิกีารตรวจสอบสารเบนซนีแบบทัว่ไปทีจ่ะตอ้งเกบ็กลุ่มควนั
ตัวอย่างแล้วส่งห้องปฏิบัติการทางเคมีเพื่อตรวจสอบผล ข้อดีดังกล่าวจะ
น าไปสู่การพฒันาระบบป้องกนัหรอืก าจดัสารก่อมะเรง็ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป
ในอนาคต ตวัโมดูลทีพ่ฒันาขึน้ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนหลกัดงันี้ 1.แหล่งจา่ย-
แสง 2.ตวัตรวจวดัแสง 3.วงจรปรบัแต่งสญัญาณ 4.ชดุกลไกส าหรบัวดัแสง ซึง่
แต่ละส่วนจะท างานร่วมกนัโดยใช้วธิกีารทางสเปกโตรสโกปีในการวเิคราะห์
ผลเพื่ อหาสารเบนซีนที่ปะปนอยู่ในควันธูป  แสงที่ใช้จะอยู่ในช่วงรังสี
อลัตราไวโอเลต-ซ ี(UV-C) ตวัโมดูลถูกออกแบบใหต้รวจวดัความเขม้ขน้ของ
สารเบนซนีในอากาศได้ในชว่ง 0-45 ppm. แลว้จะใหแ้รงดนัเอาต์พุตทีแ่ปรผนั
ตามปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเบนซนี  
ค าส าคญั: แหล่งจา่ยแสง, ตวัตรวจวดัแสง, วงจรปรบัแต่งสญัญาณ, ชดุกลไก
ส าหรบัวดัแสง, สเปกโตรสโกปี 
 
Abstract 
 This research aims to develop prototype of the sensor module 
for measuring Benzene compounds in incense smoke.  This prototype 
can monitor the intensity of Benzene in the detected area on site. This 
has superior advantages over determining Benzene intensity by 
analyzing the sample in laboratory.  On site monitoring of Benzene 
compounds in air provides the quick results which is flexible for further 
development of the solution for preventing Benzene compounds in 
incense smoke in the future. The developing sensor module consists of 
four main parts:  Light source, light detector, signal conditioner and 
mechanical parts for measuring light.  The principle of this sensor 
module is based on spectroscopy analysis for determining only 
Benzene compounds in incense smoke.  The light source used in this 
development is in the ultraviolet (UV-C)  range.  The sensor module is 
designed to be able to detect the intensity of Benzene compound in air 
within the range of 0-45 ppm. The voltage output of the sensor module 
is proportional to the intensity of Benzene compounds. 

Keywords: Light source, Light detector, Signal conditioner, Mechanical 
parts for measuring light 
1) บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มอีตัราการใช้ธูปสูง เนื่องจาก
ประชากรรอ้ยละ 94.6 ของประเทศ [1] นบัถอืศาสนาพุทธ การประกอบ
พธิกีรรมทางศาสนาส่วนใหญ่จะจุดธปูเป็นองค์ประกอบ เมือ่ธปูเกดิการ
เผาไหม้จะเกิดสารต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม [2,3]  ซึ่ง
สอดคล้องกบัรายงานผลการวจิยัจากสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี ทรงเป็น
หนึ่งในคณะผูว้จิยั ร่วมกบัทมีวจิยั [4] ไดท้ าการตรวจหาปรมิาณสารก่อ
มะเรง็ในอากาศบรเิวณทีม่กีารจุดธูปปรมิาณมากจากวดั 3 แห่ง พรอ้ม
ทัง้ตรวจหาสารก่อมะเรง็จากผูป้ฎบิตังิานในวดัจ านวน 40 คน เทยีบกบั
ผู้ที่ปฎิบัติงานในหน่วยงานที่ไม่ได้จุดธูปจ านวน 25 ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า บรเิวณวดัมสีารเบนซนี มากถงึ 94 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร 
ขณะที่เกณฑ์ความปลอดภยัก าหนดไว้ไม่ควรมคีวามเขม้ข้นเกิน 1.7 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสารเบนซีนนี้จะก่อให้เกิดมะเร็งเม็ด
เลอืดขาวและยงัท าให้เกดิโรคโลหติจาง [5] นอกจากนี้ยงัตรวจพบสาร
ก่อมะเรง็อกีสองชนิดคอื 1,3-บวิทาไดอนี และเบนโซเอไพรนี ซึง่ลา้นแต่
มีปริมาณ เกินมาตรฐานความปลอดภัยทั ้งสิ้น  ในส่วนของการ
ประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพพบว่าคนงานในหน่วยงานทีไ่ม่มกีารจุด
ธูปมกีารแตกหกัของสารพนัธุ์กรรมแต่ร่างกายสามารถซ่อมแซมไดซ้ึ่ง
เป็นเรื่องปกติ ต่างจากคนงานที่ได้รบัควนัธูปเป็นประจ าจะพบการ
แตกหกัของสารพนัธุ์กรรมเพิม่มากขึน้โดยสวนทางกบัความสามารถใน
การซ่อมแซมของร่างกายทีล่ดลงจนน าไปสู่การแบ่งตวัของเชลลจ์นกาย
เป็นมะเรง็ในที่สุด จากอนัตรายดงักล่าวผู้เชีย่วชาญจงึมคี าแนะน าต่าง 
ๆ เช่น หลกีเลี่ยงการจุดธูปในบรเิวณอากาศไม่ถ่ายเท  ควรใช้ธูปสัน้ 
ดบัหรอืเกบ็ธปูใหเ้รว็ขึน้ เป็นต้น แต่ตราบใดทีส่ารก่อมะเรง็นัน้ยงัคงอยู่
ในอากาศกย็งัมคีวามเสีย่งทีจ่ะเขา้สู่ร่างกายไดทุ้กเมือ่เช่น ปนเป้ือนลง
ในอาหารและน ้าดืม่หรอืเกดิการสูดดมเขา้ไปของผูท้ีข่าดความรูใ้นเรื่อง
พษิภยัอนัตรายจากควนัธปู 

ในปจัจุบนัยงัไม่มเีครื่องลดปรมิาณสารก่อมะเรง็ดงักล่าว  โดย
การที่จะพัฒนาเครื่องลดปริมาณสารก่อมะเร็งเหล่านี้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวตรวจวดัปรมิาณสารก่อ
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มะเรง็ในกลุ่มดงักล่าว (เบนซนี, 1,3-บวิทาไดอนี, เบนโซเอไพรนี) เป็น
ขัน้แรก โดยทัว่ไปวธิกีารวดัปรมิาณสารก่อมะเรง็ในควนัธปูจะใชก้ารดูด
ซบัด้วยอุปกรณ์ทางด้านเคมแีล้วน าไปวเิคราะห์ที่ห้องปฏบิตัิการทาง
เคมี ซึ่งจะไม่มีความยืดหยุ่นต่อการพัฒนาเครื่องลดปริมาณสารก่อ
มะเรง็  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นเพื่อสรา้งตวัตรวจจบั
สารเบนซนีในควนัธูปเนื่องจากเป็นสารก่อมะเรง็ทีม่ปีรมิาณมากทีสุ่ดใน
ควันธูป  โดยตัวตรวจจับจะใช้หลักการของสเปกโตรสโกปีเพื่อหา
ปรมิาณความเขม้ขน้ของสารเบนซนี ตวัตรวจจบันี้จะใหผ้ลออกมาเป็น
สญัญาณทางไฟฟ้าทนัททีีต่รวจพบเพื่อให้งา่ยต่อการน าไปประยุกต์ใช้
กบัการพฒันาหรอืสรา้งเครือ่งก าจดัสารเบนซนี ทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป     
 
2) ทฤษฎีและหลกัการ 
 จากการพฒันาโมดูลส าหรบัตรวจจบัสารเบนซนีในควนัโดยใช้
หลกัการของสเปกโตรสโกปี มทีฤษฎแีละหลกัการทีส่ าคญัดงันี้ 
 2.1) สเปกโตรสโกปี (Spectroscopy) เป็นวทิยาศาสตร์แขนง
หนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอนัตรกริยิา (Interactions) ของรงัสแีม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic radiation) กบัสสาร  
 2.1.1) รงัสีแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้ากล่าวถึงในด้านของคลื่นก็จะ
ประกอบไปด้วยสนามแม่เหล็ก  (Magnetic field) และสนามไฟฟ้า 
(Electric field) ทีม่ลีกัษณะเป็นรูปคลืน่ไซน์ทีม่แีนวแรงของทัง้ 2 สนาม
ตัง้ฉากซึ่งกนัและกนั แต่ถ้ากล่าวถึงในด้านของอนุภาคจะประกอบไป
ดว้ยโฟตอน (Photons) ทีไ่มม่มีวลแต่จะมพีลงังานทีแ่ปรผนัตามความถี่
ของรงัสแีมเ่หลก็ไฟฟ้า [6] ตามสมการที ่1   
              

               E = hv = hc/λ = hcv                             (1) 
 

 E = พลงังานของโฟตอน (Joule, J) 
 h = ค่าคงทีข่องพลงัค ์= 6.63 × 10-34Js 
 v = ความถี ่(s-1) 
             λ = ความยาวคลืน่ (m) 
 v = เลขคลืน่ (m-1)  คอืจ านวนคลืน่ใน 1 เมตร 
 c = ความเรว็แสง = 3.0 × 108 ms-1 
 

 2.1.2) อันตรกิริยาของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ากับอนุภาค ตาม
ทฤษฎีควอนตัม อนุภาค (อะตอม โมเลกุล หรือไอออน) จะมรีะดับ
พลงังานซึ่งมคี่าเฉพาะของอนุภาคแต่ละชนิด ที่อุณหภูมหิ้องอนุภาค
ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานะที่มีพลังงานต ่ าที่สุดเรียกว่า  สถานะพื้น 
(Ground state) 

 

 
 

รปูที ่1: แสดงกระบวนการของอนัตรกริยิาระหวา่งรงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้ากบัอะตอม 

 จากรปูที ่1 เมือ่ใหพ้ลงังานแก่อนุภาคในระดบัอะตอมในรปูของ
รงัสีแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้าพลังงานของโฟตอนพอดีกับระดับพลังงาน
ผลต่างระหว่างสถานะกระตุ้น (Excited state)กบัสถานะพื้น (Ground 
state)จะเกดิการดูดกลนืพลงังาน (Absorption) ของรงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้า
ท าให้อะตอมนัน้มรีะดบัของพลงังานสูงขึ้นเรยีกว่า สถานะกระตุ้น แต่
อะตอมในสถานะกระตุ้นนี้ไมเ่สถยีรจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ (10-6 
– 10-9 วินาที) แล้วจะเกิดการปล่อยพลงังาน (Emission) ส่วนเกินที่
ไดร้บัจากโฟตอนออกมาจนระดบัพลงังานกลบัเขา้สู่สถานะพื้นอกีครัง้
เรยีกว่า การผ่อนคลาย (Relaxation) 
 อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมรีะดบัพลงังานของอิเล็กตรอน
เพียงไม่กี่ระดับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเมื่ออะตอมได้ร ับแถบรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มคีวามยาวคลื่นใกล้เคยีงกนัจ านวนมาก จะเกดิเป็น
แถบการดูดกลืนที่เป็นลักษณะเฉพาะของอะตอมนัน้ๆ  จากระดับ
พลังงานไม่กี่ระดับท าให้ยอดของเส้นแถบการดูดกลืน (Absorption 
peaks) ของอะตอมมจี านวนจ ากดัและมลีกัษณะเสน้ไมต่่อเนื่องกนั [6,8]  
เช่น แถบการดดูกลนืของไอโซเดยีมในรปูที ่2 
 

 
รปูที ่2: สเปกตรมัการดดูกลนืของโซเดยีมที่อยู่ในสถานะก๊าซ 

 
แหล่งทีม่า : https://faculty.sdmiramar.edu 
 
 เมื่ออะตอมมาเชื่อมต่อกันเป็นโมเลกุลจะเกิดพลังงานที่
เกีย่วขอ้งเพิม่ขึน้อกีไดแ้ก่ พลงังานการสัน่ และพลงังานการหมนุ แต่ละ
พลงังานยงัมรีะดบัพลงังานย่อยอีกหลายระดบั ยอดของเส้นแถบการ
ดูดกลนืมจี านวนมากและเส้นต่อเนื่องกนัตลอดทัง้แถบ เช่นแถบการ
ดดูกลนืของโมเลกุลเบนซนีแสดงดงัรปูที ่3   
 

 
รปูที ่3: สเปกตรมัการดดูกลนืของโมเลกุลเบนซนีทีอ่ยู่ในสถานะก๊าซ 

 

แหล่งทีม่า : https://www.starnacells.com 

῀ 

῀ 



 

187 

 

 2.1.3) การส่งผ่านและการดูดกลืน เมื่อล าแสงที่มคีวามยาว
คลื่นเดยีวส่องผ่านสารละลายทีม่สีารตวัอย่างอยู่ซึ่งมคีวามหนา t (cm) 
และความเขม้ขน้ c ก าลงัของรงัสจีะลดลงจาก P0 เป็น ดงัรปูที4่ 
 

 
รปูที ่4: แสดงหลกัการส่องผา่นและดูดกลนื 

 
 จากกฎของแลมเบริต์ (lambert’s law) ก าหนดว่าแสงทีถู่กกลนื
เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความหนาของตวักลางที่แสงผ่าน และกฎของ
เบยีร์ (Beer’s law) ก าหนดว่าแสงทีถู่กดูดกลนืเป็นสดัส่วนโดยตรงกบั
ความเข้มข้นของสารในของเหลว เมื่อรวมสองกฎเข้าด้วยกนัจะได้
สมการแสงทีถู่กดดูกลนื (Absorpbance :A) ดงัสมการที ่(2) 
 

                       A = εct                           (2) 
 

          ε = Molar extinction coefficient ของสารแต่ละชนิด ซึง่จะม ี  
              ค่าคงทีใ่นแต่ละความยาวคลืน่ 
        c = ความเขม็ขน้ในหน่วย โมล/ลติร 
        t = ระยะทางทีแ่สงผ่านมหีน่วยเป็นเซนตเิมตร 
 
 2.2) สารเบนซีนเป็นโมเลกุลที่ เกิดจากการรวมตัวกันของ
อะตอมคาร์บอน 6ตัวเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวสลับคู่เป็นวงหก
เหลี่ยมและยงัมอีะตอมไฮโดรเจนเชื่อมต่ออยู่แบบพนัธะเดี่ยวกบัทุกๆ
อะตอมคารบ์อน แสดงดงัรปูที ่5  
 

 
รปูที ่5: แสดงสตูรโมเลกุลและการเชือ่มต่อกนัระหวา่งอะตอมคารบ์อนกบัอะตอม   
          ไฮโดรเจนของสารเบนซนี 
 
 สารเบนซีนมสีเปกตรมัการดูดกลนืรงัสแีม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง
ความยาวคลืน่ 230-270 นาโนเมตร และมกีารดดูกลนืสงูสุดทีค่วามยาว
คลื่น 255 นาโนเมตร [9] ขณะอยู่ในตวัท าละลายไซโคลเฮกซนี ซึ่งเป็น
ความยาวคลืน่ในช่วงอลัตราไวโอเลตซ ี(Ultraviolet-C : UV-C)  
 

3) วิธีการด าเนินการวิจยั 
 3.1) การออกแบบโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบ  
 3.1.1) จากการศึกษาข้อมูลในด้านเทคนิคและวิธีการต่างๆ 
สามารถออกแบบโมดูลตรวจจบัสารเบนซีนต้นแบบที่มสี่วนประกอบ
แบ่งออกเป็น 4ส่วนหลกัดงันี้ 1.แหล่งจ่ายแสง 2.ท่อส่งควนัตวัอย่าง 3.
ตัวตรวจวดั และ4.วงจรขยายสัญญาณพร้อมทัง้ส่วนประกอบอื่นๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
    

 
รปูที ่6: แสดงโครงสรา้งภายนอกของโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบ 

  
 จากรูปที่ 6 โครงสรา้งภายนอกของโมดูลประกอบไปด้วยท่อ
โลหะที่ภายในมีท่อแก้วควอทซ์ (Quartz) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 6 มม. ยาวไปถงึอกีดา้นหนึ่งของโมดูล เป็นท่อล าเลยีงควนัเขา้
สู่ระบบตรวจวัดพร้อมทัง้ป้องกันฝุ่นควันติดแหล่งจ่ายแสงและตัว
ตรวจวดั อกีทัง้สะดวกในการท าความสะอาด ซึ่งคุณสมบตัแิกว้ควอทซ์
คอืยอมใหแ้สงอลัตราไวโอเลตผ่านไดม้ากกว่า 80% [10] ต่อมาเป็นพดั
ลมระบายอากาศขนาด 35×35 มม. ต่อเข้าทางด้านข้างของตัวโมดูล
เพื่อระบายอากาศเนื่องจากแหล่งจ่ายแสง (Light source) ที่ใช้เป็น
หลอดไสม้อุีณหภูมขิณะท างานสูง จงึจ าเป็นต้องระบายความรอ้นออก
เพือ่ลดค่าความผดิพลาดของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
 

 
รปูที ่7: แสดงโครงสรา้งภายในของโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบ 

 
 จากรปูที7่ ภายในของโมดูลประกอบดว้ยหลอดไสเ้ปล่งแสงใน
ย่านอลัตราไวโอเลตซนีิยมเรยีกว่าหลอดยวูซีี ตดิตัง้กบัท่อโลหะทบึแสง
ทีท่ าจากทองแดงเพือ่ป้องกนัแสงรบกวน ดา้นตรงขา้มตดิตัง้ตวัตรวจวดั
แสงยวูซีโีดยระหว่างสองอุปกรณ์นี้จะมรีขูนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5 มม. 
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เพื่อให้แสงส่องผ่านควนัที่เดนิทางอยู่ในท่อแก้วควอทซ์ได้ ถดัไปเป็น
แผ่นวงจรขยายถูกออกแบบให้ติดตัง้อยู่ใกล้ตวัตรวจวดัมากที่สุดเพื่ อ
ป้องกนัสญัญาณรบกวนขณะสญัญาณมรีะดบัแรงดนัต ่า  เมือ่สญัญาณ
ถูกขยายระดับแรงดัน เพิ่มขึ้นแล้วจึงส่ งผ่ านสายสัญญาณไปสู่
คอมพวิเตอร ์
 3.1.2) วงจรของโมดูลตรวจจบัสารเบนซนีต้นแบบประกอบไป
ดว้ยวงจรต่างๆ ดงัรปูที ่8 
 

 
รปูที ่8: แสดงวงจรของโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบ 

 

 
รปูที ่9: แสดงสเปกตรมัของตวัตรวจวดักบัแหล่งจ่ายแสง 

 
 จากรปูที ่8 วงจรของโมดลูส่วนของแหล่งจ่ายแสงประกอบดว้ย
หลอดยูวซีทีีม่ยีอดสูงสุดของสเปกตรมัแสงอยู่ที ่253.7 นาโนเมตรตาม
รปูที ่9 วงจรจะมตีวัตา้นทานต่อขนานกบัตวัเกบ็ประจุแลว้ต่ออนุกรมกบั
หลอดยวูซี ีวงจรในส่วนนี้ใชแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 18 โวลต์ วงจรอกี
ด้านหนึ่งของท่อแก้วควอทซ์เริม่จากตัวตรวจวดัแสงยูวซีีรุ่น GUVC-
T21GH ท าหน้าที่ร ับแสงที่ เหลือจากการดูดกลืนของสารเบนซีน
เปลีย่นเป็นสญัญาณทางไฟฟ้าเพือ่วเิคราะห์ผล ตวัตรวจวดันี้มยีอดของ
สเปกตรมัแสงทีต่รวจวดัได้อยู่ในย่านเดยีวกบัหลอดจ่ายแสงดงัรูปที่ 9 
โดยสเปกตรมัของแสงของอุปกรณ์ทัง้สองนี้จะอยู่ในย่านความยาวคลื่น
ทีส่ารเบนซนีในสถานะก๊าซสามารถดูดกลนืไดด้ทีีสุ่ดประมาณ 253-255 
นาโนเมตร ดงัแสดงในรปูที ่3 สญัญาณทีไ่ดจ้ากตวัตรวจวดัแสงยวูซีถีูก
ส่งต่อไปขยายที่วงจรขยายแบบไม่กลบัเฟส(non-inverting amplifier) 
โดยใช้ออปแอมป์เบอร์ LM358 มอีตัราการขยาย 150 เท่า นอกจากนี้
ยงัมีตัวตรวจวดัอุณหภูมิเบอร์ LM35 เพื่อใช้เก็บข้อมูลประกอบการ
วเิคราะหผ์ล 

 3.2) การตดิตัง้ระบบส าหรบัทดลองโมดูลตรวจจบัสารเบนซีน
ตน้แบบ แสดงดงัรปูที ่
 

 
รปูที ่:10 แสดงการตดิตัง้ระบบส าหรบัทดลองโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบ 

 
 เมื่อมกีารเผาไหมธู้ปในห้องเผาใหมค้วนัธูปจะถูกดูดขึ้นไปที่
ห้องควบคุมความหนาแน่นควนั เพื่อควบคุมความหนาแน่นให้อยู่ที่
ระดบัต่างๆ ส่วนนี้ท างานดว้ยการควบคุมจากคอมพวิเตอร์ผ่าน Data 
acquisition (DAQ) ควนัตวัอย่างถูกดูดขึ้นไปทางด้านบน เข้าสู่โมดูล
ตรวจจบัสารเบนซนีในควนัตน้แบบ ดว้ยอตัราการไหล 0.2 ลติรต่อนาท ี
ตามวธีกีารเกบ็ตวัอย่างอากาศของหอ้งปฏบิตักิารทางเคมี (Guide line 
number 1501) ส่วนค่าที่ได้จากโมดูลตรวจจบัสารเบนซีนถูกส่งเข้า 
DAQ เพื่อแปลงขอ้มลูเป็นดจิติอลแลว้จงึส่งไปประมวลผลและวเิคราะห์
ผลแบบ Online ที่คอมพิวเตอร์ เมื่อควนัไหลออกจากโมดูลจะเข้าสู่ 
Charcoal tube (ขนาด100 mg/50 mg) ซึ่งท าหน้าทีดู่ดซบัควนัไว ้ควนั
ที่ถูก เก็บตัวอย่างไว้ใน  Charcoal tube นี้ จะน าไปใช้ส าหรับการ
วเิคราะห์ปรมิาณสารเบนซีนในห้องปฏิบตัิการทางเคมเีพื่อใช้เป็นค่า
อา้งองิเทยีบกบัแรงดนัทีอ่่านไดจ้ากตวัโมดูลตน้แบบ ส่วนมวลอากาศที่
ออกจาก Charcoal tube จะเข้าสู่ตัวกรองเพื่อป้องกันฝุ่นควันหรือ
สารเคมีที่หลงเหลืออยู่เข้าตัววัดและควบคุมอัตราการไหลอากาศ 
จากนัน้ป ัม๊ดดูกจ็ะปล่อยมวลอากาศออกสู่ภายนอก 
 
4) ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 4.1) การทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร   
เบนซีนกบัระดบัแรงดนัเอาต์พุต ได้ควบคุมความหนาแน่นควนัที่ 5 
ระดบัได้แก่ 0%, 25%, 50%, 75%, และ 100% ของห้องควบคุมความ
หนาแน่นควนั โดยหอ้งควบคุมความหนาแน่นทีส่รา้งขึน้มาเฉพาะนี้มคี่า
ความผดิพลาดในแต่ละระดบัอยู่ที่ ±5%FS  เนื่องจากวตัถุประสงค์ของ
การทดลองต้องการทีจ่ะปรบัเทยีบค่าทีว่ดัจากโมดุลตรวจจบักบัค่าทีว่ดั
ได้ตามมาตรฐานในปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ Charcoal tube เป็นตัวเก็บ
ตวัอย่างควนั  ดงันัน้ในการทดลองแต่ละระดบัจะต้องเก็บปรมิาตรของ
อากาศปรมิาตร 6 ลติร ตามวธิมีาตรฐาน ซึ่งต้องใชเ้วลา 30 นาทใีนแต่
ละระดบั ขอ้มลูทีอ่่านค่าไดจ้ากโมดุลตรวจจบัในแต่ละระดบัจะถูกน ามา
หาค่าเฉลีย่แลว้เทยีบกบัผลการตรวจวดัสารเบนซนีจากหอ้งปฏบิตักิาร
ทางเคม ี ซึ่งผลที่ไดจ้ากการหาค่าเฉลีย่ของแรงดนัไฟฟ้าที่อ่านไดจ้าก
โมดุลตรวจจบัในแต่ละระดบัแสดงในตารางที1่ 
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ตารางที ่1: แสดงแรงดนัไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากโมดลูตรวจจบัสารเบนซนี  
                  ตน้แบบ 

 
 

 
 

รปูที ่11: กราฟแสดงแรงดนัไฟฟ้าที่ไดจ้ากโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบ 
 
 รูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากโมดูล
ตรวจจบัสารเบนซนีต้นแบบกบัความหนาแน่นของควนัมคี่า R-Square 
(R2) เท่ากบั 97.8% และค่าความชนั (Slope) ตดิลบ แสดงใหเ้หน็ว่าตวั
แปรทัง้สองมลีกัษณะที่แปรผกผนักนัอย่างมีนัยแห่งความสมัพนัธ์ทีสู่ง
มาก ซึ่งตรงกบัความหน้าจะเป็นของหลกัการสเปกโตรสโกปี กล่าวคอื
ถ้าปริมาณควันธูปมากขึ้นสารเบนซีนก็ควรจะมากขึ้น ดังนั ้นการ
ดดูกลนืมากขึน้พลงังานของแสงยูวซีทีีเ่ขา้สู่ตวัตรวจวดัลดลงเป็นผลให้
แรงดนัไฟฟ้าลดลง 
 จากผลการวเิคราะหห์าปรมิาณสารเบนซนีจาก Charcoal tube 
ของหอ้งปฏบิตักิารทางเคมดีว้ยวธิี GAS CHROMATOGRAPHY, FID 
แสดงดงัตารางที ่2  
 
ตารางที ่2: แสดงปรมิาณความเขม็ขน้ของสารเบนซนีในแต่ละระดบั 

                 ความหนาแน่นควนัธปู 

 
 

 
รปูที ่12: กราฟแสดงปรมิาณความเขม็ขน้ของสารเบนซนีในแต่ละระดบั 

                     ความหนาแน่นควนัธปู 

 

 จากรูปที่ 12 มคี่าของ R-Square (R2) เท่ากบั 96.4% และค่า
ความชนั (Slope) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปรมิาณความเข้มข้นของ
สารเบนซีนแปรผันตามความหนาแน่นของควันธูปอย่างมีนัยแห่ง
ความสมัพนัธท์ีส่งูมากเช่นกนั  
 เมื่อน าค่าของปรมิาณสารเบนซีนที่ได้จากห้องปฏบิตักิารทาง
เคมกีบัระดบัแรงดนัไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากโมดลูตรวจจบัสารเบนซนีตน้แบบมา
พลอ็ตกราฟแบบกระจายซึง่แสดงดงัรปูที ่13 
  

 
 

รปูที ่13: กราฟแสดงความสมัพนัธข์องระดบัแรงดนัไฟฟ้าที่ไดจ้ากโมดลูตรวจจบัสาร  
      เบนซนีต้นแบบกบัปรมิาณสารเบนซนีที่ไดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารทางเคม ี

 
 จากกราฟในรูปที่13 เมื่อวิเคราะห์การถดถอย (Regression 
Analysis) เพื่อหาความสมัพันธ์ของทัง้สองตัวแปรด้วยฟงัก์ช ันทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ซึ่งจากลกัษณะของกราฟจะใช้
การวิเคราะห์ด้วยโพลิโนเมียลดีกรี 3 (Polynomials 3 Order) จะได้
สมการประมาณการ (Transfer function) ส าหรบัใช้กบัโมดูลตรวจวดั
สารเบนซนีตน้แบบนี้ตามสมการที ่3  
 

       y = -4.1656x3 + 40.651x2 - 139.84x + 191.09         (3) 
  
     y = ค่าของปรมิาณสารเบนซนี (ppm) 

x = ค่าของระดบัแรงดนัไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากโมดลูตรวจจบัสารเบนซนี 
 
5) สรปุ 
 งานวจิยันี้เป็นการประยุกต์ใช้หลกัการทางสเปกโตรสโกปีมา
ตรวจจบัสารก่อมะเรง็ชนิดเบนซีนในควนัธูป ซึ่งผลการทดลองพบว่า
โมดลูตน้แบบนี้สามารถตรวจจบัสารเบนซนีในควนัธูปไดจ้รงิในช่วงการ
ตรวจจบัที ่0-45 ppm และจากการวเิคราะห์ผลการวจิยัครัง้นี้จะน าไปสู่
การปรบัปรุงและพฒันาโมดูลตรวจจบัสารเบนซนีในควนัใหด้ขี ึน้ต่อไป 
ซึ่งจะน าไปสู่เครื่องก าจดัหรอืเตือนอันตรายจากสารเบนซีนที่มอียู่ใน
ควนัธปูในอนาคต  
 
6) กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมแห่งมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ทีไ่ดส้นับสนุนทุนการวจิยั และ
ขอขอบคุณ ดร.นพพร สุทธวิงศ์ ที่กรุณาให้ค าปรกึษาที่เป็นประโยชน์
ต่อการวจิยัครัง้นี้ 

Intensity (%FS) 0% 25% 50% 75% 100%

Vout(average) 4.701 4.278 3.635 2.762 1.810
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บทคดัย่อ  
   งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอตวัแบบส าหรบัวเิคราะหค์วาม
ต้องการและความพึงพอใจในงานบรกิารของโรงพยาบาลด้วยการบูรณาการ
แบบจ าลองคุณภาพร่วมกับเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) 
งานวจิยัไดป้ระยุกตแ์บบจ าลองคุณภาพ 3 เทคนิค ประกอบดว้ย SERVQUAL 
model, I-S model และ Kano model ในการวเิคราะหค์วามตอ้งการและความ
พงึพอใจในงานบรกิารและก าหนดการบรกิารทีค่วรปรบัปรงุ ผลการวเิคราะหท์ี่
ได้จากแบบจ าลองคุณภาพจะถูกน ามาใช้ค านวณค่าระดบัความส าคัญของ
ความตอ้งการส าหรบัเทคนิค QFD เพื่อก าหนดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคใ์นงาน
บรกิารโรงพยาบาล การศกึษาครัง้นี้ไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลกรณีศกึษา จ านวน 348 ราย 
ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองคุณภาพท าให้ทราบความต้องการที่ควร
ปรบัปรงุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) มป้ีายแสดงต าแหน่งและขัน้ตอนการบรกิารที่
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 2) มสีิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานเพยีงพอและอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์  3) มรีะยะเวลาการรบับรกิารเหมาะสมและรวดเรว็ ผลการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ท าให้ได้คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ในการบรกิาร 5 
อนัดบัแรก ได้แก่ 1) ระดบัความสะดวกสบายในการเขา้ถงึต าแหน่งต่างๆ 2) 
จ านวนป้ายการบรกิาร 3 ) ระดบัความเขา้ใจในป้ายบรกิาร 4) ระยะเวลาในการ
ใหบ้รกิาร และ 5) จ านวนสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทีพ่รอ้มใชง้าน 
ค าส าคญั: งานบรกิารโรงพยาบาล, แบบจ าลอง SERVQUAL, แบบจ าลอง I-
S, แบบจ าลอง Kano, เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ  
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to propose the methodology for 
analyzing needs and satisfactions of the hospital service by applying the 
integration of quality model and Quality Function Deployment (QFD). The 
research applies 3 techniques of the quality model including SERVQUAL 
model, I-S model, and Kano model to analyze needs and satisfactions of 
the service and select service attributes that should be improved. Results 
derived from the quality model are used to calculate the importance level 
of customer needs for the QFD.  The QFD is then applied to identify the 
technical requirements of the service.  This study uses questionnaire to 

collect data with the sample of 348 patients who were treated in the 
hospital.  Results of the analysis with quality model show that the most 3 
service attributes that needed to be improved are 1)  the presence of 
obvious and understandable sign showing location and service steps, 2) 
having convenient and good condition basic service facilities, 3)  having 
appropriate service duration. Results derived from QFD show the 5 most 
preferable requirements, which are 1)  level of convenience in accessing 
the service, 2)  number of service signs, 3)  level of understanding of 
service sign, 4)  duration of the service, and 5)  number of basic service 
facilities. 
Keywords: Hospital service, SERVQUAL model, I-S model, Kano model, 
Quality Function Deployment 
 
1) บทน า 

โรงพยาบาลรฐับาล เป็นสถานที่ใหบ้รกิารทางด้านสุขภาพแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สถานการณ์โรงพยาบาลรฐับาลใน
ปจัจุบนัมจี านวนผู้เขา้รบับริการต่อวนัเป็นจ านวนมากและมแีนวโน้ม
เพิม่ขึ้น ในขณะที่บุคลากรของโรงพยาบาลรฐับาลมอีย่างจ ากดั ท าให้
ต้องรองรบัการใหบ้รกิารผู้ป่วยทีเ่พิม่ขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ส่งผลให้
ผู้ร ับบริการได้ร ับการบริการที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นที่พึงพอใจ 
โรงพยาบาลรฐับาลหลายแห่งจงึพยามเร่งรดัหาแนวทางในการปรบัปรุง
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการให้บรกิารที่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและความพงึพอใจของผูร้บับรกิารได ้

งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นในการสรา้งตวัแบบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางหรอื

วธิกีารส าหรบัศกึษาและวเิคราะห์ความต้องการและความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในโรงพยาบาล โดยน าแบบจ าลองคุณภาพซึ่งประกอบดว้ย 

SERVQUAL model, I-S model และ Kano model มาบรูณาการร่วมกบั

เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ (QFD) ซึ่งเครื่องมอืและเทคนิค

ดังกล่ าว ต่ างมีความสามารถและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน  ด้วย

ความสามารถและขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนันัน้ เมือ่น ามาบูรณาการร่วมกนั

http://reg.buu.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=37100044&f_cmd=2&officercode=37100044&officername=%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%B4%C3%2E+%C4%C0%D9%C7%D1%C5%C2%EC+%A8%D1%B9%B7%C3%CA%D2&remark=&officeremail=ruephuwc%40buu%2Eac%2Eth
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Satisfaction Level 

Hight 

Mean 

Low 
Hight Mean Low 

(3) Surplus Area (1) Excellent Area 

(4) Care-Free Area (4) To-be-Improved Area 

Degree of  
importance 
 

จงึสามารถศกึษาและวเิคราะหค์วามตอ้งการและความพงึพอใจทีแ่ทจ้รงิ

ของผู้ร ับบริการในโรงพยาบาลจนน าไปสู่การก าหนดแนวทางการ

ปรบัปรุงและพฒันาโรงพยาบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

2) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1) SERVQUAL Model  

SERVQUAL Model เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการประเมิน

คุณภาพการบรกิารทัง้ 5 มติิ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 

( Tangibles)  ก า ร ต อ บสน อ ง ค ว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ร ั บ บ ริ ก า ร 

(Responsiveness) ความเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) การให้ความ

มัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร (Assurance) และความเขา้ใจและเหน็อกเหน็ใจใน

ผูร้บับรกิาร (Empathy) [1] 

2.2) I-S Model 

I-S Model เป็นเครื่องมอืประเมนิคุณภาพการบริการที่แสดง

ความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจเพื่อ

พิจารณาว่าผู้ร ับบริการได้ให้ความส าคัญและความพึงพอใจในการ

บรกิารอย่างไร โดยแสดงดว้ยกราฟทีแ่บ่งความสมัพนัธ์ออกเป็น 4 ส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 Excellent Area ผูร้บับรกิารเจาะจงใหค้วามส าคญั และ

อยู่ในระดบัทีผู่ร้บับรกิารรูส้กึพงึพอใจซึ่งควรรกัษาระดบัของปจัจยันี้ไว ้

ส่วนที ่2 To-be-Improved Area ผูร้บับรกิารใหค้วามส าคญัแต่ยงัไม่พงึ

พอใจ จงึควรใหค้วามสนใจ ส่วนที ่3 Surplus Area ผูร้บับรกิารใหส้ าคญั

ต ่ าแต่พึงพอใจแล้วควรลดความสนใจ  ส่วนที่  4 Care-Free Area 

ผู้รบับริการให้ความส าคญัและพึงพอใจน้อยจงึไม่จ าเป็นต้องให้ความ

สนใจ [2] I-S Model แสดงดงัรปูที1่   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที ่1: I-S Model 

 

 2.3) Kano Model  

 Kano Model เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาความต้องการของ

ผู้ร ับบริการ ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้รบับริการ

ได้มากขึ้น โดยบ่งบอกถึงคุณลกัษณะบริการต่างๆที่มผีลต่อความพึง

พอใจของผูร้บับรกิาร ซึง่แบ่งคุณลกัษณะออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

Attractive คอืคุณลกัษณะทีผู่ร้บับรกิารไม่คาดหวงัมาก่อน หากเกดิขึ้น

จะท าใหพ้อใจและประทบัใจมาก One-dimensional คอืคุณลกัษณะทีพ่บ

หรอืไม่พบมากน้อยเท่าไรผูร้บับรกิารกจ็ะพงึพอใจและไม่พงึพอใจมาก

น้อยเท่านัน้ และ Must-be คอืคุณลกัษณะพืน้ฐานทีต่อ้งม ีผูร้บับรกิารจะ

รูส้กึพงึพอใจ แต่หากขาดไปจะไมพ่งึพอใจมาก [3] 

 

2.4) เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคณุภาพ (QFD)  
 QFD เป็นเทคนิคทีใ่ชใ้นการจดัโครงสรา้งเพือ่วางแผนออกแบบ

การปรบัปรุงผลติภณัฑ/์บรกิาร โดยค านึงถงึความตอ้งการของลกูคา้และ

เปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้เป็นขอ้ก าหนดที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ เทคนิค QFD ส าหรับงานบริการแบ่ง

ออกเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 การวางแผน (Planning Matrix) เป็น

การแปลงความตอ้งการใหเ้ป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิค เฟสที ่2 การแปลง

การออกแบบ (Design Deployment) เป็นการแปลงข้อก าหนดทาง

เทคนิคให้เป็นข้อก าหนดของส่วนประกอบย่อย และเฟสที่ 3 การ

วางแผนกระบวนการ (Process Planning) เป็นการแปลงขอ้ก าหนดของ

ส่วนประกอบให้เป็นข้อก าหนดของกระบวนการ  เทคนิค QFD 

ด า เนินการโดยการสร้างบ้านคุณภาพ ( house of quality)  ซึ่ งมี

ส่วนประกอบทีส่ าคญั 6 ส่วน ดงัรปูที ่2 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

รปูที ่2: บ้านคุณภาพ 

 

 ในส่วนของ (A) คือ ความต้องการของลูกค้าได้จากการเก็บ

รวบรวม ความส าคญัและความพงึพอใจของลูกค้า และน ามาค านวณ

คะแนนดบิปกติของความต้องการใน (C) ส าหรบั (B) คอืการก าหนด

ขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่สอดคล้องกบั (A) ความต้องการของลูกค้าใน

ส่วน (D) เป็นการประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างส่วน (A) และ (C) ดว้ย

สเกล  1,3,9 ส่วน (E) เป็นการค านวณค่าคะแนนความส าคัญของ

ขอ้ก าหนดทางเทคนิค และ (F) เป็นการประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่าง

ขอ้ขอ้ก าหนดทางเทคนิค [4] 

 

 

 

 

 

(E) ล าดบัความส าคญัของความสมัพนัธข์อง
ขอ้ก าหนดทางเทคนิค 

(F) ความสมัพนัธ์ 
ทางเทคนิค 

 
(C) 

) เมตรกิซ์ 
   วางแผน 

 

(A) 
ความตอ้งการ 
ของลกูคา้ 

 
(D) ความสมัพนัธร์ะหวา่ง (A) และ (C)  

 

(B) ขอ้ก าหนดทางเทคนิค  
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3) วิธีการวิจยั 

 3.1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3.1.1) แบบสอบถาม  
การศึกษาครัง้นี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content 

Validity) และการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม

แลว้ โดยขอ้ค าถามในแบบสอบถามได้จากการสมัภาษณ์ผูร้บับรกิารใน

โรงพยาบาลกรณีศึกษาจ านวน 40 คน และได้จากข้อร้องเรียนที่ทาง

โรงพยาบาลได้รบัแล้วน ามาแปลงให้เป็นค าถาม พร้อมกบัศกึษาความ

ต้องการในงานบริการจากงานวิจยัอื่นๆที่มเีนื้อหาสอดคล้องกนั โดย

ปรบัเปลีย่นเนื้อหาตามความเหมาะสมเพื่อใหข้อ้ค าถามมคีวามสมบูรณ์

และมเีนื้อหาครอบคลุมทีจ่ะใชใ้นการศกึษา 

 ขอ้ค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ขอ้

ค าถามทีม่รีูปแบบตาม SERVQUAL model และ Kano model โดยขอ้

ค าถามแบบ SERVQUAL model เป็นขอ้ค าถามทีถู่กจดัแบ่งตามปจัจยั

การวดัคุณภาพการบรกิารของ SERVQUAL model ทัง้ 5 มติ ิและมกีาร

ประเมนิแบ่งออกเป็น 3 คอลมัน์ ไดแ้ก่ ระดบัความส าคญัของการบรกิาร 

(Importance) ระดบัความคาดหวงัในการได้รบับริการ (Expectation) 

และระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้ร ับจริง (Perception) 

ตามล าดบั ประเมนิผล 5 ระดบัตามมาตราวดัของลเิคริ์ท (Likert Scale) 

โดยระดบัที ่1 คอืระดบัน้อยสุด จนถงึระดบัที ่5 คอืระดบัมากทีสุ่ด และ

ส าหรับข้อค าถามแบบ Kano model ประกอบด้วยค าถามด้านบวก 

(Positive Question) เป็นค าถามทีถ่ามความรูส้กึหากผู้รบับรกิารได้รบั

การบรกิารนัน้ๆ และค าถามดา้นลบ (Negative Question) เป็นค าถามที่

ถามความรู้สกึหากผูร้บับรกิารไม่ได้รบัการบรกิารนัน้ๆ มกีารประเมนิ

ระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบั ได้แก่ รู้สึกชอบ/พอใจ (Like) เป็นสิ่งที่

จ าเป็นต้องม ี(Must be) รู้สกึเฉย ๆ (Neutral) ไม่ควรเป็นแบบนี้ (Live 

with) และไมช่อบ/ไมพ่อใจ (Dislike) 

 3.1.2) ตวัแบบการบรูณาการแบบจ าลองคณุภาพร่วมกบั
เทคนิค QFD 
 ตวัแบบการบรูณาการแบบจ าลองคุณภาพร่วมกบัเทคนิค QFD 

เป็นเครื่องมอืที่สร้างขึ้นส าหรบัวิเคราะห์ความต้องการและความพึง

พอใจในงานบรกิารและก าหนดคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ในงานบรกิาร 

โดยน าแบบจ าลองคุณภาพอนัประกอบด้วย SERVQUAL model, I-S 

model, และ Kano model มาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนัและคดัเลือกการ

บริการที่ควรปรบัปรุง ซึ่งสาเหตุส าคญัที่น าแบบจ าลองคุณภาพถึง 3 

แบบจ าลองมาวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกนัเนื่องจากผูว้จิยัพบว่าความสามารถ

และขอ้จ ากดัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละแบบจ าลองสามารถน ามาทดแทน

กนัไดเ้ป็นอย่างด ีอธบิายไดด้งัรปูที ่3   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รปูที ่3: ความสามารถและขอ้จ ากดัของแบบจ าลองคุณภาพ 

 
ภายหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลองคุณภาพทัง้ 3 

แบบจ าลองซึ่งเป็นเพยีงการศกึษาและท าความเขา้ใจในความต้องการ

และความพงึพอใจของผู้รบับรกิารเท่านัน้ โดยมไิด้บ่งชี้ถึงขอ้ก าหนด

หรอืรายละเอยีดใดๆในการปรบัปรุงทีท่ าใหผู้ร้บับรกิารพงึพอใจ ฉะนัน้

จงึน าเทคนิค QFD มาประยุกต์ใชเ้พือ่คน้หาขอ้ก าหนดหรอืคุณลกัษณะ

ที่จ าเป็นส าหรับการปรับปรุง โดยสร้างสมการค านวณหาค่าระดับ

ความส าคญัของความต้องการ (Adjust Importance) เพื่อใช้ในเทคนิค 

QFD ซึ่งได้น าแนวคิดจากงานวิจัยของ Tan และ  Pawitra [5]  มา

ประยุกต์ใช ้โดย Tan และ Pawitra ไดส้รา้งสมการส าหรบัการค านวณหา

ค่าระดับความส าคัญของความต้องการ (Adjust Importance) ด้วย

การบูรณาการระหว่าง SERVQUAL model กบัKano model ผู้วจิยัจึง

ไดด้ดัแปลงสมการดว้ยการเพิม่ I-S model เขา้มาบรูณาการร่วมดว้ย จงึ

ไดส้มการดงันี้ 

    
Adjust Importance = | Service Quality | x Level of Importance x    

                                 Weight of Area x Kano Category          (1) 
 

โดย |Service Quality| คือ ช่องว่าง (Gap)  ระหว่างความ

คาดหวงักบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร, Level of Importance คอื ค่า

ระดบัความส าคัญของการบริการที่ได้จากแบบสอบถาม , Weight of 

Area คอื ค่าน ้าหนักของพื้นทีท่ ัง้ 4 ส่วนใน I-S model โดยงานวจิยัของ 

ชินะ รอดศิริ (2553) [6]  ได้ก าหนดให้ To-be- Improved  = 0.4 , 

Excellent  = 0.3 , Surplus = 0.2 และ Care-Free = 0.1 และ Kano 

Category คือคุณลกัษณะของการบริการที่จดัตามแบบ Kano model 

แบบจ าลอง 
SERVQUAL

แบบจ าลอง 
Kano

แบบจ าลอง 
I-S

สามารถพจิารณาความตอ้งการไดค้รบทุกแง่มุมตามคุณภาพการบรกิาร 
และบ่งชีค้วามตอ้งการทีพ่งึพอใจและไม่พงึพอใจในปจัจุบนั 
 ไม่สามารถจ าแนกความตอ้งการออกเป็นดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่การสรา้ง
จุดเด่นในงานบรกิารได ้และไม่ได้พจิารณาความส าคญัของความตอ้งการ  
 
 

สามารถค้นหาความต้องการ
ที่ดงึดูดใจ ถ้ามใีนงานบริการจะ
สรา้งความพงึพอใจไดอ้ย่างมาก 
 ไม่สามารถประเมนิความ 
ส าคญัของความตอ้งการทีค่วร
ปรบัปรุงในปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 

สามารถประเมนิความตอ้งการทัง้ในด้านความส าคญัและความพงึพอใจ 
ท าใหส้ามารถจ าแนกความตอ้งการไดอ้ย่างชดัเจน 
 ไม่สามารถค้นหาความต้องการดงึดูดใจที่จะน าไปสู่การสร้างนวตักรรม
ในงานบริการได้ และไม่ได้วิเคราะห์ความพึงพอใจของงานบริการใน
ปจัจุบนั 

 

 

 
 



 

194 

 

โดย Tan & Pawitra (2001)ได้ก าหนดให้ Attractive = A = 4, One-

dimensional = O = 2  และ Must-be = M = 1  

ตวัแบบการบรูณาการแบบจ าลองคุณภาพร่วมกบัเทคนิค QFD 

สรุปไดด้งัรปูที ่4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                          
 

รปูที ่4: ตวัแบบการบูรณาการแบบจ าลองคุณภาพร่วมกบัเทคนิค QFD 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2) การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างขนาด 348 คน ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95% ตามสูตรยามาเน่ โดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่มคีวาม

น่าจะเป็น non-probability ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความ

สะดวก (Convenience sampling) กับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้

ขอ้มลูดว้ยความสมคัรใจ ซึ่งเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการเขา้รบับรกิาร

แผนกผูป้ว่ยนอกโรงพยาบาลกรณศีกึษามากกว่า 1 ครัง้ และมอีายุตัง้แต่ 

15 ปีขึน้ไป 

3.3) การวิเคราะหข้์อมลู 

 วเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลองคุณภาพทัง้ 3 แบบจ าลอง ดงันี้ 
 3.3.1) การวิเคราะหด้์วย SERVQUAL Model 

วเิคราะห์ด้วยการหาค่าระดบัช่องว่าง (Gap Score) ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของค่าระดบัความคาดหวงัในการได้รบับรกิาร (Expectation: 
E) กบัค่าเฉลีย่ 
ของค่าระดบัความพงึพอใจในการบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ (Perception:P) ดงั
สมการที ่2 

            Service Quality (SQ) = P – E                        (2) 
3.3.2) การวิเคราะหด้์วย I-S Model 

ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจในการบรกิารทีไ่ดร้บัจรงิ 

(Perception) คอืแนวตัง้ และค่าเฉลีย่ความส าคญัของการบรกิาร 

(Importance) คอืแนวนอน (รปูที ่1) และแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 4 ส่วน  
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Adjust Importance = 

 | Service Quality | x Level of Importance x Weight of Area x Kano  Category  
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ตารางที ่1: ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยแบบจ าลองคุณภาพทัง้ 3 แบบจ าลอง  

 

 

.3.2) การวิเคราะหด้์วย Kano Model 

น าค าตอบที่ได้จากค าถามด้านบวก (Positive Question) และ

ด้านลบ (Negative Question) มาแปลงค าตอบให้เป็นคุณลักษณะ 6 

ประเภทประกอบ ด้วย  A  คือ  คุณลักษณะดึงดูดลูกค้า  , O  คือ 

คุณลกัษณะที่ท าให้ลูกค้าพอใจ M คอื คุณลกัษณะจ าเป็นต้องมี Q คือ 

คุณลกัษณะทีต่อ้งสงสยั, R คอื คุณลกัษณะ   ทีต่รงกนัขา้มกนั และ I คอื 

คุณลกัษณะทีไ่มต่อ้งการ [3] 

 

4) ผลการวิจยั 

4.1) ผลการวิเคราะหค์วามต้องการและความพึงพอใจ 

 จากการสมัภาษณ์ผูร้บับรกิารในโรงพยาบาลกรณศีกึษาจ านวน 

40 รายรวมทัง้ขอ้ร้องเรียนที่ทางโรงพยาบาลกรณีศึกษาได้รบั จึงได้

ความตอ้งการและน ามาแปลงใหเ้ป็นขอ้ค าถามร่วมกบัการประยุกต์ใชข้อ้

ค าถามจากงานวจิยัอื่นๆไดท้ัง้สิน้ 24 ขอ้ และน ามาเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 

 

 

กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 348 ราย ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยแบบจ าลอง

คุณภาพ แสดงดงัตารางที ่1 

หลกัการในการคดัเลอืกการบรกิารที่ควรปรบัปรุงนัน้ควรเป็น
การบรกิารทีม่คี่า Service Quality น้อยกว่าศนูยห์รอืตดิลบ เนื่องจาเป็น
การบรกิารทีผู่ร้บับรกิารไม่พงึพอใจ นอกจากนี้ควรเป็นการบรกิารทีจ่ดั
อยู่ใน To-be-Improved Area และ Excellent Area เนื่องจากเป็นส่วนที่
ผู้ร ับบริการให้ความส าคัญค่อนข้างมากควรให้ความสนใจเป็นกรณี
พเิศษ และสุดท้ายควรเป็นการบรกิารที่จดัอยู่ในคุณลกัษณะประเภท 
Attractive , One-dimension และ Must-be เนื่องจากคุณลกัษณะเหล่านี้
มผีลต่อความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร ซึ่งจากการพจิารณาตารางที่ 1 
พบการบรกิารที่มคีุณลกัษณะดงักล่าวจ านวน 10 รายการ ได้แก่ การ
บรกิารที ่2, 5, 7, 8, 10,11,14,17,18 และ 23  
4.2) ผลการประยกุตใ์ช้เทคนิค QFD 

น าการบริการที่ควรปรับปรุงทัง้ 10 รายการซึ่งเป็นความ
ต้องการของผู้รบับรกิารมาแปลงใหอ้ยู่ในรูปของขอ้ก าหนดทางเทคนิค
หรอืคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ด้วยเทคนิค QFD 1 เฟส ได้จ านวน 15 
รายการ  
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รปูที ่5 บ้านคุณภาพ (house of quality) ของงานบรกิารโรงพยาบาลกรณีศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD แสดงด้วยบ้านคุณภาพ (house of 
quality) ดงัรปูที ่5 

การค านวณหา Adjust Importance (Adj.IMP) ค านวณไดจ้าก

สมการที่ 1 การก าหนดค่าเป้าหมาย ค่าระดับความสมัพันธ์ระหว่าง

ขอ้ก าหนดทางเทคนิคกบัการบรกิาร ความเกีย่วเนื่องทางเทคนิค และ 

จุดขาย ได้จากการระดมสมองร่วมกบับุคลากรที่มคีวามเชยีวชาญและ

ความรูใ้นโรงพยาบาลกรณีศกึษาจ านวน 3 ท่าน อตัราส่วนการปรบัปรุง

ค านวณไดจ้าก เป้าหมาย / ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในกาบรกิารทีไ่ดร้บั

จรงิ คะแนนดบิค านวณจาก Adjust Importance x จุดขาย x อตัราการ

ปรบัปรุง และค่าน ้าหนกัความส าคญัของขอ้ก าหนดทางเทคนิคค านวณ 

ได้จาก ค่าระดบัความสมัพนัธ์  x คะแนนดบิ ของแต่ละความต้องการ

แลว้จงึน าผลลพัธท์ีไ่ดม้ารวมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5) น าเสนอแนวทางการปรบัปรงุ 

 ผลจากการประยุกต์ดว้ยเทคนิค QFD ท าใหไ้ดข้อ้ก าหนดหรอื

คุณลกัษณะที่จ าเป็นส าหรบัการปรบัปรุงในเบื้องต้น ซึ่งสามารถน ามา

เป็นแนวทางในการออกแบบการปรบัปรุงการบรกิารของโรงพยาบาล

กรณีศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นทีพ่งึพอใจในเบื้องต้นได ้ซึ่งมแีนว

ทางการปรบัปรุงดงันี้ 

 5.1) ควรมกีารปรับปรุงผงั โดยจัดสรรพื้นที่ในจุดให้บริการ
ต าแหน่งต่างๆอย่างเป็นสดัส่วนและเป็นระเบยีบ เพื่อใหม้พีื้นทีใ่ชส้อย
และพืน้ทีท่างเดนิมากขึน้ 
 5.2) ควรมแีผนผงัและป้ายในบรเิวณจุดให้บรกิารทุกจุด และ
เป็นต าแหน่งที่ผู้รบับรกิารสามารถมองเห็นได้ง่ายและชนัเจน ควรใช้
ภาษาทีอ่่านเขา้ใจง่าย ขนาดตวัอกัษรมองเหน็ชดัเจน อาจใชส้ญัลกัษณ์ 
รปูภาพ และสเีพือ่ความเขา้ใจและชดัเจนมากขึน้ 

ข้อ
ก ำ

หน
ดท

ำง
เท
คนิ

ค

ระ
ดบั

คว
าม

พงึ
พอ

ใจ
ใน
ขน

าด
ขอ

งพ
ืน้ท

ีใ่ห
บ้ร

กิา
ร

ระ
ดบั

คว
าม

สะ
ดว

กส
บา

ยใ
นก

าร
เข
า้ถ
งึต
 าแ
หน่

งต่
าง
ๆ

ระ
ดบั

คว
าม

เข
า้ใ
จใ
นแ

ผน
ผงั
แล

ะป้
าย
แส

ดง
ต า
แห

น่ง
จุด

บร
กิา
ร 
แล

ะข
ัน้ต

อน
กา
รบ

รกิ
าร

จ า
นว

นแ
ผน

ผงั
แล

ะป้
าย
แส

ดง
ต า
แห

น่ง
จุด

บร
กิา
ร 
แล

ะข
ัน้ต

อน
กา
รบ

รกิ
าร

จ า
นว

นส
ิง่อ
 าน

วย
คว

าม
สะ
ดว

กพ
ืน้ฐ

าน
ทีพ่

รอ้
มใ
ชง้
าน

ระ
ดบั

คว
าม

สะ
อา
ดข

อง
สิง่
อ า
นว

ยค
วา
มส

ะด
วก

พ
ืน้ฐ

าน
ทีพ่

รอ้
มใ
ชง้
าน

จ า
นว

นส
ิง่อ
 าน

วย
คว

าม
สะ
ดว

กเ
สร
มิท

ีพ่ร
อ้ม

ใช
ง้า
น

ระ
ดบั

คว
าม

สะ
อา
ดข

อง
สิง่
อ า
นว

ยค
วา
มส

ะด
วก

พ
ืน้เ
สร
มิท

ีพ่ร
อ้ม

ใช
ง้า
น

คว
าม

ชดั
เจ
นข

อง
ป้า

ยเ
ตอื

นอ
นัต

รา
ย

ระ
ดบั

คว
าม

พร
อ้ม

ขอ
งเ
จา้
หน้

าท
ี่

ระ
ดบั

กา
รใ
หบ้

รกิ
าร
ดว้

ยค
วา
มก

ระ
ฉบั

กร
ะเ
ฉง
 แ
ละ
กร
ะต
อืร
อืร
น้

จ า
นว

นแ
พท

ย/์
เจ
า้ห

น้า
ที่

ระ
ยะ
เว
ลา
ใน
กา
รใ
หบ้

รกิ
าร

ระ
ดบั

คว
าม

ถกู
ตอ้

งแ
ละ
เห
มา

ะส
มใ
นก

าร
จดั

ล า
ดบั

ควิ
เข
า้ร
บับ

รกิ
าร

ระ
ดบั

ใน
กา
รใ
หค้

วา
มส

นใ
จ 
แล

ะเ
อา
ใจ
ใส
อ่า
กา
รผ

ูป้่ ว
ย

คว
ำม

พึ
งพ

อใ
จใ
นก

ำร
บริ

กำ
รที่

ได้
รบั

จริ
ง 

(P
er

ce
pt

io
n)

คว
ำม

คำ
ดห

วงั
ใน

กำ
รไ
ด้ร

บับ
ริก

ำร
 (E

xp
ec

ta
tio

n)

เป้
ำห

มำ
ย

อตั
รำ
ส่ว

นก
ำร
ปร

บัป
รงุ

จดุ
ขำ

ย

คะ
แน

นดิ
บ

คะ
แน

นดิ
บป

กติ

ล ำ
ดบั

ที่

No. ควำมต้องกำรของผู้รบับริกำร B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15 1 2 3 4 5 6 7 8

A-2 พืน้ทีใ่หบ้รกิารมขีนาดเหมาะสม และเขา้รบับรกิารสะดวก 3.18 9 9 2.83 4.59 4.59 1.62 1 5.16 5.00 5

A-5
มแีผนผงั ป้าย แสดงต าแหน่งจุดบรกิาร และขัน้ตอนการ
บรกิารทีช่ดัเจน เขา้ใจง่าย 13.41 1 9 9 9 1 2.97 4.75 4.75 1.60 1.5 32.17 31.19 1

A-7
มสีิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน เพยีงพอ สะอาด และอยู่
ในสภาพทีส่มบูรณ์ 12.80 1 1 9 9 2.94 4.66 4.66 1.59 1.2 24.35 23.61 2

A-8
มสีิง่อ านวยความสะดวกเสรมิเพยีงพอ สะอาด และอยูใ่น
สภาพทีส่มบูรณ์

4.40 9 9 3.8 4.40 4.40 1.16 1.2 6.11 5.93 4

A-10
การแสดงขอ้ความ/ป้ายเตอืนอนัตรายมองเหน็ง่าย และ
ชดัเจน

2.67 9 4.05 4.52 4.52 1.12 1.5 4.47 4.33 7

A-11
แพทย/์เจา้หน้าทีพ่รอ้ม ใหบ้รกิารดว้ยความกระฉบักระเฉง 
กระตอืรอืรน้ 0.43 9 9 1 3 1 4.14 4.45 4.45 1.07 1.5 0.69 0.67 10

A-14 แพทย/์เจา้หน้าทีม่เีพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 1.59 9 9 9 3.48 4.33 4.33 1.24 1 1.98 1.92 9

A-17 ระยะเวลาการรบับรกิารเหมาะสมรวดเรว็ 11.36 1 1 1 9 3.02 4.56 4.56 1.51 1.2 20.58 19.96 3

A-18 ระบบการจดัล าดบัควิเหมาะสม และถกูตอ้ง 2.23 9 9 3.19 4.43 4.43 1.39 1.5 4.65 4.50 6

A-23 แพทย/์เจา้หน้าทีส่นใจ และใสอ่าการผูป้่วยเป็นอยา่งดี 2.24 3 1 1 1 1 9 4.01 4.44 4.44 1.11 1.2 2.98 2.89 8

B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15 รวม รวม 103.13 100

102.94 356.54 310.12 313.88 219.12 219.12 55.02 55.02 40.23 53.56 9.22 21.47 282.09 44.78 27.48 2411.27

4.27 14.79 12.86 13.02 9.09 9.09 2.28 2.28 1.67 2.22 0.38 0.89 11.70 1.86 1.14 100

7 1 3 2 5 6 8 9 12 10 15 14 4 11 13

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

ทุก
จุด

ให
บ้ร

กิา
ร

80
%

 ข
อง
ผูใ้
ชบ้

รกิ
าร
สงู
สดุ

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

80
%

 ข
อง
ผูใ้
ชบ้

รกิ
าร
สงู
สดุ

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

10
0%

 ข
อง
คว

าม
ชดั

เจ
น

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

ไม
่น้อ

ยก
วา่
 2

 ค
นต่

อก
าร
บร

กิา
ร

น้อ
ยก

วา่
 6

0 
นา

ที

5 
 ค
ะแ
นน

เต
ม็

ยิง่
มา

กย
ิง่ด
ี

Adj. IMP

No.

ค่ำน ้ำหนักควำมส ำคญัของข้อก ำหนดทำงเทคนิค

ค่ำน ้ำหนักควำมส ำคญัของข้อก ำหนดทำงเทคนิคโดยเปรียบเทียบ 
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เป้ำหมำยทำงเทคนิค

ระดบัความสมัพนัธ ์
  9        หมายถงึ มคีวามสมัพนัธม์าก 
  3        หมายถงึ มคีวามสมัพนัธป์านกลาง 
  1        หมายถงึ มคีวามสมัพนัธน้์อย 
ช่องวา่ง  หมายถงึ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเลย 
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 5.3) เพิม่จ านวนสิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐาน อาท ิรถเข็น
ผูป้่วย เกา้อี้ หอ้งน ้า ฯลฯ และจ านวนสิง่อ านวยความสะดวกเสรมิ อาท ิ
รา้นคา้ ตูน้ ้าดื่ม ตูเ้ตมิเงนิโทรศพัท ์ฯลฯ ใหเ้พยีงพออย่างเหมาะสม และ
ควรรักษาความสะอาด หมัน่ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน
สม ่าเสมอ 
 5.4) ลดขัน้ตอนการบริการที่ไม่จ าเป็น จัดคิวเข้ารับบริการ
ตามล าดบัและตามความเหมาะสม มกีารปฏบิตังิานตามมาตรฐานดว้ย
ความกระฉบักระเฉงและกระตอืรอืรน้พรอ้มใหบ้รกิารตลอดเวลา   
  5.5) ควรให้บรกิารด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และสนใจอาการ
ผูป้ว่ยทุกรายทีเ่ขา้มารบับรกิาร คอยสงัเกตอาการผูป้ว่ยอยู่สม ่าเสมอ 
 
6) สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 
 งานวจิยันี้น าเสนอตวัแบบส าหรบัวเิคราะห์ความต้องการและ
ความพงึพอใจในงานบรกิารโรงพยาบาลดว้ยการบรูณาการแบบจ าลอง
คุณภาพร่วมกับเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD) โดย
เริม่ต้นจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้จากการ
สมัภาษณ์ การส ารวจขอ้รอ้งเรยีน และการศกึษางานวจิยัอื่นๆ จากนัน้
จึงน าแบบจ าลองคุณภาพซึ่งประกอบด้วย SERVQUAL model , I-S 
model และ Kano model มาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ความต้องการและ
ความพงึพอใจของผูร้บัรกิารในโรงพยาบาลกรณศีกึษาและคดัเลอืกการ
บรกิารที่ควรปรบัปรุง โดยมคี่า Service Quality น้อยกว่าศูนย์หรอืติด
ลบจาก SERVQUAL model ถูกจดัอยู่ใน To-be-Improved Area และ 
Excellent Area จาก I-S model และมคีุณลกัษณะประเภท Attractive , 
One-dimension และ Must-be จาก Kano model  เนื่องจากการบรกิาร
เหล่านี้ในปจัจุบนัไมเ่ป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร และเป็นการบรกิารที่
ผู้รบับรกิารให้ความส าคญั ซึ่งส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้รบับรกิาร
หากไดร้บัและไมไ่ดร้บัการตอบสนอง จงึเป็นเหตุใหต้้องปรบัปรุง ซึง่ผล
การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองคุณภาพท าให้ทราบการบริการที่ควร
ปรบัปรุง จ านวน 10 รายการ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) มป้ีายแสดง
ต าแหน่งจุดบริการและขัน้ตอนการบริการที่ชดัเจนเขา้ใจง่าย 2) มสีิ่ง
อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน (หอ้งน ้า เกา้อี้ ฯลฯ) เพยีงพออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์  และ 3) มีระยะเวลาการรับบริการเหมาะสมและรวดเร็ว 
หลังจากนัน้จึงน าเทคนิค QFD เฟสที่ 1 มาประยุกต์ใช้เพื่อก าหนด
ขอ้ก าหนดทางเทคนิคหรือคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของการบริการที่
ควรปรบัปรุงซึ่งได้ทัง้หมด 15 รายการ โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) 
ระดบัความสะดวกสบายในการเขา้ถงึต าแหน่งต่างๆ 2) จ านวนป้ายการ
บริการ 3 ) ระดับความเข้าใจในป้ายบริการ 4) ระยะเวลาในการ
ใหบ้รกิาร และ 5) จ านวนสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานทีพ่รอ้มใชง้าน  
 การประยุกต์ใชต้วัแบบการบรูณาการดงักล่าวนี้ช่วยใหท้ราบถงึ 
แนวทางในการปรบัปรุงที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพงึพอใจใหก้บัผูร้บับรกิารไดช้ดัเจนขึน้ ช่วยลดระยะเวลาและต้น
ทุกในการปรบัปรุงการบรกิารที่ไม่มคีวามจ าเป็นได้ อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิ
แนวทางในการพฒันาการบรกิารแบบใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าการ
ยดึตดิรูปแบบการด าเนินการปรบัปรุงแบบเก่าทีไ่ม่สามารถแกป้ญัหาได้
ตรงจุด 
 ด้านข้อจ ากดัในงานวจิยันี้ เนื่องด้วยระยะเวลาที่มจี ากดัของ
ผูว้จิยัและนโยบายดา้นการบรหิารของโรงพยาบาลกรณศีกึษา งานวจิยั

นี้จึงได้ก าหนดขอบเขตเฉพาะการน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงและ
พฒันา ไม่รวมถงึการประยุกต์ใชง้านกบัโรงพยาบาลกรณีศกึษาจรงิ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของโรงพยาบาลกรณีศึกษาทีจ่ะน าไปประยุกต์ใชใ้น
อนาคต  
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัต่อสามารถขยายผลการประยุกต์ใช้
เทคนิค QFD ให้ครบทัง้ 3 เฟสส าหรบังานบรกิาร เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มี
ความละเอียดท าให้ทราบถึงแนวทางที่ช ัดเจนขึ้น จนสามารถวาง
แผนการด าเนินการปรับปรุงและควบคุมได้ และเพื่อให้การบริการ
สามารถตอบสนองถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ร ับบริการ Kansei 
Engineering ถือเป็นเทคนิคหนึ่ งที่น่าสนใจน ามาประยุกต์ใช้ และ
สามารถน าหลกัการ TRIZ มาบรูณาการร่วมดว้ยในกรณทีีเ่กดิขอ้ขดัแยง้
ในคุณลกัษณะบรกิาร  
 
7) กิตติกรรมประกาศ  
 ผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทีป่รกึษา และบุคลากรใน
โรงพยาบาลกรณีศึกษาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความ
ช่วยเหลอืดา้นต่างๆ รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาและ
ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ท าให้การด าเนินการวิจยันี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ 

บทความนี้น าเสนอแนวทางในการปรบัอณุหภูมขิองอากาศอย่างง่าย
โดยทดลองฉีดละอองน ้าเขา้สู่กระแสของอากาศก่อนเขา้ชัน้กรองอากาศของ
เครื่องกงัหนัก๊าซเพื่อศกึษาการปรบัปรงุสมรรถนะและประสทิธภิาพของเครื่อง
กงัหนัก๊าซในโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม โดยท าการทดลองภายใตเ้งื่อนไขใน
การฉีดน ้าทีค่วามดนัต ่าไมเ่กนิ7บารใ์นระดบัหอ้งปฏบิตักิารโดยใชร้ะบบอโุมงค์
ลมอย่างงา่ยทีจ่ าลองจากระบบอากาศขาเขา้ของเครื่องกงัหนัก๊าซและมปัีจจยั
ที่ใช้ในการทดลองเบื้องต้น5ปัจจยัได้แก่ ความดนัของน ้าที่ฉีดระยะการฉีด
ความดนัของน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหวัฉีดจ านวนหวัฉีดต่อพื้นที่และ
ทิศทางในการฉีดผลการทดลองพบว่าทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อค่าตัวแปร
ตอบสนอง และระดบัทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านคือ ความดนัของน ้าที่ใช้ฉีด6 
บาร์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูหวัฉีด 2.5 มิลลิเมตร ระยะการฉีดที่ 10 
มลิลเิมตรทศิทางในการฉีดแบบตามทศิทางการไหลและจ านวนของหวัฉีดต่อ
พื้นที ่2 หวัฉีดต่อพื้นที่ 0.72 ตารางเมตรซึ่งท าใหอุ้ณหภูมลิดลงได้ประมาณ 
4.10 องศาเซลเซยีส 
 
ค าส าคญั:เครื่องกังหนัก๊าซ, การลดอุณหภูมิอากาศ, การฉีดละอองน ้า, 
สมรรถนะของโรงไฟฟ้าเครื่องกงัหนัก๊าซ, โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม 
 
ABSTRACT 
This paper is introducing a basic air temperature treatment measure by 
spraying water drop into an inlet air stream before entering the inlet air 
filter to study the improvement of gas turbine engine performance and 
efficiency in the combine cycle power plant. The laboratory-
scaleexperimentsare conducted under the condition of spayed water at 
the pressure up toseven barsin the basic wind tunnel which is 
simulated the inlet air system of gas turbine engine. There are five 
factors in the experiments including distance of spraying, sprayed 
pressure, diameter of nozzle, number of nozzles per area and direction 
of spraying.The result shows that all factors significantly affectthe 
response variable and the appropriate levels are as follows; pressure at 
6 bars, nozzle diameter at 2.5 millimeters of, distance of spraying at ten 
millimeters, flowing along with the stream, and using two nozzles per 
0.72 square meter of area. This setting decreases the temperature by 
4.10 degrees Celsius. 

Keywords:Gas turbine engine, Air temperature decreasing, Fogging 
spray, Gas turbine engine performance, Combine cycle power plant 
 
1) บทน า 

ออกซิเจนในอากาศ ถือ เ ป็นทรัพยากรส าคัญส าหรับ
กระบวนการสนัดาปในเครื่องกงัหนัก๊าซ โดยทัว่ไปแล้วออกซิเจนใน
อากาศจะมสีดัส่วนตามปรมิาตรของอากาศทีป่ระมาณ 21% และมวล
ของอากาศต่อปรมิาตรหรอืความหนาแน่นของอากาศนัน้ยงับ่งชี้มวล
ของออกซเิจนในอากาศด้วยเช่นกนั ทัง้นี้ เมื่ออากาศมคีวามดนัต ่าลง
หรืออุณหภูมิสูงขึ้น ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง ดงันัน้ การ
ท างานของเครือ่งกงัหนัก๊าซในทีท่ีอ่ากาศมคีวามหนาแน่นสูง (อุณหภูมิ
ต ่า) ย่อมส่งผลต่อประสทิธภิาพและสมรรถนะทีด่กีว่า 

ที่ผ่านมา มกีารศึกษางานวิจยั และเทคโนโลย ีถูกพฒันาขึ้น
เพื่อการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องกังหันก๊าซเพื่อ
อุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น Kakaraset al. [1]ได้สรุป
วธิกีารต่าง ๆ ในการลดอุณหภมูขิองอากาศขาเขา้เครือ่งกงัหนัก๊าซ เช่น 
กระบวนการระเหย(Evaporative Cooling) การท าความเย็น
(Refrigeration Cooling)การะเหยอากาศที่ถูกบีบอัด (Evaporative 
Cooling of Precompressed Air)เป็นต้น โดยศกึษาประสทิธภิาพทาง
เศรษฐศาสตร์พบว่า การใช้อุปกรณ์ Evaporative Cooler และ 
Absorption Chillerเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อีกงานวิจัยหนึ่งของ
Tehrani[2] ที่น าเสนอการวเิคราะห์ทางเลอืกในการลดอุณหภูมอิากาศ
ขาเข้าเครื่องกงัหนัก๊าซโดยข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า การฉีด
ละอองน ้า (Fogging) เป็นวธิทีีใ่หค้่าอตัราผลตอบแทนภายใน(Internal 
Rate of Return) มากที่สุด และยงัมรีะยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) น้อยทีสุ่ดดว้ย 

ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว การใช้วธิีการฉีดละอองน ้าในเครื่องกงัหนั
ก๊าซจะใช้ความดนัอยู่ที่ 70-200 บาร์ เพื่อท าให้น ้าแตกตวัเป็นละออง
มากที่สุด โดยมขี้อดีคือน ้าจะถูกระเหยได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อละอองน ้ามี
ขนาดเลก็[3] และมกัจะเป็นการฉดีหลงัจากอากาศผ่านการกรองโดยชัน้
กรองอากาศของเครือ่งกงัหนัก๊าซแลว้(ฉดีภายในระบบ) ดงันัน้ มโีอกาส
ทีจ่ะเกดิความเสยีหายของเครื่องกงัหนัก๊าซเนื่องจากหยดน ้าทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีอ่าจเกดิขึ้นเนื่องจากการรวมตวักนัของละอองน ้าที่ไม่ถูกระเหย
ก่อนทีจ่ะเขา้สู่ส่วนของเครื่องอดัอากาศ (Compressor) ในเครื่องกงัหนั
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ก๊าซ อีกทัง้ยังจ าเป็นต้องใช้น ้ าที่ ผ่ านกระบวนการสกัดแร่ธาตุ 
(DemineralizedWater) เพื่อป้องกนัคราบตะกอนสะสมในเครื่องกงัหนั
ก๊าซ ซึ่งจะท าใหป้ระสทิธภิาพของเครื่องอดัอากาศลดลง น ้าดงักล่าวมี
ตน้ทุนในการผลติค่อนขา้งสงู แต่บทความนี้ จะน าเสนอกระบวนการฉีด
ละอองน ้าทีแ่ตกต่างออกไปจากงานวจิยัทีผ่่านมาโดยเลอืกการฉีดน ้าที่
ความดนัต ่าทีไ่มเ่กนิ 7บาร ์(ความดนัสงูสุดของแหล่งน ้าใชใ้นโรงไฟฟ้า) 
เนื่องจากตอ้งการสรา้งกระบวนการอย่างงา่ยขึน้โดยมกีารลงทุนทีต่ ่า จงึ
ไม่พจิารณาเลอืกการซื้อเครื่องท าความดนัน ้าที่ความดนัสูง อีกทัง้จะ
เป็นการฉีดละอองน ้ าก่อนถึงชัน้กรองอากาศของเครื่องกังหันก๊าซ 
ดงันัน้ จงึเป็นการจ าลองสภาวะช่วงทีม่ฝีนตก โดยชัน้กรองอากาศของ
เครือ่งกงัหนัก๊าซจะช่วยกรองละอองน ้าไม่ใหเ้ขา้ไปในเครื่องกงัหนัก๊าซ
ได ้และไมต่อ้งใชน้ ้าทีผ่่านกระบวนการสกดัแร่ธาตุทีม่รีาคาสงู โดยจะใช้
น ้าในระบบน ้าใชข้องโรงไฟฟ้า แต่ขอ้ดอ้ยของวธิกีารนี้คอื อุณหภมูทิีล่ด
ได้อาจไม่มากนัก และมปัีจจยัทีค่วบคุมไม่ได้คอื อุณหภูมขิองน ้าที่ฉีด 
อุณหภมูแิละความชืน้ของสภาวะบรรยากาศ และกระแสลมภายนอก 

 
2)ทฤษฎี 
2.1) หลกัการท างานของเครือ่งกงัหนัก๊าซ 
2.1.1)ส่วนประกอบของเครือ่งกงัหนักา๊ซหลกัการท างานและหลกัทาง
อุณหพลศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยทัว่ไปแลว้เครือ่งกงัหนัก๊าซประกอบไปดว้ย 3 ส่วนหลกั ๆ 
คอื ส่วนเครื่องอดัอากาศ ส่วนเผาไหม ้และส่วนกงัหนั การท างานของ
เครื่องกงัหนัก๊าซ จะมปัีจจยัน าเข้าได้แก่ อากาศ และเชื้อเพลิง โดย
อากาศจะถูกดูดจากภายนอกเขา้ไปในเครื่องอดัอากาศจากนัน้ อากาศ
จะถูกอดัโดยเครือ่งอดัอากาศ เมือ่อากาศถูกอดัจนไดค้วามดนัทีต่อ้งการ
แล้ว เชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไปผสมกบัอากาศที่ถูกอัดเป็นของผสม 
(Mixer) แลว้ถูกฉดีเขา้ไปยงัหอ้งเผาไหม ้(Combustion Chamber) เพื่อ
สนัดาปให้อุณหภูมขิองของผสมสูงขึ้น เกดิเป็นการขยายตวัของของ
ไหลเมือ่อุณหภูมสิูงขึน้และถูกดนัออกไปเป็นต้นก าลงัทีส่่วนของกงัหนั
ก๊าซ (Turbine) โดยงานทีไ่ดจ้ากส่วนของกงัหนัจะถูกส่งกลบัไปยงัส่วน
ของเครือ่งอดัอากาศทีอ่ยู่บนเพลาเดยีวกนัเพือ่ใชใ้นการอดัอากาศ 

 
2.1.2) ผลของอุณหภมูขิองอากาศและตวัแปรอืน่ๆกบัการท างานของ
เครือ่งกงัหนัก๊าซ 

Kurz [4]ท าการวจิยัประสทิธภิาพของเครื่องกงัหนัก๊าซในอดตี
พบว่าผลของการเปลีย่นแปลงอุณหภมูขิองอากาศต่อประสทิธภิาพของ
เครือ่งกงัหนัก๊าซมดีงันี้ 

 
 ท าใหค้วามหนาแน่นของอากาศเปลีย่นไป 
 อตัราสว่นการอดัของเครือ่งอดัอากาศจะเปลีย่นแปลง 
 ท าใหอุ้ณหภมูทิีอ่อกจากเครือ่งอดัอากาศเพิม่ขึน้ 
 ค่าReynolds number เปลีย่นไป 
โดยสรุปแลว้ผลกระทบของอุณหภูมขิองอากาศทีเ่พิม่ขึน้จะท า

ใหอ้ตัราส่วนระหว่างเชื้อเพลงิต่อพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้ (Heat Rate) 
เพิ่มขึ้น (ประสิทธิภาพลดลง) และจะท าให้ก าลังการผลิตลดลง
(สมรรถนะลดลง) โดยงานของเครือ่งอดัอากาศสามารถพจิารณาไดจ้าก
สมการต่อไปนี้ (Bassily [5]) 

 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊  𝑊𝑊𝑊𝑊 𝑊𝑊
𝑊𝑊  

𝑊𝑊      (1) 
 
เมือ่Workc คอื งานของเครือ่งอดัอากาศ 

 Ti คอื อุณหภมูขิองอากาศ 
 cp คอื ค่าความรอ้นจ าเพาะของอากาศ ณ ความดนั 

คงที ่
 rc คอื อตัราส่วนความดนั (Pressure Ratio) 
 𝑊𝑊 คอื ค่าความรอ้นจ าเพาะ 
 c คอื เครือ่งอดัอากาศ  
 i คอื อากาศขาเขา้ (Inlet Air) 
  

จากสมการที ่1จะเหน็ไดว้่างานของเครื่องอดัอากาศจะแปรผนั
ตรงกับอุณหภูมิของอากาศโดยยิ่งอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเครื่องอัด
อากาศกจ็ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานมากขึน้ในการท างาน 

 
นอกจากอุณหภูมขิองอากาศแล้วยงัมปัีจจยัอื่นๆของสภาวะ

บรรยากาศที่มผีลกบัสมรรถนะและประสทิธภิาพของเครื่องกงัหนัก๊าซ
เช่น ความดันที่สูญเสียบริเวณด้านทางเข้าของอากาศและบริเวณ
ทางออกของไอเสยีของเครื่องกงัหนัก๊าซความดนับรรยากาศเชื้อเพลงิ 
และความชื้นในอากาศ[4] แต่บทความนี้จะท าการทดลองโดยจะถือว่า
ปัจจยัเหล่านี้เป็นปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้
2.2)การท าใหอ้ากาศเยน็โดยการระเหย (Evaporative) 

การท าใหอ้ากาศเยน็โดยการระเหยคอืการท าใหอ้ากาศเยน็ลง
ดว้ยการระเหยของน ้า ซึง่จะเป็นการดงึพลงังานความรอ้นแฝงในอากาศ
มาใชใ้นการระเหยของน ้า และจะท าให้อุณหภูมขิองอากาศลดลงด้วย 
แต่จะท าให้ความชื้นสมัพทัธ์ในอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยหลกัการแล้ว
กระบวนการระเหยนี้เป็นไปตามกระบวนการระเหยแบบอะเดยีแบติก
(Adiabatic)คอืกระบวนการทีไ่ม่มกีารถ่ายเทความรอ้นออกนอกระบบ 
[1] เช่นเดยีวกนักบั AL-Salman et al. [6]ทีเ่สนอหลกัการไวใ้นแนวทาง
เดยีวกนั ดงันัน้การกระบวนการระเหยนี้จงึเป็นไปตามเส้นเอนทาลปี
(Enthalpy) คงทีใ่นแผนภมูไิซโครเมตรกิ โดยเมือ่อุณหภูมกิระเปาะแหง้
และอุณหภูมิกระเปาะเปียกมีค่าเริ่มต้นต่างกันมากผลของการ
เปลีย่นแปลงอุณหภูมจิะมากขึน้ตามไปดว้ย แสดงว่าอากาศแหง้หรอืมี
ความชืน้สมัพทัธต์ ่า ท าใหน้ ้าสามารถดงึพลงังานความรอ้นในอากาศมา
ใชใ้นการระเหยไดม้ากกว่า และท าใหอุ้ณหภมูลิดมากขึน้หรอือกีนยัหนึ่ง
คอืการท าใหอุ้ณหภูมกิระเปาะแหง้และอุณหภูมกิระเปาะเปียกมคี่าเขา้
ใกลก้นัมากขึน้ ดงันัน้จะท าใหอุ้ณหภมูขิองอากาศลดลงได ้

ในการทดลองฉีดละอองน ้าผ่านหวัฉีดแบบImpaction Pin ของ
Chaker[3] โดยใช้อุโมงค์ลมโดยทดลองเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่างๆโดยมี
ตัวแปรตอบสนอง (Response) เป็นขนาดของหยดน ้ าปัจจัยด้าน
ปรมิาณทีส่ าคญัทีสุ่ดของการฉีดละอองน ้าคอืขนาดพื้นทีผ่วิทีส่มัผสักบั
อากาศโดยทีอ่ตัราการระเหยจะแปรผนัตรงกบัอตัราพืน้ทีผ่วิต่อปรมิาตร
กล่าวคอืหากเกดิการแตกตวัของละอองน ้าจนมขีนาดละเอยีดมากพื้นที่
ผวิสมัผสักบัอากาศของน ้าในปรมิาตรที่เท่ากนัจะยิง่มากและส่งผลให้
เกดิการระเหยไดม้ากขึน้ท าใหเ้กดิการถ่ายเทความรอ้นจากอากาศเพื่อ
ระเหยละอองน ้ามากขึ้นด้วยและเมื่อพิจารณาถึงผลการทดลองของ
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Chaker [3]พบว่าปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อขนาดของละอองน ้าไดแ้ก่ความ
ดนัของน ้าทีฉ่ีดความเร็วของการไหลของอากาศอตัราการไหลของน ้า
ผ่านแต่ละหวัฉดีและระยะห่างทีใ่ชว้ดัขนาดของละอองน ้าจากหวัฉดี 

 
3)ขัน้ตอนการวิจยั 

บทความนี้ก าหนดขัน้ตอนการวจิยัทัง้หมดเป็น 7ขัน้ตอนโดย
แสดงล าดบัขัน้ตอนดงัรปูที1่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที1่: ข ัน้ตอนการวจิยั 

 

4)ผลการการวิจยั 
4.1)ศกึษาปัจจยัในการฉดีละอองน ้าทีค่าดว่าจะส่งผลกระทบต่อการลด
อุณหภมูขิองอากาศ 

ในขัน้ตอนนี้  ผู้ว ิจ ัยและคณะผู้เชี่ยวชาญของโรงไฟฟ้า
กรณศีกึษามกีารประชุมเพือ่วเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ของการฉีดละอองน ้า
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองคือการลดอุณหภูมขิองอากาศ
หลงัจากการฉีด (Diff_T)โดยบทความนี้จะพจิารณาเปลีย่นแปลงระดบั
ของปัจจยัที่ควบคุมได้ ได้แก่ ความดนัของน ้าที่ฉีด (Pressure)ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด (Diameter) ระยะการวดัค่า (Distance) 
ทศิทางในการฉีด (Direction) และจ านวนหวัฉีดต่อพื้นที่ (Nozzle No.) 
ซึง่สามารถสรุปเป็นปัจจยัทีค่วบคุมได ้และควบคุมไมไ่ด ้ดงัตารางที ่1 

 

ตารางที ่1:ปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการลดอุณหภมูอิากาศโดยการฉดี
ละอองน ้าแบบภายนอก 

ปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได้ ปัจจยัท่ีควบคมุได้ 

 ความชืน้ในบรรยากาศ 
 อณุหภูมบิรรยากาศ 
 กระแสลมก่อนเขา้ชดุทดลอง 
 แสงแดดทีส่่องถงึชดุทดลอง 
 อณุหภูมขิองน ้าทีใ่ชใ้นการ

ทดลอง 

 ความดนัของน ้าทีใ่ชฉ้ีด 
 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของ

หวัฉีด 
 ระยะการการวดัค่า 
 ทศิทางในการฉดี 
 จ านวนหวัฉีดต่อพืน้ที ่

 
4.2)ออกแบบและสรา้งอุโมงคล์มอย่างงา่ย(จ าลองจากระบบจรงิ) 

ผูว้จิยัท าการวดัค่าความเรว็ลม ณ บรเิวณช่องอากาศก่อนเขา้
ชัน้กรองของเครื่องกงัหนัก๊าซ และน ามาออกแบบอุโมงค์ลมอย่างง่าย
เพือ่ใชใ้นการทดลองปรบัค่าปัจจยัทีค่วบคุมไดใ้นขอ้ 4.1 โดยอุโมงค์ลม
จะช่วยลดความไม่แน่นอนและการรบกวนของกระแสลมจากภายนอก
ในการวัดค่าดังแสดงในรูปที่2โดยมีต้นก าเนิดกระแสลมจากพัดลม
อุตสาหกรรมขนาด 24นิ้ว(การไหลของอากาศจากดา้นซ้ายไปดา้นขวา
ของภาพ) และเมือ่วดัค่าความเร็วลมบรเิวณจุดทีฉ่ีดน ้าแล้วพบว่ามคี่า
ใกล้เคียงกบัความเร็วลมที่วดัจากช่องอากาศก่อนเข้าชัน้กรองของ
เครือ่งกงัหนัก๊าซ 

 

 
รปูที2่:แบบจ าลองอุโมงคล์มอย่างง่ายทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
4.3)ก าหนดระดบัของปัจจยัเพือ่ใชใ้นการทดลองตามขอ้จ ากดัของปัจจยั 

การพจิารณาระดบัของปัจจยัที่ใช้ในการทดลอง จะพิจารณา
ตามขอ้จ ากดัของระดบัของปัจจยั เช่น ความดนัสูงสุดของระบบน ้าทีใ่ช้
ฉีดคือ 7 บาร์ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหวัฉีดที่มากที่สุดที่
เหมาะสมกบัการใชค้วามดนัน ้า 7 บาร์ คอื 3 มลิลเิมตร ซึ่งเป็นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่น ้าค่อนขา้งจะเป็นละอองน ้าที่ความดนัน ้า 7 บาร ์
เป็นต้น และสามารถก าหนดระดบัของปัจจยัที่ใชใ้นการคดักรองปัจจยั 
ทีร่ะดบัสงูสุดและต ่าสุด โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่2 
ตารางที ่2: ระดบัปัจจยัส าหรบัการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลเตม็รปูแบบ2 

ระดบัเพือ่คดักรองปัจจยั 
ปัจจยั Low (1) High (2) 
Pressure (บาร)์ 4 7 
Diameter (มลิลเิมตร) 1 3 
Distance (มลิลเิมตร) 10 1880 
Direction ยอ้นการไหล ตามการไหล 
Nozzle No. (หวั/0.72 ตารางเมตร) 1 3 
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4.4)คดักรองปัจจยัโดยการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลเตม็รปูแบบ2ระดบั 

การทดลอง เพื่ อ คัดกรอ ง ปัจจัย จะ ใช้ก ารทดลอง เชิง
แฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ 2ระดบั 2รอบการทดลองโดยใช้ระดบัของ
ปัจจยัที่ก าหนดในตารางที่ 2 เพื่อพจิารณาอิทธพิลของปัจจยัต่างๆ ที่
ก าหนดไว ้และมผีลจากการวเิคราะห์การทดลองในโปรแกรม Minitab 
17 ดงัรปูที ่3 

 

 
รปูที ่3: ผลการวเิคราะห ์ANOVA การทดลองแฟคทอเรยีลเตม็รปู 2 ระดบั 5 ปัจจยั 

 
โดยมสีมมตฐิานของปัจจยัหลกัคอื  
 
H0:ปัจจยัหลกัไมม่ผีลต่อค่าตวัแปรตอบสนอง 
H1:ปัจจยัหลกัมผีลต่อค่าตวัแปรตอบสนอง 
 
และมสีมมตฐิานของปัจจยัร่วมคอื 
 
H0: ปัจจยัร่วมไมม่ผีลต่อค่าตวัแปรตอบสนอง 
H1:ปัจจยัร่วมมผีลต่อค่าตวัแปรตอบสนอง 

 
จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนในตารางที ่3สามารถสรุปไดว้่า

ทีค่่าความเชื่อมนั 95% ม ี4ปัจจยัที่มอีิทธพิลของปัจจยัร่วมต่อตวัแปร
ตอบสนองอย่างมีนัยส าคัญ(P-Value น้อยกว่า 0.05) คือ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูหวัฉีด ระยะในการวดัค่าทศิทางในการฉีด และ
จ านวนของหัวฉีด ต่อพื้นที่ โดยแสดงผลอิทธิพลของปัจจัยร่วม 
(Interaction Plot) ในรปูที ่4a-4c 

 

 

(a) 
 

 
(b) 

 

 
(c) 

รปูที4่:Interaction Plot ของปัจจยัร่วมทีม่ผีลต่อตวัแปรตอบสนองทีร่ะดบันยัส าคญั 
0.05 

 
ส่วนอิทธิพลของปัจจยัความดนัของน ้าที่ใช้ฉีดมอีิทธพิลของ

ปัจจยัหลกัต่อตวัแปรตอบสนองอย่างมนีัยส าคญัเท่านัน้เมือ่พจิารณาที่
ค่าความเชื่อมนั95% (ระดบันัยส าคญั 0.05) โดยแสดงผลอทิธพิลของ
ปัจจยัหลกั (Main Effects Plot) ความดนัของน ้าทีใ่ชฉ้ดีดงัรปูที5่ 

 

 
รปูที5่:Main Effects Plot ของปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อตวัแปรตอบสนองทีร่ะดบันยัส าคญั 

0.05 
 

โดยสรุปแล้ว เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 และรูปที่ 5 ระดับที่
เหมาะสมของแต่ละปัจจยัที่ควรใช้ในการทดสอบระดบัของปัจจยัใน
ขัน้ตอนต่อไปเพือ่ใหม้คี่าตวัแปรตอบสนองมากทีสุ่ดดงัตารางที ่3 

ตารางที ่3:การเลอืกระดบัของปัจจยัจากผลการคดักรองปัจจยั 
ปัจจยั ระดบัท่ีเลือก 
Pressure (บาร)์ 7 
Diameter (มลิลเิมตร) 3 
Distance (มลิลเิมตร) 10 
Direction ตามการไหล 
Nozzle No. (หวั/0.72 ตารางเมตร) 3 
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และน าผลจากตารางที ่3 มาก าหนดระดบัของปัจจยัทีจ่ะใชใ้น
การทดสอบระดบัของปัจจยัโดยการทดลองในขัน้ต่อไปดงัตารางที4่ 

 
ตารางที ่4:ระดบัปัจจยัส าหรบัการทดลองเชงิแฟคทอเรยีลกรณทีัว่ๆ ไป

เพือ่หาระดบัของปัจจยัทีเ่หมาะสม 
ปัจจยั Low 

(1) 
Medium 

(2) 
High 
(3) 

Pressure (บาร)์ 6 - 7 
Diameter (มลิลเิมตร) 2 2.5 3 
Distance (มลิลเิมตร) 10 455 900 
Direction - ตามการไหล - 
Nozzle No. (หวั/0.72 ตาราง
เมตร) 

2 - 3 

 
4.5)ทดลองหาระดบัของปัจจยัทีเ่หมาะสม โดยการทดลองแบบกรณี
ทัว่ๆ ไป (General Factorial) 

การทดลองหาระดบัของปัจจยัที่เหมาะสม ท าขึ้นเพื่อทดสอบ
อทิธพิลของปัจจยัที่ค่าใกลเ้คยีงค่าขอบเขตระดบัของปัจจยัทีพ่จิารณา
ในขัน้ตอนการคดักรองปัจจยั โดยใชค้่าระดบัของปัจจยัในตารางที ่4ใน
การทดลองแบบแฟคทอเรียลทกรณีทัว่ๆ ไป2รอบการทดลอง และ
ไดผ้ลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนจากโปรแกรม Minitab 17 ดงัรูปที ่6
โดยปัจจัยทิศทางในการฉีด ถูกก าหนดให้มรีะดบัเดียว ดงันัน้จะไม่
น ามาพจิารณาในตารางนี้ดว้ย 

 

 
รปูที ่6:ผลการวเิคราะห ์ANOVA การทดลองแฟคทอเรยีลทัว่ๆ ไป  

การทดสอบระดบัของปัจจยัโดยใช้ระดบัของปัจจยัตารางที่ 4
พบอทิธพิลของปัจจยัร่วมเฉพาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหวัฉีดกบั
ระยะการวดัค่าเท่านัน้ ดงันัน้ จงึจะพจิารณาระดบัทีเ่หมาะสมของปัจจยั
ระยะการวัดค่าและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหวัฉีดที่อิทธิพลของ
ปัจจยัร่วม 

 

 
รปูที7่:Interaction Plot ของปัจจยัร่วมขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของหวัฉีดกบัระยะการ

วดัค่าดว้ยทีม่ผีลต่อตวัแปรตอบสนองที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ในรูปที7่ พบว่า การใชข้นาดของหวัฉีดทีร่ะดบั 2 หรอืขนาด 

2.5 มลิลเิมตร มแีนวโน้มจะท าใหค้่าตอบสนองมคี่าสูงกว่าการใชข้นาด
ของหวัฉีดในระดบัอื่น และพบว่า การวดัค่าที่ระยะ 10 มลิลเิมตร มี
แนวโน้มทีจ่ะท าใหค้่าตอบสนองมคี่าสงูกว่าระยะทีไ่กลออกไป 

 
ส าหรบัปัจจยัอื่น ๆ ได้แก่ ความดนัของน ้าที่ฉีด และจ านวน

หวัฉีดต่อพื้นที ่พบว่ามคี่า P-Valueมากกว่าระดบันัยส าคญัทีพ่จิารณา 
ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า ทีก่ารเปลี่ยนแปลงระดบัของปัจจยัดงักล่าวดงั
ตารางที ่4 ไมม่นียัส าคญัต่อตวัแปรตอบสนองทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  

 
4.6)ก าหนดระดบัของปัจจยัจากผลการทดลองและทดสอบยนืยนัระดบั
ทีเ่หมาะสม 

จากขัน้ตอนการคดักรองปัจจยัอาจพจิารณาระดบัที่เหมาะสม
ของปัจจยัประกอบกบัการพจิารณาด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
ของความดนัของน ้าทีฉ่ดี และจ านวนหวัฉดีต่อพืน้ที่ โดยใหค้่าความดนั
ของน ้าที่ฉีดอยู่ที่ 6 บาร์ เนื่องจากจะท าให้อตัราการไหลของน ้าลดลง 
ท าให้ลดการใช้น ้ าได้ รวมทัง้เลือกจ านวนหวัฉีดต่อพื้นที่จ านวน 2 
หวัต่อพืน้ที ่0.72 ตารางเมตรเพือ่ลดการใชน้ ้าดว้ยเช่นกนั โดยสามารถ
สรุประดบัของปัจจยัทีเ่ลอืกหลงัจากการทดลองทัง้สองขัน้ตอนดงัตาราง
ที ่5 

 
ตารางที ่5: ผลการคดัเลอืกระดบัทีเ่หมาะสมของแต่ละปัจจยัจากการ

ทดลอง 

ปัจจยั ระดบั 

Pressure (บาร)์ 6 
Diameter (มลิลเิมตร) 2.5 
Distance (มลิลเิมตร) 10 
Direction ตามการไหล 
Nozzle No. (หวั/0.72 ตารางเมตร) 2 

 
เมื่อทราบค่าระดับของปัจจยัที่เหมาะสมจากการทดลองดัง

ตารางที่ 5แล้วผู้วิจยัจึงน าค่าระดบัของปัจจยัในตารางที่ 5 ท าการ
ทดลองอีกซ ้า 3ครัง้เพื่อยืนยนัผลการท าลองอีกครัง้ พบว่าท าให้มคี่า
ความแตกต่างของอุณหภมูกิ่อนและหลงัฉดีน ้าเฉลีย่4.10องศาเซลเซยีส 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการทดลองจากทัง้สองขัน้ตอนก่อนหน้า  
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5)สรปุผลการทดลองและการวิจารณ์ 

บทความนี้ ได้น าเสนอการทดลองฉีดละอองน ้ าในการลด
อุณหภูมอิากาศ โดยใช้ความดนัน ้าไม่เกนิ 7 บาร์ เพื่อทดสอบปัจจยั 5 
ปัจจยัในการติดตัง้ระบบฉีดละอองน ้าแบบภายนอกเครื่องกงัหนัก๊าซ 
ได้แก่ ความดันของน ้ าที่ฉีด ระยะการฉีดความดันของน ้ า ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของหวัฉีด  จ านวนหวัฉีดต่อพื้นทีท่ดลอง และทศิทาง
ในการฉดี โดยท าการทดลองในระดบัหอ้งปฏบิตักิารดว้ยการใชอุ้โมงค์
ลมอย่างง่ายที่จ าลองสภาวะการฉีดและระบบอากาศก่อนเข้าเครื่อง
กงัหนัก๊าซจากโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมกรณีศกึษา ในขัน้การคดักรอง
ปัจจยัโดยใช้การทดลองเชิงแฟคทอเรยีลเต็มรูปแบบ 2 ระดบั พบว่า
อิทธิพลของปัจจยัร่วมในปัจจยั ระยะการฉีดความดนัของน ้า ขนาด
เสน้ผ่าศูนย์กลางของหวัฉีด จ านวนหวัฉีดต่อพื้นทีท่ดลอง และทศิทาง
ในการฉีด และพบว่าปัจจยั ความดนัของน ้าที่ฉีด มอีิทธพิลของปัจจยั
หลกัต่อความแตกต่างของอุณหภูมกิ่อน-หลงัการฉีดละอองน ้าและใน
การทดลองหาระดบัทีเ่หมาะสมของปัจจยัพบว่า มเีฉพาะปัจจยัร่วมของ
ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของหวัฉีดกบัระยะการวดัค่า ท าใหส้ามารถสรุป
ระดบัของปัจจยัที่เหมาะสมส าหรบัการติดตัง้ระบบฉีดละอองน ้าความ
ดนัต ่าแบบฉดีภายนอกเครือ่งกงัหนัก๊าซจากการทดลองไดด้งัตารางที ่5 
และได้ท าการทดสอบยืนยันผลระดับของปัจจัยอีกครัง้โดย พบว่า
สามารถท าให้อุณหภูมขิองอากาศลดลงได้4.10 องศาเซลเซียสโดย
พบว่า  

 
 ความดนัของน ้าทีใ่ชฉ้ดี: ความดนัที ่6 และ 7 บาร์ส่งผลไม่

แตกต่างกนั จงึเลือกใช้งานที่ความดนัน ้าที่ใช้ฉีด 6 บาร ์
เพือ่ลดการใชน้ ้า 

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูหวัฉีด: พบว่าการใช้หวัฉีด
ขนาด 2.5 มลิลเิมตร ส่งผลต่อตวัแปรตอบสนองสูงทีสุ่ด 
จงึเลอืกใชง้านหวัฉดีขนาด 2.5 มลิลเิมตร 

 ระยะในการวดัค่า: พบว่าตวัแปรตอบสนองได้รบัอทิธพิล
ของปัจจยัมากทีสุ่ดทีร่ะยะ 10 มลิลเิมตร ดงันัน้ จงึเลอืกใช้
ระยะในการวดัค่า (ระยะในการติดตัง้ห่างจากชัน้กรอง
อากาศชัน้แรก) ที่ 10มลิลเิมตร ซึ่งอาจเกดิจากการทีเ่ป็น
จุดที่ความชื้นมากที่สุดในระยะที่ใช้ในการทดลอง และมี
ระยะใกลท้ีสุ่ดก่อนการรวมตวัของละอองน ้าเป็นหยดน ้าที่
ใหญ่ขึน้แลว้ตกออกนอกระบบ 

 ทศิทางในการฉีด: พบว่าทศิทางตามการไหลส่งผลต่อตวั
แปรตอบสนองสงูกว่า ดงันัน้จงึเลอืกใชง้านการฉีดน ้าตาม
ทศิทางการไหล 

 จ านวนของหวัฉีดต่อพื้นที่: พบว่าการใชห้วัฉีด 2 และ 3 
หวัฉีด ส่งอิทธิพลของตัวแปรตอบสนองไม่แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัในระดบันัยส าคญัที่พจิารณา จงึเลอืกใช้
เพยีง 2 หวัฉีดต่อพื้นที ่0.72 ตารางเมตรเพื่อลดการใชน้ ้า 
ทัง้นี้อาจเกดิจากทีก่ารใชห้วัฉีด 2 และ 3 หวั มอีตัราการ
ไหลของน ้ า เกินมากกว่ าปริมาณที่อากาศต้องการ

เช่นเดียวกนั ดงันัน้ หากเพิ่มหวัฉีดให้มากขึ้น ก็อาจไม่
ส่งผลทีแ่ตกต่างจากการใชห้วัฉดี 2 หวั 

 
อย่างไรก็ตาม จากการทดลองพบปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการ

ลดอุณหภูมขิองอากาศโดยการฉีดละอองน ้าคือ ความชื้นสมัพทัธ์ใน
อากาศขณะที่ทดลอง โดยการใช้งานระบบนี้จะสามารถส่งผลให้
อุณหภูมขิองอากาศลดลงไดม้ากขึ้นเมือ่อากาศมคีวามชื้นต ่า (อากาศ
แหง้) แต่การทดลองในบทความนี้ จะยงัไมน่ าปัจจยัความชื้นสมัพทัธ์ใน
อากาศทีเ่ป็นตวัแปรทีก่ารทดลองไม่สามารถควบคุมไดเ้ขา้มาพจิารณา 
เนื่องจากการทดลองเป็นการทดลองในระบบกึ่งเปิด คอืใช้อากาศจาก
สภาวะบรรยากาศภายนอกในการทดลอง ดงันัน้ การศกึษาต่อไปใน
อนาคตอาจตอ้งท าการควบคุมสภาวะอากาศทีจ่ะใชใ้นการทดลอง เพื่อ
ท าให้ได้ผลลพัธ์ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืยิง่ขึ้น รวมทัง้การทดลองกบัระบบ
จรงิเพือ่ยนืยนัผลการทดลองต่อไป 

 
6)กิตติกรรมประกาศ 

การทดลองในครัง้นี้ ได้รบัการสนับสนุนจากโรงไฟฟ้าความ
ร้อนร่วมกรณีศึกษา ในการใช้พื้นที่และทรพัยากรในการทดลอง ซึ่ง
ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทุก ๆ หน่วยงานในการใหค้ าปรกึษา
และขอ้เสนอแนะในการทดลองดว้ย  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิคุณลกัษณะ (Attribute) แบบ 

Gauge R&R เป็นเครื่องมอืการควบคุมกระบวนการตดัสนิใจแบบขอ้มูลนับ 
เพื่อก าหนดเกณฑก์ารยอมรบัทีม่มีาตรฐานใชเ้ป็นขัน้ตอนการตดัสนิใจอนุมตัสิี
ของผลติภณัฑล์ปิสตกิ ไดก้ าหนดแผนการทดลองโดยเลอืกกลุ่มทดสอบ ไดแ้ก่  
กลุ่มพนักงานโรงงานกรณีศึกษา  และกลุ่มลูกค้า  โดยตัง้ข้อสมมติฐาน
การศกึษาว่า ความสามารถในการใหผ้ลซ ้า (Repeatability) และใหผ้ลซ ้าอย่าง
ถูกต้อง (Reproducibility) ไม่แตกต่างกันของทุกกลุ่มที่ท าการทดสอบ การ
ทดสอบนี้ ได้ประยุกต์วิธีการทดสอบการแยกเฉดสี ตามทฤษฏีของ 
Fransworth-Munsell 100 hue เพื่อวดัความสามารถการตดัสนิใจ เป็นรอ้ยละ
ของการให้ผลซ ้า (%Repeatability) และร้อยละของการให้ผลซ ้าและถูกต้อง 
(%Reproducibility) ผลของการทดสอบได้น าค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มมาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม โดยเทคนิค ANOVA ซึ่งเป็น
เครื่องมอืทีเ่หมาะสมกบัการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบเป็นกลุ่ม เมื่อได้ผล
ค่าความแปรปรวนไมแ่ตกต่างระหว่างกลุ่ม จงึได้น าผลจากการวเิคราะหโ์ดย
ตัง้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
เบื้องต้นเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานเบื้องต้นในการสรรหาพนักงาน สรุปได้ว่าร้อยละของการให้ผลซ ้า 
สามารถตัง้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 79.29 และร้อยละของ
การใหผ้ลซ ้าและถูกตอ้ง สามารถตัง้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
79.22 
ค าส าคญั : Attribute Gauge R&R, Fransworth-Munsell, ANOVA, 
ความสามารถในการใหผ้ลซ ้า, ความสามารถการใหผ้ลซ ้าและถูกตอ้ง 
 
ABSTRACT 

The research utilizes Attribute Gauge R&R Technique as a 
data decision tool to set standard acceptance criteria in approval of the 
color of the lipstick product. The experiment was designed by selecting 
test groups, such as factory staff and customer group. Setting the Ho 
(Null Hypothesis): Repeatability and Reproducibility was not 
significantly different among all groups. The experiment has applied the 
colour shades theory of Fransworth-Munsell 100 hue to measure 
decision making capabilities which demonstrate in percentage of 
repeatability (% Repeatability) and percentage of reproducibility (% 
Reproducibility). The results of the experiment used the variance of 

each group to analyze the relationship between groups by ANOVA 
technique which is suitable for analyzing group variance.  When the 
variance results do no differ between groups, confidence level is set at 
95% which is the initial standard accepted by the above mentioned 
parties to use as a benchmark for recruiting employees.  In 
conclusion, %Repeatability and %Reproducibility can be set as the 
initial standard of not less than 79.29 percent and 79.22 percent, 
respectively. 
Keywords: Attribute Gauge R&R, Fransworth-Munsell, ANOVA, 
Repeatability, Reproducibility 
 
1) บทน า 

การผลติในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป ไม่สามารถหลกีเลี่ยง
กจิกรรมในการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกบัขอ้ตกลงของลูกค้า ซึ่งถือ
เป็นหน้าที่หลกัของผู้บรหิารฝ่ายคุณภาพในการสร้างระบบการวดัใน
กระบวนการผลติ การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมอืวดั และการวดัแบบ
ขอ้มูลนับ ในแต่ละกระบวนการต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการ
ยอมรบัใหส้อดคลอ้งกนัระหว่างผูต้รวจสอบหลายคน และแต่ละครัง้ของ
การตรวจสอบถูกตอ้งและซ ้ากนั 

การตรวจสอบคุณลักษณะ (Attribute) ส่วนมากจะประสบ
ปัญหาในการตดัสนิใจของพนักงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ถ้าการตดัสนิใจ
อนุมตั ิ“มากกว่าหรอืน้อยกว่า” เกณฑท์ีล่กูคา้ตอ้งการ จะเป็นปัจจยัใหม้ี
ของเสยีในการผลติ ความสามารถและทกัษะการตดัสนิใจส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัการยอมรบัสนิคา้ของลกูคา้ จะตอ้งมัน่ใจว่าพนกังานทัง้หมด
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตดัสนิใจด้านคุณภาพมมีาตรฐานที่
ยอมรบัได้ คอือะไร "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" ให้เหมอืนกนั น่าเชื่อถือ มี
ทศิทางเดยีวกนั 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่า ความน่าเชื่อถอืของผลการตดัสนิใจในขัน้ตอน
การอนุมตั ิซึง่เป็นพืน้ฐานการท าการตรวจสอบคุณภาพเชงิคุณลกัษณะ
ที่ส าคญั ความสามารถในการให้ผลซ ้าและการให้ผลซ ้าและถูกต้อง 
(Repeatability and Reproducibility: R&R) เป็นเครื่องมอืที่ส าคญั
ส าหรับการประเมินความแม่นย าของการวิเคราะห์ระบบการวัด 
(Measurement System Analysis: MSA) แม้ว่ามีการศึกษา
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ความสามารถของการตดัสนิใจทีเ่ป็นเรื่องธรรมดาทัว่ไปโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการผลติ การท า Gauge R&R ทีเ่ป็นแบบคุณลกัษณะ แต่
การจดัท าให้เป็นมาตรฐานของแต่ละอุตสาหกรรมไม่ได้ถูกจัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถวัดเป็นเกณฑ์ตัวเลขที่ติดตามได้แบบชี้
เฉพาะเจาะจงที่ชดัเจน ส่วนมากจะใช้วิธีดูตัวอย่างเทียบ ซึ่งขึ้นกับ
สายตาแต่ละคน และมักจะมีข้อโต้แย้งกันในเรื่อง เกี่ยวกับข้อมูล
คุณลกัษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่มกีารท างานเกี่ยวขอ้งกบัสองคน
หรือมากกว่าในลกัษณะเป็นกลุ่ม ในการตรวจสอบตดัสนิใจคุณภาพ
ดา้นคุณลกัษณะ การประเมนิผลการตดัสนิใจ Gauge R&R ส าหรบั
ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute) งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานส าหรบัการตดัสนิใจการยอมรบัการวดัแบบขอ้มลูนับ 
หรอืขอ้มลูคุณลกัษณะ (Attribute) 

 
2) หลกัการพืน้ฐาน เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบข้อมูลนับของผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรม ควรคัดเลือกเครื่องมือใช้ประเมินการตัดสินใจของ
พนกังาน เพือ่ศกึษาแนวทางการวเิคราะห์ระบบการวดั (Measurement 
System Analysis) แบบขอ้มลูนับ (Attribute) ในอุตสาหกรรมผลติถ้ามี
เกณฑ์ในการตัดสินใจครบถ้วน  เห็นภาพชัด ความสามารถของ
กระบวนการเพิม่ขึน้ ซึ่งสามารถจะน าไปศกึษาต่อเพื่อประยุกต์เขา้กบั
กระบวนการ อุตสาหกรรมการผลิตชนิดอื่นๆ  [1]  เพื่อ เพิ่มขีด
ความสามารถในการผลติใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และการลด
ของเสยีในกระบวนการผลติ [1,2] ผลการประมวลการตรวจสอบแบบ
ข้อมูลนับของผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการวิเคราะห์ระบบการวัด 
(Measurement System Analysis) แบบข้อมูลนับ [3]  เพื่อน าไป
ประยุกต์เป็นตวัอย่าง เพื่อน าไปใช้ในการประเมนิเกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบและปรบัปรุงระบบการตรวจสอบทีเ่ป็นขอ้มลูคุณลกัษณะแบบ
ขอ้มูลนับ [4] โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัในมุมมองของการจดัการคุณภาพ
ในเชงิสถิติ [5] เป็นเครื่องมอืสร้างความเชื่อมัน่ส าคญัของงานบรหิาร
คุณภาพ วธิวีเิคราะห์น าเทคนิค Attribute Gauge R&R ด้วยวธิ ี
ANOVA เพื่อหาความแปรปรวนของการตัดสินใจด้านคุณภาพ 
โดยเฉพาะคุณลกัษณะของผลติภณัฑ์ จ าเป็นต้องมคีนทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
น้อย กลุ่มคนสองกลุ่มหรือมากกว่า [4,6] ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
สามารถน าไปใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบที่มเีทคโนโลยี
ข ัน้สงูและตอ้งมัน่ใจว่าจะสนองความตอ้งการของลกูคา้ของบรษิทั [6]  
 
3) ระเบียบวิธีวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั เคร่ืองมือ/วิธีการ 
3.1) ศึกษาวิเคราะหร์ะบบการวดั การตดัสินใจ 
 งานวจิยันี้เป็นการศกึษาจากปัญหาทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนจาก
ลกูคา้ และในสภาพการตลาดทีม่กีารแข่งขนัสูงเช่นนี้  ลกูคา้มทีางเลอืก
ในการซื้อสนิค้ามากขึ้น ส่วนเรื่องสนิค้าที่ได้รบัการร้องเรยีนจากทาง
ลกูคา้นัน้ คอืปัญหาคุณภาพเกีย่วขอ้งกบัสขีองผลภิณัฑป์ระเภทลปิสตกิ
ทีเ่ป็นปัญหาอนัดบัแรก สไีม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้กบัลูกค้ามี
จ านวนมากขึน้ ท าใหเ้สยีโอกาสทางการคา้ และไมไ่ดร้บัความเชื่อถอืใน
กระบวนการอนุมตัสิลีปิสตกิ สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากขอ้มลูแสดง
ภาพรวม ของปัญหาทีพ่บมากทีสุ่ดคอืสนิคา้ประเภท Lipstick ดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 แสดงรายการ Reject & Recall ของปี 2557 (2014) 
 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการยงัไม่เคยมกีารก าหนด
เป็นตัวเลขหรือ เกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจตรวจสอบได้ในบริษัท
กรณีศกึษามาก่อนโดยการปฏบิตังิานอ้างองิมาตรฐานของบุคคลเพยีง
คนเดยีว เมือ่มกีารเปลี่ยนพนักงานดว้ยกรณีใดๆ ท าใหส้นิค้าที่ผลติมี
คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีเ่คยยอมรบั สาเหตุของปัญหามา
จากความผันแปรของการตัดสินใจ เช่น ข ัน้ตอนการอนุมัติสี และ
ขัน้ตอนในกระบวนการผลติ 
 
3.2) เตรียมตวัอย่างอ้างอิง และอปุกรณ์ในการทดลอง  

การควบคุมกระบวนการผลิตขัน้ตอนที่ส าคัญ คือการ
ปรบัแต่งส ี(Mixing) ส่วนเรือ่งการตรวจสอบคุณภาพ (ส)ี ประกอบดว้ย
กลุ่มของช่างผสมส ีกลุ่มพนกังานประกนัคุณภาพ และกลุ่มลูกคา้ ต้องมี
เกณฑม์าตรฐานเดยีวกนั นอกจากนี้ บุคลากรผูต้รวจสอบเพื่อตดัสนิใจ
อนุมตัคิุณภาพส ีว่า “ผ่าน/ไมผ่่าน” เป็นการตรวจสอบแบบ Attribute  ที่
ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวดัความสามารถการตดัสนิใจของการตรวจสอบ 
จงึจ าเป็นตอ้งน าระบบการตรวจสอบ Attribute Gauge R&R [3] มาเป็น
เครื่องมอืในการวิเคราะห์ เพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวเลขที่
ยอมรบัและตรวจตดิตามได ้ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

การคดัเลอืกผูท้ีท่ าการทดสอบ ด าเนินการแยกความสามารถการ
ใชส้ายตา และความสามารถในการตดัสนิใจ ในเรื่องสขีองตวัอย่าง เมือ่
เทยีบกบัมาตรฐานโดยคดัเลอืกใหผู้ท้ ีท่ าการทดสอบมาจากผูท้ีไ่ม่มสี่วน
เกีย่วขอ้งในการอนุมตัิส ี5 คน (G1) ลูกคา้ทีต่ดัสนิใจอนุมตัสิ ี 4 คน 
(G2) แผนกผลติช่างผสมส ี5 คน (G3) และพนักงานประกนัคุณภาพ 5 
คน (G4) เพือ่ยนืยนัว่าบุคคลากรทีจ่ะท าการทดสอบมคีวามสามารถใน
การแยกเฉดสไีดเ้หมอืนกนัทุกคน โดยการแยกเฉดสมีาตรฐาน 4 เฉดส ี
คอื เหลอืง แดง น ้าเงนิ และเขยีว ตวัอย่างละ 7 เฉดสตีามมาตรฐานส ี
Pantone เพือ่ยนืยนัความสามารถการแยกเฉดส ี

การเตรยีมส ี “ตัวอย่างอ้างอิง” มาตรฐานที่ยอมรบัต้องได้การ
อนุมตัจิากผูม้อี านาจทัง้จากฝ่ายโรงงานและฝ่ายลกูคา้ และตวัอย่างจาก
กระบวนการผลิต เพื่อน ามาเป็นตัวอย่างอ้างอิงส าหรับทดสอบ
ความสามารถในการตดัสนิใจ 40 ชิน้ โดยก าหนดใหม้ตีวัอย่างทีเ่หมอืน
สมีาตรฐานทุกประการ 22 ชิ้น และสทีี่ใกล้เคยีงแต่ยอมรบัไม่ได้เมื่อ
เทียบกบัตวัอย่างมาตรฐาน 18 ชิ้น [3] จากนัน้ต้องมาด าเนินการให้
ตรวจสอบตัวอย่างเทียบกับมาตรฐาน ความสามารถในการวัดซ ้า 
(Repeatability)  และ ความสามารถในการให้ผลซ ้ าและถูกต้อง
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(Reproducibility) โดยทุกคนจะตอ้งท าการวดัซ ้า 3 ครัง้ ใหร้ะยะห่างแต่
ละครัง้ 1-2 วนั ผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบน าค่าทีไ่ดม้าวเิคราะห์ระบบการ
วดั ใช้เทคนิค ANOVA โดยวธิตีัง้สมมติฐาน (Null Hypothesis Test 
Analysis)  
ตัง้สมมตฐิานของการศกึษา 

H0 ความสามารถในการใหผ้ลซ ้าและใหผ้ลซ ้าอย่างถูกตอ้งไม ่
แตกต่างกนัของทุกกลุ่มทดสอบ 

 H0:   
H1 ความสามารถของกลุ่มทีท่ดสอบ มคีวามแตกต่างอย่างน้อย 

1 กลุ่มในการใหผ้ลซ ้าและใหผ้ลซ ้าและถูกตอ้ง 
             H1: 1 ≠ 2  

3.3) การจดัท าการทดลอง  
3.3.1) ทวนสอบเรือ่งตาบอดส ีและความสามารถการแยกเฉดส ี

คดัเลอืกผู้เขา้รบัการทดสอบจาก กลุ่มของช่างผสมส ีกลุ่ม
พนกังานประกนัคุณภาพ กลุ่มของพนกังานทีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ
ตดัสนิใจอนุมตัสิ ีและกลุ่มลูกคา้ ด าเนินการทดสอบเฉดส ีเหลอืง เขยีว 
น ้าเงนิ และแดง ดงัได้กล่าวแล้วขา้งต้น จากแผ่นมาตรฐาน Pantone 
ตดัมขีนาดเท่ากบัชิน้มาตรฐานทีท่ าการทดสอบ (เพื่อควบคุมขนาดของ 
ตวัอย่าง และพื้นที่การมอง) ผลทีจ่ะต้องผ่านการทดสอบ คอืต้องแยก
เฉดสไีดค้รบถว้นตามเวลาทีก่ าหนด ผลการทดสอบของพนกังาน ตอ้งมี
คะแนนเตม็ 100% จงึจะผ่านเกณฑก์ารทดสอบนี้  
3.3.2) การทดสอบการใหผ้ลซ ้า (Repeatability) และการใหผ้ลซ ้าและ
ถูกตอ้ง (Reproducibility) ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.การทดสอบโดยให้ผู้ถูกทดสอบท าการดูตัวอย่างอ้างอิง
เทยีบกบัตวัอย่างมาตรฐานทีเ่ตรยีมไว ้โดยก าหนดใหม้จี านวนตวัอย่าง
อา้งองิทีเ่ป็นสมีาตรฐานรุ่นผลติเดยีวกนักบัมาตรฐานอา้งองิ เป็นชิน้งาน
ทีม่สียีอมรบั จ านวน 22 ชิน้ และสทีีไ่มย่อมรบั จ านวน 18 ชิ้น ตวัอย่าง
ของส ีผลติภณัฑเ์บือ้งตน้ (Bulk) ใส่ในภาชนะทีม่ขีนาดเท่าๆ กนัทุกชิ้น 
ท าหมายเลขลงบนัทกึ ลกัษณะ และค่าอา้งองิของการยอมรบัแยกไว้ 

2.ควบคุมการทดสอบภายใต้สภาวะที่ควบคุมทัง้พื้นที่การ
มองเหน็ ระยะการมอง และเวลา 

3.การทดสอบตอ้งใหผู้ท้ ีท่ าการทดสอบตดัสนิใจจากตวัอย่าง
เดยีวกนั 3 ครัง้ โดยเวน้ระยะห่างของการทดสอบไมน้่อยกว่า 1-2 วนั 
 4.การบนัทกึผลการทดสอบให้ผู้ควบคุมการทดสอบบนัทกึ
ในใบรายงานผลโดยก าหนดสญัลกัษณ์  Y, N  โดยทีร่วบรวมผลทีไ่ด้
ของแต่ละคนในกลุ่มไปทดสอบการกระจายแบบปกต ิ ทีร่ะดบันัยส าคญั 
0.05 (ระดบัความมัน่ใจ 95%) โดยใชค้่า P-Value  ไดผ้ลดงัรูปที ่2 และ 
3 
 
 

 
 
 
 

 
รปูที ่2 ทดสอบการกระจายของแตล่ะกลุม่ทีท่ดสอบ (%Repeatability) 

 

 
 
 
 
 

 
รปูที ่3 ทดสอบการกระจายของแตล่ะกลุม่ทีท่ดสอบ (%Reproducibility) 
 

5 . น า ข้ อ มู ล ข อ ง แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ป ก ต ิ
%Repeatability และ %Reproducibility ไปท าการวเิคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนดว้ยเทคนิค ANOVA 
3.3.3) วเิคราะหผ์ลการทดลอง  

ผลการทดสอบของพนกังานทุกคนในแต่ละกลุ่มตอ้งน าไป
ประมวลผล โดยผ่านการรวบรวมผลการตดัสนิใจ เทยีบกบัตวัอย่าง
มาตรฐาน เมือ่การตดัสนิใจภายใตเ้งือ่นไขสภาพแวดลอ้มทีค่วบคุม คอื 
ระยะห่างคงทีต่รวจสอบภายในตูแ้สง (Color Booth)  

ผลการทดลองไดน้ าไปวเิคราะหต์ามเทคนิคการวเิคราะห์
ความแปรปรวน ของ %Repeatability และ %Reproducibility ดว้ย
ANOVA เพือ่หาค่า Fค านวณ เปรยีบเทยีบกบั Fวกิฤต โดย
เปรยีบเทยีบ ทุกกลุ่มทีศ่กึษา 
 
4) ผลการวิจยัและการวิเคราะหผ์ลการทดลองการศึกษาในครัง้น้ี 
ต้องการศึกษาผลของการตดัสินใจอนุมติัสีลิปสติกและการ
วิเคราะหค่์าท่ียอมรบัได้ในระดบัความมัน่ใจ 95% หรือท่ีค่าระดบั
นัยส าคญั 0.05  
4.1) การวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบ% Repeatability ของแต่ละกลุ่ม 
G1 G2 G3 G4 

82.50 77.50 90.00 75.00 
77.50 82.50 75.00 77.50 
62.50 90.00 85.00 87.50 
77.50 92.50 80.00 72.50 
72.50   92.50 90.00 

 

 
ผลการทดสอบของ %Repeatability ดงัตารางที ่ 1 และ 

%Reproducibility ดงัตารางที ่2 ไดด้ าเนินการวเิคราะหเ์พือ่ประมวลผล
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มดว้ยเทคนิค ANOVA  

 
 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบ% Reproducibility ของแต่ละกลุ่ม% 
G1 G2 G3 G4 

38.00 80.00 75.00 85.00 
50.00 76.43 90.00 85.00 
42.50 79.00 85.00 80.00 
50.00 89.00 78.00 75.00 
45.00   85.00 90.00 
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4.1)การค านวณวเิคราะหค์่าความแปรปรวนขอการตดัสนิใจดว้ย 
เทคนิค ANOVA    
น าค่า %Repeatability และ %Reproducibility ในการค านวณ

ดว้ย เทคนิคการวเิคราะห ์ANOVA ผลของการค านวณทัง้ 4 กลุ่ม จะได้
จากแทนค่าต่างๆ ลงในตารางเพื่อหาค่า  F (การหา ANOVA: Single 
Factor 4 Groups)   %Repeatability ผลการวเิคราะห์ค่า F ทัง้ 4 กลุ่ม
ใหผ้ล ดงัตารางที ่3 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์่า F ใน %Repeatability ทัง้ 4 กลุ่ม 
Source of 
variation 

SS df MS F 

Between groups 359.2598 3 119.7532 2.19 
Within groups 819.6875 15 54.6458  
Total 1178.9473 18   
  

เมือ่เปิด Fวกิฤต.05,3,15 เปิดจากตาราง Degree of freedom 
ของ F-Table จะได้ค่า Fวิกฤต .05,3,15 = 3.29 แต่ผลการค านวณ 
F.05,3,15=2.19 ผลการค านวณ ค่า F ค านวณน้อยกว่าค่า F วกิฤต (F 
ค านวณ < F วิกฤต ) จึงไม่สามารถปฏิเสธ  H0  แสดว่า 
%Repeatability ของทัง้ 4 กลุ่ม ไมแ่ตกต่างกนั   

แต่เมื่อวิเคราะห์ผลของความสามารถในการวัดซ ้าและ
ถูกตอ้ง (%Reproducibility) ผลการวเิคราะห์ค่า F %Reproducibility 4 
กลุ่ม จะได ้ดงัตารางที ่4 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์่า F ใน %Reproducibility ทัง้ 4 กลุ่ม 
Source of variation SS df MS F 
Between groups 5111.42 3 1703.8073 54.35 
Within groups 470.25 15 31.3501  
Total 5581.67 18   
 

Fวกิฤต.05,3,15 เปิดจากตาราง Degree of freedom ของ F-
Table Fวกิฤต.05,3,15 = 3.29 แต่ผลการค านวณ F.05,3,15= 54.35  ผล
การค านวณ ค่า F ค านวณ  มากกว่าค่า  F วกิฤต (F ค านวณ > F 
วกิฤต )  จงึปฏเิสธ  H0  และยอมรบั H1  แสดงว่า มขีอ้มลูอย่างน้อย 1 
คู่ทีแ่ตกต่างกนั หมายถงึ ความสามารถในการใหผ้ลซ ้าและถูกต้องของ
ทัง้ 4 กลุ่ม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 

การทดสอบไดล้องตดัแต่ละกลุ่มออก ทา้ยทีสุ่ดไดผ้ลว่า การ
ทีเ่กดิค่า Fค านวณ มคี่าน้อยกว่า Fวกิฤต คอืการตดักลุ่มที ่1 เพยีงกลุ่ม
เดยีว จะใหผ้ล ดงัตารางที ่5  
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์่า F ใน %Reproducibility ทัง้ 3 กลุ่ม 
Source of variation SS df MS F 

Between groups 8.59 2 4.2939 0.13 
Within groups 365.05 11 33.1865   
Total 373.64 13     
 

Fวกิฤต.05,2,11 เปิดจากตารางจะไดค้่า Fวกิฤต.05,2,11 = 3.98 
แต่ผลการค านวณ F.05,2,11= 0.13  ผลการค านวณ ค่า F ค านวณ  น้อย
กว่าค่า  F วกิฤต (F ค านวณ < F วกิฤต) จงึไมส่ามารถปฏเิสธ  H0   

สรุปผลการทดลองเมือ่ตดักลุ่มที ่ 1 ออก จะใหค้่า Fค านวณ
น้อยกว่า Fวกิฤต ทัง้ %Repeatability และ %Reproducibility  
 
4.2) น าผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบจากหลกัการในตารางที่ 5 โดยการน า
ผลการทดสอบดงักล่าวของ 3 กลุ่ม (ตัดกลุ่มที่ 1 ออก) ที่เหลือไป
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม Minitab ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95%  ผล
การทดลองสามารถสรุปได้เป็นตาราง %Repeatability และ 
%Reproducibility ได ้ดงัตารางที ่6  
ตารางที ่6 ตารางสรุปผล %Repeatability และ %Reproducibility ที่
ระดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 
 %Repeatability %Reproducibility 
ค่า P-Value 0.167 0.202 
Mean 83.393 82.316 
St.Dev. 7.112 5.361 
95% Confidence Interval 
for Mean 79.286 - 87.499 79.221- 85.412 
95% Confidence Interval 
for Median 77.371 - 90.00 77.919 - 85.206 
95% Confidence Interval 
for St.Dev. 5.156 - 11.458 3.887 - 8.637 

 
จากผลการทดลอง แสดงว่า ถ้าพนักงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการ

ตดัสนิใจตรวจคุณภาพของผลติภณัฑ์ จะต้องมเีกณฑ์การทดสอบเรื่อง 
รอ้ยละความสามารถในการตรวจซ ้า (%Repeatability) อยู่ที ่79.29 % 
(One Tailed)  และควรมีเกณฑ์ในการทดสอบเรื่อง ร้อยละ
ความสามารถในการตรวจสอบซ ้าและถูกตอ้ง (%Reproducibility) อยู่ที ่
79.22 % (One Tailed)  ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95%  

 
5) สรปุผลการวิจยั 

ผลของการวจิยัในครัง้นี้น าค่าความแปรปรวนของการตดัสนิใจ 
%Repeatability และ %Reproducibil i ty มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
ANOVA จากสมมติฐาน H0 (Null Hypothesis) ที่ตัง้ไว้ว่า 
%Repeatability และ %Reproducibility ไม่แตกต่างกนัทัง้  3 กลุ่ม
(หลงัจากตดั G1) กล่าวคอื การคดัเลอืกผูท้ีผ่่านการทดสอบตามวธิวีจิยั 
ทัง้กลุ่มลกูคา้ (G2) กลุ่มพนักงานประกนัคุณภาพ (G3) และช่างผสมส ี
(G4)  ที่มีอ านาจในการอ นุมัติสีลิปสติกมี  %Repeatability และ 
%Reproducibility ไม่แตกต่างกนั และสามารถก าหนดเป็นเกณฑ์
มาตรฐานเบือ้งต้น โดยมคี่าเฉลีย่ของทัง้สามกลุ่มอยู่ที ่%Repeatability   
= 83.39 % และค่า %Reproducibility = 82.32 % 

ผลการศึกษานี้ ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นในการมอบหมายให้ผู้ที่ร ับผิดชอบในการ
ปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบระเบยีบ ซึ่งไดร้บัการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง
ทุกฝ่าย 

ฝ่ายพฒันาบุคลากรจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นนี้ไป
ด าเนินการสรรหาพนกังาน และน าเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นนี้ใชใ้นการ
ทวนสอบพนักงานด้านความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสีของ
พนักงานว่า %Repeatability และ %Reproducibility ยงัอยู่ในเกณฑ์
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มาตรฐานทีย่อมรบัได้ เพื่อยนืยนัสมรรถภาพการท างานของพนักงาน
อยู่ในเกณฑใ์ชไ้ด ้และการน าเกณฑม์าตรฐานเบือ้งตน้นี้มาใชแ้ลว้ ท าให้
สมรรถภาพพอที่จะสามารถน ามาใช้กับการตัดสินใจแบบอื่นๆอีก
อย่างไร 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัของผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ของ
บริษัทกรณีศึกษา  โดยท ากา รแบ่ งกลุ่ มผลิตภัณฑ์ตามหลัก  ABC 
Classification พบว่า สนิคา้ทีม่มีลูค่ายอดขายรายปีสูงสุด 3 อนัดบัแรกในกลุ่ม 
A คอื High voltage surge arrester 21kV, Transformer 1 phase 30kVA 
22kV และ High voltage surge arrester 24kV ตามล าดบั จากนัน้ท าการ
วเิคราะหก์ารจดัการสนิคา้คงคลงั เพื่อปรบัปรุงนโยบายการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม
กบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด ใหส้อดคลอ้งกบัอปุสงคข์องลูกคา้ทีไ่มแ่น่นอน โดยใช้
วิธีซิลเวอร์-มีล (Silver-Meal Algorithm: SM) และวิธีแว็กเนอร์-วิททิน 
(Wagner-Whitin Algorithm: WW) ผลการวจิยัพบว่า วธิกีารสัง่ซื้อสินค้าคง
คลงัทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด เป็นนโยบายขนาดรุน่การสัง่แบบแวก็
เนอร-์วทิทนิ (WW) สามารถลดต้นทุนการจดัการสนิค้าคงคลงัโดยรวมได้ถงึ
รอ้ยละ 47.40, 39.14 และ 64.24 ตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบันโยบายการ
จดัการสนิคา้คงคลงัในปัจจบุนั 
ค าส าคญั: การจดัการสนิค้าคงคลงั, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, ขนาดรุ่นการสัง่ที่
ประหยดั, ซลิเวอร-์มลี, แวก็เนอร-์วทิทนิ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study method for 
improving inventory management of case study of power distribution 
equipment business. The products were classified by ABC 
Classification. The top three highest annual sales products in class A 
were High voltage surge arrester 21kV, Transformer 1 phase 30kVA 
22kV, and High voltage surge arrester 24kV, respectively. The 
inventory management was analyzed to improve an appropriate order 
policy corresponding to inconstant customer demand in each product. 
The purposed order policies are Silver-Meal Algorithm and Wagner-
Whitin Algorithm. As a result, the Wagner-Whitin Algorithm was 
appropriate order policy which could reduce 47.40, 39.14, and 64.24 
percent of total inventory management cost for comparing to the 
current order policy. 
 

Keywords: Inventory management, Power distribution equipment, 
Economic order quantity, Silver-meal, Wagner-whitin 
1) บทน า 

บรษิทักรณีศกึษา ประกอบธุรกจิประเภท ผลติ และให้บรกิาร
ติดตัง้บ ารุงร ักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบ
จ าหน่าย จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัทกรณีศึกษาจึงได้ก่อตัง้
หน่วยงานธุรกิจซื้อมาขายไป เพื่อจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมหีน้าทีบ่รหิารจดัการคลงัสนิคา้ดว้ย 

เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นผลติภณัฑ์ที่มลีูกคา้เฉพาะกลุ่ม และมผีู้ผลติหลาย
ราย ท าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้  มีการแข่งข ันสูง ดังนั ้นการ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว และมคีุณภาพ จงึ
เป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและความไดเ้ปรยีบทางการคา้ 

จากการศกึษาปัญหาพบว่า ประเภท และปรมิาณสนิคา้คงคลงั
ที่จดัเก็บไม่สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า สินค้าบางชนิดมี
ปรมิาณคงคลงัสูง ท าใหเ้กดิต้นทุนจมในสนิคา้คงคลงัจ านวนมาก หาก
เก็บไว้จนเกินอายุการใช้งาน  จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
ประสทิธภิาพการใชง้าน ในขณะทีส่นิคา้ชนิดอื่นประสบภาวะสนิคา้ขาด
มอื ท าใหบ้รษิทัสูญเสยีโอกาสในการท าก าไร เนื่องจากไม่สามารถส่ง
มอบสนิคา้ใหล้กูคา้ไดต้ามก าหนด รวมทัง้สญูเสยีลกูคา้ในระยะยาวได ้

การศกึษานี้จงึมแีนวคดิทีจ่ะปรบัปรุงการจดัการสนิคา้คงคลงัให้
มปีรมิาณสนิค้าคงคลงัที่เหมาะสมและเพยีงพอที่จะตอบสนองอุปสงค์
ของลกูคา้ทีไ่มแ่น่นอนได้ เพื่อก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อ รอบการสัง่ซื้อ 
จุดสัง่ซื้อ และระดบัสนิคา้คงคลงัสูงสุดทีเ่หมาะสม ทีส่ามารถลดต้นทุน
การจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวมลดลงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 
2) วิธีการด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้ได้แบ่งรายละเอยีดของขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

2.1) จ าแนกสินค้าคงคลงัด้วยระบบ ABC [1-2] 
น าข้อมูลราคาขายและยอดขายสินค้า ตัง้แต่เดือนมกราคม 

2557 ถงึเดอืนกรกฎาคม 2559 มาค านวณหามลูค่ายอดขายเฉลีย่รายปี
ของสนิคา้แต่ละประเภท และท าการแบ่งกลุ่มผลติภณัฑ์ตามหลกั ABC 
Classification โดยผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่ใน Class A มสีดัส่วนยอดขายเฉลีย่
รวมต่อเดือนสะสมอยู่ที่ร้อยละ 80.58 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทัง้หมด 14 
รายการ จากนัน้เลอืกผลติภณัฑ์ที่มยีอดขายเฉลี่ยรวมต่อเดอืนสูงสุด
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จ านวน 3 รายการ มาศกึษา ไดแ้ก่ High voltage surge arrester 
21kV, Transformer 1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge 
arrester 24kV ตามล าดบั 

 
2.2) ค านวณค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน (Variability 

Coefficient: VC) [3] 
ค า น วณค่ า สัมป ร ะ สิท ธิ ค์ ว า ม แปร ป ร วน  (Variability 

Coefficient: VC) ของผลติภณัฑท์ัง้ 3 รายการ ตามสมการที ่1 
 

𝑉𝑉  
 

𝑉
  𝑉𝑉  𝑉   𝑉

𝑉  

𝑉   
  (1) 

 
โดยที ่ n คอื จ านวนช่วงเวลา di คอื ความต้องการในแต่ละ

ช่วงเวลา 𝑉   คอื อัตราความต้องการเฉลี่ยต่อช่วงเวลา ทัง้นี้ก าหนดให้
ความตอ้งการรายเดอืน ตัง้แต่มกราคม 2557 ถงึมถุินายน 2559 เป็น di  
n เป็น 30 เดอืน และ 𝑉   เป็น 970 หน่วย ดงันัน้ ค่า VC ของ High 
voltage surge arrester 21kV ค านวณได ้ดงันี้ 

 

𝑉𝑉  

 
 
  

                          

    
      

 
ตารางที ่1: ค่า VC ของผลติภณัฑต์วัอย่างกรณศีกึษา 3 รายการ 
ล าดบั ผลิตภณัฑ ์ ค่า VC 

1 High voltage surge arrester 21kV 0.36 
2 Transformer 1 phase 30kVA 22kV 0.86 
3 High voltage surge arrester 24kV 0.50 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลติภณัฑ์ทัง้ 3 รายการ มคี่า VC 

มากกว่า 0.20 ทุกรายการ แสดงว่า ผลติภณัฑ์เหล่านี้ มคีวามต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลาไมค่งที ่ 

 
2.3) ก าหนดขนาดรุ่นการสัง่สินค้าท่ีเหมาะสม 
น าความตอ้งการจรงิของลกูคา้ในเดอืนมกราคม 2559 ถงึเดอืน

ธนัวาคม 2559 มาค านวณต้นทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวม โดย
ใช้วิธีซิลเวอร์-มีล (Silver-Meal Algorithm: SM) และวิธีแว็กเนอร์-          
วทิทนิ (Wagner-Whitin Algorithm: WW) เปรยีบเทยีบกบัวธิปัีจจุบนั
ของบรษิทักรณศีกึษา เพือ่ท าการเลอืกนโยบายการจดัการสนิคา้คงคลงั
ทีเ่หมาะสม และค านวณหาค่าปรมิาณการสัง่สนิคา้ต่อครัง้ที่เหมาะสม
ส าหรบัแต่ละผลติภณัฑ ์

ตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวม ประกอบดว้ยค่าใชจ้่าย
ในการสัง่สนิค้า (Ordering cost: S) ค านวณจากค่าใช้จ่ายในการสัง่ 
การจัดท าเอกสาร การด าเนินการ รวมเป็น 574 บาทต่อครัง้ และ
ค่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้ (Holding cost: H) ค านวณจากรอ้ยละ 
1.67 ต่อเดอืน (รอ้ยละ 20 ต่อปี) ของตน้ทุนสนิคา้ต่อหน่วย (Unit cost: 
C) สรุปดงัตารางที ่2 

 
 

ตารางที ่2: ค่า C และ H ของผลติภณัฑต์วัอย่างกรณศีกึษา 3 รายการ 

ล าดบั ผลิตภณัฑ ์
C (บาท/
หน่วย) 

H (บาท/
หน่วย/เดอืน) 

1 High voltage surge arrester 21kV 1,700 28.33 
2 Transformer 1 phase 30kVA 22kV 28,412 473.53 
3 High voltage surge arrester 24kV 1,200 20 

 
2.3.1) วธิปัีจจุบนั 
 

ตารางที ่3: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่ตามวธิปัีจจุบนัของ
ผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 21kV 

t
(เดอืน) 

Dt 
(หน่วย) 

Qt 
(หน่วย) 

Bt 
(หน่วย) 

Et 
(หน่วย) 

At 
(หน่วย) 

Ht 
(บาท) 

St 
(บาท) 

1 1,632 2,032 2,032 400 1,216 34,453 574 
2 1,514 1,514 1,914 400 1,157 32,782 574 
3 1,357 1,357 1,757 400 1,079 30,558 574 
4 1,124 1,124 1,524 400 962 27,257 574 
5 1,266 1,266 1,666 400 1,033 29,268 574 
6 1,121 1,121 1,521 400 961 27,214 574 
7 868 868 1,268 400 834 23,630 574 
8 434 434 834 400 617 17,482 574 
9 405 405 805 400 603 17,071 574 
10 452 452 852 400 626 17,737 574 
11 6 6 406 400 403 11,418 574 
12 48 48 448 400 424 12,013 574 
รวม 10,227 10,627    280,883 6,888 
   

จากตารางที่ 3 t คือ เดือน Dt คือ ความต้องการ Qt คือ 
ปรมิาณการสัง่ Bt คอื สนิค้าคงคลงัต้นงวด Et คอื สนิคา้คงคลงัปลาย
งวด At คอื สนิคา้คงคลงัถวัเฉลีย่ Ht คอื ค่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้ 
และ St คอื ค่าใชจ้่ายในการสัง่สนิคา้ 

ดงันัน้ผลติภณัฑ์ High voltage surge arrester 21kV มี
ค่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้รายปีคดิเป็น 280,883 บาท ค่าใชจ้่ายใน
การสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 6,888 บาท และค่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัรวมราย
ปีเป็น 287,771 บาท 

 
ตารางที ่4: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่ตามวธิปัีจจุบนัของ

ผลติภณัฑ ์Transformer 1 phase 30kVA 22kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 

1 51 61 61 10 36 16,810 574 
2 51 51 61 10 36 16,810 574 
3 18 18 28 10 19 8,997 574 
4 0 0 10 10 10 4,735 0 
5 5 5 15 10 13 5,919 574 
6 13 13 23 10 17 7,813 574 
7 2 2 12 10 11 5,209 574 
8 33 33 43 10 27 12,549 574 
9 157 157 167 10 89 41,908 574 
10 17 17 27 10 19 8,760 574 
11 2 2 12 10 11 5,209 574 
12 0 0 10 10 10 4,735 0 
รวม 349 359    139,454 5,740 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลติภณัฑ์ Transformer 1 phase 

30kVA 22kV มคี่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้รายปีคดิเป็น 139,454 
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บาท ค่าใชจ้่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 5,740 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีเป็น 145,194 บาท 

 
ตารางที ่5: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่ตามวธิปัีจจุบนั 

ของผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 24kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 

1 958 1,358 1,358 400 879 17,580 574 
2 156 156 556 400 478 9,560 574 
3 535 535 935 400 668 13,350 574 
4 735 735 1,135 400 768 15,350 574 
5 680 680 1,080 400 740 14,800 574 
6 239 239 639 400 520 10,390 574 
7 495 495 895 400 648 12,950 574 
8 304 304 704 400 552 11,040 574 
9 218 218 618 400 509 10,180 574 
10 451 451 851 400 626 12,510 574 
11 0 0 400 400 400 8,000 0 
12 0 0 400 400 400 8,000 0 
รวม 4,771 5,171    143,710 5,740 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลิตภณัฑ์ High voltage surge 

arrester 24kV มคี่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้รายปีคดิเป็น 143,710 
บาท ค่าใช้จ่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 5,740 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีเป็น 149,450 บาท 

 

2.3.2) วธิซีลิเวอร-์มลี (Silver-Meal Algorithm: SM) 
วิธีซิลเวอร์-มีล [1, 3-4] เป็นเทคนิคที่พยายามจะท าให้

ค่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัสะสมต่อช่วงเวลาต ่าทีสุ่ด ถา้ให ้K(m) คอืค่าใชจ้่าย
รวมต่อหน่วยเวลาในการก าหนดขนาดรุ่นการสัง่ครอบคลุมความ
ตอ้งการช่วงเวลาที ่1 ถงึ m ดงันัน้เราจะค านวณค่า K(m) ไดด้งัสมการ
ที ่2 ดงันี้ 

 

𝑉 𝑉    𝑉 𝑉 𝑉𝑉𝑉
𝑉    𝑉   (2) 

 
โดยที ่m คอื จ านวนช่วงเวลาทีค่รอบคลุมความต้องการทีส่ ัง่ 

ซึ่งจะเริม่นับหนึ่งเมือ่ขึน้รอบการสัง่ใหม่ และ 𝑉𝑉 คอื วสัดุคงคลงัถวัเฉลี่ย
ตน้งวดและปลายงวดในช่วงเวลา k เราจะหยุดสะสมความต้องการเมือ่ 
𝑉 𝑉    𝑉 𝑉  สามารถค านวณหาตารางการออกใบสัง่และขนาดรุ่นการ
สัง่ของ High voltage surge arrester 21kV ดงัตารางที ่6 

 
ตารางที ่6: การค านวณค่าใชจ้่ายต่อหน่วยเวลาในการก าหนดขนาดรุ่น

ดว้ยวธิ ีSM ของผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 21kV 
เดือน
ท่ีสัง่ 

ครอบคลุม
เดือนท่ี 

Q 
(หน่วย) 

H 
(บาท) 

S 
(บาท) 

TC 
(บาท) 

K(m) 
(บาท) 

1 1 1,632 23,120 574 23,694 23,694 
 1, 2 3,146 87,465 574 88,039 44,019 
2 2 1,514 21,448 574 22,022 22,022 
 2, 3 2,871 79,135 574 79,709 39,854 
3 3 1,357 19,238 574 19,812 19,812 

67,582 
16,497 
70,302 
18,509 
66,165 
16,469 
53,359 
12,870 
31,315 
60,017 

 3, 4 2,481 67,008 574 67,582 33,791 
4 4 1,124 15,923 574 16,497 16,497 
 4, 5 2,390 69,728 574 70,302 35,151 
5 5 1,266 17,935 574 18,509 18,509 
 5, 6 2,387 65,592 574 66,165 33,083 

เดือน
ท่ีสัง่ 

ครอบคลุม
เดือนท่ี 

Q 
(หน่วย) 

H 
(บาท) 

S 
(บาท) 

TC 
(บาท) 

K(m) 
(บาท) 

6 6 1,121 15,895 574 16,469 16,469 
 6, 7 1,989 52,785 574 53,359 26,679 
7 7 868 12,297 574 12,870 12,870 
 7, 8 1,302 30,742 574 31,315 15,658 
8 8 434 6,148 574 6,722 6,722 
 8, 9 839 23,375 574 23,949 11,974 
9 9 405 5,752 574 6,325 6,325 
 9, 10 857 24,962 574 25,535 12,768 

10 10 452 6,403 574 6,977 6,977 
 10, 11 458 6,658 574 7,232 3,616 
 10, 11, 12 506 10,058 574 10,632 3,544 

 
โดยเริม่ค านวณเดอืนทีส่ ัง่ที ่1 ความตอ้งการเป็น 1,632 หน่วย  

เมือ่      m=1,  𝑉𝑉 
𝑉  = (1,632+0)/2 = 816 หน่วย 

ดงันัน้   K(1) = (574+28.33(816))/1 = 23,694 บาท 
เมือ่      m=2,  𝑉𝑉 

𝑉  = ((1,632+1,514)+1,514)/2 + (1,514+0)/2   
                              = 2,330+757 = 3,087 หน่วย 
ดงันัน้   K(2) = (574+28.33(3,087))/2 = 44,019 บาท ซึ่ง K(2) > K(1) 
จงึหยุดการค านวณ โดยเลอืกปรมิาณการสัง่ 1,632 หน่วย เพื่อความ
ตอ้งการในเดอืนที ่1 เท่านัน้ 

ค านวณเดอืนทีส่ ัง่ที ่2 ความตอ้งการเป็น 1,514 หน่วย 
เมือ่      m=1,  𝑉𝑉 

𝑉  =(1,514+0)/2=757 หน่วย 
ดงันัน้   K(1) = (574+28.33(757))/1 = 22,022 บาท 
เมือ่      m=2,  𝑉𝑉 

𝑉  = ((1,514+1,357)+1,357)/2 + (1,357+0)/2  
                              = 2,114+679 = 2,793 หน่วย 
ดงันัน้   K(2) = (574+28.33(2,793))/2 = 39,854 บาท ซึ่ง K(2) > K(1) 
จงึหยุดการค านวณ โดยเลอืกปรมิาณการสัง่ 1,514 หน่วย เพื่อความ
ต้องการในเดอืนที่ 2 เท่านัน้ แล้วค านวณต่อในเดอืนถดัไป จนกระทัง่
ครบ 12 เดอืน 

จากตารางที ่6 Q คอื ขนาดรุ่นการสัง่ และ TC คอื ค่าใชจ้่าย
รวม 

สรุปรอบการสัง่และขนาดรุ่นการสัง่ได้ดงันี้  ในเดอืนที่ 1 ถึง 9 
สัง่เพื่อใชใ้นเดอืนนัน้ๆ โดยเดอืนที ่1 สัง่ 1,632 หน่วย เดอืนที ่2 สัง่ 
1,514 หน่วย เดอืนที ่3 สัง่ 1,357 หน่วย เดอืนที ่4 สัง่ 1,124 หน่วย 
เดอืนที ่5 สัง่ 1,266 หน่วย เดอืนที ่6 สัง่ 1,121 หน่วย เดอืนที ่7 สัง่ 
868 หน่วย เดอืนที ่8 สัง่ 434 หน่วย เดอืนที ่9 สัง่ 405 หน่วย และ
เดอืนที ่10 สัง่ 506 หน่วย เพือ่ความต้องการในเดอืนที ่10, 11 และ 12 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปีคิดเป็น  147,772 บาท 
ค่าใชจ้่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 5,740 บาท และค่าใชจ้่ายวสัดุคง
คลงัรวมรายปีเป็น 153,512 บาท ท าใหค้่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัรวมรายปี
ลดลง 134,259 บาท คดิเป็นร้อยละ 46.65 จากค่าใช้จ่ายวสัดุคงคลงั
รวมรายปีของวธิปัีจจุบนั รายละเอยีดดงัตารางที ่7 

 
ตารางที ่7: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่แบบ SM ของ

ผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 21kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 

1 1,632 1,632 1,632 0 816 23,120 574 
2 1,514 1,514 1,514 0 757 21,448 574 
3 1,357 1,357 1,357 0 679 19,224 574 
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t
(เดอืน) 

Dt 
(หน่วย) 

Qt 
(หน่วย) 

Bt 
(หน่วย) 

Et 
(หน่วย) 

At 
(หน่วย) 

Ht 
(บาท) 

St 
(บาท) 

4 1,124 1,124 1,124 0 562 15,923 574 
5 1,266 1,266 1,266 0 633 17,935 574 
6 1,121 1,121 1,121 0 561 15,881 574 
7 868 868 868 0 434 12,297 574 
8 434 434 434 0 217 6,148 574 
9 405 405 405 0 203 5,738 574 
10 452 506 506 54 280 7,933 574 
11 6 0 54 48 51 1,445 0 
12 48 0 48 0 24 680 0 
รวม 10,227 10,227    147,772 5,740 

 
ท าการค านวณวธิซีลิเวอร์-มลี ส าหรบัผลติภณัฑ์ Transformer 

1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge arrester 24kV ไดผ้ล
ดงัตารางที ่8 และ 9 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่8: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่แบบ SM ของ

ผลติภณัฑ ์Transformer 1 phase 30kVA 22kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 

1 51 51 51 0 26 12,075 574 
2 51 74 74 23 49 22,966 574 
3 18 0 23 5 14 6,629 0 
4 0 0 5 5 5 2,368 0 
5 5 0 5 0 3 1,184 0 
6 13 15 15 2 9 4,025 574 
7 2 0 2 0 1 474 0 
8 33 33 33 0 17 7,813 574 
9 157 176 176 19 98 46,170 574 
10 17 0 19 2 11 4,972 0 
11 2 0 2 0 1 474 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 349 349    109,150 2,870 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลิตภณัฑ์ Transformer 1 phase 

30kVA 22kV มคี่าใช้จ่ายในการถอืครองสนิคา้รายปีคดิเป็น 109,150 
บาท ค่าใช้จ่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 2,870 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีเป็น 112,020 บาท โดยจะสัง่ในเดือนมกราคม 
กุมภาพนัธ์ มถุินายน สงิหาคม และกนัยายน ท าให้ค่าใช้จ่ายวสัดุคง
คลงัรวมรายปีลดลง  33,174  บาท  คดิเป็นร้อยละ  22.85  จากค่าใช้จ่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีของวธิปัีจจุบนั 

 
ตารางที ่9: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่แบบ SM ของ

ผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 24kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 
1 958 1,114 1,114 156 635 12,700 574 
2 156 0 156 0 78 1,560 0 
3 535 535 535 0 268 5,350 574 
4 735 735 735 0 368 7,350 574 
5 680 919 919 239 579 11,580 574 
6 239 0 239 0 120 2,390 0 
7 495 1017 1,017 522 770 15,390 574 
8 304 0 522 218 370 7,400 0 
9 218 0 218 0 109 2,180 0 
10 451 451 451 0 226 4,510 574 
11 0 0 0 0 0 0 0 

t
(เดอืน) 

Dt 
(หน่วย) 

Qt 
(หน่วย) 

Bt 
(หน่วย) 

Et 
(หน่วย) 

At 
(หน่วย) 

Ht 
(บาท) 

St 
(บาท) 

12 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 4,771 4,771    70,410 3,444 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผลิตภณัฑ์ High voltage surge 

arrester 24kV มคี่าใช้จ่ายในการถือครองสนิคา้รายปีคดิเป็น 70,410 
บาท ค่าใช้จ่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 3,444 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีเป็น 73,854 บาท โดยจะสัง่ในเดือนมกราคม 
มนีาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม ท าใหค้่าใช้จ่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีลดลง 75,596 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.58 จาก
ค่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัรวมรายปีของวธิปัีจจุบนั 

2.3.3) วธิแีวก็เนอร-์วทิทนิ (Wagner-Whitin Algorithm: WW) 
วธิแีวก็เนอร-์วทิทนิ [1, 3-4] เป็นวธิกีารก าหนดขนาดรุ่นการสัง่

แบบพลวตั เพื่อหาขนาดรุ่นที่เหมาะสมทีสุ่ด โดยในแต่ละรอบของการ
หาค่าใชจ้่ายรวมของกลยุทธก์ารสัง่ทีด่ทีีสุ่ด ค านวณไดด้งัสมการที ่3 

 
𝑉 𝑉  

𝑉𝑉𝑉

𝑉     𝑉
 𝑉 𝑉    𝑉𝑉𝑉 เมื่อ 𝑉     𝑉       (3)  

 
โดยที่ F(j) คอื ค่าใชจ้่ายรวมของกลยุทธ์การสัง่ที่ดทีี่สุดเพื่อ

ตอบสนองความต้องการในเดอืนที ่1 ถงึ j ให ้ n คอื จ านวนช่วงเวลา
ของระยะเวลาการวางแผน Ckj คือ ค่าใช้จ่ายรวมในช่วงเวลา k ให้
เพยีงพอกบัความตอ้งการในช่วงเวลา k ถงึ j สามารถค านวณ Ckj ไดด้งั
สมการที ่4 

 
𝑉𝑉𝑉  𝑉 𝑉  𝑉𝑉𝑉

𝑉 𝑉      (4) 
 
เมือ่ 𝑉𝑉 คอื วสัดุคงคลงัถวัเฉลีย่ตน้งวดและปลายงวดในช่วงเวลา 

i 
แสดงการค านวณค่า F(j) ของ High voltage surge arrester 

21kV ไดด้งันี้ 
เมื่อ j=1, F(1) = F(0)+C11 = 0+(574+(28.33)(1,632/2)) = 23,694 
บาท 

ในการตอบสนองความต้องการถึงปลายเดอืนที่ 2 หรอื j=2 
ค านวณหา F(2) มสีองทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดใ้นการพจิารณา คอื 

ทางเลอืกที ่1 เมือ่ k=1,  𝑉𝑉 
𝑉  = ((1,632+1,514)+1,514)/2 + 

(1,514+0)/2 = 2,330+757 = 3,087 หน่วย 
ดงันัน้ F(0)+C12 = 0+(574+28.33(3,087)) = 88,039 บาท  
ทางเลอืกที ่2 เมือ่ k=2,  𝑉𝑉 

𝑉  = (1,514+0)/2 = 757 หน่วย 
ดงันัน้ F(1)+C22 = 23,694+(574+28.33(757)) = 45,716 บาท  
จากการพิจารณาทัง้ 2 ทางเลือก จึงเลือกทางเลือกที่ 2 

เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายรวมต ่ าที่สุด แล้วค านวณต่อในเดือนถัดไป 
จนกระทัง่ครบ 12 เดอืน 

จากตารางที ่10 สรุปไดว้่า ในเดอืนที ่1 ถงึ 9 และ 12 สัง่เพือ่ 
ใชใ้นเดอืนนัน้ๆ โดยเดอืนที ่1 สัง่ 1,632 หน่วย เดอืนที ่2 สัง่ 1,514 
หน่วย เดอืนที ่3 สัง่ 1,357 หน่วย เดอืนที ่4 สัง่ 1,124 หน่วย เดอืนที ่5 
สัง่ 1,266 หน่วย เดอืนที่ 6 สัง่ 1,121 หน่วย เดอืนที่ 7 สัง่ 868 หน่วย 
เดอืนที ่8 สัง่ 434 หน่วย เดอืนที่ 9 สัง่ 405 หน่วย เดอืนที ่12 สัง่ 48 
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หน่วย และเดอืนที่ 10 สัง่ 458 หน่วย เพื่อความต้องการในเดอืนที่ 10 
และ 11 โดยมคี่าใช้จ่ายในการถือครองสนิค้ารายปีคดิเป็น 145,052 
บาท ค่าใช้จ่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 6,314 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลงัรวมรายปีเป็น 151,366 บาท ท าใหค้่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัรวม
รายปีลดลง  136,405 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  47.40 จากค่าใชจ้่ายวสัดุคง
คลงัรวมรายปีของวธิปัีจจุบนั รายละเอยีดดงัตารางที ่11 

 
ตารางที ่10: ค่าใชจ้่ายรวมแต่ละชว่งเวลาดว้ยเกณฑ์ WW ของ

ผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 21kV 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

23
,69

4 

88
,03

9 

18
4,1

74
 

29
5,6

37
 

45
7,0

52
 

63
1,7

55
 

79
1,6

12
 

88
3,8

37
 

98
1,3

89
 

1,1
03

,05
2 

1,1
04

,83
7 

1,1
20

,47
7 

2 

. 

45
,71

6 

10
3,4

02
 

18
3,0

19
 

30
8,5

64
 

45
1,5

06
 

58
6,7

69
 

66
6,6

97
 

75
2,7

74
 

86
1,6

31
 

86
3,2

46
 

87
7,5

26
 

3 
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ตารางที ่11: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่แบบ WW ของ

ผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 21kV 
 

t
(เดอืน) 

Dt 
(หน่วย) 

Qt 
(หน่วย) 

Bt 
(หน่วย) 

Et 
(หน่วย) 

At 
(หน่วย) 

Ht 
(บาท) 

St 
(บาท) 

1 1,632 1,632 1,632 0 816 23,120 574 
2 1,514 1,514 1,514 0 757 21,448 574 
3 1,357 1,357 1,357 0 679 19,224 574 
4 1,124 1,124 1,124 0 562 15,923 574 
5 1,266 1,266 1,266 0 633 17,935 574 
6 1,121 1,121 1,121 0 561 15,881 574 

t
(เดอืน) 

Dt 
(หน่วย) 

Qt 
(หน่วย) 

Bt 
(หน่วย) 

Et 
(หน่วย) 

At 
(หน่วย) 

Ht 
(บาท) 

St 
(บาท) 

7 868 868 868 0 434 12,297 574 
8 434 434 434 0 217 6,148 574 
9 405 405 405 0 203 5,738 574 
10 452 458 458 6 232 6,573 574 
11 6 0 6 0 3 85 0 
12 48 48 48 0 24 680 574 
รวม 10,227 10,227    145,052 6,314 

 
ท าการค านวณวิธีแว็ก เนอร์ -วิททิน ส าหรับผลิตภัณฑ์ 

Transformer 1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge 
arrester 24kV ไดผ้ลดงัตารางที ่12 และ 13 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่12: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่แบบ WW ของ

ผลติภณัฑ ์Transformer 1 phase 30kVA 22kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 

1 51 51 51 0 26 12,075 574 
2 51 51 69 18 26 12,075 574 
3 18 18 18 0 9 4,262 574 
4 0 0 0 0 0 0 0 
5 5 5 5 0 3 1,184 574 
6 13 13 15 2 7 3,078 574 
7 2 2 2 0 1 474 574 
8 33 33 33 0 17 7,813 574 
9 157 157 174 17 79 37,172 574 
10 17 17 17 0 9 4,025 574 
11 2 2 2 0 1 474 574 
12 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 349 349    82,632 5,740 

 
จากตารางที ่12 พบว่า ผลติภณัฑ์ Transformer 1 phase 

30kVA 22kV มคี่าใช้จ่ายในการถือครองสนิค้ารายปีคดิเป็น 82,632 
บาท ค่าใช้จ่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 5,740 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลังรวมรายปีเป็น 88,372 บาท โดยจะสัง่ทุกเดือน ยกเว้น
เมษายน และธันวาคม ท าให้ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลงัรวมรายปีลดลง  
56,822 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ  39.14 จากค่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัรวมรายปี
ของวธิปัีจจุบนั 

 
ตารางที ่13: ผลลพัธจ์ากการใชเ้กณฑข์นาดรุ่นการสัง่แบบ WW ของ

ผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 24kV 
t

(เดอืน) 
Dt 

(หน่วย) 
Qt 

(หน่วย) 
Bt 

(หน่วย) 
Et 

(หน่วย) 
At 

(หน่วย) 
Ht 

(บาท) 
St 

(บาท) 
1 958 958 958 0 479 9,580 574 
2 156 156 156 0 78 1,560 574 
3 535 535 535 0 268 5,350 574 
4 735 735 735 0 368 7,350 574 
5 680 680 680 0 340 6,800 574 
6 239 239 239 0 120 2,390 574 
7 495 495 495 0 248 4,950 574 
8 304 304 304 0 152 3,040 574 
9 218 218 218 0 109 2,180 574 
10 451 451 451 0 226 4,510 574 
11 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 4,771 4,771    47,710 5,740 
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จากตารางที่ 13 พบว่า ผลติภณัฑ์ High voltage surge 
arrester 24kV มคี่าใชจ้่ายในการถอืครองสนิคา้รายปีคดิเป็น 47,710 
บาท ค่าใช้จ่ายในการสัง่สนิคา้รายปีคดิเป็น 5,740 บาท และค่าใชจ้่าย
วสัดุคงคลังรวมรายปีเป็น 53,450 บาท โดยจะสัง่ทุกเดือน ยกเว้น
พฤศจกิายน และธนัวาคม ท าใหค้่าใช้จ่ายวสัดุคงคลงัรวมรายปีลดลง 
96,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 64.24 จากค่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงัรวมรายปี
ของวธิปัีจจุบนั 
 

2.4) เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมของขนาดรุ่นการสัง่สินค้า
แบบต่างๆ 

 
ตารางที ่14: เปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายจากเกณฑก์ารก าหนดขนาดรุ่นการ
สัง่แบบต่างๆ ของผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 21kV 
วิธีการ S H TC diff % 

วธิปัีจจบุนั 6,888 280,883 287,771 0 0 
SM 5,740 147,772 153,512 134,259 46.65% 
WW 6,314 145,052 151,366 136,404 47.40% 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า วิธีที่ดีที่สุดส าหรับผลิตภัณฑ์ High 

voltage surge arrester 21kV คอื วธิ ีWW โดยมคี่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงั
รวมรายปีต ่าสุดอยู่ที ่151,366 บาท 

 
ตารางที ่15: เปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายจากเกณฑก์ารก าหนดขนาดรุ่นการ
สัง่แบบต่างๆ ของผลติภณัฑ ์Transformer 1 phase 30kVA 22kV 
วิธีการ S H TC diff % 

วธิปัีจจบุนั 5,740 139,454 145,194 0 0 
SM 2,870 109,150 112,020 33,174 22.85% 
WW 5,740 82,632 88,372 56,822 39.14% 

 
จากตารางที่  15 พบว่ า  วิธีที่ดีที่สุ ดส าหรับผลิตภัณฑ ์

Transformer 1 phase 30kVA 22kV คอื วธิ ีWW โดยมคี่าใชจ้่ายวสัดุ
คงคลงัรวมรายปีต ่าสุดอยู่ที ่88,372 บาท 

 
ตารางที ่16: เปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายจากเกณฑก์ารก าหนดขนาดรุ่นการ
สัง่แบบต่างๆ ของผลติภณัฑ ์High voltage surge arrester 24kV 
วิธีการ S H TC diff % 

วธิปัีจจบุนั 5,740 143,710 149,450 0 0 
SM 3,444 70,410 73,854 75,596 50.58% 
WW 5,740 47,710 53,450 96,000 64.24% 

 
จากตารางที่ 16 พบว่า วิธีที่ดีที่สุดส าหรับผลิตภัณฑ์ High 

voltage surge arrester 24kV คอื วธิ ีWW โดยมคี่าใชจ้่ายวสัดุคงคลงั
รวมรายปีต ่าสุดอยู่ที ่53,450 บาท 
3) สรปุผลการวิจยั 

การปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัของ
ผลติภณัฑป์ระเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู ส าหรบัสนิคา้ทีม่มีลูค่ายอดขาย
รายปีสูงสุด 3 อนัดบัแรก คอื High voltage surge arrester 21kV, 
Transformer 1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge 
arrester 24kV ตามล าดบั จากผลการวจิยัพบว่า วธิกีารสัง่ซื้อสนิคา้คง

คลงัที่เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์แต่ละชนิด เป็นนโยบายขนาดรุ่นการสัง่
แบบแวก็เนอร์-วทิทนิ (Wagner-Whitin Algorithm: WW) สามารถลด
ตน้ทุนการจดัการสนิคา้คงคลงัโดยรวมไดถ้งึ รอ้ยละ 47.40, 39.14 และ 
64.24 ตามล าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบันโยบายการจดัการสนิคา้คงคลงั
ในปัจจุบนั 

 
4) ข้อเสนอแนะ 

ในการน างานวจิยัฉบบันี้มาประยุกต์ใชใ้หต้รงกบัขอ้มลูปัจจุบนั 
ควรมกีารน าขอ้มลูในอดตีมาสรา้งตวัแบบการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ปี 
และน าผลการพยากรณ์มาก าหนดขนาดรุ่นการสัง่สินค้าในทุก
ผลติภณัฑไ์ด ้

นอกจากนี้  ในงานวิจยัต่อไป สามารถพฒันาเป็นโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบเครอืขา่ย (Web application) ได ้เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้าน
ใชง้านไดง้า่ยขึน้ 

 
5) กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์หลายท่าน ซึ่งมผีู้
มพีระคุณท่านแรกที่ผู้ว ิจ ัยใคร่ขอขอบพระคุณคือ หวัหน้าฝ่าย และ
พนักงานในหน่วยงานธุรกจิซื้อมาขายไปทีใ่ห้การสนับสนุน ช่วยเหลอื 
และอ านวยความสะดวกในการท างานวจิยัเป็นอย่างดี ท่านที่สองคือ 
อาจารย์ ดร.ไอลดา ตรีร ัตน์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความรู ้
ค าแนะน าตรวจทาน แก้ไขขอ้บกพร่องด้วยความเอาใจใส่ทุกขัน้ตอน 
เพือ่ใหง้านวจิยัฉบบันี้สมบรูณ์ทีสุ่ด รวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาวศิวกรรม
อุตสาหการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ุกท่าน 

คุณประโยชน์ของงานวจิยัฉบบันี้ ขอมอบตอบแทนให้แก่ผู้มี
พระคุณของผูว้จิยัทุกท่าน 
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาหาปจัจัยที่เหมาะสมใน
กระบวนการพิมพ์บารโ์ค้ด 2 มติิประเภทดาต้าเมตรกิซ์บนฉลากผลติภณัฑ์
ฮาร์ดดิสก์ โดยการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อนชนิดส่งผ่านความร้อน 
(Thermal Transfer printer) เหตุผลทีท่ างานวจิยัครัง้นี้เกดิจากบารโ์คด้ 2 มติิ
ทีถู่กพิมพ์ลงบนฉลากผลติภณัฑ์ไม่สามารถอ่านขอ้มูลด้วยเครื่องสแกนเนอร์
ได้ เนื่องจากบารโ์ค้ดที่ถูกพิมพ์ไม่คมชดัและขาดหาย ท าให้มรีะดบัต ่ากว่า
เกรดทีก่ าหนด อกีทัง้กระบวนการพมิพบ์ารโ์คด้ 2 มติยิงัท าใหเ้กดิของเสยีรอ้ย
ละ 3.33 งานวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรยีลเตม็รูปเพื่อหาระดบัปจัจยัทีเ่หมาะสม จากผลการทดลองพบว่า 
เครื่องพมิพ์ความรอ้นควรตัง้อณุหภูมทิี่ 28 องศาเซลเซยีส ระดบัแรงกดสปรงิ 
0.5 เซนตเิมตร และใชว้ตัถุดบิแบบผวิขาวด้าน (Matt White Polyester) มผีล
ท าให้ประสิทธิภาพการพิมพ์บารโ์ค้ด 2 มิติดีขึน้อยู่ในเกรดมาตรฐาน และ
จ านวนของเสยีลดลงเหลอืรอ้ยละ 0.5 นอกจากนี้ยงัท าการศกึษารปูแบบของ
สมการโดยการวเิคราะหเ์ชงิเสน้แบบถดถอยแบบงา่ย เพื่อหาจ านวนฉลากที่
เหมาะสม เพื่อป้องกนัการเกิดจ านวนของเสยีจากกระบวนการพิมพ์เกินค่า
เป้าหมาย  
ค าส าคญั: บารโ์คด้ 2 มติ,ิ ดาตา้เมตรกิซ,์ เครื่องพมิพร์ะบบส่งผา่นความรอ้น, 
การออกแบบการทดลอง 
 
ABSTRACT 

The objective of research to study the factors and factor levels 
those are appropriate in the process of printing 2D barcode data matrix 
on hard disk label by thermal printer. Currently, there is the issue about 
2D barcodes cannot be read with the scanner because the barcode is 
not clear and missing. This leads to classify them to be lower than 
factorys’ requirement. The 2D barcode printing process also generated 
3.33% waste. This research utilizes a full factorial design technique to 
determine the appropriate factor level. The result of the experiment are 
Thermal printers should set a temperature of 28 degrees Celsius, a 
spring pressure of 0.5 centimeters, and use of Matt White Polyester 
materials. This factor level can improve barcode printing performance. 
In addition, the simple linear regression is developed to forecast the 
number of labels. This model can be applied in order to prevent the 
amount of waste from the printing process exceed the target value. 

Keywords:  2D Barcode, Data Matrix, Thermal Printer, Design of 
Experiment 
 
1) บทน า 

ในปจัจุบนับารโ์คด้ 2 มติไิดถู้กน ามาประยุกต์ใชง้าน เนื่องจาก
มขีนาดเลก็และมคีวามสามารถในการเก็บขอ้มลูได้มากกว่าบาร์โคด้ 1 
มติ ิดงันัน้บาร์โค้ด 2 มติจิงึถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมทัง้บน
ฉลากผลิตภณัฑ์ฮาร์ดดิสด้วย ข้อมูลที่ถูกบรรจุในบาร์โค้ด 2 มติินัน้ 
ได้แก่ เลขประจ าตวัของผลติภณัฑ์ ขอ้มูลของสนิค้า รวมทัง้เว็บไซต์
ของผู้ผลิต เป็นอีกหนึ่ งช่องทางในการท าให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูล
เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์  แต่การพิมพ์บาร์โค้ด  2 มิติลงบนฉลาก
ผลติภณัฑ์นัน้กไ็ม่ใช่เรื่องง่าย ปญัหาที่พบเจอและเกดิขึน้บ่อยครัง้ คอื 
ตวัสแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านค่าของบาร์โค้ด 2 มติิได้ หรอือ่านค่าได้
แต่ใหข้อ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง เมือ่น าบาร์โคด้เหล่านี้ไปท าการตรวจสอบดว้ย
เครื่องตรวจสอบบาร์โค้ดพบว่า ระดับเกรดของบาร์โค้ดต ่ ากว่าค่า
มาตรฐานที่ก าหนด ระดบัเกรดของบาร์โค้ดประกอบไปด้วย 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0) และ F (0.0) โดยเรยีงล าดบั
จากดไีปถงึแย่ ระดบัเกรดทีอ่ยู่ในเกณฑม์าตรฐานของโรงงานคอื ระดบั 
A และ B เท่านัน้ สาเหตุหลกัเกดิจากบารโ์คด้ 2 มติทิีถู่กพมิพ์บนฉลาก
นัน้ไม่มคีวามคมชดั หรอืขาดหาย ซึ่งเกดิจากกระบวนการพิมพ์ที่ไม่
เหมาะสม อีกทัง้ยงัท าให้เกดิของเสยีในกระบวนการพมิพ์เป็นจ านวน
มาก จากสภาพปญัหาทีพ่บในปจัจุบนัจงึได้น าแนวคดิทางสถติิในการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองมาแก้ไขปญัหา ช่วยหาปจัจยัและ
ระดบัปจัจยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัปญัหาและลดจ านวนของเสียใน
กระบวนการพมิพ์บาร์โค้ด 2 มติิบนฉลากผลติภณัฑ์ อีกทัง้ยงัน าการ
วิเคราะห์เชิงเส้นแบบถดถอยแบบง่าย (Simple Linear Regression) 
มาประยุกต์ใชใ้นการสรา้งสมการเพื่อใชใ้นการพยากรณ์จ านวนฉลากที่
พมิพก์บัอตัราส่วนของดขีองฉลากกทีจ่ะเกดิขึน้อกีดว้ย  
 
2) การตรวจเอกสาร 
 2.1) เครือ่งพมิพบ์ารโ์คด้ (Barcode Printer) [1] 

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องต่อพ่วงกบัคอมพวิเตอร์ส าหรบัการพมิพ์
สติ๊กเกอร์บาร์โคด้ (Sticker Barcode) ป้ายชือ่หรอืแทก็ทีส่ามารถใชต้ดิ

mailto:fangpajaree@gmail.com1


 

216 

 

กบัอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า หรอืสนิคา้ต่างๆ สนิคา้อุปโภค สนิคา้บรโิภค 
เครื่องพมิพ์บาร์โค้ดที่ใช้ทัว่ไปจะพมิพ์กบัสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หรอืป้าย
สติ๊กเกอร์ (แท็ก) หรอืพิมพ์ที่กล่องก่อนที่ท าการจดัส่งสนิคา้ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มลูไดง้า่ยขึน้ ส่วนใหญ่ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
บารโ์คด้ในการพมิพ์ จะแบ่งเป็น 2 ระบบ มทีัง้ระบบ Thermal Transfer 
และระบบ Direct Thermal ในงานวิจัยครัง้นี้จะกล่าวถึงเครื่องพิมพ์
ระบบ Thermal Transfer เท่านัน้ 

ระบบ Thermal Transfer เป็นระบบทีต่้องใชร้บิบอนบารโ์คด้
ในการพมิพ์ รบิบอนคอืหมกึทีเ่อาไวใ้ชใ้นการพมิพ์บารโ์คด้โดยจะผ่าน
ระบบความร้อนของหัวพิมพ์ โดยอาศัยความร้อนของหัวพิมพ์ของ
เครือ่งพมิพ์ในการพมิพ์บาร์โคด้ เมือ่รบิบอนไดร้บัความรอ้น หมกึทีอ่ยู่
บนรบิบอนจะละลายตดิบนวสัดุทีต่อ้งการพมิพ ์ดงัแสดงในรปูที่ 1 
 

 
รปูที ่1: การท างานของเครื่องพมิพบ์ารโ์คด้ระบบ Thermal Transfer 

 
แหล่งทีม่า : https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_transfer_printing 
 
 2.2) บารโ์คด้ 2 มติปิระเภทดาตา้เมทรกิซ์ [2] 
 ดาตา้เมทรกิซ์ (Data matrix) บารโ์คด้ 2 มติแิบบนี้ถูก
พฒันาโดยบรษิทั RVSI Acuity Cimatrix ประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่ปี 
ค.ศ. 1989 ลกัษณะบารโ์คด้มทีัง้รปูสีเ่หลีย่มจตุรสัและสีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ส าหรบับารโ์คด้รปูสีเ่หลีย่มจตุรสัมโีมดลูขอ้มลูระหว่าง 10x10 ถงึ 
144x144 โมดลู (ดงัแสดงในรปูที ่2) และรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้มขีอ้มลู
ระหว่าง 8x8 ถงึ 16x48 โมดลู ดาตา้เมทรกิซ์สามารถบรรจุขอ้มลูได้
มากทีสุ่ด 3,116 ตวัเลขหรอื 2,355 ตวัอกัษร รปูแบบคน้หาของบารโ์คด้
แบบดาตา้เมทรกิซ์อยู่ทีต่ าแหน่งของดา้นซา้ยและดา้นล่างของบารโ์คด้ 
บารโ์คด้ดาตา้เมทรกิซ์ส่วนใหญ่ใชใ้นงานทีม่พีืน้ทีจ่ ากดัและตอ้งการ
บารโ์คด้ขนาดเลก็ 
 

 
รปูที ่2: บารโ์คด้ 2 มติแิบบ Data Matrix 

 
แหล่งทีม่า : https://www.appdisqus.com/2015/03/14/barcode-and-
qr-code.html 
 
 

 2.3) ปจัจยัส าคญัของบารโ์คด้ 2 มติ ิ
 ค่า contrast [3] ที่เกิดขึ้นระหว่างสีหมกึพิมพ์และสีพื้นผิว
ของวสัดุทีพ่มิพ ์เช่น หมกึพมิพส์ดี าถูกพมิพล์งมาพืน้ผวิสขีาว ถา้สหีมกึ
พิมพ์สีพื้นผิวของวสัดุมคีวามแตกต่างกนัมากๆ ค่าของ contrast จะ
เพิ่มมากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพของบาร์โค้ด  2 มิติดีข ึ้น  ระดับค่า 
Contrast จงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด 2 
มติ ิโดยปกตคิ่า contrast ระหว่างสหีมกึพมิพ์กบัสขีองพื้นผวิวสัดุเพยีง
แค่ 20% ตวัอ่านบารโ์คด้กส็ามารถอ่านบารโ์คด้ได ้
 

3) วิธีการวิจยั  
 3.1) ปญัหา  
 หลงัจากได้รบัทราบเกี่ยวกบัปญัหาเรื่องบาร์โค้ด 2 มติิไม่
สามารถอ่านค่าได ้ทางผูว้จิยัจงึไดท้ าจากศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ของกระบวนการพมิพ์ฉลากของผลติภณัฑ์ฮาร์ดดิสก์เพื่อให้เขา้ใจถึง
กระบวนการ ณ ปจัจุบนั จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า กระบวนการ
พิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์มีของเสียร้อยละ 3.33 และสาเหตุหลักของ
อัตราส่วนของเสียในกระบวนการเกิดจากบาร์โค้ด 2 มิติบนฉลาก
ผลติภณัฑไ์มไ่ดเ้กณฑม์าตรฐานสงูถงึรอ้ยละ 64.9 ดงัแสดงในรปูที ่3 

 
รปูที ่3:พาเรโตแสดงประเภทและสดัส่วนของฉลากผลติภณัฑเ์สยี 

 

 3.2) การออกแบบการทดลอง  
การวิจัยนี้ เริ่มจากการวิเคราะห์หาปจัจัยที่เป็นไปได้ใน

กระบวนการพมิพ์ที่ท าให้บาร์โคด้ 2 มติมิคีวามไม่คมชดั และขาดหาย
ท าใหไ้มผ่่านเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ โดยการระดมสมองจาก
แผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงงาน  และใช้แผนภูมิก้างปลาในการ
วเิคราะห์หาสาเหตุของปญัหาเพื่อก าหนดปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งและระดบั
ปจัจยัที่จะใช้ในการทดลอง จากนัน้จงึด าเนินการออกแบบการทดลอง
โดยการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรยีลเต็มรูป 
โดยการท าซ ้า 2 ครัง้ รวมจ านวนทัง้สิ้น 72 การทดลอง ก าหนดระดบั
ช่วงของความเชือ่ม ัน่ที ่95% โดยการทดลองจะเป็นการท าแบบสุ่มดว้ย
โปรแกรม Minitab ซึ่งปจัจยัที่น ามาท าการทดลองได้ก าหนดค่าของ
ระดบัปจัจยัตามทีแ่สดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1: แสดงปจัจยัและค่าทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ปัจจยั 
ระดบัปัจจยั 

หน่วย 
ต า่ (-1) กลาง (0) สูง (+1) 

จ านวนการ
พมิพฉ์ลาก
ของหวัพมิพ ์

0  320 720 X1000 ชิน้ 

อณุหภูม ิ 18 23 28 ᵒC 
แรงกดสปรงิ 0.5 - 1.0 เซนตเิมตร 
ชนิดฉลาก มนัวาว - ขาวดา้น  



 

217 

 

ค่าตอบสนองในการวจิยันี้คอื อตัราส่วนของดขีองบาร์โคด้ 2 
มติทิีไ่ดต้ามค่ามาตรฐาน (% Pass)โดยพจิารณาจากเกรดของบาร์โคด้ 
2 มติิที่ได้จากการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจสอบบาร์โค้ด (Barcode 
Verification) ซึ่งเกรดมทีัง้หมด 5 ระดบั คอื A (4.0), B (3.0), C (2.0), 
D (1.0) และ F (0.0) และเกรดของบาร์โคด้ 2 มติทิีไ่ดต้ามค่ามาตรฐาน
คอื A (4.0) และ B (3.0) เท่านัน้ 

 
 3.3) วสัดุ, อุปกรณ์และเครือ่งมอื 

 แผ่นหมกึชนิด รบิบอน-แวก็ซ์  
 ฉลากผลติภณัฑ์ 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผวิขาวมนัวาว (Gloss 

White Polyester) และผวิขาวด้าน (Matte White Top 
Coated Polyester)   

 เครือ่งพมิพค์วามรอ้นรุ่น Zebra Xi3+ 
 เครือ่งตรวจสอบลาเบลรุ่น TC-803 (Barcode Verifier) 
 Minitab Version  17 release 
 Microsoft Office 2013 

 
 3.4) ผลการทดลอง 
 เมื่อท าการทดลองครบทัง้ 72 การทดลอง จงึน าขอ้มูลที่ได้
จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab release 17 โดย
แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง (Model 
Adequacy Checking) [4] แสดงดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4: ผลการตรวจสอบความถกูตอ้งของรปูแบบการทดลอง 

 
พิจารณาจากรูปที่ 4 เมื่อน าข้อมูลอัตราส่วนของดีของ

บาร์โค้ด 2 มิติที่ได้ตามค่ามาตรฐาน (% Pass) จากการทดลองมา
ตรวจสอบพบว่ารูปแบบของค่าตกคา้ง (Residuals) เป็นไปตามเงือ่นไข 
ε_ij~ NID (0,σ^2 ) ทัง้ 4 ประการ คอื ค่าความผดิพลาดมกีารกระจาย
ตวัแบบปกติ และมคีวามเป็นอิสระต่อกนัด้วยค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ 0 และ
ความแปรปรวนคงที่แต่ไม่ทราบค่า จงึสรุปว่าขอ้มูลจากการทดลองมี
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถน าไปท าการทดสอบสมมุติฐาน
ต่อไปได ้ 

สมมุติฐานที่ถูกใช้ในการออกแบบการทดลองในงานวจิยันี้
คอื 

 ทดสอบปจัจยัหลกั (Test of Main Factor) 

สมมุตฐิานหลกั (H0) : ปจัจยัหลกัไม่มผีลต่ออตัราส่วนของด ี
ของบารโ์คด้ 2 มติ ิ
สมมุติฐานรอง (H1) : ปจัจยัหลกัมผีลกระทบต่ออัตราส่วน 
ของดขีองบารโ์คด้ 2 มติ ิ

 ทดสอบปจัจยัร่วม (Test of Interaction Factors) 
สมมุติฐานหลกั (H0) : ปจัจยัร่วมไม่มผีลต่ออตัราส่วนของด ี
ของบารโ์คด้ 2 มติ ิ
สมมุติฐานรอง (H1) : ปจัจยัร่วมมผีลกระทบต่ออัตราส่วน
ของดขีองบารโ์คด้ 2 มติ ิ

 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลของการออกแบบการทดลองแบบ

แฟคทอเรยีลเต็มรูปด้วยโปรแกรม Minitab เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน
โดยก าหนดช่วงของความเชือ่ม ัน่เท่ากบั 95% (α = 0.05) แสดงในรปูที ่
5  
 

 
รปูที ่5: ผลการวเิคราะหป์จัจยัทีน่ ามาท าการทดลองดว้ยโปรแกรม Minitab 

 
 จากผลการทดลองในรูปที่ 5 พบว่าผลกระทบปจัจยัหลัก 
(Main Effects) ที่มีผลต่ออัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2 มิติ ได้แก่ 
จ านวนฉลากที่พมิพ์, อุณหภูม ิและระดบัสปรงิที่หวัพมิพ์ เนื่องจากค่า 
P-Value ของทัง้ 3 ปจัจยัมคี่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัที ่0.05 ดงันัน้ผล
ทีไ่ดค้อืปฏเิสธ H0 

 
 นอกจากนี้ผลการวเิคราะหท์ าใหท้ราบถงึผลกระทบของ
ปจัจยัร่วม (2-ways interaction) ดว้ย ซึง่มดีว้ยกนัทัง้หมด 4 คู่ โดย
พจิารณาจากค่า P-Value มคี่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัที ่0.05 ไดแ้ก ่

 ปจัจยัร่วมระหว่างจ านวนการพมิพ์ฉลากของหวัพมิพ์
และอุณหภมู ิ

 ปจัจยัร่วมระหว่างจ านวนการพมิพ์ฉลากของหวัพมิพ์
และแรงกดสปรงิ 

 ปจัจยัร่วมระหว่างอุณหภมูแิละแรงกดสปรงิ  
 ปจัจยัร่วมระหว่างอุณหภมูแิละชนิดฉลากผลติภณัฑ ์
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ในการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) กรณีการทดลอง
เตม็รปู จะท าการพจิารณาผลกระทบร่วมก่อนเสมอ ซึ่งในกรณทีีท่ าการ
วเิคราะห์มากกว่า 2 ปจัจยั (จะไม่ท าการพิจารณาผลกระทบตัง้แต่ 3 
ปจัจยัขึน้ไป เนื่องจากผลกระทบร่วมจะมคี่าน้อยมาก) และถา้ผลกระทบ
ร่วมมีนัยส าคัญ (P-Value < α) จะไม่ท าการพิจารณาปจัจยัหลักที่
เกี่ยวข้องกบัเทอมปจัจยัร่วมนัน้ๆ [5] จากเหตุผลที่กล่าวมานัน้ การ
ทดลองครัง้นี้จงึไมท่ าการวเิคราะหผ์ลกระทบของปจัจยัหลกั 

 
นอกจากนี้เมือ่ท าการพจิารณาค่าสมัประสทิธิข์องการ

ตดัสนิใจ (R2) ซึง่เป็นค่าบ่งบอกความสมัพนัธข์องปจัจยัหลกักบัปจัจยั
ร่วมทีอ่ธบิายการเปลีย่นแปลงของอตัราส่วนของดขีองบารโ์คด้ 2 มติทิี่
ผ่านค่ามาตรฐาน (% Pass) ไดถ้งึ 93.29% 

 
น าปจัจยัทัง้ 4 มาวเิคราะห์เพื่อหาค่าปจัจยัที่เหมาะสม โดย

การใช้ Response Optimizer เพื่ อหาค่าปจัจัยที่ เหมาะสมที่ท าให้
อตัราส่วนของดขีองบาร์โค้ด 2 มติทิี่ผ่านค่ามาตรฐาน (% Pass) มคี่า
มากทีสุ่ด ผลจากการวเิคราะหค์อื ใชห้วัพมิพท์ีย่งัไมผ่่านการพมิพฉ์ลาก 
(จ านวนการพิมพ์ฉลาก 0 ชิ้น), ตัง้ค่าอุณหภูมทิี่ 28 องศาเซลเซียส, 
ระดบัสปรงิของหวัพมิพ์ที่ 0.5 เซนตเิมตร และใชฉ้ลากประเภทผวิขาว
ด้าน (Matt White Top Coated Polyester) จะท าให้อัตราส่วนของดี
ของบารโ์คด้ 2 มติทิีไ่ดต้ามค่ามาตรฐาน (% Pass) มคี่าสงูทีสุ่ด นัน่คอื 
99.37% ดงัแสดงในรปูที ่6  
 

 
รปูที ่6: ระดบัปจัจยัทีเ่หมาะสมที่ไดจ้ากการวเิคราะหด์ว้ย Response Optimizer 

 
จากการวเิคราะหด์ว้ย Response Optimizer ท าใหท้ราบถงึ

ระดบัปจัจยัทีเ่หมาะสม จงึน าค่าทีไ่ดไ้ปใชใ้นกระบวนการผลติจรงิ และ
ท าการเกบ็ขอ้มลูจ านวน 15 วนัเพือ่ยนืยนัผล ผลทีไ่ดค้อื อตัราส่วนของ
ดขีองบารโ์คด้ 2 มติใินกระบวนการพมิพฉ์ลากเพิม่ขึน้จาก 96.64% 
เป็น 99.55% 
 

 
รปูที ่7: เปรยีบเทยีบอตัราส่วนของดขีองบารโ์คด้ 2 มติกิ่อนและหลงัการปรบัปรุง 

 

เนื่องจากปจัจยัทีเ่หมาะสมของหวัพมิพค์อื หวัพมิพท์ีย่งัไม่
ถูกใชง้าน (จ านวนการพมิพฉ์ลากเท่ากบั 0 ชิน้) ในทางปฏบิตัโิรงงาน
กรณศีกึษาไมส่ามารถเปลีย่นเป็นหวัพมิพใ์หมไ่ดทุ้กครัง้ จงึไดท้ าการ
เกบ็ขอ้มลู และท าการศกึษารปูแบบของสมการทีใ่ชใ้นการพยากรณ์
ระหว่างจ านวนฉลากทีพ่มิพแ์ละอตัราส่วนของดขีองบารโ์คด้ 2 มติทิีไ่ด้
ตามค่ามาตรฐาน โดยการวเิคราะหเ์ชงิเสน้แบบถดถอยแบบงา่ย 
(Linear Regression) เพือ่ป้องกนัการเกดิอตัราส่วนของเสยีจาก
กระบวนการพมิพเ์กนิค่าทีก่ าหนด (ในทีน่ี้ก าหนดค่าของเสยีไมเ่กนิ 
2%) 
 

 
รปูที ่8: สมการโดยการวเิคราะหเ์ชงิเสน้แบบถดถอย 

 
 จากรูปที ่8 ใหท้ราบถงึสมการเชงิเสน้ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์
ด้วยโปรแกรม Minitab ซึ่งใช้ในการพยากรณ์อัตราส่วนของดีของ
บาร์โค้ด 2 มติิที่ได้ตามค่ามาตรฐาน (% Pass) โดยเปลี่ยนแปลงตาม
จ านวนฉลากที่พิมพ์ ในทางกลับกัน สามารถน าสมการข้างต้นมา
วเิคราะห์หาจ านวนฉลากที่ควรพิมพ์ เพื่อให้ได้อัตราส่วนของดีของ
บาร์โคด้ 2 มติทิีไ่ดต้ามค่ามาตรฐานตามทีก่ าหนด เพื่อป้องกนัการเกดิ
ของเสยีทีเ่กนิค่าทีจ่ะยอมรบัได ้
 

4) บทสรปุ 
งานวิจยันี้ เป็นการวิเคราะห์ปจัจยัเพื่อก าจดัปญัหาการอ่าน

บารโ์คด้  2 มติไิมไ่ด ้และลดจ านวนฉลากของเสยีจากการพมิพบ์ารโ์คด้ 
2 มติิที่ไม่ได้ตามค่ามาตรฐานจากร้อยละ 3.33 เหลอืเพียงร้อยละ0.5 
โดยอาศยัการทดลองแฟคทอเรยีลเต็มรูป ซึ่งได้ค่าปจัจยัที่เหมาะสม
ดงัต่อไปนี้ 

 อายุของหัวพิมพ์โดยอ้างอิงจากจ านวนที่พิมพ์ฉลาก 
(Print head type) = 0 ชิน้  

 อุณหภมู ิ(Temp.) = 28 องศาเซลเซยีส 
 แรงกดหวัพมิพ ์(Print Head Lever) = 0.5 ซม. 
 ชนิดของฉลาก (Label Type) = ผวิขาวดา้น 
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สมการเชงิเสน้ทีใ่ชใ้นการพยากรณ์จ านวนฉลากทีถู่กพมิพ์กบั

อตัราส่วนของดขีองบารโ์คด้ 2 มติติามเกณฑม์าตรฐาน คอื  
 
%Yield = 0.997164 – 0.000014 qty. – 0.000004 qty x qty.       (1) 
 
5) ข้อเสนอแนะ 

จากงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเพื่อหาปจัจยัและระดบั
ปจัจยัทีเ่หมาะสมส าหรบับารโ์คด้ 2 มติปิระเภทดาตา้เมตรกิซ์ทีถู่กพมิพ์
ด้วยเครื่องพิมพ์ความร้อนเท่านัน้ ดงันัน้การน าค่าปจัจยัที่เหมาะสม
เหล่านี้ไปใชก้บับารโ์คด้ 2 มติปิระเภทอื่นๆ หรอืกบัเครือ่งพมิพป์ระเภท
ทีแ่ตกต่างออกไป ควรท าการทดลองเพือ่ยนืยนัผลทีไ่ดอ้กีครัง้ 

เนื่องจากหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ความร้อนมีราคาแพง 
ผูว้จิยัไดท้ าการเสนอขอ้แนะน าใหก้บัโรงงานกรณีศกึษานัน่กค็อืการน า
หวัพมิพ์มาท าความสะอาดเพื่อสามารถน ากลบัมาใชง้านไดอ้กี โดยให้
ท าการเก็บข้อมูลจ านวนฉลากที่ถูกพิมพ์อีกครัง้  และน ามาใช้ในการ
พยากรณ์จ านวนฉลากที่เหมาะสมของหวัพมิพ์รไีซเคลิ เพื่อลดต้นทุน
การผลติของกระบวนการพมิพฉ์ลากผลติภณัฑ์ 
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สุขเจรญิพงษ์ อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั และอาจารย์ ดร. พชัร ีโตแกว้ทอง
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บทคดัย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเห็นและศึกษา

ประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ BIM ถอดแบบคิดปริมาณงานก่อสร้าง 
การศกึษาแบ่งเป็นสองสว่น โดยส่วนแรกท าการส ารวจความคดิเหน็ของกลุม่
ผู้ที่เลือกใช้และไม่เลือกใช้ BIM จ านวน 31 ท่าน ในส่วนที่สองเป็นการ
ทดลองคดิปรมิาณงานโครงสรา้งอาคารจ านวน 2 รูปแบบเพื่อเปรยีบเทยีบ
ประสทิธภิาพของ BIM กบัวธิกีารดัง้เดมิ  ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากยงัไมรู่จ้กั BIM  จงึเป็นเหตุหนึ่งทีม่ผีูใ้ช ้BIM ไมแ่พรห่ลายนกั  เมื่อ
วเิคราะหด์า้นประสทิธภิาพพบวา่ ระบบBIM สามารถท างานไดร้วดเรว็และมี
คุณภาพงานดกีว่าแบบดัง้เดมิเพราะ BIM สามารถท าใหเ้หน็เป็นภาพเสมอืน
จรงิไดช้ดัเจน จงึเกดิความผดิพลาดน้อยกว่า  แต่การถอดแบบดว้ย BIM จะ
ได้ปรมิาณงานเฉลี่ยน้อยกว่าการใช้วิธีดัง้เดิม ทัง้นี้อาจเนื่องจากการคิด
ปรมิาณงานด้วย BIM ไม่ได้เผื่อความสูญเสยีของวสัดุดงัวธิตีามมาตรฐาน
วสท. ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาครัง้นี้   นอกจากนัน้ยังพบว่า BIM มี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวธิกีารดัง้เดมิราวสองเท่า  จงึสรุปได้ว่าค่าใชจ้่ายอาจเป็น
อปุสรรคส าคญัในการเลอืกใช ้BIM ส าหรบัถอดแบบคดิปรมิาณงานก่อสรา้ง 
ค าส าคญั: การก่อสร้างอาคาร, การถอดแบบคิดปรมิาณงาน, เทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร, การประมาณค่าใชจ้า่ย 
 
ABSTRACT 

This research aims to investigate users’ opinion survey about 
efficiency of BIM for construction estimating.  The study was divided 
into two parts.  The former part is about opinion survey on the 
potential of BIM obtained from 31 samples grouped by those who use 
and do not use it for cost estimating.  The latter is a comparative 
experimentation on efficiency in quantity take-off between the use of 
BIM and the use of traditional process.  The study revealed that the 
majority of respondents do not know BIM. That is one of the reasons 
why BIM users for cost estimating are not widespread.  For a 
comparative analysis of performance in terms of time, BIM is faster 
than that of the 2D system.  This indicates that BIM offers higher 
quality of work than 2D process in that drawings can be viewed in 
virtual reality.  On the contrary, the quantity taken off by BIM yields 
less amount than the 2D model. It may well be that BIM method does 

not account for material losses as suggested by EIT guidelines.  
Besides, the cost of using BIM is two folds more expensive than 2D 
method, making this as the primary obstacle in adopting BIM tool for 
quantity take-off. 
Keywords:  Building Construction, Quantity take-off, Building 
Information Modeling, Cost Estimate        
 
1) บทน า 

อุตสาหกรรมก่อสรา้งต้องสญูเสยีรายไดจ้ากการใชท้รพัยากร
และวสัดุอุปกรณ์ทีม่ากเกนิความจ าเป็น ทัง้นี้เนื่องมาจากหลายสาเหตุ
ซึง่ท าใหก้ารใชท้รพัยากรทีม่อียู่ไม่เกดิประโยชน์สงูสุด[1]  สาเหตุหนึ่ง
ทีท่ าให้เกดิการสูญเสยีทรพัยากรในการก่อสรา้งโดยไม่จ าเป็นมาจาก
การจดัท าแบบก่อสร้างอาคารในระบบสองมิติ ซึ่งท าให้ประสบกับ
ปญัหาจ านวนมากเมื่อน าแบบเหล่านัน้ไปก่อสรา้งจรงิ โดยเฉพาะใน
เรื่องความขดัแย้งกันของแบบที่ใช้ก่อสร้าง  เนื่องจากในโครงการ
หนึ่งๆจะมหีลายฝ่ายที่ต้องท างานร่วมกนั  ดงันัน้การที่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งได้รบัขอ้มูลทีไ่ม่ครบถ้วน และไม่ทนัสมยั  หรอืมคีวามเขา้ใจใน
ขอ้มูลต่างๆไม่ถูกต้องตรงกนัแล้ว  ย่อมท าให้เกดิความผดิพลาดใน
การก่อสรา้งจรงิ  อนัจะส่งผลกระทบไปถึงปรมิาณงาน เวลาในการ
ก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายด้วย[2] เพื่อลดปญัหาที่เกิดขึ้นจากความ
ขดัแยง้ หรอืขอ้ผดิพลาดจากการเขยีนแบบก่อสรา้งในระบบสองมติซิึ่ง
ส่งผลกระทบถึงการคิดปริมาณงานผิดพลาด  นักวิจยัจึงได้คิดค้น
วธิกีารจดัการขอ้มลูของอาคารผ่านกระบวนการทางซอฟต์แวรแ์บบ 3 
มิติในระบบสารสนเทศอาคาร หรือที่รู้จ ักกันในชื่อ BIM (Building 
Information Modeling) 

ระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นแบบจ าลองของอาคารที่
ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆของอาคารได้แก่ ข้อมูลทางด้านระยะ  
รปูทรงเรขาคณิต  ความสมัพนัธ์ของขอ้มลูเชงิมติ ิ ขอ้มลูเชงิปรมิาณ
และคุณสมบตัขิององค์อาคารต่างๆ  ซึ่งช่วยขจดัปญัหาความขดัแย้ง
กันของข้อมูล อันท าให้การเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบในระหว่างการ
ก่อสร้างลดน้อยลง  นอกจากนี้การน า BIM มาประยุกต์ใช้กับงาน
อาคารยงัช่วยให้เกดิการประสานงานระหว่างกนัดขี ึ้น เพิม่ผลติภาพ
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แรงงาน รวมถงึระบบการจดัหาและควบคุมทรพัยากรมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้[3] 

แนวคิดดัง้เดิมของ BIM คือการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อ
สนับสนุนงานด้านการออกแบบโดยการใช้ข้อมูลพารามเิตอร์ด้าน
รูปทรงสามมิติมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ท าให้สามารถ
ประสานความสอดคล้องระหว่างแบบสถาปตัยกรรม กับแบบ
วศิวกรรมโครงสรา้ง และแบบวศิวกรรมงานระบบต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั  
เพื่อตรวจสอบหาความขดัแย้งกนัของแบบก่อสร้างต่างๆก่อนการ
น าไปใช้งานจรงิ  แต่เนื่องจาก BIM มกีารผนวกเอาข้อมูลขององค์
อาคารในด้านต่างๆเข้าไปรวมไว้กับแบบก่อสร้างด้วย  จึงท าให้
สามารถแยกแยะได้ว่าเส้นต่างๆที่เขยีนอยู่บนแบบนัน้มคีุณสมบตัิที่
แตกต่างกัน และเป็นองค์ประกอบของอาคารที่ต่างกัน จนเป็นผล
พลอยไดใ้ห้สามารถวดัขนาดและปรมิาณงานสุทธขิองชิ้นส่วนที่เป็น
องคป์ระกอบอาคารต่างๆไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้[4] 

 
2) วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อท าการศกึษาประสทิธภิาพ
และอุปสรรคของ BIM ในการถอดแบบคดิปรมิาณงานก่อสรา้ง โดย
การเปรียบเทียบกบัการคิดปริมาณงานด้วยวิธีการแบบดัง้เดิมใน
ระบบสองมติิ  การวจิยัแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยมรีายละเอียดของ
การศกึษาดงันี้ 

ในส่วนแรกเป็นการส ารวจความคิดเห็นเรื่องศกัยภาพของ
BIM จากกลุ่มผู้ที่เลือกใช้และไม่เลือกใช้ BIM ท าการถอดแบบคิด
ปรมิาณงานก่อสรา้ง  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบัการศกึษาคอืผูท้ีท่ างาน
ดา้นการถอดแบบคดิปรมิาณงานการก่อสร้างและงานออกแบ ได้แก่
สถาปนิก และวิศวกร   ผู้ว ิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า
แบบสอบถามอิ เล็กทรอนิ กส์ ด้วยGoogle Docs แล้วจึงจัดส่ ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกผ่านทางจดหมาย
อเิล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็นวธิทีี่ประหยดัและ
คาดว่ามีกลุ่มตัวอย่างอยู่เป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้ผู้ว ิจ ัยยังได้
ด าเนินการสอบถามดว้ยตวัเองกบักลุ่มตวัอย่างโดยตรงในงานสมัมนา
หลกัสตูร "การใช ้Sketch Up และExtension เพือ่ประสทิธภิาพในการ
สรา้งโมเดลสามมติแิละถอดปรมิาณวสัดุรุ่นที ่7" 

ส่ วนที่ ส อ งเป็ นก ารก ารทดลองเป รียบ เทียบ โดยวัด
ประสทิธภิาพทางดา้นเวลาและค่าใช้จ่ายในการถอดแบบคดิปรมิาณ
งานก่อสร้างระหว่างการใช้  BIM กับการใช้วิธีการดัง้เดิม   ใน
การศกึษาครัง้นี้ได้เลอืกแบบโครงสรา้งอาคารจ านวน 2 รูปแบบจาก 
"บ้านฟรเีพื่อประชาชน" ของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ส าหรบัเป็น
ตวัอย่างในการศึกษา โดยเวลาที่ใช้ในการคิดปรมิาณงานจาก BIM 
เริม่นับตัง้แต่การขึน้รปูแบบด้วยโปรแกรม Autodesk Revit ไปจนถึง
การประมวลผลเพื่อถอดแบบปริมาณงานโครงสร้าง  ส่วนการคิด
ปริมาณงานโดยวิธีการดัง้เดิม จะใช้การค านวณด้วยสเปรดชีตใน
โปรแกรม Excel 

 
 
 
 

3) ผลการศึกษาและอภิปราย 
ในการศกึษาอุปสรรค และประสทิธภิาพของการน า BIM มา

ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อถอดแบบหาปริมาณงานก่อสร้างนั ้น  ผล
การศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 
3.1) ผลส ารวจความคดิเหน็เรือ่งศกัยภาพของBIM  

จากการส ารวจความคดิเหน็เรื่องศกัยภาพของ BIM ดว้ยการ
ส่งแบบสอบถามทัง้หมดไปยงักลุ่มผู้ที่เลือกใช้และไม่เลือกใช้ BIM  
ไดร้บัการตอบกลบัทัง้หมด 31 คน ซึง่ผลการส ารวจเป็นดงันี้ 
3.1.1) การรบัรูด้า้นเทคโนโลย ีBIM 

จาการสอบถามด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบัการท าแบบจ าลองงานอาคาร (BIM)  พบว่าจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถามทีไ่มเ่คยทราบ หรอืไม่รูจ้กัแบบจ าลอง BIM เลยมี
สดัส่วนมากถงึเกอืบครึง่หนึ่งของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  ดงัรปูที ่
1   และจากจ านวนผูท้ีรู่จ้กัระบบสารสนเทศอาคารทัง้หมด 17 คนนัน้ 
มเีพยีงร้อยละ 41 เท่านัน้ที่ทราบและเขา้ใจถึงความหมายของระบบ
สารสนเทศอาคาร (BIM) ว่าเป็นแบบจ าลองที่ประกอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศของอาคารที่แสดงถึงขอ้มูลทางด้านมติิและคุณลกัษณะ
ของอาคารทีน่ าไปใชก้่อสรา้งขึน้จรงิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

 
 

รปูที ่1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทีรู่จ้กัและไม่รูจ้กั BIM 

จากส ารวจเพิ่มเติมพบว่า ในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด มจี านวนเพยีง 8 คนที่เคยใช้งานระบบสารสนเทศอาคารใน
การถอดแบบหาปรมิาณงาน แต่มจี านวนเหลอืเพยีง 6 คน เท่านัน้ที่
ยงัคงใชเ้ทคโนโลยอีาคาร BIM อยู่จนถงึปจัจุบนั  ส าหรบัผูท้ีเ่คยใชแ้ต่
เลิกใช้ระบบสารสนเทศอาคารให้เหตุผลในการเลิกใช้ว่า เนื่องจาก
องคก์รของตนมขีนาดเลก็ และมเีวลาในการท างานทีจ่ ากดั  อกีทัง้การ
น าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้นัน้ บุคลากรส่วนใหญ่ของ
องค์กรต้องมคีวามพรอ้มทางดา้นทกัษะการใชง้าน ดงันัน้การใช ้BIM 
เพื่อถอดแบบหาปรมิาณงานจงึยงัมขีอ้จ ากดัทางด้านสภาพแวดลอ้ม
การท างาน  นอกจากนัน้ยงัพบว่าผู้ที่ใช้งานระบบ BIM ในการถอด
แบบคดิปรมิาณงานเกอืบทัง้หมดมปีระสบการณ์ในการถอดแบบเพื่อ
หาปรมิาณงานไม่เกนิ 5 ปี  อนัเป็นนัยแสดงว่าการใชง้านระบบ BIM 
ในการถอดแบบคิดปริมาณงานน่าจะพึ่งเริ่มมีการใช้ได้ไม่นานใน
วงการก่อสรา้งของประเทศไทย 

จากข้อมูลที่ได้นัน้แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในสายการ
ก่อสรา้งอาคารมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบ BIM อยู่ค่อนขา้ง
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น้อย  ทัง้นี้อาจมสีาเหตุส าคญัมานักวิชาการจากสถาบนัการศึกษา
ต่างๆเพิง่เริม่ต้นบรรจุความรูเ้รื่อง BIM ลงในหลกัสูตรทางการศกึษา 
จงึเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหก้ารน าเทคโนโลย ีBIM มาใชใ้นงานก่อสรา้ง
อาคารยงัไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร  อีกทัง้เมือ่สอบถามถึงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบ  BIM ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าระบบ BIM มศีกัยภาพในการใช้งานได้หลากหลาย แต่
เหมาะสมต่องานดา้นการออกแบบและเขยีนแบบมากทีสุ่ดดงัแสดงใน
รปูที ่2  ในขณะทีป่รมิาณงานทีเ่ป็นผลพลอยไดท้ีส่ าคญัจากการสรา้ง
แบบจ าลองอาคารจากการออกแบบและเขยีนแบบยงัไม่ได้รบัการ
ตระหนกัถงึ 

 

 

รปูที ่2 ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามในเรื่องศกัยภาพการใชง้าน BIM 
 

3.1.2) การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพดา้นความรวดเรว็ 
ประสทิธภิาพดา้นความรวดเรว็ในการคดิปรมิาณงานส าหรบั

อาคารที่มีพื้นที่รวมกันในหลังเดียวกันไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร 
ผูต้อบแบบสอบถามที่ใช้เทคนิคการถอดแบบคดิปรมิาณงานทัง้หมด
ดว้ยเทคโนโลย ีBIM จะใชร้ะยะเวลาตัง้แต่ 1 - 4 วนัโดยมคี่าเฉลีย่อยู่
ที ่1.8 วนั ในขณะทีผู่ใ้ชว้ธิกีารดัง้เดมิ ตอ้งใชเ้วลาในการถอดแบบคดิ
ปรมิาณงานโดยมคี่าเฉลีย่ที ่4 วนัดงัแสดงการใชเ้วลาถอดแบบในรูป
ที ่3  
 

 
รปูที ่3 สดัส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้วลาคดิปรมิาณงานส าหรบัอาคาร 

ซึง่มพีืน้ที่ไม่เกนิ 2,000 ม.2 
 

ส าหรบัอาคารขนาดใหญ่หรอือาคารที่มพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้
หรอืชัน้ใดชัน้หนึ่งในหลงัเดยีวกนัมากกว่า 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ผู้
ทีใ่ช ้BIM ส่วนใหญ่เหน็ว่าต้องใชเ้วลาในการคดิปรมิาณงานไม่เกนิ 3 
วนั โดยมเีวลาเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 4 วนั ซึ่งเรว็กว่ากลุ่มผูท้ีไ่ม่เลอืกใช้
BIM ที่ส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่ในการคดิปรมิาณงานแบบอยู่ถึง 8 วนั ดงั
แสดงการกระจายของเวลาดงัรปูที ่4 

 

 
รปูที ่4 สดัส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชเ้วลาคดิปรมิาณงานส าหรบัอาคาร 

ซึง่มพีืน้ทีม่ากกวา่ 2,000 ม.2 
 

จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการถอดแบบ
เพื่อหาปรมิาณงานอาคารดงักล่าวขา้งตน้ สามารถกล่าวไดว้่า BIM มี
ประสทิธภิาพในการคดิปรมิาณงานไดร้วดเรว็กว่าการใชว้ธิกีารดัง้เดมิ
ถงึ 2 เท่า  เนื่องจากปรมิาณงานที่ได้จาก BIM นัน้เกดิขึ้นขณะเขยีน
แบบจ าลอง  แต่ในการถอดแบบคดิปรมิาณดว้ยวธิกีารดัง้เดมิ จะต้อง
น าแบบที่เขยีนในระบบสองมติิ ซึ่งมขีอ้มูลเฉพาะระยะและมติิมาคดิ
ปรมิาณเพิม่เตมิอกีครัง้หนึ่ง จงึท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึน้ 
3.1.3) การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพดา้นความแมน่ย า 

ในการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพด้านความแม่นย าต่อการ
ถอดแบบหาปริมาณงานด้วยการใช้แบบจ าลอง BIM และวิธีแบบ
ดัง้เดมิเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้ในการก่อสรา้งจรงิ  ผูต้อบ
แบบสอบถามทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBIM มคีวามเหน็ว่าปรมิาณงานที่คดิได้
จะน้อยกว่าปรมิาณจากการก่อสร้างจริงอยู่ที่ร้อยละ 6.7 โดยเฉลี่ย 
ส าหรบัผูต้อบแบบสอบถามทีใ่ชว้ธิกีารแบบดัง้เดมิเหน็ว่าปรมิาณทีค่ดิ
ไดจ้ะผนัแปรไปจากปรมิาณของการก่อสรา้งจรงิ โดยอยู่ระหว่างน้อย
กว่าร้อยละ 6.3 ถึงมากกว่าร้อยละ 8  ซึ่งกลุ่มที่คิดด้วยระบบ BIM 
เห็นว่าปริมาณงานที่คิดได้จะน้อยกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นจริง อาจ
เนื่องมาจากการคดิปรมิาณในระบบ BIM จะใชป้รมิาณสุทธทิีไ่ม่มกีาร
เผือ่ความสูญเสยีของวสัดุ ซึง่แตกต่างกบัผูท้ีค่ดิดว้ยวธิแีบบดัง้เดมิทีม่ ี
การเผือ่ค่าสญูเสยีวสัดุ โดยแต่ละคนอาจมเีกณฑก์ารเผือ่ทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป  ผลการศกึษาทีไ่ดน้ี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัประเมนิประสทิธผิล
การประยุกต์ใช ้BIM ในการก่อสรา้งอาคาร[5]  ทีก่ล่าวไวป้รมิาณงาน
ที่แตกต่างกนัระหว่างวธิีการคดิปรมิาณของระบบ BIM นัน้เกดิจาก
การเผือ่วสัดุทีส่ญูเสยีของผูค้ดิปรมิาณงานแต่ละคนซึง่แตกต่างกนั 
3.1.4) การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพดา้นคุณภาพ 

การเปรียบเทียบวัดประสิทธิภาพด้านคุณภาพที่ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจแบบก่อสร้างได้อย่างชัดเจนถูกต้องจากการใช้
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เทคโนโลยี BIM เปรยีบเทียบกบัการคิดปรมิาณงานวิธแีบบดัง้เดิม
ล่าสุด 3 โครงการค่าเฉลีย่แบบของปรมิาณงานที่แตกต่างซึ่งเกดิจาก
ความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้างส าหรบัการถอดแบบหาปริมาณงาน
แบบดัง้เดมิเกดิขึน้รอ้ยละ 7 แต่กย็งัคงมปีรมิาณทีแ่ตกต่างไม่มากนัก
จากระบบ BIM ที่มคี่าเฉลี่ยแบบของปรมิาณงานที่แตกต่างรอ้ยละ 4 
ซึ่งมผีลเนื่องจากการเห็นแบบจ าลองที่ไม่เป็นรูปแบบเสมอืนจรงิอาจ
ท าใหก้ารคดิปรมิาณงานผดิพลาดแตกต่างจากการก่อสรา้งจรงิ 
3.1.5) การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดา้นค่าใชจ้่าย 

ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนด้วยระบบ BIM ในการคิดปริมาณ
งานเปรยีบเทยีบกบัการใชว้ธิแีบบดัง้เดมิดงัแสดงในตารางที ่1 นัน้ จะ
เห็นได้ว่าระบบ BIM ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในการคดิปรมิาณงานมากกว่า
วธิกีารแบบดัง้เดมิถึง 2.84 เท่า และมคี่าแรงเฉลี่ยต่อชัว่โมงสูงกว่า
ประมาณสามเท่า ซึ่งนับเป็นอุปสรรคส าคญัต่อผูป้ระมาณราคาในการ
น าระบบ BIM มาใช้ถอดแบบเพื่อคิดปริมาณงาน   และเมื่อหา
ค่าใช้จ่ายรวมต่อชัว่โมงการท างานในปีแรกของการลงทุน จะพบว่า 
BIM มคี่าใชจ้่ายสงูกว่าเกอืบเท่าตวั 

 
ตารางที ่1 ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการถอดแบบคดิปรมิาณงาน 

รายการ BIM วิธีการดัง้เดิม 

Hardware 57,500 บาท 45,000 บาท 

Software 120,000 บาท 17,500 บาท 

ค่าแรง 600 บาท/ชม. 200 บาท/ชม. 

 
3.2) ผลการทดลองใชเ้ปรยีบเทยีบเพื่อวดัประสทิธภิาพของ BIM กบั
วธิกีารดัง้เดมิ 
 ในการศกึษาวจิยันี้ผูว้จิยัไดใ้ชบ้า้นพกัอาศยั 2 รปูแบบเพื่อ
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพจากแบบบา้นฟรสี าหรบัประชาชนของ
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงคอื "บา้นครอบครวัไทยเป็นสุข 2" ซึ่งเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1 ชัน้ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 
ตารางเมตร  และแบบ "ตกึแถวอนุรกัษ์ภาคกลาง" ขนาดความสูง 3
ชัน้ และมพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณประมาณ 810 ตารางเมตร  
3.2.1) การวเิคราะหค์วามแมน่ย าของปรมิาณงาน 

การศกึษาความแมน่ย าดา้นปรมิาณงานนี้ ไดใ้ชเ้กณฑ์การวดั
ปรมิาณงานตามมาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)[6]  
เป็นหลกัในการถอดแบบหาปรมิาณงานด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ ซึ่ง
แบบบ้านพกัอาศยัครอบครวัไทยเป็นสุข 2 ค่าเฉลี่ยปรมิาณงานทีไ่ด้
จากการใช้วธิคีดิค านวณแบบดัง้เดมิจะมากกว่าปรมิาณที่คดิได้จาก
ระบบ BIM ประมาณร้อยละ 13.3  ส่วนปรมิาณงานที่คดิได้จากแบบ
ตึกแถวอนุรกัษ์ไทยภาคกลาง 3 ชัน้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าการคิดจาก
ระบบ BIM ประมาณร้อยละ 11.8  ทัง้นี้ เป็นเพราะว่าการถอดแบบ
โดยใชร้ะบบสองมติซิึ่งเป็นวธิกีารคดิตามเกณฑ์การวดัตามมาตรฐาน 
วสท. ซึ่งระบุให้มกีารเผื่อความสูญเสียของวสัดุไว้ด้วย  แต่การคิด
ปรมิาณงานจากระบบเทคโนโลยี BIM ไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณงานจาก

พารามเิตอรข์องแบบสามมติทิีเ่ขยีนขึน้โดยไม่มกีารเผื่อระยะและการ
สญูเสยีของวสัดุ 
 
3.2.2) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพดา้นเวลา 

ในการทดลองวดัประสทิธภิาพด้านเวลาดว้ยการคดิปรมิาณ
งาน ดงัรูปที่ 5 – 6 จะเห็นได้ว่าการคดิปรมิาณงานของแบบบ้านพกั
อาศยัครอบครวัไทยเป็นสุข 2  ดว้ยวธิกีารดัง้เดมิจะใชเ้วลาในการคดิ
ปรมิาณงานรวม 410 นาท ี ส่วนระบบเทคโนโลย ีBIM ใชเ้วลาการขึน้
รูป 360 นาที โดยรวมเวลาคิดปริมาณงานได้ 370 นาที ส่วนแบบ
ตึกแถวอนุรกัษ์ภาคกลางสามชัน้ จะใช้เวลาในการคิดปรมิาณอยู่ที ่
1,020 นาที ในขณะที่ระบบเทคโนโลยี BIM ใช้เวลาการเขียน 780 
นาท ีโดยรวมเวลาทัง้หมดจนได้ปรมิาณงานอยู่ที่ 795 นาท ี จะเห็น
ได้ว่าระบบBIM ต้องใช้เวลาเตรียมการเริม่แรกด้านงานเขยีนแบบ
ค่อนขา้งมากกว่าระบบสองมติิ เนื่องจากผูเ้ขยีนต้องใส่ขอ้มลูขององค์
อาคารทีเ่สมอืนจรงิลงในแบบจ าลองสามมติิ ซึง่มรีายละเอยีดมากกว่า
ผูท้ีเ่ขยีนในระบบดัง้เดมิ ท าใหผู้ท้ ีป่ฏบิตังิานดา้นการเขยีนแบบตอ้งใช้
เวลามากกว่าเกอืบครึง่หนึ่ง แต่เมือ่ขึน้รูปอาคารไดเ้รยีบรอ้ยแลว้การ
คดิปรมิาณงานในระบบ BIM จะใชเ้วลาน้อยกว่าการคดิปรมิาณงานใน
ระบบสองมิติมาก  เมื่อรวมทัง้สองขัน้ตอนแล้ว BIM จึงสามารถ
ท างานได้รวดเร็วมากกว่าเมื่อนั ้นประสิทธิภาพด้านเวลาการคิด
ปรมิาณงานจากแบบจ าลอง BIM  นัน่คือสามารถท างานได้รวดเร็ว
กว่าการท างานแบบดัง้เดมิในระบบสองมติริอ้ยละ15  อย่างไรกต็ามใน
การคดิปรมิาณงานผู้เขยีนแบบจ าลอง BIM จะต้องท าการสรา้งแบบ
แผนวิธีการและระบบในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ ได้จาก
แบบจ าลองอาคาร เนื่องจากแบบจ าลองอาคารจะแสดงข้อมูลเพียง
พารามเิตอรท์ีเ่ครือ่งมอืสรา้งไวใ้หเ้ท่านัน้  ดงันัน้หากต้องการปรมิาณ
งานของทุกชิ้นส่วนที่จะใช้ในการก่อสรา้งเช่น เหล็กรูปพรรณขนาด
ต่างๆ ผู้ใช้ต้องท าการสร้างทัง้หมดลงแบบจ าลองอย่างละเอียด
ครบถว้น ซึง่ท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึน้ 

 

 
รปูที ่5 เวลาทีใ่ชใ้นการหาปรมิาณงานจากแบบบ้านพกัอาศยัครอบครวัไทยเป็นสุข 

2 ส าหรบัการคดิในระบบสองมติเิปรยีบเทยีบกบัระบบ BIM 
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รปูที ่6 เวลาทีใ่ชใ้นการหาปรมิาณงานจากแบบตกึแถวอนุรกัษ์ภาคกลาง 3 ชัน้ 

ส าหรบัการคดิในระบบสองมติเิปรยีบเทยีบกบัระบบ BIM  
 

3.2.3) การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพดา้นค่าใชจ้่าย 
ประสทิธภิาพดา้นค่าใชจ้่ายในการเขยีนงานโครงสรา้งและคดิ

ปรมิาณงานจากแบบบ้านพกัอาศยัครอบครวัไทยเป็นสุขแบบที่2 มี
ค่ าใช้จ่ายในระบบสองมิติรวมเท่ ากับ  4,500 บาท ส่ วนระบบ
เทคโนโลยี BIM มีค่าใช้จ่ายรวมรวม 10,000 บาท ส าหรับแบบ
ตกึแถวอนุรกัษ์ภาคกลาง 3 ชัน้ มคี่าใชจ้่ายในระบบสองมติริวม 8,000 
บาท และในระบบ BIM มคี่าใช้จ่ายเท่ากบั 17,500 บาท ค่าใช้จ่าย
รวมดงัแสดงในรปูที ่7 และ 8 ตามล าดบั 

 

 
รปูที ่7 ค่าใชจ้่ายในการเขยีนงานโครงสรา้งและคดิปรมิาณงานจากแบบบ้านพกั

อาศยัครอบครวัไทยเป็นสุขแบบที่สอง 
 

 
รปูที ่8 ค่าใชจ้่ายในการเขยีนงานโครงสรา้งและคดิปรมิาณงานจากแบบตกึแถว

อนุรกัษ์ภาคกลางสามชัน้ 

 

จากผลการเปรยีบเทียบแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลอง BIM มี
ค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบขึ้นรูปอาคาร และการคิดปริมาณงาน
มากกว่าถึง 2.2 เท่า  ด้วยเหตุนี้จงึอาจเป็นสาเหตุที่ส าคญัที่องค์กร
ทางด้านการก่อสร้างยงัคงตัดสินใจเลือกใช้การคดิปรมิาณงานด้วย
วธิกีารดัง้เดมิ 
 
4) สรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษาการส ารวจความเห็นและศึกษาทดลอง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ BIM สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ว่า บุคลากรที่ เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างยังรู้จ ัก
เทคโนโลยี BIM และมีทักษะทางด้านการใช้งานกันเป็นจ านวน
ค่อนข้างน้อย  ทัง้นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากที่ ใช้  BIM มี
ประสบการณ์ท างานด้วย BIM น้อยกว่า 5 ปี  ซึ่งแสดงเป็นนัยได้ว่า  
มกีารน าระบบ BIM มาใชใ้นวงการก่อสรา้งของประเทศไทยไดไ้มน่าน
นกั  ดงัทีไ่ดจ้ากผลการศกึษาว่ามผีูต้อบแบบสอบถามทีย่งัไมรู่จ้กัและ
ไม่ทราบถงึความหมายของแบบจ าลอง BIM มมีากถงึรอ้ยละ 77 จาก
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  ดงันัน้จงึอาจเป็นอุปสรรคทีท่ าใหย้งัไม่
เกดิการเปลีย่นแปลงการท างานมาใชร้ะบบBIM ในระยะเวลาอนัสัน้นี้  
นอกจากนัน้ในการส ารวจประสทิธภิาพดา้นความรวดเรว็ส าหรบัการ
ถอดแบบคิดปริมาณงาน จะได้ว่าระบบ BIM ใช้เวลาค านวณได้
รวดเรว็กว่า แต่ประสทิธภิาพดา้นความแม่นย าและปรมิาณงานทีไ่ดจ้ะ 
น้อยกว่าปรมิาณจากการก่อสร้างจริง  เนื่องจากการคิดปรมิาณใน
ระบบ BIM เป็นปรมิาณสุทธทิีป่รากฏตามแบบ  ในส่วนประสทิธภิาพ
ด้านคุณภาพที่วดัจากความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้างนัน้ BIM จะมี
คุณภาพที่ดีกว่าการใช้วิธีการแบบดัง้ เดิม  เนื่ องจากการเห็น
ภาพเสมอืนจรงิในระบบ BIM ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบของอาคาร
ชดัเจนกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณาในด้านค่าใช้จ่ายส าหรบัการ
ลงทุนแลว้ BIM จะมคี่าใชจ้่ายทีม่ากว่า 

ในการศกึษาทดลองเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของระบบ BIM 
กบัวธิกีารดัง้เดิมพบว่า ประสิทธภิาพด้านปรมิาณงานที่ได้จากการ
ถอดแบบด้วย BIM จะน้อยกว่าวธิดี ัง้เดมิแบบสองมติิที่ใช้มาตรฐาน
ของ วสท. สาเหตุอาจเกดิจากมกีารเผื่อความสูญเสยีวสัดุในการคิด
ปรมิาณงานที่แตกต่างกนั  ทางดา้นความรวดเรว็ BIM สามารถถอด
แบบแบบคดิปรมิาณงานไดร้วดเรว็กว่าเฉลี่ยรอ้ยละ 15  แต่ทางด้าน
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจ้างบุคลากรคิดปริมาณงานจะมีมากกว่า
เช่นเดียวกบัผลการศึกษาในส่วนแรก  ดงันัน้จึงสามารถสรุปได้ว่า
ค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นอุปสรรคที่ส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้เทคโนโลย ี
BIM ยงัไม่ได้รบัความนิยมในการน ามาใช้งานถอดแบบคิดปรมิาณ
งานก่อสรา้งในประเทศไทย ณ ขณะนี้ 
 
5) ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจยั 

เนื่องจาก BIM เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่คาดว่าจะมีการน ามา
ประยุกต์ใชใ้นวงการก่อสรา้งของไทยมากขึน้ในอนาคต  ถงึแมผ้ลจาก
การวจิยัจะบ่งชี้ว่าในปจัจุบนับุคลากรทางการก่อสรา้งของไทยจะยงัมี
ความรู ้ความช านาญ และทกัษะในการประยุกต์ใช ้BIM อยู่ไมม่ากนัก
กต็าม  แต่ถ้าหากท าการส ารวจดา้นศกัยภาพของ BIM อกีครัง้ใน 2 - 
3 ปีขา้งหน้ากอ็าจไดผ้ลทีช่ดัเจนมากขึน้ 
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จากการเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายในการถอดแบบปรมิาณงาน

ระหว่างการใช้เครื่องมอื BIM กบัการใช้วธิกีารดัง้เดมิ ในการศกึษา
ครัง้นี้นัน้ จะเห็นได้ว่า BIM มคี่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวธิีการดัง้เดิมเกอืบ
เท่าตวั อย่างไรกต็ามระบบ BIM ไมไ่ดใ้ชง้านเพยีงแค่ครัง้เดยีว ดงันัน้
ควรวเิคราะหค์่าใชจ้่ายในการใชง้านทีร่ะยะเวลายาวนานขึน้เช่น 2 ปี 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 

บทความวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี  ดงันัน้ขา้พเจ้าขอ
กราบขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนยั  วนัทนากร อาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน าและแนวทางการแก้ปญัหาตลอด
ช่วงเวลาของการท าวจิยั ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวจิยันี้เป็นอย่างมาก 
ค าขอบคุณรวมไปถึงภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิง
ธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้การ
สนับสนุนสถานที ่ เครื่องมอื  และแหล่งขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้หา
ความรูเ้พื่อใช้ในการวจิยั  สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนสามารถท าให้การ
ศกึษาวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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Abstract— The cause of the crack under neutron and 

photon flux of neutron and gamma ray shielding material 

composing of high-density cement mixed with 5% waste 

rubber and various percentages of lead powder was 

investigated. This shielding material was designed and 

fabricated in our prior work to shield against radiation 

from synchrotron accelerator. The lead percentages of 2, 4, 

6 and 8 wt.% were studied. It was found that with the lead 

content of at least 4 wt.%, the shielding material cracked 

under neutron and gamma-ray irradiation. The crystalline 

phases as well as elemental composition of the shielding 

material were determined by quantitative X-ray diffraction 

technique (QXRD). Results revealed the following 

crystalline phases: barite, portlandite, quartz, calcite, lead 

and PbO2. Experimental tests were performed to determine 

the physical bonding of lead power to high-density cement. 

Results revealed that lead powder exhibited very weak 

adhesion to the cement, indicating that the poor mechanical 

interface was the underlying cause of cracking. These data 

will be helpful in developing this class of radiation shielding 

material to prevent the cracking problem.  

 

Keywords— Cracking cause, Radiation shielding material,  

High-Density Cement, Crumb Rubber, Lead  

I. INTRODUCTION 

Ionizing radiation is widely used in many 

fields such as medical, industrial, and others [1]. 

Nuclear applications can affect human beings 

from ionizing radiation exposure. In order to 

control radiation exposure hazard, working 

areas and public areas have to comply with the 

maximum permissible dose suggested by ICRP 

basic radiation safety criteria [2]. 

The radiation shielding properties depend 

on material composition [3]. For gamma ray 

shielding, the important interactions between 

gamma radiation and matter are photoelectric 

effect, Compton scattering and pair production. 

High Z components in material, such as lead 

and tungsten, contribute to both Compton 

scattering and photoelectric absorption 

processes. On the other hand, low Z 

components in material result in Compton 

scattering processes [4]. Everything else being 

equal, the gamma ray attenuation coefficient 

increases with increasing density of material [5]. 

For neutron shielding, the most effective 

shielding material can be obtained by mixing 

together hydrogenous materials, heavy metal 

elements and neutron absorbers. For neutron 

interactions, the inelastic scattering process 

from heavy elements and elastic scattering 

process from hydrogen are effective in slowing 

down fast and intermediate energy neutrons, 

and the other absorbers can help reduce 

secondary gamma rays including capturing of 

thermal neutrons [6].  

Tyre rubber wastes represent a significant 

environmental problem [7]. In this work, crumb 

rubber, which is a low-cost hydrocarbon 

polymer, is selected to mix with high-density 

cement. Crumb rubber is produced from natural 

rubber. A large number of hydrogen atoms 

present in the chemical structure makes this 

hydrocarbon polymer a very suitable choice to 

shield neutrons [8]. Moreover, different 

materials such as graphite, polyethylene and 

cement have suitable fast neutron scattering 

cross-section that can be used for moderating 

fast neutrons as well [3].  

High-density cement mixed 5 wt.% 

crumbed rubber was design to be the neutron 

and gamma ray shielding material [1]. In order 

to improve the photon attenuation ability of the 

shielding material, lead powder was added with 

various percentages from 2% to 8% with 2% 

increments. Although the addition of lead 

powder in the high-density cement enhances 

gamma ray attenuation, increasing amount of 

lead beyond 2 wt.% resulted in cracking under 

neutron and gamma-ray irradiation. For the lead 

content of 0 and 2 wt.%, the cracking problem 

did not occur. 
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The aim of this research was to determine 

the cause of the cracking problem of the 

shielding material composing of high-density 

cement mixed with 5% waste rubber and 

various percentages of lead powder[9] in order 

to better understand and develop this class of 

radiation shielding material. The crystalline 

phases were determined and physical tests were 

performed to evaluate the adhesion of lead 

powder to high-density cement. 

II. MATERIALS AND METHODS 

A. Material Design 

Monte Carlo Transport Code is the powerful 

tool that was used to study the radiation 

attenuation prior to sample fabrication. 

 
1) Gamma Ray Attenuation 

In designing the gamma ray shielding 

material, the intensity of gamma ray passing 

through the shielding can be calculated by using 

Beer-Lambert’s law as follows: 

 

I = I0e
-μx        (1) 

 

where I0 and I are the incident and the 

attenuated gamma ray intensities, respectively, 

μ is the photon attenuation coefficient of the 

material in unit cm-1, and x is the thickness of 

the material, in unit cm, that is placed in the 

path of gamma ray beam. 

  
2) Neutron Attenuation 

For neutron shielding design, the principle is 

similar to gamma ray attenuation. Beer-Lambert 

law can be employed to calculate the neutron 

attenuation as follows: 

 

                           I = I0e-Σt                           (2) 

 

where I0 and I are the incident and the 

attenuated neutron beam intensities, 

respectively, t is the thickness of the material in 

unit cm, and Σ is the neutron attenuation 

coefficient in unit barn (10-24 cm2). 
 

B. Sample preparation 

High-density cement, crumb rubber and lead 

with the specific portions were mixed in a 

mixer. The mixture was poured into the mold 

and kept curing before undergoing evaluations 

as shown in Fig.1. 

 

         
(a)                               (b) 

Fig. 1  Sample fabrication (a) Hydration process in the 

mold (b) Finished sample 

 

All samples were evaluated for gamma ray 

and neutron attenuations. Elemental 

compositions were determined by scanning 

electron microscope (SEM) and electron 

dispersive microscope (EDS). Morphological 

compositions were determined by X-ray 

diffraction (XRD). In addition, lead adhesion 

test was carried out to determine the physical 

bonding between lead particles and fabricated 

high-density cement. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 
A. Material Analysis 

The elemental composition of the lead 

powder used in this study was investigated by 

SEM and EDS.  

From the EDS result, the lead powder was 

determined to compose of carbon, oxygen, tin, 

antimony and lead with the weight and atomic 

percentages shown in Table I. The powder 

consists mainly of lead, which is expected. 

Although the atomic percentage of carbon is 

about 2 times that of lead, suggesting the 

presence of PbC2, this molecule does not 

officially exist. Carbon present in the powder 

must have been carbon powder.   
 

TABLE I 
WEIGHT AND ATOMIC PERCENTAGES OF 

ELEMENTAL COMPOSITION OF THE LEAD 

POWDER BASED ON EDS ANALYSIS 

Element Weight % Atomic % 

O 7.84 51.26 

Sn 2.88 2.52 

Sb 3.52 3.02 

Pb 85.74 43.18 

B. Photon  and Neutron Attenuation 

Monte Carlo Transport Code (MCNP) was 

utilized to investigate the neutron and photon 
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transmission of materials. MCNP is widely 

used for neutron and photon transport 

simulations, which can be applied for various 

applications including radiation shielding. For 

this study, in the geometry specification, a 

specific point source was arranged in the center 

line in front of the samples. Mode n p was 

designated to be transported for neutron and 

photon transmissions. For gamma ray 

transmission, mode p was used. Neutron and 

gamma ray were emitted from the sources. 

Am/Be-241 was used as the neutron source and 

Co-60 was used as the gamma ray source. The 

macrobody capability was used to specify boxes 

or cube shape with dimensions 5x5x5 inches 

and combined using Boolean operators. Flux 

averaged over the surface of the shielding 

material was identified by tally type F2 in unit 

particles per cm2 as shown in Fig. 2. 

 

 
Fig. 2  Simplified 2D geometry in the simulation 

 

The behaviour of gamma ray and neutron 

shielding materials (high-density cement mixed 

with 5 wt.% crumbed rubber and various 

percentages of lead powder) was analysed by 

the MCNP simulation. Results are presented 

graphically in Fig. 3 and Fig. 5. 

 
1)  Photon Attenuation Simulation 

Fig. 3 illustrates the gamma radiation 

shielding characteristics. The lead powder at 2, 

4, 6, and 8 weight percent is denoted as 

HDCR5L2, HDCR5L4, HDCR5L6 and 

HDCR5L8, respectively.  

 
Fig. 3  Transmitted photon flux from high-density 

cement mixed with 5 wt.% crumbed rubber and various 

percentages of lead powder 

 

The results show that for all gamma ray 

energies simulated, the transmitted photon flux 

decreased with increasing lead content in the 

high density cement. This result conforms to 

our previous conclusion that increasing heavy 

element composition results in higher gamma 

ray attenuation coefficient [9]. 

Fig. 4 shows the relationship between lead 

percentage from 2 to 8% and density of the 

shielding material. As expected, the addition of 

lead to high-density cement mixed with 5 wt.% 

crumb rubber resulted in an increase in the 

density of the shielding material. As the gamma 

radiation attenuation depends on atomic number 

and density of elements in the shielding 

material (as well as the energy of the incident 

photon)[4], the shielding efficiency increased 

with increasing lead content. 

 

 
Fig. 4  Relationship between lead percentage, lead 

content and density of the shielding material 

2)  Neutron Attenuation Simulation  

The simulation result of neutron 

attenuation shown in Fig. 5 indicates that the 

neutron attenuations under different lead 

percentages were very similar.  
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Fig. 5  Transmitted neutron flux from high-density 

cement mixed with 5 wt.% crumbed rubber and various 

percentages of lead powder 

 

This is because the number of heavy 

elements in barite and the number of hydrogen 

atoms in crumb rubber were fixed and because 

lead is quite ineffective in attenuating neutrons. 

Thus, it can be concluded that increasing lead 

content from 2 to 8 wt.% was ineffective for 

neutron attenuation under incident neutron 

energies studied. 

 
3) Lead Adhesion Testing 

Cement is mainly used to bind aggregates 

together in concrete. Since the surface of lead 

powder particle is smooth unlike sand, it may 

affect cohesion of lead particles with high-

density cement mixed 5 wt.% crumb rubber. 

Although the addition of lead powder to 

HDCR5 increased the gamma ray attenuation, 

increasing amount of lead beyond 2 wt.% 

resulted in cracking under neutron and gamma-

ray irradiation. The cause of the cracking 

problem was determined. 

The lead adhesion testing was conducted 

to investigate the physical bonding between 

lead particles and high-density cement mixed 5 

wt.% crumb rubber. Lead powder was spread 

over the surface of the wet shielding as shown 

in Fig. 6(a). Moderate force was applied to the 

powder so that some of it was submerged in the 

wet shielding. After the shielding became dried, 

most of the lead particles on the surface were 

easily removed by simply wiping fingers over 

with little force. Fig. 6(b) shows the surface of 

the dry shielding after most of lead particles 

were removed. The agglomeration of lead on 

the right side is from removed lead powder.  

 

                    
(a)                             (b) 

Fig. 6 (a) Lead powder on surface of wet shielding, (b) 

After removal of lead powder from surface of dried 

shielding 

 

Thus, from this experiment, it can be 

concluded that lead particles do not physically 

adhere to high-density cement mixed 5 wt.% 

crumb rubber. The poor mechanical interface 

was the underlying mechanism for cracking. 

Therefore, lead particles present in the shielding 

actually behaves similar to “air pockets.” Under 

neutron and gamma-ray irradiation, stresses are 

generated in the shielding material and these 

“air pockets” represent weak areas of the 

material, resulting in generation and 

propagation of cracks. To prevent the cracking 

problem with the presence of lead powder, the 

entire surface of each lead particle must be 

treated to make it to bond strongly with the 

shielding material. Treatment can include 

coating with an appropriate material to be 

determined in future studies. 

          
4)  Samples Analysis 
Two samples were prepared for material 

analysis. The first one consists of the following: 

Portland cement type A, barite (BaSO4) and 5 

wt.% crumb rubber. The other one consists of 

the above with added lead powder at 2, 4, 6 and 

8 weight percent. The samples were prepared 

with dimensions 5x5x5 inches. Two techniques 

were used for material analysis as follows. 
 

4.1) Scanning Electron Microscopy and Electron 

Dispersive Microscopy 

The microstructure and elemental 

composition of the samples were investigated 

under SEM and EDS, respectively, using the 

same machine.  

In the SEM micrographs shown in Fig. 7, 

increasing lead composition from 2 to 8% did 

not change the observed morphological 

characteristics. 
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(a)                       (b) 

   
         (c)                             (d) 

Fig. 7  SEM micrographs of high-density concrete mixed 

with 5 wt.% crumb rubber and various lead compositions 

(5,000x magnification): (a) HDCR5L2, (b) HDCR5L4, (c) 

HDCR5L6, (d) HDCR5L8 

 

The elemental analysis of HDCR5L8 

using EDS technique revealed that the sample 

consisted of barium, oxygen, sulphur, carbon, 

nitrogen, lead, calcium, silicon and aluminium 

with the following weight percentages: 35.69, 

34.08, 9.27, 6.7, 5.41, 4.31, 2.75, 1.33 and 

0.45%, respectively. This EDS result confirms 

the presence of the added 5 wt% lead. The 

slightly lower analysed lead quantity of 4.31% 

may indicate the inherent uncertainly in the 

analysis or it may be a result of minor 

inhomogeneity of lead in the small piece of the 

sample obtained from the large piece of 

fabricated shielding. The EDS spectrum of this 

sample is shown in Fig. 8. 

 

 
Fig. 8  EDS spectrum of HDCR5L8 

 
4.2) X-ray Diffraction Technique 

X-ray diffraction (XRD) is a technique 

commonly used for the characterization and 

identification of crystalline phases. This pattern 

is unique for each particular phase, and it can be 

used to identify the substance. 

The X-ray source operated at 40 kV and 

40 mA. Scans were typically collected from 5 

degree 2-theta to 80 degree 2-theta using step 

size of 0.017 degree at a scan time of 2 hours. 

Samples of HDCR5, HDCR5L2, HDCR5L4, 

HDCR5L6 and HDCR5L8 were investigated 

and the crystalline phases were identified.  

 

 
Fig. 9 XRD spectra of HDCR5 

 

 
Fig. 10 XRD spectra of HDCR5L2, HDCR5L4, 

HDCR5L6 and HDCR5L8 

 

The generated XRD spectra are displayed 

in Fig. 9 and Fig. 10. The peak locations and 

intensities for HDCR5L2, HDCR5L4, 

HDCR5L6 and HDCR5L8 are similar, but are 

distinctly different from those of HDCR5 

because the material compositions are not same. 

There is no lead compound in HDCR5. 

For HDCR5, the crystalline phases were 

determined to consist of barite (BaSO4), 

portlandite [Ca(OH)2], quartz (SiO2) and calcite 

(CaCO3), which has the crystal structures of 

orthorhombic, hexagonal, cubic and 

rhombohedral, respectively. The analyzed 

quantity of each phase is listed in Table II. 

The analyzed phase composition of 

HDCR5L8 is listed in Table II. The crystalline 

phases of HDCR5L8 consisted of barite, 

portlandite, quartz, calcite, PbO2 and Pb. The 
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presence of PbO2 and Pb was expected because 

of the added lead powder. 
TABLE II 

QUANTITATIVE ESTIMATE OF WEIGHT 

PERCENTAGES OF THE MINERAL PHASES IN 

HDCR5 AND HDCR5L8 SAMPLES BASED ON XRD 

ANALYSIS 

Phase 
Chemical 

Formula 

Quantity (wt.%) 

HDCR5 HDCR5L8 

Barite BaSO4 75.029 72.769 

Portlandite Ca(OH)2 0.146 1.198 

Quartz SiO2 8.343 5.240 

Calcite CaCO3 16.482 20.558 

Lead oxide PbO2 - 0.108 

Lead Pb - 0.128 

 

Although the analysis for HDCR5L8 revealed 

only ~ 0.24 wt.% of Pb and PbO2, their 

presence confirms the added lead powder. The 

discrepancy between the analysed result and the 

expected result (5 wt.%) may be attributable to 

the inherent uncertainly in the analysis because 

other phases vary quite significantly as well, 

especially for portlandite which was analysed to 

be 10 times more abundant in HDCR5L8 than 

in HDCR5. Also, it may be because lead 

powder the fine power obtained from the large 

piece of fabricated shielding remained at the 

bottom during analysis because of its higher 

density, so other phases present in the high-

density concrete effectively shielded lead 

powder.  

Although discrepancy between the analysed 

EDS and XRD results and the expected result 

occurred, both analytical techniques confirmed 

the presence of the added lead powder and the 

expected phases. 

IV. CONCLUSIONS 

The cracking cause of neutron and 

gamma ray shielding material composing of 

high-density cement mixed with 5% crumb 

rubber and various percentages of lead powder 

was evaluated. It was found that with the lead 

content of at least 4 wt.%, the shielding material 

cracked under neutron and gamma-ray 

irradiation. Furthermore, experimental tests 

revealed that lead particles present in the 

shielding behaves similar to “air pockets.” 

Under neutron and gamma-ray irradiation, 

stresses are generated in the shielding material 

and these “air pockets” represent weak areas of 

the material, resulting in generation and 

propagation of cracks. To prevent the cracking 

problem with the presence of lead powder, the 

entire surface of each lead particle must be 

treated to make it to bond strongly with the 

shielding material. These data will be helpful in 

developing this class of radiation shielding 

material to prevent the cracking problem. 
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บทคดัย่อ  
 วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพีอ่ปรบัปรงุความสูงของโลหะบดักรี
บนชดุประกอบแผน่วงจรไฟฟ้าชนดิยดืหยุ่นใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ลูกคา้และเพิม่ขดีความสามารถดา้นการผลติเพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ในอนาคต  กระบวนการผลติทีใ่ชป้ระกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนหลกั คอื (1) 
การพมิพโ์ลหะบดักร ีและ (2) การหลอมโลหะบดักร ี การออกแบบแผนการ
ทดลองแบบสปลติพลอ็ตจงึถูกเลอืกใชใ้นการคดักรองปัจจยัส าหรบัการทดลอง
สองขัน้ตอนเพื่อท าใหก้ารทดลองสะดวกและรวดเรว็ จากนัน้จงึออกแบบแผน 
การทดลองดว้ยวธิพีืน้ผวิผลตอบสนองดว้ยการออกแบบเซน็ทรลัคอมโพสติ
เพื่อก าหนดค่าปัจจยัทีด่ทีีสุ่ด จากผลการวเิคราะหพ์บว่า ค่าปัจจยัทีด่ทีีส่ดุ คอื 
ทีค่วามเรว็ในการพมิพโ์ลหะบดักร ี27 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีแรงกดในการพมิพ์
โลหะบดักร ี75 นิวตนั และความถีใ่นการท าความสะอาดแมพ่มิพ ์2 บอรด์  
จากการทดลองเพื่อยนืยนัผล พบวา่ ค่าเฉลีย่ของความสูงโลหะบดักรถีูก
ปรบัปรงุจาก 0.092 เป็น 0.102 มลิลเิมตร และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของ
ความสงูโลหะบดักรลีดลงจาก 0.0100 เป็น 0.0070 มลิลเิมตร โดยมชีว่งความ
เชื่อมัน่ 95% เทา่กบั (0.099, 0.103) และ (0.0069, 0.0071) ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ความสูงของโลหะบดักร,ี การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลติ
พลอ็ต, การทดลองสองขัน้ตอน, วธิกีารพืน้ผวิผลตอบสนอง 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research are to improve the solder 
height on flexible printed circuit and assembly to meet the customer's 
specification and to increase the production capacity to support the 
customer demand in the future. A manufacturing process of this HDD 
component consisted of 2 main stages as follows: (1) solder printing 
and (2) solder reflow. The split plot experimental design was then 
employed in the two-stage experiments for convenience and time in the 
analysis of experiments for screening the factors. Next, the Response 
Surface Methodology (RSM), called Central Composite Design (CCD) 
was then applied to determine the optimal condition of the significant 
factors, which were found as follows: printing speed 27 mm/s, printing 

force 75 N and cleaning frequency 2 boards. The confirmation 
experiments showed that the mean of the solder height was improved 
from 0.092 to 0.102 mm and the standard deviation of the solder height 
was reduced from 0.0100 to 0.0070 mm while the 95% confidence 
intervals of the mean and standard deviation of the solder height were 
(0.099, 0.103) and (0.0069, 0.0071), respectively. 
Keywords: Solder height, Split plot experimental design, Two-stage 
experiments, Response surface methodology 
 
1) บทน า 

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทส าคญัต่อเศรษฐกจิไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในปัจจุบนันี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและ
ทนัสมยัมากยิง่ขึน้ ท าใหฮ้ารด์ดสิกไ์ดรฟ์ไม่ใช่เพยีงส่วนประกอบทีม่อียู่
เฉพาะภายในเครื่องคอมพวิเตอร์เท่านัน้ แต่ยงัมฮีาร์ดดสิก์ไดรฟ์แบบ
พกพา และฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ในอุปกรณ์ต่างๆดว้ย เช่น เครื่องเล่นเกมส ์
รถยนต์ กลอ้งวดีโีอ ต่างกใ็ชฮ้ารด์ดสิกไ์ดรฟ์ในการบนัทกึขอ้มลู ส่วนใน
ด้านการแข่งข ันทางธุรกิจ  อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ยังเป็น
อุตสาหกรรมทีม่กีารแข่งขนักนัรุนแรงในตลาดโลก แต่เป็นการแข่งขนั
ดว้ยเทคโนโลยแีละความแตกต่างของผลติภณัฑ์  ดงันัน้ การปรบัปรุง
ผลติภณัฑท์างดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยจีงึเป็นเรื่องส าคญัทีจ่ะช่วย
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งการคา้ระดบัโลก ส่งผลให้
บรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์จ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจและน ากล
ยุทธ์ด้านต่างๆ รวมทัง้ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านวิศวกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อความพงึพอใจสูงสุด
ของลูกคา้และสร้างความไดเ้ปรยีบในเชงิการแข่งขนั ครอบครองส่วน
แบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเหนือกว่าคู่แขง่ 



 

233 

 

 ส าหรบังานวจิยันี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพความสูง
ของโลหะบดักรีบนชุดประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยดืหยุ่นของกลุ่ม
ลกูคา้ทีม่นีวตักรรมการออกแบบทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีต่้องควบคุมความ
สงูของโลหะบดักรอีย่างเทีย่งตรงแม่นย า ซึ่งโลหะบดักรบีรเิวณนี้จะถูก
ควบคุมความสูงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ซึ่งอยู่ในช่วง 0.070 – 0.130 
มลิลเิมตร ดงัรปูที ่1   
 

 
รปูที ่1: โลหะบดักรบีนชดุประกอบแผน่วงจรไฟฟ้าชนิดยดืหยุ่น 

 
 ปัญหาในปัจจุบนัพบว่า ความสามารถของกระบวนการผลติ
สามารถผลติชุดประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยดืหยุ่นที่มคี่าความสูง
เฉลี่ยของโลหะบดักรตี ่ากว่าขอ้ก าหนดของลูกคา้ที่ 0.092 มลิลเิมตร 
โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.060 – 0.120 มลิลเิมตร และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความสูงโลหะบดักรทีี่ 0.0100 มลิลเิมตร ท าใหเ้กดิความ
สูญเสียทัง้ทางด้านคุณภาพและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต  จาก
ขอ้มลูการผลติตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2558 ถงึ สงิหาคม พ.ศ. 2559 
พบว่า ประเภทงานเสียเนื่องจากความสูงของโลหะบดักรีไม่ได้ตาม
ขอ้ก าหนดของลกูคา้มจี านวนมากทีสุ่ด คดิเป็น 42.83% ของงานเสยีที่
พบทัง้หมดในสายการผลติตามแผนภาพพาเรโต ดงัรปูที ่2 
 

 
รปูที ่2: แผนภาพพาเรโตแสดงสดัส่วนของงานเสยี ในชว่งการผลติระหวา่งเดอืน 

มกราคม พ.ศ. 2558 ถงึ สงิหาคม พ.ศ. 2559 
 
 จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่กล่าวไว้ขา้งต้นใน
กระบวนการผลิตและจากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ข ัน้ตอนหลักที่
เกีย่วขอ้งกบัความสูงของโลหะบดักรีประกอบดว้ย 2 ข ัน้ตอนหลกั คอื 
(1) การพิมพ์โลหะบดักรี และ (2) การหลอมโลหะบัดกรี [1-4] โดย
ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการพมิพ์โลหะบดักรี ได้แก่ ความเร็วใน
การพิมพ์โลหะบดักร ีความเร็วในการแยกตวัระหว่างแม่พิมพ์กบัชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยดืหยุ่น แรงกดในการพมิพ์โลหะบดักร ี
และความถี่ในการท าความสะอาดแม่พิมพ์ ส่วนปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งใน

กระบวนการหลอมโลหะบดักร ีได้แก่ อุณหภูมสิูงสุดส าหรบัการหลอม
โลหะบดักรี โดยมตีัวแปรตอบสนอง คือ ค่าเฉลี่ยของความสูงโลหะ
บดักร ีและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักร ี
 การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตถูกเลอืกใช้
ส าหรบัการทดลองสองขัน้ตอนเพือ่ท าใหก้ารทดลองสะดวกและรวดเรว็
ขึน้ [5] จากนัน้จงึออกแบบแผนการทดลองดว้ยวธิพีื้นผวิผลตอบสนอง
ด้วยการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต  เพื่อสร้างแบบจ าลองและ
ก าหนดค่าปัจจยัทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ความสงูโลหะบดักร ี
 

2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยันี้ มดีงัต่อไปนี้ 
 2.1) เพื่อหาปัจจยัที่มผีลต่อความสูงของโลหะบดักรบีนชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่น โดยใช้การออกแบบแผนการ
ทดลองแบบสปลติพลอ็ต ส าหรบัการทดลองสองขัน้ตอน 
 2.2) เพื่อก าหนดค่าปัจจัยที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ความสงูของโลหะบดักรใีหไ้ดต้ามขอ้ก าหนดของลกูคา้ 
 

3) วิธีด าเนินการวิจยั 
 3.1) เลอืกปัญหาที่ท าการศกึษา ก าหนดตวัแปรตอบสนอง
และปัจจยัในการทดลอง 
     ปัญหาที่ท าการศึกษา คอื ความสูงของโลหะบดักรีบนชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยดืหยุ่น มคี่าต ่ากว่าขอ้ก าหนดของลูกคา้ 
โดยมตีัวแปรตอบสนอง คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสูงโลหะบัดกรี  ทัง้นี้  ปัจจัยที่ท าการทดลอง ได้แก่ ปัจจัยใน
กระบวนการผลติ ซึ่งประกอบด้วย 2 ข ัน้ตอนหลกั คอื (1) การพมิพ์
โลหะบดักร ี(Solder printing) และ (2) การหลอมโลหะบดักร ี(Solder 
reflow) โดยแยกปัจจยัออกเป็น 2 ประเภท คอื (ก) ปัจจยัทีง่่ายต่อการ
ปรบัเปลีย่นค่า (Easy to change) ซึ่งไดแ้ก่ ความเรว็ในการพมิพ์โลหะ
บดักร ี(Printing speed), ความเรว็ในการแยกตวัระหว่างแม่พมิพ์กบัชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้า (Separation speed), แรงกดในการพิมพ์
โลหะบดักร ี(Printing force) และความถีใ่นการท าความสะอาดแม่พมิพ์ 
(Cleaning frequency) และ (ข) ปัจจยัที่ยากต่อการปรบัเปลี่ยนค่า 
(Hard to change) ซึ่งได้แก่ อุณหภูมสิูงสุดส าหรบัการหลอมโลหะ
บดักร ี(Peak temperature) 
 

3.2) ข ัน้ตอนการทดลอง 
 3.2.1)  ก าหนดระดับของปัจจัย  ระดับของปัจจัยในการ
ทดลองถูกก าหนดเป็น 2 ระดบั ดงัแสดงในตารางที ่1  
 

ตารางที ่1: ปัจจยัและระดบัของปัจจยัของแผนการทดลอง 

Process Parameter 
Level 

Unit 
Low High 

Solder  Printing  
[Easy to change] 

Printing speed 30 50 mm/s 
Separation speed 0.1 0.3 mm/s 

Printing force 60 80 N 
Cleaning frequency 2 4 board 

Solder Reflow 
[Hard to change] 

Peak temperature 245 255 OC 

 3.2.2) ออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตส าหรบั
การทดลองสองขัน้ตอน  กระบวนการผลติที่ท าการศกึษาประกอบดว้ย 
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2 ขัน้ตอนหลกั คอื (1) การพมิพ์โลหะบดักร ีและ (2) การหลอมโลหะ
บดักร ีการออกแบบแผนการทดลองแบบสปลติพลอ็ตถูกเลอืกใชส้ าหรบั
การทดลองสองขัน้ตอนเพื่อจดัการกบัปัจจยัทีย่ากต่อการเปลีย่นแปลง 
ท าใหก้ารทดลองสะดวกและรวดเรว็ขึน้ ในงานวจิยันี้ มปัีจจยัทีย่ากต่อ
การเปลีย่นแปลง 1 ปัจจยั และปัจจยัทีง่า่ยต่อการเปลีย่นแปลง 4 ปัจจยั 
รวมทัง้หมด 5 ปัจจยั แผนการทดลองแบบสปลติพลอ็ตทีใ่ช้เป็นแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) กบัปัจจยัที่
ยากต่อการเปลีย่นแปลง โดยมจี านวนท าซ ้า 2 ซ ้า มจี านวนการทดลอง
รวมทัง้สิน้ 64 การทดลอง 
 3.2.3) ออกแบบแผนการทดลองแบบพื้นผวิตอบสนองด้วย
วธิีเซ็นทรลัคอมโพสติ [6-7] ส าหรบัปัจจยัที่มนีัยส าคญัจากแผนการ
ทดลองแบบสปลติพล็อต และก าหนดค่าปัจจยัทีด่ีทีสุ่ดส าหรบัค่าเฉลี่ย
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักร ี
 3.2.4) ท าการทดลองเพือ่ยนืยนัผล 
 
4) ผลการวิจยั 
 ผลการทดลองถูกวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 4.1) วิเคราะห์ผลการทดลองจากการออกแบบแผนการ
ทดลองแบบสปลติพลอ็ต 
 ท าการตรวจสอบความพอเพยีงของแบบจ าลอง โดยท าการ
ตรวจสอบสมมตฐิาน [8] ดงัต่อไปนี้ 
 4.1.1) Normal Distribution: ค่าส่วนตกคา้งในการทดลองมี
การแจกแจงแบบปกต ิโดยตรวจสอบสมมตฐิานของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ทดลองจากกราฟความน่าจะเป็นปกต ิ(Normal Probability Plot) ของ
ค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) ค่าส่วนตกคา้งควรมกีารกระจายเป็นแนว
เสน้ตรง 
 4.1.2) Constant Variance: ความแปรปรวนของค่าส่วน
ตกค้างมคี่าคงที่ โดยตรวจสอบสมมติฐานจากกราฟระหว่างค่าส่วน
ตกคา้ง (Residuals) และค่าท านาย (Fitted Value) ค่าส่วนตกคา้งควรมี
การกระจายตวัเท่าๆกนั ใกลเ้คยีงกนั 
 4.1.3) Independence: ค่าส่วนตกค้างมคีวามเป็นอิสระต่อ
กัน โดยตรวจสอบสมมติฐานจากกราฟระหว่างค่าส่วนตกค้าง
(Residuals) กบัล าดบัการทดลอง (Observation Order) ค่าส่วนตกคา้ง
ควรมแีนวโน้มทีม่กีารกระจายแบบสุ่ม ไมม่รีปูแบบทีแ่น่นอน 
 จากแผนภาพส่วนตกค้าง (Residual Plots) ของค่าเฉลี่ย
ความสูงโลหะบดักร ีดงัรูปที ่3 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสูง
โลหะบดักร ีดงัรูปที ่4 พบว่า กราฟความน่าจะเป็นปกต ิมกีารกระจาย
ค่าส่วนตกค้างเป็นแนวเส้นตรง แสดงว่าค่าส่วนตกคา้งมกีารแจกแจง
แบบปกต ิ กราฟระหว่างค่าส่วนตกคา้งและค่าท านาย มกีารกระจายตวั
ค่อนขา้งคงที ่ใกลเ้คยีงกนั แสดงว่าความแปรปรวนของค่าส่วนตกคา้ง
คงที ่และกราฟระหว่างค่าส่วนตกคา้งและล าดบัการทดลอง มแีนวโน้ม
การกระจายของขอ้มูลแบบสุ่ม ไม่มรีูปแบบที่แน่นอน แสดงว่าค่าส่วน
ตกคา้งเป็นอสิระต่อกนั  ดัง้นัน้ ส่วนตกคา้งจงึเป็นไปตามขอ้สมมตฐิาน
ของการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สามารถสรุปผลลพัธ์จาก
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 
รปูที ่3: แผนภาพส่วนตกคา้งของค่าเฉลีย่ของความสงูโลหะบดักร ี

 

 
รปูที ่4: แผนภาพส่วนตกคา้งของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักรี 

 

 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแผนการทดลอง
แบบสปลติพลอ็ต โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 17 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่
95% เพือ่คดักรองปัจจยัทีม่ผีลต่อค่าตวัแปรตอบสนอง พบว่า ปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อค่าเฉลีย่ความสูงของโลหะบดักร ี(ค่า P-Value < 0.05) ไดแ้ก่ 
ความเรว็ในการพมิพโ์ลหะบดักรแีละแรงกดในการพมิพ์โลหะบดักร ีดงั
รูปที่ 5 และปัจจยัที่มผีลต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะ
บดักร ีคอื ความเร็วในการพมิพ์โลหะบดักรี แรงกดในการพมิพ์โลหะ
บดักร ีความถี่ในการท าความสะอาดแม่พมิพ์ และความสมัพนัธ์ร่วม
ระหว่างความเร็วในการพิมพ์โลหะบัดกรีกบัความถี่ในการท าความ
สะอาดแมพ่มิพ ์ดงัรปูที ่6 
 

 
รปูที ่5: ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลีย่ความสงูของโลหะบดักร ี

 

 
รปูที ่6: ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความสงูของโลหะ

บดักร ี
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 4.2) วิเคราะห์ผลการทดลองจากการออกแบบแผนการ
ทดลองวธิพีืน้ผวิตอบสนอง 
 ท าการออกแบบแผนการทดลองพื้นผิวตอบสนองด้วยวิธี
เซ็นทรลัคอมโพสติกบัปัจจยัที่มนีัยส าคญัจากการทดลองแบบสปลิต
พลอ็ต โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 17 รวมจ านวนการทดลองทัง้หมด 26 
การทดลอง จากนัน้ท าการตรวจสอบความพอเพยีงของแบบจ าลองจาก
แผนภาพส่วนตกคา้ง (Residual Plots) ของค่าเฉลีย่ความสูงของโลหะ
บดักรแีละค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบดักร ีดงัแสดงในรูป
ที ่7 และ 8 ตามล าดบั โดยกราฟความน่าจะเป็นปกต ิมกีารกระจายค่า
ส่วนตกคา้งเป็นแนวเสน้ตรง แสดงว่าค่าส่วนตกคา้งมกีารแจกแจงแบบ
ปกติ  กราฟระหว่างค่าส่วนตกค้างและค่าท านาย มกีารกระจายตัว
ค่อนขา้งคงที ่ใกลเ้คยีงกนั แสดงว่าความแปรปรวนของค่าส่วนตกคา้ง
คงที ่และกราฟระหว่างค่าส่วนตกคา้งและล าดบัการทดลอง มแีนวโน้ม
การกระจายของขอ้มูลแบบสุ่ม ไม่มรีูปแบบที่แน่นอน แสดงว่าค่าส่วน
ตกคา้งเป็นอสิระต่อกนั  ดัง้นัน้ ส่วนตกคา้งจงึเป็นไปตามขอ้สมมตฐิาน
ของการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สามารถสรุปผลลพัธ์จาก
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

 
รปูที ่7: แผนภาพส่วนตกคา้งของค่าเฉลีย่ของความสงูโลหะบดักรี 

 

 
รปูที ่8: แผนภาพส่วนตกคา้งของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักรี 

 
 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของแผนการทดลอง
พื้นผวิตอบสนองด้วยวธิเีซ็นทรลัคอมโพสติ โดยใชโ้ปรแกรม Minitab 
17 เพื่อสรา้งแบบจ าลองและหาค่าของปัจจยัทีด่ทีีสุ่ด พบว่า ปัจจยัที่มี
ผลต่อค่าเฉลีย่ความสูงของโลหะบดักร ีคอื ความเรว็ในการพมิพ์โลหะ
บดักร ีและแรงกดในการพมิพโ์ลหะบดักร ีดงัแสดงในรูปที ่9 และปัจจยั
ทีม่ผีลต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบดักรี คอื ความเร็ว
ในการพมิพ์โลหะบดักรี แรงกดในการพมิพ์โลหะบดักร ีความถี่ในการ

ท าความสะอาดแม่พมิพ์ ปัจจยัร่วมระหว่างความเรว็ในการพมิพ์โลหะ
บดักรกีบัความถี่ในการท าความสะอาดแม่พมิพ์ และปัจจยัร่วมระหว่าง
แรงกดในการพมิพโ์ลหะบดักรกีบัความถี่ในการท าความสะอาดแม่พมิพ์ 
ดงัแสดงในรปูที ่10  ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่าปัจจยัทีม่ผีลต่อค่าเฉลีย่และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักร ีไดแ้ก่ ความเรว็ในการพมิพ์
โลหะบดักร ีแรงกดในการพมิพ์โลหะบดักรี และความถี่ในการท าความ
สะอาดแมพ่มิพ ์
 

 
รปูที ่9: ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลีย่ของความสงูโลหะบดักร ี

 

 
รปูที ่10: ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสงูโลหะ

บดักร ี
 

 หลังจากสมการพื้นผิวตอบสนองของค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบดักรีถูกสร้างขึ้น ดงัแสดงใน
สมการ (1) และ (2) ตามล าดบั  Response Optimizer ใน Minitab จงึ
ถูกน ามาใช้ในการหาค่าปัจจยัที่ดีที่สุดของค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความสงูโลหะบดักร ี ทัง้นี้ พบว่า ค่าปัจจยัทีด่ทีีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ความเรว็ในการพมิพโ์ลหะบดักร ี27 มลิลเิมตรต่อวนิาท ี แรงกดในการ
พมิพ์โลหะบดักร ี75 นิวตนั  ความถี่ในการท าความสะอาดแม่พมิพ์ 2 
บอรด์ ดงัแสดงในรปูที ่11 และไดแ้บบจ าลอง 
 
 สมการส าหรบัค่าเฉลีย่ของความสงูโลหะบดักร ี
  𝑦   = 0.09409 - 0.000206*Printing speed 
         + 0.000193*Printing force    (1) 
 
  Adjusted R2 = 85.17% และ Predicted R2 = 83.18% 
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 สมการส าหรบัค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักร ี
    𝑦  = 0.007690 + 0.000070*Printing speed  
        - 0.000034*Printing force     (2) 
 
   Adjusted R2 = 99.18% และ Predicted R2 = 98.82% 
 

 
รปูที ่11: ผลการวเิคราะหห์าค่าปัจจยัทีด่ทีีสุ่ดโดยใช�้�Response Optimizer 

 
 จากการวิเคราะห์แบบจ าลองพื้นผิวตอบสนอง พบว่า ค่า
ท านายของค่าเฉลี่ยของความสูงโลหะบดักร ีเท่ากบั 0.1030 และค่า
ท านายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี เท่ากับ 
0.0071 โดยมชี่วงความเชื่อมัน่ 95% ของค่าเฉลี่ยของความสูงโลหะ
บัดกรีและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี เท่ากับ 
(0.1022, 0.1037) และ(0.0070, 0.0072) ดงัแสดงในรปูที ่12 
 

 
รปูที ่12: ผลของตวัแปรตอบสนอง ในช่วงความเชือ่มัน่และชว่งการท านายที ่95% 

 
 4.3) ท าการทดลองซ ้าเพือ่ยนืยนัผลการทดลอง 
 ทดลองเพื่อยนืยนัผลโดยท าการทดลองที่ค่าของปัจจยัที่ดี
ทีสุ่ดส าหรบัค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบดักรี
จ านวน 30 การทดลอง ดงัแสดงในตารางที ่2 จากผลการวเิคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม Minitab 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสูงโลหะบดักร ี
เท่ากบั 0.1017 มลิลเิมตร และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะ
บดักรเีท่ากบั 0.0070 มลิลเิมตร โดยมชี่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากบั 
(0.0999, 0.1036) และ (0.0069, 0.0071) ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปที ่
13 และ 14 ตามล าดบั 

 
5) สรปุผลการวิจยั 
 การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลติพล็อตส าหรบัการ
ทดลองสองขัน้ตอนและการออกแบบแผนการทดลองด้วยวิธีพื้นผิว
ผลตอบสนองดว้ยการออกแบบเซน็ทรลัคอมโพสติ พบว่า ค่าของปัจจยั
ที่มนีัยส าคญั ที่ท าให้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูง
โลหะบดักรดีทีีสุ่ด ไดแ้ก่ ความเรว็ในการพมิพโ์ลหะบดักร ี27 มลิลเิมตร

ต่อวนิาท ีแรงกดในการพมิพ์โลหะบดักร ี75 นิวตนั และความถี่ในการ
ท าความสะอาดแมพ่มิพ์ 2 บอร์ด  จากการทดลองเพื่อยนืยนัผล พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของความสูงโลหะบัดกรีปรับปรุงจาก 0.092 เป็น 0.102 
มลิลเิมตร และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบดักรีลดลงจาก 
0.0100 เป็น 0.0070 มลิลเิมตร โดยมชี่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากบั 
(0.099, 0.103) และ (0.0069, 0.0071) ตามล าดบั ดงันัน้ จะเห็นว่า
งานวจิยันี้ช่วยปรบัปรุงคุณภาพเรื่องความสูงของโลหะบดักรทีี่มคี่าต ่า
กว่าขอ้ก าหนดของลูกค้าให้มคี่าที่สูงขึ้นและมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ต ่าลง ท าใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีต่รงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ และยงัช่วยลด
ความสญูเสยีทัง้ดา้นคุณภาพและค่าใชจ้่ายในกระบวนการผลติอกีดว้ย 
 

ตารางที ่2: ผลการทดลองซ ้าเพือ่ยนืยนัผล 30 การทดลอง 
Run Mean S.D. Run Mean S.D. 
1 0.101 0.0066 16 0.097 0.0068 
2 0.110 0.0073 17 0.109 0.0071 
3 0.098 0.0089 18 0.097 0.0071 
4 0.100 0.0070 19 0.093 0.0073 
5 0.111 0.0071 20 0.100 0.0069 
6 0.095 0.0085 21 0.098 0.0070 
7 0.101 0.0087 22 0.097 0.0070 
8 0.105 0.0073 23 0.104 0.0071 
9 0.109 0.0074 24 0.104 0.0070 
10 0.104 0.0074 25 0.101 0.0069 
11 0.094 0.0067 26 0.097 0.0075 
12 0.095 0.0068 27 0.105 0.0073 
13 0.109 0.0068 28 0.105 0.0065 
14 0.101 0.0074 29 0.103 0.0070 
15 0.106 0.0072 30 0.103 0.0071 

 

 
รปูที ่13: ผลการทดลองซ ้าของค่าเฉลีย่ความสงูโลหะบดักรใีนช่วงความเชือ่มัน่ที ่95% 
 

 
รปูที ่14: ผลการทดลองซ ้าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสงูโลหะบดักรี 

ในชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% 
 

6) ข้อเสนอแนะ 
งานวจิยันี้จดัท าขึน้เพีอ่ปรบัปรุงความสูงของโลหะบดักรบีนชุด

ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าชนิดยดืหยุ่นทีท่ าการผลติทีโ่รงงานกรณีศกึษา
ของผูท้ าการวจิยั ซึ่งเครื่องพมิมพ์โลหะบดักร ี(Solder printing machine) 
และเครื่องหลอมโลหะบดักร ี(Solder reflow machine) ถอืว่าเป็นส่วน
ส าคญัในการก าหนดค่าปัจจยัทดลอง ถ้าหากเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ
มผีูผ้ลติหรอืรุ่นทีแ่ตกต่างกบังานวจิยันี้ อาจจะท าใหไ้ดผ้ลการทดลองที่
แตกต่างไปบ้าง เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจกัรที่
แตกต่างกนั จงึอยากเสนอแนะให้ผูท้ ี่จะน าผลการวจิยันี้ไปประยุกต์ใช้
ใหพ้จิารณาถงึขอ้จ ากดัเรือ่งนี้ควบคู่ไปดว้ย 
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บทคดัย่อ  
การศกึษางานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อลดเวลาโปรแกรมทีใ่ช้

ทดสอบทางไฟฟ้าแผ่นวงจรรวมเป็นส่วนนึงของการลดต้นทุนของแผ่นวงจร
รวมโดยใชว้ธิกีารลดตวัแปรทีซ่ ้าซอ้นจากความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง นอกจากนี้
วตัถุประสงค์รองเพื่อการยกระดบัความสามารถการตรวจจบัค่าผดิปกตขิอง
แผน่วงจรรวมกม็คีวามส าคญัเนื่องจากเป็นกระบวนการทดสอบไฟฟ้าขัน้แรก
ก่อนที่จะท ากระบวนการประกอบชิ้นงานวงจรรวมหรือไอซี และผ่าน
กระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าขัน้สุดท้ายซึ่งจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในแต่ละ
กระบวนการ  โดยใช้วิธีการสร้างตัวแปรทดสอบสหสัมพันธ์และเรชิดวล
ข้างเคียงที่ใกล้ที่สุดเพื่อตวจจบัค่าผิดปกติแบบซ่อนเร้นของกระบวนการ
ทดสอบไฟฟ้าขัน้ต้นไม่ให้ส่งต่อยงักระบวนการถดัไป วิธดี าเนินงานวิจยัท า
โดยการเก็บข้อมูลของวงจรรวม จากนั ้นสร้างชุดตัวแปรทดสอบ ที่มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเส้นกบัแหล่งจ่ายไฟในแต่ระดบัเพื่อก าจดัตวัแปรทีซ่ ้าซ้อน
และสรา้งตวัแปรตวัแปรสหสมัพนัธเ์พื่อตรวจจบัค่าผดิปกต ิเมื่อท าการทดสอบ
แผ่นวงจรรวมเสร็จสิ้นจึงท าการแปลงค่าทดสอบทางไฟฟ้าเป็นเรซิดวล
ขา้งเคยีงเพื่อตรวจจบัค่าผดิปกติ ผลของงานวจิยันี้พบว่าสามารถลดเวลาการ
ทดสอบลงได้ 14% และสามารถตรวจจบัค่าผดิปกตไิด้ 0.04% ซึ่งไม่กระทบ
ต่อผลผลติและคุณภาพของกระบวนการทดสอบไฟฟ้าขัน้ตน้ 
ค าส าคญั: การลดเวลาโปรแกรม, การลดตวัแปรทีซ่ ้าซ้อน, การสรา้งตวัแปร
ทดสอบสหสมัพนัธ,์ เรชดิวลขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีสุ่ด, เอน็เอน็อาร ์
 
ABSTRACT 

The objective of this study is to reduce test time of wafer 
testing program which is one part of cost reduction for integrate circuit 
(IC). The technique for eliminating redundant parameters is the linear 
correlation method. Another important objective is to enhance outlier 
detection for the wafer test because it is the earlier process needed to 
eliminate defects before the circuits are delivered to the next process.  
The next process is the assembly and the last process is the final test. 
The cost will be increased when passed each process in ordering. 

Testing correlation and Nearest Neighbor Residual (NNR) method are 
used for eliminating outlier devices at wafer test. The methodology is 
following. First, starting from collect the testing data. Then, making 
linear correlation between parameter and each supply to remove 
redundant parameter and enhance screening by increasing correlation 
parameter. Finally, transforming the testing data when finished each 
wafer to nearest neighbor residual(NNR) to screen outlier. The result 
shows that test time can be reduced by 14% and detect outlier 0.04% 
which is not effect with production and quality of wafer test. 
Keywords: Test time reduction, Redundant Parameter reduction, Test 
correlation, Nearest Neighbor Residual, NNR 
 
1) บทน า 

ใน อุต สาหกรรมการผลิต ชิ้ น ส่ วน อิ เล็กท รอนิ ก ส์ เป็ น
อุตสาหกรรมทีม่บีทบาทต่อการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ อาท ิเช่น 
ด้านเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้านการแพทย์  เป็นต้น 
สบืเนื่องจากประเทศที่พฒันาแล้วซึ่งประกอบด้วย กลุ่มประเทศทาง
ตะวนัตก และ ประเทศญี่ปุน่ ไดย้า้ยฐานการผลติส่วนใหญ่มา มาผลติที่
ประเทศทางตะวนัออกในเอเชยี เช่น  ประเทศจนี ประเทศไทย เป็นต้น  
เนื่องจากค่าแรงทีถู่กกว่าและฝีมอืแรงงานทีม่คีุณภาพ  โดยจะเหน็ไดว้่า
การเพิ่มก าลงัการผลิตและการลดต้นทุนเป็นส่วนส าคัญอันดับหนึ่ง
ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะท าให้
สามารถแข่งขนักบับรษิัทต่างๆในอุตสาหกรรมเดยีวกนัได้ นอกจากนี้
การเพิม่คุณภาพกเ็ป็นส่วนส าคญัทีส่ าคญัทีไ่ม่น้อยไปกว่ากนัเนื่องจาก
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสไ์ดน้ าไปใชด้า้นต่างๆทีส่ าคญัและมผีลกระทบต่อ
คนเป็นจ านวนมาก เช่น ดา้นการแพทย ์ดา้นอุตสากรรมรถยนต์ ตามที่
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขา้งตน้ 

จากการพิจารณาถึงกระบวนการของบรษิัทกรณีศึกษาที่ท า
หน้ าที่ประกอบและทดสอบทางคุณสมบัติทางไฟ ฟ้ าพบว่าจะ
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ประกอบด้วยกระบวนการหลกัได้แก่ กระบวนการทดสอบคุณสมบตัิ
ทางไฟฟ้าขัน้ตอนแรก(Wafer test) กระบวนการประกอบ(Assembly) 
และกระบวนการทดสอบคุณสมบตัิทางไฟฟ้าขัน้ตอนสุดท้าย(Final 
test) ตามล าดับ ส าหรบังานวิจัยนี้ ได้ท าการลดเวลาโปรแกรมที่ใช้
ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าขัน้ตอนแรกของแผ่นวงจรรวมของ
ผลติภณัฑ์กรณีศกึษาสบืเนื่องมาจากเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อคดั
แยกงานดแีละงานเสยีสงูกว่าในกลุ่มผลติภณัฑ์เดยีวกนัท าใหส้่งผลใหม้ี
ต้นทุนที่สูงขึ้นดงันัน้จงึจ าเป็นต้องท าการลดเวลาที่ใช้ทดสอบเพื่อให้
สามารถแข่งขนัทางธุรกจิได้ นอกจากนี้ยงัได้ท าการปรุบปรุงคุณภาพ
โดยการตรวจจบังานที่ผิดปกติที่กระบวนการทดสอบคุณสมบตัิทาง
ไฟฟ้าขัน้ตอนแรกเนื่องจากหากมงีานผดิปกตทิีม่โีอกาสจะเป็นงานเสยี
หลุดไปยงักระบวนการประกอบ(Assembly) และกระบวนการทดสอบ
ทางไฟฟ้าขัน้ตอนสุดท้ายจะท าให้มตี้นทุนที่สูงขึ้นตามล าดบัในแต่ละ
กระบวนการในโรงงาน หากของเสยีส่งไปถงึลูกค้าโดยน าไปประกอบ
กบัชิ้นส่วนอะไหล่ในรถยนต์จะท าให้เพิ่มมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้น 
เช่น ท าใหว้งจรปดัน ้าฝนไมท่ างาน หรอื วงจรควบคุมสญัญาณไฟเลีย้ว
ไม่ท างาน เป็นต้น  ซึ่งต้องน ารถยนต์เหล่านี้มาเขา้ศูนย์บรกิารเพื่อหา
สาเหตุทีแ่ทจ้รงิว่าเกดิจากอะไร ท าใหเ้สยีทัง้เงนิและเวลา 

โดยการทดสอบคุณสมบตัิทางไฟฟ้าของแผ่นวงจรรวมจะท า
การตรวจสอบตัวแปรทดสอบต่างๆตามเสป็ค เช่น การทดสอบค่า
แรงดนัไฟฟ้าทีต่กคร่อม  การทดสอบกระแสไฟฟ้า หารทดสอบความ
ต้านทานของวงจร นอกจากนี้ยงัมกีารวดัคอนแทค(Contact) และ การ
วดัลคีเกต(Leakage)เป็นต้น โดยสามารถแบ่งเป็นตวัแปรทดสอบตาม
กลุ่มวงจรต่างๆที่ทดสอบได้ 14 บล๊อคทดสอบ ซึ่งมีจ านวนตัวแปร
ทดสอบทัง้หมด 296 ตวัแปรทดสอบดงัในตารางที1่ 

งานวจิยันี้ได้ท าการลดเวลาโปรแกรมที่ใช้ทดสอบคุณสมบตัิ
ทางไฟฟ้าขัน้ตอนแรกของแผ่นวงจรรวมโดยใช้วิธีการลดตัวแปรที่
ซ ้าซ้อนจากความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเพื่อลดจ านวนวนตัวแปรที่ใช้
ทดสอบ และไดท้ าการปรบัปรุงคุณภาพการตรวจจบัค่าผดิปกตโิดยใช้
วธิกีารสรา้งตวัแปรทดสอบสหสมัพนัธ์และเรชดิวลขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีสุ่ด
เพื่อตวจจบัค่าผดิปกติแบบซ่อนเรน้ของกระบวนการทดสอบไฟฟ้าขัน้
แรกไมใ่หส้่งต่อยงักระบวนการถดัไป  

 
2) วตัถปุระสงค ์

การวจิยัมวีตัถุประสงคร์วมเพือ่ลดเวลาในกระบวนการทดสอบ
คุณสมบตัทิางไฟฟ้าทีข่ ัน้ตอนแรกและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจจบัค่า
ผดิปกติของผลติภณัฑ์กรณีศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นวตัถุประสงค์
หลกั ดงันี้ 

2.1) ลดเวลาที่ใช้โดยลดตัวแปรทดสอบของกระบวนการ
ทดสอบคุณสมบตัทิางไฟฟ้าขัน้ตอนแรก โดยไม่กระทบกบัคุณภาพของ
ผลติภณัฑก์รณศีกึษา 

2.2) ลดงานที่ออกนอกกลุ่ม (Outlier) ที่จะส่งให้กระบวนการ
ขัน้ต่อไปโดยการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจจบัค่าผดิปกตขิองงานดทีี่
ผ่านกระบวนการทดสอบคุณสมบตัทิางไฟฟ้าขัน้ตอนแรก 

 
3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

3.1) การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอืทางสถติ ิ  

การวิเคราะห์หาความสมัพันธ์(Correlation Analysis) ที่ 0.8 
ถูกน ามาใชเ้พื่อทดสอบสมมุตฐิานและหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ทดสอบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบนั ้นมีความน่าเชื่อถือและมี
ความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญั โดยจะน ามาใชส้ าหรบัเพือ่ลดจ านวนตวั
แปรทดสอบที่ ไม่จ าเป็น  (Redundant Test Parameter) ออกจาก
กระบวนการผลิตทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าขัน้ต้น(Wafer test) 
นอกจากนี้ยงัน ามาเพิ่มตัวแปรทดสอบที่ใช้ตรวจสอบค่าผิดปกติของ
กระบวนการได้อีกเช่นกนั จากรูปที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตัว
แปรทดสอบใน Test A และ Test B ว่ามคีวามสมัพนัธก์นั(Correlation) 

 

 
รปูที1่: ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณสมบตัทิางไฟฟ้าของตวัแปรทดสอบ 

แหล่งท่ีมา : โรงงานกรณีศึกษา 
 

3.2) การวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถของกระบวนการ 
(Process Capability Index) 

แต่ละตวัแปรทดสอบจะใชข้อ้มลูของตวัแปรทดสอบทีม่กีารแจก
แจงแบบปกติ (Normal Distribution) มาใช้ในการอธบิายลกัษณะการ
ก าจดัตวัแปรทดสอบและการตรวจจบัตวังานผิดปกติในกระบวนการ 
โดยจะน ามาใช้ส าหรบัเปรยีบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรม โดย
เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมก่อนที่ท าการลดตัวแปรทดสอบที่ไม่
จ าเป็นกบัโปรแกรมหลงัทีท่ าการลดตวัแปรทดสอบทีไ่มจ่ าเป็น 
 

μ-LSL USL-μ
 Cpk = min(  , )

3σ 3σ
                  (1) 

 

USL-LSL
 Cp = 

6σ

                                      (2) 

 
μ  = ค่าเฉลีย่กลางมาตราฐานของกระบวนการ 
σ   = ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของกระบวนการ 
LSL = ขอบเขตล่างของขอ้ก าหนด (Lower Specification Limit) 
USL = ขอบเขตบนของขอ้ก าหนด (Upper Specification Limit) 
Cp = ดชันีศกัยภาพของความสามารถของกระบวนการ  
(Potential Process Capability Index) 
Cpk = ดชันีความสามารถของกระบวนการ  
(Process Probability Index) 
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3.3) การตวจจบังานผดิปกตดิว้ย Nearest Neighbor 
Residual (NNR) 

มกีารหาค่าพยากรณ์(Predicted) โดยการถ่วงน ้าหนักตวังานที่
ผ่านการทดสอบคุณสมบตัทิางไฟฟ้าทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบทัง้ 24 ตวั(24 
neighbor) โดยค่าที่พยากรณ์(Predicted)จะถูกน ามาเปรยีบเทียบกับ
ค่าที่วดัได้จากการทดสอบทางไฟฟ้า(Measure) ของตวังานเป้าหมาย
(X) โดยการค านวณหาค่า NNR Residual ตามสมการข้างล่าง โดย
ค่าที่เป็นเรซิดวล(Residual) จะใกล้เคยีงศูนย์ โดยจะน ามาใช้ส าหรบั
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับงานดีที่ออกนอกกลุ่มกระบวนการ
ทดสอบทางไฟฟ้าขัน้ตน้(wafer test) 
 

NNR residual= measured - predicted (24 neighbors)          (3) 
 
NNR residual= ค่าที่ได้จาการค านวณจากค่าการทดสอบทางไฟฟ้า
ของตวังานเป้าหมายและค่าพยากรณ์ตวังานขา้งเคยีง24ตวั 
measured = ค่าการทดสอบทางไฟฟ้าของตวังานเป้าหมาย(X)  
predicted = ค่าพยากรณ์ที่ได้จากการทดสอบทางไฟฟ้าของตัวงาน
ข้างเคียง24ตัว โดยมีการถ่วงน ้ าหนักตามระยะทางจากตัวงาน
เป้าหมาย(X) ตามรปูที ่2 
 

 
รปูที2่: การถ่วงน ้าหนกัระหวา่งคุณสมบตัทิางไฟฟ้าของตวัแปรทดสอบ 

 

แหล่งท่ีมา : โรงงานกรณีศึกษา 
 
จากนัน้จงึน าค่า NNR residual ที่ได้มาท าการกดหนดขอบเขต(limit) 
โดยท าการก าหนดขอบเขตบน(Upper limit ) และท าการก าหนด
ขอบเขตล่าง(Lower limit) ตามสมการทีก่ าหนด 

Residual >P50 +  σ Right_Robust * L right = Upper Limit (4) 
 

Residual <P50 -  σ Left_Robust * L left = Lower Limit    (5) 
 
NNR Residual =  ค่าที่ได้จาการค านวณจากค่าการทดสอบทางไฟฟ้า
ของตัว งาน เป้ าหมายและค่ าพยากรณ์ ตัวงานข้างเคีย ง24ตัว 
Right_Roboust = (P95- P50)/1.645 
Right_Robous t= (P50- P5)/1.645 
L right, L left   =  สามารถก าหนดได้โดยผู้ใช้ โดยปกติแลว้จะเป็น 6      
P5                =     เปอรเซนไทน์ที ่5      
P50               =     เปอรเซนไทน์ที ่50 หรอื ค่ามธัยฐาน      
P95               =     เปอรเซนไทน์ที ่95      

4) วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 
รปูที3่: แผนภาพการไหลของวธิกีารด าเนินงานวจิยั 

  
ในการด าเนินงานวจิยัข ัน้ตอนแรกให้ท าการเก็บและรวบรวม

ขอ้มูลจากกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าขัน้ต้น(Wafer test) จากนัน้
ข ัน้ ตอนที่ สองให้ท าการเลือกและก าหนดตัวแปรทดสอบที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกันอย่างมีนัยส าคัญในแต่ละแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าแต่ระดบัโดยมทีี ่4.5V, 5.0V และที่ 5.5 เพื่อท าการก าจดั
ตวัแปรทีซ่ ้าซอ้น และสรา้งชุดตวัแปรทดสอบสหสมัพนัธเ์พือ่ตรวจจบัค่า
ผิดปกติ ข ัน้ตอนที่สามให้ท าการลดตัวแปรทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดไว้โดยในที่นี้ก าหนดให้เลอืกที่แหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าที่ 5.0V 
เนื่องจากเป็นแรงดนัปกติที่น าไปใช้ นอกจากนี้ยงัให้เลอืกแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าตามทีผู่อ้อกแบบวงจรก าหนดไวแ้ละท าการก าจดัตวัแปรทดสอบ
ทีไ่ม่เกยีวขอ้งกบัเสป็ค(Datasheet) ข ัน้ตอนที่สี่ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
และก าหนดขอบเขตตวัแปรทดสอบ ขัน้ตอนทีห่า้ท าการสรา้งโปรแกรม
ทีท่ าการก าจดัตวัแปรทดสอบทีเ่ป็นส่วนทีซ่ ้าซ้อน ขัน้ตอนทีห่กท าการ
สร้างโปรแกรมส าหรบัตรวจจบัค่าผิดปกติโดยใช้วิธกีารสร้างตวัแปร
ทดสอบสหสัมพันธ์และเรชิดวลข้างเคียงที่ใกล้ที่สุดเพื่อตวจจับค่า
ผิดปกติ ข ัน้ตอนที่เจ็ดทดสอบความสามารถและความถูกต้องของ
โปรแกรมทดสอบ ขัน้ตอนที่แปดเปรียบเทียบผลการทดสอบของ
โปรแกรมทดสอบว่าส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ โดยถ้าใช่ใหไ้ปยงัขัน้ตอน
ต่อไป แต่ถ้าไม่ใช่ให้กลับไปยังข ัน้ตอนที่สอง ข ัน้ตอนสุดท้ายน า
โปรแกรมทดสอบใหม่ไปใช้ในกระบวนการทดสอบแผ่นวงจรรวมโดย
กระบวนการทัง้หมดสามารถเขยีนใหอ้ยู่ในแผนภาพตามรปูที3่ 
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5) ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
5.1) การเพิ่มตัวแปรทดสอบเพิ่อตรวจจับค่าผิดปกติโดย

ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทีว่ดัไดใ้นแรงดนัที่แตกต่างกนัของแต่ละโหมด
โดยตวัแปรทดสอบนี้ท าหน้าทีใ่นการวดักระแสไฟฟ้าทีแ่หล่งจ่ายไฟใน
แต่ละโหมดของตัวงานโดยประกอบด้วยโหมดที่ท างาน (Operating 
Mode)ไดแ้ก่ โหมดโดมแินน(Dominant)และโหมดรเีซสซฟี(Recessive) 
ซึ่งจะกินกระแสไฟตามล าดบั และโหมดที่ไม่ท างาน(Standby mode) 
โดยโหมดที่ท างานจะกินกระแสไฟฟ้ามากกว่าโหมดที่ไม่ท างาน 
นอกจากนี้ยงัท าการวดักระแสที ่โดยจ่ายแรงดนัทีแ่หล่งจ่ายไฟเป็น ค่า
สงู(Max) ค่าปกต(ิNominal) และ ค่าต ่า(Min) 

หาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบนี้ถูกน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์เพื่อช่วยการปรบัปรุงคุณภาพของกระบวนการทดสอบซึ่งมี
วตัถุประสงค์เพื่อก าจดัวงจรรวมที่มจีุดเสยีที่ซ่อนเร้น (Latent defect) 
โดยใชห้ลกัการของความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงทีม่คี่าสหสมัพนัธ์เกนิ 0.8 
(R >0.8) ถูกน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ โดยมตีวัแปรทดสอบที่ถูกน ามา
วเิคราะห ์คอืดงัต่อไปนี้ 
 

 
รปูที4่: วงจรรวมทีม่จีุดเสยีซ่อนเรน้ 

 
ชุดตัวแปรทดสอบใหม่คือ   50530, 50540, 50550, 50560, 50570 
และ 50580   โดยตัวแปรทดสอบใหม่จะเป็นสดัส่วนระหว่าง แรงดนั
ปกติ(Nominal)และต ่า(Min) แรงดันสูงที่เวลา10ms และ 40ms ทัง้ 3
โหมดของตวังานได ้6 ตวัแปรทดสอบ ซึ่งไดจ้ากการค านวณดงัสมการ
ดงัต่อไปนี้ 
 
50530=50066/50063, 50540=50052/50042, 50550 = 50126/51023 

50560=50110/50100, 50186/50183, 50580=50170/50160    (6) 
 

5.2) การก าจดัตวัแปรทดสอบทีม่คีวามซ ้าซอ้นทีร่ะดบั
แรงดนัไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนั 

ชุดตวัแปรทดสอบสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทดสอบและระดบั
ของแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ(์Correlation 
Analysis) ที ่0.8 ถูกน ามาใชเ้พือ่ทดสอบสมมตุฐิานและหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทดสอบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า 
เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทดสอบนัน้มี
ความน่าเชือ่ถอืและมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญั ดงั แสดงตวัอย่าง
ในรปูที5่ โดยจะน ามาใชส้ าหรบัเพือ่ลดจ านวนตวัแปรทดสอบทีไ่ม่

จ าเป็น (Redundant Test Parameter) ออกจากกระบวนการผลติ
ทดสอบคุณสมบตัทิางไฟฟ้าขัน้ตน้(Wafer test)  

การเลือกก าจัดตัวแปรทดสอบถูกพิจารณาภายใต้เงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้ 

5.2.1) เลือกแหล่งจ่ายแรงดัน ไฟ ฟ้าที่  VCC=5.25V และ 
VCC=4.75V เนื่องจากเป็นแรงดนัไฟฟ้าปกตทิีล่กูคา้น าไปใชง้านจรงิคอื 
VCC=5.0V จงึเกบ็แรงดนัไฟฟ้าที ่VCC=5.0V 

5.2.2) เลือกแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและเงื่อนไขอื่นเฉพาะ
ตามทีผู่อ้อกแบบวงจรรวมไดก้ าหนดไว ้ 

5.2.3) ก าจดัตวัแปรทดสอบที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัเสป็คของลูกค้า
(Datasheet) เนื่องจากเป็นการทดสอบเกินความจ าเป็นส าหรบัเพื่อ
ต้ อ งก าร เก็ บ ก ารก ระจาย ตั ว ข อ งตั ว แป รท ดสอบ  (Electrical 
Distribution) ของงานใหม่ของผู้ออกแบบ โดยเปรยีบเทยีบกบังานใน
กลุ่มผลติภณัฑเ์ดยีวกนั 
 

 
รปูที5่: ความส ัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทดสอบกบัแหล่งจ่ายไฟทีร่ะดบั 4.75V, 5.0V 

และ5.25V ทีม่คี่าสหสมัพนัธม์ากกวา่ 0.8 (R>0.8) 
 
จากขัน้ตอนในข้อที่  5.1(การเพิ่มตัวแปรทดสอบเพื่อตรวจจับค่า
ผดิปกต)ิ และ ขอ้ที5่.2(การก าจดัตวัแปรทีซ่ ้าซอ้น) สามารถสรุปจ านวน
ตวัแปรทดสอบที่ถูกก าจดัและเปลี่ยนแปลงไปได้ดงัตารางที่1 โดยจะ
แบ่งตัวแปรทดสอบเป็น 14 บล็อคการทดสอบตามหน้าที่ของแต่ละ
บลอ็ค โดยแต่ละบลอ็คการทดสอบจะมตีวัแปรทดสอบทีแ่ตกต่างกนัทัง้
จ านวนและวธิกีารทดสอบคุณสมบตัทิางไฟฟ้า 
 

ตารางท่ี1: จ  านวนตวัแปรทดสอบท่ีถูกก าจดัและเปล่ียนแปลง 
ประเภทของตวัแปร
ทดสอบ 

จ านวนตวั
แปร 

ก าจดัตวั
แปร 

เพ่ิม
ตวั
แปร 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่1 15 0 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่2 10 0 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่3 9 0 6 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่4 8 0 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่5 8 0 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่6 18 8 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่7 15 8 0 
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ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่8 15 8 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่9 66 18 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่10 57 4 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่11 48 8 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่12 4 0 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่13 3 0 0 

ตวัแปรทดสอบบลอ็คที ่14 20 0 0 

รวม 296 54 6 

ตวัแปรทดสอบทัง้หมด 248     

  
5.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับค่าผิดปกติด้วย 

Nearest Neighbor Residual(NNR) 
เนื่องจากตวัแปรทดสอบได้ถูกพิจารณาได้ถูกพิจารณาเลอืก

โดยผู้พัฒนาและอกกแบบวงจรรวม โดยมีว ัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ตรวจจับชิ้นงานที่มีจุดเสียซ่อนเร้น  (Latent defect) โดยได้ท าการ
พจิารณาเลอืก 31 พารามเิตอร์ทีม่ผีลดา้นคุณภาพและมกีารกระจายตวั
แบบการแจกแจงปกต ิ 

จากรูปที ่6 สามารถอธบิายหลกัการท างานอของการตรวจจบั
ค่าผิดปกติโดยน าค่าพารามเิตอร์ที่เลือกไว้ โดยเริ่มจากการก าหนด
ขอบเขตที่ใช้ส าหรบัการตรวจจบัค่าผิดปกติ โดยการก าหนด Lright 
และ Lleft  ซึ่งจะท าการสรา้งโปรแกรมส าหรบัการตรวจจบัค่าผดิปกติ
(NNR Recipe)  จากนัน้น าค่าทดสอบทางไฟฟ้าของแต่ละพารามเิตอร์
ทีเ่ป็นงานดี(Bin1) มาท าการแปลงเป็นเรซดิวลขา้งเคยีงทัง้หมด24 ตวั
โดยการถ่วงน ้ าหนักจากตัวงานเป้าหมายเป็น 1, 0.7 และ 0.5 ตาม
ความห่างของตวังานเป้าหมายกบัตวัขา้งเคยีงโดยท าตลอดทัว่ทัง้แผ่น 
เมื่อได้เรซิดวลของแต่ละพารามิเตอร์แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบกับ
ขอบเขตที่ก าหนดไวด้งัสมการ โดยงานที่ผ่านขอบเขตที่ก าหนดไว้จะ
เป็นงานทีผ่่านการตรวจจบัค่าผดิปกตซิึง่จะเป็นงานดี(Bin1) ส่วนงานที่
ไม่ผ่านขอบเขตที่ก าหนดจะเป็นงานที่ออกนอกกลุ่มซึ่งจะท าการ
เปลีย่นแปลงจากงานด(ีBin1) เป็น งานเสยี(Bin65)  

 

 
รปูที6่: แผนภาพการตรวจจบัค่าผดิปกตดิ้วยเรซดิวลขา้งคยีงทีใ่กลสุ้ด 

จากรูปที่ 7 แสดงตวัอย่างการแปลงตวัแปรทดสอบทางไฟฟ้า
ใหเ้ป็นเรซดิวลขา้งเคยีงทีใ่กลท้ีสุ่ด โดยจะเหน็ว่าก่อนทีจ่ะท าการแปลง
เป็นเรซิดวลจะไม่เห็นงานที่ออกนอกกลุ่ม แต่หลงัจากที่ท าการแปลง
แล้วจะสามารถตรวจจับงานที่ออกนอกกลุ่มได้สามารถตรวจจับค่า
ผดิปกตไิด ้โดยขอบเขตของเรซดิวลจะสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามผล
ของกระบวนการทดสอบไฟฟ้าของแผ่นวงจรรวมในแต่ละแผ่น 
เนื่องจากการแปลงเรซิดวลจะท าเมือ่เสรจ็สิ้นกระบวนการทดสอบทาง
ไฟฟ้าในแต่แผ่น ซึ่งแต่ละแผ่นจะมผีลการทดสอบทางไฟฟ้าทีแ่ตกต่าง
กนัจงึท าใหข้อบเขตของเรซดิวลในแต่แผ่นสามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
สมการที(่4) และ (5) นัน่เอง 
 

 
รปูที7่: การแปลงตวัแปรทดสอบทางไฟฟ้าเป็นเรซดิวลขา้งเคยีงทใีกลสุ้ด 

(NNR residual) 
 

6) สรปุผลการวิจยั 
ผลการด าเนินงานวจิยัสามารถท าการก าจดัตวัแปรที่ซ ้าซ้อน 

54 ตวัแปร โดยคดิเป็นรอ้ยละ 18 ของจ านวนตวัแปรทดสอบทัง้หมด 
ออกจากโปรแกรมที่ใช้ทดสอบ โดยใช้วิธีการหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่างตัวแปรทดสอบและแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าในแต่ละ
ระดบั สามารถลดเวลาทดสอบลงไปได้ 0.63 วนิาท ีซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 
14 ของเวลาทดสอบที่สามารถลดลงได้ นอกจากนี้ ย ังมีการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการตรวจจบัค่าผดิปกตแิบบซ่อนเรน้ โดยการเพิม่ตัวแปร
ทดสอบ 6 ตวัแปรทดสอบเขา้ไปในโปรแกรมทดสอบไฟฟ้าขัน้ต้น โดย
วธิตีวัแปรทดสอบสหสมัพนัธ ์

จากนั ้นจึงน าผลที่ได้จากการทดสอบทางไฟฟ้าขัน้ต้นไป
ตรวจจบัหาค่าผิดปกติด้วยโปรแกรมตรวจจบัค่าผิดปกติ  โดยใช้วิธี
แปลงเป็นเรซิดวลขา้งเคยีง(NNR residual) และขอบเขตที่ถูกก าหนด
มาใหม่ตามผลการทดสอบทางไฟฟ้าของงจรรวมในแต่ละแผ่น โดยได้
ท าการคดัเลอืกมา 31 ตวัแปรทดสอบซึ่งตวัแปรทดสอบทีม่ผีลทางดา้น
คุณภาพ 

 
ตารางที2่: จ านวนตวัแปรทดสอบทัง้หมด 

 
 

เมือ่เสรจ็สิ้นกระบวนการขา้งต้นไดน้ าโปรแกรมทดสอบทัง้เก่า
และใหม่ไปด าเนินการทดสอบแผ่นจงจรรวม 1 แผ่นที่มีงานทัง้หมด 
13,649 ตวั พบว่าจะงานดีที่แตกต่างกนัเล็กน้อย อนัเนื่องมาจากการ

ตวัแปร

ทดสอบ

เริม่ตน้

ตวัแปร

ทดสอบ

ซ ้ำซอ้น

เพิม่ตวัแปร

ทดสอบ

ตรวจจับคำ่ผดิปกติ

รวมตวัแปร

ทดสอบ

สดุทำ้ย

เวลำ

ทดสอบ

ตอ่ครัง้(s)

เกำ่ 296 - - 296 4.5 -

ใหม่ 296 54 6 248 3.868 31

โปรแกรมทดสอบไฟฟ้ำขัน้ตน้(Wafer test) โปรแกรมตรวจ

จับคำ่ผดิปกติ

(NNR)

(ตวัแปรทดสอบ)

โปรแกรม

ทดสอบ
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เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจจบัชิ้นผดิปกตทิีอ่อกนอกกลุ่ม(outlier) โดย
จะแบ่งเป็นตวังานผดิปกตทิีต่รวจจบัไดด้ว้ยวธิตีวัแปรสหสมัพนัธ์ทีเ่พิม่
เข้าไป 2 ชิ้นงาน และตรวจจบัด้วยวธิีเรซิดวลข้างเคียง(NNR) อีก 4 
ชิน้งาน ซึง่จะเหน็ว่าการตรวจจบัค่าผดิปกตจิะท าใหเ้กดิการสญูเสยีงาน
เป็นจ านวนน้อยซึง่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลติ โดยในทีน่ี้จะ
มกีารสูญเสียงานทัง้หมด 6ชิ้นงาน ซึ่งคิดเป็น (Yields)ร้อยละ0.04% 
ของงานทัง้หมดใน 1แผ่นวงจรทดสอบ โดยสามารถสรุปไดด้งัในตาราง
ที3่ 

 
ตารางที3่: ผลการทดสอบระหว่างโปแกรมเก่าและใหม่ 

 
 

นอกจากการการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมใหม่
ขา้งต้นด้วยวธิีการวเิคราะห์ ผลผลติ(Yields)และการตรวจจบัชิ้นงาน
เสยีข้างต้นแล้ว ยงัมกีารวเิคราะห์หาค่าขดีความสามารถของตัวแปร
ทดสอบแต่ละตวัโดยต้องไดค้่า CPKN>1.67 โดยน ามาเปรยีบเทยีบกบั
โปรแกรมทดสอบเก่า ดงัในตารางที่4 ตวัแปรทดสอบที่สามารถน ามา
เปรยีบเทยีบระหว่างโปรแกรมทัง้ปจัจุบนัและใหมไ่ดเ้ป็นจ านวน242 ตวั 
เนื่องจากเป็นตวัแปรทดสอบทีอ่ยู่ทัง้ 2 โปรแกรม โดยแบ่งเป็นตวัแปร
ทดสอบทีใ่หค้่าผ่านไม่ผ่าน(Go-Nogo test) จ านวน 14 ตวั และตวัแปร
ทดสอบที่ให้ค่าเป็นจ านวน(Parametric test) จ านวน 228 ตัว สรุปได้
ว่าจ านวนตวัแปรทดสอบทีน่ ามาเปรยีบเปรยีบใหค้่าCPK>1.67 ทัง้หมด
ดงันัน้โปรแกรมใหม่สามารถน าไปใชใ้นกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้า
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของการทดสอบไฟฟ้า
ขัน้ตน้(Wafer test) 

ตารางที4่: ตวัแปรทดสอบระหว่างโปแกรมเก่าและใหม ่

 
 
7) ข้อเสนอแนะ 

7.1) การศกึษางานวจิยันี้มกีารคน้ควา้ส าหรบัวงจรรวมทีใ่ชใ้น
รถยนต์ โดยสามารถน าหลักการและวิธีการต่างๆในงานวิจัยนี้  ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทดสอบทดสอบทางไฟฟ้าขัน้ต้น (Wafer 
test) ของวงจรรวมประเภทอื่นๆเช่น กลุ่มระบุเอกลกัษญ์ตวัตน กลุม
เครื่องใช้ฟ้า และกลุ่มสื่อสารเป็นต้น ซึ่งต้องการลดเวลาทดสอบ โดย
การจ ากัดตัวแปรที่ซ ้าซ้อนด้วยวิธีหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง
แหล่งจ่ายไฟและตวัแปรทดสอบและการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจจบั
ค่าผดิปกตดิว้ยวธิหีาชุดทดสอบสหสมัพนัธแ์ละเรซดิวลขา้งคยีง(NNR) 

7.2) การศึกษางานวิจัยยนี้ สามารถน าไปประยุกต์ ใช้กับ
กระบวนการทดสอบไฟฟ้าขัน้ตอนสุดท้าย (Final test) โดยน าไป
ประยุกต์ใช้ในการลดตัวแปรซ ้าซ้อนระหว่างแหล่งจ่ายไฟกบัตวัแปร
ทดสอบโดยวธิหีาความสมัพนัธเ์ชงิเสน้เพือ่ลดเวลาทดสอบและเพิม่ประ
สทฺิธภิาพโดยการหาชุดทดสอบสหสมัพนัธ์ 

7.3) การศึกษางานวิจัยยนี้ สามารถน าไปประยุกต์ ใช้กับ
กระบวนการทดสอบไฟฟ้าในรูปแบอื่น เช่น น าไปประยุกต์ใช้หา
ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบกบัอุณหภมิที่ -40C, 25C และ 
125C โดยจะสามารถน าไปตดัอุณหภูมกิารทดสอบทีไ่มจ่ าเป็นออกจาก
กรพบวนการ (Temp eliminate) 
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ตวัแปรทดสอบ

สหสมัพันธ์

เรซดิวล

ขำ้งเคยีง(NNR)

เกำ่ 13649 13434 215 - 215 98.42
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ทีไ่มม่ใีนโปรแกรมใหม่

ใหม่ 248 14
-

6
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ปัจจบัุน 296 14 - 54

Parametric test

โปรแกรม

ทดสอบ

ตวัแปรทดสอบทีน่ ำเปรยีบ

เทยีบประสทิธภิำพโปรแกรม

จ ำนวน

ตวัแปร

ทดสอบ

ทัง้หมด

ตวัแปรทดสอบ

ทีไ่มน่ ำ

เปรยีบเทยีบ

ประสทิธภิำพ

หมำยเหตุ
Go-Nogo test
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บทคดัย่อ 
อตุสำหกรรมกำรผลติฮำรด์ไดรฟ์มแีนวโน้มกำรแขง่ขนัทีสู่งขึน้ เพื่อ

เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและควำมได้เปรยีบทำงกำรค้ำ บรษิทัผูผ้ลติ
ฮำรด์ไดรฟ์จ ำเป็นต้องพฒันำในด้ำนเทคโนโลยี คุณภำพ และลดต้นทุนกำร
ผลิตโดยกำรลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิต จำกกำรศึกษำ
กระบวนกำรผลติฮำรด์ไดรฟ์ พบว่ำปัญหำของเสยีประเภทหวัอ่ำนไม่สำมำรถ
ค้นหำต ำแหน่งของสญัญำณอ้ำงองิได้ในขณะเริม่ต้นกำรท ำงำน (Loss of 
Radial Burst after coming off the crash stop: LORB) เป็นของเสยีทีเ่กดิขึน้
มำกที่สุดในกระบวนกำรเขยีนสัญญำณเซอร์โว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนใน
กระบวนกำรผลิตจำกกำรน ำของเสียกลับมำทดสอบซ ้ำ  งำนวิจัยนี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อลดของเสยีประเภท LORB โดยใชก้ำรออกแบบกำรทดลอง
แบบแฟคทอเรยีลเตม็รปู ในกำรศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อของเสยีและวเิครำะหห์ำ
ระดบัปัจจยัทีเ่หมำะสมที่สำมำรถลดของเสยีประเภท LORB  จำกผลกำร
ทดลองพบว่ำควำมชืน้และระยะเวลำทีฮ่ำรด์ไดรฟ์อยู่ในกระบวนกำรก่อนเขยีน
สญัญำณเซอรโ์วมผีลต่อของเสยีประเภท LORB ซึ่งสำมำรถลดของเสยีจำก
เดมิ 3.24% เหลอื 2.02% คดิเป็นต้นทุนทีล่ดลงมูลค่ำ 216,638.30 บำทต่อ
ไตรมำส  
ค าส าคญั: กำรลดของเสยี, ฮำรด์ไดรฟ์, กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์ว, 
ควำมชืน้, กำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟคทอเรยีลเตม็รปู 
 
ABSTRACT 

The competition tendency in a Hard Drive manufacturing 
industry has become intensive continuously. In order to increase 
competitiveness and commercial advantages, the Hard Drive 
manufacturers need to continuous improvement in terms of technology, 
quality and operation cost. The key important to reduce cost is 
defective reduction. In Hard Drive manufacturing process, it is found 
that “Loss of Radial Burst after coming off the crash stop (LORB)” 
defects will lead to high failure in Servo Track Writing process. This 
defect type affects production cost as re-test and rework processes are 
required. The objective of this research is to reduce LORB defects 
using a Full Factorial Design. The influenced factors leading to LORB 

defects are analyzed and their appropriate levels are determined. The 
findings indicate that the Humidity inside Hard Drive and Time from 
Helium Injected to Servo Track Writing affect the number of LORB 
defects. Their appropriate levels are set and LORB defects can be 
decreased from 3.24% to 2.02% which can save 216,638.30 baht per 
quarter. 
Keywords: Defect reduction, Hard drive, Servo track writing, Humidity, 
Full factorial design 
 
1) บทน า 

ฮำร์ดไดร์ฟ คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบทุติยภูม ิ(Secondary 
storage device) ที่มคีวำมส ำคญัอย่ำงมำกส ำหรบัจดัเก็บโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิกำร และส ำรองข้อมูลต่ำงๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ใน
ช่วงเวลำที่นำนจนกว่ำขอ้มูลเหล่ำนัน้จะถูกลบหรือถูกเขยีนทบั จำก
ขอ้มูลแนวโน้มพฤตกิรรมกำรใชง้ำนของผูบ้รโิภคและองค์กรต่ำงๆ ใน
ปัจจุบนั พบว่ำยงัคงเน้นที่พื้นที่ที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลท ำให้ฮำร์ด
ไดร์ฟถูกจดัเป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรจดัเก็บขอ้มูลทีม่ ีรำคำย่อมเยำและ
คุม้ค่ำทีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเทคโนโลยทีำงเลอืกอื่น ดงันัน้ ผูผ้ลติ
ฮำรด์ไดรฟ์จงึใหค้วำมส ำคญัในกำรพฒันำเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ควำมจุใน
กำรจดัเก็บขอ้มูล เพิม่ประสทิธภิำพ เพิม่ควำมน่ำเชื่อถอืในกำรบนัทกึ
ขอ้มลู และคุณภำพของผลติภณัฑ ์ 

เมื่อพิจำรณำกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวซึ่งเป็น
กระบวนกำรส ำคญัในด้ำนกำรก ำหนดควำมจุขอ้มูลเบื้องต้นของฮำร์ด
ไดร์ฟพบว่ำ ของเสยีในกระบวนกำรเป็นของเสยีที่สำมำรถน ำกลบัมำ
ผ่ำนกระบวนกำรเขยีนสญัญำณใหม่อีกครัง้หรือที่เรียกกนัว่ำ “กำร
ทดสอบซ ้ำ” (Retest) โดยจ ำนวนครัง้ของกำรทดสอบซ ้ำนัน้มจี ำนวน
ครัง้ทีแ่ตกต่ำงกนั ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของลกัษณะอำกำรเสยีและรหสั
ควำมผดิพลำด (Error code) ที่เกดิขึ้น จำกกจิกรรมดงักล่ำวส่งผล
กระทบต่อตน้ทุนกำรผลติ ท ำใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกำสในกำรท ำก ำไรและ
ท ำให้ผลผลติกระบวนกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรผลติที่วำงไว้ จงึเป็น
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ที่มำของกำรน ำข้อบกพร่องดังกล่ำวมำท ำกำรปรับปรุง โดยกำร
ประยุกต์ใชก้ำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟคทอเรยีลเต็มรูป [1-2] ใน
กำรศกึษำปัจจยัในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวทีม่ผีลต่อของเสยี
และวเิครำะห์หำระดบัปัจจยัที่เหมำะสมที่สำมำรถลดของเสยีประเภท 
LORB 
 
2) วิธีการด าเนินการวิจยั 

งำนวิจยันี้ได้แบ่งรำยละเอียดของขัน้ตอนกำรออกแบบกำร
ทดลองออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 

2.1) ขัน้ตอนการศึกษาปัญหา 
จำกกำรศกึษำกระบวนกำรผลติฮำรด์ไดรฟ์ โดยมุง่เน้นศกึษำที่

กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคญัในด้ำน
กำรก ำหนดควำมจุข้อมูลเบื้องต้นของฮำร์ดไดร์ฟรุ่นต่ำงๆ ส ำหรับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท ำให้สำมำรถก ำหนดปัญหำได้ว่ำ ปัญหำที่
เกดิขึน้ในกระบวนกำรที่เหมำะสมที่จะน ำมำวเิครำะห์หำสำเหตุและหำ
แนวทำงแก้ไขปรบัปรุง ได้แก่ ปัญหำจำกลักษณะของเสียประเภท
หวัอ่ำนไมส่ำมำรถคน้หำต ำแหน่งของสญัญำณอ้ำงองิไดใ้นขณะเริม่ต้น
กำรท ำงำน (Loss of Radial Burst after coming off the crash stop: 
LORB)ซึง่เป็นของเสยีทีม่อีทิธพิลต่อของเสยีโดยรวมทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 
ของผลติภณัฑฮ์ำรด์ไดรฟ์ทุกรุ่นของบรษิทักรณศีกึษำ ดงัรปูที ่1 
 

 
รปูที ่1: รหสัควำมผดิพลำดของของเสยี 5 อนัดบัแรกในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณ

เซอรโ์วของผลติภณัฑฮ์ำรด์ไดรฟ์ 
 

2.2) ขัน้ตอนเกบ็ข้อมลูและวดัสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
เมื่อท ำกำรศึกษำข้อมูลกำรผลิตของกระบวนกำรเขียน

สญัญำณเซอร์โว โดยท ำกำรเปรยีบเทยีบสดัส่วนของเสยีที่เกดิขึ้นใน
ฮำร์ดไดร์ฟแต่ละรุ่น พบว่ำผลติภณัฑ์ฮำร์ดไดร์ฟรุ่น AR มคีวำมถี่ใน
กำรสัง่ผลติจำกลูกค้ำมำกทีสุ่ดเป็นอนัดบัหนึ่ง คดิเป็นร้อยละ 30 ของ
สัดส่วนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟทัง้หมดและมีสัดส่วนของเสียประเภท 
LORB ในสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ดเช่นกนั ดงัรปูที ่2  
 

 

รปูที ่2: จ ำนวนกำรผลติฮำรด์ไดรฟ์และสดัส่วนของเสยีประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์วรอบแรก 

จำกกำรเขำ้ไปศกึษำในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวรอบแรกโดย
แยกประเภทของเสยีในกระบวนกำรตำมรหสัควำมผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ใน
แต่ละสปัดำห์อ้ำงอิงขอ้มูลกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟรุ่น AR ตัง้แต่เดือน
กุมภำพนัธ์ 2559 ถงึเดอืนมถุินำยน 2559 พบว่ำมจี ำนวนฮำร์ดไดร์ฟดี
ที่ผ่ำนกระบวนกำรเขยีนสญัญำณคิดเป็นค่ำเฉลี่ยอยู่ที่  88.64% และ
จ ำนวนของเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดโดยเฉลีย่ 11.36% เมือ่ท ำกำรแยกของ
เสยีตำมรหสัควำมผิดพลำดโดยกำรจดัเรยีงล ำดบัข้อมูลของเสยีจำก
มำกไปน้อยด้วยแผนภูมพิำเรโต ดงัรูปที่ 3 พบว่ำของเสียประเภท 
LORB ถูกจดัเป็นของเสยีทีม่อีทิธพิลต่อของจ ำนวนของเสยีโดยรวมเป็น
อนัดบัหนึ่งในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวรอบแรก โดยมอีตัรำ
กำรเกดิของเสยีประเภท LORB เฉลีย่อยู่ที ่3.24% 
 

 
รปูที ่3: แผนภมูพิำเรโตสดัส่วนของเสยีในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์วรอบแรก 

 
 ในกำรศกึษำภำพรวมของกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โว 
(SSTW flow operation) ตำมล ำดบัข ัน้ตอน (Sequence) พบว่ำของ
เสยีประเภท LORB จะเกดิขึน้ขณะที่หวัอ่ำนท ำกำรเลอืกต ำแหน่งของ
หัวอ่ำนน ำในกำรเขียนหรืออ่ำนสัญญำณเซอร์โว  (Propagation 
sequence) ท ำให้สำมำรถแบ่งของเสียประเภท LORB ที่เกดิขึ้นใน
กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์ว ออกเป็น 2 รปูแบบ ดงันี้ 

1.รปูแบบกำรเขยีนสญัญำณทีไ่ม่เหมำะสม (Write mode) เกดิ
จำกกำรทีข่ดลวดมอเตอร์ (Voice coil motor: VCM) ท ำกำรควบคุม
หวัอ่ำนไปยงัแทรคทีต่อ้งกำรบนัทกึสญัญำณเกดิควำมคลำดเคลื่อนและ
ผดิต ำแหน่ง ท ำใหค้วำมเขม้ของสญัญำณทีเ่ขยีนออกมำไม่ชดัเจน เกดิ
ควำมไมเ่สถยีร ส่งผลใหแ้ทรคทีไ่ดม้ำไมค่งที ่ 

2.รูปแบบกำรอ่ำนสัญญำณที่ไม่เหมำะสม (Read mode)   
เนื่องจำกขดลวดมอเตอร์ (VCM) ควบคุมกำรเคลื่อนทีข่องหวัอ่ำนใน
แนวรศัมไีปยงัแทรคเป้ำหมำยเกดิควำมคลำดเคลื่อนและผดิต ำแหน่ง 
ท ำให้หวัอ่ำนไม่สำมำรถกลบัมำยงัต ำแหน่งของแทรคทีถู่กเขยีนขึน้ได ้
เมือ่หวัอ่ำนหำสญัญำณอ้ำงองิและต ำแหน่งของแทรคไม่เจอ ท ำใหก้ำร
ป้อนกลบัของสญัญำณไมส่มบรูณ์ 
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2.3) ขัน้ตอนการวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
ในขัน้ตอนกำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำนั ้น ได้มีกำร

ประยุกต์ใชโ้มเดลในกำรวเิครำะห์ทีเ่รยีกว่ำ SIPOC Model เพื่อช่วยใน
กำรวเิครำะหส์ำเหตุและผลกระทบของปัญหำทีเ่กดิขึน้ เพื่อคดัเลอืกตวั
แปรน ำเขำ้ตัง้แต่กระบวนกำรประกอบ (Assembly) จนถงึกระบวนกำร
เขียนสัญญำณเซอร์โว (SSW) จำกนัน้ใช้แผนภูมิก้ำงปลำ ตำรำง
ควำมสมัพนัธเ์หตุและผลเพือ่คน้หำสำเหตุหลกัและสำเหตุย่อยต่ำงๆ ว่ำ
มีอะไรบ้ำงที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน แต่ละตัวแปรมีควำมสัมพันธ์
ต่อเนื่องกนัอย่ำงไร รวมถงึกำรประยุกต์ใชเ้ทคนิคกำรท ำเหมอืงขอ้มูล 
(Data mining) [3-4] ในกำรคดักรองปัจจยั จำกเทคนิคที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้สำมำรถคดัเลอืกปัจจยัน ำเขำ้ทัง้หมด 3 ปัจจยัทีส่ำมำรถควบคุม
ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนในกระบวนกำรผลติและไม่ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนของผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ กำรอบไล่ควำมชื้นทีอ่ยู่ภำยใน
ฮำรด์ไดรฟ์ [5-6] , ระยะเวลำทีฮ่ำรด์ไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเขยีน
สญัญำณเซอร์โวหลงัจำกบรรจุก๊ำซฮเีลยีมและกำรปรบัตัง้ค่ำแรงดนัใน
ตวัฮำรด์ไดรฟ์ 

 
2.4) การออกแบบการทดลอง [1-2] 
หลงัจำกทีไ่ด้ปัจจยัน ำเขำ้ทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะส่งผลต่อของ

เสียประเภท LORB ผู้วิจ ัยเลือกกำรออกแบบกำรทดลองแบบ
แฟคทอเรยีลเต็มรูป (Full factorial design) ซึ่งเป็นวธิกีำรทดลองที่มี
ประสทิธภิำพสงูสุด เนื่องจำกสำมำรถศกึษำปัจจยัไดห้ลำยปัจจยัพรอ้ม
กัน โดยมีว ัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษำผลกระทบปัจจัยหลัก (Main 
effects) และศกึษำผลกระทบร่วมระหว่ำงปัจจยั หรอืทีเ่รยีกว่ำ “อนัตร
กริยิำ” (Interactions)  

โดยสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของตัวแปรตอบสนอง 
(Response) และคุณลกัษณะของปัจจยัน ำเขำ้ (Factor) ดงันี้ 

1.คุณลกัษณะของตวัแปรตอบสนอง ได้แก่ สดัส่วนของเสยี
ประเภท LORB ในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์วรอบแรก 

2.ปัจจยัน ำเขำ้เป็นอนิพุทตวัหนึ่งของกระบวนกำรทีส่่งผลต่อตวั
แปรตอบสนองที่ต้องกำรศึกษำ สำมำรถแบ่งตำมประเภทของข้อมูล
ดงันี้ 

- ตวัแปรเชงิคุณภำพ ไดแ้ก่ กำรอบไล่ควำมชื้นภำยในฮำร์ด
ไดรฟ์ (Humidity) 

- ตวัแปรเชงิปรมิำณ ไดแ้ก่ กำรปรบัตัง้ค่ำแรงดนัในตวัฮำร์ด
ไดร์ฟ (Low vacuum pressure inside hard drive) และระยะเวลำที่
ฮำรด์ไดรฟ์อยู่ในกระบวนกำรก่อนเขำ้เครื่องเขยีนสญัญำณเซอร์โวหลงั
บรรจุก๊ำซฮเีลยีม (Helium hold time)   

 

 
รปูที ่4: ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งตวัแปรในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์ว 

 

รูปแบบสมกำรคณิตศำสตร์ที่ใช้อธบิำยฟังก์ชัน่ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงตวัแปรสำมำรถเขยีนไดด้งันี้ 

 
                                           (1) 

 
โดยก ำหนดให ้   แทน ตวัแปรตอบสนองทีส่นใจ 

        แทน ตวัแปรน ำเขำ้หรอืปัจจยัน ำเขำ้ 
        แทน ส่วนทีอ่ธบิำยไมไ่ดห้รอืค่ำผดิพลำด 

จำกแผนภำพควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรต่ำงๆ ในกระบวนกำรเขยีน
สญัญำณเซอรโ์วในรปูที ่4 สำมำรถแทนค่ำในสมกำรไดด้งันี้ 
 
                                                

(2)   
 

ในกำรคัดเลือกระดับ ปัจจัยของตัวแปรน ำ เข้ำ  (Level) 
ก ำหนดให้ระดับปัจจัยของกำรอบไล่ควำมชื้นภำยในฮำร์ดไดร์ฟ 
(Humidity) และระยะเวลำทีฮ่ำรด์ไดรฟ์อยู่ในกระบวนกำรก่อนเขำ้เครือ่ง
เขยีนสญัญำณเซอร์โวหลงับรรจุก๊ำซฮีเลียม (Helium hold time) 
สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้2 ระดบั คอื ระดบัต ่ำ (-1) และ ระดบัสงู (+1) 
ดงัตำรำงที ่1 

 
ตำรำงที ่1: ปัจจยัและระดบัของปัจจยัทีส่ำมำรถเปลีย่นได ้2 ระดบั 

ปัจจยัท่ี ปัจจยั สญัลกัษณ์ 

ระดบัของ
ปัจจยั 

หน่วย 
ต า่  
(-1) 

สูง  
(+1) 

1 
กำรอบไลค่วำมชื้นภำยใน
ฮำรด์ไดรฟ์ 

Humidity อบ ไมอ่บ - 

2 ระยะเวลำทีฮ่ำรด์ไดรฟ์อยู่ใน
กระบวนกำรกอ่นเขำ้เครือ่ง
เขยีนสญัญำณเซอรโ์วหลงั
บรรจุก๊ำซฮเีลยีม 

HE_HOLD 300 600 นำท ี

 
ส ำหรับปัจจัยกำรปรับตัง้ค่ำแรงดันในตัวฮำร์ดไดร์ฟ (Low 

vacuum pressure inside hard drive)  ก ำหนดให้ระดบัปัจจยันี้
สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้3 ระดบั คอื ระดบัต ่ำ (-1), ระดบัปำนกลำง (0) 
และระดบัสงู (+1)  ดงัตำรำงที ่2 ดงันี้ 

 
ตำรำงที ่2: ปัจจยัและระดบัของปัจจยัทีส่ำมำรถเปลีย่นได ้3 ระดบั 

ปัจจยั
ท่ี 

ปัจจยั สญัลกัษณ์ 
ระดบัของปัจจยั 

หน่วย ต า่  
(-1) 

ปานกลาง 
(0) 

สูง  
(+1) 

3 กำรปรบัตัง้คำ่
แรงดนัในตวัฮำรด์
ไดรฟ์ 

Vacuum 
Pressure  

68 71 74 kPa 

 
จำกจ ำนวนปัจจยัและระดบัของปัจจยัสำมำรถค ำนวณจ ำนวน

กำรทดลองร่วมปัจจยัที่เป็นไปได้ส ำหรบักำรออกแบบกำรทดลองเชงิ
แฟคทอเรยีลแบบเตม็รปู คอื 2 x 2 x 3 เท่ำกบั 12 กำรทดลอง 
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2.5) ขัน้ตอนการทดลอง 
กำรทดสอบในกระบวนกำรผลติจรงิก ำหนดใหใ้ชฮ้ำร์ดไดร์ฟใน

กำรทดลองเท่ำกบั 60 ไดร์ฟต่อหนึ่งกำรทดลอง เพื่อควำมสะดวกและ
เหมำะสมกบักระบวนเขยีนสญัญำณเซอร์โวที่มกีำรควบคุมกำรท ำงำน
ในรูปแบบของแบทช์ (Batch operation control) เนื่องจำกเครื่องเขยีน
สญัญำณเซอรโ์วสำมำรถท ำกำรเขยีนอ่ำนสญัญำณเซอร์โวส ำหรบัฮำร์ด
ไดรฟ์ไดส้งูสุด 60 ไดรฟ์ต่อ 1 แบทช์ โดยกำรศกึษำนี้จะท ำกำรศกึษำที่
ระดบันยัส ำคญัเท่ำกบั 0.1 และท ำกำรทดลองซ ้ำทัง้หมด 2 ครัง้ เพื่อให้
ได้ผลกำรทดลองที่มคีวำมแม่นย ำในกำรหำปัจจยัที่มผีลต่อของเสีย
ประเภท LORB  ทีร่ะดบั 99.958% โดยพจิำรณำจำกค่ำอ ำนำจของกำร
ทดสอบจ ำนวนตวัอย่ำงส ำหรบัแฟคทอเรียลแบบเต็มรูป (Power of 
sample size for general full factorial design) ทีค่ ำนวณไดค้ดิเป็น
จ ำนวนกำรทดลองร่วมปัจจยัทัง้หมด 24 กำรทดลอง โดยใชฮ้ำร์ดไดร์ฟ
ทัง้สิน้ 1,440 ไดรฟ์ 
 

2.6) ขัน้ตอนการวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
ส ำหรบักำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of variance: 

ANOVA) ของกำรทดลองนี้เลอืกวธิลีดปัจจยั (Backward elimination) 
โดยกำรสรำ้งสมกำรเต็มรูปแบบ (Full model) จำกนัน้ท ำกำรทดสอบ
เพื่อลดรูป (Reduce model) โดยดูค่ำ p-value ของปัจจยั หำกทดสอบ
แล้วพบว่ำควำมส ำคัญของปัจจัยนัน้ไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติหรือ
ควำมส ำคญัของปัจจยันัน้มอีทิธพิลต่อสดัส่วนของเสยีประเภท LORB 
น้อยทีสุ่ด โปรแกรมจะท ำกำรตดัปัจจยัที่มคี่ำ p-value มำกกว่ำระดบั
นัยส ำคญัเท่ำกบั 0.1 (p-value > 0.1) ออกจำกสมกำร และท ำกำร
ทดสอบจนกระทัง่ไม่สำมำรถลดรูปได้ แสดงว่ำ ทุกปัจจยัมนีัยส ำคญั
ทำงสถติแิละมคี่ำ p-value น้อยกว่ำระดบันยัส ำคญัเท่ำกบั 0.1 (p-value 
< 0.1) ดงัผลลพัธใ์นรปูที ่5  
 

 
รปูที ่5: ผลกำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) โดย

วธิกีำรเลอืกปัจจยัโดยวธิลีดปัจจยั (Backward elimination) 

 
จำกตำรำง ANOVA พบว่ำอิทธพิลของปัจจยัที่มคี่ำ p-value 

น้อยกว่ำระดบันัยส ำคญั  0.1 ซึ่งมผีลต่อกำรทดลอง ไดแ้ก่ กำรอบไล่
ควำมชื้นภำยในฮำร์ดไดร์ฟ (Humidity), ระยะเวลำทีฮ่ำร์ดไดร์ฟอยู่ใน
กระบวนกำรก่อนเขำ้เครือ่งเขยีนสญัญำณเซอร์โวหลงับรรจุก๊ำซฮเีลยีม 

(HE_HOLD) และบลอ็ก ซึง่พบว่ำกำรทดลองขำ้มวนัหรอืต่ำงช่วงเวลำมี
ผลต่อกำรทดลอง 

จำกกำรวิเครำะห์ควำมถูกต้องของขอ้มูลผลกำรทดลองด้วย
แผนภมูกิำรกระจำยตวัของค่ำควำมคลำดเคลือ่น (Residual plot) ในรูป
ที ่6 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

1.ข้อมูลจำกกรำฟกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบปกติ 
(Normal probability plot) มลีกัษณะเป็นเสน้ตรงแสดงว่ำขอ้มลูมกีำร
กระจำยตวัแบบปกต ิ

2.ขอ้มลูจำกแผนภมูฮิสิโตแกรม (Histogram) สำมำรถลำกเสน้
โคง้ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเสน้โคง้ปกต ิ(Normal curve)  

3.ขอ้มลูจำกกรำฟ Residual vs Fitted value พบว่ำขอ้มลูมี
ควำมเสถยีรภำพของควำมแปรปรวนหรอืมคีวำมแปรปรวนคงที ่

4.ขอ้มลูกรำฟ Residual vs Observation order พบว่ำขอ้มลูมี
กำรกระจำยตวัแบบสุ่ม เป็นอสิระต่อกนัและไมม่รีปูแบบทีแ่น่นอน ท ำให้
ขอ้มูลที่วเิครำะห์ได้มคีวำมน่ำเชื่อถือและสำมำรถน ำมำอ้ำงอิงในกำร
ทดลองได ้
 

 
รปูที ่6: แผนภมูกิำรกระจำยตวัของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของปัจจยัทีม่ผีลต่อสดัส่วน

ของเสยีประเภท LORB  
 

ขัน้ตอนต่อไป คือ กำรเลือกค่ำที่เหมำะสมที่สุดของปัจจยั
น ำเขำ้ที่ส ำคญัต่อกำรทดลองเพื่อน ำไปปรบัใช้จรงิในกระบวนกำรผลติ
ฮำรด์ไดรฟ์เพือ่ยนืยนัผลกำรทดลอง ดงันี้ 

1.ส ำหรบัระดบัปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อสดัส่วนของเสียประเภท 
LORB ทีไ่ดจ้ำกตำรำง ANOVA ในกำรวเิครำะห์หำเงือ่นไขทีเ่หมำะสม
ของปัจจยั เลอืกใชฟั้งก์ชัน่ Response optimizer เพื่อศกึษำผลกระทบ
ของปัจจยัซึง่มคีวำมสมัพนัธเ์ชงิเสน้ รวมทัง้หำสภำวะทีเ่หมำะสมในกำร
ปรับค่ำระดับปัจจัยในกระบวนกำรที่ท ำให้กระบวนกำรมีควำมผัน
แปรเปลีย่นไปไม่มำกนัก เพื่อให้ไดค้่ำตำมเป้ำหมำยหรอืวตัถุประสงค์
ที่ตัง้ไว้ โดยใช้เกณฑ์ในกำรเลือกระดบัปัจจยัแบบยิ่งน้อยยิ่งดี (The 
smaller, the better) เพื่อหำค่ำที่เหมำะสมของกำรอบไล่ควำมชื้น
ภำยในฮำร์ดไดร์ฟ (Humidity) และระยะเวลำที่ฮำร์ดไดร์ฟอยู่ใน
กระบวนกำรก่อนเขำ้เครือ่งเขยีนสญัญำณเซอร์โวหลงับรรจุก๊ำซฮเีลยีม 
(HE_HOLD) ทีท่ ำใหส้ดัส่วนของเสยีประเภท LORB ในกระบวนกำร
เขยีนสญัญำณเซอรโ์วรอบแรกน้อยทีสุ่ด  
 



 

248 
 

 
รปูที ่7: กำรหำค่ำทีเ่หมำะสมของปัจจยัในกำรทดลอง (Response optimizer) 

 
กรำฟทีไ่ดจ้ำกฟังก์ชัน่ Response optimizer ในรูปที ่7 ทีใ่ชใ้น

กำรวิเครำะห์หำค่ำที่เหมำะสมของปัจจยั เพื่อให้ได้สดัส่วนของเสีย
ประเภท LORB ในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวรอบแรกทีล่ดลง 
จะตอ้งใชร้ะดบัปัจจยั ดงัต่อไปนี้ 

ปัจจยัที่ 1 กำรอบไล่ควำมชื้นภำยในฮำร์ดไดร์ฟ (Humidity) 
เลอืกทีร่ะดบัต ่ำ (-1) คอื กำรอบฮำรด์ไดรฟ์ 

ปัจจยัที ่2 ระยะเวลำทีฮ่ำร์ดไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเขำ้
เครือ่งเขยีนสญัญำณเซอรโ์วหลงับรรจุก๊ำซฮเีลยีม (HE_HOLD) เลอืกที่
ระดบัสงู (+1) คอื 600 นำท ี

จำกผลกำรค ำนวณพบว่ำ ระดบัปัจจยัดงักล่ำวให้ค่ำควำมพงึ
พอใจโดยรวมของผลลพัธ์ (Composite desirability: D) เท่ำกบั 
0.94528 ซึ่งมคี่ำใกลเ้คยีงกบั 1 หมำยควำมว่ำ ผลลพัธ์นัน้ไดร้บัควำม
พงึพอใจอย่ำงสมบรูณ์ 

2.วเิครำะห์ขอ้มลูของระดบัปัจจยัทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อสดัส่วนของ
เสียประเภท LORB ได้แก่ กำรปรบัตัง้ค่ำแรงดนัในตัวฮำร์ดไดร์ฟ 
(Vacuum pressure) ตำมหลกัทำงสถติสิำมำรถเลอืกระดบัทีใ่ชใ้นกำร
ปรับตัง้ค่ำแรงดันในตัวฮำร์ดไดร์ฟที่ระดับใดก็ได้ที่เหมำะสมกับ
กระบวนกำรท ำงำนปกต ิเพือ่ใหเ้กดิควำมประหยดัหรอืส่งผลกระทบต่อ
ค่ำใชจ้่ำยน้อยทีสุ่ด ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชท้ีร่ะดบั 71kPa ซึง่เป็นมำตรฐำน
ทีม่กีำรก ำหนดไวส้ ำหรบักระบวนกำรผลติฮำรด์ไดรฟ์ รุ่น AR 

ท ำกำรทวนสอบควำมเหมำะสมของค่ำระดบัปัจจยั โดยเลอืกใช้
กรำฟควำมสมัพนัธ์ของผลกระทบปัจจยัเดีย่ว (Main effect plot) ใน
กำรศกึษำกำรเปลีย่นแปลงของค่ำตวัแปรตอบสนองเฉลีย่ทีเ่กดิจำกกำร
เปลีย่นแปลงระดบัปัจจยัของปัจจยัแต่ละตวั เมือ่ปัจจยันัน้อยู่ในระดบัสูง 
(+1) กบัค่ำเฉลีย่ของตวัแปรตอบสนองเมือ่ปัจจยันัน้อยู่ในระดบัต ่ำ (-1)
ในกรณทีีปั่จจยัหลกัมผีลอย่ำงมนียัส ำคญั โดยแทนค่ำในสมกำร (3) 
 

             y
   

 y
   

                     (3) 
 

 
รปูที ่8: ควำมสมัพนัธข์องผลกระทบปัจจยัเดีย่ว (Main effect plot) 

 
จำกรูปที ่8 แกนตัง้ คอื ค่ำเฉลีย่ของตวัแปรตอบสนอง ( y ) 

และ แกนนอน คอื ปัจจยัทีส่นใจ โดยพจิำรณำหำจุดทีเ่หมำะสมส ำหรบั
ปัจจยัหลกันัน้ๆ จำกกรำฟทีพ่ลอ็ตได ้ 

ดงันัน้ ค่ำที่เหมำะสมที่สุดของปัจจยัในกำรทดลองเพื่อน ำไป
ปรบัใช้จริงในกระบวนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟเพื่อยืนยนัผลกำรทดลอง 
สำมำรถสรุปไดด้งัตำรำงที ่3 

 
ตำรำงที ่3: ระดบัของปัจจยัทีเ่หมำะสมทัง้ 3 ปัจจยั 

ปัจจยั สญัลกัษณ์ ระดบัปัจจยั 

กำรอบไล่ควำมชืน้ภำยในฮำรด์ไดรฟ์ Humidity 
กำรอบ 

ฮำรด์ไดรฟ์ 
ระยะเวลำทีฮ่ำรด์ไดรฟ์อยู่ใน
กระบวนกำรก่อนเขำ้เครื่องเขยีน
สญัญำณเซอรโ์วหลงับรรจกุ๊ำซฮเีลยีม 

 
HE_HOLD 

 
600 นำท ี

กำรปรบัตัง้ค่ำแรงดนัในตวัฮำรด์ไดรฟ์ Vacuum  
Pressure  

71kPa 

 
2.7) ขัน้ตอนการยืนยนัผลการทดลอง 
เมือ่ทรำบระดบัปัจจยัทีเ่หมำะสมทีสุ่ดในกำรทดลองจำกตำรำง

ที ่3 จำกนัน้น ำค่ำดงักล่ำวมำท ำกำรทดลองซ ้ำเพื่อยนืยนัผลกำรทดลอง
ดว้ยฮำรด์ไดรฟ์ทีเ่ขำ้ทดสอบในกระบวนกำรผลติจรงิจ ำนวนทัง้สิ้น 692 
ไดร์ฟ เพื่อพิสูจน์ว่ำระดับปัจจัยที่เหมำะสมนัน้สำมำรถให้ผลกำร
ปรบัปรุงเพือ่ท ำใหส้ดัส่วนของเสยีประเภท LORB ในกระบวนกำรเขยีน
สญัญำณเซอรโ์วรอบแรกลดลงไดจ้รงิ ดงัตำรำงที ่4 
 
ตำรำงที ่4: ขอ้มลูเปรยีบเทยีบสดัส่วนของเสยีประเภท LORB ก่อนและ
หลงัท ำกำรศกึษำระดบัปัจจยัในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์ว 

ปัจจยั ก่อน 

ศึกษา 

หลงั 

ศึกษา 

กำรอบไล่ควำมชืน้ภำยในฮำรด์
ไดรฟ์ (Humidity) 

ไมอ่บ อบ 

ระยะเวลำทีฮ่ำรด์ไดรฟ์อยู่ใน
กระบวนกำรกอ่นเขำ้เครือ่งเขยีน
สญัญำณเซอรโ์วหลงับรรจุก๊ำซ
ฮเีลยีม (HE_HOLD) 

ไมร่ะบ ุ
(ขอ้ก ำหนด 

0-12,000 นำท)ี 

600 
นำท ี
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ปัจจยั ก่อน 

ศึกษา 

หลงั 

ศึกษา 

กำรปรบัตัง้ค่ำแรงดนัในตวัฮำรด์
ไดรฟ์ (Vacuum Pressure) 

68 – 74 kPa 71 kPa 

จ ำนวนฮำรด์ไดรฟ์ทีท่ ำกำรทดสอบ 2,748,974 692 

สดัส่วนของเสยีประเภท LORB ใน
กระบวน กำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์ว
รอบแรก 

3.24% 2.02% 

 
เนื่องจำกขอ้มลูสดัส่วนของเสยีประเภท LORB ทีส่นใจศกึษำ

เป็นข้อมูลเชิงคุณภำพ จึงเลือกใช้ตัวสถิติทดสอบในกำรทดสอบ
สมมติฐำนค่ำสดัส่วนของเสยีส ำหรบัประชำกรเดียวหรอืประชำกร 1 
กลุ่ม (One-Proportion test) ท ำกำรทดสอบทีร่ะดบันัยส ำคญัเท่ำกบั 
0.1 โดยก ำหนดสมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรทดสอบ ดงันี้ 

สมมติฐำนทำงสถิติ (Statistical hypothesis) ส ำหรบักำร
ทดสอบแบบทศิทำงเดยีว  

สมมตฐิำนหลกั H0 :  p ≥ 0.0324 
สมมตฐิำนรอง  H1 :  p < 0.0324     
 
จำกนัน้วเิครำะห์ข้อมูลสดัส่วนของเสียประเภท LORB ใน

กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวรอบแรก ดว้ยฟังก์ชัน่ One-Sample 
proportion ในโปรแกรมมนิิแทป 17 ไดผ้ลลพัธด์งัรปูที ่9 
 

 
รปูที ่9: ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมมนิิแทป 17 ฟังกช์ ัน่ One-Sample 

proportion 
 

ขอ้มูลผลกำรวเิครำะห์ที่ได้จำก Test and CI for one 
proportion ทีท่ ำกำรทดสอบทีร่ะดบันยัส ำคญัเท่ำกบั 0.1 หรอืทีค่่ำควำม
เชื่อมัน่ 90 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำค่ำ p-value น้อยกว่ำระดบันัยส ำคญั
เท่ำกบั 0.1 (p-value < 0.1) แสดงว่ำ ปฏเิสธสมมตฐิำนหลกั  

ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่ำ ผลกำรทดลองด้วยค่ำระดับปัจจัยที่
เหมำะสมหลงัท ำกำรศกึษำท ำให้สดัส่วนของเสยีประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอรโ์วรอบแรกลดลงไดจ้รงิ 
 
3) สรปุผลการทดลอง 

งำนวิจัยนี้ ได้น ำกำรออกแบบกำรทดลองทำงวิศวกรรม 
(Design Of experiment: DOE) มำใชใ้นกำรศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อของ
เสียและวิเครำะห์หำระดับปัจจัยที่เหมำะสมที่สำมำรถลดของเสีย
ประเภท LORB เพือ่น ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุงกระบวนกำรเขยีนสญัญำณ
เซอร์โว โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวรอบแรก เมือ่น ำค่ำทีเ่หมำะสมทีสุ่ด
ของปัจจยัทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหผ์ลกำรทดลองแฟคทอเรยีลแบบเต็มรูป
พบว่ำ กำรอบไล่ควำมชืน้ภำยในฮำรด์ไดรฟ์และระยะเวลำทีฮ่ำร์ดไดร์ฟ
อยู่ในกระบวนกำรก่อนเขยีนสญัญำณเซอร์โวหลงัจำกบรรจุก๊ำซฮเีลยีม

ทีเ่วลำ 600 นำท ีสำมำรถลดแรงต้ำนอำกำศ ลดแรงเสยีดทำน ท ำให้
ควำมปัน่ป่วนภำยในฮำร์ดไดร์ฟค่อยๆ ลดลงจนอยู่ในระดบัทีส่ำมำรถ
ควบคุมสภำวะภำยในฮำร์ดไดร์ฟให้นิ่งและคงที ่ในกำรรกัษำระยะห่ำง
ของหวัเขยีน (Writer), หวัอ่ำน (Reader) และแผ่นเกบ็ขอ้มลู (Media) 
ใหอ้ยู่ในต ำแหน่งทีเ่หมำะสมก่อนเขำ้เครือ่งเขยีนสญัญำณเซอรโ์ว ท ำให้
กำรเขยีนและอ่ำนสญัญำณเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยระดบัปัจจยั
ดงักล่ำวสำมำรถลดของเสียประเภท LORB ในกระบวนกำรเขยีน
สญัญำณเซอร์โวรอบแรกจำกเดมิ 3.24% เหลอื 2.02% คดิเป็นต้นทุน
จำกกิจกรรมกำรน ำฮำร์ดไดร์ฟกลับมำทดสอบซ ้ำลดลงเป็นมูลค่ำ 
216,638.30 บำทต่อไตรมำส จงึกล่ำวไดว้่ำระดบัปัจจยัดงักล่ำวมคีวำม
เหมำะสม สำมำรถน ำไปปรบัใชแ้ละเขำ้กบักระบวนกำรผลติจรงิได ้
 
4) ข้อเสนอแนะ 

ในกำรออกแบบกำรทดลองพบว่ำ ในกระบวนกำรผลติยงัมี
ปัจจยัอื่นๆ บำงตวัทีเ่ขำ้มำรบกวนกำรทดลอง เช่น สภำพภูมอิำกำศ, 
ควำมชื้นสัมพัทธ์, อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (Ambient 
temperature) รวมถงึตวัแปรเชงิคุณภำพที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น พนักงำน 
เครื่องจกัร กำรท ำงำนเป็นกะ ล็อตของวตัถุดิบหรอืชิ้นส่วนประกอบ 
เป็นต้น ซึ่งปัจจยัที่กล่ำวมำนัน้อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรทดลองและ
เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อค่ำตวัแปรตอบสนอง     อย่ำงมำก เนื่องจำกไม่
สำมำรถควบคุมตวัแปรดงักล่ำวได ้ดงันัน้ เพื่อลดควำมแตกต่ำงภำยใน
กลุ่มเดียวกัน ผู้ว ิจ ัยควรมีกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำวในวันที่ท ำกำร
ทดลอง ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดหรือบันทึกค่ำสำมำรถน ำข้อมูล
ดงักล่ำวมำวเิครำะห์ในกำรทดลอง ที่เรียกกนัว่ำ กำรวเิครำะห์ควำม
แปรปรวนร่วม (Analysis of covariance)  

ในกรณีที่ไม่มขีอ้จ ำกดัในเรื่องกระบวนกำรผลติหรอืแผนกำร
ผลติ ควรท ำกำรทดลองใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในวนัเดยีวกนั เพื่อลดควำมผนั
แปรอนัเนื่องมำจำกกำรทดลองขำ้มวนัหรอืกำรทดลองต่ำงช่วงเวลำซึ่ง
ขอ้มลูดงักล่ำวอำจจะส่งผลต่อกำรทดลองและกำรวเิครำะหผ์ล อำ้งองิผล
กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนของขอ้มลูทดลองพบว่ำค่ำ R-sq (adj) ที่
ไดค้่อนขำ้งต ่ำแสดงใหเ้หน็ถงึระดบัควำมผนัแปรของตวัแปรตอบสนอง
ทีส่ำมำรถอธบิำยไดด้้วยสมกำรเชงิเสน้เพยีง 22.04% เท่ำนัน้ ท ำให้
กำรตดัสนิใจเกีย่วกบัตวัแบบสมกำรว่ำมคีวำมเหมำะสมหรอืไม่นัน้ ต้อง
มกีำรพจิำรณำร่วมกบักำรวเิครำะหแ์ผนภมูกิำรกระจำยตวัของค่ำควำม
คลำดเคลือ่นและตวัสถติอิื่นๆ ร่วมดว้ย 
 
5) กิตติกรรมประกาศ 

งำนวิจัยฉบับนี้ ส ำมำรถส ำ เ ร็จ ลุ ล่ ว ง ไปได้นั ้น  ผู้ ว ิ จ ัย
ขอขอบพระคุณบริษัทผู้ผลิตฮำร์ดไดร์ฟกรณีศึกษำ ผู้จ ัดกำรฝ่ำย
วศิวกรรม ผูท้รงคุณวุฒ ิวศิวกรผูเ้ชีย่วชำญ ผูช้่วยวศิวกร พนักงำนฝ่ำย
ผลติในกระบวนกำรเขยีนสญัญำณเซอร์โวทีใ่หก้ำรสนับสนุน ช่วยเหลอื 
รวมทัง้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนวิจัยเป็นอย่ำงดี และ
ขอขอบพระคุณ อ.ดร.พชัรี โตแก้ว ทองรตันะ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ที่
กรุณำใหค้ ำแนะน ำปรกึษำในกำรคน้ควำ้วจิยั ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่ำงๆ ดว้ยควำมเอำใจใส่อย่ำงดยีิง่ เพื่อใหง้ำนวจิยัฉบบันี้
สมบรูณ์ทีสุ่ด รวมทัง้คณำจำรยภ์ำควชิำกำรจดักำรวศิวกรรมทุกท่ำน ที่
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ไดอ้บรมสัง่สอนและประสทิธิป์ระสำทควำมรู้อนัเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่
จนท ำใหผ้ลกำรศกึษำคน้ควำ้เป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรงุกระบวนการผลติชิน้สว่น
ยางกนัรัว่กนัซมึในบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต ์บรษิทัไมส่ามารถผลติ
ชิน้ส่วนยางกนัรัว่กนัซมึไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ หรอืผลผลติต่อวนั
ไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้มปีรมิาณงานรอคอยจ านวนมาก และใช้
พนกังานระดบัปฏบิตักิารจ านวนมาก  ผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการผลติ
แบบลนี ประกอบดว้ย กจิกรรม 5ส. การลดเวลาสญูเสยี การลดชิน้งานรอ
คอยระหว่างกระบวนการผลติ การไหลของชิน้งานอยา่งต่อเนื่องและการ
ก าหนดมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ผลการวจิยัพบวา่บรษิทัแหง่นีส้ามารถ
ลดจ านวนพนกังานระดบัปฏบิตักิารจากเดมิ 48 คน เหลอื 22 คน หรอืคดิ
เป็น 54% และเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อวนัจาก 14,285 ชิน้ เป็น 14,500 
ชิน้ หรอืคดิเป็น 1.50% 
ค าส าคญั: ชิน้ยางกนัรัว่กนัซมึ, การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ, หลกัการ
ผลติแบบลนี, เวลาในการสูญเสยี, ปรมิาณผลผลติต่อวนั 
 
Abstract  

The purpose of this research was to improved production 
process of oil seal in an automotive-part manufacturing company.  
Company can’t support customer demand because, daily output 
can’t achieve target, a lot of work in process (WIP) , and want to 
reduce number of operators.  Researchers have applied lean 
manufacturing concepts, including 5S, waste time and work in 
process reduction, continuous flow, and process standardization. 
Result from this research is that this company can reduce number 
of operators from 48 to 22 persons or 54 percent reduction and 
increase daily output from 14,285 to 14,500 pieces or 1.50 percent 
increase. 
Key words:  Oil Seal, Production Efficiency Improvement, Lean 
Manufacturing, Loss Time, Productivity 
 
1. บทน า 

ท่ามกลางสภาวะการแข่งข ันทางธุรกิจที่ เพิ่มมากขึ้น 
ปจัจุบนัแต่ละองค์กรต่างพยายามหากลยุทธ์เพื่อการพฒันาองค์กร

ของตน เพิม่ศกัยภาพในการประกอบธุรกจิใหส้ามารถแข่งขนัและ
เติบโตได้ การปรบัปรุงประสทิธภิาพในการท างานนัน้ เป็นปจัจยั
หลกัส าหรบัการด าเนินธุรกจิ ในทีน่ี้ผูว้จิยัไดท้ าการปรบัปรุง 

กระบวนการผลิตของชิ้นส่วนยางกันรัว่กนัซึม (Oil Seal) 
ของบรษิัทกรณีศกึษา จากการเก็บขอ้มูลปรมิาณผลผลติย้อนหลงั 
ตั ้งแ ต่ เดือน  มกราคม  พ .ศ . 2559 – มิ ถุ น ายน  พ .ศ . 2559 
สายการผลิตชิ้นงานยางกันรัว่กันซึม หรือสายการผลิต A ได้
ผลผลติที่น้อยกว่าแผนทกี าหนดไว้ (ดงัรูปที่ 1) ท าให้ไม่สามารถ
ผลิตงานได้ทนัตามแผนที่ก าหนด มชีิ้นงานระหว่างกระบวนการ 
(WIP) จ านวนมากจงึไดเ้ลอืกสายการผลตินี้ 
 

 
 

รปูที ่1 ปรมิาณผลผลติยอ้นหลงั ตัง้แต่เดอืน มกราคม – มถุินายน 
พ.ศ. 2559 

 
ผูว้จิยัมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ คอืการ

เพิม่ผลผลติ และประสทิธภิาพการท างานของคนและเครื่องจกัร ให้
ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 25% ประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน 
(Lean Manufacturing System) [7] เพื่อช่วยลดเวลารวมในการ
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ผลิต ลดชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in process) 
พฒันาการผลติใหม้กีารไหลอย่างต่อเนื่องไมต่ดิขดั (Pull Flow) เพือ่
น าไปสู่การลดจ านวนพนักงานและเพิม่ปรมิาณผลผลติให้ได ้25%
ต่อเดอืน 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ช้ินยางกนัรัว่กนัซึม 

ชิ้นยางกันรัว่กันซึม (Oil Seal) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ส าหรับ
เครือ่งยนต์รถยนต์และมอเตอร ์ถูกออกแบบเพือ่ใชป้ระโยชน์หลกัใน
การป้องกันการรัว่ไหลของน ้ ามันหล่อลื่นออกสู่ภายนอก และ
ป้องกนัฝุ่นละอองหรอืสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกไม่ให้เข้ามาสู่
เครื่องยนต์ได้ โดยส่วนประกอบหลกั คือ ยาง สปรงิ โครงสร้าง
โลหะ ซึ่งแต่ละผลติภณัฑ์นัน้ จะมสี่วนประกอบทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่
กบัการใชง้าน และขอ้ก าหนดของลกูคา้ (Customer Specification) 
 

 
รปูที ่2 ส่วนประกอบของยางกนัรัว่กนัซมึ 

 
 

2.2 หลกัการผลิตแบบลีน [5] 
หลักการผลิตแบบลีน หรอื Lean Manufacturing เกิดมา

จากแนวคิดเรื่องลีนที่เจมส์ วอแม็ก James, P. Womack (2532) 
[11] กล่าวไว้ในหนังสอืชื่อ “Lean Thinking” หลกัการพื้นฐานของ
การผลติแบบลนีม ี5 ประการคอื การนิยามคุณค่า การวเิคราะหส์าย
ธารคุณค่า การไหล การดึง/ทนัเวลาพอด ีและความสมบูรณ์แบบ 
นอกจากนัน้ยังมีความสูญเปล่าหรือ Muda (มูดะ) คือ ทุกสิ่งทุก
อย่างที่เพิม่ต้นทุนหรอืเวลา โดยปราศจากการเพิ่มคุณค่า ซึ่งต้อง
ก าจดัใหห้มดไปจากกระบวนการผลติ 

โดยเครือ่งมอืการผลติแบบลนี คอื การใชห้ลกัการระบุและ
ก าจดัความสญูเปล่า เพือ่ส่งมอบสนิคา้ทีลู่กคา้ตอ้งการ และทนัเวลา 
โดยปรชัญาในการผลติแบบลนี จะถือว่าความสูญเปล่า เป็นตวัท า
ให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าจัดความ
สญูเสยี ทัง้ 7 ประการ [5 ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการท างาน ไดแ้ก่ 

- การเคลือ่นไหวทีไ่มจ่ าเป็น (Unnecessary Motion) 
- การรอคอย (Idle Time/Delay) 
- กระบวนการทีข่าดประสทิธผิล (Non-Effective) 
- การผลติของเสยี/แกไ้ขงานเสยี (Defects & Reworks) 
- การผลติมากเกนิไป (Over-Production) 
- การเก็บวัต ถุดิบคงคลังที่ ไม่จ าเป็น  (Unnecessary 

Stock) 

- การขนส่ง (Transportation) 
ส าหรบัแนวความคดิแบบลนี [10] จะอาศยัหลกัการพืน้ฐาน 

9 ประการทีค่วรน ามาปรบัปรุงกระบวนการผลติดงันี้  
- ทรพัยากรการผลติทีย่ดืหยุ่น (Flexible Resource) 
- การจดัแผนผงัแบบเซลลลู่าร ์(Cellular Layout) 
- ระบบดงึ (Pull System) 
- ระบบคมับงั (Kanban System) 
- การผลติแบบลอ็ตขนาดเลก็ (Small Lot) 
- ก า ร ป รับ ตั ้ ง เค รื่ อ ง จั ก ร อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว  (Quick 

Changeover) 
- คุณภาพแหล่งก าเนิด (Quality at the source) 
- การบ ารุงรกัษาทวผีล (Total Productive Maintenance) 
- เครอืขา่ยผูส้่งมอบวตัถุดบิ (Supplier Network) 
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไคเซ็น (Kaizen) หรือการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง [2] จะท าภายใต้กระบวนการ Plan-Do-
Check-Act คอื การดูปญัหา วางแผนหาวธิแีกป้ญัหา ทดลอง แล้ว
ตรวจสอบว่าแก้ปญัหาได้หรือไม่ ถ้ายงัไม่ส าเร็จจะกลบัไปท าใน
ขัน้ตอนแรกซ ้าๆ จนกว่าจะแกไ้ขปญัหาไดส้ าเรจ็ เพื่อมุ่งหวงัในการ
เพิม่ผลผลติ และเสรมิสรา้งศกัยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กร 
ด้วยการปรบัปรุงงานด้วยตนเอง เพื่อตนเอง เพื่อให้งานนัน้บรรลุ
เป้าหมายไดด้กีว่าเดมิ  

 
 
 
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรบังานวจิยัที่เกีย่วขอ้งหลายบทความมุ่งเน้นไปที่การ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติ และลดต้นทุนในการผลติ [3]  น าการใช้
เทคนิคซิกส์ ซิกม่า มาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
สายพานรถยนต์  [4] น าการประยุกต์ ใช้การผลิตแบบลีน ใน
อุตสาหกรรมผลติเหลก็รูปพรรณ ขจดัความสูญเสยีในกระบวนการ
ผลติ [5] น าระบบการผลติแบบ Cell Production เพิ่มประสทิธผิล
มากขึ้นเป็น 25% [8] น าการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใช้ในการลด
รอบเวลา (Cycle Times) การลดเวลาในการติดตัง้เครื่องจักร 
(Single Minute Exchange of Die, SMED) การจดัสมดุลการผลิต
(Work Balancing) การไหลแบบชิ้นเดยีว (One-piece Flow), และ
การใชร้ะบบคมับงั (Kanban System) [10] 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
3.1 ข ัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

การศกึษาในครัง้นี้ เพื่อศกึษากระบวนการผลติของโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่มผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้
เทคนิคทางดา้นวศิวกรรมมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการ
ผลติ  
3.2 ส ารวจกระบวนการผลิต 

-  ส ารวจกระบวนการผลิต ชิ้ น ยางกัน รัว่กัน ซึม  ของ
สายการผลติ A  

56 
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รปูที ่3 กระบวนการผลติซลียางกนัรัว่กนัซมึ (Oil Seal) 
 

- ส ารวจลักษณะของแผนผังในกระบวนการผลิต (Line 
Layout) สายการผลิต  “A” ก่ อนท าการปรับปรุ ง  ใช้
พนักงานในการผลติ จ านวน 48 คน แบ่งออก 2 กลุ่ม คอื 
กะกลางวัน (Day Shift) และกะกลางคืน (Night Shift) 
แผนผงัการผลติ แยกออกเป็น 4 กลุ่ม คอื กระบวนการขึน้
รูปชิ้นงาน (Curing), กระบวนอบชิ้นงาน Post Cure), 
กระบวนตัดแต่ง-ใส่สปริง-อัดจารบี (Trimming-Spring-
Grease) , แ ล ะก ร ะบ วน ก ารต ร ว จ ส อ บ แ ล ะบ ร ร จุ 
(Screening & Packing) 

 

 

รปูที ่4 แผนผงัสายการผลติ “A” ก่อนท าการปรบัปรุง 
3.3 ค้นหาสาเหตขุองปัญหา 

- เกบ็ขอ้มลูปรมิาณผลผลติของสายการผลติ A 
- เกบ็ขอ้มลูจ านวนเครือ่งจกัร และผลผลติทีไ่ดต่้อวนั 
- รวบรวมเวลาสูญเสยีในแต่ละกระบวนการผลติดว้ยการจด

บันทึก และแสดงในรูปแบบของแผนภาพแสดงข้อมูล 
(Charts) 

- รวบรวมปจัจยัทีส่่งผลใหก้ระบวนการผลติล่าชา้ โดยใชก้าร
สมัภาษณ์จากพนักงานด้วยวิธีการ 5W1H และแผนผัง
กา้งปลา (Fish-Bone Diagram)  

3.4 ศึกษาความเป็นไปได้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
- ศกึษาความเป็นไปได ้และหาแนวทางการแกไ้ขในการลด

เวลาสูญ เสียและลดปริมาณชิ้นงานรอคอยระหว่าง
กระบวนการผลิต (Work in process) โดยประยุกต์ ใช้
เครือ่งมอืการผลติแบบลนีประกอบดว้ย  

- กจิกรรม 5ส. (The 5S’s) 
- การใชท้รพัยากรการผลติทีย่ดืหยุ่น (Flexible Resource) 
- การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Improvement) 
- ลดเวลาสญูเสยีในกระบวนการผลติ (7 Waste) 
- ลดชิ้นงานรอคอยระหว่างกระบวนการผลิต  (Reduce 

Idle/WIP) 
- ท าใหก้ารไหลของชิ้นงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (Continue 

Flow) 
 
3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

- ท าการวเิคราะหส์าเหตุโดยใชแ้ผนผงัแสดงเวลาในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานและเครือ่งจกัร (Man-Machine 
Chart) เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ด ้มาช่วยลดเวลาสญูเสยี การลด
ชิน้งานรอคอยระหว่างกระบวนการผลติ และเพิม่ปรมิาณ
ผลผลติขึน้อกี 25% (Productivity Up) ตามเป้าหมายทีไ่ด้
ตัง้ไว ้

- น าเสนอผลทีไ่ดห้ลงัจากการปรบัปรุง ในรปูแบบของกราฟ 
(Graph) แสดงจ านวนพนักงานที่ใช้ในการผลิต (Man-
power) และปรมิาณผลผลติต่อวนั (Productivity) ก่อนและ
หลงัท าการปรบัปรุง  

 
4. ผลการด าเนินการ 
4.1 ผลการศึกษาจากกระบวนการ 

จากการศกึษากระบวนการผลติ ของสายการผลติ A พบ
ปญัหาดงันี้ 
-  กระบวนการขึ้นรูป (Curing) มกีารก าหนดให้พนักงาน 1 

คน  ปฏิบัติงาน  1 เครื่องจักร มีเวลาในการรอคอย
เครือ่งจกัรถงึ 255 วนิาทต่ีอหนึ่งรอบการปฏบิตังิาน 

-  กระบวนการอบชิ้นงาน (Post Cure) ก าหนดใหท้ าการอบ
ชิ้นงานเป็นระยะเวลา 9 ชัว่โมง ที่อุณหภูมิ 220 องศา
เซลเซยีส ส าหรบัความสามารถของตูอ้บ บรรจุรถเขน็ได ้2 
คนัต่อการอบหนึ่งรอบ ก าหนดใหพ้นักงาน 1 คนดูแลและ
ควบคุมเครือ่งจกัร จ านวน 8 ตู ้ 
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- กระบวนการตัดตกแต่งชิ้นงาน ใส่สปริงและอัดจารบ ี
(Trimming – Spring Insert – Grease) พบว่า ก าหนดให้
พนักงาน 1 คน ปฏบิตัิงาน 1 เครื่องจกัร ท าหน้าที่ในการ
หยบิชิ้นงานใส่เครื่อง เวลารวมต่อหนึ่งรอบการท างาน อยู่
ที ่204 วนิาทต่ีอชิ้นงาน 20 ชิ้น จากการเขา้ไปศึกษาหน้า
งาน พบว่า ในการปฏิบตัิงานหนึ่งรอบ พนักงานต้องท า
การวางชิ้นงานลงบนรางเลือ่น (Conveyor) จ านวน 10 ชิ้น 
จากนัน้เดินกลบัไป Screen งาน จ านวน 10 ตัว แล้ววน
กลบัมาวางชิ้นงานอีก 10 ตวัใหม่อีกครัง้ เนื่องจากปญัหา
รางเลื่อนมรีะยะสัน้ ท าให้พนักงานสูญเสยีเวลาในการวาง
ชิน้งาน 

- กระบวนการตรวจสอบและบรรจุ (Screen and Packing) 
พนักงานใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 480 วินาทีต่อการ
ปฏิบัติ งานหนึ่ งรอบ  (ชิ้ น งาน จ าน วน  25 ชิ้ น ) ซึ่ ง
ความสามารถในการผลิตที่ 100% อยู่ที่ 24,000 ชิ้น ซึ่ง
มากกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้เอาไว ้

4.2 ผลการวิเคราะหจ์ากกระบวนการ 
ส าหรับเวลาในการปฏิบัติงานต่อหนึ่ งว ัน จะคิดที่  24 

ชัว่โมง หรอื 1,440 นาท ีหกัเวลาเบรก 160 นาท ีเหลอืเวลา 1,280 
นาทต่ีอวนั หรอืเท่ากบั 76,800 วนิาท ีโดยแต่ละกระบวนการจะมี
ความสามารถในการผลติ (Capacity) แตกต่างกนัดงันี้  

 
- กระบวนการขึน้รปู (Curing) 

ความสามารถในการผลติ = (76,800 วนิาท ี/ 420 วนิาท)ี  
                                = 181 รอบ x 9 ตวั x 8 เครื่องจกัร  

              = 13,032 ตวัต่อวนั (100%)  
- กระบวนการอบชิน้งาน (Post Cure) 

ความสามารถในการผลติ = (76,800 วนิาท ี/ 32,760 วนิาท)ี  
                                = 2 รอบ x 3,600 ตวั x 2 เครื่องจกัร  

              = 14,400 ตวัต่อวนั (100%)  
- กระบวนการตดัตกแต่ง ใส่สปรงิและอดัจารบ ี(Grease) 

ความสามารถในการผลติ = (76,800 วนิาท ี/ 204 วนิาท)ี  
                                = 372 รอบ x 20 ตวั x 4 เครื่องจกัร  

              = 29,765 ตวัต่อวนั (100%)  
- กระบวนการตรวจสอบชิน้งานและบรรจ ุ

ความสามารถในการผลติ = (76,800 วนิาท ี/ 480 วนิาท)ี  
                                = 160 รอบ x 25 ตวั x 6 สถานี  

              = 24,000 ตวัต่อวนั (100%)  
- จากการค านวณความสามารถการผลติ ดงัรูปที่ 5 จะเห็น

ไดว้่า กระบวนการขึน้รูปและกระบวนการอบชิน้งาน ไมไ่ด้
ตามเป้าหมายที ่14,500 ชิน้ต่อวนั  จงึตอ้งใชเ้ทคนิคในการ
ลดความสูญเปล่า ลดเวลาในการปฏิบัติงาน และช่วย
จดัการท างานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและได้
ชิน้งานสงูสุด นอกจากนัน้ตอ้งใชก้ารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เพือ่ปรบักระบวนการตดัตกแต่ง และตรวจสอบชิ้นงานและ
บรรจุลง ใหส้มดุลกบักระบวนการอื่นๆ 

 
 

รปูที ่5 ความสามารถในการผลติ กอ่นท าการปรบัปรุง 
 
4.3 ผลการออกแบบและแนวทางปรบัปรงุ 

- กระบวนการขึ้นรูป (Curing) ทางผู้วิจยัได้ท าการจ าลอง
สถานการณ์ ให้พนักงาน 1 คนปฏิบัติงาน 2 เครื่องจกัร 
พบว่า สามารถลดเวลาการปฏบิตัิงาน จากเดมิอยู่ที่ 420 
วนิาทต่ีอหนึ่งรอบการท างาน ลดลงเหลอืเพยีง 360 วนิาท ี
ท าให้สามารถลดจ านวนพนักงานได้ถึง 50% จากเดมิใช้
พนักงานจ านวน 16 คนต่อวนั เหลือเพียง 8 คนต่อวัน
เท่านัน้ หลงัการตดิตามผล 1 เดอืนพบว่า พนกังานมคีวาม
เมื่อยลา้ เพราะไม่มเีวลาหยุดพกั ทางผู้วจิยัจงึต้องท าการ
ลดเวลาในการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ ดงันี้ 

- ออกแบบอุปกรณ์ช่วยวางโครงโลหะ (Fixture for load 
Metal Case) ท าให้ลดเวลาจากเดิมใช้เวลาถึง 45 วินาท ี
หลงัท าการปรบัปรุง ใชเ้วลาเพยีง 27 วนิาท ี 

- ก าหนดวิธีการเรียงชิ้นงานใหม่ เพื่อแก้ปญัหาชิ้นงาน 
ตดิกนั ลดเวลาในใส่ชิ้นยางลงในแม่พมิพ์ จากเดมิใชเ้วลา
ถงึ 54 วนิาท ีหลงัท าการปรบัปรุงใชเ้วลาเพยีง 27 วนิาท ี 

- ออกแบบอุปกรณ์ช่วยหยิบชิ้นงานออก เพื่อช่วยให้
พนกังานสามารถหยบิชิน้งานไดโ้ดยงา่ย เดมิใชเ้วลาถงึ 54 
วนิาท ีหลงัท าการปรบัปรุง ใชเ้วลาเพยีง 45 วนิาท ี 
หลงัจากท าการแกไ้ข จากเดมิใชเ้วลาในการปฏบิตังิานต่อ
รอบ 360 วนิาท ีหลงัการพนกังานใชเ้วลาเพยีง 314 วนิาท ี
พนักงานมเีวลารอคอย 92 วนิาทีต่อการปฏิบตัิงานหนึ่ง
รอบ ซึ่งผลตอบรบัจากพนักงานเป็นที่น่าพอใจ ลดความ
เมือ่ยลา้ 

-  ก ร ะ บ ว น ก า ร อ บ ชิ้ น ง า น  (Post Cure)  เนื่ อ ง จ า ก
ความสามารถในการผลิตต่อวนั อยู่ที่ 14,400 ชิ้น แก้ไข
โดยการใชตู้อ้บเพิม่อกี 1 ตูใ้นกะกลางคนื เพื่อชดเชยก าลงั
การผลติทีห่ายไป โดยตู้อบสามารถปรบัอุณหภูมแิละเวลา
ได ้ซึง่ยดืหยุ่นต่อการผลติ 

- กระบวนการตดัตกแต่ง ใส่สปรงิและอดัจารบ ีเดมิใชว้ธิกีาร
วางชิ้นงานบนรางเลื่อน (Conveyor) ผูว้จิยัจงึออกแบบชุด
วางชิ้นงานแบบแนวตัง้ (Tower Loading) ซึ่งท าให้วาง
ชิ้นงานได้ 20 ชิ้น เพียงครัง้เดียว โดยมีต้นทุนในการ
ปรับปรุงราคาเครื่องละ 200,000 บาท หลังปรับปรุง 
สามารถลดระยะเวลาในการเดนิกลบัมาวางชิ้นงานได้ ท า
ให้พนักงาน 1 คน สามารถปฏิบัติงานได้ 2 เครื่องจักร 
ส่งผลให้เวลาในการปฏบิตัิงานเพิม่ขึ้น จากเดมิอยู่ที่ 204 
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วนิาทต่ีอหนึ่งรอบการท างาน เพิม่ขึ้นเป็น 310 วนิาท ีแต่
ส่งผลใหส้ามารถลดจ านวนพนกังานไดถ้งึ 50% จากเดมิใช้
พนักงานจ านวน 8 คนต่อวัน เหลือเพียง 4 คนต่อวัน
เท่านัน้ 

 
 

รปูที ่6 การปรบัปรุงชุดวางชิน้งานในกระบวนการตดัตกแต่ง 
 

- กระบวนการตรวจสอบและบรรจุ เนื่องจากการปรบัปรุง
ครัง้นี้ ต้ อ งการชิ้น งาน  14,500 ชิ้น ต่อวัน  ผู้ จ ัดท าจึง
ก าหนดใหใ้ชพ้นกังานเพยีง 4 คนต่อวนั จะท าใหไ้ดช้ิ้นงาน 
จ านวน 16,000 ชิ้นตรงตามเป้าหมาย โดยจะท าการลด
จ านวนพนักงานในกระบวนนี้  จากเดิมใช้ 12 คนต่อวัน 
เหลอืเพยีง 8 คนต่อวนั โดยน าพนักงานยา้ยไปเพิม่มูลค่า
ใหก้บัส่วนการผลติอื่นๆ ต่อไป 

 

4.4 ผลการวิจยั 
- ความสามารถการผลิต  ดังรูปที่  6 จะเห็นได้ว่า ทุ ก

กระบวนการสามารถผลติได้ตามเป้าหมายที่ 14,500 ชิ้น
ต่อวนั  

 

 
 

รปูที ่7 ความสามารถในการผลติ หลงัท าการปรบัปรุง 
 

- ลกัษณะของแผนผังในกระบวนการผลิต (Line Layout) 
สายการผลติ “A” หลงัท าการปรบัปรุง ใช้พนักงานในการ
ผลติ ลดลง จากเดมิใชพ้นกังาน 48 คน เหลอืเพยีง 22 คน  

 
รปูที ่7 แผนผงัสายการผลติ “A” หลงัท าการปรบัปรุง 

 
5. สรปุผลการศึกษา 

หลงัท าการปรบัปรุงกระบวนการผลิต จากเดิมใช้จ านวน
พนักงานระดับปฏิบัติงานจ านวน 48 คน หลังท ากิจกรรม ใช้
พนักงานเพยีง 22 คน ลดลงคดิเป็น 54% และเพิม่ปรมิาณผลผลติ
ต่อวันของสายการผลิต A จากเดิมอยู่ที่  14,285 ชิ้น หลังท า
กจิกรรมปรมิาณผลผลติต่อวนั อยู่ที่ 14,500 ชิ้น เพิ่มขึ้น 215 ชิ้น
ต่อวนั คดิเป็น 1.5% ดงัรปูที ่8 

 

 
 

รปูที ่8 ผลการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
 

หลังจากการปรับปรุงแก้ไข แล้ว ทางผู้วิจ ัยได้จัดท า
มาตรฐานการท างาน (Work Procedure) ในการปฏิบัติงานโดย
ยดึถอืตามมาตรฐาน ISO/TS16949 ตามโรงงานผูผ้ลติชิน้ส่วนยาน
ยนต์  เช่น เอกสารระบุแผนผังจุดที่พนักงานต้องปฏิบัติงาน  
(Operation Chart) เอกสารแสดงเวลาต่อหนึ่งรอบของพนกังานและ
เครื่องจักร (Combination Chart) และต้องจัดท ามาตรฐานแสดง
ขัน้ตอนวธิกีารปฏบิตัิงาน (Work Procedure) อย่างชดัเจน เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั  
 
 
 
 

 

14,500

+26 คน

(+54%)

+215 ชิน้

(+1.5%)

รายการ ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ ผลท่ีได้รบั

จ ำนวนพนกังำน (Man)

(คน)

ปรมิำณผลผลติ (Productivity)

(ชิน้ต่อวนั)

48 คน

14,285

22 คน
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของการสร้าง
สายการผลติกระบวนการชบุสดีว้ยไฟฟ้าภายในบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์
ใน 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิศวกรรมและด้านการเงนิ พร้อมทัง้วิเคราะห์
ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ต่อมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
โครงการ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต และปริมาณการผลิต โดยก าหนดให้
ระยะเวลาด าเนินงานของโครงการนี้เท่ากบั 15 ปี จากการศกึษาพบว่า 
โครงการนี้ต้องใช้เงนิลงทุนเริม่ต้น 5.40 ล้านบาท มูลค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
โครงการเท่ากับ 330.18 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 0.12 ปี 
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ถา้ตน้ทนุการผลติเพิม่ขึน้ หรอืปรมิาณการผลติลดลง 10%, 20% และ 
30% โครงการนี้ยงัมคีวามเหมาะสมในการลงทนุ 
ค าส าคญั: การศกึษาความเป็นไปได้, การชุบสีด้วยไฟฟ้า, การวิเคราะห์
ความไวต่อการเปลีย่นแปลง 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research are to study the feasibility of 
setting up an electro deposition paint process in automotive-part 
manufacturing in two areas, engineering and finance, and also to 
analyze sensitivity of factors related to project net present value 
including production cost and production volume. Operating period of 
this project is 15 years. The results show that this project needs 5.40 
million baht of initial investment. The project consists of 330.18 million 
baht of net present value and 0.12 year of payback period. 
Furthermore, the sensitivity analysis also indicates that if the 
production cost increases or the production volume decreases by 
10%, 20% and 30%, this project is still feasible for investment. 
Keywords: Feasibility Study, Electro Deposition Paint, Sensitivity 
Analysis 
 
1) บทน า 

กระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมทีี่
ได้ร ับความนิยมอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์  โดยเป็น
เทคโนโลยีเกี่ยวกบัพื้นผิวซึ่งมีคุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดคือการเพิ่ม
ความทนทานต่อการกดักร่อนของตัวถังรถยนต์ อะไหล่ และโครง

เหล็ก ซึ่งมลีกัษณะเด่นในการป้องกนัการสกึกร่อนจากภายในและ
ความสามารถในการจบัผวิไดส้ม ่าเสมอทัว่ทุกส่วน [1-2] 

บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กรณีศึกษามรีายการชิ้นงานที่
ตอ้งผ่านกระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าจ านวนมาก โดยชิน้งานทัง้หมดที่
ต้องผ่านกระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าจะถูกส่งไปยงับรษิทัผูใ้หบ้รกิาร
ชุบสภีายนอกเพื่อท าการชุบสแีละถูกส่งกลบัมายงับรษิทักรณีศกึษา
เพื่อผลิตในกระบวนการถัดไปหรอืท าการส่งมอบให้กบัลูกค้า จาก
กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้มเีวลาน าในการผลติมากกว่าชิ้นงาน
อื่นๆ ที่ไม่ต้องท าการชุบสดี้วยไฟฟ้า และน าไปสู่การจดัเก็บวสัดุคง
คลงัทีม่ากขึน้ โดยเฉลีย่ 5.50 วนัต่อรายการ ซึ่งก่อให้เกดิต้นทุนการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น และหากเกิดปัญหาภายในกระบวนการผลิตซึ่งจะมี
ความเสี่ยงต่อการส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้าล่าช้า จะต้องมกีารวิ่งรถ
เทีย่วพเิศษเพือ่รบัหรอืส่งชิน้งานเป็นกรณเีร่งด่วน ซึง่ท าใหเ้กดิต้นทุน
ในการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วย  ดังนั ้น หากมีการสร้างสายการผลิต
กระบวนการชุบสดี้วยไฟฟ้าไว้ภายในบรษิัทกรณีศกึษาเอง จะท าให้
สามารถควบคุมเวลาน าในการผลติไดแ้ละน าไปสู่การลดการจดัเก็บ
วัสดุคงคลังซึ่งจะท าให้มีต้นทุนการผลิตลดลง และเนื่ องจาก
สายการผลิตกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของบริษัท
กรณศีกึษาเมือ่มกีรณเีร่งด่วนกไ็ม่มคีวามจ าเป็นต้องใชร้ถเทีย่วพเิศษ
เพือ่รบัหรอืส่งชิน้งานอกี น าไปสู่การลดตน้ทุนการขนส่งดว้ย 

 
2) ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1) การชุบสดีว้ยไฟฟ้า 
การเคลอืบผวิโลหะด้วยสเีป็นวธิกีารป้องกนัการกดักร่อนที่

ได้ร ับความนิยมมากวิธีหนึ่ง โดยเทคโนโลยีการชุบสีด้วยไฟฟ้า 
(Electro Deposition Paint, EDP) เป็นวธิทีีม่กีารใชเ้งนิลงทุนสงูแต่ให้
ประสิทธิภาพในการผลิตที่ดี มีความคุ้มค่าในการใช้ว ัตถุดิบ มี
ความสามารถในการยดึเกาะครอบคลุมทัง้ด้านนอกและดา้นใน การ
ป้องกนัสนิม และใหค้วามหนาของชัน้สทีีส่ม ่าเสมอเท่ากนัทุกจุดและ
ทุกชิ้นงาน โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สทีี่ไอออนเป็นลบ (Anodic 
Electro Deposition Paint, AEP) และสทีีไ่อออนเป็นบวก (Cathodic 
Electro Deposition Paint, CEP) โดยปัจจุบนัสทีีไ่อออนเป็นบวก
ไดร้บัความนิยมมากกว่า [3] 
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2.2) การศกึษาความเป็นไปได ้
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการท าให้ผูบ้รหิารมคีวาม

มัน่ใจว่าโครงการทีเ่ลอืกมานัน้มคีวามเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคและทาง
ปฏบิตั ิมผีลตอบแทนที่คุม้ค่าต่อการลงทุนและสามารถใชท้รพัยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษา 2 ด้าน 
ไดแ้ก่ 

2.2.1) การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิควศิวกรรม 
การศึกษาในด้านนี้จะท าให้ทราบถึงขนาดก าลงัการผลิตที่

เหมาะสมว่าควรเป็นเท่าไร มกีระบวนการผลติทีเ่หมาะสมเป็นอย่างไร 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ในการผลติมอีะไรบ้าง การศกึษาในด้านนี้จะ
เน้นถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของโรงงานที่จะลงทุน
โดยเฉพาะ [4] 

2.2.2) การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินเป็นการวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางการเงนิและวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร
ของโครงการ ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์สงูสุดของเจา้ของโครงการ [4] โดยใช้
เครือ่งมอืวเิคราะหท์างการเงนิ 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1) มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value, NPV) 
วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธเิป็นการน าค่ากระแสเงนิสดสุทธขิองแต่

ละปีมาเทียบเป็นมูลค่าปัจจุบันตามอัตราส่วนลดที่ก าหนด โดย
ค านวณจากสตูร [5] 
 

 𝑁𝑁𝑁   𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁 
𝑁

𝑁  

 (1) 

 
เมือ่ NPV = มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ

   NCFt = กระแสเงนิสดสุทธปีิที ่1, 2, …,n 
   at = อตัราส่วนลดปีที ่1, 2, …,n 
   t = ปีที ่1, 2, …,n 
   n = ระยะเวลาโครงการ 
 

2) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period, PB) 
ระยะเวลาคืนทุนคือระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิจากการ

ด าเนินงานมคี่าเท่ากบัเงนิลงทุนของโครงการ ค านวณจากสตูร [5] 
 

       
  

  
 (2) 

เมือ่ PB = ระยะเวลาคนืทุน 
   Yb = จ านวนปีก่อนคนืทุน 
   UI = เงนิลงทุนทีเ่หลอืก่อนคนืทุน 
   Cd = กระแสเงนิสดระหว่างปี 

2.3) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
วรวุฒ ิวีระวฒัน์ [6] ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย

ก าลงัการผลติ กรณศีกึษาบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัและความสามารถในการผลติ โดยมสีมมติฐานเบื้องต้นคอื
ต้องสร้างบรษิัทแห่งใหม่ในพื้นที่นอกเขตชุมชนเพื่อความสะดวกใน
การขยายงานและเวลาปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่าที่ตัง้ของ

โรงงานใหม่จะตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมทุรปราการ การลงทุนของโครงการใชเ้งนิลงทุนทัง้สิ้น 35.17 ลา้น
บาท โดยเป็นส่วนของเจา้ของจ านวน 18.17 ลา้นบาท และส่วนของ
เงนิกูจ้ากบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวน 17.00 
ล้านบาท ราคาขายผลิตภณัฑ์ก าหนดไว้ชิ้นละ 32.50 บาท การ
วเิคราะหด์า้นการเงนิพบว่าระยะเวลาคนืทุนของโครงการเท่ากบั 3.70 
ปี มมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการเท่ากบั 1.93 ลา้นบาท ดชันีก าไร
ของการลงทุนเท่ากบั 1.055 เท่า และอตัราผลตอบแทนของโครงการ
เท่ากบัร้อยละ 12.07 จากการประเมนิการลงทุนสรุปว่าโครงการนี้มี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

วรพล พวงมาล ี[7] ได้ศกึษาความเป็นไปได้ในการขนถ่าย
ผา้ดบิดว้ยโซ่ล าเลยีงแทนการใชร้ถลากจูง กรณีศกึษาโรงงานยอ้มผา้
ตวัอย่าง โดยการขนถ่ายผา้ดบิโดยการใชร้ถลากจูงมคี่าใชจ้่ายเท่ากบั 
1.35 ลา้นบาทต่อปี จากการศกึษาไดอ้อกแบบระบบการล าเลยีงแบบ 
Towline โดยใชเ้งนิลงทุนเริม่ต้นเท่ากบั 1.54 ลา้นบาท เมือ่ใชว้ธิกีาร
ขนถ่ายแบบโซ่ล าเลยีงท าใหเ้กดิค่าใชจ้่ายในการขนถ่ายผา้ดบิเท่ากบั 
0.64 ลา้นบาทต่อปี สามารถลดค่าใชจ้่ายได ้0.71 ลา้นบาทต่อปีหรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 47.40 ต่อปี และสามารถคนืทุนไดใ้นระยะเวลา 2.16 ปี 

รกัษ์ ผวินิ่ม และสทิธพิร พมิพ์สกุล [8] ไดศ้กึษาความเป็นไป
ได้ในการตัง้โรงงานผลิตถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งในจังหวัด
ประจวบครีขีนัธใ์น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิควศิวกรรม 
ด้านบรหิารและด้านการเงนิ พร้อมทัง้วเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ราคาขาย ต้นทุนการผลิต และยอดขาย  จาก
การศกึษาพบว่าโครงการนี้มคีวามเหมาะสมในการลงทุน 

ธนวรรณ อศัวไพบรูณ์ [9] ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
ธุรกจิผลไมล้อยแกว้ กรณีศกึษาสละลอยแกว้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกจิสละลอยแกว้ โดยศกึษาดา้น
การตลาด การผลติ และการเงนิ จากการศกึษาพบว่ามคีวามเป็นไป
ได้ทางการตลาด เนื่ องจากตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก มี
กระบวนการผลติไมซ่บัซอ้น และมคีวามเป็นไปไดท้างการเงนิในกรณี
ลงทุนปกต ิและในกรณทีีย่อดขายของโครงการลดลง 10% หรอืตน้ทุน
แปรผนัเพิ่มขึ้น 10% ผลการศึกษาพบว่ายงัมคีวามเป็นไปได้ในทุก
กรณ ี
 
3) วิธีการด าเนินงาน 

3.1) การศกึษาขอ้มลูการด าเนินงานในปัจจุบนั 
 

 
รปูที ่1: การด าเนินงานในปัจจุบนัของบรษิทักรณีศกึษา 

 
จากรูปที่ 1 แสดงการด าเนินงานในปัจจุบันของบริษัท

กรณีศกึษา คอืเมื่อบรษิทัรบัชิ้นส่วนหรอืวตัถุดบิเขา้มาแล้ว ชิ้นส่วน
หรือวัตถุดิบดังกล่าวจะถูกส่งไปยังแผนกขึ้นรูปหรือแผนกเชื่อม 

ชิน้ส่วน/ 
วตัถุดบิ 

ขึน้รปู/ 
เชือ่ม รอส่ง 

บรษิทัรบัจา้งชบุสดีว้ยไฟฟ้า 

ตรวจสอบ 
ประกอบ 

ลกูคา้ 
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หลงัจากนัน้ชิ้นงานที่จะต้องผ่านการชุบสดี้วยไฟฟ้าจะถูกเบกิไปยงั
พืน้ทีเ่ตรยีมการจดัส่งเพื่อท าการจดัส่งชิ้นงานไปยงัผูร้บัจา้งชุบสดีว้ย
ไฟฟ้าภายนอกและหลงัจากท าการชุบสดีว้ยไฟฟ้าเสรจ็แลว้จะต้องส่ง
ชิน้งานกลบัมาสู่บรษิทักรณศีกึษาเพือ่ท าการตรวจสอบคุณภาพสแีละ
ส่งไปจดัเกบ็และส่งมอบใหล้กูคา้หรอืเขา้สู่กระบวนการผลติในขัน้ตอน
ต่อไป ซึ่งปัจจุบนับรษิัทกรณีศกึษาใชบ้รกิารผูร้บัจา้งชุบสีดว้ยไฟฟ้า
ทัง้หมด 7 บรษิัท โดยขอ้มูลในการจ้างชุบสดี้วยไฟฟ้าตัง้แต่เดอืน
มกราคม พ.ศ.2558 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2559 มชีิ้นงานทีต่้องผ่าน
กระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าทัง้หมด 180 รายการ มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
71.20 ลา้นบาทต่อปี (5.93 ลา้นบาทต่อเดอืน) แต่เนื่องจากมชีิ้นงาน
บางรายการทีม่กีารยกเลกิการผลติท าให้ในปี พ.ศ. 2560 มชีิ้นงานที่
จะตอ้งผ่านกระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าคงเหลอืทัง้หมด 149 รายการ 
มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 65.52 ล้านบาทต่อปี (5.46 ล้านบาทต่อ
เดอืน) 

3.2) การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิควศิวกรรม 
การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิควศิวกรรมประกอบดว้ย 

การศกึษาลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์ ขนาดการผลติที่เหมาะสม 
และกระบวนการผลติ เพือ่ใหก้ารจดัตัง้สายการผลติกระบวนการชุบสี
ด้วยไฟฟ้ามีขนาดการผลิตที่เหมาะสม และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในดา้นของปรมิาณและคุณภาพของผลติภณัฑ ์

3.2.1) ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์ 
จากเกณฑ์มาตรฐานของลูกค้าก าหนดว่าชิ้นงานที่ผ่าน

กระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าจะตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
1) ก่อนกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าชิ้นงานจะต้องผ่าน

กระบวนการชุบดว้ยซงิคฟ์อสเฟต (เพือ่เพิม่ผวิสมัผสัของผวิชิน้งาน) 
2) ชิน้งานจะตอ้งชุบดว้ยสดี าเท่านัน้ 
3) ความหนาของชัน้สหีลงัจากชิน้งานแหง้แลว้จะต้องไม่น้อย

กว่า 15 ไมโครเมตร 
4) ความแขง็ของสจีะตอ้งมากกว่าหรอืเท่ากบัดนิสอความเขม้

ระดบั H 
5) การยดึเกาะของสตีอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
6) ชิ้นงานต้องผ่านการทดสอบการเกดิสนิมแดงด้วยละออง

เกลอือย่างน้อย 840 ชัว่โมง 
3.2.2) ขนาดก าลงัการผลติ 
จากการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา

พบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จะมีชิ้นงานที่ต้องผ่าน
กระบวนการชุบสดี้วยไฟฟ้ามทีัง้หมด 149 รายการ คดิเป็นจ านวน
ชิ้นงาน 13.21 ล้านชิ้น ต่อปี และทางบริษัทต้องเผื่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงของค าสัง่ซื้อของลูกค้าที่ 20% ดังนัน้ สายการผลิต
กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าที่จะออกแบบขึ้นจะต้องสามารถผลิต
ชิน้งานไดอ้ย่างน้อย 15.85 ลา้นชิน้ต่อปี (1.20×13.21 ลา้นชิน้ต่อปี) 

3.2.3) กระบวนการผลติ 
กระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าแบ่งข ัน้ตอนการท างานออกเป็น 

3 ข ัน้ตอน ได้แก่ กระบวนการปรบัสภาพผวิ กระบวนการชุบสดี้วย
ไฟฟ้า และกระบวนการอบ ดงันัน้ สายการผลติจะต้องถูกออกแบบ
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อกระบวนการต่างๆ ได้ รวมทัง้จะต้อง

ค านึงถึงความสามารถในการผลิตเพื่อให้มกี าลังการผลติที่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ได ้

3.3) การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน เป็นการวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางด้านการเงนิหรือวเิคราะห์ความสามารถในการท า
ก าไรของโครงการ เพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อเจา้ของโครงการ โดยศกึษา
ในหวัขอ้ต่อไปนี้ 

3.3.1) การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ 
โดยทัว่ไประยะเวลาด าเนินงานของโครงการจะก าหนดจาก

อายุการใชง้านของเครื่องจกัรที่เป็นทรพัย์สนิหลกัของโครงการ  โดย
เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมสจีะมอีายุการใชง้าน 15 ปี [10] ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึก าหนดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการเท่ากบั 15 ปี 

3.3.2) การวเิคราะหค์่าใชจ้่ายของโครงการ 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการส าหรับการสร้าง

สายการผลติกระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้า ประกอบดว้ย 
1) ค่าประมาณเงนิลงทุนขัน้ต้น ไดแ้ก่ ค่าตดิตัง้สายการผลติ

กระบวนการชุบสดี้วยไฟฟ้า ค่าติดตัง้ระบบผลติน ้าปราศจากแร่ธาตุ 
(Reverse Osmosis, RO) ค่าตดิตัง้ระบบผลติน ้าปราศจากไอออน 
(Deionized Water, DI) และค่าอุปกรณ์จบัยึดชิ้นงานเพื่อเข้าสู่
กระบวนการ (Hanger) 

2) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่อปี ไดแ้ก่ ค่าสแีละสารเคมทีี่
ใช้ในกระบวนการผลิต ค่าเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค และค่าแรง
พนกังาน 

3.3.3) เกณฑก์ารวเิคราะหค์วามเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 
ผู้วิจยัใช้เครื่องมอืการวิเคราะห์ทางการเงนิ 2 ชนิด ได้แก่ 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิและระยะเวลาคนืทุน โดยมเีงือ่นไขในการตดัสนิใจ 
ดงันี้ 

1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) - หากค่า NPV ที่ค านวณได้มี
ค่าต ่ากว่าศูนย์ (0) แสดงว่าโครงการนี้ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน หากค่า 
NPV ที่ค านวณได้มคี่ามากกว่าศูนย์ (0) แสดงว่าโครงการนี้มคีวาม
คุม้ค่าแก่การลงทุน และหากค่า NPV ทีค่ านวณไดม้คี่าเท่ากบัศูนย์ (0) 
ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของเจา้ของโครงการ 

2) ระยะเวลาคนืทุน (PB) – โครงการทีคุ่ม้ค่าต่อการลงทุนคอื
โครงการทีม่รีะยะเวลาในการคนืทุนสัน้หรอืระยะเวลาคนืทุนน้อยกว่า
ระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ ส่วนโครงการที่ไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนคือโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนนานหรือระยะเวลาคืนทุน
มากกว่าระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ 
 
4) ผลการด าเนินงาน 

4.1) ผลการศกึษาดา้นเทคนิควศิวกรรม 
4.1.1) ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์ 
จากการศกึษาลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์ในขอ้ 3.2.1 ท า

ให้ทราบว่าบริษัทกรณีศึกษาสามารถด าเนินกจิกรรมการชุบสีด้วย
ไฟฟ้าได ้โดยในสายการผลติกระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าจะต้องมีบ่อ
ซิงค์ฟอสเฟตรวมอยู่ด้วย และในบ่อชุบสดี้วยไฟฟ้าจะต้องควบคุม
แรงดนัไฟฟ้าให้อยู่ระหว่าง 170-180 โวลต์ อุณหภูม ิ32-35 องศา
เซลเซยีส และใชเ้วลาประมาณ 2 นาท ีหลงัจากนัน้ท าใหแ้หง้โดยการ
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อบรอ้นดว้ยอุณหภูม ิ180 องศาเซลเซยีส เป็นนานเวลา 20 นาท ีซึ่ง
กระบวนการผลิตจะแสดงไว้ในขอ้ 4.1.3 ดงันัน้ จากการศกึษาจึง
สรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผลิตชิ้นงานได้ตามลักษณะที่ลูกค้า
ตอ้งการ 

4.1.2) ขนาดก าลงัการผลติ 
จากขนาดชิ้นงานของบริษัทกรณีศึกษาท าให้ออกแบบ

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้า โดย
อุปกรณ์แขวน (Hanger) 1 ชิ้นสามารถแขวนชิ้นงานได้ 10-40 ชิ้น 
ระยะห่างของอุปกรณ์แขวนแต่ละชิ้นห่างกนั 60 เซนตเิมตร ความเรว็
ของสายพานล าเลียงที่น าอุปกรณ์แขวนเข้าสู่กระบวนการผลิต
เคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็ 2 เมตรต่อนาท ีบรษิทักรณศีกึษามเีวลาท างาน 
16 ชัว่โมงต่อวนั มวีนัท างาน 265 วนัต่อปี ดงันัน้ ท าใหส้ายการผลติ
กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ามกี าลงัการผลิตน้อยที่สุด  (เมื่อแขวน
ชิ้นงาน 10 ชิ้นต่อ 1 อุปกรณ์แขวน) เท่ากบั 8.48 ลา้นชิ้นต่อปี และมี
ก าลงัการผลิตมากที่สุด (เมื่อแขวนชิ้นงาน 40 ชิ้นต่อ 1 อุปกรณ์
แขวน) เท่ากบั 33.92 ลา้นชิ้นต่อปี ซึ่งจากขนาดก าลงัการผลตินี้สรุป
ไดว้่ามคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้ 

4.1.3) กระบวนการผลติ 
จากการศึกษากระบวนชุบสีด้วยไฟฟ้าซึ่งแบ่งข ัน้ตอนการ

ท างานหลกัๆ ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ กระบวนการปรบัสภาพผวิ 
(บ่อที ่1-6) กระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้า (บ่อที ่7-13) และกระบวนการ
อบ  (สถานีงานที่  14-15)  ท าให้สามารถออกแบบสายการผลิต
กระบวนการชุบสดี้วยไฟฟ้าออกเป็นสถานีงานไดท้ัง้หมด 15 สถานี
งาน ดงัแสดงในรปูที ่2 

 

 
รปูที ่2: แผนผงัของสายการผลติกระบวนการชบุสดีว้ยไฟฟ้า 

 

บ่อที ่1 ลา้งไขมนัรอ้น 1 โดยการพ่นน ้าผสมสารเคม ี(Parco 
Cleaner 338L) ทีม่อุีณหภมู ิ50-60 องศาเซลเซยีสผ่านชิน้งาน 

บ่อที ่2 ลา้งไขมนัรอ้น 2 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าผสม
สารเคม ี(Parco Cleaner 338L) ทีม่อุีณหภมู ิ50-60 องศาเซลเซยีส 

บ่อที ่3 ล้างน ้า DI 1 โดยการพ่นน ้าปราศจากไอออน (DI 
Water) ผ่านชิน้งาน 

บ่อที ่4 ลา้งน ้า DI 2 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าปราศจาก
ไอออน 

บ่อที่ 5 ปรบัสภาพผวิ โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าผสม
สารเคม ี(Bonderite M AC 56) 

บ่อที่ 6 อ่างซิงค์ฟอสเฟต โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อซิงค์
ฟอสเฟตทีม่อุีณหภมู ิ48-52 องศาเซลเซยีส 

บ่อที ่7 ลา้งน ้า DI 3 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าปราศจาก
ไอออน 

บ่อที ่8 ลา้งน ้า DI 4 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าปราศจาก
ไอออน 

บ่อที ่9 ลา้งน ้า DI 5 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าปราศจาก
ไอออน โดยควบคุมค่าการน าไฟฟ้าให้น้อยกว่า 3 ไมโครวนิาทต่ีอ
เซนตเิมตร 

บ่อที ่10 บ่อชุบสดีว้ยไฟฟ้า โดยการน าชิน้งานจุ่มลงในบ่อสทีี่
มอุีณหภมู ิ32-35 องศาเซลเซยีส โดยมกีารปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไป
ผ่านชิน้งานเพือ่ใหส้ตีดิชิน้งานในอตัราเดยีวกนัตลอดทัง้ชิน้ 

บ่อที ่11 บ่อ UF 1 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าปราศจาก
ไอออน จากนั ้นน ้ าที่ผ่ านการล้างชิ้นงานแล้วจะไหลเข้าไปสู่
กระบวนการกรองเพือ่แยกสอีอกจากน ้า (Ultra-Filter, UF) 

บ่อที ่12 บ่อ UF 2 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้าปราศจาก
ไอออน โดยควบคุมค่า pH ใหอ้ยู่ที ่5.5 

บ่อที่ 13 ล้างน ้า DI 6 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน ้า
ปราศจากไอออน โดยควบคุมค่าการน าไฟฟ้าให้น้อยกว่า 10 
ไมโครวนิาทต่ีอเซนตเิมตร 

สถานีงานที ่14 จุดเป่าลม โดยการเป่าลมผ่านชิ้นงานเพื่อไล่
น ้าทีเ่กาะอยู่บนผวิชิน้งาน 

สถานีงานที่ 15 เตาอบ โดยการอบชิ้นงานในเตาอบที่
อุณหภมู ิ170-180 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 20 นาท ีหลงัจากชิ้นงาน
ผ่านออกจากเตาอบตอ้งเป่าลมเพือ่ลดอุณหภมูลิงประมาณ 3 นาท ี

สายการผลติกระบวนการชุบสดี้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการ
ผลิตแบบต่อเนื่องโดยใช้สายพานล าเลียงเป็นตัวขบัเคลื่อนภายใน
กระบวนการ ซึ่งจะใชพ้นักงานในการแขวนชิ้นงานเขา้กบัอุปกรณ์จบั
ยดึเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลติและน าชิ้นงานออกจากอุปกรณ์จบัยดึ
หลงัจากชิ้นงานออกจากกระบวนการผลติเพยีงสองจุดเท่านัน้ ซึ่งไม่
จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานทีม่ทีกัษะพเิศษใดๆ 

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่าโครงการมคีวามเป็นไปได้ด้านเทคนิค
วศิวกรรม คอื สายการผลติกระบวนการชุบสดีว้ยไฟฟ้าสามารถผลติ
ชิ้นงานได้ตามลกัษณะที่ลูกคา้ก าหนด รวมทัง้มขีนาดก าลงัการผลติ
มากพอที่จะรองรบัความต้องการของลูกคา้ได ้และบรษิทักรณีศกึษา
สามารถว่าจา้งบรษิทัออกแบบและตดิตัง้สายการผลติกระบวนการชุบ
สดีว้ยไฟฟ้าภายในประเทศมาท าการออกแบบและตดิตัง้ใหไ้ด ้

 
4.2) ผลการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 
การวิเคราะห์ด้านการเงิน โดยผู้วิจ ัยก าหนดระยะเวลา

ด าเนินงานของโครงการเท่ากบั 15 ปี ใชข้อ้มลูต่างๆ ดงันี้ 
1) กระแสเงนิสดจ่ายของเงนิลงทุนเบื้องต้น 5.40 ล้านบาท 

ประกอบด้วย ค่าติดตัง้สายการผลติกระบวนการชุบสดี้วยไฟฟ้า 5 
ลา้นบาท ค่าระบบท าน ้า DI 0.23 ลา้นบาท ค่าเครื่องกรองน ้า RO 
0.02 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน 0.015 ล้านบาท ค่าถงัแก๊ส
ใหม ่0.135 ลา้นบาท 

2) กระแสเงนิสดจ่ายในการด าเนินงานต่อปีเฉลีย่ 21.28 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย ค่าสารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 19.01 ล้าน
บาท ค่าเชื้อเพลงิ 1.13 ลา้นบาท ค่าสาธารณูปโภค 0.49 ล้านบาท 
ค่าแรงพนกังาน 0.65 ลา้นบาท 
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3) กระแสเงนิสดสุทธต่ิอปี 44.23 ล้านบาท มาจากส่วนต่าง
ระหว่างกระแสเงนิสดรบัต่อปี 65.52 ลา้นบาท และกระแสเงนิสดจ่าย
ในการด าเนินงานต่อปีเฉลีย่ 21.28 ลา้นบาท 

จากการค านวณในสภาวะปกติไดค้่า NPV เท่ากบั 330.18 
ลา้นบาท และไดร้ะยะเวลาคนืทุนเท่ากบั 0.12 ปี ทัง้นี้ NPV มคี่ามาก
เนื่องจาก การด าเนินการชุบสดีว้ยไฟฟ้าเองภายในบรษิทักรณีศกึษา
ท าใหไ้ม่ต้องจ่ายค่าขนส่งทีถู่กคดิรวมมากบัค่าจา้งชุบสดีว้ยไฟฟ้าใน
กรณทีีต่อ้งจา้งบรษิทัชุบสดีว้ยไฟฟ้าภายนอกท า 

การวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทีค่าดว่า
จะมผีลกระทบคอื ต้นทุนการผลติเพิม่ขึน้ และปรมิาณการผลติลดลง 
(อตัราเปลีย่นแปลงที ่10% 20% และ 30%) ซึ่งทัง้ 2 ปัจจยันี้เป็นการ
วเิคราะห์ในแง่ลบว่าโครงการยงัเหมาะสมทีจ่ะลงทุนหรอืไม่ โดยแบ่ง
การวเิคราะหเ์ป็น 7 กรณ ีดงันี้ 

กรณีที ่1 ผลตอบแทนการลงทุนในสภาวะปกติ (ต้นทุนการ
ผลติ 21.28 ลา้นบาทต่อปี ปรมิาณการผลติ 15.85 ลา้นชิน้ต่อปี) 

กรณีที ่2 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ต้นทุนการผลติเพิม่ขึ้น 
10% และปรมิาณการผลติคงที่ (ต้นทุนการผลติ 1.10×21.28 ล้าน
บาทต่อปี) 

กรณีที ่3 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ต้นทุนการผลติเพิม่ขึ้น 
20% และปรมิาณการผลติคงที่ (ต้นทุนการผลติ 1.20×21.28 ล้าน
บาทต่อปี) 

กรณีที ่4 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ต้นทุนการผลติเพิม่ขึ้น 
30% และปรมิาณการผลติคงที่ (ต้นทุนการผลติ 1.30×21.28 ล้าน
บาทต่อปี) 

กรณทีี ่5 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ต้นทุนการผลติคงทีแ่ละ
ปรมิาณการผลติลดลง 10% (ปรมิาณการผลติ 0.90×15.85 ล้านชิ้น
ต่อปี) 

กรณทีี ่6 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ต้นทุนการผลติคงทีแ่ละ
ปรมิาณการผลติลดลง 20% (ปรมิาณการผลติ 0.80×15.85 ล้านชิ้น
ต่อปี) 

กรณทีี ่7 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ต้นทุนการผลติคงทีแ่ละ
ปรมิาณการผลติลดลง 30% (ปรมิาณการผลติ 0.70×15.85 ล้านชิ้น
ต่อปี) 

ผลจากการวเิคราะห์ความไวต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ 7 กรณี
แสดงในตารางที ่1  
 
ตารางที ่1: ผลการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลงของตน้ทนุ
การผลติและปรมิาณการผลติ 
 

กรณี
ท่ี 

อตัราการเปล่ียนแปลง ตวัวดัทางการเงิน 
ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น 

ปริมาณการ
ผลิตลดลง 

NPV 
(ล้านบาท) 

PB 
(ปี) 

1 0% 0% 330.18 0.122 

2 10% 0% 313.89 0.128 

3 20% 0% 297.61 0.135 

4 30% 0% 281.32 0.143 

กรณี
ท่ี 

อตัราการเปล่ียนแปลง ตวัวดัทางการเงิน 

ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น 

ปริมาณการ
ผลิตลดลง 

NPV 
(ล้านบาท) 

PB 
(ปี) 

5 0% 10% 315.75 0.127 

6 0% 20% 277.64 0.145 

7 0% 30% 239.86 0.167 

 
ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า โครงการนี้มคีวามเป็นไปได้ดา้นการเงนิ

เนื่องจากการประเมนิผลดว้ยเครือ่งมอืวเิคราะหท์างการเงนิทัง้ 2 ชนิด 
คอื มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) มคี่ามากกว่าศนูย ์(0) และระยะเวลาคนื
ทุน (PB) มคี่าน้อยกว่าระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ ซึ่งผ่าน
เกณฑใ์นการพจิารณาทัง้ 2 ชนิด และผลการวเิคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลกระทบทัง้ 7 กรณียงัให้ผลที่
ท าใหส้รุปไดว้่าโครงการนี้มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 
5) สรปุ 

จากผลการศกึษาความเป็นไปได้ทัง้ 2 ดา้นคอื ดา้นเทคนิค
วิศวกรรมและด้านการเงนิ สรุปได้ว่า โครงการสร้างสายการผลิต
กระบวนชุบสดี้วยไฟฟ้ามคีวามเป็นไปได้ทัง้ 2 ด้าน - ด้านเทคนิค
วิศวกรรมคือสามารถหาเทคนิคการผลิตภายในประเทศมาผลิต
ผลติภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้และมขีนาดก าลงั
การผลติทีส่ามารถรองรบัความต้องการของลูกคา้ได ้ดา้นการเงนิคอื 
มมีลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) และระยะเวลาคนืทุน (PB) ผ่านเกณฑ์ใน
การพจิารณา และจากการวเิคราะห์ความไวต่อการเปลีย่นแปลงของ
ปัจจยัทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อโครงการทัง้ 7 กรณ ีพบว่าโครงการนี้
มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

 
6) กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นอย่างสูงทีก่รุณา
ใหค้วามช่วยเหลอื แนะน า ตลอดจนใหค้ าปรกึษาในการท าวจิยัฉบบันี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณพงษ์สันต์  สดเจริญ ผู้ช่วยผู้จ ัดการ
โรงงาน บรษิทั วพีพี ีการชุบ จ ากดั และคุณชยพล มานะศรสีุรยินั ใน   
การสนับสนุนข้อมูลในการท างานวิจัยและให้เข้าเยี่ยมชมการ
ปฏบิตังิานในสถานปฏบิตังิานจรงิ 
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บทคดัย่อ  
การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีนมีการใช้หัววัดการ

สัน่สะเทอืนเพื่อตรวจสอบสภาพ สญัญาณการสัน่สะเทอืนทีต่รวจวดัได้มกัจะ
ถูกรบกวนดว้ยคลื่นความถี่ต ่า (<1000 Hz) ในชว่งการท างานของชิน้ส่วนและ
กลไกต่าง ๆ ของเครื่องจกัรกล การประยุกต์ใช้สัญญาณอคูสติกอิมิชชัน
สามารถชว่ยท าใหเ้หน็กระบวนการท างานของเครื่องยนตแ์ก๊สโซลนีไดช้ดัเจน
ขึน้ การศกึษานี้จะใชห้วัวดัอคูสตกิอมิชิชนัเพื่อตรวจสอบการท างานของกลไก
ทีส่ าคญัของเครื่องยนตแ์กส็โซลนี Suzuki 4 จงัหวะ 4 สูบ 16 วาล์ว 1600 CC  
เช่น การท างานของวาล์วไอดีและไอเสีย ที่เงื่อนไขการท างานต่าง ๆ เช่น 
เครื่องยนต์ท างานปกติ ระยะห่างของวาล์วไอดีและไอเสียผดิปกติ และการ
ท างานของหวัฉีดผดิปกต ิเมื่อเครื่องยนตท์ างานแบบไมม่ภีาระ และมภีาระ 10 
Nm และ 20 Nm ผลการศกึษาพบว่าการใชส้ญัญาณอคูสตกิอมิชิชนัสามารถ
ใช้ตรวจสอบกระบวนการท างานที่ส าคญัของเครื่องยนต์และยงัสามารถใช้
ท านายเงื่อนไขการท างานของเครื่องยนต์ทีท่ างานปกติ และท างานผดิปกตทิี่
เงื่อนไขการจ าลองต่าง ๆ ไดด้กีว่าสญัญาณการสัน่สะเทอืน 
ค าส าคญั: สญัญาณอคูสตกิอมิชิชนั, การตรวจสอบสภาพ, เครื่องยนตแ์ก๊สโซ
ลนี, สญัญาณการสัน่สะเทอืน 
 
ABSTRACT 

A gasoline engine condition monitoring uses an 
accelerometer to monitor engine.  Typically, detected vibration signal is 
included considerable noise (<1000 Hz) that related to moving parts and 
mechanisms of rotating machine.  The use of acoustic emission signal 
can help to clearly identify various processes in the gasoline engine 
cycle.  This study was used acoustic emission sensor to investigate 
mechanisms of 4-stoke, 4-cylinder, Suzuki gasoline engine with capacity 
of 1600 cc such as the operation of intake and exhaust valves, clearance 
intake and exhaust valve faults and injector faults when engine was 
running with no load and load of 10 and 20 Nm. It is found that acoustic 
emission signal can be used to monitor engine operations and also can 
be used to predict various simulated engine conditions of normal and 
abnormal engines with better result than vibration signal. 
Keywords:  Acoustic emission, condition monitoring, gasoline engine, 
vibration signal 

1) บทน า 
ปจัจุบนัเทคโนโลยใีนเครื่องยนต์ได้มกีารพฒันาประสทิธภิาพ

ขึ้นอย่างมาก ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ก็มคีวามซับซ้อนมากขึ้นท าให้
บางครัง้ไม่สามารถท าการซ่อมแซมหรอืบ ารุงไดต้รงจุดอย่างทนัท่วงที 
อนัเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เครื่องยนต์เกดิการสกึหรอเพิม่เติมในจุดที่
บกพร่องและไม่ได้รบัการแก้ไข การวเิคราะห์ปญัหาด้วยวธิทีี่ให้ผลที่
ค่อนขา้งแมน่ย า เช่น OBD (ON BOARD DIAGNOSIS) กไ็มค่่อยไดร้บั
ความนิยมตามอู่ซ่อมบ ารุงต่าง ๆ  เนื่องจากเครื่อง OBD มรีาคาแพง
และยุ่งยากในการเชื่อมต่อ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญในการใชเ้ครื่องมอื 
นอกจากนี้ OBD ไม่สามารถตรวจวเิคราะห์ความผดิปรกตจิากชิ้นส่วน
จกัรกลและมขีอ้จากดัค่อนขา้งมากในรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่ได้สร้าง เพื่อ
รองรบัการตรวจสอบแบบ OBD 

การศกึษานี้มเีป้าหมายเพื่อใหก้ารวเิคราะห์ผลการท างานของ
เครื่องยนต์นัน้เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว แนวคดิของการศกึษานี้จะใช้
หลกัการของสญัญาณอคูสติกอิมชิชนัมาวิเคราะห์ความผดิปกติของ 
เครือ่งยนต์ สญัญาณทีบ่นัทกึไดจ้ะถูกวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการวเิคราะห์
สญัญาณบนโดเมนมมุเพลาขอ้เหวีย่งเพือ่ใหก้ารวเิคราะหน์ัน้แมน่ย า 
 
2) การตรวจสอบสภาวะของเครื่องยนต ์

อคูสติกอิมชิชนั (Acoustic Emission) เป็นปรากฏการณ์จาก
การแผ่คลื่นพลงังานจากการเปลีย่นแปลงภายในของวตัถุทีไ่ม่สามารถ
เปลีย่นรูปได ้พลงัทีแ่ผ่ออกมานัน้มคีวามถี่อยู่ในช่วง 0.1 - 1 MHz ซึ่ง
ขึน้อยู่กบักระบวนการทีเ่กดิขึ้นภายในวตัถุ สญัญาณอคูสตกิอมิชิชนันี้
สามารถน ามาวเิคราะห์พฤตกิรรมของวสัดุได ้เช่น การตรวจสอบการ
แตกรา้วในโลหะ การตรวจสอบรอยรัว่ของท่อ การตรวจสอบสภาวะของ
เครื่องยนต์ เป็นต้น การตรวจสอบสภาวะของเครื่องยนต์มกีารพฒันา
วิธีการตรวจสอบด้วยหัววัดต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟน หัววัดการ
สัน่สะเทอืน หวัวดัอคูสตกิอมิชิชนั หวัวดัความดนัและอุณหภมู ิเป็นต้น 
งานวิจยัที่มีการประยุกต์ใช้หัววัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์
สามารถสรุ ป ได้ดัง ต่ อ ไปนี้  Gu and Ball [1-2]  ไ ด้ป ร ะยุ กต์ ใ ช้
สญัญาณเสยีงที่บนัทึกจากไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบการท างานของ
เครื่องยนต์ดเีซล 4 สบู 4 จงัหวะ ความจุ 2500 cc จากการศกึษาพบว่า 
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กระบวนการการท างานของเครื่องยนต์นัน้จะปรากฏความถี่ของเสยีง
ช่วง 1kHz-20kHz ออกมา เมือ่น ามาวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการแปลงเวฟ
เลตแบบ ต่ อ เนื่ อ ง  ( continuous wavelet transform)  พบว่ า ห าก
เครื่องยนต์ท างานผิดปรกติผลการแปลงเวฟเลต ของคลื่นเสียงจะ
เปลีย่นแปลงไป การประยุกต์ใชส้ญัญาณการสัน่สะเทอืนเพื่อตรวจสอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลนี 4 จงัหวะ 1 สูบ ความจุกระบอกสูบ 125 cc ซึ่ง
เป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ [3] ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่าสญัญาณ
การสัน่สะเทอืนสามารถใชต้รวจสอบกระบวนการท างานของวาล์วไอดี
และไอเสยีได้อย่างชดัเจน และเมื่อมคีวามผดิปกติเกดิขึ้นที่วาล์วเช่น 
ระยะห่ างของวาล์วลดลงจากค่าปกติจะส่ งผลให้สัญญาณการ
สัน่สะเทือนลดต ่าลงอย่างชดัเจน สัญญาณอคูสติกอิมิชชันได้มีการ
ประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบกระบวนการท างานหัวฉีดน ้ ามันของ
เครื่องยนต์ดเีซลเทอร์โบ 4 สูบ 4 จงัหวะ ความจุกระบอกสูบ 4000 cc 
[4] ผลการศึกษาพบว่าสัญญาณอคูสติกอิมิชชันสามารถใช้บันทึก
กระบวนการฉีดน ้ามนัและกระบวนการเผาไหมใ้นเครื่องยนต์ดเีซลได้
ตามจังหวะการท างานของแต่ละกระบอกสูบตามล าดับ 1-3-4-2 
นอกจากนี้ยงัชี้ให้เห็นว่าสญัญาณอคูสติกอิมชิชนัยงัสามารถอธิบาย
กระบวนการที่เกดิขึ้นในหวัฉีดได้ดกีว่าสญัญาณการสัน่สะเทอืน การ
ประยุกต์ใช้สญัญาณอคูสตกิอมิชิชนัเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ดเีซล 4 
จงัหวะ 8 สูบ ก าลงัสูงสุดประมาณ 3.8 MW ที่ความเร็วรอบ 600 rpm 
ซึง่เป็นเครื่องยนต์ดเีซลความเรว็ต ่าทีใ่ชใ้นเรอืเดนิสมทุร [5] การศกึษา
นี้แสดงให้เห็นว่าสญัญาณอคูสตกิอมิชิชนัสามารถบนัทกึกระบวนการ
จุดระเบดิ การเผาไหม ้กระบวนการเปิดและปิดของวาลว์ไอดแีละไอเสยี 
รวมถึงกระบวนการคายไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ เนื่ องจาก
เครื่องยนต์มขีนาดค่อนขา้งใหญ่จงึท าใหส้ญัญาณที่บนัทกึได้สามารถ
แสดงถงึกระบวนการทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกระบอกสบูไดช้ดัเจน  

การศึกษานี้ จะประยุกต์ใช้ส ัญญาณอคูสติกอิมิชชันเพื่อ
ตรวจสอบการท างานของเครื่องแก๊สโซลนีโดยการจ าลองการท างาน
ของเครื่องยนต์ทีส่ภาวะต่าง ๆ เช่น เครือ่งยนต์ท างานปกต ิเครือ่งยนต์
ท างานทีส่ภาวะผดิปกตเิมือ่ระยะห่างของวาล์วไอดแีละไอเสยีผดิไปจาก
ค่าปกต ิและหวัฉีดผดิปกต ิสญัญาณอคูสตกิอมิชิชนับนโดเมนเพลาขอ้
เหวี่ยงจะใช้เปรยีบเทียบกระบวนการท างานของเครื่องยนต์ที่สภาวะ
ปกตแิละผดิปกต ิ
 
3) การทดลอง 

การศกึษานี้จะใชเ้ครื่องยนต์เบนซนิ 4 สูบ 4 จงัหวะ ยี่หอ้ซูซูก ิ
ขนาดความจุ 1600 cc เครื่องยนต์นี้จะใช้จ าลองสภาวะการท างานของ
เครื่องยนต์ทีส่ภาวะปกต ิและสภาวะการท างานทีผ่ดิปกตขิองวาลว์ไอด ี
ไอเสยี และหวัฉดี ทีค่วามเรว็รอบต่าง ๆ สญัญาณอคสูตกิอมิชิชนัจะถูก
วดัจากหวัวดัอคูสติกอมิชิชนัจะติดตัง้อยู่บนเสื้อสูบทีต่ าแหน่งระหว่าง
กระบอกสบูที ่2 และกระบอกสบูที ่3 ตามรปูที ่1 สญัญาณความเรว็รอบ
และสญัญาณองศาการท างานจะถูกบนัทกึจากเอ็นโค๊ดเดอร์ทีต่ิดตัง้ที่
เพลาลูกเบี้ยว สญัญาณอคูสตกิอมิชิชนัและสญัญาณเอ็นโค๊ดเดอร์ทีไ่ด้
จะถูกแปลงเป็นขอ้มลูคอมพวิเตอร์โดยอุปกรณ์ DAQ (Data acquisition 
device) และจัดเก็บเป็นไฟล์โดยโปรแกรม LabVIEW ดังรูปที่ 2 

สญัญาณทีบ่นัทกึไดจ้ะเป็นกราฟบนโดเมนเวลาทีแ่กนนอนเป็นเวลาใน
หน่วยวนิาที และแกนตัง้เป็นแอมพลจิูดของสญัญาณในหน่วยโวลต์ 
สญัญาณบนโดเมนเวลานี้จะถูกแปลงใหเ้ป็นสญัญาณบนโดเมนมมุเพลา
ขอ้เหวี่ยงด้วยสญัญาณความเร็วรอบเพื่อความสะดวกต่อการจ าแนก
กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในวฏัจกัรการท างานของเครือ่งยนต์ 

 

 
รปูที ่1 ต าแหน่งของหวัวดัอคสูตกิอมิชินั 

 

  
รปูที ่2 ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูจากหวัวดัต่าง ๆ 

 
4) ผลการทดลอง 
 ตัวอย่างสัญญาณอคูสติกอมิชชันบนโดเมนเวลาขณะ
เครื่องยนต์ท างานที่สภาวะปกติ (Normal) แสดงดงัรูปที ่3 สญัญาณนี้
ยงัแสดงล าดบัการท างานของวาลว์ไอดแีละไอเสยีแต่ละกระบอกสบูของ
เครื่องยนต์ทีม่ลี าดบัการท างานคอื 1-3-4-2 ซึ่งสญัญาณอคสูตกิอมิชิชนั
จะปรากฏเหตุการณ์ทีต่รงกนักบัช่วงเวลาทีว่าล์วไอดแีละไอเสยีของแต่
ละกระบอกสูบท างานตามล าดบั กระบวนการท างานของวาล์วทีเ่กดิขึน้
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คาดว่าเกดิมาจากการกระแทกระหว่างเพลาลกูเบีย้ว และหมวกวาลว์ใน
ขัน้ตอนการเปิดของวาล์ว และเกดิจากการกระแทกของขอบวาล์วและ
บ่าวาลว์ในขัน้ตอนการปิดของวาลว์  
 

 
รปูที ่3 สญัญาณอคสูตกิอมิชินับนโดเมนเวลาทีส่ภาวะปกตแิละ

กระบวนการท างานของวาลว์ต่าง ๆ 
  

สญัญาณบนโดเมนเวลาจะถูกแปลงเป็นสญัญาณบนโดเมน
มุมเพลาขอ้เหวี่ยงเพื่อความสะดวกของการเปรยีบเทยีบกระบวนการ
ต่าง ๆ ในวัฏจักรการท างานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ตัวอย่าง
สญัญาณอคูสตกิอิมชิชนัขณะเครื่องยนต์ท างานปกตแิละภายใต้ภาระ 
ขณะเครื่องยนต์ท างานทีค่วามเรว็รอบประมาณ 2000 rpm แสดงดงัรูป
ที่  4 สัญลักษณ์ L20 และ  L30 แทนด้วยภาระที่  20 และ 30 Nm 
ตามล าดบั เมือ่เครื่องยนต์ท างานภายใตภ้าระทีเ่พิม่ขึน้พบว่า สญัญาณ
ที่บันทึกได้จากกระบวนการท างานของวาล์วจะมีขนาดแอมพลิจูด
เพิม่ขึน้ 

 
รปูที ่4 ตวัอย่างสญัญาณอคสูตกิอมิชินัขณะทีท่ างานแบบมภีาระและไม่

มภีาระ 
 
 เมื่อเครื่องยนต์ท างานที่ความเร็วรอบที่เพิม่ขึ้น 950, 2000 
และ 3000 rpm ตามล าดบั  พบว่าสญัญาณที่บนัทึกได้ดงัรูปที่ 5 จะมี
ขนาดแอมพลิจูดเพิ่มขึ้นคล้ายคลึงกับสัญญาณที่บันทึกได้ จาก
เครื่องยนต์ท างานภายใต้ภาระที่เพิม่ขึ้นดงัรูปที่ 4 แต่สญัญาณทัง้สอง
กรณีจะแตกต่างกนัที่เหตุการณ์ทีอ่ยู่ระหว่างการเปิดและปิดของวาล์ว 

(สญัญาณทีอ่ยู่ในกรอบสีเ่หลีย่ม) เมือ่ความเรว็รอบเพิม่ขึน้ สญัญาณใน
ส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระบวนการการ
เคลือ่นทีข่องลกูสบูในกระบอกสบู 
 ตัวอย่างสัญญาณเนื่ องจากความปกติของวาล์วไอดีที่มี
ระหว่างห่างของวาล์วเพิม่ขึ้นผดิปกติเทยีบกบัค่ามาตรฐาน ระยะห่าง
ของวาล์วไอดขีองกระบอกสูบที ่1 จะมรีะยะห่างเพิม่ขึ้นเป็น 0.2 mm 
ดงักราฟทีแ่สดงในรูปที ่6 จะเหน็ไดว้่าสญัญาณการปิดของวาล์วไอดมีี
การเปลีย่นแปลงไป (สญัญาณทีอ่ยู่ในกรอบสีเ่หลีย่ม) ต าแหน่งการปิด
ของวาลว์เพีย้นไป 

 
รปูที ่5 ตวัอย่างสญัญาณอคสูตกิอมิชินัทีค่วามเรว็รอบต่าง ๆ 

 

 
รปูที ่6 ตวัอย่างสญัญาณอคสูตกิอมิชิชนัทีเ่ง ือ่นไขปกตแิละเงือ่นไข

วาลว์ไอดผีดิปกต ิ
 

      ตวัอย่างสญัญาณการจ าลองความผดิปกตทิีว่าลว์ไอเสยีแสดงดงัรูป
ที ่7 วาลว์ไอเสยีจะถูกปรบัตัง้ระยะห่างของวาลว์ใหเ้พิม่ขึน้และมากกว่า
ค่ามาตรฐาน จะเห็นได้ว่าสัญญาณที่อยู่ ในกรอบสี่เหลี่ยมจะเป็น
สญัญาณทีเ่กีย่วกบัการปิดของวาลว์ไอเสยีซึ่งสญัญาณทีบ่นัทกึไดว้าล์ว
จะปิดเร็วขึ้นกว่าปกติ ผลการทดลองที่ได้คล้ายคลงึกบัผลการทดลอง
ของไอดผีดิปกต ิ 

normal

L20

L30

0 720360

0 720360

950

2000

3000

Intake 1
Exhaust 1

In02

Normal



  

 

266 

 

 
รปูที ่7 ตวัอย่างสญัญาณอคสูตกิอมิชิชนัระหว่างสภาวะปกตแิละจ าลอง

ความผดิปกตทิีว่าลว์ไอเสยี 
 ตัวอย่างสัญญาณการจ าลองความผิดปกติที่ห ัวฉีดของ
กระบอกสูบที่ 1 ด้วยการเพิม่ความต้านทานทีข่ ัว้ไฟฟ้าของหวัฉีด 10 
และ 20 โอห์ม (สญัลกัษณ์ R10 และ R20 ตามล าดับ) เพื่อจ ากดัให้
กระแสทีใ่ชใ้นการเปิดและปิดหวัฉีดใหน้้อยลง สญัญาณทีบ่นัทกึไดโ้ดย
เฉพาะที่กรอบสี่เหลี่ยม พบว่าขนาดแอมพลิจูดของสญัญาณจะลดลง
เมือ่ความตา้นทานเพิม่ขึน้ 
 

 
รปูที ่8 ตวัอย่างสญัญาณอคสูตกิอมิชิชนัทีส่ภาวะปกตแิละจ าลองความ

ผดิปรกตทิีห่วัฉดี 
 

5) สรปุ 
สญัญาณอคูสติกอิมชิชนัที่บนัทกึจากเครื่องยนต์ทดสอบด้วย

หวัวดัอคูสตกิอมิชิชนัทีต่ดิตัง้บนเสือ้สบู สามารถใชจ้ าแนกกระบวนการ
ทีเ่กดิขึน้ในวฏัจกัรการท างานของเครื่องยนต์ เช่น สญัญาณทีเ่กดิจาก
การเปิดและปิดของวาล์วไอดีและไอเสีย สัญญาณที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่เสยีดสีของลูกสูบและกระบอกสูบ สญัญาณการท างานของ
หวัฉดี เป็นต้น สญัญาณอคสูตกิอมิชิชนัทีเ่กีย่วกบัการท างานของวาล์ว
จะมขีนาดเพิม่ขึ้นเมื่อเครื่องท างานภายใต้ภาระ หรอืความเร็วรอบที่

เพิม่ขึน้  
 

6) กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นส าหรบัชุดทดลอง

เครือ่งยนต์และไดนาโมมเิตอรท์ีใ่ชใ้นการทดลอง ขอขอบคุณอาจารยว์ชิ
รวิทย์ สงสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่ให้ค าแนะน า
เกีย่วกบัระบบการเกบ็สญัญาณ และขอขอบคุณอาจารย์พรชยั นิเวศน์
รงัสรรค ์ทีใ่หค้ าปรกึษาตลอดการท าการทดลอง 
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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษำผลกระทบของสำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ตี่ออตัรำกำรสิ้นเปลอืง แรงบดิและก ำลงัมำ้
ของเครื่องยนตแ์ก๊สโซลนีขนำดเลก็ชนิดสูบเดยีว ขนำด 5.5 แรงมำ้ สำรเพิม่
ประสิทธิภำพน ้ ำมันเชื้อเพลิงมี Mineral Spirits, Mineral Seal Oil และ 
Ethylene Glycol เป็นส่วนผสมหลัก เพื่อน ำมำผสมกับน ้ำมันเชื้อเพลิง 3 
ชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล ์95 แก๊สโซฮอล ์91 และ E20 ในอตัรำส่วน 1:2,000  
ผลจำกกำรทดลองพบว่ำ กำรผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพกบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
แก๊สโซฮอล์ 95 ให้แรงบิดและก ำลังม้ำเพิ่มขึ้นสูงสุดประมำณ 27% ที่
ควำมเรว็รอบ 2,100 rpm ประหยดัเชือ้เพลงิสูงสุด 17.9% ที่ควำมเรว็รอบ 
1,700 rpm เมื่อผสมกบัน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ใหแ้รงบดิและก ำลงัมำ้เพิม่ขึน้
สูงสุดประมำณ 8.4% ที่ควำมเรว็รอบ 3,300 rpm ประหยดัเชือ้เพลงิสูงสุด 
13.8% ที่ควำมเรว็รอบ 2,500 rpm และผสมกบัน ้ำมนั E20 ให้แรงบิดและ
ก ำลงัม้ำเพิ่มขึน้สูงสุดประมำณ 7.3% ที่ควมเรว็รอบ 1,700 rpm ประหยดั
เชือ้เพลงิสูงสุด 13.9% ทีค่วำมเรว็รอบ 2,500 rpm ดงันัน้จงึสำมำรถสรุปได้
ว่ำสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิชว่ยใหก้ ำลงัของเครื่องยนตเ์พิม่มำก
ขึน้ และมอีตัรำกำรประหยดัน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั 
ค าส าคญั: สำรเพิ่มประสทิธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิ, เครื่องยนต์แก๊สโซลีนข
นำดเลก็ชนิดสูบเดยีว, แรงบดิ, ก ำลงัมำ้, อตัรำสิน้เปลอืง 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study affecting of fuel additive to fuel 
consumption, torque and horsepower for 5. 5 hp small                   
single-cylinder gasoline engine.  The fuel additive main composition 
consists of  Mineral Spirits, Mineral Seal Oil and Ethylene Glycol. The 
fuel additive was mixed with gasohol 95, gasohol 91 and E20 by 
1:2,000 mixing ratio. The experimental results showed that the mixed 
fuel additive with gasohol 95 obtained increasing of the maximum 
torque and horsepower average 27%  at 2,100 rpm and decreasing of 
fuel consumption average 17. 9%  at 1,700 rpm.  The mixed fuel 
additive with gasohol 91 showed increasing of maximum torque and 
horsepower average 8. 4%  at 3,300 rpm and decreasing of fuel 
consumption average 13.8%  at 2,500 rpm.  The mixed fuel additive 

with E20 performed increasing of  maximum torque and horsepower 
average 7. 3%  at 1,700 rpm and decreasing of fuel consumption 
average 13.9% at 2,500 rpm. Therefore, this work can concluded that 
the fuel additive increase engine power and decrease fuel 
consumtion.  
Keywords:  Fuel additive, Single-cylinder gasoline engine, Torque, 
Horsepower, Fuel consumption 
 

1) บทน า 
 ปจัจุบนัสถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำมนัภำยในประเทศมแีนวโน้ว
เพิม่สูงขึน้ โดยเฉพำะน ้ำมนัแก๊สโซลนี เมื่อเปรยีบเทยีบอตัรำกำรใช้
น ้ ำมนัของปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 พบว่ำมีปริมำณกำรใช้
เพิม่ขึ้นถึง 10.1% และรำคำน ้ำมนัเชื้อเพลงิมแีนวโน้มสูงขึน้ทุกปี [1] 
จำกสถำนะกำรณ์ดงักล่ำวจงึมผีู้คิดค้นสำรเพิ่มประสทิธิภำพน ้ำมนั
เชือ้เพลงิขึน้มำ เพือ่ช่วยใหก้ำรจุดระเบดิดขี ึน้ เครือ่งยนต์มแีรงบดิและ
ก ำลงัมำ้สงูขึน้ ส่งผลใหอ้ตัรำบรโิภคน ้ำมนัเชือ้เพลงิลดลง [2] แต่สำรที่
มขีำยในทอ้งตลำดยงัคงมรีำคำทีค่่อนขำ้งสงู จงึท ำใหก้ำรน ำมำใชง้ำน
เพือ่ลดค่ำใชจ้่ำยดำ้นน ้ำมนัเชือ้เพลงิยงัไมเ่หน็ผลเท่ำทีค่วร 
 ผู้วจิยัจงึเล็งเห็นควำมส ำคญัดงักล่ำว และสนใจที่จะพฒันำ
สำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิส ำหรบัเครื่องยนต์แก๊สโซลนีสี่
จงัหวะชนิดสูบเดยีวขนำดไม่เกนิ 5.5 แรงมำ้ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ทีใ่ช้
กนัอย่ำงแพร่หลำยในกำรท ำกำรเกษตร เช่น เครื่องป ัน่ไฟ เครื่องสูบ
น ้ำขนำดเลก็ เครื่องด ำนำ และเครื่องนวดขำ้วเป็นต้น [3] ทัง้นี้เพื่อลด
ตน้ทุน และเพิม่ก ำไรใหแ้ก่เกษตรกรไทยมำกยิง่ขึน้ 
 
2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1) เคร่ืองทดสอบแรงบิดและก าลงัม้า  
 กำรพัฒนำเครื่องส ำหรบัทดสอบแรงบิดและก ำลังม้ำของ
เครือ่งยนต์แก๊สโซลนีขนำดเลก็ชนิดสบูเดยีวขนำดไม่เกนิ 5.5 แรงมำ้ 
รำยละเอยีดเครือ่งยนต์แสดงดงัตำรำงที ่1 โดยท ำกำรตดิตัง้ดสิก์เบรก
ทีบ่รเิวณเพลำของเครื่องยนต์ เมือ่ท ำกำรเบรกจะเกดิแรงตำ้นระหว่ำง
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เครือ่งยนต์และจำนเบรค ท ำใหส้ำมำรถวดัค่ำแรงบดิและควำมเรว็รอบ
ได้จำก Load cell และ Proximity sensor ซึ่งใช้ Ni-DAQ USB 6009 
เป็นอุปกรณ์แปลงสญัญำณเพือ่แสดงผลในโปรแกรม โดยเครื่องมอืวดั
ก ำลงัมำ้นี้มคี่ำควำมคลำดเคลือ่นในกำรวดัอยู่ที ่6.38% [4] 
 

 
รปูที ่1: ผงัแสดงกำรวดัแรงบดิและก ำลงัมำ้ของเครื่องยนต์ [2] 

  

ตำรำงที ่1: รำยละเอยีดเครือ่งยนต์ทีใ่ชใ้นกำรทดลอง 
ชนิดเครือ่งยนต ์ 4 จงัหวะ 
ควำมจุกระบอกสบู 196 cc 
กระบอกสบู x ช่วงชกั 68 x 54 mm 
อตัรำสว่นกำรอดั 7.65±0.3 :1 
ก ำลงัมำ้ 5.5 แรงมำ้ 

 
  2.2) สารเพ่ิมประสิทธิภาพน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 สำร เพิ่ มป ระสิท ธิภ ำพ น ้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิงนั ้น ผ ลิต จำก
สำรประกอบหลำยชนิด ซึ่งสำรแต่ละชนิดจะมสีมบตัิในกำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป 
  White spirit หรอื Mineral spirits ในงำนอุตสำหกรรมใชเ้ป็น
สำรส ำหรบัท ำละลำยหรือท ำควำมสะอำดครำบสกปรก ล้ำงครำบ
เหนียว ลดกำรท ำปฏิกิรยิำกับออกซิเจนของน ้ำมนัเชื้อเพลิง มจีุด

เดอืดต ่ำ ประมำณ 150 ̊C  [5] 
 Mineral Seal Oil มสีมบตัใินกำรหล่อลืน่บรเิวณภำยในฝำสูบ 
เพื่อลดแรงเสยีดทำนระหว่ำงแหวนลูกสูบและกระบอกสูบ อีกทัง้ยงั
ป้องกันกำรท ำปฏิกริยำกับออกซิเจนของน ้ ำมนัเมื่อผสมสำรเพิ่ม

ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ มจีุดเดอืดสงูถงึ 270 - 370 ̊C [6] 
 Ethylene Glycol มีสมบัติในกำรดูดควำมชื้นได้ดีในน ้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ เนื่องจำกน ้ำมนัชนิดนี้จะมสี่วนผสมของเอทำนอล จงึท ำ
ให้ภำยในน ้ำมนัมคีวำมชื้นสูง ส่งผลใหก้ำรเผำไหมไ้ม่ดเีท่ำที่ควร อีก
ทัง้ยงัป้องกนักำรเกดิสนิมบรเิวณวำล์วไอด ีและยงัเป็นสำรลดแรงตึง
ผวิ [6] 
 Polyisobutene Amines หรือ  PIBA มีสมบัติในกำรชะล้ำง
ครำบเหนียวและครำบสกปรกบรเิวณฝำสบู วำล์ว หวัฉดี และหอ้งเผำ
ไหม ้ป้องกนักำรเกดิครำบเหนียวทีเ่กดิขึน้ใหม ่ขจดัครำบเกลอื[7] 

 Polyether Amine หรอื PEA มสีมบตัใินกำรก ำจดัครำบทีเ่กดิ
จำกคำร์บอนภำยในห้องเผำไหม้ และท ำกำรเคลอืบผิวกระบอกสูบ
เพื่อลดแรงเสยีดทำนระหว่ำงกระบอกสูบและแหวนลูกสูบ โดยทัว่ไป
น ้ ำมนัแก๊สโซลีนจะมีส่วนผสมของ PEA อยู่เล็กน้อยเพื่อปรบัปรุง
สมบตัขิองน ้ำมนัเชือ้เพลงิ [8] 
 
3) ขัน้ตอนการทดลอง 
  3.1) เตรียมสารทดลอง 
 ท ำกำรเตรยีมสำรทดลองตำมสูตรที่ได้พฒันำขึ้น โดยผสม 
Mineral Spirits ใน อัต รำ  50%  Mineral Seal Oil ใน อัต รำ  10% 
Ethylene Glycol ในอตัรำ 30% และสำรอื่นๆ เช่นสำรลดแรงตึงผิว 
สำรป้องกันลูกสูบติด (Extream pressure additive) ฯลฯ ในอัตรำ 
10% โดยใหส้ตูรดงักล่ำวชือ่ Max แสดงดงัตำรำงที ่2  
 

ตำรำงที ่2: ส่วนผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ Max 
ชือ่สำร ปรมิำณ(%) 

Mineral Spirits 50 
Mineral Seal Oil 10 
Ethylene Glycol 30 
อื่นๆ 10 

  
 จำกนัน้ท ำกำรผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิเขำ้
กบัน ้ำมนัเชื้อเพลิง 3 ชนิดคือ แก๊สโซฮอล 95 แก๊สโซฮอล 91 และ 
E20 ในอตัรำส่วน 1:2,000 โดยจะท ำกำรผสมเขำ้กบัน ้ำมนัเชื้อเพลงิ
ก่อนท ำกำรทดลอง 30 นำท ี 
 
 3.2) การทดสอบแรงบิดและก าลงัม้า 
 จำกกำรพฒันำเครื่องส ำหรบัทดสอบแรงบดิและก ำลงัมำ้ของ
เครือ่งยนต์แก๊สโซลนีขนำดเลก็ชนิดสูบเดยีวขนำดไม่เกนิ 5.5 แรงมำ้ 
[2] ผู้ว ิจ ัยได้ท ำกำรพัฒนำต่อโดยกำรเพิ่มตู้ควบคุม  ซึ่งจะแสดง
สถำนะกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ กำรสตำร์ทเครื่องยนต์ กำรดับ
เค รื่ อ งยนต์  แล ะห ลอดวัด อัต รำสิ้ น เป ลือ งน ้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิ ง             
แสดงดงัรปูที ่2 
 ในกำรทดสอบทุกครัง้ผูว้จิยัได้ท ำกำรก ำหนดสภำวะส ำหรบั
กำรทดลองให้ใกล้เคียงกันที่สุด โดยได้ก ำหนดอุณหภูมิส ำหรับ

ทดสอบที ่30 ̊C และแบ่งควำมเรว็รอบในกำรทดลองออกเป็น 10 ช่วง 
โดยเริม่ที่ควำมเร็วรอบ 1,700 rpm และเพิม่ขึ้นที่ละ 200 rpm จนถึง
ควำมเร็วรอบสุดท้ ำยที่  3,500 rpm ซึ่ งในแต่ละควำมเร็วรอบ           
จะท ำกำรหำค่ำแรงบดิและก ำลงัมำ้ 3 ครัง้เพือ่หำค่ำเฉลีย่ โดยขัน้ตอน
กำรทดลองดงักล่ำวแสดงดงัรปูที ่3 
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รปูที ่2: ตูค้วบคุมและหลอดวดัอตัรำสิน้เปลอืง 

1. หลอดวดัอตัรำสิน้เปลอืงน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
2. จอแสดงควำมเรว็รอบเครื่องยนต์ 
3. จอแสดงค่ำส่วนผสมอำกำศต่อเชือ้เพลงิ 
4. ไฟแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำน 
5. สวชิเปิด-ปิดเครื่องยนต ์
6. สวชิสตำรท์ 
7. ปุ่มหยุดกำรท ำงำนฉุกเฉิน 

 

 
รปูที ่3: ข ัน้ตอนกำรทดสอบแรงบดิและก ำลงัมำ้ 

 
 3.3) การทดสอบอตัราส้ินเปลืองน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 กำรทดสอบอตัรำสิ้นเปลอืงน ้ำมนัเชื้อเพลงิจะท ำกำรผสมสำร
เพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิลงในน ้ำมนั 3 ชนิดเช่นเดยีวกบักำร
ทดสอบแรงบดิและก ำลงัมำ้เครื่องยนต์ ซึ่งจะท ำกำรผสมก่อนท ำกำร
ทดลอง 30 นำท ีและเดนิเครื่องทิ้งไว ้2 นำทกี่อนท ำกำรทดลอง โดย
จะใช้เวลำ 5 นำท ีในกำรทดสอบในแต่ละรอบ และท ำซ ้ำ 3 ครัง้เพื่อ
หำค่ำเฉลีย่ จำกนัน้น ำค่ำทีไ่ดม้ำเปรยีบเทยีบกบักำรใชน้ ้ำมนัเชื้อเพลงิ
ปรกติ โดยเริม่ที่ควำมเรว็รอบ 1,700 rpm และเพิม่ขึ้นที่ละ 200 rpm 
จนถึงควำมเร็วรอบสุดท้ำยที่ 3,500 rpm ข ัน้ตอนกำรทดสอบอัตรำ
สิน้เปลอืง แสดงดงัรปูที ่4 
 

 

รปูที ่4: ข ัน้ตอนกำรทดสอบอตัรำสิน้เปลอืงน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
 

4) ผลการทดลอง 

  4.1) ผลการทดลองใช้สารเพ่ิมประสิทธิภาพน ้ ามัน
เช้ือเพลิงกบัน ้ามนักส๊โซฮอล ์95 
 จำกกำรทดลองพบว่ำ เมื่อผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนั
เชื้อเพลงิลงไปในน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 95 ส่งผลให้เครื่องยนต์มแีรงบดิ
และก ำลังม้ำในช่วงแรกใกล้เคียงกับกำรใช้น ้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 
ปรกต ิแต่เมือ่เพิม่ควำมเรว็รอบของเครื่องยนต์ขึน้ พบว่ำแรงบดิและ
ก ำลงัม้ำของเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้นกว่ำกำรใช้น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล์ 95 
ปรกต ิจนสิน้สุดกำรทดลองทีค่วำมเรว็รอบ 3,500 rpm  โดยมีแรงบิด
และก ำลังม้ำของเครื่องยนต์ เพิ่มขึ้นสูงสุด 27% ที่ควำมเร็วรอบ 
2,100 rpm แสดงดงัรปูที ่5 และ 6 
 

 
รปูที ่5: กรำฟเปรยีบเทยีบแรงบดิของเครื่องยนตเ์มื่อใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์95      

และน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
 

 
รปูที ่6: กรำฟเปรยีบเทยีบก ำลงัมำ้ของเครื่องยนตเ์มื่อใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์95         

และน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

  4.2) ผลการทดลองใช้สารเพ่ิมประสิทธิภาพน ้ ามัน
เช้ือเพลิงกบัน ้ามนัแกส๊โซฮอล ์91 
 เมื่อพิจำรณำผลกำรทดลองแรงบิดและก ำลังม้ำของ
เครื่องยนต์โดยผสมสำรเพิ่มประสิทธิภำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิกบัน ้ำมนั
แก๊สโซฮอล์ 91 พบว่ำในช่วงควำมเร็วรอบเริม่ต้นที่ 1,700 rpm จะมี
แรงบิดและก ำลงัม้ำเพิ่มขึ้น 5.1% หลงัจำกนัน้จะมีค่ำใกล้เคียงกับ
น ้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ปรกติ ไปจนถึงควำมเร็วรอบ 2,100 rpm 
จำกนัน้แรงบิดและก ำลงัม้ำจะมีกำรเพิ่มขึ้น 7.4% ที่ควำมเร็วรอบ 
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2,300 rpm แต่เมือ่ท ำกำรเพิม่ควำมเรว็รอบขึน้ไปถงึ 2,500 rpm กลบั
พบว่ำค่ำแรงบดิและก ำลงัมำ้มคี่ำลดลงต ่ำกว่ำกำรใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์
91 ปรกต ิ5.3% แต่เมือ่ท ำกำรเพิม่ควำมเรว็รอบขึน้ไป 2,700 rpm ไป
จนสิ้นสุดกำรทดลองพบว่ำค่ำแรงบดิและก ำลงัมำ้มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้
กว่ำกำรใช้น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ปรกติ โดยจะมแีรงบดิและก ำลงัมำ้
เพิ่มขึ้นสูงสุด 8.4% ที่ควำมเร็วรอบ 3,300 rpm แสดงดังรูปที่ 7      
และ 8 

 
รปูที ่7: กรำฟเปรยีบเทยีบแรงบดิของเครื่องยนตเ์มื่อใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์91      

และน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
 

 
รปูที ่8: กรำฟเปรยีบเทยีบก ำลงัมำ้ของเครื่องยนตเ์มื่อใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์91     

และน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
   
  4.3) ผลการทดลองใช้สารเพ่ิมประสิทธิภาพน ้ามนัเช้ือเพลิงกบั
น ้ามนั E20 
 ผลกำรทดสอบสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิโดยผสม
กบัน ้ำมนั E20 จำกนัน้น ำผลมำเปรยีบเทียบค่ำแรงบิดและก ำลงัม้ำ 
กบักำรใชน้ ้ำมนั E20 ปรกติ พบว่ำช่วงควำมเรว็รอบเริม่ต้นที่ 1,700 
rpm แรงบดิและก ำลงัมำ้เพิม่ขึน้ 7.3% แต่เมื่อเพิม่ควำมเรว็รอบของ
เครื่องยนต์เพิม่ขึ้นกลบัพบว่ำค่ำแรงบดิและก ำลงัมำ้มแีนวโน้มลดลง
ไปจนถึงควำมเรว็รอบที่ 2,500 rpm และ 2,700 rpm จะมแีรงบดิและ
ก ำลงัม้ำเพิ่มขึ้นประมำณ 4% และหลงัจำกนัน้แรงบิดและก ำลงัม้ำ
ลดลงต ่ำกว่ำกำรใช้น ้ ำมนั E20 ปรกติเรื่อยๆจบสิ้นสุดกำรทดลอง 
แสดงดงัรปูที ่9 และ 10 
 

 
รปูที ่9: กรำฟเปรยีบเทยีบแรงบดิของเครื่องยนตเ์มื่อใชน้ ้ำมนั E20  

และน ้ำมนั E20 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
รปูที ่10: กรำฟเปรยีบเทยีบก ำลงัมำ้ของเครื่องยนตเ์มื่อใชน้ ้ำมนั E20 

และน ้ำมนั E20 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
  
 4.4) ผลการทดลองหาอตัราส้ินเปลืองเม่ือผสมสารเพ่ิม

ประสิทธิภาพน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัน ้ามนัแกส๊โซฮอล 95 
 เมื่อผสมสำรเพิ่มประสิทธิภำพน ้ ำมนัเชื้อเพลิงลงในน ้ ำมนั
แก๊สโซฮอล์ 95 พบว่ำอัตรำสิ้นเปลอืงน ้ำมนัเชื้อเพลิงในช่วงเริม่ต้น
ของกำรทดสอบมอีัตรำลดลงประมำณ 17.9% ซึ่งเป็นค่ำประหยัด
สูงสุด จำกนัน้เมื่อถึงควำมเร็วรอบที่ 2,300 rpm อตัรำสิ้นเปลอืงของ
น ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์95 ทีผ่สมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิกลบั
มคี่ำสูงขึน้กว่ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิปรกติประมำณ 9.4% และจะลดลงอีก
ครัง้ที่ควำมเร็วรอบ 2,500 rpm ประมำณ  12.3% หลังจำกนั ้น          
ค่ำอตัรำสิน้เปลอืงมแีนวโน้มสงูกว่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิปรกตจินสิน้สุดกำร
ทดลอง แสดงดงัรปูที ่11 
 

 
รปูที ่11: กรำฟเปรยีบเทยีบอตัรำสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเมื่อใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 95 

และน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
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 4.5) ผลการทดลองหาอตัราส้ินเปลืองเม่ือผสมสารเพ่ิม
ประสิทธิภาพน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัน ้ามนัแกส๊โซฮอล 91 
 ผลกำรทดสอบอัตรำสิ้นเปลืองน ้ำมนัเชื้อเพลิงเมื่อเติมสำร
เพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิลงในน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 พบว่ำมี
ค่ำใกลเ้คยีงกบักำรใช้น ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ปรกติ แต่จะมกีำรลดลง
ของอัตรำสิ้นเปลืองในช่วง 2,500 rpm ซึ่งจะมคี่ำอตัรำสิ้นเปลืองต ่ำ
กว่ำประมำณ 13.8% แสดงดงัรปูที ่12 
 

 
รปูที ่12: กรำฟเปรยีบเทยีบอตัรำสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเมื่อใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 

และน ้ำมนัแก๊สโซฮอล์ 91 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
 4.6) ผลการทดลองหาอตัราส้ินเปลืองเม่ือผสมสารเพ่ิม
ประสิทธิภาพน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัน ้ามนั E20 
 อตัรำสิน้เปลอืงของน ้ำมนั E20 ผสมกบัสำรเพิม่ประสทิธภิำพ
น ้ำมนัเชือ้เพลงิ พบว่ำมพีฤตกิรรมคลำ้ยกบัน ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์91 ซึง่มี
ค่ำใกล้เคียงกับกำรใช้น ้ ำมันปรกติ แต่จะมีกำรลดลงของอัตรำ
สิ้นเปลืองในช่วง 2,500 rpm ประมำณ 13.9% ซึ่งเป็นค่ำประหยัด
สงูสุด แสดงดงัรปูที ่13 
 

 
รปูที ่13: กรำฟเปรยีบเทยีบอตัรำสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเมื่อใชน้ ้ำมนั E20  

และน ้ำมนัE20 ผสมสำรเพิม่ประสทิธภิำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
5) สรปุผลการทดลอง 
 กำรทดสอบผสมสำรเพิ่มประสทิธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิลงใน
น ้ำมนัเชื้อเพลงิ 3 ชนิด คอื แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ E20 
โดยทดสอบกบัเครื่องยนต์แก๊สโซลนีชนิดสูบเดยีว ขนำด 5.5 แรงมำ้ 

ในด้ำนกำรทดสอบแรงบิดและก ำลงัม้ำ พบว่ำใช้ได้ดกีบัน ้ำมนัแก๊ส
โซฮอล์ 95 ซึ่งจะมีค่ำแรงบิดและก ำลังม้ำเพิ่มขึ้น สูงสุด 27% ที่
ควำมเรว็รอบ 2,100 rpm ส่วนน ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์91 และ E20 เหน็ผล
เพยีงเลก็น้อยในบำงช่วงควำมเรว็รอบ เนื่องมำจำกเครือ่งยนต์ทดสอบ
ถูกออกแบบมำเพือ่รองรบักำรใชน้ ้ำมนัแก๊สโซฮอล ์95  
 ผลกำรทดสอบกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำสิ้นเปลืองของน ้ำมนั
เชื้อเพลงิเมื่อผสมสำรเพิ่มประสิทธภิำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิกบัน ้ำมนั 3 
ชนิด พบว่ำอตัรำสิ้นเปลอืงจำกกำรทดลอง มคี่ำใกล้เคยีงกบักำรใช้
น ้ำมนัปรกติ แต่จะพบว่ำอตัรำสิ้นเปลอืงในช่วงควำมเร็วรอบ 2,500 
rpm ของน ้ำมนัทัง้ 3 ชนิด จะมคี่ำลดลงต ่ำกว่ำกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิง
ปรกต ิ 
 จำกพฤติกรรมดงักล่ำว จะต้องท ำกำรปรบัปรุงสูตรของสำร
เพิ่มประสิทธิภำพน ้ำมนัเชื้อเพลิงในด้ำนอัตรำสิ้นเปลอืง ให้เห็นผล
มำกยิง่ขึน้ และปรบัปรุงเครือ่งยนต์ใหส้ำมำรถรองรบักำรใชน้ ้ำมนัแก๊ส
โซลฮอล ์91 และ E20 เพือ่กำรทดสอบในงำนวจิยัถดัไป 
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บทคดัย่อ 
การเกบ็เกีย่วถัว่แระญี่ปุ่ นของประเทศไทยในปัจจุบนัเริม่มกีารน า

เครื่องเก็บเกี่ยวถัว่แระเข้ามาใช้เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตรกรรม ท าใหก้ารเกบ็เกีย่วท าไดร้วดเรว็ แต่ยงัมปัีญหาดา้นคุณภาพของ
ผลผลติคอืฝักถัว่เกดิการเสยีหายในสดัส่วนสูง เครื่องเกบ็เกี่ยวใชก้ารตดัด้วย
วธิกีา้นหมนุตดั หากกา้นเหลก็เคลื่อนทีเ่ขา้ปะทะบรเิวณอื่นนอกเหนือจากขัว้
ฝักจะท าใหฝั้กถัว่แตกหกั หากความเรว็หรอืขนาดของก้านเหลก็ไม่เหมาะสม
จะท าใหข้ ัว้ฝักฉีกขาด การแก้ปัญหานี้มคีวามจ าเป็นจะต้องเขา้ใจพฤตกิรรม
การตดัดว้ยวธิกีา้นหมนุตดั งานวจิยันี้น าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์อง
กระบวนการตดัด้วยวธิกี้านตดัความเรว็สูง โดยการศกึษาพฤติกรรมของฝัก
ชว่งการตดัจากวดีทิศัน์ความเรว็สูง การสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรโ์ดย
ใชคุ้ณสมบตัทิางกายภาพและทางกลของฝักถัว่ แลว้จงึเปรยีบเทยีบกบัผลการ
ทดลองจริง ซึ่งพบว่าแรงดึงที่เกิดขึ้นในก้านฝักจากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และแรงที่วดัค่าได้จรงิมีค่าสอดคล้องกนั โดยมคีวามผดิพลาด
ต ่าสุด 3.88 เปอรเ์ซน็ต ์และเฉลีย่ 9.89 เปอรเ์ซน็ต ์
ค ำส ำคญั:การเกบ็เกีย่ว, กา้นหมนุตดั, ถัว่แระญี่ปุ่ น 
 
ABSTRACT 

At present, trend of edamame harvesting in Thailand move 
toward the use machine in place of human labor due to agricultural 
labor shortage. Though fast in operation, the quality is still a major 
problem as a result of high damaged proportion of the pods. Edamame 
harvester utilizes the rotating steel pin for the picking process. If the pin 
makes contact with parts of the pod other than the pod stem, the pod 
will be damaged. Improper size or speed of the pin can also damage 
the pod. To solve this problem it is necessary to understand the 
behavior of the cutting process. This research proposed a mathematical 
model of a high-speed pin cutting process, which was derived by 
studying the pod behavior during cutting process from a high-speed 
video. Mathematical model was formulated using physical and 
mechanical properties of the pod. The simulation result was compared 
with experimental measurement. It was found that the force developed 
in the stem from the mathematical model and that from measurement 
were in good agreement with the lowest error of 3.88 percent and 
average error of 9.89 percent. 

Keywords:harvesting, rotating pin, edamame 
1) บทน ำ 

ถัว่แระญีปุ่่ นเป็นพชืทีม่คีุณค่าทางอาหารสูง และมคีวามส าคญั
ทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยมตีลาดต่างประเทศ
รองรบัเป็นหลกั เช่น ญี่ปุ่ น สหภาพยุโรป และสหรฐัอเมรกิา ทีม่คีวาม
ต้องการเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มคีวามต้องการในการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิม่มากขึน้ แต่มขีอ้จ ากดัส าคญัในขัน้ตอนการการเกบ็เกีย่ว 
ซึ่งต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน มคีวาม
พยายามในการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการใชร้ถเกบ็เกีย่วถัว่แระแต่ยงัมี
ปัญหาประสทิธภิาพในการท างานและความเสยีหายของฝักถัว่แระจาก
วธิกีารเก็บเกี่ยวที่ใช้อยู่ จงึมคีวามจ าเป็นในการศกึษา วเิคราะห์ เพื่อ
พฒันารถเกบ็เกีย่วถัว่แระใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

รถเกบ็เกีย่วถัว่แระทีม่ใีชใ้นประเทศในปัจจุบนัเป็นขนาดกลาง
ที่เหมาะกบัสภาพพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นแปลงขนาดเล็กถึงปานกลาง 
การเก็บเกี่ยวท าโดยใช้ก้านหมุนตดัจ านวนมากตดัขัว้ฝักถัว่แระด้วย
ความเรว็สงูใหห้ลุดออกจากตน้ ปัญหาทีพ่บจากวธิกีารนี้เกดิขึน้ในกรณี
ทีก่า้นตดัทีม่คีวามเรว็สงูเคลือ่นทีเ่ขา้ปะทะบรเิวณฝักถัว่แระโดยตรง ท า
ให้ฝักถัว่แระเกิดความเสียหาย ขัว้ ฝักฉีกขาด มีคุณภาพต ่ ากว่า
มาตรฐานทีย่อมรบัไดข้องตลาดส่งออก อย่างไรกต็ามการเกบ็เกีย่วดว้ย
วธิกี้านหมุนตดัมขีอ้ดปีระการส าคัญคอืความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยว 
ดงันัน้หากสามารถลดความเสยีหายของการเกบ็เกี่ยวดว้ยวธิกีารนี้ได ้
จะส่งผลใหเ้กดิการพฒันารถเกบ็เกีย่วทีม่ปีระสทิธภิาพสูงในอนาคต ใน
การพฒันาดงักล่าวขา้งตน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องมคีวามเขา้ใจพฤตกิรรม
และกลไกการตดัของก้านหมุนตดั เพื่อใชใ้นการออกแบบปรบัปรุงตวั
แปรต่างๆ ใหเ้หมาะสมทีสุ่ด 

งานวิจัยนี้ต้องการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการเก็บเกี่ยวถัว่แระด้วยวิธีก้านหมุนตัดโดยใช้สมบัติทาง
กายภาพและทางกลของฝักถัว่ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของฝักในช่วงการ
ตัด แล้วจึงเปรียบเทียบกบัผลการทดลองจริง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ และใชใ้นการพฒันาเครื่องเกบ็
เกีย่วถัว่แระต่อไป 
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2) วิธีกำร 
2.1) ทบทวนเอกสาร 

ในเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกบ็เกีย่วถัว่แระไม่พบงานวจิยัที่
ศกึษาพฤตกิรรมการเกบ็เกีย่วถัว่แระหรอืพชือื่นๆดว้ยกา้นตดัความเรว็
สูง งานวิจยัก่อนหน้างานวจิยันี้  [1] ศึกษาก าลงัที่ใช้เก็บเกี่ยวถัว่แระ
ชนิดกา้นหมนุตดัดว้ยเครื่องต้นแบบโดยหลกัการท างานของเครื่องเป็น
การใช้ก้านเหล็กสปริงกลมที่ติดตัง้รอบๆทรงกระบอกเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วจากด้านล่าง (โคนต้นถัว่แระ) ขึน้สู่ดา้นบน (ยอดต้นถัว่แระ) 
การเคลือ่นทีล่กัษณะนี้จะท าใหก้า้นเกีย่วเคลือ่นทีเ่ขา้กระทบกา้นฝัก ท า
ใหก้า้นฝักเคลือ่นทีต่ามในทศิทางขึน้ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูที ่1: รปูจ าลองการเกบ็เกีย่วถัว่แระดว้ยหวัเกีย่วชนิดหมุนตดั 

 
แหล่งทีม่า : ชนทตั (2556) 

 
ผลการศกึษาพบว่าภาระในการเกบ็เกีย่วมาจาก 2 ส่วนหลกัคอื 

ภาระในการตดัฝัก และภาระในการเคลื่อนที่ผ่านต้นและกิง่ก้าน ซึ่งมี
สดัส่วนเฉลีย่ 47% และ 53% ตามล าดบั ก าลงัสงูสุดและก าลงัเฉลีย่ทีใ่ช้
ส าหรับการเก็บเกี่ยว 1 แปลง 2 แถว ระยะห่างระหว่างต้น 8 
เซนตเิมตร มคี่า 0.714 และ 0.471 แรงมา้ตามล าดบังานวจิยัดงักล่าว
ศึกษาก าลังรวมจึงไม่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว งานวิจยันี้ต้องการศึกษากลไกที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเก็บเกี่ยวถัว่แระด้วยวิธีก้านหมุนตัด และพฤติกรรม
ตอบสนองของฝักถัว่ในขณะถูกตดั 
2.2) สมบตัทิางกายภาพและทางกลของถัว่แระ 
2.2.1)ถัว่แระญี่ปุ่ นมพีุ่มต้นสูง 60-80 เซนติเมตรและกว้าง 30-40 
เซนตเิมตรดงัแสดงในรูปที ่2 ฝักถัว่แระทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพม ี2 หรอื 
3 เมลด็และไม่มลีกัษณะผดิปกติ ความหนาฝักไม่ต ่ากว่า 7 มลิลเิมตร 
ฝักถัว่แระทีใ่ช้ในงานวจิยันี้ขนาด2 และ 3 เมลด็มมีวลเฉลีย่2.27 และ 
3.20 กรัมและความยาวฝักเฉลี่ย 51.98 และ 60.46 มิลลิเมตร 
ตามล าดบั  

 

 
รปูที ่2: ลกัษณะต้นและฝักถัว่ 

 
แหล่งทีม่า : ชนทตั (2556) 

2.2.2)สมบตัทิางกลของถัว่แระ  
หลกัในการเกบ็เกีย่วฝักถัว่แระคอืการสรา้งแรงดงึในกา้นฝักให้

มคี่าสูงกว่าความต้านทานแรงดงึของกา้นฝัก การทดสอบเพื่อหาความ
ต้านทานแรงดงึของกา้นฝักถัว่แระท าโดยใชเ้ครื่อง Universal testing 
machine ที่ความเร็ว 1.67 มลิลิเมตรต่อวินาที ดงัรูปที่ 3รูปที่ 4 
แสดงผลการทดสอบจ านวน 9 ครัง้ พบว่าความต้านทานแรงดงึมีค่า
ตัง้แต่ 8 ถงึ 18 นิวตนัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั14.91 นิวตนั 

 

 
รปูที ่3: การทดสอบความตา้นทานแรงดงึของกา้นฝักถัว่แระ 

 

 
รปูที ่4: ผลการทดสอบความตา้นทานแรงดงึของกา้นฝักถัว่แระ 

 
กราฟผลการทดสอบในรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่าก้านฝักมี

ลกัษณะยดืหยุ่นคลา้ยสปรงิเชงิเสน้ ซึ่งเป็นไปตามกฏของฮุค (Hooke's 
Law)ดงัสมการ (1)ดงันัน้จึงสามารถหาค่าคงที่สปรงิ (stiffness) ของ
ก้านถัว่ได้โดยมคี่าเท่ากบัความชนัของกราฟในรูปที่ 4 ซึ่งพบว่ามี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3,025.92 นิวตนัต่อเมตร 

 
 kxF   (1) 

 
 โดย F  คอืแรงทีก่ระท าต่อวตัถุ (นิวตนั) 
 k คอืค่าคงทีข่องสปรงิ (นิวตนั/เมตร) 
 x  คอืระยะทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสปรงิ (เมตร) 
 

 จากลกัษณะฝัก่ถัว่แระในรูปที ่2 จะเหน็ไดว้่าฝักถัว่ส่วนที ่2 
บรเิวณต่อจากขัว้ฝักมสี่วนแบนราบทีย่งัไม่มเีมล็ดช่วงหนึ่ง ซึ่งช่วงนี้มี
ความแขง็แรงน้อยกว่าส่วนที่มเีมล็ดมาก จงึสามารถหกังอได้ง่ายเมื่อ
กระทบกบัก้านตัด ความต้านทานการหกังอกรณีนี้เทยีบได้กบัความ
แข็งเชิงมุม (torsional stiffness) ดงัสมการ (2) และหาได้จากการ
ทดสอบดว้ยเครื่อง Universal testing machine โดยตดิตัง้ฝักถัว่แระใน
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แนวระดบัและยดึกา้นฝักใหป้ระกบเขา้พอดกีบักา้นตดัแลว้ดงึฝักขึน้ น า
แรงดงึเฉลีย่และมุมของฝักถัว่ทีไ่ดเ้ขยีนกราฟระหว่างแรงบดิรอบกา้น
ตดัและมมุดงัแสดงในรปูที ่5 ซึง่แทนไดด้ว้ยสมการ (3) โดยมหีน่วยเป็น 
นิวตนั-เมตร 

 

 
รปูที ่5: การทดสอบหาค่าคงทีข่องการบดิตวัของฝักถัว่ 

 
 KT   (2) 
 

โดยT  คอืแรงบดิ (Torque) (นวิตนั-เมตร) 
 K  คื อ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์แ ร ง บิ ด ข อ ง ส ป ริ ง  ( torsion 
coefficient)(นิวตนั-เมตร/เรเดยีน) 
  คอืมมุทีเ่ปลีย่นแปลงไปของวตัถุ (เรเดยีน) 
 
  0232.00323.001786.0 23 T  (3) 

 

 
รปูที ่6: ผลการทดสอบหาค่าคงทีข่องการบดิตวัของถัว่แระโดยเฉลีย่ 

  
สมัประสทิธิแ์รงบดิของฝักถัว่หาไดจ้ากความชนัของกราฟใน

รูปที่ 6 ซึ่งมคี่าไม่คงที่และหาได้จากอนุพนัธ์ของสมการ (3) ผลลพัธ์
แสดงในสมการ (4) โดยมหีน่วยเป็น นิวตนั-เมตร/เรเดยีน 
 

0232.00646.05358.0 2  K  (4) 
 
2.3) อุปกรณ์ทดสอบการตดัถัว่แระ 
 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการตดัถัว่แระถูกออกแบบและสร้างขึน้ดงั
แสดงในรูปที ่7 โดยใช้หลกัการตดัดว้ยก้านเหล็กความเรว็สูงเคลื่อนที่
เขา้ปะทะบรเิวณขัว้ฝักซึง่มสี่วนประกอบหลกัดงันี้ 

 

 
รปูที ่7: ชดุอุปกรณ์ทดลองการตดัถัว่แระเปลีย่นแบบลกูศรเป็นแบบอนับนซา้ย 

 
 1)รางสไลด ์(Linear slide) ยดึแน่นบนเสาใชย้ดึและบงัคบัการเคลื่อนที่
ของก้านตัดให้อยู่ในแนวดิ่ง โดยใช้ยางยืดดึงให้เกิดการเคลื่อนที ่
สามารถท าความเรว็ไดใ้นช่วง 0-6 เมตรต่อวนิาท ี
 2)ก้านตัด ติดตัง้บนโครงรูปตัวยูคว ่าซึ่งยึดแน่นอยู่ก ับตัวสไลด์  ใน
งานวจิยันี้ใชก้า้นตดัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4, 6, และ 8 มลิลเิมตร 
3)เอนโคดเดอร์ (Encoder)ยีห่อ้ Mecapionรุ่น S40-6-2000VL มคีวาม
ละเอยีด 2,000 Pulses/Revolution ใชว้ดัมมุหมุนของแกนทีถู่กพนัดว้ย
เชือกซึ่งยึดกับตัวสไลด์ ท าให้สามารถหาระยะการเคลื่อนที่และ
ความเรว็ของกา้นตดัได ้
4)อุปกรณ์วดัแรงกระแทก (Impact sensor)ยีห่อ้ Kistlerรุ่น 9712B50 
ขนาดพกิดั 220 นิวตนั ตดิตัง้ดา้นหนึ่งแน่นอยู่ทีด่า้นล่างรางสไลด์ อกี
ด้านหนึ่งยึดกับแผ่นหนีบก้านถัว่แระ ใช้ส าหรับวัดแรงที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการตดั 
5) ชุดอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูNational Instrument (NI) ประกอบดว้ย 
- NI cDAQ-9174 ส าหรบัเชื่อมต่อสญัญาณทีว่ดัไดจ้ากเซนเซอร์

ผ่านโมดลู (Module) ต่างๆ เขา้สู่คอมพวิเตอรผ์่านทางสาย USB 

- NI 9401 ใชใ้นการรบัสญัญาณมมุของเพลาจาก Encoder 

- NI 9234 ใชใ้นการรบัสญัญาณแรงจาก impact sensor 

6) โปรแกรม LabVIEW ใช้ส าหรบัการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลจาก
เซนเซอรช์นิดต่างๆ 

 
รปูที ่8 แสดงการตดิตัง้ฝักถัว่ส าหรบัการทดสอบโดยยดึกา้นถัว่

กบัแผ่นหนีบกา้นถัว่แระ และตัง้ต าแหน่งขัว้ของฝักถัว่ใหอ้ยู่ในแนวดิง่
ตรงกบัต าแหน่งของกา้นตดักา้นตดัทใีชใ้นการทดสอบมขีนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางทีแ่ตกต่างกนัคอื 4, 6 และ 8 มลิลเิมตร และท าการทดลองที่
ความเร็วที่แตกต่างกัน แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านฮาร์ดแวร์ ท าให้
สามารถบนัทกึแรงและความเรว็ดว้ยความถีส่งูสุดที1่ กโิลเฮริตซ์ 

 

 
รปูที ่8: การตดิตัง้ฝักถัว่แระในการทดสอบ 
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2.4) กลไกการตดัและพฤตกิรรมตอบสนองของฝักถัว่แระ 
 การศกึษากลไกและพฤติกรรมระหว่างการตดัท าได้โดยการ
สงัเกตุวดีทีศัน์ความเร็วสูงของก้านตัดและฝักถัว่แระดงัแสดงในรูปที ่
9(1) ถึง 9(3) โดยมเีวลาห่างกันรูปละ 3102.1   วินาทีรูปที่ 9(1) 
กา้นตดัเคลือ่นทีเ่ขา้หาและเริม่ปะทะกา้นฝักถัว่ดว้ยความเรว็ 5 เมตรต่อ
วนิาทรีปูที ่9(2) แสดงใหเ้หน็ฝักถัว่เริม่เคลื่อนทีข่ ึน้ตามกา้นตดัและเกดิ
ความเร่งในแนวดิง่ ท าให้ก้านฝักมแีรงดงึเพิม่ขึ้นและเริม่ยดืออก เมื่อ
กา้นตดัเคลือ่นทีข่ ึน้ต่อไปกา้นฝักและส่วนทีส่องต่อจากกา้นฝักตามรูปที ่
10 จะเริม่เคลือ่นทีรู่ดบนกา้นตดัไปอกีดา้นหนึ่งท าใหส้่วนทีส่องเริม่โคง้
งอไปตามก้านตัดเนื่องจากส่วนที่สองนี้มคีุณสมบตัิของสปริงเชิงมุม
ดงันัน้เมื่อก้านตัดเคลื่อนที่ข ึ้นต่อไปจะท าให้ฝักถัว่เริ่มหมุนขึ้นด้วย
ความเร่งเชงิมมุและแรงดงึในกา้นฝักเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ เมือ่แรงดงึ
นี้สงูกว่าความตา้นทานแรงดงึสงูสุดของกา้นฝัก จะท าใหก้า้นฝักขาดดงั
รปูที ่9(3) จากนัน้ฝักถัว่แระจะเคลื่อนทีข่ ึน้ต่อไปจากความเฉื่อย แต่ถ้า
กา้นตดัเคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็ต ่าเกนิไปความเร่งในแนวดิง่และความเร่ง
เชงิมุมของฝักถัว่ทีเ่กดิขึน้มคี่าน้อย ท าใหแ้รงดงึในก้านฝักมคี่าต ่ากว่า
ความตา้นทานแรงดงึสงูสุด กา้นฝักจะไม่ขาด ฝักถัว่จะเคลื่อนทีข่ ึน้และ
หมนุดว้ยมมุทีม่ากขึน้จนรดูขีน้ดา้นบน  
 

.  

 
รปูที ่9: การตดัฝักถัว่แระจากวดีทีศัน์ความเรว็สงู 

  
2.5) แบบจ าลองทางคณติศาสตร ์

จากการวเิคราะห์พฤติกรรมตอบสนองของฝักถัว่แระขา้งต้น
สามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาตร์ของการตัดถัว่แระได้ โดยมี
สมมตฐิานดงัต่อไปนี้ 
2.5.1)พจิารณาแบ่งฝักถัว่แระออกเป็น 3 ส่วน ดงัรปูที ่10 

ส่วนแรกของฝักถัว่แระคอืข ัว้ฝัก เป็นส่วนทีม่คีวามแขง็แรงน้อย
ทีสุ่ด จงึพจิารณาเป็นวสัดุยดืหยุ่นเชงิเส้น มคี่าคงทีข่องสปรงิที่ได้จาก
การทดลองในหวัขอ้ 2.2.2) โดยไมม่แีรงตา้นการหกังอ 

ส่วนทีส่องของฝักถัว่แระคอืช่วงจากขัว้ฝักจนถงึขอบเมลด็แรก
ของฝักถัว่แระ ส่วนนี้มคีวามต้านทานแรงดึงสูงกว่าส่วนแรกมากจึง
พจิารณาเป็นวตัถุแข็งเกร็งเชิงเส้น แต่ส่วนนี้สามารถหกังอได้เมื่อมี
โมเมนต์มากระท า จึงพิจารณาให้มีแรงต้านการหักงอโดยมีค่า
สมัประสทิธิแ์รงบดิของสปรงิทีไ่ดจ้ากการทดลองในหวัขอ้ 2.2.2) 

ส่วนทีส่ามของฝักถัว่แระคอืช่วงฝักถัว่ทีม่เีมลด็ ส่วนนี้เป็นส่วน
ทีแ่ขง็แรงกว่าสองส่วนแรกมาก ทัง้ดา้นความต้านทานแรงดงึและการ
หกังอ จงึพจิารณาป็นวตัถุแขง็แกร็ง (rigid body) ชนิดก้านเรยีวยาว 
(slender bar) 

เมื่อพจิารณามวลทัง้สามส่วนพบว่าส่วนแรกและส่วนที่สองมี
มวลน้อยกว่าส่วนทีส่ามมากจงึพจิารณาใหส้องส่วนแรกไมม่มีวล 

 

 
รปูที ่10: การแบ่งส่วนฝักถัว่แระเพื่อสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

 
2.5.2) ไมม่แีรงเสยีดทานระหว่างกา้นตดักบัฝักถัว่ 
2.5.3) กา้นตดัเริม่เขา้ประทะกบัขัว้ฝักถัว่แระพอดตีามรูปที ่11(1) โดย
รอยต่อของส่วนแรก (ข ัว้ฝัก) และส่วนที่สองอยู่ที่ระดับเดียวกับจุด
ศูนย์กลางก้านตดั เมื่อก้านตดัเริม่เคลื่อนที่ข ึ้นส่วนที่สองจะเริม่หกังอ
เขา้รูปกบัก้านตดั (ระยะ s ) ดงัรูปที่ 11(2) และเกดิแรงต้านการหกังอ
ตามสมการ (4) ส่วนที่สองที่ยงัไม่เขา้รูปตามก้านตัด ก าหนดให้เป็น
กา้นเรยีวยาวเดยีวกนักบัส่วนทีส่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่11: แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการตดัถัว่แระ 

 
 จ า ก ส ม มุ ติ ฐ า น ข้ า ง ต้ น  ใ ช้ วิ ธี ข อ ง ล า ก ร า ง จ ์
(LagrangianMethod) [2] หาสมการการเคลื่อนที่จากพลังงานจลน์ 
(Kinetic Energy) และพลงังานศกัย(์Potential Energy) ตามสมการ (4) 
 
 VTL   (4)  

 
โดย L คอืลากรางจเ์จยีน (Lagrangian) 
T  คือพลังงานจลน์ (Kinetic Energy)  ของระบบซึ่ง

ประกอบด้วยพลงังานจลน์จากการเคลื่อนที่เชิงเส้นของจุดศูนย์กลาง
มวลของฝักถัว่และจากการเคลื่อนทีเ่ชงิมุมของฝักถัว่ มคี่าดงัแสดงใน
สมการ (5) 

V  คือพลังงานศักย์ (Potential Energy)ของระบบซึ่ง
ประกอบดว้ยพลงังานศกัยโ์น้มถ่วงของฝักถัว่ พลงังานศกัย์ยดืหยุ่นเชงิ
เส้นของก้านฝัก และพลงังานศกัย์ยดืหยุ่นเชิงมุมของส่วนที่สองของ
ฝักถัว่ มคี่าดงัแสดงในสมการ (6) 
 

(1)   (2)                            
(1) (2)                     (3) 

สว่นแรก 
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โดย   คอืมมุทีฝั่กถัว่หมนุขึน้ตามความเรว็ก่อนฝักถัว่ขาด (เรดยีน) 
   คอืมมุของส่วนทีส่องของฝักถัว่ทีเ่ขา้รปูกบักา้นตดั(เรดยีน) 
 r  คอืรศัมขีองกา้นตดั (เมตร) 
 B  คอืครึง่หนึ่งของความยาวของฝักถัว่ (เมตร) 
 s คอืระยะทีส่่วนทีส่องจะเริม่หกังอเขา้รปูกบักา้นตดั (เมตร) 
 b  คอืครึง่หนึ่งของความยาวของฝักถัว่ลบฝักถัว่ช่วงทีแ่นบกา้น
ตดั ( sB  ) (เมตร) 
 m  คอืน ้าหนกัของฝักถัว่ (กโิลกรมั)  
 h  คอืความสงูของกา้นตดัจากระดบัอา้งองิ (เมตร) 
 

0h  คอืความสงูเริม่ตน้ของกา้นตดั (เมตร) 
 h คอืความเรว็ของกา้นตดั (เมตร/วนิาท)ี 
 k  คอืค่าคงทีส่ปรงิของขัว้ฝักถัว่ (นิวตนั/เมตร) 
 K  คอืค่าสมัประสทิธิแ์รงบดิของฝักถัว่ (นิวตน้-เมตร/เรเดยีน) 
   
 จากนั ้น เขียนสมการออยเลอร์ลากรานจ์  (Euler-Lagrange 
Equation) ดงัสมการ(7) 

 
x

L

x

L

dt

d



















 (7) 

 

โดย x  คอืเวกเตอรข์องตวัแปรในระบบ ซึ่งในแบบจ าลองทาง
คณติศาตรข์องการตดัถัว่แระมตีวัแปรในระบบ 2 ตวัคอื  และ   

 
แทนค่า L  ในสมการ (7) จะไดส้มการการเคลื่อนทีข่องระบบ

ในรปูของ และ  ดงัแสดงในสมการ (8) และ (9) ตามล าดบั 
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การจ าลองการเคลือ่นทีข่องระบบจากสมการการเคลื่อนที ่(8)-

(13) ท าไดโ้ดยใชค้อมพวิเตอร ์โดยก าหนดค่าคงทีต่่างๆไดแ้ก่ m , r ,
B ,

0h , k , K  และค่ า เริ่มต้นได้แก่  00  เร เดียน , 00   
เรเดยีน, และ h ความเรว็ของกา้นตดัซึง่เป็นค่าคงที ่

ค่าที่ต้องการพิจารณาจากการจ าลองการเคลื่อนที่ของระบบ
เพือ่ใชใ้นการเปรยีบเทยีบกบัผลการทดลองคอืแรงดงึในขัว้ฝักซึ่งหาได้
จากแรงทีส่อดคลอ้งกบัระยะยดืของขัว้ฝักดงัสมการ (14)  
 

      rhhkP 0
(14) 

 
2.6) เปรยีบเทยีบแบบจ าลองทางคณติศาสตรก์บัการทดลอง 

การตรวจสอบความถูกต้องของสมการการเคลื่อนที่ท าไดโ้ดย
การเปรยีบเทยีบแรงดงึในขัว้ฝักที่วดัไดจ้ากการทดลองกบัแรงดงึที่ได้
จากการจ าลองตามสมการของระบบโดยใช้ค่าคงที่ ต่างๆเหมอืนกับ
ระบบที่ทดลองจรงิรูปที่ 12แสดงขนาดของแรงดงึในกา้นฝักถัว่เมื่อใช้
กา้นตดัขนาดรศัม2ี มลิลเิมตร ทีค่วามเรว็ 5.23 เมตร/วนิาท ีและฝักถัว่
มมีวล 2.12 กรมั ความยาว 57.08 มลิลเิมตรจากกราฟพบว่าแรงดึง
สงูสุดทีใ่ชใ้นการตดัเท่ากบั 15.66 นิวตนั  

 

 
รปูที ่12: ผลการทดลองแรงดงึทีไ่ดจ้ากการตดัถัว่แระ 

 
เมื่อจ าลองการตัดด้วยค่าคงที่ต่างๆเช่นเดียวกบัการทดลอง

ขา้งต้นดว้ยสมการการเคลื่อนที ่(8)-(13) จะไดค้่าแรงดงึและมุม  ดงั
รปูที ่15 

 

 
รปูที ่13 ค่าแรงดงึและมุม  จากการจ าลองการตดั 
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เมือ่น ากราฟแรงดงึในขัว้ฝักจากทัง้สองกรณมีาเปรยีบเทยีบกนั
ได้ผลดังแสดงในรูปที่  14 ความแตกต่างของแบบจ าลองทาง
คณติศาสตรจ์ากผลการทดลองระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ความผดิพลาด
เฉลีย่ตามสมการ (15) แต่เนื่องจากค่าทีไ่ด้จากการทดลองมรีะยะห่าง
กนั 0.001 วนิาท ีค่าทีน่ ามาเปรยีบเทยีบในช่วงเวลานี้จงึใชค้่าจากการ
ประมาณเชงิเส้น และคดิในช่วงที่เริ่มมแีรงดึงในขัว้ฝักจนถึงแรงดงึมี
ค่าสงูสุดจากผลการทดลอง จากรปูที ่14 พบว่ามคีวามแตกต่างของแรง
ดงึเฉลีย่เท่ากบั 4.57 เปอรเ์ซน็ต์ 
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โดย iT  คอืแรงดงึในขัว้ฝักทีว่ดัไดจ้ากการทดลอง 

 s

iT  คอืแรงดงึในขัว้ฝักจากสมการการเคลือ่นทีข่องระบบ 
 n  คอืจ านวนขอ้มลูทีใ่ชใ้นช่วงทีเ่ปรยีบเทยีบ 
 

 
รปูที ่14: การเปรยีบเทยีบแรงที่ไดจ้ากการทดลองและแรงที่ไดจ้ากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ทีค่วามเรว็ 5.23 เมตร/วนิาท ี
 

รูปที่ 15เปรยีบเทยีบแรงดงึในขัว้ฝักกรณีใช้ก้านตดัขนาด
รศัม3ีมลิลเิมตร ทีค่วามเรว็ 3.73 เมตร/วนิาท ีมวลของฝักถัว่แระ 2.06 
กรมั และความยาวฝัก 49.23 มลิลเิมตร พบว่ามคีวามผดิพลาดเฉลีย่ที่
5.62 เปอรเ์ซน็ต์ 
 

 
รปูที ่15: การเปรยีบเทยีบแรงที่ไดจ้ากการทดลองและแรงที่ไดจ้ากแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ทีค่วามเรว็ 3.73 เมตร/วนิาท ี
 

  

นอกจากนี้ยงัไดเ้ปรยีบเทยีบแรงดงึในขัว้ฝักในกรณอีื่นๆโดย
ใชข้นาดกา้นตดัรศัม ี2, 3, และ 4 มลิลเิมตร ทีค่วามเรว็ช่วง 3-6 เมตร
ต่อวนิาท ีผลการเปรยีบเทยีบแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที1่: สรปุผลการเปรยีบเทยีบแบบจ าลองทางคณิตศาสตรก์บัการทดลอง 
รศัมีก้ำนตดั 
(มิลลิเมตร) 

มวล 
(กรมั) 

ควำมยำว 
(มิลลิเมตร) 

ควำมเรว็                 
(เมตร/วินำที) 

% ควำม
ผิดพลำด  

0.002 1.70 48.64 3.55 3.96 
0.002 2.12 52.07 3.69 3.88 
0.002 1.60 50.02 4.28 8.38 
0.002 2.33 53.26 4.47 22.69 
0.002 2.12 57.08 5.23 4.57 
0.002 2.02 51.79 5.75 13.13 
0.003 2.20 48.36 3.14 16.64 
0.003 2.06 49.23 3.73 5.62 
0.003 2.79 60.36 4.01 7.61 
0.003 1.96 51.80 4.56 5.98 
0.003 2.80 55.10 5.59 14.21 
0.004 2.67 51.65 4.56 12.05 

 
3) บทสรปุ 

จากการเปรียบเทียบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์กับการ
ทดลองพบว่าแรงดงึทีเ่กดิขึน้ในกา้นฝักจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
และแรงดงึทีว่ดัค่าไดจ้รงิมคี่าสอดคล้องกนั โดยมคีวามผดิพลาดเฉลี่ย
น้อยที่สุด 3.88 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด 22.69 เปอร์เซ็นต์ และ
ค่าเฉลี่ยจากทุกการทดลองที่ 9.89 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มีความสอดคล้องและสามารถแสดง
พฤตกิรรมของฝักถัว่แระในการเกบ็เกีย่วดว้ยกา้นตดัได ้ความแตกต่าง
ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการทดลองอาจ
มาจากสาเหตุหลกัคอืธรรมชาติของความไม่สม ่าเสมอของคุณสมบตัิ
ของฝักถัว่แระ  

 
4) ข้อเสนอแนะ 
 น าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ได ้ไปวเิคราะห์ตวัแปรที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกี่ยวด้วยก้านหมุนตัด 
วเิคราะห์พฤตกิรรมในการเก็บเกีย่วถัว่แระดว้ยวธิกี้านตดั การตดัของ
กา้นตดั เพือ่ใชใ้นการพฒันาเครือ่งเกบ็เกีย่วถัว่แระต่อไป 
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กรุงเทพฯ, 2556. 

[2] David Morin. (2016, Oct 6). The Lagrangian Method (2nded.) [Online]. 
Available:  http://www.people.fas.harvard.edu/~djmorin/chap6.pdf 
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การตรวจสอบและปรบัปรงุระบบระบายอากาศของห้องพ่นสี 
ในอตุสาหกรรมผลิตสีพ่นรถยนต์ 

The Inspection and Improvement of Ventilation System 
for Painting Roomin Automotive Refinish Industry 

 
พชันิดา  พมิพท์อง1 กรรมมนัต ์ ชูประเสรฐิ2 

สาขาวชิาวศิวกรรมความปลอดภยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน1 

patchanida.pt@gmail.com1 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน2 

fengkmc@ku.ac.th2 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์ในการตรวจสอบและปรบัปรุงห้องพ่นสี

เดิม ขนาด กว้าง 2.40เมตร ยาว 3.64เมตร สูง 2.45เมตรที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจบุนั ซึง่มกีารตดิตัง้มา่นน ้าในการดกัจบัละอองส ีจากการตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศเดิมของห้องพ่นสี พบว่าการออกแบบบางส่วนไม่เหมาะสม
ตามหลกัการระบายอากาศผลจากการตรวจวดัความเรว็ลมหน้าหวัดูดพบว่า
มคี่าเฉลีย่0.39 เมตรต่อวนิาท ีซึง่ต ่ากว่าทีม่าตรฐาน American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists: Industrial Ventilation (ACGIH) 
แนะน าไว้ คอื 1.0 – 2.5เมตรต่อวนิาท ีจงึปรบัปรุงระบบระบายอากาศของ
หอ้งพ่นสใีหม ่โดยม ีรปูแบบแรกเป็นการปรบัปรงุทีอ่า้งองิจากหอ้งพ่นสเีดมิ 
โดยใหม้พีดัลมระบายอากาศ จ านวน 2 เครื่อง จากการค านวณมขีนาด 2.33 
แรงมา้ และ 1 แรงมา้ ส่วนรปูแบบทีส่องเป็นการออกแบบโครงสรา้งของหอ้ง
พ่นสใีหมต่ามค าแนะน าของ ACGIH โดยใหม้พีดัลมระบายอากาศ จ านวน 1 
เครื่อง จากการค านวณมีขนาด 2.62 แรงม้า จากนัน้จ าลองการไหลของ
อากาศทัง้สองรปูแบบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์พบว่า ค่าความเรว็ลมหน้า
หวัดูดรูปแบบแรกมคี่าอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานและรูปแบบทีส่องเกนิช่วงค่า
มาตรฐานไป 0.24เมตรต่อวินาทซีึ่งทัง้สองรูปแบบมคี่าอตัราการไหลและ
ความเรว็ลมหน้าหวัดูดไมต่ ่ากว่าค่ามาตรฐานทีA่CGIH แนะน า 
ค าส าคญั: การระบายอากาศ, หอ้งพ่นส,ี อุตสาหกรรมผลติสพี่นรถยนต์, 
มาตรฐาน ACGIH 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the inspection and 
improvement the ventilation system of existing painting room width 
2.40 m length 3.64 m height 2.45 m. The room installed water spray 
booth for trap paints mist. The inspection for existing painting room 
has been found that the ventilation flow is not suitable and lead to 
diffusion a lot of paints mist. The average air-velocity at the slot hood 
is 0.39 m/s which are lower than the requirement of American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists: Industrial 
Ventilation (ACGIH) is 1.0 – 2.5 m/s. The first model is to improve 
with recommending from ACGIH Standard based on the existing 
painting room which has been designed by using two Centrifugal 
Fans at 2.33 Hp and 1 Hp. Second model is to design the room that 

follow a guideline recommending from ACGIH Standard with using a 
Centrifugal Fancalculatedat 2.62 Hp. The simulation resultants of the 
two ventilation models from computer program show thatthe first one 
hasthe air-velocity within the range while as an air-velocity number of 
the second oneis higher than the range about 0.24 m/s.However,the 
flow rate and the air-velocity of two models are still not lower 
thanrecommended by ACGIH Standard. 
Keywords: Ventilation, Painting Room,Automotive Refinish Industry, 
ACGIH Standard 
 
1) บทน า 

อุตสาหกรรมผลติสพี่นรถยนต์ เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ชส้ารเคมี
หลายชนิดในการผลติ ประกอบดว้ย เรซิน่ ผงส ีตวัท าละลายและสาร
ปรบัแต่ง  ซึ่งมกีระบวนการผลติ ดงันี้ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ตีส ี
บดส ีแต่งส ีควบคุมคุณภาพ บรรจุ ลา้งถงั  โดยทุกกระบวนการผลติ 
ผู้ปฏบิตัิงานมโีอกาสได้รบัสมัผสัฝุ่ นและไอระเหยของสารเคมทีี่ฟุ้ง
กระจายอยู่ในบรรยากาศการท างาน อาจเกิดอาการมนึงง วงิเวยีน
ศรีษะ คลื่นไส้ อาเจยีน แสบคนั ระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ
และผวิหนังได ้และหนึ่งในกระบวนการผลติทีส่ าคญัและเสี่ยงต่อการ
รับสัมผัสสารเคมีในปริมาณที่มาก คือ กระบวนการพ่นสี โดย
ผูป้ฏบิตังิานพ่นสลีงบนแผ่นทดลอง เพื่อทดสอบสหีลงัจากการคดิคน้
สตูรหรอืปรบัสตูรสใีหม่และหลงัแต่งโทนสใีหไ้ดต้ามความตอ้งการของ
ลูกค้าและเพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์หลงัจาก
ผลติเสร็จก่อนการบรรจุ  ขณะพ่นสจีะมกีารฟุ้งกระจายของละอองสี
เป็นจ านวนมาก จงึต้องมกีารติดตัง้ระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ  โดยกระบวนการพ่นสจีะท าภายในหอ้งพ่นสขีอง
โรงงาน ซึง่มกีารตดิตัง้บธูพ่นสรีะบบมา่นน ้า ส าหรบัการดูดและดกัจบั
ละอองส ีไมใ่หอ้อกสู่สภาพแวดลอ้มภายนอก ขณะพ่นส ีละอองสจีะไป
เกาะทีม่า่นน ้าทีไ่หลผ่านแผ่นโลหะแลว้ไหลตกลงไปในอ่างน ้าดา้นล่าง 
บรเิวณดา้นล่างของแผ่นโลหะจะเป็นช่องเปิดซึ่งอากาศจะถูกดูดออก
ผ่านช่องนี้ไปยงัปล่องระบายอากาศโดยพดัลมดูดอากาศต่อไป  จาก
การตรวจสอบระบบระบายอากาศของห้องพ่นสีเดิม พบว่าการ
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ออกแบบบางส่วนไม่เหมาะสมตามหลกัการระบายอากาศ ท าให้ใน
ปัจจุบนัยงัพบมกีารฟุ้งกระจายของละอองสขีณะผูป้ฏบิตังิานพ่นสลีง
บนแผ่นทดลองอยู่ งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์ในการตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศของห้องพ่นสีเดมิและปรบัปรุงระบบระบายอากาศของ
ห้องพ่นสใีหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists: Industrial Ventilation 
(ACGIH)  เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองสขีณะผูป้ฏบิตัิงานพ่นสี
ลงบนแผ่นทดลอง 
2) วิธีการวิจยั 

2.1) ตรวจสอบระบบระบายอากาศของหอ้งพ่นสเีดมิ 
หอ้งพ่นสเีดมิของโรงงานมขีนาด กวา้ง 2.40 เมตร ยาว 3.64 

เมตร สูง 2.45 เมตร ติดตัง้ม่านน ้าในการดกัจบัละอองสี จากการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานพบปัญหาการฟุ้งกระจายของละอองส ี
ในขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานพ่นส ีจงึได้ตรวจวดัความเร็วลมหน้าหวัดูด ดงั
รปูที ่1 และ 2โดยใชเ้ครือ่งวดัความเรว็ลมตรวจวดัทัง้หมดจ านวน 20 
จุด 
 

 
รปูที ่1: กรอบสีเ่หลีย่มแสดงต าแหน่งตรวจวดัค่าความเรว็ลม 

หน้าหวัดดู ของหอ้งพ่นสเีดมิ 

 
รปูที ่2: ต าแหน่งการวดัความเรว็ลมหน้าหวัดูดของหอ้งพ่นสเีดมิ 

จ านวน 20 จุด 
ค่าเฉลีย่ความเรว็ลมหน้าหวัดูดทีต่รวจวดัได้ คอื  0.39เมตร

ต่อวินาทีซึ่งต ่ ากว่าที่มาตรฐาน American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists: Industrial Ventilation 
(ACGIH)[3] แนะน าไว ้คอื 1.0 – 2.5 เมตรต่อวนิาทดีงัตารางที ่1 

ตารางที ่1: ตารางค่าการตรวจวดัความเรว็ลมของหอ้งพน่สเีดมิ 

จดุท่ี 
ความเรว็ลม 

(m/s) 
จดุท่ี 

ความเรว็ลม 
(m/s) 

1 0.32 11 0.33 
2 0.35 12 0.45 
3 0.33 13 0.56 
4 0.48 14 0.33 
5 0.39 15 0.37 
6 0.44 16 0.4 
7 0.5 17 0.53 
8 0.47 18 0.38 
9 0.36 19 0.33 
10 0.52 20 0.48 

ค่าความเรว็ลมเฉลีย่ 0.39 เมตรต่อวนิาท ี
2.2) ออกแบบเพือ่ปรบัปรุงหอ้งพ่นสใีหม ่ 

2.2.1) ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการออกแบบเพือ่ปรบัปรุงหอ้งพ่นส ี
- น าพดัลมที่ดึงอากาศเข้าภายในห้อง จ านวน 3 ตัว ออก 

เนื่องจากไมม่คีวามจ าเป็นและสิน้เปลอืงพลงังาน 
- น า Fillter ด้านบนเพดานออก เนื่องจากไม่จ าเป็นและ

สิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายในการเปลีย่น Fillter 
- น าประตูและผนงัหอ้งดา้นประตูออก เพื่อเปิดโล่งใหเ้ป็นบูธ

ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเขา้ไปพ่นสภีายในบธูได ้(Walk – in booth)   
- เลอืกใชท้่อทีใ่ชใ้นงานพ่นส ีคอื ท่อกลุ่มที ่1 (Class 1) คอื 

งานที่ไม่มกีารขดัสขีองสารปนเป้ือน ส าหรบัความหนาของท่อ (US 
Standard Gauge) ตามมาตรฐานของประเทศสหรฐัอเมรกิา(ACGIH) 
ทีเ่ลอืกใช ้ขึน้อยู่กบัขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อและกลุ่มของท่อ[1,3] 

- เลอืกใชท้่อเลี้ยว 90 องศา ที่มอีตัราส่วน R/D เท่ากบั 2 
หรือ 2.5 (ร ัศมีความโค้งของท่อเลี้ยวมีค่าเป็น 2 หรือ 2.5 เท่า
เสน้ผ่าศูนย์กลางท่อเลี้ยว) และประกอบดว้ยชิ้นส่วน 5 ชิ้น เพื่อแฟก
เตอรก์ารสญูเสยีจะมคี่าลดลง[1,2,3] 

- เลอืกใช้ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีเนื่องจากนิยมใชใ้นกรณีที่
สารปนเป้ือนมลีกัษณะเป็นไอหรอืก๊าซ ขอ้ดคีอื น ้าหนกัเบา ตดิตัง้ง่าย
[1,2,3] 

- เลอืกใช้พดัลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan) แมล้ าเลยีง
อากาศได้ในปรมิาณน้อยแต่สร้างความดนัสถิตได้มาก จงึนิยมใช้ใน
การระบายอากาศเฉพาะจุดมากกว่าพดัลมไหลตามแนวแกน และยงั
เกิดเสียงดังน้อยขณะท างานและต้นทุนในการติดตัง้ต ่ า รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในระหว่างใชง้านต ่า[1,2,3] 

- เลอืกใชใ้บพดัพดัลม แบบซี่ใบพดัหน้าตรง (Radial Blade) 
เนื่องจากใบพดัมลีกัษณะแบนเอยีงตามแนวรศัมซีึ่งช่วยไม่ใหเ้กดิการ
สะสมของฝุ่ นทีผ่วิใบพดั เหมาะกบัการใชง้านกบัฝุ่ นจ านวนมากทีไ่หล
ปะปนมากบัอากาศ[1,2,3] 

- หลกีเลีย่งการใชท้่อเลีย้วทีท่างออกของพดัลม ซึ่งอาจส่งผล
ให้สมรรถนะของพดัลมลดลง โดยการปรบัหมุนตัวเรือนพดัลมให้
ทางออกอยู่ในทศิทางทีต่้องการ หากจ าเป็นต้องใชท้่อเลี้ยว ใหต้ดิตัง้
ท่อตรงช่วงหนึ่งก่อนทีจ่ะใส่ท่อเลี้ยว ท่อตรงทีใ่ชค้วรมที่อยาวระหว่าง 
5 – 10 เท่าของขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อทางออก[1] 

- หลกีเลี่ยงการติดตัง้ท่อเลี้ยวใกล้ทางเขา้พดัลมมากเกนิไป
หรอืตดิตัง้ท่อเลีย้วทนัท ีท าใหอ้ากาศส่วนใหญ่ถูกเหวีย่งไปทีข่อบดา้น
นอกของท่อมากกว่าขอบด้านใน ท าให้เกดิการสูญเสยีความดนัขึ้น 
เป็นเหตุให้สมรรถนะของพดัลมลดลง โดยติดตัง้ท่อตรงระหว่างท่อ
เลีย้วและช่องทางเขา้ของพดัลม โดยท่อตรงควรมคีวามยาวอย่างน้อย 
3 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อ ถ้าหากท่อเลี้ยวมกีารตดิตัง้แผ่นบงัคบั
การไหล ท่อตรงระหว่างท่อเลี้ยวและช่องทางเขา้ของพดัลม ควรมี
ความยาวอย่างน้อย 1 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อ 

- กล่องลมดา้นหลงัม่านน ้า ก่อนต่อเขา้ท่อ ท าเป็นกรวย ซึ่ง
มุมกรวยไม่ควรมคี่าเกนิ 60 องศา โดยกรวยจะช่วยรดีอากาศใหว้ิง่
ตรงเขา้แนวแกนของหวัดูดซึ่งท าใหอ้ากาศไหลเต็มตลอดทัง้หน้าตดั
หวัดดู  
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2.2.2) วธิกีารค านวณ 
น าค าแนะน าของ ACGIH มาใชใ้นการออกแบบ โดยใชอ้ตัรา

การไหล จากรูป VS-75-01 Large Paint Booth บูธที่ผูป้ฏบิตัิงาน
สามารถเขา้ไปพ่นสภีายในบูธได ้(Walk – in booth)[3]  ซึ่งแนะน า Q 
= 100 cfm/ft2 และ ความเร็วลมในท่อ 2,000 fpm มาใช้ในการ
ค านวณโดยใช้วิธีความดันจลน์ ซึ่งจะใช้กระดาษค านวณในการ
ค านวณ[1,2,3] ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2: กระดาษค านวณ 

 
 

หาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ โดยใช้อัตราการไหลของ
อากาศและความเรว็ต ่าสุดของอากาศในท่อ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

 
 Q = AV                         (1) 

 
 เมือ่    Q  =  อตัราการไหลของอากาศ (cfm) 
 A  =  พืน้ทีห่น้าตดัของท่อดดูอากาศ (ft2) 
 V  =  ความเรว็ของอากาศ (fpm) 

 

น าค่าเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อทีไ่ดไ้ปเปิดตารางพื้นทีห่น้าตดัและ
เส้นรอบวงของท่อ[1,2] เพื่อหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่เลอืกใช ้
โดยแนะน าใหเ้ลอืกท่อทีม่ขีนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางเลก็กว่าทีค่ านวณได ้
เพื่อให้ม ัน่ใจว่าความเร็วที่แท้จรงิในท่อมคี่าสูงกว่าความเร็วต ่าสุดที่
ตอ้งการ 

ความดนัจลน์ของอากาศในท่อ หาไดจ้ากสตูร   
 

 VPd    =        
𝑉𝑉

                  (2) 
 
 เมือ่ VPd   =  ความดนัจลน์ของอากาศในท่อ (in.wg) 
 Vd=  ความเรว็ทีแ่ทจ้รงิของอากาศในท่อ (fpm) 

 
แฟกเตอร์ความเสียดทานของอากาศที่ไหลผ่านท่อตรง 

ขึน้กบัวสัดุทีใ่ชท้ าท่อ[1,2]ในงานวจิยันี้เลอืกใชท้่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี
แทนค่า ค่าคงที ่a = 0.0307, b = 0.533, c = 0.612 ลงในสตูร 

 
 Hf     =

𝑉 𝑉𝑉

𝑉𝑉
          (3) 
 

เมือ่    Hf      =  แฟกเตอรค์วามเสยีดทาน 
a, b, c  =  ค่าคงทีซ่ึง่แปรเปลีย่นไปตามชนิดของวสัดุที่

น ามาท าท่อ 
 

การหาค่าการสูญเสยีความดนัในส่วนต่างๆของระบบ จะน า
ค่าที่ได้จากกระดาษค านวณไปค านวณหาค่าความดนัสถติและก าลงั
ของพดัลมต่อไป 

ความดนัสถติทีพ่ดัลมตอ้งใชใ้นการล าเลยีงอากาศในปรมิาณ
ทีต่อ้งการใหไ้หลผ่านระบบได ้( Fan Static Pressure : FSP )[1,2] 
 

 FSP    =    SPoutlet  -  SPinlet  - VPinlet     (4) 
 
เมือ่   FSP   =  ความดนัสถติของพดัลม (in.wg) 
SPoutlet = ความดนัสถติของอากาศทีท่างออกของพดัลม(in.wg) 
SPinlet   = ความดนัสถติของอากาศทีท่างเขา้ของพดัลม(in.wg) 
VPinlet= ความดนัจลน์ของอากาศทีท่างเขา้ของพดัลม(in.wg) 

 

การค านวณแรงมา้เบรกของพดัลม (BHP) ก าหนดให ้ME = 0.7 
 

BHP= 
       

         
 

BHP    = 
       𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

         
   (5) 

 
เมือ่  BHP  =  แรงมา้เบรกของพดัลม (Hp) 

 ME=  ประสทิธภิาพเชงิกลของพดัลม (%) 
FTP=  ความดนัรวมของพดัลม (in.wg) 
 

เนื่องจากห้องพ่นสีใช้ม่านน ้าในการดกัจบัละอองส ีซึ่งค่า
ความดนัตกของมา่นน ้า คอื 1.00 in.wg น าไปใชใ้นการค านวณ[2] 

 
โดยออกแบบเป็น 2 รปูแบบ และไดผ้ลสรุปการค านวณของ

แต่ละรปูแบบ ดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3: ตารางสรุปรายละเอยีดการออกแบบทัง้ 2 รปูแบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบที่ 1 อ้างองิโครงสร้างและแนวท่อจากห้องพ่นสเีดมิ จะเป็น
การปรบัปรุงโดยใชโ้ครงสรา้งเดมิ เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายให้
มากทีสุ่ด แต่จะน าหลกัการระบายอากาศและค าแนะน าของ ACGIH 
มาใช้ในการออกแบบเพื่อ ให้ได้ห้องพ่นสีที่ เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ โดยก าหนดค่าตามค าแนะน าของ ACGIH ดงันี้ อตัรา
การไหลของอากาศทีผ่่านท่อหรอืหวัดดู [3] 
 

Q   = 100 cfm/ft² 
 

Q   = 100 x 8.04 x 7.87 
   Q   =   6,327.48 cfm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เนื่องจากท่อและพดัลมมจี านวน 2 ชุด จงึน า Q มาหาร 2 

เพือ่แบ่งค านวณทลีะ 1 ชุด  
 
𝑉

 
     =     

        

 
 

Q     =    3,163.74cfm  
 
และความเร็วต ่าสุดของอากาศในท่อ 2,000fpm เมื่อแบ่ง

ค านวณท่อทลีะชุดแล้ว สรุปใช้พดัลมทัง้หมด  2 เครื่อง คอื ขนาด 
2.33 แรงมา้ และ 1 แรงมา้ ดงัรปูที ่3 
 

ล าดบั รายละเอียด 
รปูแบบท่ี 1 

รปูแบบท่ี 2 
ท่อชุดท่ี 1 (12 น้ิว) ท่อชุดท่ี 2 (18 น้ิว) 

1 อตัราการไหลของอากาศ 3,163.74cfm 3,163.74cfm 6,327.48cfm 
2 ความเรว็ต ่าสุดของอากาศในทอ่ 2,000 fpm 2,000 fpm 2,000 fpm 
3 เสน้ผา่ศนูยก์ลางทอ่ 12 นิ้ว 18 นิ้ว 24 นิ้ว 
3 ความดนัตกของมา่นน ้า 1.00 in.wg 1.00 in.wg 1.00 in.wg 
4 พืน้ทีห่น้าตดัของชอ่งแคบทีอ่ากาศไหลผา่น (Aslot) กวา้ง 7.87ft 

ยาว 1.51ft 
พืน้ที ่11.88 ft2 

กวา้ง 7.87ft 
ยาว 1.51ft 

พืน้ที ่11.88 ft2 

กวา้ง 0.4 ft 
 ยาว 7.87 ft  

 พืน้ที ่3.148 ft2 
5 แฟกเตอรก์ารสญูเสยีทีท่างเขา้หวัดดู (Fh)  

 

หน้าตดัวงกลม 
 (ไมม่กีรวย) 180°  

= 0.5 

หน้าตดัวงกลม  
(ไมม่กีรวย) 180° 

 = 0.5 

หน้าตดัวงกลม 
(กรวย) 60°  
= 0.08 

6 ความยาวทอ่ก่อนเขา้พดัลม( L)   10.17 ft 10.17 ft 15.42 ft 
7 Loss factor (F) ของทอ่กลมเลีย้ว 90 º ,  

5 ชิน้ , 2 R/D     

 

0.19 0.19 0.19 

8 การสูญเสยีความดนัสถติสะสมของระบบทอ่  
ก่อนเขา้พดัลม (SPinlet) 

-2.9in.wg -1.36in.wg -1.46in.wg 

9 การสูญเสยีความดนัสถติสะสมของระบบทอ่  
หลงัพดัลม  (SPoutlet) 

0.37  in.wg 0.05  in.wg 0.042  in.wg 

10 ความสงูปล่อง   19.68 ft 19.68 ft  19.68 ft 
11 ความดนัสถติทีพ่ดัลมตอ้งใชใ้นการล าเลยีงอากาศใน

ปรมิาณทีต่อ้งการใหไ้หลผา่นระบบไดเ้ป็นหลกั 
( Fan Static Pressure ) FSP 

2.26  in.wg 1.22  in.wg 1.59  in.wg 

12 แรงมา้เบรกของพดัลม (BHP)   
(ก าหนดให ้ME = 0.7) 

2.33 hp 1.00 hp 2.62 hp 
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รปูที ่3: หอ้งพ่นสใีหม่ รปูแบบที ่1 

 
รูปแบบที่ 2 เป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งของหอ้งพ่นสใีหม่

โดยน าหลกัการระบายอากาศและค าแนะน าของ ACGIH มาใช้ใน
การออกแบบเพื่อใหไ้ดห้อ้งพ่นสทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาก
ทีสุ่ด โดยก าหนดค่าตามค าแนะน าของ ACGIH ดงันี้ อตัราการไหล
ของอากาศทีผ่่านท่อหรอืหวัดดู[3] 

 
Q   = 100 cfm/ft² 

Q   = 100 x 8.04 x 7.87 
  Q   =  6,327.48 cfm 

 
และความเรว็ต ่าสุดของอากาศในท่อ 2,000fpm เมือ่ค านวณ

แลว้ใชพ้ดัลมทัง้หมด  1 เครือ่ง คอื 2.62 แรงมา้ ดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4: หอ้งพ่นสใีหม่ รปูแบบที ่2 

 
2.3) จ าลองการไหลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
เมื่อออกแบบและค านวณเรยีบร้อยแล้ว น าขอ้มูลทัง้หมด 

สร้างแบบจ าลองการไหลของอากาศโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
โดยก าหนดค่าอตัราการไหลของอากาศลงในโปรแกรมและโปรแกรม
จะค านวณค่าความเร็วลมหน้าหวัดูดได้ ซึ่งสามารถมองเห็นทิศ
ทางการไหลของอากาศและแสดงความเรว็ลมค่าต่างๆ เป็นแถบสไีด้
อย่างชดัเจน ดงัรปูที ่5 

 

 
แบบจ าลองการไหล รปูแบบที ่1 

 
แบบจ าลองการไหล รปูแบบที ่2 

รปูที ่5: การจ าลองการไหล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรข์องหอ้งพ่นสี 
ทัง้ 2 รปูแบบ 

 
ส าหรบัค่าความเร็วลมหน้าหวัดูด สามารถอ่านค่าจากผล

ของโปรแกรม โดยน า probe ชี้จุดทีต่้องการและอ่านค่าความเรว็ลม
บรเิวณหน้าหวัดดูช่องแคบ จ านวน 20 จุด ดงัรปูที ่6 

 

 
ตวัอย่างการอ่านค่าความเรว็ลมหน้าหวัดดูชอ่งแคบจากโปรแกรม รปูแบบที ่1 
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ตวัอย่างการอ่านค่าความเรว็ลมหน้าหวัดดูชอ่งแคบจากโปรแกรม รปูแบบที ่2 
รปูที ่6: การอ่านค่าความเรว็ลมหน้าหวัดดูชอ่งแคบโดยใช ้probe จากโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ของหอ้งพ่นสทีัง้ 2 รปูแบบ 
 

และค านวณหาค่าเฉลี่ย  ได้ความเร็วลมหน้าหัวดูด 
รูปแบบที ่1 เป็น 1.67 เมตรต่อวนิาทซีึ่งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานและ
รูปแบบที่ 2 เป็น 2.74 เมตรต่อวนิาทีซึ่งเกินช่วงค่ามาตรฐานไป 
0.24 เมตรต่อวนิาท ีแต่ทัง้สองรปูแบบมคี่าความเรว็ลมหน้าหวัดูดไม่
ต ่ากว่าค่ามาตรฐานที ่ACGIH แนะน า คอื 1.0 – 2.5 เมตรต่อวนิาที
ดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4: ตารางค่าความเรว็ลมจากการอ่านค่าของโปรแกรมของ

หอ้งพ่นสทีัง้สองรปูแบบ 

จดุท่ี 
ความเรว็ลม (m/s) 

จดุท่ี 
ความเรว็ลม (m/s) 

รปูแบบท่ี 
1 

รปูแบบท่ี 
2 

รปูแบบท่ี 
1 

รปูแบบท่ี 
2 

1 1.84 3.07 11 1.72 3.15 
2 1.98 3.17 12 1.82 3.25 
3 2.03 2.84 13 1.81 2.99 
4 1.91 2.85 14 1.71 2.98 
5 1.80 3.08 15 1.72 3.13 
6 1.99 3.32 16 0.90 1.57 
7 2.00 3.38 17 1.11 1.65 
8 2.02 3.14 18 1.21 1.68 
9 1.93 3.13 19 1.00 1.48 
10 1.91 3.31 20 0.95 1.56 

ค่าเฉลีย่ 1.67 m/s ค่าเฉลีย่ 2.74 m/s 
 

3) สรปุผลการวิจยั 
จากการตรวจสอบระบบระบายอากาศของห้องพ่นสีเดิม 

พบว่าความเรว็ลมหน้าหวัดดูมคี่าเฉลีย่ คอื 0.39 เมตรต่อวนิาท ีซึ่งมี
ค่าต ่ากว่ามาตรฐานที่ACGIH แนะน า ท าให้ประสทิธภิาพในการ
ระบายอากาศมไีมเ่พยีงพอ จงึไดอ้อกแบบเพือ่ปรบัปรุงหอ้งพ่นสใีหม ่
เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ดังนี้ 
รูปแบบแรก เป็นการปรบัปรุงที่อ้างอิงจากห้องพ่นสเีดมิ ใช้พดัลม
ระบายอากาศ จ านวน 2 เครื่อง จากการค านวณมีขนาด 2.33 
แรงมา้ และ 1 แรงมา้ ส่วนรปูแบบทีส่อง เป็นการออกแบบโครงสรา้ง
ของห้องพ่นสใีหม่ตามค าแนะน าของ ACGIH โดยให้มพีดัลมที่ใช้
ระบายอากาศ จ านวน 1 เครื่อง จากการค านวณมีขนาด 2.62 
แรงมา้  โดยเมือ่ออกแบบตามน าแนะน าของACGIH เรยีบรอ้ยแลว้ 

ไดส้รา้งแบบจ าลองการไหลในโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อจ าลองทศิ
ทางการไหลของอากาศและอ่านค่าความเร็วลมของอากาศหน้าหวั
ดดูจากโปรแกรม พบว่าค่าเฉลีย่ความเรว็ลมหน้าหวัดูด รูปแบบที ่1 
เป็น 1.67 เมตรต่อวนิาท ีซึ่งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานและรูปแบบที ่2 
เป็น 2.74 เมตรต่อวนิาท ีซึ่งเกนิช่วงค่ามาตรฐานไป 0.24 เมตรต่อ
วนิาท ีแต่ทัง้สองรูปแบบมคี่าอตัราการไหลและค่าความเร็วลมหน้า
หวัดดูไมต่ ่ากว่าค่ามาตรฐานที ่ACGIH แนะน า  
 
4) ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ว ิจ ัย ออกแบบการปรับปรุงห้องพ่นสี ออกเป็น 2 
รปูแบบ ซึง่เป็นทางเลอืกในการน าไปประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรมผลติ
สพี่นรถยนต์ ในการปรบัปรุงหอ้งพ่นสจีรงิได ้เพือ่แกไ้ขปัญหาการฟุ้ง
กระจายของละอองสีอย่างถูกต้องตามหลกัการระบายอากาศและ
เป็นไปตามค าแนะน าของ ACGIH 

2. ควรศึกษาการดกัจบัละอองสขีองม่านน ้าเพิ่มเติม เพื่อ
ประสทิธภิาพทีม่ากขึน้ของระบบการระบายอากาศ 
 
5) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษัทผลิตสีพ่นรถยนต์ ที่อนุเคราะห์การ
ตรวจวดัค่าและขนาดของหอ้งพ่นส ี
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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบันจ านวนการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดเชื้ออนัดับต้นๆของ

ประเทศ จะเกีย่วขอ้งกบัความดนัโลหติสูง  การตรวจวดัความดนัโลหติจงึเป็น
ขอ้มลูขัน้พืน้ฐาน เพื่อการวนิิจฉยัสุขภาพเบือ้งตน้ของผูป่้วยทีเ่ขา้มารบับรกิาร
ทางการแพทย์  การตรวจวัดความดันโลหิตแบบพื้นฐานเพื่อการประเมิน
สุขภาพเบื้องต้นเป็นการวัดทางอ้อม(indirect measurement)แบบใช้คัฟ
(cuff)ซึง่ประมาณได้เพยีงค่าความดนั ต ่า สูงและค านวณค่าเฉลี่ยภายในเส้น
เลือดที่บรเิวณแขนเท่านัน้  อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ข ัน้สูง
จ าเป็นตอ้งใชก้ารวดัและแสดงค่าความดนัอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าสงัเกต อาการ
ของผูป่้วย ในบทความนี้น าเสนอการพฒันาระบบวดัความดนัโลหติราคาถูก 
ใชห้ลกัการโทโนมติรกีดทบับนเสน้เลอืดทีข่อ้มอื โดยใชเ้ซน็เซอรไ์วต่อแรงดนั  
สามารถใชว้ดัความดนับรเิวณขอ้มอืภายนอกผา่นผวิหนงั  โดยไมม่กีารสอดใส่
เขา้สู่ร่างกายจากการทดสอบกบัเครื่องจ าลองสญัญาณความดนัพบว่าได้รูป
สญัญาณทีม่คีวามต่อเนื่อง  และจากการใชก้บัอาสาสมคัรทีม่สีุขภาพปกติได้
สญัญาณที่มคีวามต่อเนื่องลกัษณะเดียวกบัที่ได้จากเครื่องจ าลองสญัญาณ
ความดนัโลหติ เนื่องจากระบบมขีนาดเลก็สามารถติดตัง้บนขอ้มอื  ซึ่งต่อไป
จะพัฒนาให้ เชื่ อมโยงกับระบบอิน เตอร์ เน็ ตผ่านแอปพลิเคชัน่บน
โทรศพัทม์อืถอื เพื่อเพิม่ความสะดวกในการตรวจวดัและบรกิารนอกสถานที่ 
เป็นระบบตดิตามตวัเพื่อการดูแลสุขภาพผูป่้วย ผูสู้งอายุ ในระบบดูแลสุขภาพ
ทางไกล 
ค าส าคญั:โรคไมต่ดิเชือ้, การวดัทางออ้ม, ความดนัโลหติ, โทโนเมตร ี
 
ABSTRACT 

Nowadays the number of deaths due to non-infectious 
diseases in Thailand is primarily involved with hypertension. Measuring 
blood pressure is a method to obtain the basic information for 
diagnosing patients' health. Basic blood pressure measurement for 
primary health checkup is indirect measurement by which can be 
performed using a manual cuff. It can estimate only systolic or diastolic 
blood pressure and calculate average blood pressure of blood vessels 
in the arm. However, for advanced medical diagnosis, it is necessary to 
measure and show blood pressure constantly to observe patients' 

conditions. In this paper, the development of inexpensive blood 
pressure measurement system is purposed. The system is based on 
the tonometry techniqueto which the pressure has been applied on 
wrist's blood vessels. By using a sensor that is sensitive to pressure, 
blood pressure can be measured outside the body, on the wrist, without 
penetrating into the body. From the tests with BP simulator, the results 
show the consistent signals. Moreover, testing with healthy volunteers, 
the signals were consistently shown as well. Since the system is small 
and can be attached on the wrist, connecting with the Internet via 
mobile application will be further developed for more convenience for 
blood pressure measurements and off-site services. A system for 
tracking elders and patients' health careand distant healthcare system 
is the next target. 
Keywords: Non-infectious disease, Non-invasive measurement, 
Blood  pressure, Applanation tonometry. 
 
1) บทน า 

แรงดนัโลหติทีก่ระทบบรเิวณผนงัหลอดเลอืด เกดิจากการบบีและ
คลายตวัของหวัใจ จงึท าให้ค่าความดนัโลหติมคีวามส าคญัทางคลนิิกหลาย
ประการ  โดยเฉพาะการวินิจฉัยพยาธสิภาพของระบบหมุนเวียนโลหติและ
หลอดเลอืดของผูป่้วย[1]การวดัแบบทางออ้มถูกน ามาใชก้นัอย่างแพรห่ลายใน
การวัดความดันโลหิตแบบพื้นฐาน  เนื่ องจากเป็นการวัดที่สะดวกและ
ปลอดภยั  ส่วนใหญ่เป็นการวดัแบบออสซโิลเมตรกิ(Oscillometric) ทีส่ามารถ
หาค่าความดนัต ่าและความดนัสูงได้โดยประมาณ(+/-10%) ในบรเิวณเส้น
เลอืดใหญ่ของท่อนแขน ซึ่งไม่สามารถแสดงสญัญาณความดนัโลหติได้อย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆจังหวะของการเต้นหวัใจได้ อย่างไรก็ตามในหลายกรณี
จ าเป็นต้องใช้การตรวจวัดและแสดงความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 
จงัหวะของการเต้นหวัใจ เช่น การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ข ัน้สูง การ
วินิจฉัยทางการแพทย์ด้านผลของยาในมนุษย์หรอืสัตว์ทดลอง อกีทัง้การ
ตดิตามสภาวะของผูป่้วยทีต่อ้งการความดูแลอย่างใกลช้ดิหรอืการวนิิจฉัยทาง
วทิยาศาสตรก์ารกฬีาเป็นต้นซึ่งปกตทิ าได้โดยการใชว้ธิวีดัทางตรง โดยการ
สอดใส่หวัวดัความดนั(Catheter) เขา้ไปในเสน้เลอืดโลหติใหญ่โดยตรง การวดั
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ลกัษณะนี้มคีวามยุ่งยากและต้องใชเ้ครื่องมอืทีม่รีาคาสูง เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ  
จงึท าใหก้ารตรวจวดัโลหติแบบต่อเนื่องวธินีี้ถูกใชก้บัคนไขข้ณะทีม่กีารผ่าตดั
ใหญ่ เป็นตน้[2] 
 ความยุ่งยากในการวดัแบบทางตรงตามขอ้ก าหนดในขา้งตน้  จงึมี
การพฒันาเครื่องมอืวดัความดนัโลหติแบบต่อเนื่องและเป็นแบบทางออ้ม  ซึ่ง
มวีธิกีารต่างๆทีไ่ดถู้กคดิคน้และพฒันาขึน้มาโดยใชห้ลากหลายเทคนิค[3] เชน่ 
การวดัแบบAuscultatoryเป็นการวดัความดนัโลหติโดยฟังเสยีงการไหลเวยีน
ของเลอืดผา่นหฟัูง  การวดัแบบ Ultrasonic ใชห้ลกัการวดัการเคลื่อนขยายตวั
ของหลอดเลอืด ออสซโีลเมตรกิเป็นการวดัความดนัโลหติโดยวดัจากแรงที่มา
กระทบกบัผา้พนัแขนจากการไหลเวยีนของหลอดเลอืดผ่านผนังหลอดเลอืด 
และโทโนเมตร[ี4]เป็นการวดัความดนัโลหติทีม่หีลกัการคล้ายกบัการวดัความ
ดนัในลูกตา[5] ซึ่งต่อมาการวดัความดนัโลหติอย่างต่อเนื่องได้ถูกพฒันาขึน้
ด้วยเทคนิคและวธิตี่างๆ เช่น การวดัความดนัโลหติบรเิวณขอ้มอืหรอืนิ้วมอื
[6]ทีเ่ป็นการวดัแบบโทโนเมตรดีว้ยเซนเซอรแ์บบอารเ์รยแ์ปะผวิหนงัทีบ่รเิวณ
ขอ้มือแล้วใช้สปรงิเพื่อให้แรงกด  ซึ่งพบว่าสามารถวดัความดันโลหติและ
แสดงผลไดอ้ย่างต่อเนื่อง  จากการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัเครื่องมอืวดัความดนั
โลหติแบบต่อเนื่องและไมร่กุราน  พบว่าการวดัแบบโทโนเมตรสีามารถน ามา
พฒันาเทคนิคในการวัดให้ดีขึ้น  โดยการใช้สายรดับริเวณขอ้มอืพร้อมกับ
เซนเซอร์ทีไ่วต่อแรงดนั(FSR) กดทบับนเส้นเลอืดทีบ่รเิวณขอ้มอื ซึ่งจะไม่มี
การสอดใส่เขา้สู่รา่งกาย 
 ในบทความนี้จะน าเสนอเครื่องมอืวดัความดนัโลหติแบบต่อเนื่อง
และไม่รุกราน  โดยใช้เทคนิคการวดัแบบโทโนเมตรซีึ่งจะใช้สายรดับรเิวณ
ขอ้มือร่วมกบัเซนเซอร์วดัแรงกด(FSR) กดทบัเส้นเลือดบรเิวณขอ้มอืและ
แสดงผลการวัดความดันโลหิตอย่างต่อ เนื่ อง ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ 
ทรานสดวิเซอรม์ขีนาดเลก็สามารถพฒันาใหเ้ป็นแบบตดิตามตวัได้ 

 
2)หลกัการออกแบบ 
2.1 องคป์ระกอบโดยรวมของระบบ 
 

 
รปูที1่ องคป์ระกอบโดยรวมของระบบ 

 
รูปที่1 แสดงองค์ประกอบโดยรวมของระบบวดัความดนั  ซึ่ง

สญัญาณเอาทพ์ุทจากทรานสดวิเซอรเ์ป็นสญัญาณแรงดนัอนาลอ็กมาผา่นการ
แปลงสญัญาณจาก สญัญาณอนาลอ็กเป็นสญัญาณดจิติอลโดยใช ้ DAQ Card 
รุ่น6009 ของบรษิทั National Instrument  ซึ่งมคีวามละเอยีด 14 บติ  และมี
อตัราสุ่มสูงสุด 2kS/s 
 
2.2 ทรานสดวิเซอร ์

ในรปูที2่ โครงสรา้งโดยรวมของทรานสดวิเซอร ์ ซึ่งประกอบด้วย
สายรดัขอ้มอืแบบยืดหยุ่น เซนเซอร์วดัแรงกดและวงจรขยายแรงดนัไฟฟ้า  
ตวัตรวจจบัแรงกดแบบค่าความต้านทานที่ใชเ้ทคโนโลยีฟิล์มโพลีเมอรแ์บบ
หนาและวงจรขยายเพื่อแปลงสญัญาณแรงดันเป็นสญัญาณไฟฟ้าขนาดที่
เหมาะสมก่อนเขา้วงจรแปลงสญัญาณอนาลอ็กเป็นสญัญาณดจิติอล  ตามการ
ออกแบบนี้ผู้ใชง้านจะใชส้ายรดัขอ้มอืกดเซ็นเซอรเ์บาๆ ด้วยแรงกดคงทีบ่น
บรเิวณผวิหนังเหนือเส้นเลือด  ซึ่งจะมกีารถ่ายโอนแรงดนัไปที่ตวัเซ็นเซอร์
เพื่อตรวจจบัแรงดนัทีเ่กดิขึน้  เนื่องจากเสน้เลอืดอยู่ลกึลงไปจากผวิหนังจงึท า
ใหค้่าแรงดนัทีว่ดัไดส้มัพทัธก์บัแรงกดดว้ย 

 

 
รปูที2่ โครงสรา้งโดยรวมของทรานสดวิเซอร ์

 
3)การทดสอบระบบ 
3.1 การทดสอบทรานสดวิเซอร ์

เป็นการทดสอบการเปลีย่นแปลงของแรงดนัไฟฟ้าเมื่อใหค้วามดนั
อากาศจาก sphygmomanometer แบบปรอทกดที่บริเวณหน้าสมัผสัของ
เซนเซอร์(FSR)  โดยใช้ความดนัตัง้แต่ 0 – 300 mmHg เมื่อเพิ่มความดนั
อย่างต่อเนื่อง จะไดแ้รงดนัไฟฟ้ากจ็ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเชน่กนั น ามาพลอ็ต
ความสมัพนัธไ์ดด้งัแสดงในรปูที3่ 
 

 
รปูที3่ ความสมัพนัธร์ะหว่างความดนักดบนเซน็เซอรก์บัความแรงดนัไฟฟ้าที่

ไดจ้ากวงจรขบัเซนเซอร ์
 

3.2การทดสอบกบัเครื่องจ าลองสรา้งพลัสค์วามดนั 
เครื่องจ าลองสรา้งพลัส์ความดนัเป็นอุปกรณ์ สรา้งหว้งความดนั

ของเหลวในทอ่ระบบปิด หว้งความดนัของของเหลวในทอ่ เกดิจากการบบีท่อ
ยางซึง่มคีวามยดืหยุ่นดว้ยลูกเบีย้ว ขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า แรงดนัในทอ่
ยาง ท าใหผ้วินอกของทอ่ขยายขนาดออกและหดเขา้ตามจงัหวะของการหมุน
ของลูกเบีย้วบบีทอ่ยาง เซน็เซอรว์างกดทบับนทอ่ยางพนัโดยรอบด้วยสายรดั
ในลักษณะเดียวกับการวัดที่ข้อมือตามหลักการของโทโนมิตรีดงัแสดงใน 
รปูที ่4  ตรวจจบัแรงจากภายในทอ่ยาง แสดงผลบนจอ ดจิติอลออสซโิลสโคป 
RIGOL DS1102Dดงัแสดงในรปูที ่5 
 

 
รปูที4่การทดสอบกบัเครื่องจ าลองสรา้งพลัสค์วามดนั 
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รปูที ่5 สญัญาณทีไ่ดจ้ากระบบเมื่อวดักบัเครื่องจ าลองสรา้งพลัสค์วามดนั 

 
3.3 การทดสอบกบัอาสาสมคัรทีม่สีุขภาพปกต ิ
การวดัในคนปกตมิกัมปัีญหาการขยบัแขนของผูถู้กวด้ เมื่อวดัในระยะ
เวลานาน ๆ จงีออกแบบทีร่องรบัแขนบรเิวณขอ้มอืพรอ้มสายรดัดงัแสดงในรปู
ที ่6  ใหผู้ถู้กวด้นัง่บนเกา้อี ้ วางแขนบนหน้าขาวางแนบล าตวัขอ้ศอกงอ 
90 องศา ดงัแสดงในรปูที ่6 

 

 
รปูที6่ต าแหน่งการวางแขนของอาสาสมคัร 

 
ซึ่งการวดันัน้ในทางปฏิบตัิจ าเป็นต้องคล าหาต าแหน่งของเส้น

เลอืดก่อน  โดยจะใชว้ธิคีลา้ยกบัการจบัชพีจร  จากนัน้น าสายรดัขอ้มอืพรอ้ม
กบัเซน็เซอรไ์ปตดิตัง้ในต าแหน่งเหนือเสน้เลอืด ดงัแสดงในรปูที7่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที7่ต าแหน่งการวดัชพีจร 
 

การทดสอบกบัอาสาสมคัรที่มีสุขภาพแขง็แรงจ านวณ 2 คน เพศชาย1คน 
อายุ 23ปี และเพศหญงิ1คนอายุ 24ปีโดยใหน้ัง่พกับนเก้าอี ้แขนขวาวางแนบ
ล าตวั ขอ้ศอกงอ90องศาทีว่างแขนท างอท ามมุท าใหใ้หห้ลอดเลอืดแดงบรเิวณ
ขอ้มอิปรากฎสมัผสัได้ชดัเจนขึน้  วางเซน็เซอรไ์ว้บนจุดทีส่ามารถคล าชพีจร
ไดช้ดัเจนทีสุ่ด บรเิวณผวิหนงัเหนือหลอดเลอืดแดงเรเดียลขา้งซา้ยจากนัน้ท า
การปรบัเทยีบกบัค่าที่ได้จากเครื่องวดัความดนัแบบออสซโิลเมตรกิ บรเิวณ
แขนซ้ายส่วนบน ผลการทดสอบพบว่าเซนเซอร์และวงจรที่ท าขึ้นมาใหม่
สามารถวดัความดนัโลหติอย่างต่อเนื่องได้โดยมอีงค์ประกอบของคลื่นความ
ดนัโลหติครบถว้น ไดแ้ก่ systolic pressure จดุสูงสุดในแต่ละลูกคลื่น dicrotic 

notch เป็นจุดที่เว้าเขา้ตามจงัหวะการปิดตวัของลิ้นหวัใจ aortic ซึ่งจะอยู่
หลังจากจุด peak และค่าต ่ าสุดของในแต่ละลูกคลื่นจะเป็นค่า diastolic 
pressure และเมื่อสงัเกตรูปของคลื่นความดนัโลหติโดยรวมจะพบว่ามคีวาม
แปรปรวนขึน้ลงซึ่งจะไม่คงที่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นลกัษณะที่เกดิจากการ
หายใจของอาสาสมคัร ดงัแสดงในรปูที ่8 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่8 สญัญาณวดัความดนัโลหติและการแสดงผลบนจอคอมพวิเตอร ์
ก) อาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดอีายุ 23 ปี 
ข) อาสาสมคัรเพศหญงิสุขภาพดอีายุ 24 ปี 

 

4) สรปุและวิจารณ์ 
ในบทความนี้ได้น าเสนอการสร้างและทดสอบระบบวดัความดนั

โลหติแบบต่อเนื่องบรเิวณขอ้มอืด้วยทรานสดวิเซอร์วดัแรงกดบนบนผวิหนัง
เหนือหลอดเลอืดเรเดยีลซึง่สะทอ้นออกมาจากการขยายและหดตวัของหลอด
เลอืด  เบือ้งตน้ทรานสดวิเซอรไ์ดร้บัการทดสอบช่วงการใชง้านและความเป็น
เชิงเส้นพบว่าสามารถน ามาใช้งานได้ช่วง 20 ถึง 140 มิลลิเมตรปรอท 
สญัญาณทีว่ดัจากทรานสดวิเซอรแ์ละค่าความดนัทีว่ดัจากเครื่องวดัความดนั
แบบปรอทมคีวามเป็นเชงิเสน้เป็นชว่ง ๆ สามารถน ามาใชใ้นการวดัความดนั
ทีบ่รเิวณขอ้มอืไดเ้นื่องจากความดนัโลหติจะเปลีย่นแปลงในชว่งแคบ ๆ 
จากผลการทดสอบกบัเครื่องจ าลองสรา้งพลัสค์วามดนั พบว่าสญัญาณทีว่ดัได้
จากทรานสดวิเซอรม์คีวามต่อเนื่อง และมอีงคป์ระกอบของคลื่นความดนัโลหติ
ครบถ้วนตามฟังก์ชัน่ของเครื่อง สามารถน าคลื่นความดนัมาค านวณหาค่า
อตัราการเกดิพลัสแ์ละค่าความดนัเฉลีย่ได ้

เมื่อทดลองน ามาใชก้บัอาสาสมคัรสุขภาพปกต ิโดยวดัความดนัที่
ขอ้มอื จะปรากฏพลัส์ความดนัครบถ้วนและต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั อย่างไรกด็ี
ในการวัดในอาสาสมัคร ยังจ าเป็นต้องวัดความดันที่แขนด้วยเครื่องวัด
มาตรฐานแบบออสซโิลเมตรกิก่อน เพื่อน าค่าความดนั systolic และ diastolic
มาปรบัเทยีบกบัรปูคลื่นทีว่ดัได้ 

อย่างไรก็ตามเครื่องมือวัดความดันโลหิตชิ้นนี้ยังมีจุดอ่อนอยู่
หลายประการ เช่น การวางต าแหน่งของเซนเซอร์บนหลอดเลอืดแดงบรเิวณ
ขอ้มือ  จ าเป็นต้องอาศยัความแม่นย าและความเชี่ยวชาญของผู้ว ัดในหา
ต าแหน่งของเส้นเลอืดทีข่อ้มอื และการขยบัเคลื่อนทีข่องแขนผูถู้กวดัจะมผีล
กบัรปูคลื่น การใชท้ีร่องแขนบรเิวณขอ้มอืซึ่งออกแบบขึน้มาโดยเฉพาะพรอ้ม
สายรดัสามารถแก้ปัญหาขา้งต้นด้านการคล าหาเส้นเลือดและการขยบัของ
แขนไดใ้นบางราย นอกจากนี้ การบบีรดัดว้ยสายรดัเพื่อใหเ้กดิการกดทบัเส้น
เลอืดยงัไมค่งทีท่กุครัง้ ท าใหค้่าความดนัทีไ่ดย้งัไม่สามารถวดัเป็นค่าสมับูรณ์
ไดโ้ดยตรง  สุดทา้ยสญัญาณความดนัทีไ่ดย้งัตอ้งมกีารตรวจสอบความถูกจาก
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การพยากรณ์ข้อมูลพลงังานไฟฟ้าโดยการปรบัเปล่ียนขนาดข้อมูลและการ
จ าแนกชุดข้อมูลด้วยรปูแบบการท าให้เรียบแบบเอกโพแนนเซียลส าหรบั

ระบบจดัการพลงังานภายในบา้นพกัอาศยั 
An Electric Energy Consumption Data Classification and Sizing 

Techniques for Forecasting Using Exponential Smoothing Method for 
Home Energy Management System (HEMS) 
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ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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บทคดัย่อ   

เนื่องด้วยระบบการจดัการพลงังานไฟฟ้าภายในบ้าน จ าเป็นต้อง
ทราบถึงปรมิาณไฟฟ้าที่ต้องการใชง้านในอนาคต เพื่อเป็นการวางแผนการ
จดัการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง งานวจิยัฉบบันี้จงึใหค้วามสนใจ
กับการพยากรณ์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านล่วงหน้า 15 นาทีเป็น
ระยะเวลา 90 วันซึ่งใช้รูปแบบการท าให้เรียบแบบเอกโพแนนเซียลเป็น
เครื่องมือในการพยากรณ์ และได้เสนอเทคนิควิธีการจ าแนกกลุ่มข้อมูล
ก าลงัไฟฟ้าซึ่งถูกจดักลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าออกเป็น 4 กลุ่ม แทนการพยากรณ์
แบบรายอุปกรณ์ทุกชนิดภายในบ้าน เพื่อเปรยีบเทยีบกบัการพยากรณ์ด้วย
ขอ้มูลก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมด อกีทัง้ยังเสนอการจดัขนาดของขอ้มูลในการ
พยากรณ์ออกเป็น 2 รปูแบบ คอื พจิารณาขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าในอดตีทัง้หมด  
และพิจารณาขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าในอดีตย้อนหลงัด้วยค่าที่จ ากดัโดยอาศยั
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE:mean absolute 
percent error) ทมีคี่าน้อยทีสุ่ดเป็นเกณฑพ์จิารณาเพื่อหาวธิใีนการพยากรณ์
พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดภายในบา้นทีม่คีวามแมน่ย าและเหมาะสม 
ค ำส ำคญั:พลงังานไฟฟ้า, การพยากรณ์, การท าให้เรยีบแบบเอกโพแนน
เซยีล, ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ 
 

ABSTRACT 
Since a home energy management system should consider 

about the precise amount of electrical demand in the future 
forreasonable planning to control and mange power consumption 
accurately. This paper proposed a home power consumption data 
prediction method, using 15 minutes ahead prediction for the next 90 
days. We chose the Exponential Smoothing technique as a forecasting 
tool. In addition, we presented the power consumption groupingmethod 
for prediction, in which the electric appliances are divided into 4 
categories. This prediction is instead of using each appliance 
consumption data to predict, it is also compared with the whole power 
consumption prediction data. Moreover, this paper also proposeddata 
sizing in 2 formats for prediction,considering all consumption data in the 
past and considering consumption data in the past but within limited 
period. The most suitable forecasting method was chosen by 
considering the smallest value of MAPE. Consequently, if we know the 

most accurate forecasting method, then we can improve home energy 
management system as well. 
Keywords: ElectricEnergy, Prediction, Exponential smoothing, Mean 
absolute percent error 
 
1) บทน ำ 
 ในปี 2558 ประเทศไทยมปีรมิาณความตอ้งการไฟฟ้ามากขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัปี 2557 ถงึรอ้ยละ 1.50 หรอืคดิเป็น 403.7 เมกะวตัต์ [1] อกีทัง้ยงัมี
แนวโน้มเพิม่สูงขึน้ในปีต่อๆไป ส่งผลใหค้ณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
(Energy Regulatory Commission) เล็งเหน็ว่าในอนาคตปัญหาเรื่องราคา
พลงังาน การแย่งชงิทรพัยากรพลงังานระหว่างประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นผลพวงของการผลิตและใช้
พลงังาน จะเป็นปัญหาทีจ่ะมคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และ ความสามารถในการแข่งขนัเชิงเศรษฐกิจอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได้ จงึก าหนดเป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังานของประเทศ โดยตัง้
เป้าลดความเขม้ของการใชพ้ลงังาน (Energy Intensity : EI) [2]ทัง้ในภาพรวม
พลงังานของประเทศ และในรายภาคเศรษฐกจิทีม่กีารใชพ้ลงังานมาก ได้แก่ 
ภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศยั ซึ่ง
รณรงค์ให้เกดิวนิัยและสรา้งจติส านึกในการประหยดัพลงังาน และสนับสนุน
การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการสนบัสนุนใหค้รวัเรอืนลดการใช้
ไฟฟ้าในช่วงการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด รวมทัง้การวิจยัพฒันาและก าหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยดัพลงังาน  เพราะฉะนัน้การสรา้ง
จติส านึกในการประหยดัพลงังานในภาคบ้านอยู่อาศยัที่เป็นระบบที่ใกล้ตัว
ผูบ้รโิภค จงึกลายมาเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการตระหนักถงึ โดยในปัจจุบนัมกีาร
น าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มามบีทบาทในการจดัการพลงังานไฟฟ้าภายในบ้าน
อยู่อาศยั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าในแต่ละ
รอบเดอืน ซึง่มกัค านึงถงึการพยากรณ์การใชพ้ลงังานในอนาคต เพื่อศกึษาดู
แนวโน้มปรมิาณการใชพ้ลงังาน และเตรยีมพรอ้มทางดา้นการผลติและการซื้อ
พลงังานไฟฟ้า เพื่อจดัการและควบคุมระดบัพลงังานภายในบ้านใหเ้หมาะสม
กบัปรมิาณความตอ้งการไฟฟ้าของผูใ้ช ้

งานวิจยันี้ให้ความสนใจ การเก็บขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าแบบ 4 กลุ่ม
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุก ๆ 1 วินาทแีบบเป็นมติรต่อผู้ใช้งาน 
เพื่อมาคิดเป็นปรมิาณการใช้งานไฟฟ้าทัง้หมดทุก 15 นาที และอาศยัการ

mailto:fsrr.wnsn@hotmail.com1
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พยากรณ์ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าล่วงหน้า 1 วนั ซึ่งมดี้วยกนั 2 รูปแบบคอื การ
พยากรณ์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้า โดยอาศยัข้อมูลก าลังรวมทัง้หลัง และการ
พยากรณ์ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัขอ้มูลก าลงัจากการจ าแนกอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่มอกีทัง้ยงัค านึงถึงการก าหนดขนาดของขอ้มูลการ
พยากรณ์ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การพิจาณาข้อมูล
พลงังานในอดตีทัง้หมด และการพจิารณาขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าในอดตียอ้นหลงั
ด้วยค่าทีจ่ ากดั โดยทัง้ 4 รูปแบบการพยากรณ์ อาศยัเทคนิคการท าให้เรยีบ
แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing methods) มาวิเคราะห์
ขอ้มลูพรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ทีใ่ห้
ค่าต ่าทีสุ่ด  ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานวจิยั  การพฒันา
อลักอรทิมึส าหรบัระบบจดัการและควบคุมพลงังานแบบอตัโนมตัภิายในบ้าน 
บนพืน้ฐานพฤตกิรรมของผูใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้า  
 
2) บทควำมท่ีเก่ียวข้อง 

การพยากรณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในบา้นมดีว้ยกนัหลายเทคนคิ 
เนื่องจากลกัษณะการใชไ้ฟฟ้ามคีวามเป็นรปูแบบทีส่ามารถพยากรณ์ไดใ้นบาง
ช่วงเวลา และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ วันและเวลา การ
พยากรณ์ งานวิจยันี้เสนอใชรู้ปแบบเทคนิคในการคาดการณ์พลงังานไฟฟ้า
ล่วงหน้าโดยใช้เทคนิคการท าให้เรยีบแบบเอกซ์โพเนนเชยีล (Exponential 
Smoothing methods) 

นฤมล ซิ่งเถยีรตระกูล และ สมชาติ จริวิิภากร [3] ได้เปรยีบเทยีบ 
การใช้เทคนิคคาดการณ์พลงังานไฟฟ้าล่วงหน้าของชุดขอ้มูลการใช้ไฟฟ้า
โดยรวมของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคระยะเวลา 10 ปี โดยแบ่งชดุขอ้มลูตามชนิด
ของผู้ใช้ไฟฟ้าเช่น ที่อยู่อาศยั,อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, อุตสาหกรรมขนาด
กลาง,อุตสาหกรรมขนาดใหญ่, ปัม๊น ้าเพื่อการเกษตร เป็นต้น ซึ่งในแต่ละชุด
ขอ้มลูจะใชเ้ทคนิคการคาดการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยเทคนิควธิทีีท่ดสอบ
ประกอบดว้ย  

1) Mean  
2) Moving average 
3) Single exponential smoothing 
4) Holt’s linear method 
5) Holt – Winters’ trend and seasonality method  
ผลจากการคาดการณ์พบว่า ส าหรบัชุดข้อมูลประเภทที่อยู่อาศยั 

วธิกีารพยากรณ์ทีใ่หค้่า (Mean squared error :MSE) น้อยทีสุ่ดมดี้วยกนั 2
เทคนิคคือ  Holt – Winters’ trend and seasonality method และ Single 
exponential smoothing 

R. M. Kil, Seon Hee Park and Seunghwan Kim [4] ได้เสนอขัน้ตอน 
ก่อนการประมวลผลและวเิคราะห์ชุดขอ้มูลทางเวลา เนื่องจากโครงสร้างของรูปแบบ
การพยากรณ์จะมีผลต่อประสทิธิภาพของการพยากรณ์ชุดข้อมูลทางเวลา   วธิีการ
สรา้งชดุขอ้มลูการพยากรณ์ขึน้ใหม่ที่ข ึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของขนาดชุดขอ้มูล  โดย
อาศยัวธิกีารในการก าหนดขนาดหน้าต่างทีเ่หมาะสมทีสุ่ดโดยพจิารณาจากความเรยีบ
ของการการพยากรณ์เมื่อเทียบกบัข้อมูลจริง โดยพิจารณาChaotic Time-Series 
Mackey-Glass equation เพื่อเปรียบเทยีบขนาดของหน้าต่างทเีหมาะสมส าหรบัชุด
ขอ้มลูในการพยากรณ์ 

Xiao Hui Li และ Seung Ho Hong [5] ได้เสนอวธิกีารควบคุมและ
จดัการเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นออกเป็น 3 กลุ่มการจดัการ คอื 

1. อปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่มส่ามารถเลื่อนเวลาการใชง้านได้ เมื่อมี
การรอ้งขอการใชง้านอุปกรณ์ใดๆ ในประเภทนี้  หรอื มกีารท างานอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าใด ๆ ในประเภทนี้ ในช่วงที่พลังงานเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในประเภทนี้จะได้รบัอนุญาตให้ท างานได้ตลอดเสมอ 
ไมส่ามารถจดัการใด ๆ ได ้

2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีส่ามารถควบคุมการใช้พลงังานได้ เป็น
อปุกรณ์ทีเ่ราสามารถทราบช่วง (มากทีสุ่ด-น้อยทีสุ่ด) ของค่าพลงังานทีถู่กใช้
เมื่ออปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าดงักล่าวท างาน อปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าในประเภทนี้
จะได้รบัอนุญาตให้ท างานได้ เมื่อระดบัพลังงานไฟฟ้ารวมภายในบ้านมคี่า
เพยีงพอต่อชว่งระดบัต ่าสุดของค่าพลงังานทีถู่กใชเ้มื่อเครื่องใชไ้ฟฟ้าดงักล่าว
ท างาน 

3. อปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีส่ามารถเลื่อนเวลาท างานได ้เป็นอปุกรณ์
ที่เราสามารถทราบช่วง (มากที่สุด-น้อยที่สุด) ของค่าพลังงานที่ถูกใช้เมื่อ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดงักล่าวท างาน อย่างไรก็ตาม เมื่อมกีารร้องขอการ
ท างานของอุปกรณ์ดังกล่าวในช่วงที่มีระดับพลังงานเกินจะไม่อนุญาตให้
อปุกรณ์ประเภทนี้ท างานทนัท ีแต่จะถูกเลื่อนไปในช่วงทีร่ะดบัพลงังานรวมต ่า
กว่าเกณฑท์ีก่ าหนด  
 
3) วิธีกำรท่ีน ำเสนอ 
3.1) กำรจดัเกบ็ข้อมูลกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำภำยในบำ้น 

ในงานวิจยันี้ได้ใช้ฐานข้อมูลที่มีการจดัเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้า
ออกเป็น 4 กลุ่ม อาศยัการอา่นค่าจากเครื่องวดัพลงังาน (Meter: มาตรวดั) ที่
ต่อวดัค่าพลงังานของกลุ่มอปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีต่่อพวงอยู่  ซึง่สามารถอา่น
ค่าปรมิาณการใชก้ าลงัไฟฟ้า (in watt minute) ทุก ๆ1นาท ีและจดัเก็บค่า
ดังกล่าวบนฐานข้อมูล MySQL ทุก ๆ 1นาทีให้สอดคล้องกับการอ่านค่า
พลงังานไฟฟ้าจากเครื่องวดัพลงังานแสดงดงัรปูที ่1 

โดยอปุกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีต่่อพ่วงกบัมเิตอรว์ดัค่าพลงังาน ถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มดงันี้คอื  

 มเิตอรท์ี ่1: เครื่องลา้งจาน, เตาอบและไมโครเวฟ  
 มเิตอรท์ี ่2: เครื่องซกัผา้, เครื่องอบแหง้, ตู้เยน็และระบบไฟฟ้า

ภายในหอ้งซกัรดี 
 มเิตอรท์ี ่3: เครื่องท าน ้าอุน่ไฟฟ้าและเครื่องปรบัอากาศ 
 มเิตอรท์ี ่4: อื่นๆ  

 
3.2)กำรพยำกรณ์ข้อมูลพลงังำนไฟฟ้ำภำยในบ้ำน 

การพยากรณ์ในงานวจิยันี้ใชเ้ทคนิคการท าใหเ้รยีบแบบเอกซ์โพเนน
เชยีล (Exponential Smoothing methods) ในรูปแบบ Holt–Winters’ trend 
and seasonality method ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ขอ้มูลทีม่ที ัง้แนวโน้ม
ของขอ้มลู (Trend) และอทิธพิลของฤดูกาล (Seasonality) เขา้มาเกี่ยวขอ้ง จงึ
เหมาะส าหรบัการพยากรณ์ชดุขอ้มลูทีม่รีะยะสัน้และระยะปานกลาง ดงัสมการ
ที ่(1) - (4) 

 
𝐿𝐿   𝐿

𝐿𝐿
𝐿𝐿 𝐿

    𝐿  𝐿𝐿   𝐿𝐿    (1) 
 

𝐿𝐿   𝐿 𝐿𝐿  𝐿𝐿       𝐿 𝐿𝐿  (2) 
 

𝐿𝐿   𝐿
𝐿𝐿
𝐿𝐿
    𝐿 𝐿𝐿 𝐿(3) 

 

𝐿𝐿 𝐿   𝐿𝐿   𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝐿 𝐿(4) 
 

 
 

 

โดยที ่    ,𝐿และ  คอืคา่คงทีท่ีท่ าใหเ้รยีบระหว่างชดุขอ้มลู 
𝐿คอืระดบัทีค่าดหวงั 

 𝐿คอืค่าประมาณความชนัของชดุขอ้มลู 
𝐿คอืคาบเวลาของฤดูกาล  
𝐿คอืค่าของชดุขอ้มลูในเวลาต่าง ๆ 
𝐿คอืจ านวนชดุขอ้มลูทีต่อ้งการพยากรณ์ 
𝐿คอืค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ 

https://www.mathworks.com/help/fuzzy/examples/chaotic-time-series-prediction.html
https://www.mathworks.com/help/fuzzy/examples/chaotic-time-series-prediction.html
https://www.mathworks.com/help/fuzzy/examples/chaotic-time-series-prediction.html
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รปูที ่1. ชดุขอ้มูลการใชก้ าลงัไฟฟ้าแบบ 4 กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
 

4) รปูแบบกำรพยำกรณ์ 
4.1) ชดุข้อมลูกำรพยำกรณ์ 

ในขัน้ต้นที่ได้กล่าวมา ระบบมกีารอ่านค่าพลงังานไฟฟ้าแบบกลุ่ม
อปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทัง้หมด 4 กลุ่ม ไปเกบ็ภายในฐานขอ้มูลในรูปแบบ
การใชก้ าลงัไฟฟ้าใดๆ ทกุ ๆ 1นาท ีเป็นระยะเวลาทัง้หมด 104 วนั โดยในแต่
ละวันจะมขี้อมูล 86,400 ข้อมูลในแต่ละกลุ่มอุปกรณ์ ซึ่งชุดข้อมูล104วัน
ดงักล่าวถูกแบ่งเป็น2 ชว่ง คอื ขอ้มูลในช่วง14 วนัแรกจะเป็นชุดขอ้มูลทีใ่ชใ้น
การการพยากรณ์ และข้อมูลในช่วง90 วันต่อมาจะถูกใช้เป็นข้อมูลที่ใช้
เปรยีบเทยีบความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ดงัรปูที ่2 
 

 
รปูที ่2. ชดุขอ้มูลการใชก้ าลงัไฟฟ้าในรปูแบบ 1 นาท ี

 
เมื่อมชีดุขอ้มลูก าลงัไฟฟ้าทีถู่กจดัเกบ็บนฐานขอ้มลู MySQL ทกุ ๆ 1 

นาที ท าให้ขนาดของข้อมูลในการประมวลผลภายใน 1 วันมีปริมาณมาก
เกนิไป งานวจิยันี้จงึปรบัเปลีย่นการจดัเกบ็ชุดขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าเป็น ทุกๆ 15 
นาท ีโดยอาศยัการแปลงค่าก าลงัไฟฟ้าทุก ๆ 1 นาทเีป็นค่าก าลงัไฟฟ้าทุก ๆ 
15 นาทดีงัรปูที ่3-4 

 

 

 
 

รปูที ่3. ชดุขอ้มูลการใชก้ าลงัไฟฟ้าในรปูแบบ 1 นาท ี
 

 

 
 
 

 
 

รปูที ่4. ชดุขอ้มูลการใชก้ าลงัไฟฟ้าในรปูแบบ 15 นาท ี
 

4.2) รปูแบบข้อมลูกำรพยำกรณ์ 
รูปแบบขอ้มูลการพยากรณ์ในงานวจิยันี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดงั

แสดงรปูในที ่5-6 ซึง่เป็นวธิกีารจดัชดุขอ้มลูในการพยากรณ์ คอื การพยากรณ์
ดว้ยขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าทีจ่ดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และการพยากรณ์ด้วยขอ้มูล
ก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมด  
 

 
 
 
 

รปูที ่5. การพยากรณ์ดว้ยขอ้มลูก าลงัไฟฟ้าที่จดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 
 
 

 
 

 
รปูที ่6. การพยากรณ์ดว้ยขอ้มลูก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมด 

  
4.3) ขนำดข้อมลูในกำรพยำกรณ์ 

ส าหรบัการพยากรณ์โดยอาศยั Exponential Smoothing methods
ในรูปแบบ Holt–Winters’ trend and seasonality method จากสมการที ่(1)-
(4) จะพบว่ามตีวัแปรค่าคงที ่α, βและ γทีส่่งผลต่อความแมน่ย าของขอ้มูลการ
พยากรณ์ งานวจิยัฉบบันี้จงึมกีารหาค่าตวัแปรทีเ่หมาะสม (Fitting) กบัขอ้มูล
ทุก ๆ 1 วัน โดยใช้วิธีก าหนดขนาดของข้อมูลการพยากรณ์ออกเป็น 2 
ลกัษณะดว้ยกนั คอื การพยากรณ์โดยอาศยัขอ้มลูก าลงัไฟฟ้าย้อนหลงัในอดตี
ทัง้หมด (Expanding Window) และการพยากรณ์โดยอาศยัขอ้มูลก าลงัไฟฟ้า
ยอ้นหลงั 2 สปัดาห ์(Moving Window) 
 ลกัษณะท่ี 1(Expanding Window):การหาค่าตวัแปรค่าคงที ่α, β

และ γจะอาศยัขนาดของขอ้มูลย้อนหลงัทัง้หมดในอดีต มาพยากรณ์ขอ้มูล
พลงังาน 15 นาทขีา้งหน้า (1 ขอ้มูล) โดยการเปลี่ยนค่า α, βและ γทลีะ 0.1 
ซึง่ค่าตวัแปรเหล่านี้มขีอบเขตอยู่ที ่0𝐿α, β,γ𝐿 1  ส่งผลใหเ้กดิเหตุการณ์ชดุขอ้มลู
พยากรณ์พลังงานไฟฟ้าใน 15 นาทีข้างหน้าแตกต่างกัน  113 เหตุการณ์ 
ดงันัน้เหตุการณ์ใดทีเ่ปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิ และใหค้่า
ความผดิพลาดก าลงัสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) ต ่าทีสุ่ด ตวัแปร 
α, βและ γของเหตุการณ์นัน้จะถูกน ามาเลอืกใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มูลใน 15 
นาทนีัน้ ๆ และท าการหาค่าตวัแปรค่าคงที่ α, βและ γใหม่ทุก ๆ 15 นาท ี
เพื่อใหต้วัแปรค่าคงทีม่คีวามเหมาะสมต่อชดุขอ้มลูทีเ่ขา้มาใหม่ ซึ่งยงัคงอาศยั
ขนาดของขอ้มูลย้อนหลงัทัง้หมดในอดตีทีใ่หค้่า MSE ต ่าทีสุ่ดดงัรูปที ่7 (ก) - 
(ข)   
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ลกัษณะท่ี 2 (Moving Window): การหาค่าตวัแปรค่าคงที ่α, βและ 
γจะอาศยัขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าย้อนหลงั 2 สปัดาห์ มาพยากรณ์ขอ้มูลพลงังาน
ไฟฟ้า 15 นาทขีา้งหน้า (1 ขอ้มูล) โดยการเปลี่ยนค่า α, βและ γทลีะ 0.1 ซึ่ง
ค่าตวัแปรเหล่านี้มขีอบเขตอยู่ที ่ 0 𝐿α, β,γ𝐿 1  ส่งผลใหเ้กดิเหตุการณ์ชุดขอ้มูล
พยากรณ์พลังงานไฟฟ้าใน 15 นาทีข้างหน้าแตกต่างกัน  113 เหตุการณ์ 
ดงันัน้เหตุการณ์ใดทีเ่ปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้จรงิ และใหค้่า
ความผดิพลาดก าลงัสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) ต ่าทีสุ่ด ตวัแปร 
α, βและ γของเหตุการณ์นัน้จะถูกน ามาเลอืกใชใ้นการพยากรณ์ขอ้มูลใน 15 
นาทนีัน้ ๆ และท าการหาค่าตวัแปรค่าคงที่ α, βและ γใหม่ทุก ๆ 15 นาท ี
เพื่อใหต้วัแปรค่าคงทีม่คีวามเหมาะสมต่อชดุขอ้มลูทีเ่ขา้มาใหม่ ซึ่งยงัคงอาศยั
ขอ้มลูก าลงัไฟฟ้ายอ้นหลงั 2 สปัดาหท์ีใ่หค้่า MSE ต ่าทีสุ่ดดงัรปูที ่8 (ก) - (ข) 
 
 

 
 

 
 

รปูที ่7. การพยากรณ์โดยอาศยัขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าในอดตีทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่8. การพยากรณ์โดยอาศยัขอ้มลูพลงังานไฟฟ้าในอดตีดว้ยค่าทีจ่ ากดั 

 
4.4) กำรเปรียบเทียบกำรพยำกรณ์ 

การหาค่าตวัแปรค่าคงที่ α, β และ γที่เหมาะสม (Fitting)ส าหรบั
ขอ้มลูการพยากรณ์ในแต่ละวนั โดยพจิารณาค่าความผดิพลาดก าลงัสองเฉลี่ย 
(Mean Square Error : MSE)ทีใ่หค้่าน้อยทีสุ่ดดงัสมการที ่(5)   

𝐿𝐿𝐿  
 

𝐿
  𝐿𝐿  𝐿 𝐿  𝐿

𝐿  (5) 
 

โดยที ่ 𝐿𝐿 = ค่าจรงิชดุขอ้มลูจรงิ 
 𝐿𝐿   = ค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ 

 𝐿 = จ านวนของชดุขอ้มลู 

 𝐿= เวลา 
 

ในการเปรยีบเทยีบวธิีการพยากรณ์ทัง้4 รูปแบบพจิารณาค่าเฉลี่ย
ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage 
Error : MAPE) ทีม่คี่าต ่าทีสุ่ดดงัสมการที ่(6) 
 

𝐿𝐿𝐿𝐿  
 

𝐿
  

𝐿𝐿 𝐿 𝐿
𝐿𝐿
 𝐿

𝐿  * 100            (6) 
 

 

โดยที ่ 𝐿𝐿= ค่าจรงิชดุขอ้มลูจรงิ 
 𝐿𝐿   = ค่าทีไ่ดจ้ากการพยากรณ์ 

 𝐿= จ านวนของชดุขอ้มลู 

 𝐿= เวลา 
 
5) ผลและกำรอภิปรำยกำรพยำกรณ์ 

จากการน าเสนอรูปแบบการพยากรณ์ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าขา้งต้น 
การพยากรณ์ทัง้หมดถูกแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังตารางที่ 1  โดยการ
เปรยีบเทยีบหาค่าMAPE ทีต่ ่าทีสุ่ด เพื่อพจิารณาหาค่าคลาดเคลื่อนของขอ้มูล
การพยากรณ์กบัขอ้มลูจรงิ  

 

ตำรำงท่ี 1 : วิธีกำรพยำกรณ์ 4 รปูแบบ 

  

 

ตำรำงท่ี 2 : %MAPE ของวิธีกำรพยำกรณ์ทัง้ 4 รปูแบบ 

%MAPE 
ขนำดของข้อมูลท่ีใช้ในกำรพยำกรณ์ 

Expanding Moving 
พยำกรณ์ข้อมูลรวม 0.361 % 3.925 % 
พยำกรณ์กลุ่มข้อมลู 
แยกแล้วน ำมำรวมกนั 

0.681 % 7.804 % 

 
 

 
รูปที่ 9. ความผดิพลาดของการพยากรณ์ด้วยขอ้มูลก าลงัไฟฟ้ารวมและอาศยัขนาด
ขอ้มลูในอดตีทัง้หมด 

 

 
รูปที่ 10. ความผดิพลาดการพยากรณ์ด้วยข้อมูลก าลงัไฟฟ้าที่ถูกจดักลุ่มและอาศยั
ขนาดขอ้มลูในอดตีทัง้หมด 
 
 

จากผลการพยากรณ์จะพบว่า เมื่อพิจารณารูปแบบข้อมูลการ
พยากรณ์ จะพบว่าการพยากรณ์ด้วยขอ้มูลก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมดมคีวาม

วิธีกำรพยำกรณ์ 
ขนำดของข้อมูลท่ีใช้ในกำรพยำกรณ์ 

Expanding Moving 
พยำกรณ์ข้อมูลรวม ขอ้มลูรวม,Expanding ขอ้มลูรวม,Moving 
พยำกรณ์กลุ่มข้อมลู
แยกแล้วน ำมำรวมกนั 

กลุ่มขอ้มลู,Expanding กลุ่มขอ้มลู,Moving 

(ก) 

  (ข) 

(ก) 

  (ข) 
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แมน่ย ามากกว่าการพยากรณ์ดว้ยขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าทีจ่ดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม
ในทัง้สองขนาดขอ้มูลในการพยากรณ์ แต่ในทางกลบักนั เมื่อพิจารณาด้าน   
ขนาดขอ้งมลูการพยากรณ์ จะพบว่า การพยากรณ์โดยอาศยัขอ้มลูก าลงัไฟฟ้า
ย้อนหลงัในอดีตทัง้หมด (Expanding Window) มคีวามแม่นย ามากกว่าการ
พยากรณ์โดยอาศยัขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าย้อนหลงั 2 สปัดาห ์(Moving Window)
หากสงัเกตความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ทัง้ 4 รูปแบบในรูปที ่9-12 ซึ่ง
เป็นความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าใน 30 วนั เทยีบกบั
ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 

 
รปูที ่11. ความผดิพลาดการพยากรณ์ดว้ยขอ้มลูก าลงัไฟฟ้ารวมและอาศยัขนาดขอ้มูล
ยอ้นหลงั 2 สปัดาห ์

 

 

 
รูปที่ 12. ความผดิพลาดการพยากรณ์ด้วยข้อมูลก าลงัไฟฟ้าที่ถูกจดักลุ่มและอาศยั
ขนาดขอ้มลูยอ้นหลงั 2 สปัดาห ์
 

จะพบว่ามกีารกระจายตวัของความผดิพลาดการพยากรณ์ขอ้มลูพลงังานไฟฟ้า
เทียบกบัขอ้มูลจรงิอย่างชดัเจน ซึ่งการกระจายตวัของความผิดพลาดการ
พยากรณ์ที่เบี่ยงเบนจากแนวเส้นตรง สามารถบ่งบอกถึงปริมาณความ
ผดิพลาดของขอ้มูลการพยากรณ์ และเมื่ออาศยั MAPE ทีส่ามารถบ่งบอกค่า
ความผิดพลาดของข้อมูลการพยากรณ์ทัง้ 90 วันในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ดัง
ตารางที ่2 วธิกีารพยากรณ์ทีใ่ห้ค่าMAPE ต ่าทีสุ่ด คอื รูปแบบการพยากรณ์
ดว้ยขอ้มลูก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมดโดยอาศยัขอ้มูลก าลงัไฟฟ้าย้อนหลงัในอดตี
ทัง้หมดซึง่คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนสมับูรณ์อยู่ที ่0.361%  และเมื่อ
พิจารณาการกระจายตวัของความผิดพลาดข้อมูลการพยากรณ์รูปที่ 9 จะ
พบว่าการกระจายตัวมีลกัษณะเกือบเป็นแนวเส้นตรงมากที่สุด มคี่าความ
ผดิพลาดกระจายตวัเบีย่งเบนออกจากแนวเสน้ตรงเพยีงเลก็น้อยเนื่องจากการ
พยากรณ์ด้วยเทคนิควิธี Holt-Winters ที่ให้ความส าคัญของแนวโน้มและ
อิทธิพลของฤดูกาลของชุดข้อมูลการพิจารณาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีต
ยอ้นหลงัทัง้หมดมาพยากรณ์ จงึส่งผลใหก้ารพยากรณ์มคีวามแมน่ย ามากกว่า
การพิจารณาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตย้อนหลัง  2 สัปดาห์เท่านัน้เพราะ
แนวโน้มและอทิธพิลของฤดูกาลของขอ้มลูพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าในอดตีเพยีง
2 สปัดาหย์อ้นหลงัอาจยงัไมเ่พยีงพอต่อการพยากรณ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
อนาคต จงึอาจท าให้ผลการพยากรณ์เกิดคลาดเคลื่อนได้  นอกจากนัน้เมื่อ
พจิารณาขนาดของขอ้มลูในการพยากรณ์ การพยากรณ์ดว้ยขอ้มูลก าลงัไฟฟ้า
ทีจ่ดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม มคี่าขอ้มลูทีเ่ป็นศูนย์ในชุดขอ้มูลการพยากรณ์ เกดิ
ชว่งค่าต ่าสุดและสูงสุดทีก่ว้างมาก อกีทัง้ยงัมคีวามซบัซ้อนของการพยากรณ์
ถงึ 4 เท่าของการพยากรณ์ด้วยขอ้มูลก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมด ส่งผลให้การ

พยากรณ์ด้วยข้อมูลก าลังไฟฟ้าที่จดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เกิดความคลาด
เคลื่อนในการพยากรณ์ทีม่ากกว่า ส่งผลใหก้ารพยากรณ์ดว้ยขอ้มลูก าลังไฟฟ้า
ทีจ่ดักลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยอาศยัขอ้มลูก าลงัไฟฟ้ายอ้นหลงั 2 สปัดาห ์เป็น
วธิกีารพยากรณ์ที่ให้ค่าเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ที่สูงที่สุดอยู่ที ่
7.804% และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของความผิดพลาดข้อมูลการ
พยากรณ์รปูที ่12 จะพบว่าการกระจายตวัมลีกัษณะเป็นแนวเสน้ตรงน้อยทีสุ่ด 
มคี่าความผดิพลาดกระจายตวัเบีย่งเบนออกจากแนวเสน้ตรงสูงทีสุ่ด  

นอกจากนัน้เมื่อพิจารณาถึงระบบจดัการพลังงานภายในบ้านพัก
อาศยัที่จ ัดเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา พบว่าขนาดของข้อมูล
พลงังานทีถู่กจดัเกบ็ในอนาคตอาจมมีากเกนิความจ าเป็น ดงันัน้การพยากรณ์
ขอ้มูลพลงังานแต่ละครัง้ (15 นาท)ี โดยอาศยัขนาดของขอ้มูลการพยากรณ์
ทัง้หมดย้อนหลงั ทัง้ในลกัษณะการพยากรณ์ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้ารวม หรอื
การพยากรณ์ด้วยข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ถูกจดักลุ่ม อาจใช้ระยะเวลานาน
เกนิไป โดยทีข่อ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ในชว่งแรก ๆ อาจไมส่่งผลถงึพฤตกิรรมการใช้
พลงังานของผูใ้ชใ้นอนาคต หรอือาจส่งผลเพยีงเลก็น้อย ถงึแมว้่าการพยากรณ์
โดยอาศยัขนาดของขอ้มูลการพยากรณ์ทัง้หมดย้อนหลงัจะให้ผลลพัธ์การ
พยากรณ์ทีแ่มน่ย าทีสุ่ด แต่การหาขนาดของขอ้มลูการพยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีม่ ี
การใช้ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าย้อนหลงัมากกว่า 2 สปัดาห์ แต่น้อยกว่าการใช้
ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอดตีทัง้หมด อาจให้ค่าความผดิพลาดของการ
พยากรณ์ทีน้่อยกว่า และใชร้ะยะเวลาการประมวลผลทีเ่หมาะสมกว่า  ดงันัน้
การหาความเหมาะสมดา้นระยะเวลาการพยากรณ์ และความแม่นย าของการ
พยากรณ์ จงึควรพจิารณาถงึจดุประสงคข์องการพยากรณ์  

 

6) สรปุ 
งานวิจยันี้ ได้น าเสนอการพยากรณ์การใช้พลงังานไฟฟ้าระยะสัน้ 

โดยใชเ้ทคนิคท าใหเ้รยีบแบบเอกโพเนนเซยีล โดยอาศยัวธิกีารจดัชดุขอ้มูลใน
การพยากรณ์ คือ การพยากรณ์ด้วยขอ้มูลก าลังไฟฟ้าที่จดักลุ่มออกเป็น 4 
กลุ่ม และการพยากรณ์ดว้ยขอ้มลูก าลงัไฟฟ้ารวมทัง้หมด รวมถงึอาศยัวธิกีาร
ก าหนดขนาดของชุดข้อมูลในการพยากรณ์ การพยากรณ์โดยอาศยัข้อมูล
ก าลังไฟฟ้าย้อนหลังในอดีตทัง้หมด และการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูล
ก าลงัไฟฟ้าย้อนหลงั 2 สปัดาหเ์พื่อหาวธิกีารพยากรณ์ความต้องการปรมิาณ
ไฟฟ้าล่วงหน้าทีแ่มน่ย าทีสุ่ด ซึง่ส่งผลใหร้ะบบการจดัการและควบคุมพลงังาน
สามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเพื่อป้องกนัการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ภายในบ้านเกนิค่าสูงสุดที่ระบบจดัการและควบคุมพลงังานยอมใหใ้ช้งานได ้ 
ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้ สามารถวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้ได้ ซึ่งจากวิธีการพยากรณ์ทัง้ 4 รูปแบบ  พบว่าการ
พยากรณ์ด้วยข้อมูลก าลังไฟฟ้ารวมทัง้หมด โดยอาศัยข้อมูลก าลังไฟฟ้า
ย้อนหลังในอดีตทัง้หมด เป็นวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสมับูรณ์ทตี ่าทีสุ่ด และการพยากรณ์ด้วยขอ้มูลก าลังไฟฟ้าทีจ่ดั
กลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยอาศยัข้อมูลก าลงัไฟฟ้าย้อนหลัง 2 สปัดาห์ เป็น
วิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ที่สูงที่สุด 
เนื่ องจากชุดข้อมูลมีจ านวนไม่มากพอ และในช่วงเวลาย้อนหลังเพียง 2 
สปัดาห ์พฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชอ้าจไมเ่หมอืนกนั ซึ่งแตกต่างจากการ
พยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าทัง้ประเทศ หรอืภูมภิาคทีก่ารใชไ้ฟฟ้าถูกเฉลี่ยออกไป
จงึท าใหส้ามารถพยากรณ์มคีวามแมน่ย าและถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์ใน
บา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ท าการศกึษาจ าลองลกัษณะการแตกรา้วของชิน้ส่วนแอคชู

เอเตอร์ล าดับที่สอง ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซึ่งจะมีแผ่นเพียโซอิเล็กทริก 
(Piezoelectric patches) ท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นและช่วยในการควบคุม
ต าแหน่งของหวัอ่าน-เขยีนวสัดุเพยีโซอเิลก็ทรกิประกอบด้วยสาร 3 ชนิดคือ
ตะกัว่เซอรโ์คเนียมและไททาเนียมออกไซดห์รอืนิยมเรยีกย่อๆว่าPZTซึง่ผูว้จิยั
ไดท้ าการวเิคราะหค์วามเสยีหายของแผน่เพยีโซอเิลก็ทรกิทีต่ดิบนคานโดยวธิี
ไฟไนตเ์อลเิมนต์ ผลการวจิยัพบว่าอตัราส่วนขนาดของรอยรา้วและต าแหน่ง
ของรอยรา้วมผีลต่อค่าตวัประกอบความเขม้ของความเค้นอย่างมนีัยส าคญั
โดยเมื่ออตัราส่วนขนาดของรอยร้าวเพิ่มขึน้ค่าK1 สูงสุดจะเพิ่มขึน้ตามและ
หากต าแหน่งของรอยรา้วยิง่ใกล้ขอบค่าK1 ยิง่เพิม่มากขึน้ในขณะทีต่ าแหน่ง
ของแผน่เพยีโซไม่ส่งผลต่อค่าK1 ทัง้นี้ขอ้สรุปนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีค่านยื่นมี
หน้าตดัสีเ่หลีย่มผนืผา้คงทีต่ลอดความยาวและภาระทีก่ระท ามเีพยีงโมเมนต์
ดดัที่กระท าในลกัษณะเปิดรอยร้าวใหแ้ยกออกในโหมดที ่1 ขอ้มูลสรุปจาก
งานวจิยันี้สามารถน าไปใชป้ระกอบในการวเิคราะหห์าสาเหตุและแก้ไขปัญหา
การแตกร้าวของแผ่นเพียโซอิเล็กทริกในกระบวนการผลิตและประกอบ
ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์ และเป็นแนวทางในการศกึษาโหมดอื่นๆต่อไป 
ค าส าคญั:ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์, แอคชเูอเตอรล์ าดบัทีส่อง, แผ่นเพยีโซอเิลก็ทรกิ, 
การแตกรา้ว, วธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์
 
ABSTRACT 

To increase hard disk drives (HDDs) data density, HDD’s 
manufacturer has implemented a dual-stage actuator (DSA) in the new 
drives to improve head positioning-accuracy for better Performance, 
Data integrity and Overall drives reliability. 1st 3.5inch commercial 
drives since 2011, 1st2.5inch commercial drives since 2013. The DSA 
implemented in the new HDDs consists of conventional VCM first stage 
and a Milli-actuator (MA) second stage located about near the tip of the 
suspension. The MA has two piezoelectric actuators Lead – Zirconate - 
Titanate [Pb(Zr0.53Ti0.47)O3, Lead-Zirconium-Titanium Oxide or PZT] 
attached to the suspension’s baseplate SUS304 in a robust design., 
This research is find out crack failures symptom of Piezoelectric 

Patches Attached on a Beam by Finite Element Method (FEM), 
Research Result show crack ratio and crack position is significant 
relative to opening mode I., Result will be used for standardization 
references and leverages in HDDs manufacturing process. 
Keywords:Hard Disk Drives(HDDs), Dual-Stage Actuator(DSA), Lead-
Zirconium-Titanium Oxide(PZT), Crack Failures, Finite Element Method 
(FEM). 
 
1) บทน า 

ในปีค.ศ. 1956 บรษิทัไอบเีอ็มไดผ้ลติอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลูใน
รูปแบบดจิติอลตวัแรกของโลกเรยีกว่าฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ (Hard Disk 
Drive: HDD) มชีื่อรุ่นคอืIBM 350RAMAC และมคีวามจุในการจดัเกบ็
ขอ้มลูดจิติอล 5 ลา้นตวัอกัษรหลงัจากนัน้อุปกรณ์ฮาร์ดดสิก์ไดร้บัการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนท าให้ในปีค.ศ.2013 ความจุสูงสุดของ
ฮาร์ดดสิก์อยู่ที่ 4TBในการพฒันาฮาร์ดดิสก์บรษิัทผู้ผลติชิ้นส่วนและ
บรษิัทผู้ประกอบชิ้นส่วนจะให้ความส าคญักบัความจุของฮาร์ดดสิก์ที่
ต้องเพิม่มากขึ้นโดยมคีวามรวดเร็วและความถูกต้องของการอ่านและ
เขยีนขอ้มูลบนจานแม่เหลก็ส าหรบัจดัเก็บขอ้มูลที่ดขี ึ้นด้วยทัง้นี้ความ
รวดเร็วและความถูกต้องของการอ่านและเขยีนขอ้มูลนัน้จะขึ้นอยู่กบั
การควบคุมการเคลื่อนทีแ่ละต าแหน่งของแขนแอคชูเอเตอร์ (Actuator 
arm)นอกจากนี้แล้วบนแขนแอคชูเอเตอร์ยังมีส่วนที่ส าคัญในการ
ควบคุมดังกล่าวเรียกว่าแอคชูเอเตอร์ล าดับที่สอง  (Dual-Stage 
Actuator: DSA) ซึง่จะมแีผ่นเพยีโซอเิลก็ทรกิ (Piezoelectric patches) 
ท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นและช่วยในการควบคุมต าแหน่งของหวัอ่าน -
เขียนอนึ่งว ัสดุเพียโซอิเล็กทริกประกอบด้วยสาร  3 ชนิดคือตะกัว่
เซอร์โคเนียมและไททาเนียมออกไซด์  (Lead-Zirconium-Titanium 
Oxide) หรอืนิยมเรยีกย่อๆว่าPZT [2] มกีารวางจ าหน่ายฮาร์ดดสิก์ทีใ่ช้
PZT เป็นส่วนประกอบครัง้แรกส าหรบัรุ่น 3.5 นิ้วในปีค.ศ.2011 และ
เป็นครัง้แรกส าหรบัรุ่น 2.5 นิ้วในปีค.ศ.2013 [3 - 4] 
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ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกเกิดจากความไม่สมมาตรใน
หน่วยเซลล์ (Unit cell) ของระบบผลึก (Lattice) ในวสัดุท าให้เกิด
ขัว้ไฟฟ้าขึ้นสองขัว้เมื่อใส่ภาระทางกล (Mechanical load) เขา้ไปใน
วสัดุดังกล่าวจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้โดยแรงกดหรือแรงดึงจะได้
ทศิทางของกระแสไฟฟ้าตรงขา้มกนัในทางกลบักนัถ้าใส่กระแสไฟฟ้า
เข้าไปในผลึกหรือวสัดุนัน้จะเกิดการยืดหรือหดตัวตามทิศทางของ
กระแสไฟฟ้าอาจกล่าวโดยย่อว่าปรากฏการณ์เพยีโซอิเล็กทรกิท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงพลงังานกลไปเป็นพลงังานไฟฟ้าและเปลีย่นแปลง
พลงังานไฟฟ้ามาเป็นพลงังานกลในรูปของความเครยีดหรอืการเปลีย่น
ขนาดดว้ยพฤตกิรรมของวสัดุเพยีโซอเิลก็ทรกิดงักล่าวนักวจิยัและนัก
ประดษิฐ์จงึน ามาประยุกต์ใชใ้นการตรวจรู้หรอืควบคุมการเสยีรูปของ
โครงสร้างต่างๆกล่าวคือถ้าใช้เป็นตัวตรวจรู้จะสามารถรู้ระยะที่
โครงสร้างเคลื่อนที่หรือเสียรูปไปได้จากทิศทางและปริมาณของ
กระแสไฟฟ้าทีว่ดัไดใ้นขณะเดยีวกนัถ้าป้อนกระแสไฟฟ้าดว้ยทศิทาง
และขนาดทีอ่อกแบบไวก้ารยดืหรอืหดตวัของวสัดุเพยีโซอเิลก็ทรกิจะ
ท าให้โครงสร้างที่มนัติดตัง้อยู่เสยีรูปหรอืเคลื่อนตวัไปในทศิทางและ
ขนาดทีต่อ้งการไดอุ้ตสาหกรรมฮาร์ดดสิก์กใ็ชป้ระโยชน์จากพฤตกิรรม
ของวสัดุเพยีโซอเิลก็ทรกินี้ในการควบคุมการเคลื่อนทีข่องแขนแอคชูเอ
เตอรแ์ละต าแหน่งของหวัอ่านและเขยีนในท านองเดยีวกนัรูปที่ 1.1เป็น
ตัวอย่างของต าแหน่งที่ติดตัง้แผ่นPZT บริเวณแขนแอคชูเอเตอร์
ฮาร์ดดสิก์ต่างยีห่อ้หรอืต่างรุ่นอาจมลีกัษณะและขนาดของแผ่นPZT ที่
แตกต่างไปจากนี้ได ้

 
รปูที1่.1ตวัอย่างต าแหน่งทีต่ดิตัง้แผน่PZT 

ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์มกีารประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกนั ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เกิดการแตกร้าวของแผ่น PZT ใน
กระบวนการผลติ ท าใหเ้กดิชิ้นงานเสยีเป็นจ านวนมากความเสยีหายที่
แผ่นเพียโซอิเล็กทริกจะตรวจสอบพบได้ในขัน้ตอนท้ายๆของ
กระบวนการผลติโดยจะพบรอยรา้วบนแผ่นPZT ทีส่ามารถมองเหน็ได้
ดว้ยตาเปล่าเหน็รอยรา้วเป็นเสน้ผ่าแผ่นPZT ตามขวางซึ่งอาจจะเฉียง
น้อยหรอืค่อนขา้งมากกไ็ดห้รอืโดยการใชเ้ครื่องสแกนนิ่งอเิลก็ตรอนไม
โครสโคป(Scanning Electron Microscope, SEM) จะสามารถขยาย
ภาพรอยร้าวขึ้นมาได้ดงัแสดงในรูปที่ 1.2ซึ่งก็ยงัไม่สามารถคาดเดา
สาเหตุของความเสยีหายจากการมองรอยรา้วได ้

 
รปูที ่1.2รอยรา้วทีข่ยายขึน้ 300เท่าและ 3000เท่าตามล าดบั 

 
2) ทฤษฎี 

2.1) กลศาสตรก์ารแตกร้าว 
ทฤษฎีของกลศาสตร์การแตกรา้ววางอยู่บนสมมุตฐิานที่ว่าใน

ชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆจะมีต าหนิ  (defects) อยู่ต าหนินี้อาจเป็น
ลกัษณะรอยขว่นหรอืหลุมทีบ่รเิวณผวิหรอืช่องว่างในเนื้อวสัดุทีเ่กดิจาก
ความพรุนเมือ่ชิน้ส่วนทีม่ตี าหนิเหล่านี้รบัแรงภายนอกทีม่คี่าสงูเพยีงพอ
ต าหนิเหล่านี้จะพฒันาไปเป็นรอยรา้วซึ่งบรเิวณปลายรอยรา้วจะมกีาร
เสยีรปูมากกว่าบรเิวณอื่นทีห่่างออกไปจงึเป็นบรเิวณทีจ่ะต้องพจิารณา
เป็นพิเศษโดยจะพิจารณาพารามิเตอร์ปลายรอยร้าว  (crack tip 
parameter) ว่ามคี่าเป็นเท่าใดเพือ่ใชร้ะบุถงึระดบัของความเสยีหายและ
ยงัใชค้่าวกิฤตขิองพารามเิตอร์นี้เป็นตวับอกความต้านทานของวสัดุต่อ
การเติบโตของรอยร้าวเริ่มต้นได้นอกจากนี้ยงัพจิารณาถึงขนาดของ
รอยรา้วว่าชิน้ส่วนจะแตกหกัเมือ่รอยรา้วมขีนาดเท่าใดหรอืเมือ่รบัภาระ
เท่าใดไดอ้กีดว้ย 

กลศาสตร์การแตกร้าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แขนงตาม
พฤตกิรรมการเสยีรปูของวสัดุคอื [2] 
1) กลศาสตร์การแตกรา้วยดืหยุ่นเชงิเสน้ (Linear Elastic Fracture 
Mechanics, LEFM) จะใชก้บักรณกีารเสยีรปูของวสัดุบรเิวณปลายรอย
รา้วเป็นแบบยดืหยุ่นเชงิเสน้วสัดุทีม่พีฤตกิรรมแบบนี้จะเป็นวสัดุเปราะ
เช่นแกว้เซรามกิสเ์ป็นตน้เพราะไมม่กีารเสยีรปูถาวร 
2) กลศาสตรก์ารแตกรา้วอลีาสตกิ-พลาสตกิ (Elastic-Plastic Fracture 
Mechanics, EPFM) จะใชก้บักรณกีารเสยีรปูของวสัดุบรเิวณปลายรอย
รา้วเป็นแบบอลีาสติก-พลาสตกิเหมาะกบัเหลก็กล้าความแขง็แรงปาน
กลาง 
3) กลศาสตร์การแตกร้าวที่ข ึ้นกบัเวลา (Time-Dependent Fracture 
Mechanics, TDFM) จะใช้กบักรณีที่การเสยีรูปบรเิวณปลายรอยร้าว
ขึ้นกบัอตัราเร็วของการเสียรูป (rate of deformation) เช่นการคืบ 
(creep) เป็นตน้ 

ในงานวจิยันี้เนื่องจากแผ่นPZTเป็นเซรามกิสด์งันัน้จะใชท้ฤษฎี
LEFM ในการวเิคราะหโ์ดยพจิารณาพารามเิตอรท์ีป่ลายรอยรา้วในกรณี
นี้เรยีกว่าตวัประกอบความเขม้ของความเคน้ (stress intensity factor, 
K) ซึง่จะสามารถบอกความรุนแรงของรอยรา้วไดจ้ากขนาดของรอยรา้ว
ความเค้นที่ปลายรอยร้าวและรูปร่างของรอยร้าวอนึ่งจะถือว่าวัสดุ
สามารถต้านทานการแตกร้าวได้ตราบเท่าที่ค่าK ยงัมคี่าต ่ากว่าค่า
วกิฤตKc ซึ่งถอืเป็นคุณสมบตัวิสัดุเรยีกว่าความต้านทานการแตกรา้ว 
(fracture toughness)ทศิทางของภาระทีก่ระท ากบัชิ้นส่วนทีม่รีอยรา้ว
จะเกดิขึน้ในโหมดใดโหมดหนึ่งหรอืผสมกนัใน 3 โหมดดงันี้ 
โหมดที ่1 เป็นโหมดเปิด (opening mode, Mode I) 
โหมดที ่2 เป็นโหมดเฉอืนบนระนาบ (sliding mode, Mode II) 
โหมดที ่3 เป็นโหมดเฉอืนนอกระนาบ (tearing mode, Mode III) 
โดยตวัประกอบความเขม้ของความเค้นของแต่ละโหมดจะแทนดว้ยKI 
KII และKIII ตามล าดบัรูปที่ 2.1 แสดงลกัษณะการเสยีรูปของรอยรา้ว
เนื่องจากแรงภายนอกทัง้สามโหมด 

 
รปูที2่.1 โหมดพืน้ฐานของการเสยีรปูของรอยรา้ว [3] 



   

 

296 

 

โดยทัว่ไปตวัประกอบความเขม้ของความเคน้จะสมัพนัธก์บั
ความเคน้ทีม่ากระท าและความยาวของรอยรา้วตามสมการทีอ่ยู่ในรปู 

aFSK    (2.1) 
เมือ่ F เป็นฟังกช์นัไรห้น่วยขึน้กบัรปูร่างและลกัษณะของภาระที่
กระท าและยงัขึน้กบัอตัราส่วนความยาวรอยรา้วต่อขนาดของชิน้สว่น
เช่นอาจเป็นความกวา้งของชิน้สว่นหรอืครึง่หนึ่งของความกวา้งb S 
เป็นความเคน้เฉลีย่บนหน้าตดัโดยคดิเสมอืนว่าไมม่รีอยรา้วอยู่ 
 a เป็นความยาวรอยรา้ว 
 
2.2) วิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์

โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็ง
จะต้องแก้ระบบสมการหรือความสัมพันธ์ 3ชุดที่ เกี่ย วข้อ งกัน
ประกอบดว้ยสมการสมดุล3สมการความสมัพนัธค์วามเคน้-ความเครยีด
6สมการและความสมัพนัธ์ความเครยีด-ระยะเคลื่อนตวัอกี6สมการการ
แก้ระบบสมการเหล่านี้ในปัญหาที่มรีูปร่างซบัซ้อนหรอืมคีวามไม่เชิง
เส้นจะท าได้ยากล าบากหรืออาจท าไม่ได้เลยจงึจ าเป็นต้องใช้วิธีเชิง
ตวัเลขมาช่วยแก้ปัญหาวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ก็จดัอยู่ในกลุ่มของวธิเีชงิ
ตวัเลขซึ่งโดยหลกัการแล้วเป็นการเปลี่ยนระบบสมการเชงิอนุพนัธ์ที่
ควบคุมปัญหาที่จะวิเคราะห์ให้กลายเป็นระบบสมการพชีคณิตซึ่งจะ
สามารถแก้สมการและหาค าตอบโดยประมาณได้ในรูปของเมทริกซ์
นอกจากนี้แลว้ยงัตอ้งแบ่งโดเมนของปัญหาออกเป็นเอลเิมนต์ย่อยๆดงั
แสดงในรปูที2่.2แลว้สรา้งสมการของแต่ละเอลเิมนต์ขึน้มาตามหลกัการ
ขา้งต้นจากนัน้จึงท าการประกอบสมการย่อยของแต่ละเอลิเมนต์เข้า
ดว้ยกนัเป็นระบบสมการเมือ่ท าการแทนค่าทีข่อบและแรงภายนอกทีม่า
กระท าก็จะสามารถแก้ระบบสมการเพื่อหาตวัแปรไม่รู้ค่าทีต่้องการได้
และใช้ตวัแปรที่หาได้ในเบื้องต้นไปหาตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งต่อไป
กระบวนการทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้กระท าไดโ้ดยอาศยัการประมวลผลของ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
ANSYS ในการด าเนินการ 

 
รูปที่2.2ตัวอย่างการแบ่งเอลิเมนต์บนชิ้นทดสอบที่มีรอยร้าวโดย
พจิารณาเพยีงครึง่เดยีว [4] 
 
2.3) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

Noda และคณะ [5] ท าการวเิคราะห์ตวัประกอบความเขม้
ของความเค้นแบบไร้ห น่วยที่รอยร้าวรูปวงรีในวัสดุสองชนิด 
(bimaterial) โดยระนาบของรอยรา้วขนานกบัรอยต่อของวสัดุงานวจิยันี้
ใช้วิธีเชิงวิเคราะห์ (analytical method) โดยสร้างสมการเอกฐาน 
(Singular integral equation) ของวธิแีรงวตัถุ (body force method) 
[2] และน าเสนอเทคนิคการจดัการกบัสมการฟังกช์นัความหนาแน่นของ
แรงวตัถุซึ่งจะแสดงสนามความเค้นเนื่องจากรอยร้าวรูปวงรีในวตัถุ
ขนาดไมจ่ ากดัสุดทา้ยไดค้่าของตวัประกอบความเขม้ของความเคน้แบบ
ไรห้น่วยจากการปรบัเปลีย่นอตัราส่วนมติขิองรอยรา้ว (จากวงกลมไป

เป็นวงรแีลว้แคบไปเรือ่ยๆจนลู่เขา้สู่เสน้ตรง) ค่าคุณสมบตัขิองวสัดุและ
ระยะห่างระหว่างรอยรา้วกบัรอยต่อของสองวสัดุงานวจิยันี้อาจน ามาใช้
เปรยีบเทยีบกบัผลการค านวณค่าตวัประกอบความเขม้ของความเค้น
โดยโปรแกรมANSYS ได ้
 Melikayeva และคณะ [6] ท าการศกึษาความเป็นไปไดท้ีจ่ะ
เสียหายของวัสดุสองชนิดที่บริเวณรอยต่อซึ่งท าจากเซรามิกส์บน
พื้นฐานของกลศาสตร์การแตกรา้วโดยใชว้ธิีWeibull เนื่องจากว่าเซรา
มกิส์เป็นวัสดุเปราะท าให้เหมาะสมที่จะใช้ทฤษฎีของWeibull มา
วเิคราะห์เพื่อหาความเชื่อมัน่ในความแข็งแรงหรอืในทางกลบักนัคือ
ความเป็นไปได้ที่รอยต่อจะเกิดความเสยีหายงานวิจยันี้พบว่าความ
เป็นไปไดท้ีร่อยต่อจะเสยีหายเป็นฟังก์ชนัของสภาวะโหมดผสมทีป่ลาย
รอยรา้วโดยพารามเิตอร์ในสมการการกระจายของWeibull จะต้องหา
จากการทดลองส าหรบัวสัดุแต่ละคู่ทีจ่ะน ามาเชือ่มตดิกนั 
 Ploypech และคณะ [7] ท าการศกึษาการเกดิรอยร้าวและ
การเติบโตของรอยร้าวของวัสดุเคลือบผิวกัลวาไนซ์  (galvanized 
coatings) จุ่มรอ้นที4่50C รบัภาระดดัโดยการทดลองและเทยีบผลกบั
การจ าลองดว้ยไฟไนต์เอลเิมนต์ชิ้นทดสอบเป็นวสัดุผสมสามเฟสเรยีง
ทบักนัเป็นสามชัน้ท าการทดลองโดยกดชิ้นทดสอบแบบดดัสีจุ่ด (four-
point bending) พบว่ารอยร้าวจะเกิดในผวินอกสุดของด้านนูนแล้ว
ค่อยๆเติบโตเขา้ไปในอีกสองเฟสในลกัษณะที่เป็นฟังก์ชนัของมุมดดั
การเพิม่ความหนาของชัน้เฟสตรงกลางช่วยลดค่าตวัประกอบความเขม้
ของความเคน้วกิฤตไดช้ิ้นทดสอบมคีวามต้านทานการแตกรา้วดขีึน้ผล
ของไฟไนต์เอลเิมนต์สอดคลอ้งกบัผลการทดลองท าใหม้ ัน่ใจในผลลพัธ์
ทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ยิง่ข ึน้ขอ้สงัเกตหนึ่งกค็อืรอยรา้วจะเริม่ปรากฏในชิ้น
ทดสอบทางฝัง่ผวิทีเ่กดิความเคน้ดดัเป็นบวก 

Li และคณะ [8] ท าการศกึษาลกัษณะการแตกร้าวที่ข ึน้ต่อ
ความหนาของผวิเซรามกิสท์ีเ่คลอืบบนวสัดุฐานอลัลอยในการทดลองจะ
เตรยีมชิน้ทดสอบโดยการเคลอืบผวิอลัลอยดว้ยเซรามกิส์ทีม่คีวามหนา
ไม่เท่ากนัสงัเกตการเกดิขึ้นของรอยร้าวและลกัษณะการแตกรา้วโดย
การทดสอบแบบดดัสามจุด (three-point bending) จากผลการทดลอง
พบว่าโหมดการแตกรา้วจะแตกต่างกนัส าหรบัชิ้นตวัอย่างทีเ่คลอืบผวิ
หนาน้อยหรอืมากไม่เท่ากนัถ้าเคลอืบผวิบางกว่า200ไมโครเมตรรอย
รา้วจะเกดิขึน้ในส่วนของผวิเคลอืบมลีกัษณะตัง้ฉากกบัรอยต่อของเซรา
มกิส์กบัอลัลอยในขณะทีเ่มือ่ผวิเคลอืบหนามากกว่า300ไมโครเมตรจะ
เกดิรอยร้าวที่รอยต่อของวสัดุทัง้สองผู้วจิยัท าการวเิคราะห์เชงิทฤษฎี
บนพื้นฐานของแบบจ าลองการแยกชัน้ (delamination model) พบว่า
ความหนาวกิฤตมคี่าเป็น255ไมโครเมตรซึง่สอดคลอ้งกบัผลการทดลอง
นอกจากนี้ยงัมกีารจ าลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรบัผวิเคลือบที่มี
ความหนาต่างๆโดยใชแ้บบจ าลองโซนโคฮซีฟิ (cohesive zone model) 
ทีร่อยต่อพบว่าผลจากวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์สอดคลอ้งกบัผลการทดลอง
เป็นอย่างดจีากการศกึษานี้สรุปไดว้่าโหมดของการแตกรา้วขึน้กบัความ
หนาของผิวที่เคลือบและความหนาวิกฤตจะขึ้นกบัคุณสมบตัิของผิว
เคลือบและคุณสมบตัิที่บริเวณรอยต่อเช่นโมดูลสัของความยืดหยุ่น
ความแขง็แรงของรอยต่อและพลงังานการแตกรา้ว 
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3) การวิเคราะห์ความเสียหายของแผ่นเพียโซอิเลก็ทริกท่ีติดบน
คานโดยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
3.1) ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

ในการวเิคราะห์ปัญหาจะสมมุตใิหแ้ผ่นเพยีโซอเิลก็ทรกิติด
อยู่บนคานยืน่หน้าตดัสีเ่หลีย่มผนืผา้และมโีมเมนต์กระท าดงัแสดงในรูป
ที3่.1 สมมุตริอยรา้วเริม่ต้นอยู่ทีผ่วิของแผ่นPZT โดยจะศกึษาผลของ
ต าแหน่งของรอยร้าวที่เริม่จากติดอยู่ตรงกลางแผ่นPZT ในลกัษณะ
ขวางกบัแนวยาวของคานแล้วเลื่อนรอยร้าวดงักล่าวไปทางขอบของ
แผ่นPZT ใหไ้ดต้ าแหน่งทัง้หมด4 ต าแหน่งดงัแสดงในรูปที่3.2 จากนัน้
ใหท้ าเช่นเดมิโดยเปลีย่นต าแหน่งของแผ่นPZT ไป3 ต าแหน่งในการ
วเิคราะห์ในแต่ละกรณีจะปรบัตวัแปรคอือตัราส่วนขนาดของรอยร้าว
ดว้ยดงัแสดงในรปูที3่.3 อนึ่งการวเิคราะหจ์ะท าโดยใชโ้ปรแกรมไฟไนต์
เอลเิมนต์ANSYSในส่วนของโปรแกรมANSYS นัน้ช่วงแรกจะต้องลอง
สรา้งเมช (Mesh) แลว้ปรบัเปลีย่นจ านวนเมชหรอืขนาดของเอลเิมนต์
ในชิ้นงานหรือขนาดของโซนรอยร้าวว่ามผีลต่อความถูกต้องในการ
ค านวณอย่างไรบา้งหลงัจากนัน้จงึค านวณผลจากโปรแกรมแลว้ท าการ
วเิคราะหแ์ละสรุปผล 

 

 
รปูที3่.1 แบบจ าลองของคานและแผ่นPZT พรอ้มเงือ่นไขขอบและภาระ 
 

 
รปูที3่.2 ต าแหน่งของรอยรา้ว 

 

 
รปูที3่.3 ลกัษณะของรอยรา้วทีผ่วิและการก าหนดขนาด 

 

3.2) ขัน้ตอนการวิเคราะหด้์วยโปรแกรมANSYS 
3.2.1 วาดรปูปัญหา ดงัแสดงในรปูที ่3.4 

 
รปูที ่3.4 คานหน้าตดัสีเ่หลีย่มผนืผา้ และแผ่น PZT 

 3.2.2 ก าหนดชนิดของวสัดุให้กบัคานและแผ่น PZT ดงั
แสดงในรปูที ่3.5 และ 3.6 ตามล าดบั 

 
รปูที ่3.5 การก าหนดชนิดของวสัดุใหก้บัคาน 

 
รปูที ่3.6 การก าหนดชนิดของวสัดุใหก้บัแผ่น PZT 
3.2.3 ก าหนดพกิดัใหญ่ และพกิดัรอง โดยพกิดัใหญ่จะเป็น

พิกัดอ้างอิงส าหรับระบุต าแหน่งและขนาดของคานและแผ่น PZT 
ในขณะทีพ่กิดัรองจะใชร้ะบุต าแหน่งของรอยรา้ว ดงัแสดงในรปูที ่3.7 
 

 
รปูที ่3.7 พกิดัใหญ่และพกิดัรอง 
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3.2.4 สรา้งเมช และก าหนดต าแหน่งและขนาดของรอยรา้ว 
ดงัแสดงในรปูที ่3.8 

 
รปูที ่3.8 การสรา้งเมช และก าหนดต าแหน่งของรอยรา้ว 

3.2.5 ก าหนดเงื่อนไขขอบเขต และภาระ ดงัแสดงในรูปที ่
3.9 

 
รปูที ่3.9 การก าหนดเงือ่นไขขอบเขต และภาระทีก่ระท า 

 3.2.6 เลอืกผลทีต่อ้งการใหโ้ปรแกรมค านวณ ดงัแสดงในรูป
ที ่3.10 

 
รูปที่ 3.10 ผลการค านวณที่ต้องเลือกให้โปรแกรมค านวณและแสดง
ออกมา 
 3.2.7 ท าการค านวณ แลว้น าผลไปวเิคราะหต่์อไป 
 
4) ผลและการวิเคราะหผ์ล 
4.1)ผลของอตัราส่วนขนาดของรอยร้าว (a/b) 

จากการพล็อตกราฟของค่าตวัประกอบความเขม้ของความ
เคน้โดยปรบัเปลีย่นอตัราส่วนขนาดของรอยรา้ว 5 ค่าคอื 0.1  0.3  0.5  
0.7 และ 1 โดยรูปที่ 4แผ่นเพยีโซอิเล็กทริกจะอยู่ในต าแหน่งที่ 1  2 
และ 3 ตามล าดบัซึ่งจะเห็นไดว้่าค่าK1 ทีป่ลายรอยร้าวจะมคี่ามากขึ้น
ตามค่าa/b ทีไ่ม่เกนิ 0.5 หากค่าa/b มคี่าเกนิ 0.5 แลว้จะไม่สามารถ
บอกความสมัพนัธ์ระหว่างค่าa/b กบัค่าK1 ทีต่ าแหน่งต่างๆของปลาย
รอยรา้วไดอ้ย่างไรกต็ามหากพจิารณาเฉพาะค่าK1 สูงสุดจะพบว่าเมื่อ
a/b มคี่าเพิม่ขึน้ค่าK1 สงูสุดจะเพิม่ขึน้ตาม 

 
รูปที ่4.11 ค่าตวัประกอบความเขม้ของความเคน้กรณีแผ่นPZT อยู่ใน
ต าแหน่งที ่3 และรอยรา้วอยู่ในต าแหน่งที ่3 
 
4.2)ผลของการเปล่ียนต าแหน่งของรอยร้าว 

พจิารณาค่าK1 เมือ่เปลีย่นต าแหน่งของรอยรา้วโดยขนาด
ของรอยรา้วทีเ่ลอืกมาแสดงมสีองค่าคอืa/b = 0.1 และ0.5 ทีต่ าแหน่ง
PZT ทัง้สามต าแหน่งจะเหน็ไดว้่าค่าK1 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมือ่ต าแหน่ง
ของรอยรา้วเขา้ใกลข้อบของแผ่นPZT เป็นเช่นนี้ทุกผลการค านวณ 

 
รูปที4่.13 ค่าตวัประกอบความเขม้ของความเคน้กรณีแผ่นPZT อยู่ใน
ต าแหน่งที1่ และa/b = 0.1 
 

 
รปูที ่ 4.1 4 ค่าตวัประกอบความเขม้ของความเคน้ กรณีแผ่น PZT อยู่ใน
ต าแหน่งที ่1 และ a/b = 0.5 
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4.3)ผลของการเปล่ียนต าแหน่งของแผน่PZT 
เมือ่ใหค้่าa/b คงทีแ่ลว้เปลีย่นต าแหน่งPZT บนคานค่าK1 จะ

มคี่าใกล้เคียงกันจนแทบไม่เห็นความแตกต่างแสดงว่าการเปลี่ยน
ต าแหน่งแผ่นPZT ในกรณีคานยื่นขนาดหน้าตดัคงที่และมภีาระเป็น
โมเมนต์ดดัเพยีงอย่างเดยีวไมส่่งผลต่อความเสยีหาย 

 
รูปที่4.21 ค่าตวัประกอบความเขม้ของความเค้นเมือ่เปลีย่นต าแหน่ง
แผ่นเพยีโซอเิลก็ทรกิกรณีa/b = 0.5 และรอยรา้วอยู่ต าแหน่งที1่ 
 

 
รูปที่4.22 ค่าตวัประกอบความเขม้ของความเค้นเมือ่เปลีย่นต าแหน่ง
แผ่นเพยีโซอเิลก็ทรกิกรณีa/b = 0.5 และรอยรา้วอยู่ต าแหน่งที3่ 
 
5) สรปุผลการวิจยั 
5.1) สรปุผล 
 จากผลการค านวณดงัแสดงในบทที ่4 จะเหน็ไดว้่าอตัราส่วน
ขนาดของรอยรา้วและต าแหน่งของรอยรา้วมผีลต่อค่าตวัประกอบความ
เขม้ของความเคน้อย่างมนียัส าคญัโดยเมือ่อตัราส่วนขนาดของรอยรา้ว
เพิม่ขึน้ค่าK1 สงูสุดจะเพิม่ขึน้ตามและหากต าแหน่งของรอยรา้วยิง่ใกล้
ขอบค่าK1 ยิง่เพิม่มากขึน้ในขณะทีต่ าแหน่งของแผ่นเพยีโซไม่ส่งผลต่อ
ค่าK1 ทัง้นี้ขอ้สรุปนี้อยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีค่านยืน่มหีน้าตดัสีเ่หลีย่มผนืผา้
คงที่ตลอดความยาวและภาระที่กระท ามเีพยีงโมเมนต์ดดัที่กระท าใน
ลกัษณะเปิดรอยรา้วใหแ้ยกออกในโหมดที1่ 
 
5.2)ข้อเสนอแนะ 

5.2.1เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห์ไดใ้กลเ้คยีงกบัปัญหาจรงิมาก
ขึ้นควรท าการค านวณในกรณีที่คานมหีน้าตัดไม่คงที่กล่าวคือความ
กวา้งของคานจะลดลงจากปลายทีย่ดึแน่นไปยงัปลายอสิระ 

 
 

 5.2.2ควรปรบัเปลีย่นภาระเป็นแรงเดีย่วกระท าในแนวขวาง

โดยปรบัเปลี่ยนต าแหน่งที่แรงกระท าบนผิวบนของคานซึ่งในกรณีนี้
จะตอ้งสัง่ใหโ้ปรแกรมแสดงผลการค านวณK2และK3ออกมาดว้ยเพราะ
จะเป็นแบบโหมดผสม (Mixed mode) 
 5.2.3ควรวเิคราะหก์รณทีีร่อยรา้วเอยีงท ามมุต่างๆ 
 5.2.4ควรวเิคราะหเ์พิม่เตมิในระดบัครสิตลั 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการวิเคราะห์และการท านายสภาพคล่อง
การจราจรด้วยเทคนิคโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบถดถอยอตัโนมตัไิม่เป็น
เชงิเสน้รว่มกบัขอ้มลูอนิพุตภายนอก (NARX) โดยมกีารแบ่งการก าหนดค่า
ในการเรยีนรูข้องโครงขา่ยประสาทเทยีมเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกการก าหนดค่า
ดเีลย์เท่ากบั 2 และส่วนทีส่องค่าดีเลย์เท่ากบั 4 เพื่อเปรยีบเทยีบผลลพัธ์
และหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการน าไปสร้างแบบจ าลอง NARX โดยอาศยั
การใชข้อ้มลูจ าลองทีส่รา้งมาจากสมการแมก็กี้กลาสมคีวามผนัผวนเหมอืน
สภาพคล่องการจราจร จ านวน 1000 ชุดขอ้มูลและน าขอ้มูลมาวเิคราะหห์า
ผลลัพธ์ด้วยแบบจ าลอง NARXโดยสามารถน าไปพัฒนาต่อในการท า
แอพพลิเคชัน่หรอืเว็บแอพพลิเคชัน่ที่ใช้ในกรุงเทพมหานครได้ต่อไปใน
อนาคต 
ค าส าคญั: การวิเคราะห์, การท านาย, สภาพคล่องการจราจร,สมการแม็
กกีก้ลาส, NARX 

Abstract 
 This paper proposes the traffic flow analytics and prediction 
using nonlinear autoregressive network with exogenous inputs 
technique (NARX). The learning of neural network is divided into 2 
configuration parts.The configuration delays are 2 and 4 to compare 
the results and find optimal configuration valuefor create NARX model 
using the simulate data. The chaotic simulate data set are generate 
by Mackey glass equation. Then analyze data set using NARX model. 
Thisable todeveloped to application or web application used in 
Bangkok.  
Keywords: Analytics, Prediction, Traffic Flow, Mackey Glass 
Equation, NARX 
 
1)ท่ีมาและความส าคญั 
 เมื่ อ ปี  2559 ที่ผ่านมาจากผลส ารวจสภาพการจราจร 
กรุงเทพมหานครเป็นอนัดบัที ่1 ทีม่กีารจราจรตดิขดัทีสุ่ดในโลก[1]แต่วิถี
ชวีติในกรงุเทพมหาครกลบัมคีวามเรง่รบีในการเดนิทางเป็นอย่างมาก อกีทัง้
ปัญหาสภาพการจราจรภายในกรุงเทพมหานครที่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขมา

เป็นเวลานาน ท าใหผู้ค้นเริม่หนัมาหลกีเลีย่งเสน้ทางทีม่กีารจราจรหนาแน่น 
แต่ทว่ากไ็มส่ามารถคาดการไดอ้ย่างถูกตอ้งเสมอไปแมจ้ะใชแ้อพพลเิคชัน่ที่
มใีนปัจจุบนัเพื่อดูขอ้มูลการจราจร ณ เวลานัน้ๆ เนื่องแอพพลิเคชัน่ยงัไม่
สามารถวเิคราะหผ์ลลพัธไ์ดอ้ย่างแมน่ย าทีต่อบสนองความพงึพอใจของผูใ้ช้
ประกอบกบัตวัแอพพลเิคชัน่ยงัไม่สามารถท านายผลการจราจรล่วงหน้าได ้
ท าให้ผู้วิจ ัยมีแนวคิดที่จะริเริ่มในการท าระบบวิเคราะห์สภาพคล่อง
การจราจรทีม่คีวามแมน่ย าขึน้และการท านายผลสภาพคล่องการจราจรโดย
การน า NARX มาช่วยเพิม่ประสิทธภิาพของกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
คล่องการจราจร เพื่อใหค้นทีใ่ชช้วีติในเมอืงหลวงสามารถรูล้่วงหน้าถงึสภาพ
การจราจรและวางการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่แออดัได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 งานวิจยันี้ได้ท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการท านายสภาพ
คล่องการจราจรดว้ยการก าหนดค่าในการเรยีนรูข้องโครงขา่ยประสาทเทยีม
ที่ต่างกนัออกไป เพื่อเปรยีบเทยีบและหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการสร้าง
แบบจ าลอง NARX โดยจ าลองขอ้มูลสภาพการจราจรขึน้มาจากสมการแม็
กกีก้ลาสทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั เพื่อน าไปใชใ้นการท าแอพพลเิคชัน่หรอืเวบ็
แอพพลเิคชัน่ต่อไปในอนาคต 
 
2)ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1)สมการแมก็กีก้ลาส 
 สมการแมก็กี้กลาสเป็นสมการดิฟเฟอเรนเชยีลทีไ่ม่เป็นเชงิเส้น
โดยมคี่าหน่วงเวลาสมการแมก็กี้กลาสจะแสดงช่วงของเวลาและสญัญาณ
อลวนซึง่เหมาะแก่การน ามาใชใ้นการจ าลองขอ้มูลทีม่คีวามผนัผวน ไม่เป็น
เชิงเส้น ดงัรูปที่ 1 โดยในงานวิจยัครัง้นี้จะใช้กับการจ าลองข้อมูลสภาพ
การจราจรสมการแมก็กีก้ลาสสามารถเขยีนไดด้งัสมการที ่1  

𝑑𝑑 𝑑 

𝑑𝑑
 

𝑑𝑑 𝑑 𝑑 

   𝑑 𝑑   
 𝑑𝑑 𝑑   (1) 
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รปูที ่1 ตวัอย่างขอ้มลูทีส่รา้งจากสมการแมก็กีก้ลาส 

 2.2)แบบจ าลอง NARX 
 โครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผลสารสนเทศด้วยการค านวณด้วยเทคนิคคอนเนคชันนิส
(Connectionist) ที่เลียนแบบมาจากสมองของมนุษย์ ส่วน NARX เป็น
โครงขา่ยประสาทเทยีมชนิดหนึ่งทีใ่ชข้อ้มูลเชงิเวลาโดยอาศยัขอ้มูลอนิพุต
ภายนอกในการเรยีนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งสามารถป้อนกลับ
ขอ้มูลทีไ่ด้เพิม่ความแม่นย าในการเรยีนรู้ของโครงขา่ยประสาทเทยีม และ
สามารถใชท้ านายขอ้มลูในอนาคตไดอ้ย่างแมน่ย า 

 
รปูที ่2 โครงสรา้ง NARX แบบ Closed Loop 

 2.3) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 NARX เป็นเทคนิคที่มปีระโยชน์ในการคาดการณ์ข้อมูล จงึมี
งานวิจยัที่น า NARX ไปประยุกต์ใชอ้ย่างแพร่หลาย ทัง้ด้านการคมนาคม 
ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านเศรษฐศาสตร์และด้านอื่นๆ
งานวิจยัทางด้านคมนาคมของคุณ Lejla Banjanović-Mehmedovićและ
คณะ[2]ได้น า NARX ไปพฒันาระบบการขนส่งอจัฉรยิะที่ช่วยเพิ่มความ
คล่องตวัของการจราจร ผลจากการน า NARX ไปใชก้บัระบบท าใหร้ะบบมี
ความแมน่ย าทีสู่งขึน้ ดา้นเศรษฐศาสตร ์คุณ Anita Thakur [3] และคณะ ได้
น า NARX ไปใชก้บัการคาดการราคาน ้ามนัเพื่อก าหนดการผลติใหต้รงกบั
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ด้านพลังงานมีการน าไป
ประยุกต์ใชใ้นหลายงานวจิยั เช่น คุณ Lidong Zhang และคณะ [4] ได้น า 
NARX ในการท านายการใชพ้ลงังานของกงัหนัลมแนวแกนนอนได้อย่าง
แมน่ย าหรอื คุณ A.G.R. Vaz และคณะ [5] ได้ใช ้NARX ในการประเมนิผล
ของระบบพลงังานแสงอาทติย์ของเมอืงยูเทรกซ์และบรเิวณใกล้เคยีง เพื่อ
ผลติให้พยีงพอแก่การใชง้านและสามารถท านายผลการใชง้านล่วงหน้าได้
มากกว่า 15 นาที อีกทัง้งานวิจัยของคุณ Yang ChunshanและLi 
Xiaofeng[6] ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเหมืองข้อมูลกับการใช ้
NARX ในการท านายการใชไ้ฟฟ้าของจนี ท าใหส้ามารถแบ่งแยกประเภท
ขอ้มูลที่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการท านายอย่างชดัเจนและท านายผลลพัธ์ได้
อย่างแม่นย ายิ่งขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการจะน า NARX ไปใช้ต้องมขีอ้มูล
อนิพุตทีถู่กตอ้งและการก าหนดค่าทีเ่หมาะสม 

3)วิธีการด าเนินการวิจยั 
 3.1) สรา้งขอ้มลูจ าลอง 
 ใช้สมการแม็กกี้กลาสในการสร้างข้อมูลจ าลอง เพื่อใช้ในการ
ฝึกสอนโครงขา่ยประสาทเทยีม โดยใชต้วัสมการ (1) ในสรา้งขอ้มูลจ าลอง
ด้วยวธิ4ีth-Order Runge-Kutta ด้วยการก าหนดค่า Step Size เท่ากบั 1 
และ 𝑑 เท่ากบั 17 ขอ้มูลทีจ่ าลองทัง้หมดจ านวน 1000 ชุด ค่าเริม่ต้นเท่ากบั 
1.2 ผลลพัธท์ีไ่ดก้ารจ าลองขอ้มลูจากสมการแมก็กีก้ลาส ดงัรปูที ่3 

 
รปูที ่3 ขอ้มลูจ าลอง 1000 ชดุ ทีไ่ดจ้ากสมการแมก็กีก้ลาส 

 3.2) ฝึกสอนแบบจ าลอง NARX 
 การฝึกสอนแบบจ าลอง NARX จะเกี่ยวกับในการก าหนดค่า
น ้าหนักทีเ่หมาะสม (Weight) รวมถึงโครงข่ายประสาทเทยีมทีม่คี่าชัน้แฝง 
(Number of Hidden Neurons) อนิพุต (Input) และดีเลย์ (Number of 
Delays)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในงานวิจยันี้น าขอ้มูลจ าลองที่ได้ที่จาก
สมการแมก็กีก้ลาสมาป้อนใหก้บัแบบจ าลองNARX ผา่นโปรแกรม MATLAB 
ดว้ยชดุค าสัง่ของ Neural Network Time Series Tool โดยแบ่งขอ้มลูจ าลอง
ออกเป็น 3 ชุด ชุดแรกใชใ้นการฝึกสอนโครงขา่ยประสาทเทยีม (Training) 
จ านวน 70 เปอรเ์ซน็ต ์ชดุทีส่องใชใ้นการตรวจสอบ (Validation) จ านวน 15 
เปอรเ์ซน็ต์ ชุดทีส่ามใชใ้นการทดสอบผล (Testing) จ านวน 15 เปอรเ์ซน็ต์
โครงสรา้งแบบจ าลอง NARX ทีไ่ดจ้ะเป็นดงัรปูที ่4 และ 5 

 
รปูที ่4โครงสรา้งของแบบจ าลอง NARX แบบ Close Loop 

 
รปูที ่5 โครงสรา้งของแบบจ าลอง NARX แบบ Predict 1 Step Ahead 

 ค่าผดิพลาดเฉลี่ยก าลงัสอง (Mean Square Error : MSE) จะถูก
ใชใ้นการวดัค่าความแมน่ย าของ NARX ดงัสมการที ่(2) 

 𝑑𝑑𝑑  
 

𝑑
 𝑑  

𝑑  
𝑑 𝑑  𝑑𝑑
𝑑 𝑑 
    (2) 
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4) ผลการวิจยั 
 ผลลพัธแ์บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามการก าหนดค่าดเีลย์ กลุ่มแรกใช้
ค่าดเีลยเ์ทา่กบั 2 และกลุ่มทีส่องใชค้่าดเีลย์เท่ากบั 4โดยรูปที ่67 และ 8จะ
แสดงความถูกต้องของการท านายด้วยค่าดีเลย์ที่ต่างกัน แต่ค่าชัน้แฝง
เทา่กบั 10 
 

 
ก) กราฟแสดงการท านายโดยใชด้เีลยเ์ท่ากบั 2 

 
ข) กราฟแสดงการท านายโดยใชด้เีลยเ์ท่ากบั4 

รปูที6่ผลลพัธเ์ชงิเวลาขอ้มลูของแบบจ าลอง NARX 

 
ก) กราฟแสดงความแม่นย าการท านายโดยใชด้เีลยเ์ท่ากบั 2 

 
ข) กราฟแสดงความแม่นย าการท านายโดยใชด้เีลยเ์ท่ากบั 4 

รปูที7่ผลลพัธค์วามแม่นย าของแบบจ าลอง NARX 

 
ก) ความผดิพลาดของค่าสหสมัพนัธข์องขอ้มูลโดยใชด้เีลยเ์ท่ากบั 2 

 
ก) ความผดิพลาดของค่าสหสมัพนัธข์องขอ้มูลโดยใชด้เีลยเ์ท่ากบั 4 
รปูที8่ความผดิพลาดของค่าสหสมัพนัธข์อ้มูลของแบบจ าลอง NARX 

 
 ตารางที ่1 สรปุผล MSE ทีไ่ดจ้ากการประมวลผลผา่นแบบจ าลอง 
NARX ดว้ยคา่ดเีลยแ์ละคา่ชัน้แฝงของโครงขา่ยประสาทเทยีมทีแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที ่1 สรุปผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลดว้ย NARX 
Number of 

Delays 
Number of Hidden 

Neurons 
MSE 

2 

1 0.00123 
2 3.81e-05 
3 8.64e-06 
4 6.60e-06 
5 7.29e-06 
6 7.80e-06 
7 4.70e-06 
8 8.57e-06 
9 1.88e-06 
10 6.11e-06 

4 

1 0.0012 
2 2.50e-05 
3 6.69e-06 
4 5.31e-06 
5 6.28e-07 
6 5.96e-07 
7 2.69e-06 
8 5.15e-06 
9 4.25e-06 
10 6.51e-06 

 
5) สรปุผล 
 การน าโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบ NARX มาใชใ้นการวเิคราะห์
และท านายผลการจราจรจากขอ้มูลจ าลองพบว่าค่าดเีลย์และค่าชัน้แฝงของ
โครงขา่ยประสาทเทยีมมผีลต่อความแมน่ย าในท านายขอ้มลูล่วงหน้า  
 ในอนาคตพฒันาแบบจ าลอง NARX ใหม้คีวามแม่นย ามากขึน้และ
น าไปพัฒนาต่อเป็นระบบท าเป็นแอพพลิเคชัน่บนมือถือ เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาการจราจรทีห่นาแน่นไดต้่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ 
 เนื่องด้วยระบบการจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็นระบบที่มผีู้ใช้บรกิาร
จ านวนมากการรอควิเป็นเวลานานเป็นปัญหาหนึ่งทีพ่บเจอในโรงพยาบาล ท า
ใหส้่งผลเชงิลบต่อความพงึพอใจของผูท้ีม่าใชบ้รกิารดัง้นัน้โรงพยาบาลจงึต้อง
มรีะบบการจดัการระบบควิทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัการรอควิเพื่อเอือ้อ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้ใช้บริการต้องรอคิวผ่าน
ทางการแสดงผลบนจอแสดงผลแบบดจิติอลแอลซดี ี(LCD Digital Screen) 
หรอืโทรทศัน์ทีจ่ดัไวต้ามจุดต่างๆโดยส่วนใหญ่แต่ละโรงพยาบาลจะมจี านวน
ทรพัยากรทีจ่ ากดัดงันัน้งานวจิยันี้จงึมุง่เน้นถงึการพฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบั
ระบบการรอคิวจ่ายยาโดยใช้เทคโนโลยคิวอาร์โค้ดในการรบัคิวผ่านทาง
สมาร์ทโฟนเพื่อลดปัญหาการเสียเวลาในการรอคิว และช่วยเพิ่มความพึง
พอใจในเชงิบวกต่อการให้บรกิารของโรงพยาบาล ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
ด าเนินกจิกรรมอื่นๆไดใ้นระหว่างทีร่อควิและมรีะบบการแจง้เตอืนเมื่อใกล้ถงึ
ควิของผูใ้ชบ้รกิาร โดยระบบการจดัการควิจา่ยยาจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน
ได้แก่ (1) โมบายแอพพลิเคชัน่ระบบคิวรอรบัยาส าหรบัผู้ใช้บริการซึ่งจะ
เรยีกว่า “QDRx”ภายใต้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์และ (2) แอพพลิเคชัน่
ส าหรบัเภสชักรซึง่พฒันาโดยภาษาจาวาเพื่อบรหิารจดัการในการเรยีกควิและ
การสรา้งควิโดยแอพพลเิคชัน่ทัง้สองส่วนนี้จะท าการตดิต่อสื่อสารผ่านทางเอม็
ควิททีโีปรโตคอล(MQTT)ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์กบัอุปกรณ์ (M2M) มคีวามสามารถในการรองรบัเทคโนโลยี
อนิเตอรเ์น็ตในทุกสิง่(Internet of Things)และมคีวามปลอดภยัโดยรบั-ส่ง
ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปเก็บข้อมูลที่เอ็มคิวทีทีโบรกเกอร์
(MQTT Broker) ทีท่ างานบนระบบคลาวด ์(Cloud) โดยผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถ
ไดร้บัการอพัเดทขอ้มลูตลอดเวลาเมื่อมกีารเชื่อมต่อกบัอนิเตอรเ์น็ต 
ค าส าคญั:แอพพลเิคชัน่ส าหรบัระบบคิวจ่ายยา, คิวอาร์โค้ด, เอม็คิวททีี
โปรโตคอล, อนิเตอรเ์น็ตในทกุสิง่ 
 
ABSTRACT 
 Due to the system of Pharmaceutical Dispensing is system 
that has many customer in hospital. The long queue is a one problem 

in hospital.It is negative affect thesatisfaction ofcustomers.Therefore, 
the hospital must have an effective queue management system for 
waiting queues to facilitate the users' convenience. Nowadays, 
customers are required to queue through the display on a LCD digital 
screen. Almost hospitals have limited amount of resources.Therefore, 

this research focused on the developmentof pharmaceutical dispensing 
of queue application based on QR Codeto reduce waiting time and 
increased positive satisfaction with hospital services via 
smartphones.The queue management system allowsthe customers to 
perform other activities during the waiting in line andthey will get 
notification before 5 queue. The Queue Management System for 
Pharmaceutical Dispensing is divided into two parts. First is Mobile 
queue application to receive queue for customer that is called "QDRx" 
under the Android operating system. Second is application for call’s 
queue and generate queue that developed by java language.Both 
applications will communicate via the MQTT protocol that is a machine-
to-machine (M2M) connectivity protocol.It supports IoT technology by 
receiving and sending data over the Internet to collect information at 
theMQTT Broker based on cloud. Customers will be able to receive 
updates whenever they are connected to the Internet. 
Keywords: Application for pharmaceutical dispensing, QR Code, MQTT 
Protocol, Internet of Things 
 
1)ท่ีมาและความส าคญั 
 โรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการเป็น
จ านวนมากปัญหาหลกัที่พบเจอในโรงพยาบาลคอืการรอคิวจากการ
ส ารวจพบว่าการรอควิจ่ายยาเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาในการรอคอย
มากทีสุ่ดในโรงพยาบาลเพราะเป็นกระบวนการสุดทา้ยในการรบับรกิาร
ของผู้ป่วย การรอคิวเป็นเวลานานส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพของ
โรงพยาบาลซึ่งส่งผลใหผู้ท้ ีม่ารบับรกิารเกดิความไม่พงึพอใจในการใช้
บริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีทรัพยากรที่จ ากัดประกอบด้วย
สถานที่ไม่สามารถรองรับจ านวนของผู้มาใช้บริการได้พยาบาลไม่
สามารถดแูลผูม้ารบับรกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึรวมทัง้อุปกรณ์ในการเรยีกควิ
ทีไ่มท่นัสมยัและขณะทีท่ าการรอควินัน้ผูม้าใชบ้รกิารไม่สามารถออกไป
ท ากจิกรรมต่างๆไดเ้พราะตอ้งกงัวลว่าจะถงึควิของตนเมือ่ไหร่ 
ทัง้นี้สมาร์ทโฟน(Smart Phones) ไดม้บีทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนัใน
การติดต่อสื่อสารรวมทัง้การรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network)  การใช้โมบายแอพพลิเคชัน่ (Mobile 
Application) ซึง่เป็นโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัสมารท์โฟนไดเ้ป็นทีน่ิยม
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มากขึน้อย่างมนียัส าคญัเช่นการจองโรงแรมหรอืการเรยีกรถแทก็ซี่เป็น
ต้นซึ่งสมาร์ทโฟนสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ดีในทางธุรกิจ
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาตลอดเวลาจากการส ารวจพบว่าสมาร์ท
โฟนมกีารเติบโตของจ านวนผู้ใช้เพิม่ขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีดงัภาพที่ 1 
ดงันัน้สมารท์โฟนจงึเป็นทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพในการตดิต่อสื่อสาร
กบัผูม้าใชบ้รกิารไดอ้ย่างรวดเรว็และสะดวกสบาย[1] 
 

 
ภาพที ่1 การท านายปรมิาณการใชง้านสมารท์โฟน 

 
 จากปัญหาระบบการจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็นระบบที่มี
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากและศกัยภาพของสมาร์ทโฟนในข้างต้น
งานวจิยันี้จงึไดน้ าเสนอการจดัการระบบควิจ่ายยาแบบอจัฉรยิะดว้ยการ
ใชค้วิอารโ์คด้บนสมารท์โฟนส าหรบัโรงพยาบาลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ แอพพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟนในการแสกนควิ
อารโ์คด้เพือ่รบัควิซึ่งผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถดูรายละเอยีดควิไดแ้ละจะมี
การแจง้เตอืนในกรณทีีใ่กลจ้ะถงึควิของผูใ้ชบ้รกิารทัง้นี้ระหว่างรอควิรบั
ยาผูใ้ชบ้รกิารสามารถท ากจิกรรมอย่างอื่นไดแ้ละจะเพิม่ความพึงพอใจ
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารในโรงพยาบาลและส่วนทีเ่ป็นแอพพลเิคชัน่ส าหรบัการ
เรยีกควิและสรา้งควิส าหรบัเภสชักร 
 
2)ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1)ทฤษฏคีวิ (Queuing Theory) 
 แถวคอยหรอืควิจะเกดิขึน้เมือ่ผู้มารบับรกิาร (Arrival) ได้เขา้
มารบับรกิารในหน่วยให้บรกิาร (Service Unit) และยงัไม่ได้รบัการ
บรกิารในทนัทดีงันัน้ผูใ้ช้บรกิารจงึต้องใชเ้วลาในการรอเพื่อรบับรกิาร
[2]เมื่อมองในมุมของการรอรบัยาในโรงพยาบาลถ้ามผีู้มารบับรกิารใน
ช่องการรอรบัยาเต็มตามจ านวนกจ็ะส่งผลใหผู้ม้าใชบ้รกิารต้องรอคอย
โดยทัว่ไปนัน้จะมลีกัษณะหรอืโครงสร้างของระบบที่ส าคญัเหมอืนกนั
ไดแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิารรปูแบบของควิและหน่วยใหบ้รกิารตามภาพที ่2  
 

 
ภาพที ่2 โครงสรา้งของระบบควิ 

  
 2.2)หลกัการเขยีนโปรแกรม 
 ในการพฒันาเขยีนโปรแกรมผูพ้ฒันาจะต้องเขา้ใจหลกัเกณฑ์
ของภาษาโปรแกรมและระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ซึ่งมี
หลกัเกณฑใ์นการเขยีนโปรแกรมประกอบดว้ย 5 ข ัน้ตอนดงันี้ [3] 

 1. การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา (Analysis the 
problem) เพือ่ท าความเขา้ใจกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้และการวเิคราะหปั์ญหา
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ 
 2.ข ัน้ตอนการออกแบบโปรแกรม (Design a Program)  ใน
ขัน้ตอนนี้ผู้พ ัฒนาจะต้องมีการวางแผนกระบวนการท างานของ
โปรแกรมซึ่งคอืการเขยีนผงังานเป็นล าดบั (Flowchart) เพื่อใหง้่ายต่อ
การท าความเขา้ใจการท างานของโปรแกรม 
 3. ข ัน้ตอนการเขียนโปรแกรม (Coding) ข ัน้ตอนนี้เป็นการ
พฒันาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมอืทมีาจากขัน้ตอนการออกแบบมาแปล
เป็นภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 4.ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง  (Testing and 
Validation)  เป็นขัน้ตอนในการแสดงผลลพัธ์จากการเขยีนโปรแกรม
ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิและความตอ้งการหรอืไม่ 
 5. จดัท าคู่มอืและเอกสารการใช้โปรแกรม (Documentation) 
การท าเอกสารคือการอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมเพื่อบอก
วตัถุประสงคแ์ละหลกัการท างานของโปรแกรมใหผู้ใ้ช ้
 2.3)ควิอารโ์คด้ (QR Code) 
 QR Code ย่อมาจากQuick Response Code คอืบาร์โคด้2 
มติชินิดหนึ่งทีป่ระกอบดว้ยมอดลูสดี าเรยีงตวักนัมลีกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม
มพีืน้หลงัสขีาวดงัภาพที ่3ซึง่ถูกพฒันาขึน้โดยบรษิทัในประเทศญี่ปุ่ นมี
การผลติออกมาครัง้แรกในปี1994 ใชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูและสามารถอ่าน
ค่าได้ด้วยแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตเพื่อถอดข้อมูล
ต่างๆเช่นขอ้ความเบอรโ์ทรศพัท์URL เพือ่เชือ่มโยงไปยงัเวบ็ไซต์ [4] 
 

 
ภาพที ่3 ตวัอย่างควิอารโ์คด้ 

 
 จากภาพบารโ์คด้ธรรมดานัน้มขีอ้มลูเพยีงแค่แนวตัง้เพยีงแนว
เดยีวซึ่งบาร์โค้ดธรรมดานัน้นัน้สามารถบรรจุขอ้มูลได้สุงสุดเพยีง 20 
ตวัอกัษรและสามารถอ่านค่าไดจ้ากเครื่องอ่านบาร์โคด้เท่านัน้ในขณะที่
คิวอาร์โค้ดมีข้อมูลทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนท าให้คิวอาร์โค้ดนัน้
สามารถบรรจุขอ้มลูไดม้ากกว่าบาร์โคด้ธรรมดาและมพีื้นทีก่ารบนัทกึที่
น้อยกว่า 
  
2.4)ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์(Android) 
 แอนดรอยด์มพีื้นฐานอยู่บนระบบปฏบิตัิการลนุิกซ์ (Linux) ที่
ไดร้บัความนิยมทัว่โลกในฐานะOpen Source จะใชภ้าษาจาวา (JAVA) 
ในกการพฒันาระบบงานต่างๆโดยภาษาจาวาเป็นภาษาโปรแกรมเชงิ
วตัถุ (Object Oriented Programming Language) ซึ่งขอ้ดขีองภาษา
จาวาคอืการรไม่ขึน้กบัแพลตฟอร์มใดๆท าใหภ้าษาจาวามอีสิระในการ
ใช้งานสูงนอกจากนัน้ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ยงัถูกออกแบบมา
ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้การสัมผสัหน้าจอเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ
สมารท์ทวีเีป็นตน้โดยมโีครงสรา้งดงัภาพที ่4  
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ภาพที ่4 โครงสรา้งระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

 
 จากโครงสรา้งของระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์[5]จะสงัเกตได้
ว่ามกีารแบ่งส่วนประกอบออกเป็นส่วนๆที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกนัโดย
ส่วนบนสุดจะเป็นส่วนที่ผู้ใชง้านท าการตดิต่อใชง้านกบัแอพพลเิคชัน่
จากนัน้จะท างานตามล าดบัลงจนถงึส่วนทีเ่ป็น Linux Kernel ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในจัดการกับบริการหลักของระบบปฏิบัติการเช่นเรื่อง
หน่วยความจ าพลงังานตดิต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆและความปลอดภยัเป็น
ตน้ 
 2.5)เอม็ควิทที ี(MQTT) 
 เป็นโปรโตคอลทีอ่อกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อแบบอุปกรณ์กบั
อุปกรณ์ (Machine to Machine) เพือ่สนบัสนุนเทคโนโลยIีOT (Internet 
of Thing) มชี่องทางสื่อสารส าหรบัโปรแกรมที่ท างานลกัษณะแบบ
เดยีวกบัระบบคลาวด ์(cloud)เอม็ควิททีจีะท างานดา้นรบั-ส่งขอ้มลูเพยีง
อย่างเดียวดงัแสดงในภาพที่ 5โดยใช้ตัวกลางที่เรยีกว่าโบรกเกอร์
(Broker)เพื่อท าหน้าที่จ ัดการคิวรับ -ส่งข้อมูลข้อดีคือสามารถข้าม
แพลตฟอร์มในการเขยีนโปรแกรมได้โดยมลีกัษณะการเรยีกใชง้านไม่
ต่างกนัมากจงึช่วยลดเวลาในการพฒันาโปรเจก็ต์ไดเ้ยอะพอสมควรใน
การใช้งานเอ็มควิททีเีราสามารถเลอืกใช้งานในแบบLocal Network 
หรอืคลาวด ์(cloud) กไ็ดต้ามความเหมาะสมของลกัษณะโปรเจก็ต์[6] 
 

 
ภาพที ่5 กระบวนการสง่ขอ้มลูผา่นเอม็ควิททีโีปรโตคอล 

 จากภาพจะเหน็ไดว้่าTopic จะเป็นตวัอา้งองิหลกัPublisherจะเป็นตวั
ที่ส่งข้อมูลออกไปยังBroker ซึ่งจะต้องมีtopic ก ากับไว้เสมอทางฝ่าย
subscriber จะต้องอ้างถึงtopic เพื่อเรียกข้อมูลที่ Publisher เป็นตวัส่ง 
ตวัอย่างแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านเอม็ควิททีไีดแ้ก่ Facebook Messenger 

 2.6) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดจิิตอลมบีทบาทมากขึ้นในการใช้ชวีิต
ของมนุษย์อนัเนื่องมาจากเติบโตของเทคโนโลยสีมาร์ทโฟนในขา้งต้น
จากการศึกษางานวิจยัพบว่าผู้ว ิจยัหลายๆท่านเริม่ให้ความนิยมกบั
งานวจิยัทางดา้นแอพพลเิคชัน่เพื่อช่วยในเรื่องการอ านวยความสะดวก
กบัมนุษย์และด้านธุรกจิในหลายๆด้าน เช่น ใช้ทางการอุตสาหกรรม 
หรอืกบัโรงพยาบาล เป็นต้น จคุณ Rizal Mohd Nor และคณะ[7]ได้
พฒันาแอพพลเิคชัน่ผ่านทางสมารท์โฟนชือ่ว่าScanmed ในการตดิตาม
การบรโิภคยาของผู้ป่วยโดยใช้การแสกนควิอาร์โค้ดที่ฉลากยาเพื่อดู
ขอ้มลูการบรโิภคของยาผ่านทางแอพพลเิคชัน่ และแอพพลเิคชัน่นัน้ยงั
สามารถแจง้เตอืนไดเ้มือ่ถงึเวลาทีผู่ป่้วยควรบรโิภคยา โดยงานวจิยันี้จะ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัภาพที6่ไดแ้ก่เวป็แอพพลเิคชัน่ส าหรบัใชบ้นัทกึ
ขอ้มลูยาของผูป่้วยเช่นรายละเอยีดยา เวลาในการบรโิภคยา ส่วนต่อมา
ได้แก่เซิฟเวอร์ที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล และการควิอาร์โค้ด
ส าหรบัเก็บขอ้มูลการบรโิภคยาซึ่งจะใช้แอพพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟน
ส าหรบัการถอดข้อมูลคิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงข้อมูลและแจ้งเตือนการ
บรโิภคยา 
 

 
ภาพที ่6  โครงสรา้งการท างานของแอพพลเิคชัน่ Scanmed 

 
นอกจากนี้ คุณ Mohammed Ghazal และคณะ[8] ไดน้ าเสนองานวจิยั
เกีย่วกบัระบบการจดัการควิโดยผ่านทางอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทีม่ ีNFC 
โดยผูใ้ชต้อ้งลงทะเบยีนเพือ่รบัควิ ในการเรยีกควิผูใ้ชต้้องอยู่ภายในตวั
กระจายสญัญาณตามจุดของโรงพยาบาลเท่านัน้ในการเรยีกควิ โดยมี
การท างานของระบบควิดงัภาพที ่7 
 

 
ภาพที7่การท างานของระบบควิดว้ยการใชเ้ทคโนโลย ีNFC 
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 ในด้านธุรกจิร้านอาหารซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มคีวามน่าสนใจใน
การใชร้ะบบการจดัการควิเพราะเป็นสถานทีท่ีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก
อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแอพพลเิคชัน่ที่เราพบเจอตามร้านอาหารในประเทศ
ไทย คอื แอพพลเิคชัน่ QueQ [9]เป็นแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาโดยคนไทย
ส าหรบัการจองควิการรบัประทานอาหาร โดยไม่จ าเป็นต้องไปที่หน้า
รา้นอาหาร 

จากงานวจิยัขา้งต้น จะเหน็ว่าแต่ละแอพพลเิคชัน่จะต้องมกีาร
เชือ่มโยงขอ้มลูผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตเพือ่ใชใ้นการรบัส่งขอ้มลูไดร้วดเรว็
และสะดวก คุณ Roberto Minerva และคณะ จากสถาบัน
วศิวกรรมไฟฟ้าและวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์นานาชาต ิ(IEEE) [10] ได้
ใหน้ิยามของค าว่าInternet of Things (IoT) ว่าการทีเ่ชื่อมโยงทุกสิง่เขา้
สู่โลกอินเตอร์เน็ตจะท าให้มนุษย์สามารถสัง่การหรอืควบคุมอุปกรณ์
ต่างๆได้ง่าย เช่น การสัง่เปิด -ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ 
เครื่องจกัร โดยเทคโนโลยนีี้จะเป็นประโยชน์และมีความเสี่ยงพรอ้มๆ
กนั เพราะหากระบบรกัษาความปลอดภยัของอุปกรณ์และเครอืขา่ยไม่ดี
พอ จะท าใหผู้ไ้ม่ประสงค์ดเีขา้มากระท าการไม่พงึประสงค์กบัขอ้มลูได ้
เอ็มคิวททีีโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อแบบอุปกรณ์กบั
อุปกรณ์ (Machine to Machine)เพื่อรองรบัแนวคดิ Internet of Things
โดยเริม่ต้นคดิคน้โดย Andy Stanford Clark [11]จากบรษิทั IBM ในปี 
คศ.1999 เพื่อแก้ไขปัญหาในการสื่อสารสารสนเทศในท่อส่งน ้ามนั 
ขอ้มลูในการสื่อสาร เช่น อุณหภูม ิความดนั การสื่อสารขอ้มลูนัน้ต้อง
ส่งผ่านดาวเทยีมซึ่งมคี่าใชจ้่ายที่ค่อนขา้งสูง โดยเอ็มควิททีโีปรโตคอล
เป็น Lightweight โปรโตคอลทีเ่หมาะกบัการส่งขอ้มลูประเภทขอ้ความ
ได้ดกีว่าและไม่มคี่าใช้จ่ายในการพฒันา[6] และ คุณ Luhouและคณะ
[12]ได้ศกึษาว่า เอ็มควิททีเีป็นโปรโตคอลที่มคีวามปลอดภยัสูงโดยมี
การเขา้รหสัและการส่งขอ้มลูผ่าน TCPเพือ่ใชก้ารส่งขอ้มลูสื่อสารกนัใน
รปูแบบอตัโนมตัทิีป่ลอดภยัและมคีวามน่าเชือ่ถอืสามารถท า Quality of 
Services (QoS) ได ้นอกจากนี้เอม็ควิททียีงัมศีกัยภาพในการส่งขอ้มลู
ดกีว่า HTTPSโปรโตคอลตามภาพที ่8 

 

 
ภาพที8่การเปรยีบเทยีบการรบัสง่ขอ้มลูระหว่างเอท็ควิททีกีบั HTTPS [13] 

 
3)วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ในงานวจิยันี้ไดม้กีารออกแบบกระบวนการท างานของระบบควิ
จ่ายยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับโรงพยาบาลโดย
วตัถุประสงคเ์พือ่ลดเวลาการรอควิและเพิม่ความพงึพอใจในเชงิบวกให้
ผูร้บับรกิารซึง่ระบบควิจ่ายยาของโรงพยาบาลนัน้จะมคีวามแตกต่างกบั
ระบบควิตามรา้นอาหารหรอืระบบควิอื่นๆโดยแบ่งควิเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ควิที่รอรบัยาแบบปกติและควิที่ต้องรอรบัยาแบบฉุกเฉิน เนื่อง

ด้วยผู้ป่วยบางรายต้องรับประทานยาให้ตรงเวลาหรืออาจเป็นโรค
รา้ยแรงท าใหผู้ป่้วยต้องรบัยาทนัทหีลงัการตรวจของแพทย์ โดยระบบ
ควิที่น าเสนอนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แอพพลิเคชัน่บน
สมาร์ทโฟน  ระบบสรา้งควิ และระบบการเรยีกควิ โดยไดแ้บ่งข ัน้ตอน
การพฒันาตามหลกัการเขยีนโปรแกรม ดงันี้  
 ขัน้ตอนที ่1 การท าความเขา้ใจและวเิคราะหปั์ญหา สาเหตุของ
ปัญหาของการรอควิจ่ายยาในโรงพยาบาลทีท่ าใหใ้ชก้ระบวนการรอควิ
จ่ายยาเป็นเวลานานแบ่งเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ปัจจยัที ่1 คอื เทคโนยทีีใ่ช้
ในโรงพยาบาลนัน้ไมส่ามารถเขา้ถงึผูม้าใชบ้รกิารได ้ในขณะทีเ่รยีกควิ
ผ่านทางเสยีงหรอืจอแอลซดี ี(LCD) ผูใ้ชบ้รกิารบางรายอาจจะไม่ไดอ้ยู่
รอควิ ณ เวลานัน้ท าให้ต้องเสยีเวลาในการเรยีกควิซ ้า ปัจจยัที่ 2 คอื 
ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดัของโรงพยาบาล ไม่สามารถรองรบัปรมิาณ
การใช้บรกิารของผู้ป่วย อาทเิช่น เก้าอี้ หน้าจอเรียกคิวไม่เพียงพอ 
ปัญหานี้อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วย และ ปัจจยัที่ 3 คือ 
อาการป่วยของผู้มาใช้บริการ ผู้มาใช้บริการบางรายอาจมีปัญหา
ทางด้านสายตาหรอืการได้ยนิที่แตกต่างกนัจาก 3 ปัจจยัขา้งต้นนี้จงึ
เป็นที่มาของการพฒันาแอพพลเิคชัน่การรอรบัควิรบัยาส าหรบัผูป่้วย 
โดยใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และมกีล้องโดยใช้
การรบัคิวผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่ทางโรงพยาบาลจดัให้ หลงัจากนัน้
ผูใ้ช้บรกิารสามารถดูควิของตวัเองไดผ้่านแอพพลเิคชัน่ ซึ่งจะท าการ
บนัทกึควิของผูม้ารบับรกิารและสามารถดูจ านวนควิทีร่อพรอ้มทัง้แจ้ง
เตอืนผ่านทางแอพพลเิคชัน่ได ้ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถท ากจิกรรม
ส่วนตัวได้และไม่จ าเป็นที่จะต้องนัง่รอขณะรอคิว  และช่วยประหยดั
ทรพัยากรกระดาษโดยไมจ่ าเป็นตอ้งพมิพ์บตัรควิ 
 

ขัน้ตอนที ่2 การออกแบบโปรแกรม หลงัจากท าความเขา้ใจ
และวเิคราะหปั์ญหาจนไดข้อ้สรุปแลว้ การเขยีนผงังาน (Flow Chart)คอื
การเขียนแผนภาพที่เป็นล าดับเพื่อแสดงขัน้ตอนการท างานของ
โปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ โดยมลีกัษณะการท างาน
ของแอพพลเิคชัน่ตามภาพที9่ 

 

 
ภาพที ่9 แผนผงัการท างานของระบบการจดัการควิจา่ยยา 

 
 จากผงังานกระบวนการท างาน หลงัจากทีผู่ป่้วยพบแพทย์เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ ข ัน้ตอนหลงัจากนัน้คอืการรอยา ซึ่งผูป่้วยต้องมาท าการ
รบัควิจากพนกังานโรงพยาบาล โดยผ่านแอพพลเิคชัน่บนมอืถอืทีช่ ื่อว่า 
“QDRx” ในการรบัควิจ่ายยาผ่านเครื่องสรา้งควิ เมือ่ลงทะเบยีนควิผ่าน
ทางแอพพลิเคชัน่แล้ว ผู้ใช้ก็สามารถดูคิวได้ตลอดเวลาและทุกที ่
นอกจากนี้ระบบจะท าการแจง้เตอืนผูใ้ชเ้มือ่ควิก่อนหน้าเหลอืจ านวน 5 
ควิ ส าหรบัผู้ป่วยที่ไม่มสีมาร์ทโฟน ทางระบบจะท าการพมิพ์บตัรคิว 
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และจะตอ้งรอเรยีกควิตามเสยีงหรอืจอแอลซดีเีท่านัน้ ซึง่จากการส ารวจ
ปริมาณผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยในปี 2016 [14]พบว่า
มากกว่ารอ้ยละ 80 ของประชากรทัง้หมดมสีมาร์ทโฟน ดงัภาพที ่10ซึ่ง
อายุส่วนใหญ่ทีไ่ม่มสีมาร์ทโฟนจะอยู่ในช่วงต ่ากว่า 10 ปี และมากกว่า 
60 ปี 
 

 
ภาพที ่10 ผูใ้ชง้านสมารท์โฟนตามภมูภิาค 

 
 4)ผลการวิจยั 
 ระบบคิวที่น าเสนอนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน  ระบบสร้างคิว และระบบการเรยีกคิว 
ตามภาพที ่11ทัง้ 3 ระบบนี้ จะตอ้งมกีารเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ท ผ่านทาง
โปรโตคอลเอม็ควิทที ีโดยใชเ้อ็มควิททีโีบรกเกอร์(MQTT Broker) เป็น
ตวักลางการรบัส่งขอ้มลู ส าหรบัขอ้มลูจะถูกส่งในรูปขอ้ความ (String) 
โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ (Topic) ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลได้แก่ จ านวนควิ
ทัง้หมด และ จ านวนคิวที่เรียกล่าสุดและแบ่งเป็น 2 ส่วนส าหรับ
โรงพยาบาลไดแ้ก่ ควิการรบัยาธรรมดา และ ควิรบัยาแบบฉุกเฉนิ 

 

 
ภาพที ่11 การออกแบบระบบการจดัการควิจา่ยยาแบบอจัฉรยิะ 

 
 4.1)แอพพลิเคชัน่สร้างคิว (Queue Generator) เป็นจาวา
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูใ้หบ้รกิารในการก าหนดควิใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารโดย
จะออกหมายเลขในรปูแบบบตัรควิและควิอารโ์คด้ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ดงั
ภาพที่ 12ซึ่งในการแสดงผลควิจะสามารถระบุสถานะของควิทัง้หมด
และจ านวนควิทีร่ออยู่ได ้ซึ่งพฒันาโดยโปรแกรมเน็ตบนีส์ (Netbeans) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอพพลิเคชัน่ด้วยภาษาจาวา (Java) 
ประเภทOpen Sourceและใช้ Library ที่ชื่อว่า “zxing” ของบรษิัท 
Googleในการแปลงข้อมูลในรูปแบยข้อความเป็นคิวอาร์โค้ดโดย
ผูพ้ฒันาไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งเสยีเงนิในการใชง้าน 
 

 
ภาพที ่12 แอพพลเิคชัน่สรา้งควิ 

 

4.2)แอพพลิเคชัน่เรยีกควิ (Queue’s Call) เป็นจาวาแอพพลิเคชัน่
ส าหรบัผูใ้หบ้รกิารของทางโรงพยาบาลเพือ่เรยีกควิในการรบัยา โดยจะ
ท าการรบัส่งขอ้มลูควิกบัแอพพลเิคชัน่สรา้งควิ เพือ่ดจู านวนควิของผูม้า
ใช้บริการทัง้หมดและจะท าการส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชัน่บน
สมารท์โฟนของผูใ้ชบ้รกิารเพือ่แจง้จ านวนควิทีเ่รยีกล่าสุดใหผู้้ใชบ้รกิาร
ทราบ ดงัภาพที ่13 
 

 
ภาพที ่13 แอพพลเิคชัน่ส าหรบัเรยีกควิ 

 
 4.3)แอพพลิเคชัน่ QDRx (Queue Dispensing Rx)เป็น
แอพพลเิคชัน่บนโมบายส าหรบัผูม้าใชบ้รกิารทางโรงพยาบาลเพื่อท า
การบนัทึกข้อมูลจากการแสกนคิวอาร์โค้ดของเครื่องสร้างคิว และ
สามารถท าการแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบเมือ่ใกลถ้ึงควิโดยใช้โปรแกรม อี
คลปิส์ (eclipse) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้ส าหรบัการพฒันาแอพพลเิคชัน่
บนแอนดรอยด์โดยมพีื้นฐานบนภาษาจาวา มขี ัน้ตอนการใชง้านทงี่าย
ต่อผูใ้ชด้งันี้ 
 4.3.1)ผูใ้ชบ้รกิารต้องติดตัง้แอพพลเิคชัน่ทีช่ ื่อว่า QDRx เพื่อ
ใช้ในการรับคิวจากโรงพยาบาล เมื่อผู้ใช้บริการท าการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ ผูใ้ชบ้รกิารจะสามารถดูล าดบัควิธรรมดาทีถู่กเรยีกล่าสุด 
ตามภาพที ่14 
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ภาพที ่14 ตวัอยา่งแอพพลเิคชัน่ QDRx 

 
 4.3.2)ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งท าการกดปุ่ มรบัควิ สมาร์ทโฟนจะเปิดใช้
งานกลอ้งใหเ้พือ่ใชแ้สกนควิอารโ์คด้จากเครือ่งสรา้งควิ โดยน ากลอ้งไป
แสกนในขอบเขตที่ก าหนด หลงัจากนัน้ผู้ใช้บรกิารจะได้รบัล าดบัคิว 
เมือ่ไดร้บัหมายเลขควิระบบควิจะค านวนจ านวนควิทีร่อคอยให้ผูบ้รกิาร
ทรายโดยอตัโนมตั ิดงัภาพที ่15 
 

 
ภาพที ่15ตวัอย่างฟังกช์นัการรบัควิผา่นทางแอพพลเิคชัน่ QDRx 

 
 4.3.3)นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบยงัมฟัีงก์ชัน่การแจ้งเตือน
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารเมือ่จ านวนควิทีร่ออยู่ในล าดบัที ่5 ตามภาพที ่16 
 

 
ภาพที ่16 การแจง้เตอืนของแอพพลเิคชัน่ QDRx 

 
 
 

 
 

5)สรปุผลการวิจยั 
แอพพลเิคชัน่การจดัการระบบควิจ่ายยาแบบอจัฉรยิะดว้ยระบบ

คิวอาร์โค้ดบนสมาร์ทโฟน(QDRx)  เป็นแอพพลิเคชัน่ที่ช่วยให้
ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกสบาย และเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิาร เนื่องจาก สมาร์ทโฟนเป็นสิง่ทีอ่ยู่ใกลต้วักบัผูใ้ชแ้ละเป็นสิง่
ที่ท าให้ผู้ใช้บริการได้ร ับข้อมูลที่รวดเร็วโดยการสื่อสารผ่านทาง
อนิเตอรเ์น็ต โดยแอพพลเิคชัน่การจดัการระบบควิจ่ายยาแบบอจัฉรยิะ
นัน้จะน าเทคโนโลยคีวิอารโ์คด้ในการเกบ็ขอ้ความและเอ็มควิททีโีปรโท
คอลส าหรบัการส่งขอ้มลูผ่านทางอนิเตอร์เน็ตเขา้มาประยุกต์ใชใ้นการ
พฒันา ซึง่คาดว่าจะน าไปใชไ้ดจ้รงิในโรงพยาบาล 
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บทคดัย่อ 

บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคไทย
ต่อการบริการในด้านคุณภาพเชิงเปรียบเทียบระหว่างการบริการของ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นและร้านอาหารไทยในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้การ
บรกิารสไตล์ญี่ปุ่ น (Omotenashi) ด าเนินการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามที่
พัฒนาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับบริการในมุมมอง
พนกังาน ระบบของการบรกิาร และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นกายภาพ ร่วมกบั
ทฤษฎีการประเมินคุณภาพของการบริการใน 5 มุมมองหรือ RATER 
Model ของ SERVQUAL เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
ร้านอาหารญี่ปุ่ น และร้านอาหารไทยในบริเวณศูนย์การค้าชัน้น าที่มี
คุณภาพในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 478  ตัวอย่าง 
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูและใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถติิทดสอบ t-test และ F-test ผลการศกึษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในมมุมองดา้นการบรกิารของพนกังาน 
มมุมองดา้นระบบการบรกิาร และมมุมองดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ต่อการบรกิารของรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยอยู่ในระดบัมาก ในขณะ
ทีม่คีวามพงึพอใจในมุมมองทัง้สามด้านต่อการบรกิารของรา้นอาหารไทย
อยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้รโิภคคนไทยมทีศันคตติ่อคุณภาพการบรกิารของ
รา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยในระดบัสูงกว่าเนื่องจากรา้นอาหารญี่ปุ่ น
น าเอาการบรกิารสไตลญ์ี่ปุ่ นมาประยุกตใ์ชก้บังานบรกิาร 
ค าส าคญั: โอโมเตนาช,ิ คณุภาพของการบรกิาร, รา้นอาหารญีปุ่่ น,   
รา้นอาหารไทย 
 
Abstract 

This study aims to investigate Thai consumers’ attitude on 
Japanese restaurant service quality in Thailand. It is a comparative 
study between service quality of Japanese restaurant and Thai 
restaurant in order to implement Japanese service style 
(Omotenashi). The concept of marketing mix for service industry in 
people, process and physical evidence elaborating with 5 
dimensions of SERVQUAL principle, called RATER model were 
utilized for developing the research questionnaires, which were 
distributed to 478 samples in Bangkok Metropolitan and suburban, 
who have used both Japanese and Thai restaurants located in the 
leading department stores .Statistical data analysis used in this 
study includes mean, standard deviation, t-test and F-test. The 
reliability of the research questionnaire was tested by Cronbach's 
Alpha (α) using SPSS statistics and focus group study. The result 
found that the samples were satisfied with Japanese restaurants 

regarding the aspects of Staff/ People Service, Service Process, and 
Physical Evidence at the high level, whereas the satisfaction towards 
Thai restaurants regarding three aspects was at the moderate level. 
Thai consumers have satisfied on the service quality of Japanese 
restaurants higher than Thai restaurants due to the application of 
Omotenashi service style in restaurants. 
Keywords:Omotenashi, Service Quality, Japanese Restaurant, Thai 
Restaurant 
 
1).บทน า 

จากขอ้มลูของศูนย์วจิยักสกิรไทย [1] มลูค่าของรา้นอาหาร
ในปี2559 นี้จะมมีูลค่าตลาดประมาณ 267,000-275,000 ลา้นบาท 
เตบิโตอยู่ในอตัรารอ้ยละ 2.9-5.9 จากในปี 2557 และหากครอบคลุม
ถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหารทัว่ไป น่าจะมมีูลค่าตลาดอยู่ใน
ระดบั 375,000-385,000 ลา้นบาท เตบิโตอยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 4.0-
6.8 นบัว่าส่งผลใหก้ารแขง่ขนัในธุรกจิรา้นอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง
ขึ้น   อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการวจิยัเรื่อง “ปัญหาด้านผลติภาพ
แรงงานของไทยในภาคบรกิารอยู่ตรงไหนและควรแกอ้ย่างไร” ของ
วธิาน เจรญิผล [2]ระบุว่าปัจจุบนัเศรษฐกจิไทยมภีาคบรกิาร เป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 50 และการจา้งงานมสีดัส่วนรอ้ยละ45 (รอง
จากภาคการเกษตรที่รอ้ยละ 50) แต่พบว่าผลติภาพของแรงงานใน
ภาคบรกิาร มกีารขยายตวัต ่ากว่ารอ้ยละ1 (ในขณะทีภ่าคการผลติมี
สดัส่วนรอ้ยละ3.4) เปรยีบเทยีบกบัไตห้วนัทีม่กีารขยายตวัถงึรอ้ยละ
3 ต่อปี ตัง้แต่ปี 1990  สาเหตุหนึ่งคอืภาคบรกิารยงัไม่ไดร้บัการ
สนใจเท่าที่ควรในการพฒันาผลิตภาพและส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขยาดย่อม  

ในอีกด้านหนึ่ งจ ากร ายงานของส านักงานส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ
ญี่ปุ่ น (JETRO)[3]เปิดเผยว่า จากนี้ไปJETROจะส่งเสรมินักลงทุน
ญี่ปุ่ น ขยายธุรกจิรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยเต็มสูบ โดยจะน า
สุดยอดร้านอาหารจากภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ นเขา้มาเปิดสาขาใน
ประเทศไทย เพือ่รองรบัลกูคา้และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่
นิยมบรโิภคอาหารญีปุ่่ นเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ   

ปัจจุบนัประเทศไทยมรี้านอาหารญี่ปุ่ นอยู่มากกว่า 1,806 
ร้าน (เป็นร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่ นมากกว่า 1000 ร้านค้า –
คาดคะเนใน ปี 2558) ขณะที่ความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทัง้คน
ไทยและคนญี่ปุ่ นทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทยมเีพิม่ขึน้  ดงันัน้JETRO 
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จงึมองเห็นโอกาสการท าธุรกจิและชวนนักลงทุนญี่ปุ่ นเขา้มาลงทุน
เปิดรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยซึ่งขณะนี้มผีูป้ระกอบการชัน้น า
จากภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น สนใจเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเป็น
จ านวนมากในรปูของการหาพนัธมติรร่วมทุน 

การบรกิารในประเทศญี่ปุ่ นโดยเฉพาะร้านอาหารมแีนวคดิ
แนวทางการให้บรกิารที่เรยีกว่า Omotenashi (การบรกิารด้วยใจ
อย่างอบอุ่น) มาชา้นานซึง่เป็นวฒันธรรมทีท่ าใหก้ารบรกิารของญี่ปุ่ น 
และมผีลติภาพทีค่่อนขา้งสูง ดว้ยระบบทีท่นัสมยัท าใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ไปทัว่โลกจงึเป็นเหตุใหภ้าครฐัของญี่ปุ่ นพยายามผลกัดนัวฒันธรรม 
เหล่านี้สู่ภายนอกประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของ
การส่งออกวฒันธรรมครัง้นี้ เนื่องจากมไีลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากนัน่เอง 

ประเทศไทยได้ร ับความสนใจอย่างมากส าหรับธุรกิจ
รา้นอาหารญี่ปุ่ น แต่ในขณะเดยีวกนัยงัมแีนวคดิว่าร้านอาหารไทย
เอง กน่็าจะมโีอกาสไดร้บัการพฒันาโดยน าเอา Omotenashi เขา้มา
พฒันาการบรกิารให้มคีุณภาพที่สูงขึ้น  เพราะตลาดไทยต้องมกีาร
เปลี่ยนแปลง จากเหตุผลที่ว่า 1. การแข่งขนัมคีวามรุนแรงมากขึ้น
(โดยเฉพาะในกรุงเทพๆ)  2. กลุ่ม New Rich เพิม่มากขึน้ 3. พื้นที่
เมอืงกรุงเทพฯ และปรมิณฑลขยายกวา้งมากขึน้  ดงันัน้ จงึต้องมกีล
ยุทธ์สรา้งความแตกต่างใหม่ๆ  ดไีซน์ทีด่งึดูดสายตา แนวคดิใหม่ๆ 
และแผนการส่งเสรมิการขายที่เขม้แขง็ ผู้บรโิภคมคีวามต้องการที่
หลากหลายยิ่งขึ้น เริ่มบริโภคสนิค้าอย่างแยกแยะ ต้องการสนิค้า
คุณภาพที่ดีมากกว่าสินค้าราคาถูกแต่เหมือนๆ กัน (สินค้าคอม
โมดติี้)  นอกจากนี้ประเทศไทยยงัเป็นศูนย์กลางของ ASEAN ทีน่ัก
ธุรกจิและนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกจะมาไทยเพิม่ขึน้   

บทความวิจัยนี้ มีว ัต ถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผูบ้รโิภคไทยต่อคุณภาพในการบรกิารเชงิเปรยีบเทยีบระหว่างการ
บรกิารของรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยและรา้นอาหารไทย และ
การประยุกต์ ใช้การบริการสไตล์ญี่ปุ่ น (Omotenashi) ในธุรกิจ
รา้นอาหารญี่ปุ่ นและรา้นอาหารไทยทัง้นี้เพื่อน าเสนอผลการวจิยัต่อ 
ธุรกจิร้านอาหารในประเทศไทยให้สามารถน าไปพฒันาการบรกิาร
ต่อไป 
 
2.)วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1ระบบการตลาดบริการ (Service Marketing System)ส่วน
ประสมทางการตลาด ส าหรบั ธรุกิจบริการ (Marketing mix for 
Service business)      

ส่วนประสมทางการตลาด ส าหรบั สนิคา้ นัน้ โดยพื้นฐานจะ
มอียู่ 4 ตวั คอื 4Psได้แก่ ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
ซึ่งเป็นที่รู้อยู่ทัว่กนัอยู่แล้ว แต่ส าหรบัตลาดธุรกจิบรกิารนัน้ ส่วน
ประสมการตลาด นอกจากจะม ี4Ps ขา้งต้น เหมอืนกบัสนิคา้แล้ว
(ยกเว้น เรื่องช่องทางการจดัจ าหน่ายทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่าง
กัน)   จะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไป คือ จะต้องมีการเน้นถึง
พนกังาน(บุคคล) กระบวนการในการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มของ
ทางกายภาพ ทัง้ 3 ส่วนประสมนี้ เป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบ
บรกิาร ดงันัน้ ส่วนประสมทางการตลาดของการบรกิาร จงึ  จะมเีพิม่

ขึน้มาอกี  3Ps เป็น 7Ps  ซึ่ง  3Ps นัน้ไดแ้ก่ 1.พนักงานหรอืบุคคล 
(People)  2. กระบวนการ (Process) และ 3. สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) [4] 
2.2 ทฤษฎีการประเมินคุณภาพของการบริการ (Service 
Quality) 

การประเมินคุณภาพของการบริการอิงทฤษฎี Service 
Quality Modelหรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า SERVQUAL [5] ไดใ้หค้ าจ ากดั
ความว่า “เป็น กรอบคุณภาพการบริการ (Service Quality 
Framework) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1980 โดยหลักคิดแล้ว  
SERQUAL ประเมนิโดยใช้ 10 มุมมองของคุณภาพการบริการ   
ต่อมาในภายหลงัไดม้กีารปรบัปรุง Model ขึน้ใหม่ในต้นทศวรรษ 
1990 โดยปรบัลดปัจจยัการก าหนดคุณภาพเหลอืเพยีง 5 มุมมอง
เรียกว่า SERVQUAL Dimension และใช้ตัวย่อว่า RATER
ประกอบดว้ยReliability (ความน่าเชื่อถือ)Assurance (การสร้าง
ความมัน่ใจ)Tangibles (องค์ประกอบทีเ่ป็นรูปธรรม)Empathy (การ
ดแูลเอาใจใส่)และ Responsiveness (การตอบสนองต่อลกูคา้)[6] 
2.3 ระบบการบริการในญ่ีปุ่ น   

การบรกิารสไตลญ์ีปุ่่ น หรอืค าในภาษาญีปุ่่ นว่า Omotenashi 
[7]แปลความไดว้่าJapanese way of hospitality and customer  
serviceหรือวิถีญี่ปุ่ นในการต้อนรบัและบริการแก่ลูกค้าหรืออีกค า
จ ากดัความหนึ่งคอื To entertain guests wholeheartedly ค าว่า 
Omotenashiมีรากศัพท์มาจากค าว่าMotenasuแปลว่า entertain 
(หรือOmote+nashiซึ่งแยกออกได้เป็น 2 ค าคือ Omoteแปลว่า 
ดา้นหน้า เบื้องหน้า ภายนอกNashiแปลว่าไม่ม ีเมื่อรวมความแล้ว
แปลว่า ไมม่เีบือ้งหน้า (หน้าฉาก) มแีต่ความจรงิใจ ) ค านี้มใีชม้าแต่
สมยัเมอืง Nara เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นประมาณ 1000 ปีก่อน [8] 

โดยทัว่ไปแล้วในการท าธุรกจิจะมคี าว่า ผู้ขาย หรอื Seller 
ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือ Buyer หรือในอีกค าหนึ่งเรียกว่า 
Customerแ ต่ ในภาษาญี่ ปุ่ น  ในนัย ยะ ของOmotenashiค า ว่ า 
Customer(ลูกค้า)จะมคีวามหมายเท่ากบั Guest (แขก) (ในศพัท์
ภาษาญี่ปุ่ นใช้ค าเดียวกนัว่า Kyaku)ดงันัน้ในการบรกิารในสไตล์
ญีปุ่่ นจงึไมใ่ชค้ าว่า Seller & Buyer แต่ใชH้ostและ Guest แทน ดว้ย
เหตุนี้Omotenashiจงึมคีวามหมายว่า “Offers a Guest a Once-in-
a-life-experience”  เพราะว่า มนียัยะทีส่ าคญักว่าค าอื่นๆ เช่น ค าว่า
Mannerกตกิาขัน้ต ่าสุดเพือ่ไม่ใหลู้กคา้เกดิความไม่สบายใจ Service
ผูร้บัคอืนายผูน้ าเสนอคอืผูร้บัใช ้(บรกิารและบรกิร) 

การใหบ้รกิาร ทุกที ่ทุกเวลา ทุกคนเป็นพฤตกิรรม ที่ตเีป็น
ราคาไดH้ospitality ซึ่งใกลเ้คยีงกบัค าว่า  Receptionจงึเริม่เขา้ใกล้
ค าว่า Omotenashiคือการให้บริการเวลานี้  สถานที่นี้  เฉพาะคนนี้  
อย่างไรกต็ามHospitality ไม่เท่ากบั Omotenashiทีต่้องมจีติใจของ
คนผูใ้หบ้รกิารตอ้งคดิเสมอว่า “ท าอย่างไรจงึจะท าใหลู้กคา้แต่ละคน 
มคีวามปลืม้ปิตริูส้กึพงึพอใจอยู่เสมอ”[9] 

 
2.4งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

รกัษ์สกิารณ์  วเิศษส[ี10] ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจของ
ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นมยิาบิผลการศกึษาพบว่าหวัขอ้
ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจสูงสุด คอื อาหารมรีสชาตอิร่อยแบบอาหาร
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ญี่ปุ่ นแท้ ๆ และหวัขอ้ที่ลูกค้ามคีวามพงึพอใจน้อยที่สุด คอื ลูกค้า
มัน่ ใ จว่ าคุณภาพของอาหาร เหมาะสมกับราคา  ในขณะที ่
SeyedHosseinSiadat [11]พบว่า การน าเสนอคุณภาพการบรกิารที่
สูงจะน าไปสู่การสรา้งผลก าไรทีช่ดัเจน คุณภาพการบรกิารจะต้องมี
การวดัและประเมนิเป็นอนัดบัแรก เพื่อปรบัปรุงคุณภาพขององค์กร
การบรกิาร   

 
3.)วิธีด าเนินการวิจยั     

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ(Survey Research) 
เป็นการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคคนไทยต่อการบริการของ
รา้นอาหารญีปุ่่ นในประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัรา้นอาหารไทย เพื่อ
การประยุกต์ใชก้ารบรกิารสไตลญ์ีปุ่่ น (Omotenashi)  

 
3.1การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจ ัยเลือกศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้มจี านวนทีไ่ม่น้อย
กว่า 400 ตัวอย่าง ตามสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ Taro 
Yamane [12]สถานที่เก็บแบบสอบถามเป็นศูนย์การค้าต่างๆ ที่มี
รา้นอาหารญีปุ่่ น และรา้นอาหารไทยทีค่่อนขา้งมคีุณภาพ  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จัย แ บ่ ง เ ป็ น แบบส อบถ าม 
(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 4ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการส ารวจทศันคติ
ของผูบ้รโิภคคนไทย ต่อ การบรกิารของรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศ
ไทย 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการส ารวจทศันคติ
ของผูบ้รโิภคคนไทยต่อ การบรกิารของรา้นอาหารไทย 
 ส่วนที ่4  ขอ้เสนอแนะ 
3.4  วิธีการจดักระท าข้อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 1. การประมวลผลขอ้มลูโดยแปลงใหอ้ยู่ในรปูของรหสัและ
แปลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
 2. วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) เป็นรายขอ้และรายดา้น 
 3. หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
แบบสอบถามเป็นรายขอ้และรายดา้น 
 4.  แปลความหมายค่าเฉลีย่น ้าหนกัค าถามแบ่งเป็น ตาม
แนวคดิของเบสท ์[13]ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50   หมายถงึเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50   หมายถงึเหน็ดว้ยน้อย 
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50   หมายถงึเหน็ดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50   หมายถงึเหน็ดว้ยมาก 
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00   หมายถงึเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ในการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใชค้่าสถิติ
ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปแปลผล ผูว้จิยัด าเนินการตามขัน้ตอนทาง
สถติดิงันี้ 

 1. การทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้
สตูรสมัประสทิธแิอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  
 2. วเิคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ ของกลุ่มตวัอย่าง น ามาแจกแจงในรูป
ของความถี่ และสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
  
4.)ผลการวิจยั 

การวิจยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  เรื่องการส ารวจ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคคนไทย ต่อ การบรกิารของรา้นอาหารญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทย  เปรยีบเทยีบกบัร้านอาหารไทย เพื่อการประยุกต์ใช้
การบรกิารสไตล์ญี่ปุ่ น (Omotenashi)ซึ่งม ี2 ตอน  โดยไดท้ าการ
เกบ็ขอ้มลูกบับุคคลทัว่ไป จาก ตวัอย่าง จงึท าการเกบ็ขอ้มลู กลบัคนื
มา 478 ชุด   ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มลู น าเสนอผลการวจิยั 
และแปล ความหมายตามล าดบัดงันี้  

ตอนที ่ 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
ผูต้อบ แบบสอบถาม              

ตอนที ่ 2 เรือ่งการส ารวจทศันคตขิองผูบ้รโิภคคนไทย ต่อ
การบรกิารของรา้นอาหารญีปุ่่ นในประเทศไทยและต่อการบรกิารของ
รา้นอาหารไทย โดยเรยีงล าดบัตามความถีโ่ดยเรยีงล าดบัตาม
ความถี ่ 

 
ตอนท่ี  1ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก

ตามเพศจ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามเพศหญงิ รอ้ยละ 63.59  ชาย รอ้ยละ 38.41 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามอายุ   21-30 ปี รอ้ยละ 37.23  31-40ปี รอ้ยบะ 29.91  41 ปีขึน้
ปี รอ้ยละ 24.26 ตามล าดบั 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามสถานภาพโสด รอ้ยละ60.87  สมรส รอ้ยละ 35.77 อื่นๆ รอ้ยละ 
3.36 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 50.83 รบัราชการ พนังาน
รฐัวสิาหกจิ รอ้ยละ 13.38  ธุรกจิส่วนตวัรอ้ยละ 12.13 อื่นๆ รอ้ยละ 
23.66 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามวุฒกิารศกึษาปรญ่ิญาตร ีรอ้ยละ 61.08  ต ่ากว่าปรญิญาตรรีอ้ย
ละ 23.64  ปรญิญาโท รอ้ยละ 13.80  อื่นๆ รอ้ยละ 1.48 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามรายได้  20,000-40,000 บาท  ร้อยละ 41.00 ไม่เกนิ 20,000 
บาท ร้อยละ39.95  40,001-70,000 บาท ร้อยละ 15.48 อื่นๆ รอ้ย
ละ 3.57 
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จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามประสบการณ์การไปประเทศญี่ปุ่ นไม่เคย  ร้อยละ 74.68 เคย 
รอ้ยละ25.32 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการรบัประทานอาหารญ่ีปุ่ น 
จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก

ตามความถี่ในการรบัประทานอาหารที ่รา้นอาหารญี่ปุ่ นนานๆ ครัง้ 
รอ้ยละ 51.67  เดอืนละครัง้ ร้อยละ 24.47  ทุก 2 สปัดาห์ ร้อยละ 
14.85 และ ทุกสปัดาห ์รอ้ยละ 8.99 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการรบัประทานอาหารญีปุ่่ นแต่ละครัง้ครัง้501 –
1,000 บาทรอ้ยละ 50.41 ครัง้ละ1,001-2,000 บาท ร้อยละ 24.47   
ไม่เกนิ 500 บาทร้อยละ 21.54 ครัง้ละ 2,001บาทขึ้นไปร้อยละ 
05.02 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามจ านวนสมาชกิทีร่่วมรบัประทานอาหารแต่ละครัง้    1-2 คน รอ้ย
ละ 53.13  ครัง้ละ  5 คนขึน้ไป รอ้ยล 39.33  ครัง้ละ 3-4 คน รอ้ยละ 
7.53 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามสมาชกิทีร่่วมใน การรบัประทานอาหารญี่ปุ่ นเป็นเพื่อนฝงู เพอื
นร่วมงาน  ร้อยละ 52.30 เป็นครอบครวั ร้อยละ 39.74 เป็นแขก 
ลกูคา้ รอ้ยละ 3.76  

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามโอกาสในการรบัประทานอาหารญี่ปุ่ น รบัประทานเป็นมือ้ปรกต ิ 
ร้อยละ35.56 แสดงความยินดีกับเพื่อน คนในครอบครัว ร้อยละ 
27.19  วนัเงนิเดอืนออก รอ้ยละ 15.06  รบัรองแขก  รอ้ยละ 3.55 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามสถานทีท่ีไ่ปรบัประทานอาหารญี่ปุ่ นศูนย์การคา้  รอ้ยละ 76.98  
รา้นใกลบ้า้น รอ้ยละ 12.13 ศนูยร์วมรา้นอาหารญีปุ่่ น รอ้ยละ 10.37 

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามประเภทรา้นอาหารทีช่อบรบัประทานรา้นทีม่อีาหารหลากหลาย 
รอ้ยละ 29.70 ล าดบัรองลงมาคอืรา้นสุกี้ ชาบู รอ้ยละ 24.26 รา้นซูชิ
รอ้ยละ 18.20 รา้นอาหารชุด รอ้ยละ 15.06 รา้นราเมงรอ้ยละ 09.41 
และรา้นอาหารประเภทชุบแป้งทอด รอ้ยละ 02.71  

จ านวนและรอ้ยละปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนก
ตามรา้นอาหารญีปุ่่ นทีเ่ลอืกทาน  ตอ้งเป็นรา้นทีม่าจากประเทศญีปุ่่ น
หรอืไมไ่มต่อ้ง รอ้ยะ86.82  ตอ้ง รอ้ยละ 13.17 
 
ตอนท่ี 2 

ผลการวิเคราะห์ เร่ืองการส ารวจทศันะคติของผู้บริโภค
คนไทย ต่อ การบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 

2.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานและระดับความพึง
พอใจต่อการบรกิารของรา้นอาหารของกลุ่มตวัอย่าง และดา้นทีส่่งผล
ต่อความพอใจดา้นการบรกิารของพนกังาน 

กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของร้านอาหาร
ญีปุ่่ นในประเทศไทยดา้นการบรกิารของพนกังานรา้นอาหารญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x  = 3.61) เมือ่พจิารณา
รายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากจ านวน 8 ข้อได้แก่

พนักงาน  มกีารทกัทายดว้ยมารยาทที่ด ีเมือ่ท่านเขา้ไปในร้าน(x  = 
3.61) พนกังาน ขอโทษเสมอ เมือ่มกีารบรกิารทีล่่าชา้ หรอืบกพร่อง 
(x  = 3.70) พนักงานมใีบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอ ในขณะบริการ(x  = 
3.68) พนักงาน เสรฟิอาหาร ด้วยมารยาทที่ดี(x   = 3.67)พนักงาน
พูดจา ตอบค าถามท่าน ด้วยค าพูดที่ไพเราะ น่าฟัง (x  = 3.61) 
พนกังานตอบค าถาม ท่านไดอ้ย่างถูกต้องเสมอ(x   = 3.56) พนักงาน  
สามารถบริการด้วยความแคล่วคล่องว่องไว(x  = 3.55)เวลาเสริฟ 
พนกังานจะมกีารตรวจสอบก่อนเสมอว่า  เป็นอาหารของลูกคา้คนใด 
(x  = 3.53) มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางจ านวน 2 ขอ้ได้แก่ 
พนกังานใหเ้วลาท่านในการดเูมนู และสัง่อาหาร ไดเ้หมาะสมเสมอ(x   
= 3.49) เมือ่เรยีกพนักงาน แลว้ พนักงานตอบรบัดว้ยความรวดเร็ว 
(x  = 3.47)  

และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อของร้านอาหาร
ไทย ดา้นการบรกิารของพนกังานรา้นอาหารไทยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง(x  = 3.29) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามพงึพอใจ
ในระดบัปานกลางทุกขอ้ตามล าดบัไดแ้ก่พนักงาน ขอโทษท่านเสมอ 
เมือ่มกีารบรกิารทีล่่าชา้ หรอืบกพร่อง  (x  = 3.40)พนักงานมใีบหน้า
ยิ้มแย้มอยู่เสมอ ในขณะบริการ (x  = 3.39)พนักงาน เสริฟอาหาร 
ดว้ยมารยาททีด่ี(x  = 3.35)พนักงานพูดจา ตอบค าถาม ดว้ยค าพูดที่
ไพเราะ น่าฟัง (x  = 3.34)พนักงานตอบค าถาม ทได้อย่างถูกต้อง
เสมอ (x   = 3.34)พนักงาน  สามารถบริการด้วยความแคล่วคล่อง
ว่องไว  (x  = 3.33)เวลาเสรฟิ พนักงานจะมกีารตรวจสอบก่อนเสมอ
ว่า  เป็นอาหารของลูกค้าคนใด (x  = 3.27)พนักงานให้เวลาท่านใน
การดูเมนู และสัง่อาหาร ได้(x  = 3.25)เมื่อเรียกพนักงาน แล้ว 
พนักงานตอบรับด้วยความรวดเร็ว (x  = 3.22)พนักงาน  มีการ
ทกัทายดว้ยมารยาททีด่ ีเมือ่ลกูคา้เขา้ไปในรา้น(x  = 3.10) ตามล าดบั 

2.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานและระดับความพึง
พอใจต่อการบรกิารของรา้นอาหารของกลุ่มตวัอย่าง และดา้นทีส่่งผล
ต่อความพอใจ ดา้นระบบการบรกิาร 

กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของร้านอาหาร
ญี่ปุ่ นในประเทศไทยด้านระบบการบรกิารของรา้นอาหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก (x  = 3.52) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามพงึ
พอใจในระดบัมากจ านวน 6 ขอ้ได้แก่ การจดัอาหารในภาชนะ มี
ความสวยงาม น่ารบัประทาน(x   = 3.90) จ านวนอาหารที่ส ัง่ กับ 
จ านวนอาหารที่ได้รบั ตรงกนัเสมอ(x   = 3.88) เมนูอาหารที่ส ัง่ กบั 
เมนูอาหารทีไ่ด้รบั ตรงกนัเสมอ(x  = 3.82)เมนูอาหาร นัน้ มรีูปภาพ 
และค าอธบิายทีเ่ขา้ใจไดง้่าย(x  = 3.75) รสชาตอิาหารที่ได ้  ตรงกบั
ความคาดหวงัของท่าน(x  = 3.63) ระยะเวลาที่ต้องรอเขา้รา้นนัน้ ไม่
นานจนเกนิไป(x  = 3.55)มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางจ านวน 4 
ขอ้ไดแ้ก่ ปรมิาณอาหาร เทยีบกบัราคาอาหารแลว้ มคีวามเหมาะสม
(x  = 3.44) การคดิเงนิ(เชค็บลิ) นัน้มคีวามรวดเรว็มาก ไม่ต้องรอนาน
(x  = 3.42) ระยะเวลาของการเสริฟอาหาร หลงัจากสัง่แล้ว มคีวาม
รวดเรว็(x  =3.32) มกีารบรกิารผา้เยน็/ผา้รอ้น(x  = 2.58) ตามล าดบั 

และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อของร้านอาหาร
ไทย ดา้นระบบการบรกิารของร้านอาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
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ปานกลาง(x   = 3.28) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามพงึพอใจใน
ระดบัปานกลางทัง้หมด 9 ขอ้ ได้แก่พนักงาน  รสชาติอาหารที่ได ้  
ตรงกบัความคาดหวงั(x  = 3.50)จ านวนอาหารทีส่ ัง่ กบั จ านวนอาหาร
ทีไ่ด้รบั ตรงกนัเสมอ(x   = 3.50)  เมนูอาหารที่ส ัง่ กบั เมนูอาหารที่
ได้รบั ตรงกนัเสมอ(x  = 3.35)ปรมิาณอาหาร เทยีบกบัราคาอาหาร
แล้ว มีความเหมาะสม(x  = 3.43)การจดัอาหารในภาชนะ มคีวาม
สวยงาม น่ารบัประทาน(x   = 3.41)เมนูอาหาร นัน้ มรีูปภาพ และ
ค าอธบิายทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย(x   = 3.40)ระยะเวลาทีต่้องรอเขา้รา้นนัน้ ไม่
นานจนเกนิไป(x   = 3.29)ระยะเวลาของการเสรฟิอาหาร หลงัจากสัง่
แล้ว มีความรวดเร็ว(x   = 3.23)การคิดเงิน(เช็คบิล) นัน้มีความ
รวดเรว็มาก ไม่ต้องรอนาน(x   = 3.21) และมคีวามพงึพอใจในระดบั
น้อยจ านวน 1 ขอ้ได้แก่ มกีารบรกิารผ้าเย็น /ผ้าร้อน (x   = 2.43) 
ตามล าดบั 

2.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมารตฐานและระดับความพึง
พอใจต่อการบรกิารของรา้นอาหารของกลุ่มตวัอย่าง และดา้นทีส่่งผล
ต่อความพอใจดา้นสภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของร้านอาหาร
ญี่ปุ่ นในประเทศไทยด้านสภาพแวดล้อมของร้านอาหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก (x   = 3.61) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามพงึ
พอใจในระดบัมากจ านวน 8 ขอ้ไดแ้ก่ ทีน่ัง่ และอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น
ช้อนส้อม ตะเกียบ) มีความสะอาด  และ ไม่แตกหกัเสียหาย(x  = 
3.83) พนกังานแต่งกายสุภาพ เรยีบรอ้ย สวยงาม(x  = 3.78) บนโต๊ะ 
มเีตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นไวค้รบครนั ไม่ขาดตกบกพร่อง จดัวางเป็น
ระเบียบ(x  = 3.75)ภายในร้านมคีวาม สวยงาม สว่างเพียงพอ(x  = 
3.66) ภายในร้านมบีรรยากาศที่น่าประทบัใจ(x  = 3.65) หน้าร้านมี
บรรยากาศที่ดีท าให้น่าเขา้(x  = 3.61)มกีารจดัที่นัง่เป็นสดัเป็นส่วน  
ไม่รบกวนโต๊ะข้างเคียง(x  = 3.57)  การปรบัอากาศในร้าน ไม่ร้อน
หรอื เยน็จนเกนิไป(x  = 3.53) และมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง
จ านวน 2 ข้อได้แก่ ไม่มเีสียงรบกวน (เช่นเสียงเพลงดงัเกินไป 
พนกังานคุยกนั) (x  = 3.44) มหีอ้งน ้าทีส่ะอาด (กรณีมหีอ้งน ้าภายใน
รา้น) (x  = 3.29) ตามล าดบั 

และพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อของร้านอาหาร
ไทย ดา้นสภาพแวดลอ้มของรา้นอาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง(x  = 3.19) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่ามคีวามพงึพอใจในระดบั
ปานกลางทุกขอ้ตามล าดบัได้แก่ภายในร้านมคีวาม สวยงาม สว่าง
เพียงพอ(x  = 3.36)หน้าร้านมบีรรยากาศที่ดีท าให้น่าเข้า(x  = 3.29)
ภายในร้านมบีรรยากาศที่น่าประทบัใจ(x  = 3.29)พนักงานแต่งกาย
สุภาพ เรยีบร้อย สวยงาม(x  = 3.28)ที่นัง่ และอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น
ช้อนส้อม ตะเกียบ) มีความสะอาด  และ ไม่แตกหกัเสียหาย(x  = 
3.22)บนโต๊ะ มีเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นไว้ครบครัน ไม่ขาดตก
บกพร่อง จดัวางเป็นระเบยีบ(x  = 3.20)มกีารจดัทีน่ัง่เป็นสดัเป็นส่วน  
ไมร่บกวนโต๊ะขา้งเคยีง(x  = 3.16)การปรบัอากาศในรา้น ไม่รอ้นหรอื 
เย็นจนเกนิไป(x  = 3.16)ไม่มเีสยีงรบกวน (เช่นเสยีงเพลงดงัเกนิไป 
พนักงานคุยกนั)(x  = 3.02) มหีอ้งน ้าทีส่ะอาด (กรณีมหีอ้งน ้าภายใน
รา้น)(x  = 3.01) ตามล าดบั 

5.)อภิปรายผล 
จากการวจิยัครัง้นี้ สามารถอภปิรายผล ไดด้งัต่อไปนี้ 
1. พจิารณาภาพรวมจาก กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ว่ามทีศันะ

คติ ต่อ ร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย และร้านอาหารไทย ใน 3 
ดา้น แลว้ พบว่า  
1.ความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่อ การบริการของพนักงาน  เมื่อ
เปรียบเทียบแล้ว มคีวามพึงพอใจ ต่อ ร้านอาหารญี่ปุ่ น  คะแนน
เฉลีย่ที ่3.61 อยู่ในระดบัมาก มากกว่า รา้นอาหารไทย ทีม่คีะแนน
เฉลีย่ที ่3.29 อยู่ในระดบัปานกลาง   อย่างไรก็ตาม ก็ยงัไม่มคีวาม
พงึพอใจในระดบัทีม่ากทีสุ่ด (4.51 ขึน้ไป) 
2. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อ ระบบการบรกิาร เมือ่เปรยีบเทยีบ
แลว้ มคีวามพงึพอใจต่อ รา้นอาหารญี่ปุ่ น คะแนนเฉลีย่ ที ่3.52 อยู่
ในระดบัมาก มากกว่า รา้นอาหารไทยทีม่คีะแนนเฉลีย่ที ่3.28 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  อย่างไรก็ตาม  ก็ยงัไม่มคีวามพงึพอใจในระดบัที่
มากทีสุ่ด  
3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ สภาพแวดล้อมของการบริการ 
เมื่อเปรยีบเทยีบแลว้ มคีวามพงึพอใจต่อ รา้นอาหารญี่ปุ่ น คะแนน
เฉลีย่ ที ่3.61  อยู่ในระดบัมาก มากกว่า รา้นอาหารไทย ทีม่คีะแนน
เฉลีย่ที ่3.19  อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรกต็าม กย็งัไม่มคีวามพงึ
พอใจในระดบัทีม่ากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลี่ย ทัง้ 3 ด้านแล้ว ร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศ
ไทย ได ้คะแนน 3.58  ซึ่งสูงกว่า ค่าเฉลีย่ของรา้นอาหารไทย ทีไ่ด้
คะแนน  3.25  ค่อนขา้งมาก 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น
ภาพรวม หรือ แยกเป็นตามตัวแปร ความพงึพอใจต่อ ทัง้ 3 ด้าน
ของรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย จะอยู่ในระดบัมาก   ในขณะที ่
ความพงึพอใจต่อ ทัง้ 3 ดา้นขอร้านอาหารไทย จะอยู่ในระดบัปาน
กลาง เป็นส่วนใหญ่  แต่  ความพึงพอใจต่อ ร้านอาหารญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทย ยงัไม่ไดอ้ยู่ในระดบัทีม่ากทีสุ่ด  จากขอ้มลูรายละเอยีด 
จะมเีพยีงประมาณ ร้อยละ 10 เท่านัน้ ที่มคีวามพอใจในระดบัมาก
ที่สุด แสดงว่า ร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย ยงัไม่อยู่ในระดบัที่
ได้รบัความพึงพอใจที่มากที่สุด โดยเฉพาะ ผู้ที่มปีระสบการณ์ไป
ญีปุ่่ นมาก่อน ยงัอาจจะมคีวามรูส้กึว่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรา้นอาหาร
ญี่ปุ่ นที่อยู่ในญี่ปุ่ น  แล้ว ร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย ยงัไม่มี
ระดบัการบรกิารทีด่เีพยีงพอ 

การน าเอาการบริการสไตล์ญี่ปุ่ น (Omotenashi) เข้ามา
ประยุกต์ใชก้บัทัง้ร้านอาหารญี่ปุ่ น และร้านอาหารไทย ในประเทศ
ไทยอย่างจรงิจงั จะเป็นการพฒันาใหร้ะดบัคุณภาพการบรกิารสูงขึน้
ได 
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บทคดัย่อ 
ไม่ว่าธุรกิจใดก็มคีวามต้องการให้แบรนด์ของตนเองเป็นที่จดจ า

และอยู่ในใจผู้บรโิภคตลอดเวลา ซึ่งผู้บรโิภคส่วนใหญ่ค่อนขา้งมัน่ใจและ
เขา้ใจในแบรนด์ผลติภณัฑท์ีต่นเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะด้วยการเหน็รูปลกัษณ์ 
รส กลิน่หรอืการสมัผสัผวิของผลติภณัฑเ์องกต็าม แต่นัน่ไม่ได้หมายความ
ว่าผูบ้รโิภคจะสามารถแยกแยะผลติภณัฑแ์บรนด์ทีต่นเองชอบจากแบรนด์
คู่แข่งได้ถูกต้องเสมอไป บางครัง้กไ็ม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภณัฑ์ทีต่นได้
สมัผสันัน้คือแบรนด์ที่ตนเองชื่นชอบจรงิหรอืไม่ หรอืถ้าเอ่ยชื่อผลิตภณัฑ์
ประเภทนัน้จะนึกถงึแบรนดอ์ะไรเป็นแบรนดแ์รก ๆ  จงึท าใหผู้ว้จิยัต้องการ
ทราบถงึการตระหนกัรูข้องแบรนด ์(Brand Awareness) ของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
ผลิตภณัฑ์ในแบรนด์ต่าง ๆ ว่าแท้จริงแล้วผู้บรโิภครู้จกัและจดจ าแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชื่นชอบจริงหรือไม่อย่างไร การทดสอบนี้ได้เลือก
ผลติภณัฑ ์2 รปูแบบ แต่ละแบบประกอบไปด้วย แบรนด์ทัง้หมด 3 แบรนด ์
ไดแ้ก่ มนัฝรัง่อบกรอบ รสดัง้เดมิ  แบรนด ์Lay’s Stax (เลย ์สแตก) Ligo (ลิ
โก)้ และ Pringles (พรงิเกิล้) และนมชอ็คโกแลต มอลท ์แบรนด ์ไมโล โอวลั
ตนิ และดมีอลต ์ 
ค าส าคญั: แบรนด์ผลิตภณัฑ์ การรบัรู้แบรนด์ การทดสอบผลิตภัณฑ ์
การตลาดผา่นประสาทสมัผสัและความรูส้กึ 
 
Abstract 

No matter what the business needs, its brand is always 
remembered and in the minds of consumers. Most consumers are 
quite confident and understand their favorite brands. Whether by 
appearance, taste, smell or touch of the product itself that does not 
mean consumers are able to distinguish their favorite brand products 
from competing brands. Sometimes it is not possible to determine 
whether the product they are in touch with is their favorite brand. Or, 
if the name of the product is branded as the first brand, then the 
researcher wants to know the brand's brand awareness about the 
brand's products. Indeed, consumers know and remember. Which 
brand do they really like? This test has selected two products; potato 
chips and chocolate milk, each consisting of three brands are Lay's 
Stax, Ligo and Pringles and Milo, Ovaltine and Demalt, respectively. 
Key words: Branding, Brand Awareness, Product Blind test, Sensory 
Marketing. 
 
 

1.)บทน า 
 การทดสอบ (รสชาติ) ของผลติภณัฑ์ (Blind Taste Test) 
เป็นหนึ่งในวิธีการที่นักวิจัยตลาดใช้ในการเปรียบเทียบแบรนด์ที่
แข่งขนักนัสองแบรนด์หรือมากกว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลึกที่ส าคญั
เกีย่วกบัวธิทีีแ่บรนดส์ามารถปรบัปรุงผลติภณัฑข์องตนได้ [1]  

ค าภาษาองักฤษว่า blind (adj.) เป็นค าเชงิภาพพจน์แสดง
การปิดตาของบุคคลหนึ่ง ๆ และค าว่า  masked ก็สามารถใช้ใน
ลกัษณะเดยีวกนั โดยเฉพาะในสาขาจกัษุวทิยา ทีใ่ชค้ าว่า blind ใน
ก า ร ปิ ด ต าจ ริ ง  ๆ  ( ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ น เ ชิ ง ภ าพพจ น์ )  แ ล ะ ใ ช้ ค า
ว่า masked หมายถึงการปิดตาโดยภาพพจน์  แบรนด์เป็นสิ่งที่
สามารถสร้างมลูค่าใหแ้ก่ตวัผลติภณัฑ์ไดอ้ย่างดทีเีดยีว [2] ปฏเิสธ
ไม่ได้ว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภณัฑ์จากแบรนด์ที่พวกเขาไว้ใจ 
หากแบรนด์ไม่มคีุณค่าแลว้ย่อมไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กบัเจ้าของ
ผลติภณัฑ์ได้ ซึ่งมูลค่าของแบรนด์จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่แบรนด์นัน้มี
คุณค่าต่อผูบ้รโิภค หรอืมองใหเ้ขา้ใจง่ายๆ ว่า Brand Equity คอื ตรา
สนิคา้ทีผู่้บรโิภคมองเหน็ว่ามคีุณค่า เป็นตราทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตทิี่ดี
ต่อคุณสมบตัขิองสนิคา้และชืน่ชอบตราสนิคา้นัน้ [3] 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่อนข้างมัน่ใจและเข้าใจในแบรนด์
ผลติภณัฑท์ีต่นเองชืน่ชอบ ไมว่่าจะดว้ยรปู รส กลิน่หรอืการสมัผสัผวิ
ของผลติภณัฑ์เองก็ตาม ผู้บรโิภคมกัจะยึดติดและมัน่ใจกบัแบรนด์
ผลติภณัฑ์ทีต่นเองชื่นชอบเท่านัน้ ซึ่งในหลาย ๆ ครัง้ผู้บรโิภคจะไม่
พยายามเปิดใจรบัผลติภณัฑแ์บรนดใ์หม ่ๆ และมกัคดิว่าแบรนด์ทีต่น
นัน้เลอืกแลว้ดทีีสุ่ด และรูจ้กัแบรนด์นัน้ ๆ เป็นอย่างดมีาก ๆ พูดง่าย 
ๆ ก็คือ เป็นแฟนพนัธุ์แท้ของแบรนด์ผลิตภณัฑ์นัน่เอง แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าผูบ้รโิภคจะสามารถแยกแยะผลติภณัฑ์แบรนด์ทีต่นเอง
ชอบได้เสมอไป บางครัง้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภณัฑ์ที่ตนได้
สมัผสันัน้คอืแบรนดท์ีต่นเองชืน่ชอบหรอืไม ่หรอืจะนึกถงึแบรนดอ์ะไร
เป็นแบรนดแ์รก ๆ  จงึท าใหผู้ว้จิยัตอ้งการทราบถงึการตระหนักรูข้อง
แบรนด์ (Brand Awareness) ของผูบ้รโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์ใน แบ
รนดต่์าง ๆ ว่าแทจ้รงิแลว้ผูบ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑ์ทีต่นเองชื่นชอบจรงิ
หรอืไม่อย่างไร Brand Awareness นัน้เมือ่พูดถงึผลติภณัฑ์ในหมวด
ใดหมวดหนึ่งแล้วผู้บรโิภคจะนึกถึงผลิตภณัฑ์และบริการของธุรกิจ
ของเราหรอืไม่ เช่น ชาเขยีว ผู้บรโิภคจะนึกถึง โออิช ิหรอือชิตินัมา
เป็นอนัดบัตน้ ๆ โดยการทดสอบนี้ ไดเ้ลอืกผลติภณัฑ์ 2 รูปแบบ แต่

mailto:peeraya@tni.ac.th
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ละแบบประกอบไปดว้ย แบรนดท์ัง้หมด 3 แบรนด์ ไดแ้ก่ มนัฝรัง่แผ่น
อบกรอบรสดัง้เดมิ (Original) แบรนด์ Lay’s Stax (เลย์ สแตก) Ligo 
(ลโิก)้ และ Pringles (พรงิเกิ้ล) และนมชอ็คโกแลต มอลท์  แบรนด ์
ไมโล โอวลัตนิ และดมีอลต์  

สนิค้าที่มรีูปลกัษณ์ คุณสมบตัิ คุณประโยชน์คล้ายคลึงกนั 
แต่อาจจะแตกต่างดา้นราคาบา้ง แต่สนิคา้แบรนด์หนึ่งถงึแมจ้ะมรีาคา
สงูกว่าแต่กย็งัคงมยีอดขายสงูกว่าอกีหลาย ๆ แบรนด ์เพราะผูบ้รโิภค
รบัรู้และชื่นชอบสินค้าต่างๆ กนัไป ดังนัน้ ตราสินค้าหรือแบรนด ์
นบัว่าเป็นการรบัรูท้ ีไ่ม่ใช่แค่ชื่อ โลโก ้ชื่อเสยีงหรอืแพกเกจจิ้งเท่านัน้ 
แต่เป็นการรบัรู้และระลกึได้ภายในใจของผู้บริโภคที่มต่ีอตราสนิค้า
นัน้ๆ ว่าด ีไมด่ ีชอบ ไมช่อบ เป็นตน้ 

การรบัรู ้(Perception) ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 3 ส่วน คอื 
ผูร้บัรู ้ (Perceiver) สิง่ทีร่บัรู ้ (Perceived object) และสถานการณ์ 
(Situation) ซึ่งคนโดยส่วนใหญ่จะมกีารรบัรู้และการตีความหมาย
แตกต่างกนัออกไปสืบเนื่องมาจากพื้นฐานแรงจูงใจ  (Motivation) 
ความคาดหวงั (Expectation) ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal 
experience) ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการการเลอืกทีจ่ะรบัรู้ หรอืไม่รบัรู้
ดว้ยกระบวนการเลอืกสรรสิง่ทีร่บัรู้ (Selective perception) การรบัรู้
อย่างเลอืกสรรจะเป็นไปโดยไม่รู้ตวักบัสิง่ทีต่ ัง้ใจรบัรู้ (Consciously 
controlled) ในการเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้ มคีวามส าคญั
อยู่ทีก่ลไกภายในของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ไดแ้ละ
เป็นสาเหตุส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่กระตุ้นและปฏกิิรยิา
โต้ตอบ โดยกลไกทีส่ าคญัของผูบ้รโิภคคอื “การรบัรู”้ ของ ผูบ้รโิภค 
[4] 

การรบัรู ้(Perception) คอื กระบวนการทีเ่กดิจากการทีค่นมี
การเลอืกรบัรู ้จากนัน้กลไกจะเกดิการจดัระบบเพือ่ประมวลผลขอ้มลูที่
รบัรู้มาและตีความนัน้ออกมา โดยกระบวนการเหล่านี้จะถูกกระตุ้น
ผ่านทางประสาทสมัผสั ไดแ้ก่ ทางตา ทางหู ทางจมกู ทางปาก และ
ทางการสมัผสั โดยมตีวักระตุน้ คอื รปูลกัษณ์ เสยีง กลิน่ รสชาต ิและ
ผิวสัมผสั ซึ่งการตีความของแต่ละคนนัน้ขึ้นอยู่ก ับทศันคติ ความ
ตอ้งการและประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาของแต่ละคนดว้ย [5] 

 

แบบจ าลองกระบวนการรบัรู้ของผู้บริโภค 

 Sensory Stimuli     Sensory Receptors   

 Sights       Eyes 
 Sounds     Ears 
 Smells      Nose          
 Taste       Mouth              
 Touch     Skin 
 
รปูที1่ แบบจ าลองกระบวนการรบัรูข้องผูบ้รโิภค 
ทีม่า: ประยุกตจ์าก Michael R. Solomon (2007), หน้า 49. [6] 
 

ภาพรวมของกระบวนการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของ
ผูบ้รโิภคนัน้ เกดิจากการทีม่สี ิง่กระตุ้นความรูส้กึ (Sensory Stimuli) 
มากระตุ้นผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 (Sensory Receptors) จากนัน้
ผู้บริโภคก็จะมีกระบวนการเลือกเปิดรับ (Exposure) สนใจ 

(Attention) สิ่งที่มากระตุ้น และตีความ (Interpretation) สิ่งที่มา
กระตุ้น (Stimulus) ตามแบบจ าลองซึ่งแสดงไปดงัรูปที่ 1 จากการ
ตีความและความรู้สึกนึกคดิต่าง ๆ นัน้จะท าให้น ามาสู่ “การรบัรู้ใน
ตราสนิคา้” [7] 

Brand Awareness หรือการตระหนักรู้ถึงการมอียู่ของ     
แบรนดใ์นใจผูบ้รโิภค การรบัรูแ้บรนดเ์ป็นแนวคดิทางการตลาดทีช่่วย
ใหน้กัการตลาดหาระดบัทีล่กูคา้จดัอนัดบัแบรนด์นัน้ๆ ไวใ้นใจ (level) 
และแนวโน้มความต้องการ (trend) ในความรู้สกึของผู้บรโิภคและ
ความตระหนกัในการด ารงอยู่ของแบรนด์ นักการตลาดประเมนิระดบั
ต่างๆ ของแบรนด์โดยขึ้นอยู่กบัการจ าได้หรอืตระหนักไดข้องลูกค้า 
เช่น เวลาออกแบบสอบถามว่า "คุณเคยไดย้นิอะไรเกีย่วกบัแบรนด์เอ
หรอืไม?่" หรอื "ถา้คดิถงึรถหรรูาคาแพงแลว้คุณคดิถงึรถยีห่อ้อะไร?" 
หากการวดัผลพบว่าเปอรเ์ซน็ต์การจ าไดห้รอืตระหนกัไดข้องลูกคา้ต ่า
กว่าที่คาดไว้ ท าให้เราสามารถวิจยัและพฒันาในส่วนนี้ได้มากขึ้น 
ค าถามที่ต้องคดิถึงอยู่เสมอคอื “ท าอย่างไรผู้บริโภคจะนึกถึงสนิค้า
และบรกิารของบรษิทัเราเป็นอย่างแรกเมือ่พดูถงึสนิคา้ในหมวดนี้” [3] 

 
2.)วตัถปุระสงคข์องการวิจยัแบบทดสอบ  

เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการรบัรู้ของผู้บรโิภคต่อแบรนด์
สนิคา้ประเภทมนัฝรัง่อบกรอบและนมชอ็กโกแลต มอลท ์
 
การออกแบบงานวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิทดสอบการรบัรูข้องแบรนด์มนัฝรัง่
อบกรอบและนมช็อกโกแลต มอลท์โดยเป็นการทดสอบแบบไม่
เปิดเผยขอ้มลู (Blind Test) ของแบรนดท์ีใ่ชท้ดสอบ 

การทดสอบได้แบ่งค าถามเป็นสองส่วน ได้แก่ ค าถามก่อน
การทดสอบและค าถามหลงัการทดสอบ ค าถามก่อนการทดสอบจะ
เป็นการสอบถามทัว่ไปเกีย่วกบัความชืน่ชอบหรอือยู่ในใจและแบรนด์
ที่ผู้ทดสอบบริโภคบ่อยมากที่สุดของมันฝรัง่อบกรอบและนม
ชอ็กโกแลต มอลต์ ในส่วนของค าถามหลงัการทดสอบนัน้พฒันามา
จากประสบการณ์ด้านอารมณ์ (Emotional Experiences) และ
การตลาดผ่านประสาทสมัผสัและความรู้สกึ (Sensory Marketing) 
หมายถงึ วธิกีารและเทคนิคทางดา้นการตลาดทีจ่ะชกัจูง ลูกคา้ใหซ้ื้อ
ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร โดยการใช้อิทธพิลจากประสาทการรบัรู้ของ
ลกูคา้ ประกอบเขา้กบัเหตุผลเพือ่สรา้งความรูส้กึ และพฤตกิรรมทีเ่รา
ต้องการให้ได้ในที่สุด ได้แก่ ประสาทการรบัรู้ทัง้ห้าของคน นัน่คือ 
ภาพที่มองเห็นด้วยตา เสยีงที่ได้ยนิด้วยหู กลิน่ที่สมัผสัได้ด้วยจมูก 
รสชาตทิีร่บัรูไ้ดด้ว้ยลิน้ และความรูส้กึทีไ่ดจ้ากการสมัผสั ซึ่งท าใหเ้รา
สามารถรบัรู้ถึงลกัษณะของสิง่เร้าที่มาจากทัง้ภายนอกและภายใน
ร่างกายของเราเอง 
 
3.)กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส าหรบังานวจิยัครัง้นี้เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยไม่
ใช้ความน่าจะเป็น (Non – probability Sampling) เป็นการเลอืก
ตวัอย่างโดยไมค่ านึงว่าตวัอย่างแต่ละหน่วยมโีอกาสถูกเลอืกมากน้อย
เท่าไร  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental 

การเปิดรบั (Exposure) 

ความสนใจ (Attention) 

การตคีวาม
(Interpretation) 
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Sampling) จากการสุ่มตวัอย่างในงานวนั TNI DAY 2016 และ TNI 
World Class 2016 ซึง่ไดผู้เ้ขา้ร่วมทดสอบทัง้หมด 225 คน 
 
4.)วิธีการทดสอบ 

ในการศกึษานี้ได้ใช้ การทดสอบแบบอ าพรางฝ่ายเดียว 
(Single-blinded experiment) หมายถงึการทดสอบทีไ่มเ่ปิดเผยขอ้มลู
ชื่อแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ทุกชนิด ไม่มกีารชี้น าหรือให้ข้อมูลใดใด
ทัง้สิน้ การทดสอบทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความเอนเอยีงในผลการทดสอบ 
ไมใ่หผู้ร้่วมการทดสอบรบัรู ้แต่ผูท้ าการทดสอบจะมขีอ้มลูทัง้หมด [8] 
 
ก่อนการทดสอบ ผูท้ดสอบตอบค าถาม ดงันี้ 
1. แบรนดม์นัฝรัง่อบกรอบทีช่ ืน่ชอบหรอือยู่ในใจและแบรนด์ทีบ่รโิภค
บ่อยมากทีสุ่ด 

2. แบรนด์นมชอ็คโกแลต มอลต์ทีช่ ื่นชอบหรอือยู่ในใจและแบรนด์ที่
บรโิภคบ่อยมากทีสุ่ด  
 

ช่วงการทดสอบ  
จดัแบ่งเป็นสองโต๊ะ โต๊ะแรกเป็นมนัฝรัง่อบกรอบวางเรยีงกนั

ในจานเปล่า 3 ใบ 3 แบรนด์ โต๊ะที ่2 เป็นนมชอ็คโกแลตใส่ในแกว้
เปล่า 3 ใบ 3 แบรนด์  โดยผูท้ดสอบแต่ละคนจะต้องชมิผลติภณัฑ์
ทัง้หมด และตอบค าถามว่าแต่ละจานและแต่ละแกว้นัน้เป็นผลติภณัฑ์
ของแบรนด์ใดบ้าง โดยให้สงัเกตจากลกัษณะ รูปทรง ขนาด สีสนั 
รสชาต ิกลิน่และท าการตอบค าถาม 
 
ผลการทดสอบ 
 
ตารางที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปผูท้ดสอบ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศชาย 105 46 
เพศหญงิ 120 54 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 20 ปี 208 92.4 
21 – 25 ปี 7 3.1 
26 – 30 ปี 7 3.1 
31 – 35 ปี 3 1.4 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี 30 13 
ระดบัปรญิญาตร ี 189 84 
ระดบัสูงกวา่ปรญิญาตร ี 6 3 

รายได้ (ต่อเดือน) จ านวน ร้อยละ 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 192 85.3 
10,000 – 20,000 บาท 15 6.7 
20,001 – 30,000 บาท 10 4.4 
30,001 – 40,000 บาท 5 2.2 
มากกวา่ 40,000 บาท 3 1.4 
Total 225 100 

 

 

จากตารางที ่1 การวจิยัแบบทดสอบครัง้นี้ไดใ้ช้การสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างจากผู้เขา้ทดสอบทัง้หมด 225 ตวัอย่าง พบว่าผู้เขา้ร่วม
ทดสอบ เป็นเพศหญิงจ านวน 120 คนจากทัง้หมด 225 คน คดิเป็น
รอ้ยละ  53.3 อายุเฉลีย่ที ่15 – 20 ปี จ านวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
92.4 การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ทีร่ะดบัปรญิญาตร ีจ านวน 189 คน คดิ
เป็นร้อยละ 84 รายได้ของผู้ทดสอบส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ต ่ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.3 
ตารางที ่2 แบรนดม์นัฝรัง่อบกรอบทีช่ ืน่ชอบหรอือยู่ในใจมากทีสุ่ด 

แบรนดท่ี์ช่ืนชอบหรืออยู่ในใจ จ านวน ร้อยละ 
1. Lay’s (เลย ์สแตก) 156 69.3 
2. Pringles (พริงเก้ิล) 48 21.3 
3. Testo (เทสโต) 8 3.6 
4. Roller Coaster (โรลเลอรโ์คสเตอ้ร)์ 3 1.3 
5. Mister Potato (มสิเตอรโ์ปเตโต)้ 3 1.3 
6. อื่น ๆ เชน่ Crunch Chip (ครัน้ชปิ) Ringo 7 3.2 
 
ตารางที ่3 แบรนดม์นัฝรัง่อบกรอบทีบ่รโิภคบ่อยมากทีสุ่ด 

แบรนดท่ี์บริโภคบ่อย จ านวน ร้อยละ 
1. Lay’s (เลย ์สแตก) 182 80.9 
2. Pringles (พริงเก้ิล) 20 8.9 
3. Testo (เทสโต) 10 4.4 
4. Mister Potato (มสิเตอรโ์ปเตโต)้ 4 1.8 
5. อื่น ๆ เชน่ Crunch Chip (ครัน้ชปิ) Ringo 6 2.7 
6. ไมต่อบ 3 1.3 

 
จากตารางที ่2 และ 3 แสดงใหเ้หน็ว่าแบรนด์ของมนัฝรัง่อบ

กรอบแผ่นเรยีบที่ผู้บรโิภคชื่นชอบ นึกถึงและบรโิภคเป็นล าดบัแรก
ตรงกนั ได้แก่ แบรนด์เลย์ สแตก คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 และ 80.9 
ตามล าดบั รองลงมาไดแ้ก่ พรงิเกิล้ และเทสโต เราสามารถตคีวามได้
ว่าแบรนดท์ีผู่บ้รโิภคทานเป็นกจิวตัรกค็อืแบรนดท์ีล่กูคา้คุน้เคย ระลกึ
ถงึและชืน่ชอบ 
 
ตางรางที ่4 แบรนดน์มชอ็คโกแลตทีช่ ืน่ชอบหรอือยู่ในใจมากทีสุ่ด 

แบรนดท่ี์ช่ืนชอบหรืออยู่ในใจ จ านวน ร้อยละ 
1. ไมโล 49 21.8 
2. โอวลัติน 62 27.6 
3. ดชัมลิค ์ 16 7.1 
4. โพรโ์มสต ์ 39 17.3 
5. ไทยเดนมารก์ 9 4.0 
6. ดมีอลต ์ 6 2.7 
7. หนองโพ 6 2.7 
8. เมจ ิ 26 11.6 
9. อื่น ๆ  5 2.2 
10. ไมม่แีบรนดใ์นใจ 7 3.1 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ตางรางที ่5 แบรนดน์มชอ็คโกแลตทีบ่รโิภคบ่อยมากทีสุ่ด 
แบรนดท่ี์บริโภคบ่อย จ านวน ร้อยละ 

1. ไมโล 37 16.4 
2. โอวลัติน 57 25.3 
3. ดชัมลิค ์ 15 6.7 
4. โพรโ์มสต ์ 47 20.9 
5. ไทยเดนมารก์ 9 4.0 
6. ดมีอลต ์ 6 2.7 
7. หนองโพ 5 2.2 
8. เมจ ิ 31 13.8 
9. อื่น ๆ  9 4.0 
10. ไมม่แีบรนดใ์นใจ 9 4.0 

 
จากตารางที ่4 และ 5 แสดงใหเ้หน็ว่าแบรนด์ของนมชอ็คโก

แลต มอลทท์ีผู่บ้รโิภคชืน่ชอบ นึกถงึและบรโิภคเป็นล าดบัแรกตรงกนั  
ไดแ้ก่ แบรนด์โอวลัตนิ คดิเป็นรอ้ยละ 27.6 และ 25.3 ตามล าดบั แต่
ล าดบัสองและสามส าหรบั แบรนดท์ีผู่บ้รโิภคชืน่ชอบนึกถงึและบรโิภค
ไมต่รงกนั  

               
รปูที ่1 มนัฝรัง่แผน่เรยีบอบกรอบทีน่ ามาทดสอบ  

 

ช่วงทดสอบมันฝรัง่แผ่นอบกรอบ รสดัง้เดิม แบรนด์ที่
น ามาใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ เลย ์สแตก พรงิเกิ้ล และ ลโิก ้ตามล าดบั หลงั
การทดสอบด้วยการชมิผลติภณัฑ์แบรนด์ต่าง ๆ กนั โดยสงัเกตจาก
รูปทรงหรอืลกัษณะ รสชาตแิละกลิน่ของมนัฝรัง่แผ่นอบกรอบ ไดผ้ล
ดงันี้ 
ตารางที ่6 แบรนดท์ีเ่ลอืกตอบส าหรบัค าตอบแบรนดท์ี ่1  

แบรนดท่ี์เลือกตอบมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
1. เลย ์สแตก 136 60.5 
2. พรงิเกิล้ 46 20.4 
3. เทสโต ้ 16 7.1 
4. โรลเลอร ์โคสเตอร ์ 15 6.7 
5. มสิเตอรโ์ปเตโต ้ 12 5.3 
ตารางที ่7 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่1 

ปัจจยัท่ีใช้ตอบ จ านวน ร้อยละ 
1. ทัง้หมด (ลกัษณะ รสชาติ และกล่ิน) 73 53.67 
2. รสชาต ิ 25 18.39 
3. ลกัษณะและรสชาต ิ 14 10.30 
4. รสชาต ิและกลิน่ 9 6.62 
5. ลกัษณะ 8 5.88 
6. กลิน่ 5 3.67 
7. ลกัษณะและกลิน่ 2 1.47 

รวม 136 100 
 

จากตารางที ่6 และ 7 พบว่าผูท้ดสอบตอบค าถามว่าแบรนด์
ทีน่ ามาทดสอบคอื แบรนด์เลย์ สแตก ตรงกบัแบรนด์ทีถู่กน ามาใชใ้น
การทดสอบถูกคดิเป็นร้อยละ 60.5 (136 คน) โดยอาศยัปัจจยัด้าน
ลกัษณะ รสชาต ิและกลิน่ คดิเป็นรอ้ยละ 53.67 (73 คนจาก 136 คน) 
ส่วนปัจจยัอื่น ๆ รองลงมา 

 
ตารางที ่8 แบรนดท์ีเ่ลอืกตอบส าหรบัค าตอบแบรนดท์ี ่2 

แบรนดท่ี์เลือกตอบมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
1. พริงเก้ิล 152 67.5 
2. เลย ์สแตก 56 24.9 
3. เทสโต ้ 6 2.7 
4. โรลเลอร ์โคสเตอร ์ 5 2.2 
5. มสิเตอรโ์ปเตโต ้ 4 1.8 
6. อื่น ๆ 2 0.9 

 
ตารางที ่9 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่2 

ปัจจยัท่ีใช้ตอบ จ านวน ร้อยละ 
1. ลกัษณะและรสชาติ 89 58.55 
2. รสชาต ิ 27 17.76 
3. ทัง้หมด (ลกัษณะ รสชาต ิและกลิน่) 18 11.84 
4. ลกัษณะ 10 6.58 
5. รสชาต ิและกลิน่ 5 3.29 
6. กลิน่ 3 1.98 

รวม 152 100 
 
จากตารางที ่8 และ 9 พบว่าผูท้ดสอบตอบค าถามว่าแบรนด์

ทีน่ ามาทดสอบคอื แบรนดพ์รงิเกิล้ ตรงกบัแบรนดท์ีถู่กน ามาใชใ้นการ
ทดสอบถูกคิดเป็นร้อยละ 67.5 (152 คน) โดยอาศัยปัจจยัด้าน
ลกัษณะรปูทรงของผลติภณัฑ ์และรสชาตเิท่านัน้คดิเป็นรอ้ยละ 58.55 
(89 คนจาก 152 คน) ส่วนปัจจยัอื่น ๆ รองลงมา 
ตารางที ่10 แบรนดท์ีเ่ลอืกตอบส าหรบัค าตอบแบรนดท์ี ่3 

แบรนดท่ี์เลือกตอบมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
1. มิสเตอรโ์ปเตโต้ 68 30.2 
2. เทสโต ้ 45 20.0 
3. เลย ์สแตก 42 18.7 
4. พรงิเกิล้ 40 17.8 
5. โรลเลอร ์โคสเตอร ์ 21 9.3 
6. อื่น ๆ  9 4.0 
ตารางที ่11 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่3 

ปัจจยัท่ีใช้ตอบ จ านวน ร้อยละ 
1. รสชาติ 55 80.89 
2. ทัง้หมด (ลกัษณะ รสชาต ิและกลิน่) 8 11.76 
3. ลกัษณะและรสชาต ิ 2 2.94 
4. ลกัษณะ 1 1.47 
5. กลิน่ 1 1.47 
6. ลกัษณะและกลิน่ 1 1.47 

รวม 68 100 
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จากตารางที ่10 และ 11 พบว่าแบรนด์ทีน่ ามาใชท้ดสอบ คอื 
ลโิก้ และแบรนด์ที่คนเลอืกตอบมากที่สุดส าหรบัแบรนด์ที่ 3 ได้แก่ 
มสิเตอร์โปเตโต้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.2 (68 คน) โดยอาศยัปัจจยัดา้น
รสชาตเิท่านัน้ในการคาดเดาค าตอบคดิเป็นรอ้ยละ 80.89 (55 คนจาก 
68 คน) โดยทีไ่ม่มผีูท้ดสอบคนใดตอบค าถามว่าเป็นแบรนด์ลโิกเ้ลย 
ท าให้ตีความได้ว่า แบรนด์ลิโก้ถึงแม้จะมมีานานและวางอยู่บนชัน้
เดยีวกบั พรงิเกิ้ลและเลย์ ก็ยงัไม่สามารถท าให้ผู้บรโิภคระลกึถึงได้
เลยแมแ้ต่น้อย นอกจากนี้แบรนด์ลโิก้และแบรนด์มสิเตอร์โปเตโต้มี
รสชาตทิีค่่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั ท าใหผู้ท้ดสอบเทคะแนนใหแ้ก่แบรนด์
มสิเตอรโ์ปเตโต ้
 

      
รปูที ่2 นมชอ็คโกแลตมอลทแ์บรนดท์ีน่ ามาทดสอบ 

 

ช่วงทดสอบนมชอ็คโกแลตมอลต์ แบรนด์ทีน่ ามาใช้ทดสอบ 
ไดแ้ก่ ดมีอลต์ ไมโล และ โอวลัตนิ ตามล าดบั 

หลงัการทดสอบโดยใหช้มิผลติภณัฑ์แบรนด์ต่าง ๆ กนั โดย
สงัเกตจากสหีรอืลกัษณะ รสชาติและกลิน่ของนมช็อคโกแลต ได้ผล
ดงันี้ 
ตารางที ่12 แบรนดท์ีเ่ลอืกตอบส าหรบัค าตอบแบรนดท์ี ่1  

แบรนดท่ี์เลือกตอบมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
1. โอวลัตนิ 126 56 
2. โฟรโ์มสต ์ 41 18.2 
3. ไมโล 40 17.8 
4. ดีมอลต ์ 9 4.0 
5. อื่น ๆ  9 4.0 

ตารางที ่13.1 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่1 
ปัจจยัท่ีใช้ตอบแบรนดดี์มอลต ์ จ านวน ร้อยละ 

1. รสชาติ 8 88.89 
2. รสชาต ิและกลิน่ 1 11.11 

รวม 9 100 
 

ตารางที ่13.2 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่1 
ปัจจยัท่ีใช้ตอบแบรนดโ์อวลัติน จ านวน ร้อยละ 

1. รสชาติ 105 83.33 
2. ทัง้หมด (ส ีรสชาต ิและกลิน่) 12 9.52 
3. รสชาต ิและกลิน่ 5 3.98 
4. สแีละรสชาต ิ 3 2.38 
5. กลิน่ 1 0.79 

รวม 126 100 
จากตารางที่ 12, 13.1 และ 13.2 พบว่าแบรนด์ที่น ามาใช้

ทดสอบ คือ ดีมอลต์ แต่แบรนด์ที่ผู้ทดสอบเลือกตอบมากที่สุดส าหรบัแบ
รนดแ์รก ไดแ้ก่ โอวลัตนิ คดิเป็นรอ้ยละ 56 (126 คนจาก 225 คน) ในขณะ
ผูท้ดสอบเลือกตอบค าตอบทีต่รงกบัค าตอบจรงิ ๆ คือ แบรนด์ดีมอลต์คิด
เป็นรอ้ยละ 4 (9 คน) โดยค าตอบทัง้สองนัน้อาศยัปัจจยัด้านรสชาตเิท่านัน้ 
ในการตอบคดิเป็นรอ้ยละ 83.33 (105 คนจาก 126 คน) และ คดิเป็นรอ้ยละ 

88.89 (8 คนจาก 9 คน) ส าหรบัโอวลัตนิและดมีอลต์ตามล าดบั สามารถ
ตคีวามไดว้่า การลิม้รสรสชาตผิลติภณัฑข์องสองแบรนดน์ี้มรีสชาตใิกลเ้คยีง
กนัมาก ท าใหผู้ท้ดสอบเทคะแนนใหแ้ก่แบรนดโ์อวลัตนิคดิเป็นรอ้ยละ 83.33 
ตารางที ่14 แบรนดท์ีเ่ลอืกตอบส าหรบัค าตอบแบรนดท์ี ่2 

แบรนดท่ี์เลือกตอบมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
1. ไมโล 84 37.3 
2. ดมีอลต ์ 59 26.2 
3. โฟรโ์มสต ์ 40 17.8 
4. โอวลัตนิ 13 5.8 
5. ไทย – เดนมารค์ 12 5.3 
6. ดชัมลิค ์ 9 4.0 
7. เมจ ิ 5 2.2 
8. อื่น ๆ  3 1.3 

 

ตารางที ่15 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่2 
ปัจจยัท่ีใช้ตอบแบรนดไ์มโล จ านวน ร้อยละ 

1. สีและรสชาติ 37 44.06 
2. ส ี 20 23.81 
3. รสชาต ิ 11 13.09 
4. รสชาต ิและกลิน่ 8 9.52 
5. ทัง้หมด (ส ีรสชาต ิและกลิน่) 6 7.14 
6. สแีละกลิน่ 2 2.38 

รวม 84 100 
จากตารางที ่14 และ 15 พบว่าผูท้ดสอบตอบค าถามว่า    

แบรนด์ทีน่ ามาทดสอบคอื แบรนด์ไมโล ตรงกบัแบรนด์ทีถู่กน ามาใช้
ในการทดสอบถูกคดิเป็นรอ้ยละ 37.3 (84 คน) โดยอาศยัปัจจยัหลกั
ดา้นสแีละรสชาตคิดิเป็นร้อยละ 44.08 (37 คนจาก 84 คน) ส่วน
ปัจจยัเรื่องสขีองผลติภณัฑ์ก็เป็นปัจจยัที่ท าให้คนเลอืกตอบคิดเป็น
รอ้ยละ 23.81 (20 คนจาก 84 คน) ท าใหเ้หน็ว่า ไมโลเป็นผลติภณัฑ์
ทีม่สีคี่อนขา้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์กว่าผลติภณัฑ์ชอ็คโกแลตมอลท์
ในแบรนดอ์ื่น ๆ เพราะสเีป็นปัจจยัหนึ่งในค าตอบทีค่นเลอืกตอบมาก
ทีสุ่ดและมอีทิธพิลต่อการระลกึถงึผลติภณัฑ์ 
ตารางที ่16 แบรนดท์ีเ่ลอืกตอบส าหรบัค าตอบแบรนด์ที ่3 

แบรนดท่ี์เลือกตอบมากท่ีสุด จ านวน ร้อยละ 
1. ไมโล 86 38.2 
2. โอวลัติน 78 34.7 
3. โฟรโ์มสต ์ 27 12.0 
4. ดมีอลต ์ 16 7.1 
5. อื่นๆ  15 6.7 
6. เมจ ิ 3 1.3 
ตารางที ่17 ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการตอบค าถามส าหรบัแบรนดท์ี ่3 

ปัจจยัท่ีใช้ตอบแบรนดโ์อวลัติน จ านวน ร้อยละ 
1. รสชาติ 51 65.38 
2. ทัง้หมด (ส ีรสชาต ิและกลิน่) 13 16.67 
3. สแีละรสชาต ิ 6 7.69 
4. รสชาต ิและกลิน่ 4 5.13 
5. กลิน่ 3 3.85 
6. สแีละกลิน่ 1 1.28 

รวม 78 100 
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จากตารางที่ 16 และ 17 ค าตอบส าหรบัแบรนด์นี้ ได้แก่ 
โอวลัติน จากผลส ารวจพบว่าแบรนด์มคีนตอบมากทีสุ่ดคอื แบรนด์
ไมโลคดิเป็นรอ้ยละ 38.2 (86 คน) ส่วนแบรนดโ์อวลัตนิเป็นอนัดบัสอง 
คดิเป็นรอ้ยละ 34.7 (78 คน) โดยอาศยัปัจจยัดา้นรสชาตเิป็นหลกัถงึ 
คดิเป็นรอ้ยละ 65.38 (51 คนจาก 78 คน) อาจตคีวามไดว้่ารสชาติ
ของไมโลและโอวลัตนิมรีสชาตทิีใ่กลเ้คยีงกนั เพราะจ าผลของค าตอบ
ทไีดก้ลายเป็นว่าผูท้ดสอบเลอืกตอบไมโลมากทีสุ่ดและคะแนนไม่ได้
แตกต่างจากแบรนดท์ีน่ ามาทดสอบจรงิ ต่างกนัคดิเป็นรอ้ยละ 3.5  

จากผลการทดสอบส าหรบัผลติภณัฑ์ที่ไม่แตกต่างกนัอย่าง
โดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนัน้ ก็ไม่สามารถท าให้
ผูบ้รโิภคแยกแยะแบรนด์ได้อย่างแม่นย า และเป็นที่สรุปได้ว่าความ
ยาวนานของแบรนด์ผลติภณัฑ์ที่มอียู่ในตลาด ก็ยงัไม่สามารถท าให้
ผู้บริโภคชื่นชอบได้เท่ากบัแบรนด์ที่ผ่านตาผู้บริโภคมากที่สุด อาท ิ
เลย์ ทีผู่บ้รโิภคจะนึกถงึมากกว่า พรงิเกลิซึ่งมีในตลาดและครองส่วน
แบ่งมาอย่างยาวนานกย็งัแพใ้หก้บัเลย์ ในส่วนของชอ็คโกแลต มอลต์ 
การระลกึถงึชือ่แบรนดไ์มต่่างกนัมากนกั เป็นแบรนด์ทีผู่บ้รโิภคจะนึก
ถงึเป็นล าดบัแรก ๆ โดยมแีบรนดอ์ื่นแทรกเขา้มาน้อยมาก เรยีกไดว้่า
ทัง้สองแบรนดน์ี้ทิง้คู่แขง่อย่างขาดลอย  

จากบทความเรื่อง Blind Taste Test of Soft-drinks – A 
Comparison Study on Coke and Pepsi ของ Dr. N. 
RAMANJANEYALU และคณะ ซึ่งได้ท าการทดสอบผลิตภัณฑ์
น ้าอดัลมสดี า โดยใชว้ธิกีารทดสอบคลา้ย ๆ กบัผูว้จิยั สามารถสรุปได้
ว่าไม่ว่าบรษิัทจะผลติสนิค้าที่มคีุณภาพดเีพยีงใด คุณภาพในแง่ของ
คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ ก็ยงัไม่เพียงพอในการสร้างแบรนด์ให้
แข็งแกร่งและยัง่ยืนได้ บริษัทต้องสร้างภาพลักษณ์และก าหนด
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณในใจลูกค้าให้ถูกต้องด้วย โคคาโคล่า
กลายเป็นแบรนด์ดงัระดบัโลกทีไ่ม่ใช่เพราะคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์
แต่เป็นเพราะแบรนด์ที่ได้สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคขึ้นทัว่โลก 
Malcolm Gladwell ได้พสิูจน์และแสดงให้เห็นว่าความส าเร็จของ 
Pepsi ผ่าน Coca-Cola ใน "Pepsi Challenge" เป็นผลมาจาก
ลกัษณะทีผ่ดิพลาดของวธิกีาร "sip test" และผู้ทีช่ ื่นชอบเครื่องดื่ม
ทัว่ไปจะชอบความหวานมากกว่าของเครื่องดื่มสองชนิดที่ข ึน้อยู่กบั
การจบิเพยีงครัง้เดยีว [8] 
 

5.)บทสรปุ 
ในการทดสอบครัง้นี้ปัจจยัทีใ่ชใ้นการวดัการรบัรู้ ผลติภณัฑ์

ของแบรนด์มนัฝรัง่แผ่นอบกรอบและช็อคโกแลต มอลท์ ได้แก่ จาก
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไม่ได้มผีลต่อการรบัรู้ได้อย่างถูกต้องของทุก   
แบรนด์ แต่โดยภาพรวมแล้วก็ยงัสามารถตอบค าถามในแบรนด์ที่มี
ชื่อเสยีงและคุน้หูไดถู้กต้องอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของผูเ้ขา้ทดสอบ
ทัง้หมด ทัง้นี้ผลลพัธ์ทีไ่ดใ้นครัง้นี้อาจไม่เป็นทีพ่อใจของบรษิทัทีผ่ลติ
มนัฝรัง่อบกรอบหรือนมช็อคโกแลต มอลท์นัก เพราะบางแบรนด์
มัน่ใจว่าผลติภณัฑข์องบรษิทัตนนัน้ตอ้งเป็นทีห่นึ่งในใจผูบ้รโิภคอย่าง
แน่นอน แบรนด์ไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จทัง้หมดให้แก่
บรษิทัได ้ 

 
รปูที ่3 ลูกเกดอบแหง้แบรนดล์โิก ้(Ligo) 

 

แมแ้ต่แบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงมาอย่างยาวนานและเป็นทีรู่จ้กักนัด ี
อาท ิลโิก ้ผูผ้ลติลูกเกดอบแหง้กย็งัไม่สามารถน าพาผลติภณัฑ์ตวัอื่น
ให้เป็นที่รู้จกัได้หรือแมแ้ต่ไมโลก็ยงัไม่สามารถดงึลกัษณะเด่นด้าน
คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์อาท ิรสชาต ิหรอืสทีีแ่ตกต่างจากนมชอ็คโก
แลต มอลต์ แบรนดอ์ื่น ๆ เพือ่เป็นทีจ่ดจ าแก่ผูบ้รโิภคได ้ดงันัน้บรษิทั
ยงัคงต้องหาจุดเด่นและคน้หาต าแหน่งในตลาดใหเ้จอ รวมไปถงึการ
โฆษณาใหเ้ขา้ถงึตวัตนทีแ่ทจ้รงิของผลติภณัฑแ์ละแบรนดด์ว้ย   
 
6.)กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีขอบคุณ 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่ นผู้ให้การสนับสนุนในการจดัท าการ
ทดสอบครัง้นี้  และขอขอบคุณผู้ร่วมทดสอบทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลอืและร่วมมอืในการทดสอบเป็นอย่างด ีจนท าใหผ้ลวจิยัครัง้นี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อวเิคราะหร์ูปแบบความสมัพนัธ์
ของ ความคุ้นเคย และความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์ หรอื E-Wallet บน
สมารท์โฟนของประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร การวจิยัในครัง้นี้
เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ประชากรในการวจิยัในครัง้นี้คอืประชาชนทีอ่าศยัใน
กรุงเทพมหานคร ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย กลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาได้แก่ 
ประชาชนทีอ่าศยัในกรงุเทพมหานครจ านวน 300 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วย
แบบสอบถาม การทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติิการวเิคราะหแ์บบจ าลองโมเดล
สมการโครงสรา้ง (Structural Equation Modeling : SEM) ด้วยโปรแกรม 
STATA เวอรช์ ัน่ 14 ผลการวจิยัพบว่า 1) แบบจ าลองสมการโครงสรา้งเชงิ
สมมตฐิานทีก่ าหนดขึน้มานัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษใ์นระดบัด ี
(χ2 = 134.56, df = 48, RMSEA = 0.081, SRMR = 0.025 , CFI = 0.97, 
TLI = 0.96, CD = 0.92) 2) พบว่าปัจจยัความคุ้นเคยมอีทิธพิลทัง้ทางตรงต่อ
ความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์และทางออ้มผา่นทางความไวใ้จและทศันคต ิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิและ ความไว้ใจและทศันคตกิม็อีทิธพิลทางตรงต่อ
ความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิดว้ยเชน่กนั 
ค าส าคญั:กระเป๋าเงนิอเิล็คโทรนิค สมาร์ทโฟน ความคุ้นเคย  ความตัง้ใจ 
แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze relation of 
Familiarity and Behavioral intention to use E-walleton smart phone of 
residents living in Bangkok. This research was a survey research 
testing 300 samples of people live in Bangkok. The data were collected 
by questionnaire. The hypothesis testing used the analysis model 
structural equation model (SEM) using STATA version 14. The 
research revealed as follows. 1) The measurement model is consistent 
with empirical study is at good fit. (χ2 = 134.56, df = 48, RMSEA = 
0.081, SRMR = 0.025, CFI = 0.97, TLI = 0.96, CD = 0.92) 2) The 
Familiarity have statistically significant direct and indirect effect on 
Intention to use E-wallet Moreover,Trust and Attitude have statistically 
significant direct effects on Intention to use E-wallet too. 
Keywords:E-wallet,Smartphone, Familiarity,Intention, SEM 
 
 
 

1) บทน า 
สมารท์โฟนในปัจจุบนันี้มคีวามสามารถในการช่วยเหลอืมนุษย์

ในการด าเนินชวีติเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสามารถพื้นฐานใน
การตดิต่อสือ่สารระหว่างมนุษยท์ัง้ในรปูแบบของเสยีง ขอ้ความ หรอืจะ
เป็นการสื่อสารทีเ่ห็นทัง้รูปและเสยีงอย่างวดีโีอคอล์ล เครื่องมอืในการ
ผ่อนคลายอารมณ์ต่างๆทัง้ในรูปแบบของการฟังเพลง ดูภาพยนต์ ดู
คลปิผ่านทางยูทูปส์ หรอืจะเป็นเกมส์ต่างๆทัง้ในระบบสองมติหิรอืสาม
มติกิม็ใีหเ้ลอืกอย่างมากมาย 

กระเป๋าเงนิอิเล็คโทรนิค (E-Wallet) ก็เป็นอีกความสามารถ
หนึ่งของสมาร์ทโฟน ที่เป็นระบบการช าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ
ผ่านแอพ หรือโซลูชัน่  แทนบัตรเครดิตหรือเงินสด โดยผู้พัฒนา
แอพหรอืระบบจะเป็นตัวกลางในการติดต่อและเชื่อมต่อระบบให้กบั
รา้นคา้เมือ่มกีารอนุมตัใิหใ้ชบ้รกิาร เป็นการจ่ายเงนิทีใ่ชผ้่านทางสมาร์ท
โฟนหรอืเรยีกว่า Mobile Payment ทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีรยีกว่า NFC (Near 
Field Communication) ทีฝั่งในสมารท์โฟน ในการแตะเพื่อช าระเงนิ ณ 
จุดช าระเงนิต่างๆ เช่น ซูเปอรม์ารเ์กต็ รถไฟฟ้า รา้นกาแฟ เป็นตน้ 

ประโยชน์ของกระเป๋าเงนิอเิลค็โทรนิคบนสมาร์ทโฟน สามารถ
ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะในประเดน็ต่อไปนี้ 

1) ความสะดวกรวดเร็วทีเ่พิ่มขึน้ อาท ิสามารถใช้บรกิารทาง
การเงนิไดทุ้กทีทุ่กเวลา (Anywhere Anytime Any Device) ตลอด 24 
ชัว่โมง ผ่านคอมพวิเตอร์หรอืสมารท์โฟนส่วนตวั 

2) ตน้ทุนการใชบ้รกิารทีต่ ่าลง อาท ิต้นทุนค่าธรรมเนียมทีถู่ก
ลง เนื่องจากมตีน้ทุนการด าเนินงานต ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ
การที่ไม่มสีาขาและพนักงานจ านวนมาก ขณะที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัด้านราคา ซึ่งกดดนัให้ค่าธรรมเนียมยิง่ลดลง 
นอกจากนี้ยงัมตี้นทุนค่าใชจ้่ายของผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลง เช่น ค่าเดนิทาง
ไปสาขา เป็นตน้ 

แมว้่าสิง่เหล่านัน้จะน ามาซึ่งความสะดวกสบายและการเขา้ถึง
บรกิารอนัมลีกัษณะทีเ่รยีกไดว้่า “Anywhere-Anytime-Any devices” 
แต่ในขณะเดียวกนันัน้ยงัมคี าถามเกี่ยวกบัความปลอดภยัของขอ้มูล
และการท าธุรกรรมเกดิขึ้นอย่างมากมายตามที่ปรากฏตามข่าวของผู้
ได้รบัความเสยีหายจากการใช้บรกิารทางการเงนิผ่านนวตักรรมทาง
การเงนิเช่นกนั 
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ดงันัน้จากความจ าเป็นและแนวโน้มของช่องทางในการช าระ
เงนิค่าสนิคา้และบรกิารต่างๆ โดยเฉพาะประโยชน์ต่าง ๆ ของกระเป๋า
เงนิออนไลน์หรอื E-Wallet บนสมาร์ทโฟน ทีไ่ด้กล่าวมาแลว้ในขัน้ต้น 
ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความปลอดภยั หรอืแมก้ระทัง่การลดต้นทุน
ของระบบเศรษฐกจิโดยภาพรวม รวมไปถึงอุปสรรคที่เกี่ยวกบัความ
เชื่อมัน่ในความปลอดภยัในการใช้งาน การวิจยัในครัง้นี้จงึมุ่งค้นหา
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใช ้e-payment หรอื e-wallet บนสมาร์ทโฟน
เพื่อเป็นแนวทางให้กับภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการส่งเสริมให้
ประชาชนหนัมาใช้งานกนัมากขึ้นและสามารถเพิม่คุณภาพชวีติของ
ประชาชนใหด้ยีิง่ข ึน้ในอนาคต 

 

2) ทบทวนวรรณกรรม 
2.1) ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: 
TRA)  

Fishbein & Ajzen (1975;1977) ไดเ้สนอกรอบความคดิของ
ความสมัพนัธ์ของ ความเชื่อ (Beliefs) ทศันคติ (Attitude) ความตัง้ใจ 
(Intention) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งที่ส าคญัตามแนวความคิด
ของทฤษฎนีี้เชือ่ว่า โดยปกตขิองมนุษยน์ัน้จะเป็นผูม้เีหตุผล ใชข้อ้มลูที่
มีประโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตดัสนิใจของตน และสิง่ที่อิทธพิลต่อพฤติกรรมและความตัง้ใจปฏบิตัิ
พฤตกิรรมของบุคคลจะมปัีจจยัทีส่ าคญัอยู่ 2 ปัจจยั คอื ทศันคตแิละ
การคลอ้ยตามกลุ่มในการทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้[1] 

 

 
ภาพที ่1 Theory of Researched Action 

 
แหล่งทีม่า: Fishbien, M. and Ajzen, I. (19xx) Belief, Attitude, Intention and behaviour: An Introduction to Theory and Research. Reading, 
MA.: Addison-Wesley. 
 
2.2) แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model: TAM) 

เป็นแบบจ าลองหรอืทฤษฎทีีไ่ดพ้ฒันาจากทฤษฎกีารกระท า
ดว้ยเหตุผล(TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) โดยจุดประสงค์
ของแบบจ าลอง TAM คอื การพยากรณ์หรอือธบิายพฤตกิรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกคน โดยแบบจ าลองนี้  คือตัวแบบที่มคีวาม
น่าเชือ่ถอืส าหรบัพยากรณ์ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยขีองผูบ้รโิภค
[2]โดยการใช ้TRA เป็นแนวคดิพืน้ฐานส าหรบัการอธบิายการเชื่อมโยง
กนัระหว่างตวัแปรในโครงสร้างของแบบจ าลอง คอื 1) การรบัรู้ว่ามี

ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) ซึ่งหมายถึง ระดบัขัน้ของ
บุคคลในการทีจ่ะใชง้านคอมพวิเตอร์จะเพิม่มากขึน้ หากเชื่อว่าจะท าให้
ประสทิธภิาพในการท างานภายใต้บรบิทขององค์การทีท่ างานอยู่นัน้ดี
ยิง่ข ึน้ และ 2) การรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use: 
PEOU) ซึง่หมายถงึ ระดบัขัน้ของบุคคลในการทีจ่ะใชง้านคอมพวิเตอร์
จะเพิม่มากขึน้ หากเชือ่ว่ามคีวามสะดวกและง่ายในการทีจ่ะใชง้านโดย
ที่ทัง้ 2 ปัจจยันี้ จะมอีิทธิพลต่อการใช้งานคอมพเิตอร์ผ่านตวัแปร
ทศันคตใินการใชง้านคอมพวิเตอร ์(Attitude Toward Using), ตามหลกั
ทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล[3] 

 

 
ภาพที ่2 Technology Acceptance Model 

 
แหล่งทีม่า: Davis,F.D. (1989,September). Perceivedusefulness,perceived ease of use, and user acceptance of information technology. 
MIS Quarterly, 13 (3) 319-340.
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2.3) แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned 
Behavior : TPB)  

ถูกพฒันาโดย Ajzen มาตัง้แต่ ปี 1985 จนถงึ ปี 2002 เป็น
ทฤษฎทีางดา้นจติวทิยาสงัคม (Social Psychology) โดยทฤษฎนีี้จะมี
ความคลา้ยคลงึกบั TRA ในประเดน็ทีว่่า ความเชื่อเกีย่วกบัพฤตกิรรม 
และ ความเชือ่เกีย่วกบักลุ่มทีเ่ป็นปัจจยัทีก่ าหนดความตัง้ใจกระท าหรอื
แสดงพฤตกิรรม แต่ในโครงสรา้งพืน้ฐานของทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน 
(TPB) นัน้ การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะเกดิจากการถูกชี้น าโดย
ความเชื่อ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเชื่อเกีย่วกบัพฤตกิรรม (Behavioral 
Beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่ม (Normative Beliefs) และความเชื่อ
เกีย่วกบัความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) ซึง่ความเชือ่แต่
ละตวัจะส่งผลต่อตวัแปรต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี้  1) ถ้าบุคคลมี
ความเชื่อว่า ถ้าท าพฤติกรรมนัน้แล้วจะได้ร ับผลในทางบวก ก็จะมี

แนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมนัน้ ในทางตรงขา้มหากมคีวาม
เชื่อว่า ถ้าท าพฤตกิรรมนัน้แล้วจะไดร้บัผลในทางลบ กจ็ะมแีนวโน้มที่
จะมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอพฤตกิรรมนัน้ (Attitude Toward the Behavior) 
และเมือ่มทีศันคตทิางบวก กจ็ะเกดิความตัง้ใจกระท า (Intention) ทีจ่ะ
แสดงพฤตกิรรมนัน้ อย่างเช่น นายสมศกัดิ ์มคีวามเชื่อว่า การเลอืกซื้อ
สินค้าบนเว็บไซต์ จะได้ร ับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านัน้อย่างครบถ้วน
ถูกตอ้งมากกว่าการเลอืกซื้อสนิคา้ตามรา้นทัว่ไป เขากจ็ะมทีศันคตทิีด่ ี
ต่อการเลอืกซื้อสนิคา้ และเกดิความตัง้ใจทีจ่ะซื้อสนิคา้บนเวบ็ไซต์ 2) 
ถ้าบุคคลได้รู้ได้เห็น หรือรบัรู้ว่าบุคคลที่มคีวามส าคญัต่อเขา ได้ท า
พฤตกิรรมนัน้ เขากจ็ะเกดิความเชือ่ต่อพฤตกิรรมนัน้ และกม็แีนวโน้มที่
จะคล้อยตามและท าตามบุคลนัน้ด้วย และ 3. ถ้าบุคคลเชื่อว่า มี
ความสามารถทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมในสภาพการณ์นัน้ได ้และสามารถ
ควบคุมใหเ้กดิผลดงัตัง้ใจ เขากม็แีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้[4] 

 

 
ภาพที ่3Theory of Planned Behavior 

 
แหล่งทีม่า: Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control: From cognition to behavior (p.11-
39). J. Kuhl and J. Beckmann (eds.), Heidelberg: Springer. 
2.4) ความคุน้เคย (Familiarity) 

ความคุ้นเคยหรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่าความเคยชิน 
หมายถึง การกระท าใดๆ บ่อยๆ จนเคยชิน ซึ่งความคุ้นเคยนี้ได้ถูก
น ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ 
Amazon.com [5] โดยทีค่วามคุ้นเคยจะมอีิทธพิลกบัความน่าเชื่อถือ  
[6] และความน่าเชื่อถือหรือความไว้ใจมอีิทธพิลกบัการซื้อสนิค้าบน
เวบ็ไซต์ฯ นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าความคุน้เคยมอีทิธพิลทางอ้อมผ่านความ
น่าเชือ่ถอืในการซื้อสนิคา้บนเวบไซต์ฯ  
2.5) ความไวใ้จ (Trust) 

ความไว้ใจ คอื ความเชื่อมัน่ที่มผีลมาจากความรูแ้ละความ
ช านาญ[7] ซึ่งการกระท าต่างๆ จะได้การยอมรบัจากผู้ที่ไว้วางใจ [8] 
โดยไว้ใจในผลของการกระท าจากผู้ที่ได้รบัความไว้วางใจจะเกิดขึ้น
แน่นอนในอนาคต [9] 

บทบาทของความไว้วางใจในการซื้อสินค้าหรือบริการ
โดยเฉพาะทางออนไลน์หรอืเวบ็ไซต์นัน้ ความไวใ้จจะมบีทบาทในการ
ตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก เพราะผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนัน้จะค านึงถึง 
คุณภาพสนิคา้ [10]จะตรงตามที่น าเสนอทางออนไลน์หรอืบนเวบ็ไซต์
หรอืไม่ และทีส่ าคญัเมื่อสัง่ซื้อแล้วจะถูกหลอกเอาเงนิไปโดยไม่ได้รบั

สนิคา้ สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีผู่้ซื้อสนิคา้ต้องมคีวามไวว้างใจในตวัเจ้าของ
เวบ็ไซต์หรอืผูข้ายทางออนไลน์หรอืเวบ็ไซต์นัน่เอง 
2.6) ทศันคต ิ(Attitude) 

ทศันคตขิองผูบ้รโิภคนัน้มคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการซื้อ
ทางด้านพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์หรอื e-commerce เป็นอย่างมาก มี
งานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่ าการมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจพาณิชย์
อเิล็กทรอนิคส์ จะน าไปสู่การตัดสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าออนไลน์หรอืบน
เว็บไซต์ [11] ดังนัน้การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคจึงมี
ความส าคญัต่อการท าธุรกรรมทางออนไลน์หรอืบนเวบ็ไซต์ 
2.7) ความตัง้ใจใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 

ความตัง้ใจใช้สินค้าหรือบริการ สามารถอธิบายได้ด้วย
กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี้ 

ขัน้ที ่1 การรบัรูถ้งึปัญหา กระบวนการซื้อจะเกดิขึน้เมือ่ผูซ้ื้อ
ตระหนกัถงึปัญหาหรอืความตอ้งการของตนเอง 

ขัน้ที ่ 2 การคน้หาขอ้มลู ในขัน้นี้ผูบ้รโิภคจะแสวงหาขอ้มลู
เพือ่ตดัสนิใจ ในขัน้แรกจะคน้หาขอ้มลูจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามา
ใชใ้นการประเมนิทางเลอืก หากยงัไดข้อ้มลูไม่เพยีงพอกต็้องหาขอ้มูล
เพิม่จากแหล่งภายนอก 
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ขัน้ที ่ 3 การประเมนิผลทางเลอืก ผูบ้รโิภคจะนาขอ้มลูทีไ่ด้
รวบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่และวเิคราะห์ขอ้ด ีขอ้เสยี ทัง้ในลกัษณะ
การเปรยีบเทยีบหาทางเลอืกและความคุม้ค่ามากทีสุ่ด  

ขัน้ที ่4 การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด หลงัการประเมนิ 
ผูป้ระเมนิจะทราบขอ้ด ีขอ้เสยี หลงัจากนัน้บุคคลจะต้องตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการแกปั็ญหามกัใชป้ระสบการณ์ในอดตีเป็นเกณฑ ์
ทัง้ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ื่น  

ขัน้ที ่5 การประเมนิภายหลงัการซื้อ เป็นขัน้สุดทา้ยหลงัจาก
การซื้อ ผูบ้รโิภคจะนาผลติภณัฑท์ีซ่ื้อนัน้มาใช ้และในขณะเดยีวกนักจ็ะ
ทาการประเมนิผลิตภัณฑ์นัน้ไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ไดห้ยุดตรงทีก่าร
ซื้อ[12] 

โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม จะเหน็ไดว้่าปัจจยัหลกั
ทีส่่งผลกระทบหรอืมอีทิธพิลต่อการใชง้านสนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ คอื 
ทศันคตแิละความน่าเชื่อถอืหรอืความไวว้างใจทีม่ต่ีอการใชส้นิคา้หรอื
บริการนัน้ๆ แต่มอีีกปัจจยัซึ่งมอีิทธิพลต่อความไว้วางใจซึ่งนัน่ก็คือ 
ความคุ้นเคย ซึ่งผู้วจิยัคดิว่าปัจจยันี้น่าจะมอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
สนิคา้และบรกิารเช่นกนั 
2.8) กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ดงันัน้ผู้วจิยัได้สรุปกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
ดงัแสดงในภาพที ่4 
 

 
ภาพที ่4 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

3) วิธีการวิจยั 
3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์
บนสมารท์โฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร การเลอืกตวัอย่างจะ
ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ซึ่งเป็นการ
สุ่มตวัอย่างทีทุ่ก ๆ ตวัอย่างมโีอกาสถูกเลอืกเท่า ๆ กนั (นราศร ีไววนิ

ชกุล และ ชูศักดิ ์อุดมศรี, 2548) จ านวนตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ซึ่ง
เพยีงพอในการใช ้SEM ในการวเิคราะหข์อ้มลู [13] 
3.2) เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เนื่องจากเป็นการวิจัยในครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถาม ทีเ่ป็นค าถาม
เกีย่วกบัระดบัของความคดิเหน็ ซึ่งใชม้าตราส่วนแบบ Likert Scale 5 
ระดบั 

การทดสอบหาความเชื่อมัน่(Reliability) เแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจและปรับปรุงแล้ว น าไปท าการทดสอบทางสถิติกับ
ตวัอย่าง 30 ตวัอย่าง โดยใช้สูตรสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s coefficient  alpha) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ดงัต่อไปนี้ 
ความคุน้เคย = .923 การไวใ้จ = .935 ทศันคต ิ= .882 และ ความตัง้ใจ
ใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์ = .883 

 
4) ผลการศึกษา 

การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความคุ้นเคยและความตัง้ใจใช้งานกระเป๋าเงนิ
ออนไลน์ของประชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครตามสมมตฐิานกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ พบว่าโมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์โดย
พจิารณาจากค่าสถิตปิระเมนิความกลมกลนืของตวัแบบกบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ (Chi square =134.56, df =48, Chi square/df =2.8, 
RMSEA=0.081, CFI=0.97, TLI=0.96, SRMR =0.025, CD=0.92) ดงั
แสดงในภาพ 5 

 

 
ภาพที ่5: ผลการวเิคราะหด์ว้ยแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง 

 
ผลการวิเคราะห์ เส้นทางอิทธิพลของตัวแปรแฝงใน

แบบจ าลองสมการโครงสร้างเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั สามารถแสดงไดด้งัตารางที1่ 
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ตาราง1 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และค่าอทิธพิลรวมของแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง(คะแนนมาตรฐาน) 
 

 
หมายเหตุ อทิธพิลทางตรง (DE) อทิธพิลทางออ้ม (IE) และอทิธพิลรวม (TE) 

 
จากตาราง 1 เมือ่พจิารณาจากค่าอทิธพิลรวม (total effect) 

พบว่า ความคุน้เคย (Familiarity) ความไวใ้จ (Trust) และทศันคต ิ
(Attitude) ทัง้ 3 ปัจจยันี้ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชก้ระเป๋า
เงนิออนไลน์หรอื E-Wallet และเมือ่พจิารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า 
ทศันคตมิอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์สงูทีสุ่ดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐานเท่ากบั 
0.84 รองลงมากค็อื ความคุน้เคยมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิ
ออนไลน์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
มาตรฐานเท่ากบั 0.77 และสุดทา้ยความคุน้เคยมอีทิธพิลต่อความไวใ้จ
ใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลมาตรฐานเท่ากบั 0.50  และเมือ่พจิารณาจากค่าอทิธพิล
โดยตรง (direct effect) พบว่า ความคุน้เคยมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้
กระเป๋าเงนิออนไลน์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลมาตรฐานเท่ากบั 0.29 
5)สรปุ 

ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์แสดงใหเ้หน็ว่า ทัง้ 3 
ปัจจยั คอื ความคุน้เคย ความไวใ้จ และทศันคต ิ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์หรอืบนสมารท์โฟน โดยเฉพาะ
ปัจจยัความคุน้เคยนัน้เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มผ่าน
ทางปัจจยัความไวใ้จและปัจจยัทศันคต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

ความคุน้เคยทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิ
ออนไลน์หรอืบนสมารท์โฟน สามารถอธบิายดว้ยแนวคดิจากพฤตกิรรม
การบรโิภคของบุคคล โดยผูบ้รโิภคเมือ่มคีวามตอ้งการในสนิคา้หรอื
บรกิารใดจะท าการคน้หาขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
ไมว่่าจะเป็น สถานทีซ่ือ้ ราคา คุณภาพ การใชง้าน หรอืประโยชน์ใช้
สอยทีค่าดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได ้[14] 
ต่อจากนัน้จงึท าการประเมนิผลและตดัสนิใจในการทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารเหล่านัน้หรอืไม ่ นัน่หมายถงึว่า ในการทีบุ่คคลหรอื
ประชาชนทีจ่ะเปลีย่นมาใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บนสมารท์โฟนนัน้ 
อาจจะตอ้งมปีระสบการณ์ทีค่ลา้ยกบัการใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บน
สมารท์โฟนมาก่อน เพือ่ทีจ่ะท าใหเ้กดิการรบัรูข้อ้ดแีละขอ้เสยีดว้ย
ตนเองและสุดทา้ยจงึตดัสนิใจในการใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บนสมารท์
โฟน ซึง่ไมต่่างจากการตดัสนิใจซื้อสนิคา้วธิกีารอื่น เช่น อาหาร [15] 
หรอืการซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ [16] เป็นตน้ 

ความคุน้เคยทีม่อีทิธพิลทางออ้มผ่านความไวใ้จต่อความ
ตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์หรอื E-Wallet บนสมารท์โฟน แสดงใหเ้หน็

ว่าความคุน้เคยจากการทีบุ่คคลไดก้ระท าสิง่ใดบ่อยๆ จะท าใหเ้กดิความ
ไวใ้จว่าตนเองเขา้ใจหรอืสามารถควบคุมผลทีจ่ะตามมาจากการกระท า
นัน้ๆ ไดม้ากน้อยเพยีงใด ซึง่จะเป็นสิง่ทีก่ าหนดการตดัสนิใจใชก้ระเป๋า
เงนิออนไลน์หรอื E-Wallet บนสมารท์โฟน เช่นเดยีวกบัการตดัสนิใจซื้
สนิคา้ e-commerce และความคุน้เคยอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตต่ิอ
ความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บนสมารท์โฟน ลกัษณะความสมัพนัธ์
นี้แสดงใหเ้หน็ว่าการทีบุ่คคลไดก้ระท าสิง่ใดบ่อยๆ จะท าใหเ้กดิทศันคติ
ต่อการกระท านัน้ๆ ในลกัษณะชอบหรอืไมช่อบตามเหตุและผล[17] 
สุดทา้ยทศันคตจิะเป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บน
สมารท์โฟน 

โดยสรุปปัจจยัความคุน้เคย ความไวใ้จ และทศันคต ิ ทัง้ 3 
ปัจจยัต่างกเ็ป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจใชก้ระเป๋าเงนิ
ออนไลน์บนสมารท์โฟนซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าในการทีจ่ะท าใหบุ้คคลหรอื
ประชาชนทัว่ไปหนัมาใชก้ระเป๋าเงนิออนไลน์บนสมารท์โฟน ภาครฐั
และภาคเอกชนหรอืผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งพยายามสรา้งความมัน่ใจในเรือ่ง
ความปลอดภยัของระบบใหบ้รกิาร ท าใหป้ระชาชนเกดิความคุน้เคยใน
การทีจ่ะช าระเงนิค่าสนิคา้หรอืบรกิารโดยทีไ่มใ่ชเ้งนิสด เมือ่ประชาชน
มัน่ใจและคุน้เคยกบัการใชง้าน จนเกดิทศันคตทิีด่กีบัการใชง้านกระเป๋า
เงนิออนไลน์ สุดทา้ยประชาชนกจ็ะหนัมาใชง้านกระเป๋าเงนิออนไลน์กนั
มากขึน้อย่างแน่นอน 
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บทคดัย่อ  
        งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัผสมผสานระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณ และการ
วิจยัเชงิคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาคุณลกัษณะ การบริหาร
จดัการ ผลส าเร็จของผู้ประกอบการSMEในจงัหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษา
คุณลกัษณะและการบรหิารจดัการของผู้ประกอบการทีส่่งผลต่อความส าเรจ็
ของผู้ประกอบการSMEในจงัหวัดชุมพร และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะ การบรหิารจดัการ ของผูป้ระกอบการ SMEในจงัหวดั
ชุมพรผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ ด้านภาวะผู้น ามี
ค่าเฉลีย่ระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาดา้นทศันคตแิละดา้นประสบการณ์ตามล าดบั
การบรหิารจดัการการเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุ และดา้นการตลาด มคี่าอยู่ในระดบั
มากเทา่กนั รองมาคอื การจดัการธรุกจิ และดา้นการจดัการแรงงานตามล าดบั
และผลส าเรจ็ดา้นภาพลกัษณ์ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองมาคอื ด้าน
ลูกค้าเพิ่ม ด้านพนักงานมคีวามจงรกัภกัดตี่อองค์กร และด้านขยายกจิการ
เพิ่ม ตามล าดบั 2) คุณลักษณะและการบรหิารจดัการของผู้ประกอบการมี
ความสมัพนัธก์บัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตแิละ 3)ความคดิเหน็คุณลกัษณะ
ด้านภาวะผู้น า ทศันคตแิละประสบการณ์ การบรหิารจดัการด้านการเขา้ถึง
แหล่ง เงนิทุน การจดัการแรงงาน การตลาดและการจดัการธุรกิจส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการทกุดา้น มคีวามส าคญัเทา่กนัทกุดา้น. 
ค าส าคญั: ผู้ประกอบการ,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,การบรหิาร
จดัการ 
 
ABSTRACT 
        This is an integrated survey research using both quantitative and 
qualitative research techniques which aimed 1) to study the 
characteristics, management, 2) to study the characteristics and to 
study the management factors affecting the key success of Small and 
Medium Enterprises Entrepreneurs in Chumphon Province, and 3) to 
study the qualitative information about the factors affecting the key 
success of Small and Medium Enterprises Entrepreneurs in Chumphon 
Province. The research revealed that 1) The characteristics showed 
that Leadership had the highest mean, followed by Attitude and 

Experience respectively. 2)The characteristics and management of 
entrepreneurs were significantly correlated with entrepreneurship of 
small and medium enterprises. 3) The qualitative stated that the 
characteristics of the entrepreneurs; Leadership, Attitude, and 
Experience all had impact on business success but at different levels 
depending upon the long term experiences, knowledge, and expertise 
of the individuals. On Business administration; Access of Funds, Labor 
management, Marketing management, and Business management 
were all equally important. 
 
Keywords: Entrepreneurs, Small and Medium Enterprises, 
Management 
 
1) บทน า 

เมื่อพ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบวกิฤตการณ์ปัญหาทาง
เศรษฐกจิครัง้ใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิทุกขนาด โดยเฉพาะธุรกจิ
ขนาดใหญ่ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศอย่างมาก และในยุค
ถดัมาพ.ศ. 2544 รฐับาลไทยไดผ้ลกัดนัสนับสนุนธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) หรอืSMEโดยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อหวังให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในโครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิ และมกีารลดการพึง่พงิ
ธุรกจิขนาดใหญ่ลง ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิมเีสถียรภาพมากขึ้น 
จากขอ้มลูนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ทัว่ประเทศ
พ.ศ.2558[1] พบว่าประเทศไทยมวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) จ านวน 2.9 ล้าน และยังคงด าเนินกิจการมีเพียงจ านวน 
617,504 ราย หรอืคิดเป็นร้อยละ 48 ของนิติบุคคลที่จดทะเบียนทัว่
ประเทศเท่านัน้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจที่ประกอบกิจการไม่ประสบ
ความส าเร็จนัน้มสีูงมาก และจ านวนธุรกิจที่ยงัคงด าเนินกิจการนัน้
พบว่ารอ้ยละ 99 เป็นธุรกจิประเภท SME จงึมสี่วนส าคญัอย่างมากต่อ

mailto:ball_kmitl_pcc@hotmail.com


 

329 

 

การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจ านวนธุรกิจแต่ละปีก็มี
เพิม่ขึน้แต่ปัญหา คอืธุรกจิเพิม่กม็ธีุรกจิทีเ่ลกิกจิการแต่ปีสงูขึน้เช่นกนั  
 
 

 
 
รปูที ่1: จ านวนนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่และจดทะเบยีนเลกิกจิการระหวา่ง 

พ.ศ. 2554 - 2558 

ทีม่า กระทรวงพาณชิย์.  (2558) 
(http://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2559) 

 
จากรูปที1่จ านวนนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ใหม่และจดทะเบยีนเลกิ
กจิการระหว่าง พ.ศ.2554 – 2558 จงึสรุปไดว้่า การจดทะเบยีนธุรกจิปี 
พ.ศ. 2554 – 2556 มทีศิทางเพิม่มากขึ้นจน พ.ศ. 2557 ได้ลดลงเป็น
จ านวนรอ้ยละ 12 และมกีารเลกิกจิการมากถงึรอ้ยละ 9 ซึง่แนวโน้มการ
เลกิกจิการในปีถดัไปอาจมมีากขึน้ เนื่องจากผูป้ระกอบการรายใหม่อาจ
ขาดปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน แรงงาน 
การตลาด และการจดัการดา้นธุรกจิ ซึ่งภาครฐักพ็บปัญหาและต้องการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยผ่านธุรกจิ SME จงึใหค้วามส าคญัอย่างยิง่และ
สนับสนุนส่งเสรมิ SME เช่น ปรบัลดภาษีธุรกจิ SME โครงการ
ผูป้ระกอบการใหม ่(Startup) และโครงการกระตุ้นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ 
ใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ฒันา อย่างเช่นทีก่ล่าวมาขา้งตน้  
จากข้อมูลส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชุมพร [2]ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558พบว่า มผีู้ประกอบการจดทะเบยีนที่ยงัคงประกอบกจิการ
จ านวน 1,480 ราย โดยจ านวนธุรกจิที่เลกิด าเนินการนัน้ยงัไม่ทราบ
จ านวนทีแ่น่นอน หลงัจากมกีารเปิดการคา้เสรขีองประชาคมอาเซยีนที่
ผ่านมา ผู้ประกอบการในจังหวัดก็ยงัคงพบกับปัญหาดงันี้  1) ด้าน
แรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาท างานอยู่ตลอดเนื่องจากแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้
มาจ านวนหนึ่งกย็งัคงขาดทกัษะในการท างาน และเรยีกรอ้งค่าแรงงาน
ขัน้ต ่าโดยอ้างอิงจากแรงงานไทย เมื่อมฝีีมอืและมคีวามช านาญงาน
มากขึ้น ก็จะย้ายออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและ
ผลตอบแทนทีด่กีว่า จงึท าใหคุ้ณภาพของแรงงานไม่สม ่าเสมอและการ
พฒันาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพ
ของสนิคา้ 2) ปัญหาการเขา้ถงึแหล่งทุน มกัประสบปัญหาการขอกูเ้งนิ
จากสถาบนัการเงนิเพื่อมาลงทุนหรอืขยายการลงทุนหรอืเป็นเงนิทุน
หมนุเวยีนเนื่องจากไมม่กีารท าบญัชอีย่างเป็นระบบและขาดหลกัทรพัย์
ค ้าประกนัเงนิกู ้ท าใหต้้องพึง่พาเงนิกูน้อกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ย
ในอตัราทีส่งู 3) ปัญหาดา้นการตลาด ยงัขาดความรูค้วามสามารถดา้น
การตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดยีวกนัความ

สะดวกรวดเรว็ในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการเปิดเสรทีางการคา้ท า
ใหว้สิาหกจิขนาดใหญ่ รวมทัง้สนิคา้จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนักบั
สนิคา้ในทอ้งถิ่นหรอืในประเทศที่ผลติโดยกลุ่มSME มากขึ้น และ 4)
ปัญหาดา้นการจดัการธุรกจิ คอื จุดเริม่ต้นของSME ส่วนมากมกัจะมี
ที่มาจากธุรกิจในลักษณะครอบครัว จะมีความสามารถในกา ร
ปรบัเปลีย่นและปรบัปรุงโครงสร้างการบรหิารจัดการต่างๆของกจิการ 
ได้ไม่รวดเร็วเหมอืนอย่างกจิการขนาดใหญ่ที่มรีะบบการจดัการ การ
ขาดความรู้ในด้านการจัดการหรือการบริหารงานที่ ไม่มีระบบ ใช้
ประสบการณ์จากการเรยีนรูโ้ดยเรยีนถูกเรยีนผดิเป็นหลกั อาศยับุคคล
ในครอบครวัหรอืญาติพี่น้องมาช่วยงาน การบรหิารในลกัษณะนี้แม้มี
ขอ้ดีในเรื่องการดูแลที่ทัว่ถึงหากธุรกจิไม่ใหญ่นัก แต่เมื่อกิจการเริ่ม
ขยายตวัหากไม่ปรบัปรุงการบริหารจดัการให้มรีะบบก็จะเกดิปัญหา
ตามมามาก และขอ้จ ากดัอกีประการหนึ่งของการบรหิารจดัการในธุรกจิ
SME ซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกบัการบรหิารจดัการแบบครอบครวัแฝงอยู่
ด้วยก็คือ ปัญหาการหมุนเวยีนเขา้-ออกของแรงงานที่อยู่ในระดบัสูง 
ทัง้นี้เนื่องจากแรงงานที่มฝีีมือและมคีวามช านาญสูงมกัจะเคลื่อนย้าย
ไปสู่ธุรกจิและอุตสาหกรรมที่มขีนาดใหญ่กว่าดว้ยเหตุผลในเรื่องของ
ผลตอบแทนและโอกาสที่ดกีว่าในแง่ความเจรญิกา้วหน้าในหน้าที่การ
งาน ซึง่ส่งผลให ้SME จ าเป็นตอ้งมตีน้ทุนและความเสยีหายอนัเกดิจาก
การต้องเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่เพื่อให้ท างานได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานและมคีวามช านาญพอเพยีงอยู่ตลอดเวลา 
ด้วยสาเหตุดงักล่าวข้างต้น ผู้ว ิจยัจงึให้ความส าคญัและต้องการที่จะ
ศกึษาเพื่อให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงพฒันาให้เกดิ
ความส าเร็จ ไม่ให้เกิดการล้มเลิกกิจการ ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ภาพรวมของจงัหวดัและต่อประเทศต่อไปจึงเป็นที่มาของการศกึษา
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดในจงัหวดัชุมพร โดยศกึษาตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปัจจยั 2 
ดา้น คอื คุณลกัษณะและการบรหิารจดัการ ตามแนวคดิของ Pickle 
and Abrahamson  (1990) [3] และบุญฑวรรณ วงิวอน (2556) 
[4]ส่วนตวัแปรตามไดแ้ก่ ปัจจยัส่งผลต่อความส าเรจ็ของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม ตามแนวคิดของวิมพ์วิภา เกตุเทียน (2556) 
[5]และน าประโยชน์ของงานวิจัยนี้ เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาด้านการ
บรหิารธุรกจิ SME ของผู้ประกอบการที่สนใจ และส่วนราชการและ
ผูส้นใจทัว่ไปได ้ 
 
2)วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ การบรหิารจดัการของ

ผูป้ระกอบการ ผล ส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร 

2. เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทีส่่งผลต่อความส าเรจ็
ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดั
ชุมพร 

3. เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจงัหวดัชุมพร 

4. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการการ
บรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ ผลส าเรจ็ของผูป้ระกอบการมี
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อะไรบา้งทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร 

 
3)ขอบเขตการวิจยั 
งานวิจยันี้เป็นงานวจิยัโดยใช้เทคนิคผสมผสาน ระหว่างการวจิยัเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเริม่ที่การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมขอ้มลูทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการตัง้
ประเดน็ค าถามในการหาขอ้มลูปฐมภมูใิช้วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
แบบสอบถาม ส าหรบังานวจิยัเชงิปรมิาณ และโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์
เชงิลกึ (In-depth Interview) ส าหรบัประชากรที่ศกึษาพจิารณาจาก
คุณสมบตัดิงันี้ 
1.  งานวจิยัเชงิปรมิาณ เป็นผูป้ระกอบการที่จดทะเบยีนนิตบิุคคลกบั
ส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิัทจงัหวดัชุมพรจากขอ้มูล ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 ใช้วิธีการการสุ่ มอย่ างเ ป็นระบบ (Systematic 
Random)ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 305 ราย ระยะเวลาใน
การศกึษา เดอืน ตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
        2.  งานวจิยัเชงิคุณภาพ เป็นผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนนติิ
บุคคลกบัส านกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัจงัหวดัชุมพรจากขอ้มลู ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ประกอบธุรกจิทีแ่ตกต่างกนัในจ านวน 8 ท่าน 
ดงันี้ ประเภทธุรกจิการผลติจ านวน 2 ท่าน ธุรกจิการบรกิาร 2ท่าน 
ธุรกจิการคา้ปลกี 3ท่าน และธุรกจิคา้ส่ง 1ท่าน  
ระยะเวลาในการศกึษา เดอืน ตุลาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
4)วิธีด าเนินงานวิจยั 
        งานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) อาศยัแนวคดิทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณลกัษณะ ภาวะผูน้ า ทศันะคต ิประสบการณ์การบรหิารจดัการของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อม มาเป็นกรอบในการ
สรา้งแบบสอบถามโดยมเีนื้อหาครอบคลุมในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ท างาน จ านวน 7 ขอ้  

ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ การบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ ทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการ SME จ านวน 40 ขอ้  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัเชงิปรมิาณ คอื แบบสอบถามทีผ่่านการหา
คุณภาพดา้นความตรง ดว้ยวธิกีารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
และความเชือ่ม ัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั เท่ากบั 
0.953 ใชส้ถติเิชงิพรรณนาและสถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู  
งานวจิยัเชงิคุณภาพใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)
เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในประเดน็ปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง ก าหนด
แนวของขอ้ค าถามใหผู้ส้มัภาษณ์เป็นผูส้อบถามผูใ้หส้มัภาษณ์ใน
ลกัษณะการเจาะลกึ จ านวน 8 ท่าน โดยนดัหมายทลีะท่าน โดยใชเ้วลา
ประมาณท่านละ 1 ชัว่โมง และหลงัจากไดข้อ้มลูจงึน าไปวเิคราะหแ์ละ
บรรยาย เพือ่เขา้ใจมโนทศัน์ของผูถู้กสมัภาษณ์ เพือ่ไดโ้ครงสรา้งและ
แนวคดิใหม่ๆ สนบัสนุนผลงานวจิยั โดยแบ่งการสนทนาเป็น 3 ส่วน 
ดงันี้  

ส่วนที ่1 คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
ส่วนที ่2 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะและการบรหิารจดัการ

ของผูป้ระกอบการทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส่วนที ่3 ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

 
5)ผลวิจยัเชิงปริมาณ  
        1.  ผลการศึกษา คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ การบริหาร
จดัการของผูป้ระกอบการ ผลส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร 

1.1 ระดบัความคดิเหน็คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ระดบัความคดิเห็น
คุณลกัษณะของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพร ดา้นภาวะผูน้ า มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา
คอื ดา้นทศันคตแิละดา้นประสบการณ์ ตามล าดบั 

1.2 ระดบัความคดิเหน็การบรหิารจดัการของผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ระดบัความ
คดิเห็นการบรหิารจดัการของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้าน
การตลาด มคี่าอยู่ในระดบัมากเท่ากนั รองลงมาคอื ด้านการจดัการ
ธุรกจิ และดา้นการจดัการแรงงาน ตามล าดบั 

1.3 ระดบัความคดิเห็นผลส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ระดบัความคดิเห็น
ผลส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร ด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคอื ดา้นลูกคา้เพิม่ ดา้นพนักงานมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 
และดา้นขยายกจิการเพิม่ ตามล าดบั 
        2  ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพร 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการกบัความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่า คุณลกัษณะของผู้ประกอบการมคีวามสมัพนัธ์
กบัผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง 0.364 
– 0.563ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวัดชุมพร พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นทศันคตแิละดา้นประสบการณ์ และ
ค่าคงที่ ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพรอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมี
ค่าพยากรณ์ คอื ความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร = 0.989 + 0.407 (ดา้นผูน้ า) + 0.141 
(ดา้นทศันคต)ิ + 0.128 (ดา้นประสบการณ์) 
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3 ผลการศึกษาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพร 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการบริหารจดัการของ
ผู้ประกอบการกบัความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมพบว่า  การบริหารจัดการของผู้ประกอบการมี
ความสัมพนัธ์กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่าง 0.469 – 0.706 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณูการบรหิาร
จดัการของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ปัจจยัการ
บรหิารจดัการของผู้ประกอบการดา้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ด้านการ
จดัการแรงงาน ด้านการตลาด และด้านการจดัการธุรกิจและค่าคงที ่
ส่งผลต่อความส าเรจ็ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดชุมพร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่า
พยากรณ์ คอื ความส าเร็จของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร = 1.246 + 0.195 (การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน) 
+ 0.255 (การจดัการแรงงาน) + 0.134 (การตลาด) + 0.104 (การ
จดัการธุรกจิ) 
 
7)ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดใ้หข้อ้มลูเชงิคุณภาพผ่านการสมัภาษณ์เชงิลกึ มดีงันี้ 
เป็นเพศชาย 5 ท่าน เพศหญงิ 3 ท่าน อายุอยู่ระหว่าง 28 – 53 ปี เป็น
เจา้ของกจิการ จ านวน 4 ท่าน และผูบ้รหิารธุรกจิ จ านวน 4 ท่าน สรุป
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผู้ทรงคุณวุฒทิุกท่านได้ให้ความเห็นว่า การ
บริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน (การเข้าถึงแหล่งเงนิทุน การตลาด การ
จดัการธุรกจิและการจดัการแรงงาน) มคีวามส าคญัทุก ๆ ดา้น โดยต้อง
ผสมผสานการบรหิารจดัการขึน้อยู่กบัสถานการณ์และปัจจยัภายนอก 
เช่น กฎหมายกฎระเบยีบ ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ประกอบการหรอืประเภท
ของกจิการ กอ็าจส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการอาจต้องใหค้วามส าคญักบั
เรื่องนัน้ก่อน การสมัภาษณ์ผูท้รงทุกท่านใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่า การ
ประกอบธุรกิจเมื่อกิจการสามารถด าเนินการมีรายได้ มีก าไร ผู้
ประกอบต้องมคีุณธรรม ช่วยเหลอืคู่คา้ หรอืตอบแทนประโยชน์คนืสู่
สงัคมดว้ย จงึจะส่งผลต่อความส าเรจ็อย่างยัง่ยนืต่อไป   
 
8)อภิปรายผลการวิจยั 
1 ผลการศกึษา คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ การบรหิารจดัการของ
ผู้ประกอบการ ผลส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร 
1.1  ระดบัความคดิเหน็คุณลกัษณะของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ระดับความคิดเห็น
คุณลกัษณะของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพร ในดา้นภาวะผูน้ ามคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา
คอื ด้านทศันคติและด้านประสบการณ์ สอดคล้องกบังานวจิยัของศิริ
อมร กาวีระ (2554) [6]ที่ศึกษาคุณลกัษณะของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความส าเร็จในอ าเภอเมืองตาก
จงัหวดัตาก พบว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อมทีป่ระสบความส าเรจ็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยอนัดบัแรกคอืมคีวาม
มานะอดทนในการท างาน มคีวามรบัผดิชอบและมคีวามซื่อสตัย์ในการ
ประกอบธุรกจิ มคีวามสามารถในการบรหิารงานมคีวามช านาญในงาน
มคีวามส าคญัและช่วยใหธุ้รกจิประสบความส าเร็จ มคีวามกล้าในการ
ตดัสนิใจมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มมีนุษย์สมัพนัธ์และมทีกัษะในการ
สือ่สารทีด่ชี่วยเหลอืสงัคมตามความพรอ้มและความเหมาะสม มวีสิยัทศั
นกวา้งไกล มกีารใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกจิ การตดัสนิใจอยู่บนพืน้ฐานความเสีย่งน้อยทีสุ่ด รอบคอบ และไม่
ประมาทมคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง 
มคีวามมุง่ม ัน่ในความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิ มคีวามคดิสรา้งสรรค ์
มีลักษณะของความเป็นผู้น าอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ มี
ความสามารถเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ รองลงมาคอื มคีวามสามารถใน
การคิดและวิเคราะห์ระยะเวลาในการท าธุรกิจช่วยให้ธุรกิจประสบ
ความส าเรจ็ มคีวามสนใจในการแสวงหาความรู้เพิม่เติม การก าหนด
เป้าหมายการประกอบธุรกจิไว้อย่างชดัเจน การก าหนดเป้าหมายการ
ประกอบธุรกจิไวอ้ย่างชดัเจน และมคีวามรูพ้ ื้นฐานและประสบการณ์ใน
ธุรกจิทีท่ าอยู่ในระดบัปานกลางคอืมคีวามกลา้เสีย่งหรอืกลา้ไดก้ลา้เสยี
ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับอรณา ชยัสุขสังข ์
(2554) [7]ทีศ่กึษาเรื่องบุคลกิการเป็นผู้ประกอบการ ภูมคิวามรู ้ความ
ช านาญ การรเิริม่ดว้ยตวัเองและความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิของ
ผู้ประกอบการโรงแรมอิสระในเมืองพัทยา พบว่า บุคลิกการเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ดา้นความมนีวตักรรม ดา้น
ความกล้าเสี่ยง และด้านความมัน่คงและใฝ่ใจในการเรยีนรู้ การรเิริ่ม
ดว้ยตวัเอง และความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง 
ส่วนบุคลกิการเป็นผูป้ระกอบการดา้นความกา้วรา้วในการแข่งขนั ดา้น
ความใฝ่ใจในความส าเร็จ และภูมิความรู้ ความช านาญด้านความ
ช านาญในวชิาชพี และประสบการณ์ในการบรหิารอยู่ในระดบัปานกลาง 
บุคลกิการเป็นผูป้ระกอบการดา้นความเป็นตวัของตวัเอง ด้านความมี
นวตักรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความกา้วร้าวในการแข่งขนั และ
ดา้นความใฝ่ใจในความส าเรจ็มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความส าเรจ็ใน
การประกอบธุรกจิ และงานวจิยัของสาทติร์ ม่วงหม ี(2555) [8]ทีศ่กึษา
รปูแบบการตลาดทีย่ ัง่ยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พบว่าการ
วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัปัจจยัคุณลกัษณะผูบ้รหิารธุรกจิขนาด
ย่อมมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบดา้นทศันคติมากที่สุด และงานวจิยัของ
พมิพ์พศิา สงัข์สุวรรณ (2555) [9]ทีศ่กึษาปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจ
ก่อสรา้งในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า คุณสมบตัสิ่วน
บุคคลในด้านของความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความซื่อสตัย์ สุขภาพ ความเป็น
ผูน้ ามผีลต่อคุณภาพและมาตรฐานผลงาน 
1.2  ระดบัความคดิเห็นการบรหิารจดัการของผู้ประกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ระดบัความคดิเห็น
การบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจงัหวดัชุมพร ในดา้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและดา้นการตลาดมคี่า
อยู่ในระดบัมากเท่ากนั รองลงมาคอื ดา้นการจดัการธุรกจิ และดา้นการ
จดัการแรงงานสอดคลอ้งกบังานวจิยัของRanjith and Banda (2014) 
[10]ทีท่ าการวจิยัเรื่อง Determinants of Success of Small Business: 
A Survey-Based Study in Kuliyapitiya Divisional Secretariat of Sri 
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Lanka พบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ประกอบด้วยประสบการณ์
ของผูป้ระกอบการ ความเป็นผู้น าที่สามารถตดัสนิใจได้รวดเร็วอีกทัง้
ตอ้งมทีศันคตใินทางบวก มคีวามสามารถในการบรหิารงาน 
1.3 ระดบัความคดิเหน็ผลส าเรจ็ของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ระดบัความคดิเหน็ผลส าเรจ็ของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร ดา้น
ภาพลกัษณ์ มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นลูกคา้เพิม่ 
ด้านพนักงานมคีวามจงรกัภกัดีต่อองค์กรและด้านขยายกิจการเพิ่ม
สอดคล้องกบังานวจิยัของRanjith and Banda (2014) ผลการวจิยั
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จประกอบด้วยประสบการณ์ของ
ผูป้ระกอบการ คอื การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนส าหรบัผลส าเรจ็ของธุรกจิคอื
มลีกูคา้เพิม่มากขึน้อย่างสม ่าเสมอและมภีาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอชุมชน 
2 ผลการศกึษาคุณลกัษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร 
ผลการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
ทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะของผู ้ประกอบการดา้น
ภาวะผู้น า ด้านทศันคติ และด้านประสบการณ์และค่าคงที่ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพรอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสาทติร ์มว่งหม ี(2555) ทีศ่กึษารูปแบบการตลาดที่ย ัง่ยนืตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชก้ารวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั 
(Confirmatory Factors Analysis) และการวเิคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) พบว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชงิยนืยนัปัจจยัคุณลกัษณะผูบ้รหิารธุรกจิขนาดย่อมมคี่า
น ้าหนักองค์ประกอบด้านทศันคติมากทีสุ่ด งานวจิยัของRanjith and 
Banda (2014) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จประกอบด้วย
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ความเป็นผู้น าที่สามารถตดัสนิใจได้
รวดเร็วอีกทัง้ต้องมีทัศนคติในทางบวก มีความสามารถในการ
บริหารงานและงานวิจยัของอรณา ชยัสุขสงัข์ (2554)ได้ศึกษาเรื่อง
บุคลกิการเป็นผู้ประกอบการ ภูมคิวามรู้ ความช านาญ การรเิริ่มด้วย
ตวัเองและความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการโรงแรม
อสิระในเมอืงพทัยา จากการศกึษาพบความสมัพนัธท์างบวกระหว่างภมูิ
ความรูค้วามช านาญ ด้านความช านาญในวชิาชพีและประสบการณ์ใน
การบรหิารกบับุคลกิการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความกา้วรา้วในการ
แข่งขนั ภูมิความรู้ความช านาญด้านจ านวนปีที่ ใช้ในการศึกษา มี
ความสมัพันธ์ทางลบกับบุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความมี
นวตักรรม ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขนั และด้านความใฝ่ใจใน
ความส าเรจ็ 
        3  ผลการศกึษาการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพร 
        ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณการบริหารจัดการของ
ผูป้ระกอบการ ทีส่่งผลต่อความ ส าเรจ็ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในจงัหวดัชุมพร พบว่า ปัจจยัการบรหิารจดัการ
ของผูป้ระกอบการดา้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน ดา้นการจดัการแรงงาน 
ด้านการตลาดและด้านการจัดการธุรกิจ และค่าคงที่  ส่ งผลต่อ

ความส าเร็จของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จงัหวดัชุมพรอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของธนัชชา บินดุเหล็ม (2556) [11]ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) พบว่า ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบ
การเงินและระบบบุคลากร สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการ
ประกอบการธุรกจิ SME ดา้นความมัน่คงไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที ่.001 โดยสามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการประกอบการธุรกจิ 
SME ซึง่มคี่าอ านาจการท านาย 0.48ระบบการบรหิารการจดัการ ระบบ
ลูกค้าและระบบการตลาด สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการ
ประกอบการธุรกจิ SME ดา้นการยอมรบันับถอืไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.001 และระบบการตลาด ระบบลกูคา้ระบบบุคลากร ระบบการ
บริหารและการจัดการ สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของกา ร
ประกอบการธุรกจิ SME ดา้นการมชีือ่เสยีงไดอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที ่.001 งานวจิยัของ Ranjith and Banda (2014) ผลการวจิยัคน้พบว่า
ปัจจัยที่ส่ งผลต่ อความส า เร็จประกอบด้วยประสบการณ์ของ
ผูป้ระกอบการ คอื ความสามารถในการบรหิารงานโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางการตลาดและการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนส าหรบัผลส าเรจ็ของธุรกจิคอื
มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างสม ่าเสมอและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน 
งานวจิยัของSefiani(2013)[12]ศกึษาปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อความส าเร็จ
ของผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดกลางในเมอืงแทนเจยีร์ประเทศ
โมร็อกโกพบว่าอทิธพิลทัว่ไปเกี่ยวกบัความส าเรจ็ของSME ขึ้นอยู่กบั
คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ รองลงมาปัจจยัทางการเงนิและการเงนิเป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัมากทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัต่อความส าเรจ็. 
 
9)ข้อเสนอแนะงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
1ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรศึกษาแหล่ง
เงนิทุนทีพ่รอ้มสนบัสนุนการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ 
        2  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรวาง
ระบบการจดัการแรงงาน จดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมเพือ่จงูใจแรงงาน 
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บทคดัย่อ  
งานวิจยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ซื้ออะไหล่
รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการซื้อกับส่วนประสมทางการตลาด 
(ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด) และ
การบรกิาร ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 219 คน โดยใช้
การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จากผลการวจิยัพบว่า ผูซ้ือ้อะไหล่รถยนตจ์ากรา้น
ขายอะไหล่รถยนต์ทีไ่ม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์มลีกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล คือ 
เป็นเพศชาย คิดเป็นรอ้ยละ 69.9 มอีายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นร้อยละ 
36.1 มรีายไดอ้ยู่ในชว่ง 15,000-20,000 บาท/เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 23.7  และ
ความถีใ่นการซื้ออะไหล่ 1-3 วนั ต่อ 1 สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 77.6 จากการ
ทดสอบความความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการซื้อกับส่วนประสมทาง
การตลาดและการบริการ  พบว่าความถี่ ในการซื้ออะไหล่รถยนต์มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลติภณัฑแ์ละชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 
ค าส าคญั: อะไหล่รถยนต,์ การตดัสนิใจซือ้, ส่วนประสมทางการตลาด 
 
ABSTRACT 
This research were aimed to study the characteristics of automobile 
spare part buyers who buy from non-authorized automobile dealers and 
study relationships between purchase frequency and marketing mix 
(product price place and promotion) and service. Data were collected 
from a convenience sample of 219 
The findings revealed that characteristics of automobile spare part 
buyers who buy from non-authorized automobile dealers are male 
(69.9%), age are between 31-40 years old (36.1%), incomes are 
between 15,000-20,000 Baht/month (23.7%) and purchase frequencies 
are 1-3 days/week (77.6 %). The testing of relationships between 
purchase frequency and marketing mix and service found that the 
purchase frequency has positive correlations with product and place. 
Keywords: automobile spare part, Purchase Decision, marketing mix 
 
 
 

1.บทน า 
ปัจจุบันสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เรา คือ  อาหาร ,
เครือ่งนุ่งห่ม,ทีอ่ยู่อาศยั,ยารกัษาโรค (ปัจจยั4) แลว้ยงัมอีกีปัจจยัหนึ่งที่
ส าคญัส าหรบัการด ารงชวีติ คอื รถยนต์ ศริสิทิธิ ์พุฒวิราธคิุณ กล่าวว่า 
รถยนต์เป็นปัจจยัที ่5 ในการด ารงชวีติ ส่งผลปัจจุบนัมจี านวนรถยนต์
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บขอ้มูลทางสถิติของกรมการ
ขนส่งทางบกพบว่าประเทศไทยมจี านวนรถยนต์ที่มกีารจดทะเบียน
สะสมจ านวน 35,724,148 คนั/ทัว่ประเทศและยงัคงมจี านวนเพิม่ขึ้น
เรื่อยๆทุกปี[1]ส่งผลใหก้ารเดนิทางในปัจจุบนันี้ประชากรใชร้ถยนต์ใน
การเดนิทางเป็นประจ าส่งผลใหร้ถยนต์เกดิการสกึหรอส่งผลใหร้ถยนต์
ตอ้งมกีารซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอรถยนต์เพื่อใหร้ถยนต์มปีระสทิธภิาพ
พร้อมที่ในการใช้งานซึ่งวธิีการซ่อมแซมรถยนต์นัน้มหีลากหลายวิธี
ได้แก่ การเข้าศูนย์บริการรถยนต์ที่มรีะบบควบคุมการท างานแบบ
มาตรฐานตามโรงงานผูผ้ลติรถยนต์ หรอื สถานทีบ่รกิารซ่อมรถยนต์ที่
ก่อตัง้โดยเจ้าของทีม่ฝีีมอืในการซ่อมแซมรถยนต์เปิดธุรกจิรบับรกิาร
ซ่อมรถยนต์ด้วยตัวเจ้าของเองหรือเรียกว่าอู่ซ่อมรถยนต์โดยแต่ละ
ทางเลอืกจะมขีอ้แตกต่างที่ประชากรที่ใช้รถยนต์สามารถรบัรู้จากตัว
เกรดของอะไหล่รถยนต์โดยปกตอิะไหล่รถยนต์ในปัจจุบนัจะมกีารแบ่ง
เกรดได้หลายเกรดได้แก่ อะไหล่แท ้โดยชนิดของอะไหล่แท้ก็มหีลาย
แบบทีเ่รยีกกนัตามทอ้งตลาดไดแ้ก่ อะไหล่แทห้า้ง, อะไหล่แทญ้ี่ปุ่ น, - 
อะไหล่แทเ้กรดหนึ่ง, อะไหล่แทเ้กรดรอง, อะไหล่แทร้บัรอง,  
อะไหล่เทยีม/อะไหล่เปรยีบเทยีบ, อะไหล่ปลอม เป็นตน้ [2]จะเหน็ไดว้่า
อะไหล่รถยนต์ที่มกีารจ าหน่ายในปัจจุบนัมหีลายเกรดโดยสถานที่ใน
การจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์นัน้มทีางเลอืกใหผู้บ้รโิภคไดต้ดัสนิใจเขา้ใช้
บริการคือศูนย์บริการรถยนต์และ ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ซึ่ง
ศนูยบ์รกิารรถยนต์จะขายแต่อะไหล่รถยนต์ทีเ่ป็นของแทอ้ย่างเดยีวแต่
ทางร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์จะขายอะไหล่รถยนต์ รวมทุกเกรด
เอาไวเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนต์โดยทางเลอืกทัง้หมด
ทีไ่ดก้ล่าวมาไมว่่าทางเลอืกใน ศนูยบ์รกิารรถยนต์ทีม่รีะบบควบคุมการ
ท างานแบบมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลติรถยนต์ หรือ สถานที่บรกิาร
ซ่อมรถยนต์ที่ก่อตัง้โดยเจ้าของที่มฝีีมอืในการซ่อมแซมรถยนต์เปิด
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ธุรกจิรบับรกิารซ่อมรถยนต์ด้วยตวัเจ้าของเองหรือเรียกกนัว่าอู่ซ่อม
รถยนต์ ประชากรทีใ่ชร้ถยนต์ต่างมปัีจจยัที่ใช่ในการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืก
ซื้ออะไหล่รถยนต์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้ออะไหล่จาก
ร้ า น ข าย อ ะ ไ หล่ ร ถ ยนต์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ศู น ย์ บ ริก า ร ร ถยนต์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
รา้นขายอะไหล่รถยนต์ น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันารา้นขายอะไหล่
รถยนต์ ด้านการพยากรและการสร้างการตลาด เพื่อเพิม่จ านวนของ
ลกูคา้และความในการเขา้มาใชบ้รกิารของลกูคา้ 
2.นิยามศพัท ์
[3]ประเภทของอะไหล่รถยนต์โดยแบ่งตามเกรดของอะไหล่รถยนต์ 
อะไหล่แท้ หมายถึง อะไหล่ที่จดัจ าหน่ายภายใต้ยี่ห้อรถยนต์ที่ผู้ผลิต
รถยนต์สร้างขึ้น โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะมบีทบาทในการท าการ
ควบคุมคุณภาพสนิคา้โดยอะไหล่แทส้่วนใหญ่จะจ าหน่ายในศูนย์บรกิาร
รถยนต์ และร้านขายอะไหล่รถยนต์ ซึ่งชนิดของอะไหล่แท้ก็มหีลาย
แบบทีเ่รยีกกนัตามทอ้งตลาดไดแ้ก่  
- อะไหล่แทห้า้ง คอื อะไหล่มาจากบรษิทัทีบ่รษิทัผูผ้ลติรถยนต์จา้งผลติ
เพือ่ใชใ้นการประกอบรถยนต์และจดัจ าหน่าย  
- อะไหล่แท้ญี่ปุ่ น คือ อะไหล่ที่มฐีานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่ นและ
น าเขา้มาเพือ่น ามาใชก้บัรถยนต์ 
- อะไหล่แทเ้กรดหนึ่ง คอื อะไหล่คุณภาพในระดบัเดยีวกบัอะไหล่ทีต่ดิ
รถยนต์จากโรงงานผลติรถยนต์ 
- อะไหล่แท้เกรดรอง คอื อะไหล่ที่มคีุณภาพรองจากอะไหล่แท้ เกรด 
หนึ่งแต่จะมรีาคาทีถู่กกว่า 
- อะไหล่ แท้ร ับรอง คือ อะไหล่ที่บริษัทรถยนต์ให้การรับรองว่ามี
คุณภาพเดยีวกบัอะไหล่แทห้า้งแต่มรีาคาถูกกว่าโดยอะไหล่ชนิดนี้จะมา
จากโรงงานทีผ่ลติอะไหล่ส่งโรงงานผลติรถยนต์  
อะไหล่เทียม/อะไหล่เปรียบเทียบ หมายถึง  เป็นอะไหล่รถยนต์ที่
สามารถใช้ทดแท้ อะไหล่รถยนต์ที่เป็นอะไหล่แท้ โดยอะไหล่เทยีมนี้
เป็นอะไหล่ทีผ่ลติโดยโรงงานทีผ่ลติชิ้นส่วนใชก้บัรถยนต์โดยตรงและม ี  
แบรนด์เป็นของบรษิัทผู้ผลติอะไหล่เอง ในเรื่องคุณภาพบางโรงงานที่
ผลติออกมาจะมคีุณภาพระดบัเดยีวกบัอะไหล่ แท ้บางชนิดมคีุณภาพ
หรอืคุณลกัษณะทีม่ากกว่าอะไหล่แท ้บางชนิดอาจมคีุณสมบตัทิีต่ ่ากว่า
อะไหล่แท ้ 
อะไหล่ปลอม หมายถึง อะไหล่รถยนต์ที่ผลิตโดยโรงงานที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศและเป็นการผลติเลยีนแบบอะไหล่แทศ้นูยแ์ละใช่ยีห่อ้ของผูผ้ลติ
รถยนต์เพือ่เป็นช่องทางในการท าการตลาดเพื่อเขา้ถงึลูกคา้โดยอะไหล่
ปลอมจะมลีกัษณะที่เหมอืนกบัอะไหล่แทแ้ต่ในดา้นคุณภาพจะมคีวาม
ดอ้ยกว่าอะไหล่รถยนต์ซึ่งส่งผลใหต้้นทุนในการผลติของสนิคา้นัน้ต ่า
และเมื่อน าอะไหล่ปลอมไปใช้นัน้จะส่งผลเสยีต่อรถยนต์แต่เนื่องจาก
อะไหล่ปลอมมคีุณสมบตัิที่มคีวามคลายกบัอะไหล่แท้ท าให้เจ้าของ
รถยนต์ไม่สามารถวดัคุณภาพด้วยตาเปล่าได้ว่าอะไหล่ชิ้นไหนเป็น
อะไหล่แทห้รอือะไหล่ปลอม 
3.วตัถปุระสงค ์
เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคลของผู้ที่เขา้มาซื้อซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้าน
ขายอะไหล่รถยนต์เพือ่ทราบถงึปัจจยัในการตดัสนิในซื่ออะไหล่ของผูท้ี่
เคยซื้ออะไหล่รถยนต์โดยการศกึษาหาความสมัพนัธ์ของความถี่ในการ

การซื้ออะไหล่รถยนต์ต่อปัจจัยในการตัดสินใจซื้อเพื่อน าผลจาก
การศกึษามาออกแบบกลยุทธใ์หล้กูคา้ซื้อเพิม่มากขึน้ 
4.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.ร้านจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์สามารถน า   
ผลการวจิยัไปออกแบบกลยุทธก์ารตลาดเพือ่เพิม่ความถีใ่นการซื้อ 
2. ธุรกจิอื่นๆสามารถน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการออกแบบ     
    การวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิ 
3. นกัการตลาดสามารถน าผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการ  
    ออกแบบกลยุทธก์ารตลาดในธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั 
5.ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

ปัจจัยที่มีผลต่อตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านขาย
อะไหล่รถยนต์ทีไ่ม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลศึกษาได้จากการศึกษา [4] ทฤษฏีเกี่ยวลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ 1. เพศ : เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนทางการตลาดที่
นิยมใช้กบัผลติภณัฑ์ต่างๆเนื่องจากเป็น เพศ ที่มคีวามแตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัดนัน้จะเป็นเครื่องมือที่บอกถึงความแตกต่างในเรื่องของ
ความชอบและพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อสนิคา้ ละพฤตกิรรมความตอ้งที่
แตกต่างกนัและยงัส่งถึงความคดิสรา้งสรรค์ในการออกโฆษณาเพื่อให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง 2. อายุ : อายุมอีิทธผิลต่อการ
ตดัสนิใจเนื่องจากความตอ้งการของคนนัน้จะปรบัเปลีย่นไปตาอายุและ
วยั ส่งผลให้การแบ่งส่วนตามประชากรศาสตร์ เรามกัจะใช้อายุเป็น
เกณฑใ์นการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อก าหนดทศิทางในการเดนิเขา้หาเป้า
ของตัวสินค้า3. รายได้ : เกณฑ์ของรายได้ในการแบ่งส่วนตาม
ประชากรศาสตร์นี้มกัจะใชก้บัสนิคา้ที่ มมีลูค้าสูงเนื่องจากหาแนวทาง
ของก าลงัในการซื้อว่าธุรกจิของเราควรอยู่ในผูท้ีม่กี าลงัในการซื้อสนิคา้
เรามากขนาดไหนโดยส่งผลให้ผู้บรหิารต้องวางแนวทางเพื่อสร้างกล
ยุทธ์ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้บรกิาร 4. อาชพี : เกณฑ์ของอาชพีไดจ้ดั
อยู่ในเรื่องของการบ่งบอกถึงระดบัชัน้ทางสงัคม โดย ชัน้ทางสงัคมจะ
นิยมแบ่งเป็น 3 เกณฑ ์คอื ชนชัน้สงู,ชนชัน้กลาง,ชนชัน้ล่าง โดยชนชัน้
ทางสงัคมนี้จะมอีทิธผิลในการเลอืกซื้ออย่างมาก ซึง่ชนชัน้ทางสงัคมนัน้
จะแบ่งให้เกิดกลุ่มรสนิยมซึ่ง  เป็นเรื่องที่อ่อนไว้เนื่องจากรสนิยม
สามารถปรบัเปลีย่นไปตามกาลเวลา และใช ้ [5] ทฤษฏพีฤติกรรม
ผูบ้รโิภคพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคหมายถงึ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรโิภคในเชงิเศรษฐศาสตร์เป็นทีม่าจากค าว่า พฤติกรรม และ 
ผู้บริโภค โดยในเชิงของระบบการตลาดค าสองค านี้ มาจากการ
แสดงออกในเชงิกจิกรรมและการบรโิภคในเชญิเศรษฐศาสตร์ 
ทฤษฎพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เป็นการศกึษาถงึเหตุผลของผูบ้รโิภคว่า
สิ่งใดที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยแบบจ าลองสิ่ง
กระตุน้และการตอบสนอง(Stimulus-response model)หรอืแบบจ าลอง
กล่องด า(Black box model) จากการศกึษาดว้ยจติวทิยา ผูบ้รโิภคนิยม
ศกึษาจากการตอบสนองของผูบ้รโิภคในเรื่องของสิง่เรา้(Stimuli) ทีเ่ป็น
สิง่แรกทีส่่งผลต่อความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งไปกระตุ้นใหผู้้บรโิภคเกดิ
ความต้องการของลูกค้า สิ่งนี้ เรยีกว่า กล่องด าของผู้ซื้อ (Buyer’ s 
black box) ซึง่สิง่นี้เป็นตวัขบัเคลือ่นในการรเิริม่จากการมคีวามตอ้งการ
จนไปถงึการตอบสนองของความต้องการของผูบ้รโิภคตดัสนิใจในการ
ซื้อสนิคา้และบรกิารเสรจ็สิ้นแนวความคดิดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
นัน้ มกีารสร้างความเป็นไปได้โดยการเสนอแนวความคิดเป็นโมเดล 
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หรือ แบบจ าลอง ในที่นี้ ข้อเสนอ แบบจ าลองสิ่งกระตุ้นและการ
ตอบสนอง(Stimulus-response model)หรอืแบบจ าลองกล่องด า(Black 
box model)เป็นการศกึษาดา้นจติวทิยาของผูบ้รโิภค ทีม่กีารตอบสนอง
ต่อสิง่เรา้(Stimuli) โดยมกัจะแสดงในรูปแบบของปัจจยัน าเขา้ ปัจจยั
คัน่กลางและ ผลลพัธ์ โดยปัจจยัน าเขา้นัน้เป็นตวักระตุ้นให้เกดิความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค ต่อมาเป็นปัจจยัคัน่กลางหรอืกล่องด า ในปัจจยันี้
เป็นปัจจยัที่ก าหนดให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจในการเลือกซื้อสนิค้าหรอืไม่
โดยปัจจยัดัง่กล่าวจะท าใหผู้บ้รโิภคนัน้เกดิความวติกกงัวลในการเลอืก
ซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร ผูบ้รโิภคจะท าการคน้ควา้หาขอ้มลูในการตดัสนิใจ
เลอืกซื้อสนิคา้ ต่อมาเป็นผลลพัธ์ คอืปัจจยัทีส่่งผลมาจาก กระบวนการ
กล่องด าซึ่งเป็นส่วนประกอบในการวเิคราะห์ถงึ การเลอืกสนิค้า ตรา
สนิคา้ และช่องทางการจดัจ าหน่ายทีใ่หค้วามพงึพอใจต่อผูบ้รโิภค 
และต่อมาได้ศกึษาโดยใช้ [6]ทฤษฏเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อ 
พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านัน้จะมีกระบวนการ
ประเมนิสนิคา้ตัง้แต่เริม่ต้นในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้จนถงึทศันคติ
ในการใชส้นิคา้ซงึมกีระบวนการพจิารณาออกมาเป็นขัน้ตอนดัง้นี้ 
  1. การมองเหน็ปัญหา ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใช้ชวีติประจ าวนั
ตามกิจวตัประจ าวนัที่ตัวผู้บริโภคเองมคีวามคุ้นเคยจึงท าให้ไม่เห็น
ปัญหาที่มีอยู่ในตัวจึงท าให้ เพราะฉะนัน้นักการตลาดต้องแสดงถึง
ปัญหาในชวีติประจ าวนัทีป่ระชากรมองไม่เหน็โดยการจี้จุดปัญหาโดย
การออกมาในการโฆษณาเพื่อใหผู้บ้รโิภคมแีรงจูงใจในการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้าของผู้บรโิภค  2. การแสวงหาภายใน  เป็นการที่ประชากรนัน้
เลือกหาวิธีการแก้ปัญหาโดยจากสิ่งที่ตนเองจ าได้เช่นผู้บริโภคที่ใช้
รถยนต์อยู่เกดิปัญหาในเรื่องน ้ามนัหมดสิง่แรกทีป่ระชากรคดิถงึคอืปั้ม
น ้ามนัที่ทีม่ตีราสนิค้าที่ตนเองมคีวามประทบัใจ กระบวนการนี้นักการ
ตลาดต้องสรา้งความประทบัใจจากสนิค้าต่อผู้บรโิภคเพื่อใหต้ราสนิค้า
ไดเ้ขา้ไปอยู่ในใจของลกูคา้  3. การแสวงหาภายนอก เป็นการหาขอ้มลู
ของผู้บรโิภคที่ใช้สนิค้าที่ตนเองจ าได้แต่ต้องการหาข้อมูลของสนิค้า
เพิม่เตมิซึง่ประชากรจะมกีารคน้ควา้หาขอ้มลูโดยวธิกีารดัง้ต่อไปนี้ 
3.1 การหาขอ้มลูจากการโฆษณา ซึง่เป็นวธิกีารหาขอ้มลูของผูบ้รโิภคที่
ตอ้งการทราบถงึสรรพคุณของสนิคา้ซึง่สิง่นี้เป็นช่องทางในการกระจาย
ขอ้มูลใหก้บัผู้บรโิภคพรอ้มทัง้การสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัผู้บรโิภค 
ดัง้นัน้นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งเลอืกเวลาและรูปแบบในการใหข้อ้มลูกบั
ผู้บรโิภคอย่างเหมาะสม 3.2 การไป ณ จุดขาย เป็นการที่ผู้บรโิภค
ตดัสินใจในการไปหาสนิค้าที่ตนเองมคีวามกงัวลต่อขอ้มูลของสินค้า
ผูบ้รโิภคจงึตดัสนิใจกลบัไปหาสนิค้าที่ตนเองเคยใช้ ซึ่งเป็นโอกาสดทีี่
ผูบ้รโิภคไดใ้หค้วามไวใ้จกบัสนิคา้ทีต่นเองใช ้และต้องการไปหาขอ้มูล
กบัตวัสนิคา้เพราะฉะนัน้ นกัการตลาดตอ้งมกีารบรหิารสนิคา้ใหม้คีวาม
เพยีงพอเพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคและต้องมกีารอบรม
พนกังานขายใหม้คีวามเตรยีมพรอ้มต่อการตอนรบัผูบ้รโิภค ซึง่จะท าให้
ส่งผลดกีลบัมายงับรษิัท 3.3 การโทรศพัท์พูดคุยกบัทางบรษิัทหรือ
ร้านค้า เป็นอีช่องทางที่ผู้บรโิภคจะแสวงหาข้อมูลของสนิค้าซึ่งสินที่
นกัการตลาดตอ้งท าคอืการสรา้งความสะดวกต่อการตดิต่อของผูบ้รโิภค
ซึง่ท าไดจ้ากการลงโฆษณาในสมดุโทรศพัท์หรอืสรา้งเวบ็เพทในการให้
ผูบ้รโิภคสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว 3.4 การขอพบ
พนักงานขาย เป็นโอกาสของผู้บริโภคที่ให้บริษัทสามารถเข้าถึงได้
โดยตรงซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทสิ่งที่นักการตลาดต้องท าคือการ เตรียม

พนักงานขายให้เพียงพออยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค 3.5 การไต่ถามจากผูท้ีเ่คยใชส้นิคา้แลว้ ทางบรษิทัต้องมกีาร
สร้างคุณภาพของตัวสินค้าที่สามารถให้ความประทบัใจกบัผู้บริโภค
เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดส้่งของมลูความพงึพอใจในตวัสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคไดใ้ช้
เพื่อน าไปบอกต่อของผู้บรโิภคท่านอื่นซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสร้าง
ความน่าเชือ่ถอืใหผู้บ้รโิภคทีบ่รษิทัไม่ต้องลงทุนเพิม่ขึน้และไดผ้ลก าไร
กลบัมาอย่างแน่นอน 4. การประเมนิทางเลอืก เป็นการเปรยีบเทยีบต่อ
คุณภาพของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคไดใ้ช ้ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิทัง้ผลดแีละผลเสยี
กบัตวัสนิคา้ ซึง่ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบบรษิทัต้องก าหนดเป้าหมาย
และก าหนดคุณลกัษณ์ของสนิค้าให้เกดิความชดัเจนและสร้างจุดเด่น
ของตัวสินค้า 5.การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมกัมีความกงัวลในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้เนื่องจากผูบ้รโิภคจะมคีวามคดิทีว่่าผูบ้รโิภคซื้อ
ไปแล้วคุม้กบัราคาที่ผู้บรโิภคเสยีไปหรอืป่าวซึ่งนักการตลาดต่อสร้าง
ความน่าเชือ่ถอืในตวัสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคเพือ่ใหผู้บ้รโิภคเปิดใจยอมรบั
กบัสินค้าใหม่โดยมวีิธีดงันี้ 5.1 การสร้างความแตกต่าง เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคมกีารใช้สนิคา้ทีต่นเองมคีวามคุ้นเคยและไวใ้จในตวัสนิค้าถ้า
หากสนิคา้ใหมไ่มม่คีวามแตกต่างกบัสนิคา้เดมิทีผู่บ้รโิภคเคยใชอ้ยู่กจ็ะ
ท าให้การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสินค้านัน้เป็นไปได้ยาก 5.2 ลดอัตรา
ความเสีย่งในความรูส้กึของผู้บรโิภค จติใต้ส านึกในการเลอืกซื้อสนิค้า
ของผูบ้รโิภคนัน้มกัจะมคีวามคดิในแงล่บหรอืเรยีกว่าความเสีย่งของลูก
เนื่องจากผู้บรโิภคต้องการสนิคา้ที่มคีวามคุ้มค่ากบัเงนิที่ผู้บรโิภคจ่าย
ออกไปให้มาที่สุดซึ่งทางนักการตลาดต้องตัดความเสี่ยงออกไปจาก
ผู้บริโภคโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคกล้าที่จะเปิดรับสินค้าใหม่ๆอย่าง
รวดเรว็ซึง่ในการแกไ้ขนี้มปัีจจยัหลกัในการลบความเสีย่งอยู่7ขอ้ดัง้นี้ 
1. ชื่อเสียงของบรษิัท 2. จ านวนปีของบรษิัท 3. ภาพพจน์ของตรา
สนิคา้ 4. ภาพพจน์ของพนกังานขาย 5. ภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมาย                        
6. จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย 7. การรบัประกนัสนิคา้ 
5.3. การสรา้งสิง่ล่อใจ เป็นการดงึดดูใหผู้บ้รโิภคเขา้มาซื้อสนิคา้โดยเรว็
ที่สุดโดยการใช้วธิีการ ลด แลก แจก แถม เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิความ
ตอ้งการทีส่นิคา้โดยทีล่กูคา้ไมไ่ดค้ าถงึเงนิทีผู่บ้รโิภคจ่ายออกไปซึ่งเป็น
การเร่งร ัดในการตัดสินใจของผู้บริโภคเนื่องจากกลวัว่าผู้บริโภคจะ
เสยีเปรยีบถ้าหากหมดเขตของโปรโมชัน่ 6.ทศันคตหิลงัซื้อ  เป็นเรื่อง
ส าคญัทีสุ่ดซึ่งหลายคนมองขา้มไปเนื่องจากมคีวามเขา้ใจทีว่่าผูบ้รโิภค
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้แลว้กจ็บกระบวนการ แต่ทีจ่รงิแลว้ทศันคตหิลงัซื้อนัน้
เป็นสินส าคญัที่จะส่งผลในอนาคตว่าผู้บรโิภคจะกลบัมาซื้อสนิค้าอีก
หรอืไม่ เพราะเป็นการที่ผู้บรโิภคได้ใช้และเผชญิกบัผลที่ผู้บริโภคได้
ตัดสินใจในการสู้กบัความเสี่ยงที่มอียู่ในตัวของผู้บริโภคในการเปิด
โอกาสยอมรับสินค้าใหม่ซึ่งบริษัทต้องมีความสื่อตรงและจริงใจต่อ
ผู้บริโภคโดยการโฆษณาตามความเป็นจริงไม่มโนภาพจนท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความน่าเชือ่ถอืแต่ตวัคุณภาพสนิคา้ไม่ตรงตามทีบ่รษิทัได้
โฆษณาสนิคา้ต่อมาได้ศกึษา[7]ทฤษฏสี่วนประสมการตลาดส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีใ่ชใ้นการ
ตอบสนองและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า  โดย ส่วนประสมทาง
การตลาด เป็น เครื่องมอืในการโน้มน้าวความต้องการของผลติภณัฑ์
ของกจิการ โดยส่วนผสมทางการตลาดจะประกอบไปด้วย เครื่องมอื 
หลกั 4 เครือ่งมอืโดยมชีือ่ย่อว่า 4PS โดยประกอบไปดว้ยดงันี้ 
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1. ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นการน าสนิคา้ และ การบรกิาร ของกจิการ
มาผสมผสานกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค2. ราคา
(Price)  เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นในการจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลติภณัฑ์
และการบรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภค ซึ่งคุณค่า
ทีแ่ลกมาต้องแสดงใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ด้3. การจดัจ าหน่าย (Place) เป็น
กระบวนการของกิจการในการน าสินค้าหรือบรกิารออกจ าหน่ายต่อ
ผูบ้รโิภค4. การส่งเสรมิทางการตลาด ( Promotion) เป็นเครื่องมอืใน
การสรา้งช่องทางในการแจง้สรรพคุณของสนิคา้เพือ่ใหผู้บ้รโิภครบัรูแ้ละ
ดงึดใูหล้กูคา้เกดิความตอ้งการในตวัสนิคา้ 
6.วิธีการด าเนินงานวิจยั 
การวิจยัในครัง้นี้มผีู้ว ิจยัใช้ระยะเวลาในการวจิยัโดยเริ่มตัง้แต่เดือน 
สงิหาคม - ธนัวาคม 2559 
7.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
• ประชากรได้แก่ผู้ เคยซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิาร
รถยนต์ 
• การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตรของ Cochran ไดเ้ท่ากบั 
219 คน 

N =  
2

22

d

st  

N = ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
T = ระดบัความเชือ่ม ัน่ 
D = ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได ้
ผูว้จิยัแทนค่าสตูรดงันี้ 
   T = ระดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยล่ะ 95 ค่า Z = 1.96 
   S = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของงานวจิยัเท่ากบั 1.23 
   D = ความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 5 ของค่าเฉลีย่ของ
งานวจิยัในครัง้นี้(3.26 x 0.05) = 0.163 

           N = 
2163.0

223.1296.1 x  = 218.74 ≈ 219 

8.วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกวธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยไมอ่าศยัหลกัความน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) และผูว้จิยัไดเ้ลอืกวธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยวธิแีบบ
สะดวก 
9.เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิด โดยสรา้งแบบสอบถามโดย
การศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ามาสรา้ง 
กรอบแนวคดิและ ออกแบบ แบบสอบถามเพื่อศกึษาหาปัจจยัในการ
ตัดสินใจซื้ออะไหล่ รถยนต์ จากร้านขายอะไหล่ รถยนต์ที่ไม่ใช่
ศูนย์บรกิารรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน  
ส่วนที่1 : แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด โดยมคี าถาม
จ านวน 6 ขอ้  
ส่วนที่2 :  แบบสอบถามเกี่ยวกบั ปัจจยัในการตัดสนิใจซื้ออะไหล่
รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลาย
ปิด  
10.การทดสอบคณุภาพแบบสอบถาม 
ผู้วิจ ัยมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการ 
ตรวจสอบความถูกต้องเที่ย งตรง (validity)  โดยผู้วิจ ัยได้ ให ้
ผูท้รงคุณวุฒ ิ3  ท่านในการ ตรวจสอบและค านวณหาค่า (index of 
item-objective congruence : IOC) ท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ เท่ากบั 0.86 และ
ไม่มคี าถามขอ้ใดที่มคีะแนนต ่ากว่า 0.6 และผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบ
ความเชื่อมัน่  ( reliability)ของแบบสอบถาม โดย ผู้วิจ ัยได้เก็บ
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุดและน ามาค านวณโดยใชสู้ตร สมัประสทิธิ ์
แอลฟา และ ผูว้จิยัจงึค านวณหาค่าความเชือ่ม ัน่ พบว่า แบบสอบถามมี
ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบัคเท่ากับ 0.931ถือว่าผ่านเกณฑ์
สามารถน าแบบสอบถามไปด าเนินการเกบ็ขอ้มูลเพื่อน ามาท างานวจิยั
ได ้
11.สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
ผู้วิจ ัยได้ใช้ สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิง
พรรณนาผู้วจิยัได้ใช้เพื่ออธบิายลกัษณะของขอ้มลู โดยใช ้สถติิ 4 ตวั 
คอื ความถี่, รอ้ยละ, ค่าเฉลีย่, ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานในการแปลผล
ค่าเฉลีย่ผูว้จิยัไดใ้ชห้ลกัการแบ่งตามอนัตรภาคชัน้ในการหาขอ้สรุปผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล และ สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจ ัยได้ใช้สถิต ิ
สหสมัพนัธ์เพียร์สนั(pearson Correlation)เพื่อหาค่าความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรเชงิปรมิาณ 
12.ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มลูโดยเริม่จากการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ที่
เขา้มาซื้ออะไหล่รถยนต์จากรา้นขายอะไหล่รถยนต์ทีไ่ม่ใช่ศูนย์บรกิาร
รถยนต์พบว่าลกูคา้ของรา้นขายอะไหล่รถยนต์ ไดแ้ก่ เพศชาย อายุ 
31-40 ปี มีรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือนและเป็นผู้ใช้งาน
รถยนต์เป็นเวลา 1-5 ปีโดยมีพฤติกรรมการซื้ออะไหล่ 1-3 วันต่อ
สปัดาหต่์อมาผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้ออะไหล่รถยนต์
จากรา้นขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์พบว่า ปัจจยัใน
การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่
ศูนย์บ ริการรถยนต์ ผู้บ ริโภคให้คว ามส าคัญเ รีย งล าดับดังนี้ 
1. การบรกิาร  
2. ราคา 
3. สนิคา้ 
4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
5. การส่งเสรมิทางการตลาด (ตารางที1่) 

 
ตารางท่ี1 : ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้ออะไหล่รถยนต์จากรา้นขายอะไหล่
รถยนต์ทีไ่มใ่ช่ศนูยบ์รกิารรถยนต์ 

  Mean ระดบัความส าคญั 
SERVICE 4.0285 มาก 

PRICE 3.8390 มาก 

PRODUCT 3.8345 มาก 

PLACE 3.5856 มาก 

PROMOTION 3.5266 มาก 
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ต่อมาผู้วจิยัศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความถี่ในการซื้อกบัปัจจยัใน
การตัดสินใจซื้อ4P+1S พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยในการการ
ตัดสินใจซื้ออะไหล่ รถยนต์จากร้านขายอะไหล่ รถยนต์ที่ไม่ใช่
ศูนย์บรกิารรถยนต์ทีป่ระกอบไปดว้ย PRODUCT, PRICE, PLACE, 
PROMOTION, SERVICE ต่อ ความถีใ่นการซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยใช้
สถติเิพยีรส์นั คอรเีลชัน่ (Pearson Correlation) มคี่าความสมัพนัธ์ตาม
รปูที ่1   

 
รปูที1่ : ความสมัพนัธร์ะหว่างความถีใ่นการซื้อกบัปัจจยัในการตดัสนิใจ

ซื้อ 
โดยสามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
• ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการการตดัสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ 
ด้าน PRODUCT กับ ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ พบว่ามี
ความสมัพนัธ์เชงิบวก (Pearson Correlation = 0.130, Sig. 2-tailed = 
0.045 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.001) (รปูที ่1) 
• ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการการตดัสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ 
ด้าน PRICE กับ ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั (Pearson Correlation = -0.009, Sig. 2-tailed = 
0.893 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.001) (รปูที ่1) 
 • ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการการตดัสนิใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ 
ด้าน PLACE กับ ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ พบว่ามี
ความสมัพนัธ์เชงิบวก (Pearson Correlation = 0.149, Sig. 2-tailed = 
0.028 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.001) (รปูที ่1) 
• ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการการตดัสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ 
ดา้น PROMOTION กบั ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั (Pearson Correlation = 0.059, Sig. 2-tailed = 
0.384 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.001) (รปูที ่1) 
• ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการการตดัสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ 
ด้านSERVICE กับ ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนั (Pearson Correlation = -0.027, Sig. 2-tailed = 
0.694 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.001) (รปูที ่1) 
13.สรปุกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีท าให้ลกูค้าซ้ือเพ่ิมขึน้ 
จากผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์
กบัปัจจัยในการการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่
รถยนต์ทีไ่ม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ พบว่า ปัจจยัในการการตดัสนิใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากรา้นขายอะไหล่รถยนต์ทีไ่มใ่ช่ศนูยบ์รกิารรถยนต์ ทีม่ ี

ความสมัพนัธ์ กบั ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ มปัีจจยัอยู่ 2 ด้าน 
คอื 1. ดา้น PRODUCT (สนิคา้) และ 2. ดา้น PLACE (ช่องทางการจดั
จ าหน่าย) ผู้ว ิจยัสามารถสรุปได้ตามปัจจยัในการตัดสินใจซื้ออะไหล่
รถยนต์จากรา้นขายอะไหล่รถยนต์ที่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์โดยเริม่
จากกลยุทธ์ดา้นสนิคา้พบว่า จากผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้ตดัสนิใจจาก
ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดบัมาก และพบว่าความถี่ในการซื้อมี
ความสมัพนัธ์กบั สนิคา้ ดงันัน้ธุรกจิจงึควรใหค้วามส าคญักบักลยุทธ์
ดา้นผลติภณัฑ ์โดย 
1. รา้นขายอะไหล่รถยนต์ตอ้งสัง่สนิคา้ทีม่คีุณภาพมาขาย 
2. รา้นขายอะไหล่รถยนต์ต้องมกีารรบัประกนัสนิคา้ใหก้บัลูกคา้เพื่อให้
ลกูคา้เกดิความเชือ่ม ัน่ในสนิคา้ 
3. สินค้าที่ร้านขายอะไหล่สัง่เข้ามาจ าหน่ายควรน าสินค้าที่มยีี่ห้อที่
ลกูคา้รูจ้กัเพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืของอะไหล่รถยนต์ 
4. รา้นขายอะไหล่รถยนต์ต้องมสีนิคา้ทีห่ลากหลายเพื่อใหลู้กคา้เขา้มา
ใชบ้รกิารและเลอืกซื้อสนิคา้ไดค้รบถว้น 
ต่อมากลยุทธ์ด้านราคาจากผลการวจิยัพบว่า ลูกค้าตัดสินใจซื้อจาก
ปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการ
ซื้อ ธุรกจิจงึไม่จ าเป็นต้องเน้นกลยุทธ์ดา้นราคา แต่ควรมกีาร survey 
ราคา และมกีารตัง้ราคาใหเ้หมาะสมอยู่ตลอดเวลา 
ต่อมากลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจากผลการวจิยัพบว่า ลูกคา้
ตดัสนิใจซื้อจากปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในระดบัมาก และ
พบว่ าความถี่ ใ นการซื้ อมีค วามสัมพันธ์กับ  ช่ อ งทางการจัด
จ าหน่าย ดงันัน้ธุรกจิจงึควรมุง่เน้นกลยุทธด์า้นผลติภณัฑ์ โดย  
1. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ต้องจดัรา้นให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสนิค้า
และเลอืกซื้อสนิคา้ไดส้ะดวก 
2. รา้นขายอะไหล่รถยนต์ต้องมกีารบรกิารดา้นทีจ่อดรถยนต์เพื่อสรา้ง
ความสะดวกให้กบัลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านขายอะไหล่รถยนต์ที่
ไมใ่ช่ศนูยบ์รกิารรถยนต์ 
3. พืน้ทีใ่นการตัง้รา้นขายอะไหล่รถยนต์ทีไ่ม่ใช่ศูนย์บรกิารรถยนต์ต้อง
มพีืน้ทีต่ ัง้ทีอ่ยู่บนพืน้ที่ๆ สามารถมองเหน็รา้นไดง้า่ย 
4. รา้นขายอะไหล่รถยนต์ทีไ่มใ่ช่ศนูยบ์รกิารรถยนต์ตอ้งมขีนาดพืน้ทีใ่น
การประกอบกิจการขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเพือ่ใหร้า้นขายอะไหล่รถยนต์ทีไ่มใ่ช่ศนูยบ์รกิาร
รถยนต์สรา้งความเชือ่ม ัน่ต่อลกูคา้ 
ต่อมากลยุทธ์ทางดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดจากผลการวจิยัพบว่า 
ลูกค้าตดัสนิใจซื้อจากปัจจยัด้านส่งเสรมิการตลาดอยู่ในระดบัมาก แต่
ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซื้อ 
ดงันัน้ธุรกจิจงึอาจไม่จ าเป็นต้องเน้นเรื่อง Promotion แต่อาจจดัให้ม ี
การส่งเสรมิทางการตลาด ไดเ้ป็นระยะ ๆ 
และกลยุทธ์ด้านสุดท้ายคือด้านบริการจากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้า
ตดัสนิใจซื้อจากปัจจยัดา้นบรกิารอยู่ในระดบัมาก และเป็นอนัดบัที่สูง
สุดแต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการซื้อ ดงันัน้ธุรกจิจงึต้องรกัษา
ระดบัการบรกิารใหค้งที ่เพือ่สรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ 
14.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
จากการทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาถงึ ปัจจยัในการตดัสนิใจซื้ออะไหล่รถยนต์จาก
ร้ า น ข าย อ ะ ไ หล่ ร ถ ยนต์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ศู น ย์ บ ริก า ร ร ถยนต์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า ในการท างาน

Pearson Correlation Sig. 2-tailed

PRODUCT 0.136 0.045

PRICE -0.009 0.893

PLACE 0.149 0.028

PROMOTION 0.059 0.384

SERVICE -0.027 0.694

ความถีใ่นการซือ้อะไหลร่ถยนต์
สว่นประสมทางการตลาด
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บทคดัย่อ  
งานวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ผ่านมาพยายามอธิบาย

ความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดองค์การและการรบันวตักรรมด้านเทคโนโลย ีแต่
งานวจิยับางชิน้กไ็มพ่บความสมัพนัธด์งักล่าว ส่วนงานวจิยัในประเดน็ดงักลา่ว
ในประเทศไทยนัน้มอียู่อย่างจ ากดัและยงัไม่ได้ชีช้ดัถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ขนาดองค์การและการับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแต่ละประเภท ดังนัน้
บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่ออธบิายถึงประเด็นดงักล่าว จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลจาก 186 สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแบบกระบวนการไม่
ต่อเนื่อง (discrete-parts industries)   ในประเทศไทยด้วยการวเิคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) และ
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวธิ ีTukey/Kramer พบว่า องค์การขนาด
ใหญ่จะรบัเทคโนโลยีทัง้ 3 ประเภทมากกว่าองค์การขนาดกลางและเล็ก
ตามล าดบั แต่หากพจิารณาเทคโนโลยเีป็นรายประเภทนัน้ ทัง้องค์การขนาด
เล็ก กลางและใหญ่รบัเทคโนโลยีด้านการจดัการและการออกแบบมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืดา้นการผลติตามล าดบั นอกจากนี้รปูแบบการรบัเทคโนโลยใีนแต่
ละรายการในองค์การแต่ละขนาดมคีวามแตกต่างกนับ้าง ทัง้นี้ ผลการวิจยั
ดงักล่าวได้ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาการจดัการนวัตกรรมในการอธิบาย
ความสมัพนัธร์ะหว่างขนาดองคก์ารและการรบันวตักรรมในองคก์ารได้ชดัเจน
มากยิง่ขึน้ ซึง่จะมปีระโยชน์ต่อการก าหนดกลยุทธด์้านการจดัการเทคโนโลยี
และนวตักรรมขององคก์าร 
ค าส าคญั:ขนาดองคก์าร, การรบั, นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี
 
ABSTRACT 

Past research in the developed countries have tried to explain 
the relationship between organizational size and the adoption of 
technological innovation. However, some have not found this significant 
relationship. In Thailand, this kind of research has been limited, and 
has not clearly explained the relationship between organizational size 
and the adoption of technological innovation. Therefore, this paper aims 
to explain this relationship. By collecting data from 186 organisations in 
thediscrete-parts industries in Thailand and utilizingOne-way Analysis of 
Variance (ANOVA), as well as the Tukey–Kramer method, it is found 
that large organisations tend to adopt technological innovations more 
than small and medium-sized organizations, accordingly.Considering 
types of technologies, organizations of all sizes adopt administrative 
and design technologies more than manufacturing technologies. In 
addition, organisations of all sizes adopt technologies indifferent 
patterns. The research findings contribute to the body of knowledge in 
innovation management by clearly explainingthe relationship between 

organizational size and the adoption of technological innovation. 
Moreover, the findings benefit to organizations, in terms of strategy 
formulation in the area of technology and innovation management. 
Keywords:Organisational size, adoption, technological innovation 
 
1) บทน า 

ส า ข า วิ ช า ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร น วั ต ก ร ร ม
( Innovationmanagement)  มีผู้ ศึกษ า เ ป็ น จ าน วนมากขึ้ น แ ล ะมี
การศึกษาจากมุมมองที่แตกต่างกนั [1-3] อย่างไรก็ตามนักวิชาการ
ทัว่ไปต่างยอมรบัว่า นวตักรรม (Innovation) คอื การสรา้ง (Creation) 
หรือ การรับ (Adoption) ความคิดใหม่ (New ideas) [4, 5]  ซึ่ง 
‘Newness (สิง่ใหม่)’ ถอืเป็นคุณสมบตัขิองความหมายของนวตักรรม
โดยทัว่ไป ทัง้นี้นวัตกรรมถือเป็นสิ่งใหม่ส าหรบับุคคล กลุ่มคนหรือ
ทมีงาน องคก์าร อุตสาหกรรมหรอืสงัคมในวงกวา้ง [6] 

การรับนวัตกรรมด้าน เทคโนโลยี (Adoption of 
Technological Innovations) เข้ามาสู่องค์กร ได้เข้ามามบีทบาทใน
ฐานะเป็นปัจจยัทีส่ร้างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของบรษิทัต่างๆ 
ในหลายๆอุตสาหกรรม ในหลายๆประเทศ [4] นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลย ี(Technological innovation) ดงัเช่นเทคโนโลยกีารผลิต
สมยัใหม่ (Advanced manufacturing technologies: AMT)  หมายถงึ 
กลุ่มของเทคโนโลยทีีป่ระกอบด้วย Hardware และ Software [7] ซึ่ง
อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื (1) เทคโนโลยดี้านการ
ออกแบบ (Design technologies) เช่น Computer-aided design 
(CAD) Computer-aided engineering (CAE) และ Computer-aided 
process planning (CAPP)  (2) เทคโนโลยีด้านการผลิต 
(Manufacturing technologies) เช่น Real-time process-control 
systems Computer numerical control (CNC) machines และ 
Robots และ (3) เทคโนโลยีด้านการจัดการ (Administrative 
technologies)อาทEิlectronic data interchange (EDI) systems, 
Manufacturing resource planning (MRP II), Enterprise resource 
planning (ERP) และ Electronic mail  

ทัง้นี้งานวจิยัที่ผ่านมา [อาทเิช่น 8, 9, 10] ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของนวตักรรมด้านเทคโนโลยีดงักล่าว อาทิด้านการเพิ่ม
คุณภาพของสนิคา้และความยดืหยุ่นดา้นการผลติ รวมทัง้ลดต้นทุนการ
ผลติสนิคา้ และลดระยะเวลาการผลติและส่งมอบสนิคา้ 
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งานวิจัย ใน ต่ า งปร ะ เทศที่ผ่ านมาพยายามอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี[11] แต่งานวิจัยบางชิ้นก็ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว
[12]ส่วนงานวจิยัในประเดน็ดงักล่าวในประเทศไทยนัน้มอียู่อย่างจ ากดั
และไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการับ
นวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีต่ละประเภท ดงันัน้บทความนี้มวีตัถุประสงค์
เพื่ออธิบายถึงประเด็นดงักล่าวที่ไม่เคยมงีานวิจยัใดในประเทศไทย
กล่าวถงึ 
 
2) ทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจยั 
2.1แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบันวตักรรมด้านเทคโนโลยี 

(Technological innovations) 

จากการศกึษาของนักวชิาการด้านนี้ [2, 13-15] สรุปไดว้่า 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technological innovations) จัดเป็น
ส่วนประกอบของการปฏิบัติงาน (Operating Component) และมี
ผลกระทบต่อระบบทางเทคโนโลยขีององค์การ รวมทัง้เป็นการรับเอา
ความคดิใหมม่าใชเ้พือ่ผลติสนิคา้หรอืบรกิาร ซึ่งอาจมลีกัษณะคลา้ยกบั 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovations) ซึ่งหมายถึง 
ส่วนประกอบใหม่ ที่น ามาใชใ้นกระบวนการผลติขององค์การ หรอืการ
บริการ  ตัวอย่างของนวตักรรมประเภทนี้ได้แก่ เทคโนโลยกีารผลิต
สมยัใหม ่(Advanced manufacturing technologies: AMT)  

ในทีน่ี้  AMT หมายถงึ กลุ่มของเทคโนโลยทีีป่ระกอบดว้ย 
Hardware และ Software ซึง่อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
เทคโนโลยดี้านการออกแบบ (Design technologies) เทคโนโลยดีา้น
การผลิต (Manufacturing technologies) และเทคโนโลยีด้านการ
จดัการ (Administrative technologies)[16, 17] ทัง้นี้งานวจิยัในอดตีที่
ผ่านมา [อาทเิช่น 8, 9, 10] ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของเทคโนโลยกีาร
ผลติสมยัใหม่ อาทดิ้านการเพิ่มคุณภาพของสนิค้าและความยืดหยุ่น
ด้านการผลติ รวมทัง้ลดต้นทุนการผลติสนิค้าและระยะเวลาการผลิต
และส่งมอบสนิคา้ 

ในการศกึษานี้ ผูว้จิยัศกึษาเทคโนโลย ี3 ประเภท คอื  
(1) เทคโนโลยีด้านการออกแบบ (Design technologies) 

หมายถึงเทคโนโลยทีี่ใช้เพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์และงานด้านการ
ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของเทคโนโลยีกลุ่มนี้มีอาทิ 
Computer-aided design (CAD) Computer-aided engineering 
(CAE) และ Computer-aided process planning (CAPP)  

(2) เทคโนโลยดีา้นการผลติ (Manufacturing technologies)
หมายถึงเทคโนโลยทีีใ่ชเ้พื่อการผลติและสามารถใช้ประมวลผลขอ้มูล
ทางการผลิตและส่งต่อไปยงัส่วนงานอื่นๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ตวัอย่างของเทคโนโลยกีลุ่มนี้มอีาทิComputer-aided manufacturing 
(CAM) Real-time process-control systems Computer numerical 
control (CNC) machines และ Robots  

( 3)  เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร  ( Administrative 
technologies)หมายถึงเทคโนโลยทีีใ่ช้เพื่อการจดัการทรพัยากรต่างๆ
ขององค์กร  ช่วยการวางแผนการผลิตและการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตวัอย่างของเทคโนโลยี
กลุ่มนี้มีอาทิElectronic data interchange (EDI) systems, 

Manufacturing resource planning (MRP II), Enterprise resource 
planning (ERP) และ Electronic mail  

2.2 แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการรบันวตักรรมไปใช้ใน
องคก์าร (Adoption of innovations: AI)  

Damanpour and Wischnevsky[4] ไดอ้ธบิาย องค์การทีร่บั
นวตักรรมมาใช้ (Innovation Adopting Organization: IAO) เป็น
องค์การที่มีความสามารถในการซึมซับนวัตกรรม  ซึ่งจ ะพึ่งพา
ความสามารถในการบรหิารและความสามารถของตวัองคก์ารเองในการ
เลอืกและน านวตักรรมไปใช ้ 

ที่ผ่านมา ในบทความด้านนวตักรรมในองค์การ มกัจะตัง้
ค าถามเรื่องการตีความความหมายของความใหม่ (Newness) ซึ่ง
นวตักรรมอาจถูกตคีวามว่าใหม่ต่อผูท้ีร่บัไปใช ้หรอืต่อกลุ่มคน หรอืต่อ
องค์การ หรือต่อโลก ซึ่งระดับของความใหม่ถูกใช้เพื่อบอกความ
แตกต่างของนวตักรรมทีถู่กสรา้งขึน้และนวตักรรมทีถู่กรบัไปใช ้ 

ใน IAO การรับนวตักรรมไปใช้ เป็นการท าให้เกิดการ
น าไปใช้ของผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือเทคโนโลยีที่ใหม่ส าหรับ
องคก์ารทีร่บัไปใช ้การรบันวตักรรมไปใชก้เ็พือ่สรา้งความศกัยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์การ โดยเปลี่ยนแปลงองค์การ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก การเปลีย่นแปลงองค์การ
คอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมองคก์ารทีใ่ชใ้นปัจจุบนั  

กระบวนการการรบันวตักรรม ประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อย 2 กระบวนการ คือกระบวนการการริเริ่ม และการน าไปใช้จริง 
กระบวนการการรเิริม่นัน้ประกอบไปด้วยกจิกรรมทัง้หมดซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กบัการรบัรูค้วามต้องการ การรูถ้ึงนวตักรรมทีจ่ะช่วยตอบสนองความ
ต้องการนัน้ๆ  และวัดค่าความเหมาะสมในการใช้ ซึ่งน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่จะรับนวัตกรรมนัน้ๆ ไปใช้ ส่วนช่วงการน าไปใช้จริงนัน้ 
ประกอบด้วยกิจกรรมและการกระท าทุกอย่างที่ท าเพื่อดัดแปลง
นวัตกรรม ที่องค์การรับไปใช้ เพื่อการใช้นวัตกรรมนั ้นๆและใช้
นวตักรรมนัน้ต่อไปจนกระทัง่เป็นกจิวตัรขององค์การ  นักวชิาการบาง
คนไดร้วมการยกเลกิและผลกระทบของนวตักรรมไวใ้นกระบวนการการ
รบัไปใช้ด้วย แต่มกีารศกึษาอยู่น้อยมากที่ได้ศึกษากระบวนการสอง
กระบวนการนี้อย่างเป็นข้อมูลเชิงลึก[4]นวตักรรมของ IAO ไม่ใช่
จุดสิ้นสุดในตวัของมนัเอง หากแต่เป็นเครื่องมอื (Means) เพื่อทีจ่ะท า
ใหจุ้ดมุง่หมายขององคก์ารเป็นจรงิ [4] 

ฉะนัน้ส าหรบัการศกึษานี้ผูว้จิยัจงึศกึษาแนวคดิ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับ การรับนวัตกรรมในระดับองค์การ  ซึ่งมีฐานคติว่า 
นวัตกรรม คือ การรับ (Adoption) ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
เทคโนโลย ีนโยบาย โครงสรา้งหรอืระบบการบรหิารใหม่ๆ[2, 5]ดงันัน้
นวัตกรรม จึงหมายถึงสิ่งใหม่ต่อองค์การ องค์การจะรับ (Adopt) 
นวตักรรม เพือ่จะไดร้บัประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงทีน่วตักรรมอาจ
น ามาใหอ้งคก์าร ดงันัน้การรบัของนวตักรรมจงึเป็นผลโดยตรงจากการ
เลอืกหรอืการบรหิารจดัการซึง่อาจถูกกระตุ้นจากการขาดประสทิธภิาพ
ภายใน หรือถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดงันัน้การรบันวตักรรม (Adoption of innovations) ก็คอืเครื่องมอืใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การให้มีพฤติกรรมการปรับตัวที่
สอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมภายนอก เพื่อที่จะรกัษาหรอืช่วยเพิม่ระดบั
ของผลการด าเนินการหรอืประสทิธผิล [18] 
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2.3. ขนาดองคก์ารและการรบันวตักรรมด้านเทคโนโลยี 
งานวิจัย ใน ต่ า งปร ะ เทศที่ผ่ านมาพยายามอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี[11] แต่งานวจิยับางชิ้นก็ไม่พบความสมัพนัธ์ดงักล่าว[12] 
ส่วนงานวจิยัในประเดน็ดงักล่าวในประเทศไทยนัน้มอียู่อย่างจ ากดัและ
ไม่ไดก้ล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดองค์การและการบันวตักรรม
ดา้นเทคโนโลยแีต่ละประเภท  

นกัวชิาการเช่น [19]อธบิายว่าองคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่มกัจะ
รบัเทคโนโลยมีากกว่าองคก์ารทีม่ขีนาดเลก็กว่า เนื่องจากองคก์าร
ขนาดใหญ่มคีวามซบัซอ้นดา้นกระบวนการท างาน มปีรมิาณงานและ
ขอ้ขอ้มลูทีต่อ้งประมวลผล (เชน่มจี านวนลกูคา้และสายผลติภณัฑ์
มากกว่า) มากกว่าองคก์ารทีม่ขีนาดเลก็ จงึจ าเป็นตอ้งลงทุนใน
เทคโนโลยดีา้นการจดัการ เช่น ERP, EDI, email มากกว่า  อกีทัง้
ระบบการผลติมกัใชร้ะบบสายพานการผลติ จนถงึระบบการผลติแบบ
อตัโนมตั ิ จงึจ าเป็นตอ้งลงทุนในเทคโนโลยดีา้นการผลติ เช่น pick and 
place robots, AGV, CNC, CAM มากกว่านอกจากนี้องคก์ารขนาด
ใหญ่มกัมเีงนิลงทุนมากกว่าองคก์ารขนาดกลางและขนาดเลก็ (ท่านลอง
นึกถงึความแตกต่างระหว่างโรงงานโตโยตา้ กบัรา้นรบักลงึโลหะ) จงึ
สามารถลงทุนในเทคโนโลยดีา้นการจดัการและดา้นการผลติ รวมทัง้
ดา้นการออกแบบไดม้ากกว่า 

ดงันัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึ
ตัง้สมมตฐิานการวจิยัดงันี้:  

“องคก์ารขนาดใหญ่จะรบัเทคโนโลยทีัง้ 3 ประเภทมากกว่า
องคก์ารขนาดกลางและเลก็ตามล าดบั” 

 
3) ระเบียบวิธีวิจยั 

ประชากร ในการวิจัยครั ้งนี้ เ ป็นสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมแบบกระบวนการไม่ต่อเนื่อง (Discrete-
parts industries) ซึ่งหมายถงึ กระบวนการผลติทีผ่ลติงานในรูปของ
จ านวนชิ้น เพราะวสัดุเป็น Discrete parts (Funk, 1995)  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลติยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่งการ
ผลิตโลหะประดิษฐ์ การผลติเครื่องจกัร อุปกรณ์ และเครื่องจกัรที่ใช้
พลงังานไฟฟ้า และการผลติอุปกรณ์ เครื่องมอืวทิยุ โทรทศัน์ และการ
สือ่สารทีอ่ยู่ในฐานขอ้มลูของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขอ้มลู ณ ปีพ.ศ. 
2555)  จ านวน  10,695 แห่ง โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บรหิาร 
หรอืตวัแทนซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูระดบัองคก์าร ตามค าแนะน าของงานวจิยั
ทีผ่่านมา [อาทเิช่น 20, 21] 
 ขนาดตวัอย่าง (Sample size) ในการศกึษาครัง้นี้ ได้จาก
การใชว้ธิคี านวณตามสูตรของ Taro Yamane [Yamane, 1973 อ้างถงึ
ใน 22หน้า 286]ที่ระดบัความคลาดเคลื่อน 0.08 ซึ่งได้ขนาดตวัอย่าง 
จ านวน 154องค์การ แต่ทัง้นี้ ผูว้จิยัสามารถเกบ็ขอ้งมลูจากตวัอย่างได้
ทัง้สิน้ 186 องคก์ร 

ทัง้นี้ผู้วจิยัใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูม ิ (Stratified 
Sampling) โดยการเลอืกตวัอย่างวธินีี้ ประชากรจะถูกแบ่งออกเป็นชัน้
ภูมิ (Stratum)  ตามอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจอยู่ทัง้  4 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่กล่าวข้างต้น จากนัน้จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) ในการเลอืกตวัอย่าง โดยตวัอย่างส่วน

ใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง 
(31.2%) ตามมาด้วยการผลิตโลหะประดิษฐ์ (30.1%) การผลิต
เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และเครือ่งจกัรทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้า (24.2%) และการ
ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยุ  โทรทัศน์ และการสื่อสาร  (13.4%) 
ตามล าดบั ทัง้นี้ ขนาดตวัอย่างจาก 4 กลุ่มทีไ่ดม้านัน้สะทอ้นถงึสดัส่วน
ของขนาดประชากรในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต่อขนาดประชากร
ทัง้หมด  
 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  ผูว้จิยัด าเนินการสรา้งแบบสอบถามตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ที ่1 ศกึษาวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดนิยาม
เชงิปฏบิตักิาร และตวัชีว้ดัของตวัแปรทีต่อ้งการศกึษา 

จากทีก่ล่าวไปแลว้ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมว่าเทค
โลยีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่เทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบ ดา้นการผลติและดา้นการจดัการดงัทีก่ล่าวไปในส่วนของการ
ทบทวนวรรณกรรม 

ส่วน “ขนาดองค์การ (Organiational size)” โดยทัว่ไปมี
ตัวชี้ว ัดคือ จ านวนพนักงานทัง้หมด (จ านวนพนักงานประจ าและ
ชัว่คราว) [21, 23, 24]  ผูว้จิยัเลอืกใชเ้กณฑ์การแบ่งขนาดองค์การ ที่
น าเสนอโดย Asasen Asasen and Chuangcham[25] ซึ่งไดศ้กึษาการ
แบ่งขนาดองค์การในประเทศไทย และประเทศอื่นๆในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ดงันี้คอื องคก์ารขนาดเลก็ (จ านวนพนักงานทัง้หมด
น้อยกว่า 50 คน) (โดยจะถูก code ด้วย 1) องค์การขนาดกลาง 
(จ านวนพนกังานทัง้หมด 50 - 200 คน) (โดยจะถูก code ดว้ย 2)  และ 
องค์การขนาดใหญ่ (จ านวนพนักงานทัง้หมด มากกว่า 200 คน) (โดย
จะถูก code ดว้ย 3) ซึ่งการแบ่งขนาดองค์การดงักล่าวกส็อดคลอ้งกบั
งานวจิยัอื่นๆ [26-29] 

ขัน้ที ่2 เนื่องจากตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ได้มผีูท้ าการ
พฒันาเครื่องมือวัด และทดลองใช้มาแล้ว  ผู้ว ิจ ัยได้น าข้อความใน
เครื่องมือนัน้มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทที่ผู้ว ิจ ัยใช้ใน
การศกึษา  

เนื่องจากเนื้อหาขอ้ความของแบบสอบถามต้นฉบบัถูกเขยีน
เป็นภาษาอังกฤษ ผู้วจิยัจึงปฏบิตัิตามแนวปฏบิตัิที่เสนอโดย Brislin 
[30] เพื่อทดสอบว่า เนื้ อหาข้อความของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
ภาษาองักฤษ (original version) ไม่มคีวามแตกต่างจากฉบบัแปลดว้ย
ภาษาไทย 

ขัน้ที ่3 น าแบบสอบถามฉบบัร่าง และแบบประเมนิให้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity or Face validity)  

ขัน้ที่  4ผู้ว ิจ ัยปรับปรุงแก้ไขค าถามตามที่ผู้ เชี่ยวชาญ
เสนอแนะ แลว้จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  
รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้มแีบบสอบถาม 1 ชุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ขององคก์ารเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบเตมิขอ้มลูในชอ่งว่าง ใช้
ส าหรบัสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ขององคก์ารผูใ้หข้อ้มลูจ านวน 3 ขอ้ 
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ประกอบดว้ย  (1) หมวดอุตสาหกรรม/ธุรกจิ (Main industry) ของ
องคก์าร (2) ขนาดขององคก์าร (จ านวนพนกังานทัง้หมด) (3) สญัชาติ
ของผูถ้อืหุน้ขา้งมาก 

ส่วนท่ี 2เทคโนโลยดีา้นการออกแบบ ดา้นการผลติ และดา้น
การบรหิาร จ านวน 8 ขอ้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชว้ดัตวัแปร จ านวน 3 ตวั 
ไดแ้ก่ (1) เทคโนโลยดีา้นการออกแบบ ค าถามใชว้ดัจ านวน 3 ขอ้  (2) 
เทคโนโลยดีา้นการผลติ มคี าถามใชว้ดัจ านวน 5 ขอ้ และ (3) ดา้นการ
บรหิาร  มคี าถามใชว้ดัจ านวน 4 ขอ้แบบสอบถามในตอนนี้ มลีกัษณะ
เป็นการให้คะแนนแบบวดัระดบัการลงทุนในเทคโนโลยขีององค์การ 
โดยม ี 5 ระดบั จากระดบัที ่1-5 โดยค่าคะแนนเท่ากบั “1” หมายถึง  
ไม่ลงทุนเลย และ ค่าคะแนนเท่ากบั “5” หมายถงึลงทุนอย่างมาก [16, 
31] 
3.4  วิธีการรวบรวมข้อมลู  

เพือ่ใหส้ามารถควบคุมและป้องกนัความคาดเคลื่อนจากการ
สนองตอบ และให้มอีตัราการตอบกลบั (Response rate) มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ ในการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการตามแนวทางการส่งแบบสอบถามของ Dillman [32] 
3.5  การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มลูม3ี ส่วนไดแ้ก่ (1) การตรวจสอบขอ้มูล
เบื้องต้น ตามแนวปฏบิตัขิองHair et al. [33] และ Roth [34]Roth [34] 
และ Tharenou et al. [35]โดยผู้วจิยัตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของขอ้มลู โดยการบรรณาธกิรณ์ขอ้มลู (Editing) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ทุกรายการในแบบสอบถามว่า ขอ้มูลทีร่บักลบัคนืมามคีวามครบถ้วน
สมบูรณ์หรือไม่ และใช้วิธีตัดข้อมูลส่วนที่ขาดหายเป็นคู่ (Pairwise 
deletion)   

(2) การวเิคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ผู้วิจยัตรวจสอบค่าของ
การวเิคราะหส์ถติเิบือ้งตน้ของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษานี้ ดว้ย ค่าเฉลีย่ 
(Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวเิคราะห์
ขอ้มลูเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งชัง่น ้าหนกั (Scale validity) และความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทัง้นี้  ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มลูชี้ว่า เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมคีวามถูกต้องชัง่น ้าหนัก 
(Scale validity) และความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ณ ระดบันยัส าคญัทีม่ ี
ค่าเท่ากบั 0.05 

(3) การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัดว้ยการวเิคราะหค์่าความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) และ
การทดสอบความตากต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukey/Kramer โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปู ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ก าหนดใหร้ะดบันยัส าคญัหรอื
ระดบัของความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้ มคี่าเท่ากบั 0.05 ทุก
สมมตฐิานทีท่ าการทดสอบ 
 
4) ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
ส่วนที ่ 1 การกระจายตวัของตวัอย่างจ าแนกตามสญัชาตขิองผู้

ถอืหุน้ขา้งมากและขนาดองคก์าร 
ตวัอย่างมผีู้ถือหุ้นขา้งมากที่ถือสญัชาติอื่นมากที่สุด (ร้อยละ

รอ้ยละ 46.2) รองลงมาคอืสญัชาตไิทย (รอ้ยละ 41.9) และร่วมทุนระหว่าง
ไทย-ต่างชาต ิ(รอ้ยละ 9.1) ตามล าดบั 

ตวัอย่างส่วนมากเป็นองค์กรมขีนาดใหญ่ (จ านวนพนักงาน
ทัง้หมด มากกว่า 200 คน) (ร้อยละ 49.5) รองลงมามขีนาดกลาง 
(จ านวนพนักงานทัง้หมด 50 - 200 คน) (รอ้ยละ 26.3) และ มขีนาด
เล็ก (จ านวนพนักงานทัง้หมดน้อยกว่า 50 คน) (ร้อยละ 16.7) การ
กระจายตวัของตวัอย่างดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยัที่เก็บขอ้มูลใน
ประเทศไทยในอดตี [25] 

 
ส่วนที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัด้วยการวเิคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความตากต่างรายคู่ด้วยวิธ ี
Tukey/Kramer พบว่า ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน นัน่คือ 
องค์การขนาดใหญ่รบัเทคโนโลยทีัง้ 3 ประเภทมากกว่าองค์การขนาด
กลางและเลก็ตามล าดบั แต่หากพจิารณาเป็นรายประเภทนัน้ องค์การ
ขนาดใหญ่รับเทคโนโลยีด้านการจดัการและการออกแบบมากที่สุด 
รองลงมาคอืดา้นการผลติตามล าดบั ซึง่ในองคก์ารขนาดกลางและเลก็ก็
มกีารรบัเทคโนโลยทีัง้ 3 ประเภทในทศิเดยีวกนั 

 
ตารางที ่1: ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

 ขนาดองคก์าร และค่าเฉล่ีย  
 

ช่ือเทคโนโลยี 
เลก็    
(< 50 
คน) 

 

กลาง
(50-
200 
คน) 

ใหญ่ 
(>200 
(คน) 

Mean 
difference 

Design technologies  2.37 2.52 3.20 1-3*; 2-3* 
Manufacturing 
technologies 

1.82 2.10 2.80 1-3*; 2-3* 

Administrative  
technologies 

2.12 2.54 3.20 1-3*; 2-3* 

 
ประเดน็ทีน่่าสนใจคอื องคก์ารขนาดเลก็รบัเทคโนโลยดีา้นการ

ออกแบบ(ค่าเฉลี่ย = 2.37) มากกว่าเทคโนโลยีด้านการจัดการ 
(ค่าเฉลีย่ = 2.12) อย่างเหน็ไดช้ดัและรบัเทคโลยดีา้นการผลติน้อยทีสุ่ด 
และน้อยกว่าองค์การขนาดกลางและใหญ่ ทัง้นี้สาเหตุอาจเนื่องจาก
องค์การขนาดเล็กมกัมีระบบการผลิตแบบ Make-To-Order จึง
จ าเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยดี้านการออกแบบมากกว่าเทคโนโลยี
ประเภทอื่นๆ แต่ในขณะเดยีวกนัก็จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยดี้านการ
จดัการเพือ่การตดิต่อประสานงานภายในและกบัลูกคา้จนถงึผูเ้กีย่วขอ้ง
อื่นๆภายนอกองคก์าร 

ส่วนองค์การขนาดกลางจะลงทุนในเทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบและการจดัการในระดบัไล่เลีย่กนั แต่ลงทุนในเทคโนโลยดีา้น
การผลิตน้อยที่สุด ทัง้นี้สาเหตุอาจมาจากการที่มูลค่าการลงทุนและ
ความซบัซอ้นของเทคโนโลยดีา้นการผลติมมีลูค่าสงูมากกว่าเทคโนโลยี
อกี 2 ประเภททีเ่หลอื อกีทัง้ตอ้งอาศยัการวางแผนการตดิตัง้เทคโนโลยี
ทีเ่ป็นระบบขนาดใหญ่กว่า ดงันัน้องคก์ารขนาดกลางจงึไมค่่อยลงทุนใน
เทคโนโลยดีา้นการผลติ ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวกเ็กดิในองคก์ารขนาด
ใหญ่เช่นเดยีวกนั 
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5) อภิปรายผลการวิจยัข้อจ ากดัในการวิจยั และข้อเสนอแนะ 
ผลการวจิยัทีไ่ดก้ล่าวในหวัขอ้ขา้งตน้ในบทนี้ แสดงใหเ้หน็

ถงึประโยชน์ดา้นทฤษฎแีละดา้นการวจิยั (Theoretical and Research 
Contributions) ดงัต่อไปนี้ 

ประเดน็แรกผลการวจิยัดงักล่าวเป็นการต่อยอดองคค์วามรูใ้น
สาขาการจดัการจดัการนวตักรรมในการอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่าง
ขนาดองคก์ารและการรบันวตักรรมขององคก์าร ทัง้นี้ผลการวจิยันี้ไดใ้ห้
การอธิบายเพิ่ม เติมแก่การศึกษาในอดีต  [18]ที่ ได้อธิบายถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดองค์การและการรบันวตักรรมขององค์การ 
โดยองคก์ารขนาดใหญ่จะรบัเทคโนโลยทีัง้ 3 ประเภทมากกว่าองค์การ
ขนาดกลางและเล็กตามล าดบั แต่หากพิจารณาเป็นรายประเภทนัน้ 
องค์การขนาดใหญ่รบัเทคโนโลยดีา้นการจดัการและการออกแบบมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นการผลติตามล าดบั ซึง่ในองคก์ารขนาดกลางและ
เลก็กม็กีารรบัเทคโนโลยทีัง้ 3 ประเภทในทศิเดยีวกนั  

แต่ทัง้นี้รูปแบบการรบัเทคโนโลยใีนรายละเอยีดในองค์การแต่
ละขนาดมคีวามแตกต่างกนับ้าง โดยองค์การขนาดเล็กรบัเทคโนโลยี
ดา้นการออกแบบมากกว่าเทคโนโลยดีา้นการจดัการอย่าเหน็ไดช้ดัและ
รบัเทคโลยดี้านการผลติน้อยที่สุด ส่วนองค์การขนาดกลางและขนาด
ใหญ่จะมีรูปแบบการลงทุนในเทคโนโลยีที่คล้ายกนั คือจะลงทุนใน
เทคโนโลยดีา้นการออกแบบและการจดัการในระดบัไล่เลีย่กนั แต่ลงทุน
ในเทคโนโลยดีา้นการผลติน้อยทีสุ่ด 

ประเด็นท่ีสองผลการวิจยัได้แสดงหลกัฐานเชิงประจกัษ์
สนับสนุนค าอธบิายเชงิทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการรบัเทคโนโลย ีที่ไดม้กีาร
เสนอในประเทศพฒันาแลว้[31] ทีว่่าองคก์ารทีม่ขีนาดแตกต่างกนัจะรบั
เทคโนโลยแีต่ละประเภท (เทคโนโลยีดา้นการออกแบบ ด้านการผลติ
และดา้นการจดัการ) แตกต่างกนั 

ประเด็นสุดท้าย   ผลการวิจัยนี้ ได้แสดงหลักฐานเชิง
ประจกัษ์สนับสนุนมาตรวดั (Measurement Scale) ส าหรบัตัวแปร 
“การรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยีดา้นการออกแบบ ดา้นการผลติ และ
ดา้นการจดัการ” ทีไ่ดถู้กพฒันา และใชใ้นการวจิยัในบรบิทของประเทศ
พฒันาแล้ว ซึ่งได้ถูกน ามาใช้ในการวิจัยนี้  ที่อยู่ในบริบทของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม (Manufacturing Companies) ในประเทศ
ไทย ดงันัน้นักวิจยัในสาขาวิชาการจดัการนวตักรรม สาขาวิชาการ
จดัการด าเนินงาน (Operations Management: OM) และสาขาอื่นที่
เกี่ย วข้อ ง ในประ เทศก าลังพัฒนาอื่ นๆ สามารถน ามาตรวัด 
(Measurement Scale) ของตวัแปรดงักล่าวไปใชใ้นการศกึษา และการ
วจิยัอื่นๆได ้

ผลการวจิยัทีไ่ดก้ล่าวในหวัขอ้ขา้งตน้ในบทนี้ แสดงใหเ้หน็
ถงึประโยชน์ดา้นการจดัการ (Managerial Contributions) ดงัต่อไปนี้ 

ประการแรก ในทางปฏิบัติ องค์การบางแห่งอาจจะรับ
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลติและด้านการจดัการ เพื่อ
สนบัสนุนการท างานของกนัและกนั [33] หากแต่ผูว้จิยัต้องการน าเสนอ
ว่า ก่อนทีอ่งคก์ารจะตดัสนิใจรบัเทคโนโลยปีระเภทใดเป็นเบื้องต้น และ
จะทุ่มเททรพัยากร (เช่น เงนิงบประมาณและบุคคลากร) เพื่อการรบั
เทคโนโลยปีระเภทใดนัน้ ควรจะเข้าใจเสยีก่อนว่า เป้าหมายในการ
ลงทุนในเทคโนโลยนีัน้ๆ คอือะไร (เช่น เพือ่ตอบสนองกลยุทธใ์ด) 

ประเด็นท่ีสอง   ส าหรับประโยชน์ที่จะได้ร ับในระดับ
นโยบายมหภาค หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าผลการวจิยันี้
ไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบายเพื่อเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัของ
องค์การผู้ผลิตในประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม) อาจวิเคราะห์ข้อมูลระดับมหภาค และระดับราย
อุตสาหกรรมทีม่อียู่ แลว้วเิคราะห์ว่ารายอุตสาหกรรมใดจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
และเลอืกประเภทของเทคโนโลยทีีจ่ะลงทุนอย่างเหมาะสมต่อไป   

นอกจากนี้  จากงานวิจัย  [ตัวอย่ างเช่น   34]  พบว่ า 
ความส าเรจ็ของการพฒันาระบบการรบันวตักรรมขององค์การ ขึ้นอยู่
กบัความสามารถในการสร้าง การสะสม และ การเผยแพร่ความรู ้
รวมถงึการการถ่ายทอดและรบัเทคโนโลยจีากแหล่งต่างๆ  สิง่เหล่านี้
น่ าจะมีต้นก า เนิดมาจากการสร้างสังคมแห่ งการ เรียนรู้   ซึ่ ง
ผูป้ระกอบการกม็กัจะต้องการการสนับสนุนจากรฐั ในดา้นการส่งเสรมิ
ให้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ มาสู่องค์การ โดยอาจมี
บทบาทเป็นตวักลางประสานงานสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การที่
ตอ้งการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ี และองค์การทีม่คีวามเชีย่วชาญใน
การประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิเช่น สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น)หรอื ส.ส.ท.  ทัง้นี้ความส าเรจ็ในการด าเนินการ
ดงักล่าวขึ้นอยู่กบั ระดบัความตื่นตวัในการรบัเทคโนโลยขีององค์การ 
ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยขีององค์การผู้ถ่ายทอด และ
ระดบัความซบัซอ้นของนวตักรรมทีจ่ะไดร้บัการถ่ายทอด 

อย่างไรกด็กีารวจิยันี้กม็ขีอ้จ ากดับางประการ ซึ่งอาจน าไปสู่
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้  

ประเดน็แรกการวจิยันี้ใช ้การส ารวจแบบตดัขวาง (Cross-
sectional survey) ซึ่งมขีอ้จ ากดัในเรื่องของระยะเวลา (Time lag) 
ระหว่างช่วงทีอ่งคก์ารตดัสนิใจรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลย ี ดงันัน้การ
วิจัยในอนาคตควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ครอบคลุมผลกระทบของ
ระยะเวลา (Time lag) เช่น Longitudinal analysisซึ่งอาจจะท าให้
ผลการวจิยัในดา้นนี้ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  

ประเดน็ท่ีสองผลวจิยันี้ครอบคลุมเฉพาะแต่อุตสาหกรรม
แบบกระบวนการไม่ต่อเนื่อง(Discrete-parts industries) อย่างไรก็ดี
การวิจยัในอนาคตอาจจะใช้กรอบแนวคิดของการวิจยันี้  ในประเทศ
ก าลงัพฒันาอื่นๆ เพื่อทดสอบ External validation นอกจากนี้ควร
ขยายขอบเขตไปยงัอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ยิง่ไปกว่านัน้น่าจะศกึษา
เปรยีบเทยีบผลการวจิยัในประเทศไทย กบัต่างประเทศ ซึ่งช่วยท าให้
เราเขา้ใจกระบวนการรบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยอีย่างลกึซึ้งมากยิง่ขึน้ 

ประเด็นสุดท้าย  ผู้ว ิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลจากสถาน
ประกอบการ อุตสาหกรรมที่อยู่ ในฐานข้อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ ปีพ.ศ. 2555 เท่านัน้ ดงันัน้การวจิยัในอนาคตน่าจะมี
การเก็บข้อมูลใหม่ และเปรียบเทียบผลการวิจัยที่ได้ใหม่นั ้นกับ
ผลการวจิยันี้ 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการบรหิารโครงการ
สร้างอุปกรณ์จบัยึดชิ้นงานด้วยแขนกลของโรงงานผลิตชิ้นส่วนแชสซีสใน
จงัหวัดชลบุรีซึ่งเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบกับการบริหารโครงการแบบ 
PMBOK Guide ด าเนินการวจิยัเอกสารการปฏบิตัิการผลติ Jig และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เ ป็นผู้บริหารและคณะท างานของบริษัท
กรณีศกึษา 5 ราย และผูบ้รหิารทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทักรณีศกึษา 2 ราย ซึ่งมี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งและใชง้านผลติภณัฑท์ีใ่ช ้Jig ประกอบขึน้โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึน้จากแนวทางการบรหิารโครงการแบบ PMBOK 
Guide ผลการวจิยัพบว่า บรษิทักรณีศกึษายงัขาดการประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้
ด้านการบรหิารผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การบรหิารขอบเขตงานและการบรหิาร
ความเสีย่งซึง่เป็นส่วนหนึ่งของปัจจยัส าเรจ็ในการบรหิารโครงการ 
 
ค าส าคญั:การบรหิารโครงการแบบPMBOK Guide, อปุกรณ์จบัยดึชิน้งาน,  
ชิน้ส่วนยานยนต ์
 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare the Jig production 
processes between the Case’s operation and Project Management 
Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide).A chassis manufacturing 
company inChonburi province was selected as a unit of study. The 
Case’s operation procedures were investigated, then the in-depth 
interviews to 7 informants were conducted; 5 from the Case’s concern 
staff and executives, and 2 high-level staff from its client by the 
research tool which derived from the principle of PMBOK Guide. The 
result found that the Case is lack of the knowledge areas of project 
stakeholders, scope, and risks management, which are essential for the 
project success. The jig production is a complicate task with time 
constraints thus requires high skilled staff and advanced technology. 

 
Keywords:Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide),  
Jig and Fixture, Automobile Parts.  
 
 
 

1) บทน า 
 อุปกรณ์จับยึดชิ้น งาน  (Jig)  เ ป็น เครื่ องมือที่ส าคัญ ใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ การออกรถรุ่นใหม่การสรา้งเครื่องจกัรหรอื
เครื่องมอืใหม่ที่ทนัสมยัต้องการความแม่นย าและเที่ยงตรงสูงซึ่งต้อง
อาศยัเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วย การด าเนินงานทีไ่ม่ใชง้านทีท่ าเป็น
ประจ าจงึตอ้งการความคล่องตวัและรวดเรว็ในกระบวนการผลติ บรษิทั
กรณีศกึษาเป็นโรงงานผลติชิ้นส่วนแชสซีสส าหรบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเป็นผู้ผลิตล าดบัที่ 2 มกีระบวนการ
ปฏบิตัิงานที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์จบัยึดชิ้นงานเพื่อประกอบชิ้นส่วน
ต่างๆ เขา้ด้วยกนัส าหรบัใช้แขนกลในการเชื่อม (Robotic Welding) 
ชิ้นงาน บรษิัทได้รบัการถ่ายทอดความรู้ทกัษะและเทคโนโลยีในการ
สรา้ง Jig จากบรษิทัญี่ปุ่ น แต่ยงัขาดการเรยีนรูใ้นการบรหิารโครงการ
อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้มปัีญหาในการส่งมอบชิ้นส่วนแชสซีสหรอื
คุณภาพของชิ้นงาน เพื่อใหบ้รษิทัสามารถแข่งขนัด้านต้นทุนและการ
ตอบสนองตามความคาดหวงัของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผู้บริหารบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการน าการ
บรหิารโครงการซึง่เป็นรปูแบบการบรหิารงานทีม่จีุดมุ่งหมายเฉพาะ ใช้
จดัการงานที่มคีวามซบัซ้อนเพื่อควบคุมทรพัยากรต่างๆ ขององค์การ
ภายใตค้วามเสีย่งใหส้ามารถบรรลุผลสูงสุดตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไว้
[1] มาใชก้บัการผลติอุปกรณ์จบัยดึชิน้งาน 

บทความฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความสอดคลอ้ง
ของกระบวนการบรหิารโครงการสรา้งอุปกรณ์จบัยดึชิน้งานดว้ยแขนกล
ของบริษัทกรณีศึกษากบักระบวนการบริหารโครงการตามรูปแบบ 
Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide) 
 
2) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1) การบริหารโครงการแบบ PMBOK Guide เป็นการผสานองค์
ความรู้ ทกัษะ เครื่องมอื และเทคนิควิธมีาใช้จดัการชุดกจิกรรมของ
โครงการเพือ่ใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิข์องงานตามขอ้ก าหนดหรอืความต้องการ
ของโครงการ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 10 ด้านผ่านการจัดการ
กระบวนการ 47 กระบวนการทีถู่กจดักลุ่มอย่างเป็นระบบภายใต้วงจร
การบริหารโครงการ 5 กลุ่ม ได้แก่ การเริ่มต้น การวางแผน การ
ด าเนินการ การติดตามและควบคุม และการปิดโครงการ  โดย
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ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
ความส าเรจ็ของการบรหิารโครงการ[2-3] 
 
 สถาบันจัดการโครงการและ PMBOK Guideจัดแบ่ง
กระบวนการบริหารโครงการภายใต้กลุ่มองค์ความรู้(Knowledge 
Areas) ทีเ่กดิจากการประมวลกลุ่มแนวคดิ เทคนิค และชุดกจิกรรมใน
ศาสตรข์องการบรหิารโครงการ ศาสตรต์ามสาขาวชิาชพีหรอืกลุ่มความ

เชี่ยวชาญเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน [2-3]  องค์ความรู้10 ด้าน ได้แก่ 
การบรูณาการ ขอบเขตงาน เวลา ตน้ทุน คุณภาพ บุคลากร การสื่อสาร 
ความเสี่ยง การจัดซื้ อจัดจ้าง  และผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  กรอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการบรหิารโครงการ กลุ่มกระบวนการ
และองคค์วามรูป้รากฏดงัตารางที ่1 
  

 
ตารางที ่1: กรอบความสมัพนัธร์ะหวา่งกระบวนการและองคค์วามรูข้อง PMBOK Guide 

 
องคค์วามรู ้

กลุ่มกระบวนการ 
เริม่ตน้ วางแผน ด าเนินงาน ตดิตาม/ควบคุม ปิดโครงการ 

1. การบูรณาการ จดัท า 
กฎบตัร 

ท าแผนการบรหิารจดัการ สัง่การและจดั 
การปฏบิตักิาร 

ตดิตามควบคมุงาน/ 
บรหิารการเปลีย่นแปลงแบบ
บูรณาการ 

ปิดโครงการ 

2. ขอบเขตงาน  วางแผนบรหิารขอบเขตงาน/ 
รวบรวมความตอ้งการ/ 
ก าหนดขอบเขตงาน/ 
การแตกโครงสรา้งงาน 

 ตรวจสอบขอบเขตงาน/ 
ควบคมุขอบเขตงาน 

 
 

3. ระยะเวลา  วางแผนจดัการตาราง
ปฏบิตังิาน/ 
ก าหนดกจิกรรม/ 
จดัล าดบักจิกรรม/ 
ประมาณการทรพัยากร/ 
ประมาณการระยะเวลา/ 
จดัท าตารางปฏบิตังิาน 

 ควบคมุตารางปฏบิตั ิ
งาน 

 

4. ตน้ทนุ  วางแผนจดัการตน้ทนุ/ 
ประมาณการตน้ทนุ/  
จดัท างบประมาณ 

 ควบคมุตน้ทนุ  

5. คุณภาพ  วางแผนจดัการคณุภาพ ประกนัคณุภาพ ควบคมุคณุภาพ  
6. บุคลากร  วางแผนจดัการทรพัยากรบคุคล สรรหาทมีงาน/ 

สรา้งทมีงาน/ 
บรหิารทมีงาน 

  

7. การสื่อสาร  วางแผนจดัการดา้นสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร ควบคมุการสื่อสาร  
8. ความเสีย่ง  วางแผนจดัการความเสีย่ง 

ระบุความเสีย่ง/ 
วเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิ
คุณภาพ/ 
วเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิปรมิาณ/ 
วางแผนรบัมอืความเสีย่ง 

 ควบคมุความเสีย่ง  

9. การจดัซือ้ 
จดัจา้ง 

 วางแผนจดัการ 
การจดัซือ้จดัจา้ง 

ด าเนินการจดัซือ้จดั
จา้ง 

ควบคมุจดัซือ้จดัจา้ง ยุตจิดัซือ้ 

10. ผูม้สีว่นไดส้่วน
เสยี 

ระบุผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยี 

วางแผนบรหิารผูม้สีว่นไดส้่วน
เสยี 

สรา้งการมสีว่นรว่ม ควบคมุการมสี่วนรว่มของผูม้ ี
ส่วนไดส้ว่นเสยี 

 

 
แหล่งทีม่า: Project Management Institute, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”,  pp.61, 2013 
 
2.2)อุปกรณ์จบัยึดช้ินงาน (Jig) ใชจ้บัยดึชิ้นส่วนแชสซสีเขา้ดว้ยกนั
ให้ได้ต าแหน่งเพื่อเชื่อมประสานตามแบบที่ก าหนดไว้ในการผลติ Jig 
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และความ

ช านาญของช่างผลติในระดบัทีสู่งมาก[4]กจิกรรมหรอืงานหลกัของการ
ผลติJig และ Fixture ไดแ้ก่ งานประกอบจิก๊ (Jig Assembly) งานอ่าน
แบบ งานทดลองใช้ (Jig Trial) งานตรวจสอบคุณภาพ งานตดัปาด 
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(Machining) งานปรบัปรุงแก้ไข งานเตรียมเครื่องจักรและ Cutting 
Tool และงานเตรยีมวสัดุและร่างแบบงาน  

อุปกรณ์จบัยดึส าหรบัผลติโครงสร้างหลกัของรถยนต์แบ่งเป็น 
(1) Jig ส าหรบังานเชื่อมตรงึจุด เพื่อจบัยดึชิ้นงานทีจ่ะน ามาประกอบ
กันและใช้แขนกลเชื่อมแบบอัตโนมตัิเป็นจุดๆ บนชิ้นงานจนครบ
สมบูรณ์ ชิ้นงานทีไ่ดต้้องมคีุณภาพตามมาตรฐานโดยไม่บดิโคง้(2) Jig 
ส าหรบังานเชื่อมที่สมบูรณ์ Jig ชนิดนี้ต้องรองรบักบัความร้อนเป็น
เวลานานและสามารถเชื่อมได้ครบทุกแนว เพื่อให้ชิ้นงานมกีารไหล
อย่างต่อเนื่องตามหลกัการผลติแบบลนี การออกแบบ Jig จะต้องตดิตัง้
สลกัเพื่อให้สามารถสวมชิ้นงานเขา้ไปใน Jig ไดถู้กต้องพอด ีเป็นวธิี
ป้องกนัความผดิพลาด (Poka Yoke) ในการใส่งานผดิต าแหน่ง [5] 

 
2.3) งานวิจยัการบริหารโครงการความส าเร็จของโครงการปรบัปรุง
ใดๆ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท [3]  
โครงการลดการใชก้ระดาษบนัทกึขอ้มลูในสายการผลติ SAW  XT และ
สายการผลติ BP [6-7] ประเมนิผลการบริหารโครงการโดยใช้ตวัชี้
ส าคญัดา้นเวลา งบประมาณ และสดัส่วนความส าเร็จเปรยีบเทยีบกบั
วตัถุประสงค์ของโครงการโดยองิวธิกีารตรวจสอบการปฏบิตัิตามองค์
ความรูด้า้นการบรหิารโครงการ (PMBOK Guide) พบว่าประสทิธภิาพ
ในการจดัการเวลาและงบประมาณจ าเป็นตอ้งมกีจิกรรมการจดัการแบบ
การบรูณาการ การบรหิารความเสีย่ง การสื่อสาร และการบรหิารการมี
ส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสยี แนวทางการบรหิารโครงการโดยใช้องค์
ความรู้ตามวธิีการของ PMBOK Guide ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
องค์การและท าให้ระยะเวลาด าเนินโครงการลดลงร้อยละ 9 และ
งบประมาณต ่ากว่าที่ก าหนดไว้ร้อยละ75 ซึ่งเกิดจากการลดเวลาสูญ
เปล่าในช่วงรอยต่อระหว่างระยะโครงการ [6-7] 

 
3)วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1)ข้อมลูของกรณีศึกษาและผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั 

บรษิัทกรณีศกึษาเป็นโรงงานผลติชิ้นส่วนแชสซีสส าหรบัรถยนต์ 
โดยเป็นผู้ผลติล าดบัที่ 2 สญัชาติญี่ปุ่ น ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2546 ตัง้อยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรปัีจจุบนัมพีนักงาน 2,000 คน จดั
โครงสร้างองค์การโดยแบ่งเป็น 5 ฝ่าย ในการผลติชิ้นส่วนแชสซีสต้องใช้
อุปกรณ์จบัยดึชิ้นงานส าหรบัเชื่อมเป็นจุดๆ บนชิ้นงานด้วยแขนกลแบบ
อตัโนมตั ิ

 ผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 7 รายเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ผูบ้รหิาร 3 รายและคณะท างานโครงการสรา้งอุปกรณ์จบัยดึชิ้นงาน (Jig) 2 
รายของบรษิัทกรณีศกึษา และผู้บรหิารทีเ่ป็นลูกค้าของบรษิัทกรณีศกึษา
จ านวน2 ราย ซึ่งทัง้หมดมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้งาน
ผลติภณัฑ์ที่ใช้Jig ประกอบ  รายละเอยีดของผู้ใหข้อ้มูลส าคญัปรากฎดงั
ตารางที ่2 

 
 
 
 
 
 

ตารางที2่: ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
ประเภท ต าแหน่ง/หน้าที ่ อายุงาน 

กล
ุ่มบ

รษิ
ทั

กร
ณ
ีศกึ

ษา
 

คนที ่1 ผูจ้ดัการวศิวกรรมการออกแบบและสรา้งJig 13 
คนที ่2 หวัหน้าหน่วยวศิวกรรมออกแบบและสรา้ง Jig 9 
คนที ่3 ผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพ 13 
คนที ่4 หวัหน้าหน่วยฝ่ายคุณภาพ 8 
คนที ่5 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติเป็นผูใ้ชง้าน Jig 13 

กล
ุ่มล

ูกค
า้ คนที ่1 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมวางแผนโครงการใหม ่ 22 

คนที ่2 
 

ผูจ้ดัการหน่วยสนับสนุนการผลติแม่พมิพ์/ Jig 
ดูแลการจดัซือ้จดัจา้ง 

18 

 
3.2)เคร่ืองมือวิจยั 

ใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ
ขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ประเดน็การปฏบิตังิานตามแนวทางการบรหิาร
โครงการแบบ PMBOK แยกตามกลุ่มกระบวนการ ตัง้แต่กลุ่มกระบวนการ
เริ่มต้น การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและควบคุม และกลุ่ม
กระบวนการปิดโครงการ  โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์ออกเป็น 6 ตอน มขี้อ
ค าถามรวมทัง้สิน้ 51 ขอ้   
 ในการแปลความการประยุกต์ใช้งานกระบวนการตาม PMBOK 
ของผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแต่ละกลุ่ม ใชเ้กณฑด์งัตารางที ่3 
 

ตารางที3่: ระดบัคะแนนและความหมาย 
คะแนน ความหมาย 

1 ประยุกตใ์ชบ้า้งเลก็น้อย คดิเป็นรอ้ยละ 20   
2 ประยุกตใ์ชบ้า้งแต่ยงัไมถ่งึครึง่ คดิเป็นรอ้ยละ 40   
3 ประยุกตใ์ชม้ากกว่าครึง่ คดิเป็นรอ้ยละ60    
4 ประยุกตใ์ชม้ากแต่ไมค่รอบคลุมทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 80 
5 ประยุกตใ์ชค้รบถว้นสมบูรณ์   

 
และใช้เกณฑ์ช่วงชัน้เท่ากัน 5 ระดับ ในการสรุประดับการปฏิบัติตาม 
PMBOK Guide ดงันี้ 
ช่วงคะแนน 4.21 - 5.00มรีะดบัการปฏบิตัติามมากทีสุ่ด 
  3.41 - 4.20มรีะดบัการปฏบิตัติามมาก 
  2.61 - 3.40   มรีะดบัการปฏบิตัติามปานกลาง 
  1.81 – 2.60มรีะดบัการปฏบิตัติามน้อย 
  1.00 – 1.80    มรีะดบัการปฏบิตัติามน้อยทีสุ่ด 
 
4) ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า บริษัท
กรณศีกึษามกีารบรหิารโครงการตามกลุ่มกระบวนการทัง้ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่
การเริม่ต้นงานโดยก าหนดผูร้บัผดิชอบและจดัโครงสรา้งองค์การ การ
วางแผน การด าเนินงาน ตดิตามและควบคุมการผลติ Jig และสิ้นสุด
เมื่อมกีารตรวจรบัผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยงัมกีาร
ยนืยนัระบบการตรวจคุณภาพและน าไปทดลองผลติจรงิ การตรวจรบั
งานตามมาตรฐาน Jig และ Drawing อย่างเขม้งวดจากลูกค้า และ
บนัทึกปิดในใบสัง่ซื้อโดยฝ่ายวิศวกรรมซึ่งถือเป็นการปิดโครงการ 
บรษิทักรณศีกึษามกีารปฏบิตักิลุ่มกระบวนการด าเนินงานและกลุ่ม 
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ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั กระบวนการปิดโครงการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการแต่ยงัขาดการ

ปฏิบัติบางกระบวนการได้แก่ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
กระบวนการเริ่มต้นการรวบรวมความต้องการ การวางแผนจดัการ
ความเสีย่ง ระบุและวเิคราะห์ความเสีย่งในเชงิปริมาณและคุณภาพและ
วางแผนรับมือกับความเสี่ยงในกลุ่มกระบวนการวางแผนและการ
ควบคุมความเสีย่งในกลุ่มกระบวนการตดิตามและควบคุมผลการปฏบิตัิ 
ตามรูปแบบการบรหิารโครงการแบบ PMBOK  โดยคะแนนประเมนิ
การปฏิบัติตามPMBOKของผู้ให้ข้อมูลส าคัญทัง้ในส่วนของบริษัท
กรณศีกึษาและส่วนของลูกคา้ปรากฏในตารางที4่ และรปูที ่1 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที1่: การปฏบิตัติามPMBOK Guide ของบรษิทักรณีศกึษา 
 

ตารางที4่:การปฏบิตัติาม PMBOK Guide ของบรษิทักรณศีกึษา 

กลุ่มกระบวนการ กระบวนการใน PMBOK 
การปฏบิตัติาม การประเมนิของผูใ้หข้อ้มลู 

จ านวน รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่ ระดบัการปฏบิตั ิ

เริม่ตน้ 2 1 50 4.29 ปฏบิตัติามมากทีสุ่ด 
วางแผน 24 18 75 4.29 ปฏบิตัติามมากทีสุ่ด 
ด าเนินงาน 8 8 100 5 ปฏบิตัติามมากทีสุ่ด 
ตดิตาม/ควบคุม 11 10 90.0 4.29 ปฏบิตัติามมากทีสุ่ด 
ปิดโครงการ 2 2 100 5 ปฏบิตัติามมากทีสุ่ด 
รวม 47 39 82.90   
 
5) สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

 การศกึษากระบวนการปฏบิตังิานจรงิของบรษิทักรณีศกึษาใน
การบรหิารการผลติ Jig เปรยีบเทยีบกบักระบวนการบรหิารโครงการ
แบบ PMBOK Guide ท าใหท้ราบว่ามกีระบวนการทีป่ฏบิตัไิม่ครบตาม
แนวทางการบริหารโครงการแบบPMBOK Guideกระบวนการเหล่านี้มี
ความสัมพนัธ์กับองค์ความรู้ในการบริหารโครงการและจ าเป็นต้อง
ปฏบิตัใินแต่ละขัน้ตอนภายใต้วงจรการบรหิารโครงการเพื่อใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

บรษิทักรณีศกึษาสามารถก าหนดแนวทางในการปรบัแกไ้ขให้
เป็นไปตาม PMBOK Guide ในกระบวนการทีข่าดไปไดด้งันี้ 
5.1) กลุ่มกระบวนการเริม่ตน้โครงการ 

 บรษิทัควรจดัท าทะเบยีนบนัทกึขอ้มลูของผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยี
ในช่วงเริ่มต้นโครงการซึ่งจะช่วยให้โครงการสามารถวางแผนและ
บริหารผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุม เครื่องมอืและเทคนิคที่จะ
น ามาใช้ประกอบด้วยการวเิคราะห์ผู้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสยี การใช้ดุลยพนิิจ
ของผู้เชี่ยวชาญและการจดัประชุม ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัองค์ความรู้ในการ
บรหิารผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
5.2) กลุ่มกระบวนการวางแผน 

5.2.1) การรวบรวมความตอ้งการ โดยจดัท าเอกสารและตาราง
ทวนสอบความต้องการ ใช้การสมัภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ประชุมเพื่อระดมสมอง แบบสอบถาม การสังเกตการณ์ หรือการ

วเิคราะหจ์ากเอกสารทีล่กูคา้ส่งมาให ้ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัองค์ความรูใ้นการ
บรหิารขอบเขตงาน 

5.2.2) การวางแผนจดัการความเสีย่ง ใชก้ารประชุมระดมสมอง
และดุลยพนิิจของผูเ้ชีย่วชาญรวมถงึเทคนิคการวเิคราะห์ความเสีย่งซึ่ง
เกีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูใ้นการบรหิารความเสีย่ง 

5.2.3) การระบุความเสี่ยง บริษัทต้องจดัท าทะเบียนข้อมูล
บันทึกความเสี่ยงของการบริหารโครงการ การวิเคราะห์รายการ
ตรวจสอบร่วมกบัการใชดุ้ลยพนิิจของผูเ้ชีย่วชาญ  

5.2.4) การวเิคราะห์ความเสี่ยงเชงิคุณภาพ เป็นการประเมนิ
ความเร่งด่วนของความเสี่ยง การจดัประเภทความเสี่ยงจากทะเบยีน
ขอ้มลูบนัทกึความเสีย่งทีร่วบรวมไว ้ร่วมกบัการวเิคราะหค์วามเสีย่งเชงิ
ปรมิาณซึ่งต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เป็นตวัเลขการประเมนิความเสีย่ง
ด้านปรมิาณน าไปสู่การปรบัปรุงเอกสารหรอืแผนการด าเนินงานของ
โครงการ  

5.2.5) การวางแผนรับมือกับความเสี่ยง บริษัทต้องมีแผน
ฉุกเฉินเพื่อร ับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที มีการปรับปรุง
แผนงานใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดท้นัท ี
5.3) กลุ่มกระบวนการตดิตามและควบคุม 

การควบคุมความเสีย่งตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่งซ ้าเพื่อระบุ
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่ อาจใชก้ารประชุมระดมสมองเพื่อวางแผน
ควบคุมได ้
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ในการบริหารการผลิตอุปกรณ์จบัยึดชิ้นงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  ผูบ้รหิารโครงการจะต้องไม่ละเลยการบรหิารความ
เสีย่งและผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีของโครงการซึ่งมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความส าเร็จของโครงการ ผู้บริหาร
โครงการตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งของโครงการและจดัการบรหิารผูท้ี่
มสี่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่มกระบวนการตัง้แต่เริ่มต้นจนถึงปิด
โครงการ การใหค้วามส าคญักบัการรวบรวมความตอ้งการของโครงการ
และจัดท าเป็นเอกสารบันทึกอย่างเป็นทางการ รวมถึงการจัดท า
ทะเบยีนรวบรวมตามความตอ้งการของลกูคา้และมกีารประชุมพจิารณา
ทบทวนอย่างเป็นระบบจะท าให้การบรหิารโครงการครบถ้วนสมบูรณ์
และไดผ้ลลพัธต์ามทีก่ าหนดไว ้
 
6) กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ทีฆทรพัย์ ขอบคุณ
ผูใ้ห้ขอ้มลูส าคญัทุกท่าน และขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ที่
ไดใ้หทุ้นสนบัสนุนการศกึษาและการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขายได้แก่ปัจจยัด้านรางวัล (รางวลัภายนอกและ
รางวลัภายใน) ปัจจยัด้านหน้าที่การจดัการ (การวางแผนการจดัโครงสร้าง 
การน าและการควบคุม) ปัจจยัดา้นพนกังานขาย (ประสบการณ์และทศันคต)ิ 
ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูจากพนักงานขายในกรุงเทพมหานครจ านวน 616 คนโดยใช้
แบบสอบถามสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกและใชส้ถติกิารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ
ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผลการวิจัยระบุว่าทุกปัจจัยที่ศึกษาในครัง้นี้ส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขาย (adjusted R2 = .583) โดยปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ปฏิบตังิานของพนักงานขายสูงที่สุดได้แก่ปัจจยัด้านรางวลั (beta = .496) 
รองลงมาได้แก่ปัจจยัด้านหน้าทีก่ารจดัการ (beta = .280) และปัจจยัด้าน
พนกังานขาย (beta = .173) ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั:พนกังานขาย หน้าทีก่ารจดัการ รางวลั 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study factors affecting 
performance of salespeople include; reward factor (intrinsic reward and 
extrinsic reward, management function factors (planning, organizing, 
leading, and controlling), and individual salespeople factors (experience 
and attitude). Data were collected from a convenience sample of 616 
salespeople who work in Bangkok metropolis using questionnaires. 
Results were evaluated through multiple regression analysis. 

The results showed that all studied factors has positive 
influence on performance of salespeople (adjusted R2 = .583). 
In addition, reward factors have a strongest positive influence on 
performance of salespeople (beta = .496), management function factors 
(beta = .280) and individual salespeople factors (beta = .173) are also 
positive influence on performance of salespeople respectively. 
 
Keywords: Salespeople, Management Functions, Reward. 
 
1) บทน า 

การขายโดยพนักงานขายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา (Integrated Marketing Communication: IMC) 
อันประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย 
(Sales promotion) การจดักจิกรรมและการสรา้งประสบการณ์ (Events 

and experiences) ประชาสมัพนัธ์และการให้ข่าว (Public relations 
and publicity) การตลาดทางตรง (Direct marketing) การตลาดแบบมี
การโต้ตอบ (Interactive marketing) การตลาดแบบบอกต่อ (Word-of-
mouth marketing) การขายโดยพนักงานขายหรอืบุคคล (Personal 
selling)[1]ถึงแม้ในปัจจุบันรูปแบบการขายมีการเปลี่ยนแปลงโดย
มุง่เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ แต่การขายโดยพนักงานก็
ยงัคงมีความส าคญัต่อธุรกิจ[2]ผู้ว ิจ ัยจึงศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย เพื่อเป็นแนวทางให้กับธุรกิจน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการการขายโดยพนักงานขายให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ 

 
2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงานขายได้แก่ปัจจัยด้านรางวัล  (รางวัล
ภายนอกและรางวลัภายใน) ปัจจยัดา้นหน้าทีก่ารจดัการ (การวางแผน
การจัดโครงสร้าง การน าและการควบคุม) ปัจจยัด้านพนักงานขาย 
(ประสบการณ์และทศันคติ) ซึ่งปัจจยัดง้กล่าวผูว้จิยัก าหนดขึน้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ามา
ก าหนดเป็นตวัแปรทีจ่ะศกึษาในการวจิยัในครัง้นี้ ดงันี้ 
 
แนวคิดการขายโดยพนักงานขาย 

Weitz, Castleberry, and Tanner [3] ระบุว่าการขายมี
ววิฒันาการจากแนวคดิด้านการผลติไปสู่การเป็นหุน้ส่วน โดย ในช่วง
ก่อนปี ค.ศ. 1930 เป็นยุคที่สนิคา้มจี ากดั จงึเป็นยุคของการผลติ การ
ขายจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งยอดขาย โดยมุง่ทีค่วามตอ้งของผูข้ายใน
ระยะสัน้ บทบาทของพนักงานขายจึงมีหน้าที่จ ัดหาสินค้า ดังนัน้
กจิกรรมของพนักงานจงึท าหน้าที่รบัค าสัง่ซื้อ และส่งสินค้าในช่วงปี 
ค.ศ. 1930-1960 สนิคา้ออกสู่ตลาดมากขึน้ ผูผ้ลติต้องมกีารแข่งขนักนั
อย่างรุนแรง จึงเป็นยุคของการขาย โดยมีว ัต ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ยอดขาย เน้นที่ความต้องการของผู้ขายในระยะสัน้ พนักงานงานมี
บทบาทในการชกัจูง โน้มน้าว ดงันัน้กจิกรรมของพนักงานขายคอืการ
ชกัชวนให้ผู้ซื้อคล้อยตามเพื่อซื้อสนิค้าของตน ในช่วงปี ค.ศ. 1960-
1990 ผูบ้รโิภคมคีวามรูม้ากขึน้ การขายจงึเป็นยุคของการตลาด โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เน้นที่ความ
ตอ้งการของลกูคา้ในระยะสัน้ พนกังานงานมบีทบาทในการแกไ้ขปัญหา
ให้กบัลูกค้า ดงันัน้กิจกรรมของพนักงานขายคือการจบัคู่สินค้าหรือ
บริการที่มีอยู่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหลังปี ค .ศ. 1990 
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธใ์นระยะยาว การขายจงึเป็นยุค
ของการสร้างพันธมิตร โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ มุ่งเน้นลูกค้าระยะยาวและความต้องการของ
ผูข้ายในระยะยาว พนักงานงานมบีทบาทในสรา้งคุณค่าใหก้บัผูซ้ื้อและ
ผูข้าย ดงันัน้กจิกรรมของพนกังานขายคอืการสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ ๆ โดย
การจบัคู่ความตอ้งการของผูซ้ื้อกบัความสามารถของผูข้าย 

Futrell [4] ระบุว่า การจดัการการขายมหีน้าทีอ่ยู่ 5 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. การวางแผน (Planning) ไดแ้ก่การระบุว่าเป้าหมายคอือะไร 
และจะไปถงึเป้าหมายได้อย่างไร โดยการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มที่มี
อทิธพิลต่อการขาย ประมาณการการขาย การก าหนดเป้าหมาย การ
ก าหนดกจิกรรม การก าหนดงบประมาณ และการควบคุม 

2. การจัดการด้านบุคคลากร(Staffing) ได้แก่การสรรหา 
คดัเลอืก ว่าจา้ง การจดัอตัราก าลงั และการจดัโครงสรา้งของฝ่ายขาย 

3. การอบรม(Training) ได้แก่ การใหค้วามรูก้บัพนักงานขาย 
การฝึกทกัษะดา้นการขาย และการพฒันาพนกังานขาย 

4. การน า (Leading) ไดแ้ก่ การสรา้งใหพ้นักงานขายสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มความสามารถ ไดแ้ก่ การจดัการด้านผลตอบแทน 
และแรงจงูใจ 

5. การควบคุม (Controlling)  ได้แก่ การประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขายทีผ่่านมา 

ในการวจิยัในครัง้นี้ผู้ว ิจยัได้น าหน้าที่การจดัการเป็นนึ่งใน
ปัจจัยที่ศึกษาในครัง้นี้  โดยได้รวมการจดัการด้านบุคลากรและการ
ฝึกอบรมเขา้ดว้ยกนั โดยใชช้ื่อการจดัโครงสรา้งเนื่องจากการฝึกอบรม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดัการบุคคลากร และเป็นกจิกรรมหนึ่งที่
ตอ้งกระท าในการจดัโครงสรา้ง และอบรมพนกังานขายเพื่อใหท้ าหน้าที่
ตามโครงสร้างที่จดัไว้ ซึ่งการรวมตวัแปรดงักล่าวจะมคีวามสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิการจดัการการขายโดย Dalrymple, Cron, and DeCarlo [5] 
 
ทฤษฎีเก่ียวกบัรางวลั 

Herzberg (1966 cited in Hisrich & Jackon, 1993) [6] 
ระบุว่ารางวลัเป็นแรงจงูใจทีท่ าใหม้นุษยม์พีฤตกิรรมกระท าเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายโดยแบ่งรางวลัเป็น2ประเภทไดแ้ก่รางวลัภายนอกเช่นรายได้
สวสัดกิารและรางวลัภายในเช่นความต้องการประสบความส าเร็จการ
ได้ร ับการยอมรับ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจ ัยได้น ารางวัล (รางวัล
ภายนอกและรางวลัภายใน) เป็นหนึ่งในปัจจยัทีไ่ดศ้กึษาในการวจิยัใน
ครัง้นี้ เนื่องจากทฤษฎีข้างต้นระบุว่ารางวลัเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิด
ความพยายามเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 Brown [7]ได้ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตัิงาน
ของพนกังานขายพบว่าปัจจยัดา้นการน าไดแ้ก่ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารมี
อิทธิพลต่อผลการปฏบิตัิงานของพนักงานขายโดยผู้บรหิารที่มภีาวะ

ผู้น าจะกระตุ้นให้พนักงานขายเกดิแรงบนัดาลใจที่จะสร้างผลงานให้
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

Salleh and Kamaruddin [8]ไดศ้กึษาปัจจยัทีท่ าใหพ้นักงาน
ขายมผีลการปฏบิตังิานตามทีก่ าหนดไวโ้ดยศกึษาในกลุ่มพนักงานขาย
ของบรษิทัประกนัชวีติพบว่าปัจจยัดา้นพนกังานขายเช่นทศันคตทิีท่ าให้
เกิดความมุ่ งมัน่ความสามารถและประสบการณ์ส่ วนบุคคล มี
ความสมัพนัธต่์อผลการปฏบิตังิานของพนกังานขาย 

Chaichee [9] ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏบิตัิงานของพนักงานขายไดแ้ก่ประสบการณ์และระบบการควบคุม
พบว่าประสบการณ์ของพนักงานขายและระบบการควบคุมพนักงาน
ขายมอีทิธพิลเชงิบวกต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังานขาย 
 
4) กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งผู้วจิยั
สรุปปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อผลการปฏิบตัิงานของพนักงานขาย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านรางวัล    ) รางวัลภายนอกและรางวัลภายใน (ปัจจัย
ด้านหน้าที่การจดัการ    ) การวางแผนการจดัโครงสร้างการน าและการ
ควบคุม  (ปัจจยัด้านพนักงานขาย    ) ประสบการณ์และทศันคติ แสดงดงั
รปูที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรทีศ่กึษา
ได้แก่ พนักงานขายที่อยู่ ในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สุ่มตวัอย่างแบบสะดวก และวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติ
การวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ โดยผู้วิจยัได้ตรวจสอบความเหมาะสม
ขอ้มลูใหม้ ัน่ว่าตวัแปรต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั (Multicollinearity) โดย
ค่า Tolerance ตอ้งมคี่ามากกว่า 0.2 และค่า VIF ต้องมคี่าน้อยกว่า 10 
เมื่อพจิารณาจากค่าสมการพยากรณ์พบว่ามคี่า Tolerance เท่ากบั 

รางวลั 
- รางวลัภายนอก 
- รางวลัภายใน 
 

หน้าทีก่ารจดัการ 
- การวางแผน 
- การจดัโครงสรา้ง 
- การน า 
- การควบคุม 
 

พนกังานขาย 
- ประสบการณ์ 
- ทศันคต ิ
 

ผลการปฏบิตังิาน 
 

รปูที ่1 : กรอบแนวคดิการวจิยั 
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0.745 และ VIF เท่ากบั 1.343 จงึสรุปไดต้วัแปรต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนัอย่างมนียัส าคญั 
 
6) ผลการวิจยั 
 จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 616 ราย เป็นเพศชายรอ้ยละ 
78.8 เพศหญงิรอ้ยละ 21.2 มอีายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 33.2 อายุ
ระหว่าง30-39 ปี ร้อยละ 34.5 อายุ 40 ปี ขึ้นไปร้อยละ 32.3 มี
ประสบการณ์ด้านการขายน้อยกว่า 3 ปี จ านวนร้อยละ 14.4 มี
ประสบการณ์ด้านการขายระหว่าง 3-5 ปีจ านวนร้อยละ 32.2 และมี
ประสบการณ์ดา้นการขาย 5 ปี ขึน้ไปจ านวนรอ้ยละ 53.4 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของ
พนักงานขาย 

ผลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ 
โดยใชเ้ทคนิค Stepwise เพื่อน าเขา้และตดัตวัแปรออก พบว่า ปัจจยัที่
ส่งผลต่อผลการปฏบิตัิงานของพนักงานขาย ได้แก่ ปัจจยัด้านรางวลั 
ปัจจยัด้านหน้าที่การจดัการ และปัจจัยด้านพนักงานขาย โดยทัง้ 4 
ปัจจยัมอี านาจในการพยากรณ์ผลการปฏบิตังิานของพนักงานขาย รอ้ย
ละ 58.3 (Adjusted R2=.583) และเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิเ์บต้า 
พบว่าปัจจยัดา้นรางวลัมอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานขาย
มากที่สุด (เบต้า = .496) รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นหน้าทีก่ารจดัการ 
(เบต้า = .280) และปัจจยัด้านพนักงานขาย (เบต้า = .173) แสดงดงั
ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัด้านรางวลั (Reward) 
ปัจจัยด้านหน้าที่การจัดการ (Mgnt) และปัจจัยด้านพนักงานขาย 
(Sales) ทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังานขาย 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Adjusted 
R Square B 

Std. 
Error Beta 

1 (Constant) .139 .145     

Reward .959 .041 .687 .471 

2 (Constant) -1.339 .187     

Reward .766 .041 .549 .561 

Mgnt .590 .052 .331   

3 (Constant) -1.829 .201     

Reward .692 .042 .496   

Mgnt .499 .054 .280   

Sales .287 .050 .173 .583 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงานขาย พบว่า ปัจจยัดา้นรางวลั ปัจจยัดา้นหน้าที่
การจดัการ และปัจจยัด้านพนักงานขาย มสี่งผลต่อผลการปฏบิตัิงาน
ของพนักงานขาย ผู้วจิยัจงึได้วเิคราะห์ในรายละเอยีดของแต่ละปัจจยั
ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านรางวัลท่ี ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานขาย 

ผลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ 
โดยใชเ้ทคนิค Stepwise เพื่อน าเขา้และตดัตวัแปรออก พบว่า รางวลั
ภายนอกและรางวลัภายในส่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานขาย 
โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 47.1 (Adjusted R2=.471) และเมือ่
พจิารณาค่าสมัประสทิธิเ์บตา้ พบว่าปัจจยัดา้นรางวลัภายนอกมอีทิธพิล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายมากที่สุด (เบต้า = .446) 
รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นรางวลัภายใน (เบต้า = .390) แสดงดงัตาราง
ที ่2 
 
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัด้านรางวัลภายนอก 
(Reward_Ex) และรางวัลภายใน (Reward_In) ที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขาย 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Adjusted 

R 
Square B 

Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.369 .123     

Reward_Ex .600 .034 .582 .338 

2 (Constant) .114 .149     

Reward_Ex .460 .032 .446 .471 

Reward_In .506 .041 .390   

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านหน้าท่ีการจดัการท่ีส่งผลต่อผล
การปฏิบติังานของพนักงานขาย 

ผลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ 
โดยใช้เทคนิค Stepwise เพื่อน าเขา้และตดัตวัแปรออก พบว่า การ
วางแผน การจดัโครงสร้าง การน า และการควบคุมส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขาย โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 32.8 
(Adjusted R2=.328) และเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิเ์บต้า พบว่าปัจจยั
ด้านการน ามอีิทธพิลต่อผลการปฏบิตัิงานของพนักงานขายมากที่สุด 
(เบต้า = .303) รองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านการควบคุม (เบต้า = .231) 
ปัจจยัดา้นการวางแผน (เบตา้ = .151) และปัจจยัดา้นการจดัโครงสรา้ง 
(เบตา้ = .093) ตามล าดบั แสดงดงัตารางที ่3 
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ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านการวางแผน 
(Planning) ปัจจยัดา้นการจดัโครงสรา้ง (Organizing) ปัจจยัดา้นการน า 
(Leading) และปัจจยัดา้นการควบคุม (Controlling) ทีส่่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขาย 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

  

Standar
dized 

Coefficie
nts 

Adjusted 
R square B 

Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.215 .177     
  Leading .635 .048 .467 0.217 
2 (Constant) .233 .200     
  Leading .491 .049 .361   
  Controlling .398 .045 .315 0.304 
3 (Constant) -.114 .215     
  Leading .446 .049 .329   
  Controlling .315 .049 .249   
  Planning .220 .053 .161 0.322 
4 (Constant) -.236 .219     
  Leading .411 .051 .303   
  Controlling .292 .050 .231   
  Planning .207 .053 .151   
  Organizing .109 .043 .093 0.328 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัด้านพนักงานขายท่ีส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานขาย 

ผลวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุ 
โดยใช้เทคนิค Stepwise เพื่อน าเข้าและตัดตัวแปรออก พบว่า 
ประสบการณ์ของพนักงานขายและทศันคตขิองพนักงานขายผลต่อผล
การปฏบิตัิงานของพนักงานขาย โดยมอี านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 
27.0 (Adjusted R2=.270) และเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิเ์บต้า พบว่า
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของพนกังานขายมอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงานขายมากทีสุ่ด (เบต้า = .463) รองลงมาได้แก่ ปัจจยัดา้น
ทศันคตต่ิอการขาย (เบตา้ = .187) ตามล าดบั แสดงดงัตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4: ผลการวเิคราะห์อิทธพิลของปัจจยัด้านประสบการณ์ของ
พนักงานขาย(Sales_Experience) และทัศนคติของพนักงานขาย 
(Sales_Attitude) ทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังานขาย 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Adjusted 

R 
Square B 

Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 1.516 .146     

Sales_Experience .549 .040 .487 .236 

2 (Constant) .580 .225     

Sales_Experience .522 .039 .463 .270 

Sales_Attitude .264 .049 .187   

7) สรปุผลการวิจยั 
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดส้รุปผลดงันี้ 

1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานขายมากทีสุ่ด ไดแ้ก่
ปัจจยัด้านรางวัล รองลงมาได้แก่ ปัจจยัด้านหน้าที่การจัดการ และ
ปัจจยัดา้นพนกังานขาย ตามล าดบั 
2. เมือ่พจิารณาจากปัจจยัดา้นรางวลั พบว่า รางวลัที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขายมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ รางวลัภายนอก รองลงมา
ไดแ้ก่รางวลัภายใน 
3. เมื่อพิจารณาจากปัจจยัด้านหน้าที่การจัดการ พบว่า หน้าที่การ
จดัการที่ส่งผลต่อผลการปฏบิตัิงานของพนักงานขายมากที่สุด ได้แก่ 
การน า รองลงมาไดแ้ก่ การควบคุม การวางแผน และการจดัโครงสรา้ง 
ตามล าดบั 
4. เมือ่พจิารณาจากปัจจยัดา้นพนักงานขาย พบว่า ประสบการณ์ส่งผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ทศันคตขิองพนกังานขาย 
 
9) การอภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวิจัยพบว่ารางวัลทัง้ภายในและภายนอกมี
อิทธพิลต่อการปฏบิตัิงานของพนักงานขาย ซึ่งสอดคล้องกบั Hisrich 
and Jackson[6] ซึ่งระบุว่ารางวลัภายในและรางวลัภายนอกเป็นปัจจยั
หนึ่ งที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย และจาก
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านพนักงานขาย ได้แก่ ประสบการณ์และ
ทศันคต ิมอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานขาย ซึ่งสอดคลอ้ง
งานวิจยัของ Salleh and Kamaruddin [8] ที่พบว่าทศันคติและ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานขาย 
10) ข้อเสนอแนะจากการวิจยัในครัง้น้ี 

จากผลการวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ผูบ้รหิารควรใชร้างวลัเป็นแรงจงูใจ โดยใชร้างวลัภายนอก 
เช่น ค่าตอบแทนในรูปแบบการเงนิ ในการกระตุ้นใหพ้นักงานขายเพิม่
ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน 

2. ดา้นการจดัการฝ่ายขาย ผูร้บัผดิชอบฝ่ายขายควรเป็นผูม้ ี
ภาวะผูน้ าสงู และมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของพนักงานขายอย่า
สม ่าเสมอ 

3. การคัดเลือกพนักงานขายควรเน้นพนักงานขายที่มี
ประสบการณ์  
 
11) ข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้ต่อไป 
 การวิจัยในครัง้นี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขาย โดยมุง่เน้นศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝ่าย
ขายและพนักงานขาย ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาปัจจยัทีเ่ป็น
ปัจจยัภายนอกฝ่ายขาย เช่น ผลติภณัฑ์ ราคา ภาวการณ์แข่งขนั เป็น
ตน้ 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศกึษาวจิยัครัง้นี้คือ (1) เพื่อศกึษาปัจจยัใน

การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจดัการคลงัสินค้า และ (2)  เพื่อเปรยีบเทยีบ
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ประเภทของเทคโนโลยี กลุ่มตวัอย่างที่น ามา
ศึกษาในงานวิจัยนี้  คือ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เลือกใช้
เทคโนโลยีภายในคลงัสินค้าในบรษิัทภาคกลางและภาคตะวนัออก จ านวน
ทัง้สิน้ 404 บรษิทั โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถามปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีภายในคลังสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัใช้ในการเลือกเทคโนโลยีมีทัง้หมด 12 
ปัจจัยและการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
คลงัสนิค้า 3 ปัจจยัสูงสุดคือ (1) ด้านระบบเครอืข่าย (2)ด้านความคุ้มค่าใน
การลงทนุและ (3) ดา้นความพรอ้มของบรษิทั 
ค าส าคญั: การจดัการคลงัสนิค้าเทคโนโลยคีลงัสนิค้า  การเลือกเทคโนโลย ี 
คลงัสนิคา้ในประเทศไทย   
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were 1) to investigate factors for selection of 
technology used in warehouse management, and 2) to compare factors 
affecting the selection of different kinds of technology. The sample 
group for this study was a group of personnel who involved in making 
decision of selecting technology to use for warehouse management in 
companies in central and eastern of Thailand. The total of participants 
was 404companies. The research instrument was a set of 
questionnaire on factors affecting technology selection for warehouse 
management. The data were analyzed using statistical package to 
calculate their means and standard deviation. . The results revealed 
that there were twelve factors in selecting technology. When comparing 
all twelve factors, the three most important factors that affected the 
selecting of technology used for warehouse managementwere 1) 
network systems, 2) value investing, and 3) companies’ readiness 
Keywords: warehouse management, warehouse technology, 
technology selection, warehouse in Thailand 
 
1) บทน า 

ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งข ันที่รุนแรงมีการเปลี่ยนแปลงที่
คาดการณ์ได้ยากขึ้นความไม่แน่นอนในกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่
เกดิขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิง่ทีอ่งค์กรจะต้องท าการปรบัตวัเพื่อที่จะ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกดิขึ้นโดย [1] กจิกรรมโลจสิติกส์
ประกอบด้วยการบริการลูกค้าการจัดการค าสัง่ซื้อของลูกค้าการ
พยากรณ์ความตอ้งการของลกูคา้การจดัซื้อการบรหิารสนิคา้คงคลงัการ
บรหิารการขนส่งการบริหารคลงัสนิค้าและการจดัเก็บการจดัการโลจิ
สติกส์แบบย้อนกลบัการจดัเตรยีมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆการเลอืก
ทีต่ ัง้โรงงานและคลงัสนิค้าการเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิและสนิค้าการบรรจุ
ของบรรจุภณัฑแ์ละหบีห่อการสือ่สารในการกระจายสนิคา้และการก าจดั
ของเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่จะส่งผลให้การบริหารคลังสินค้ามี
ประสทิธภิาพมากขึน้รวมถงึท าใหต้้นทุนในการบรหิารคลงัสนิคา้ต ่าลง 
[2] คลังสินค้าถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญทางกลยุทธ์ในโซ่อุปทานที่
นอกเหนือจากเป็นสถานที่เก็บส ารองสนิค้าส าหรบัการจ าหน่ายหรือ
วตัถุดบิส าหรบัการผลติเพื่อป้องกนัการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และ
อุปทานและยงัมบีทบาทช่วยท าให้สินค้ามคีวามเคลื่อนไหวมากขึ้น
เคลื่อนไหวเรว็ขึน้ลดการเกบ็ใหน้้อยลงในลกัษณะของการพกัชัว่คราว
การท าให้สนิคา้ไปถึงลูกคา้โดยเร็วนอกจากนัน้นับวนัสนิคา้ยิง่มคีวาม
หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มคีวาม
ตอ้งการอย่างไมส่ิน้สุดท าใหจ้ านวนและชนิดของสนิคา้มจี านวนมากขึน้
ดงันัน้การที่จะให้พนักงานท าหน้าที่ในการจัดการสินค้าคงคลงัและ
บรหิารคลงัสนิคา้ใหม้ปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพจงึเป็นไปไดย้ากขึน้
ประกอบกบัคุณสมบตัิของพนักงานด้วยวธิทีี่จะท าให้งานคลงัสนิค้ามี
ประสทิธภิาพคอืการน าเทคโนโลยทีีช่่วยการการบรหิารคลงัสนิคา้เขา้
มาช่วยบรหิารจดัการเพื่อตอบสนองความต้องการใหก้บัลูกคา้องค์กรที่
ไม่มีการปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจะสูญเสีย
โอกาสในการเขา้สู่ตลาดและเสยีเปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจหาก
องคก์รมวีสิยัทศัน์ในการทีจ่ะน าเทคโนโลยทีีช่่วยอ านวยความสะดวกใน
การจดัการคลงัสนิค้ามาใช้จะส่งผลให้องค์กรมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้และเพิม่โอกาสทีจ่ะขยายตลาดออกไปไดใ้นอนาคต 

ในโลกของธุรกจิผู้บริหารที่มวีสิยัทศัน์ต้องมกีารวางแผนน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นองค์กรโดยเฉพาะดา้นโลจสิตกิส์ทีไ่ดม้กีาร
พฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยต่ีางๆซึ่งเทคโนโลยทีีใ่ช้ในคลงัสนิค้า 
ได้แก่ [2] , [3]เทคโนโลยีบาร์โค้ดและRFID(Radio Frequency 
Identification) ที่ทันสมยัเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องการน าระบบWMS 
(Warehouse Management System) และระบบAS/RS (Automatic 
Storage and Retrieval System: AS/RS) มาประยุกต์ใช้ในระบบ
คลงัสนิคา้มากขึน้ซึ่งท าใหส้ามารถลดต้นทุนในการด าเนินการการเก็บ
สนิคา้การตรวจสอบสนิคา้การรบัสนิคา้การบรหิารการขนส่งแต่การทีจ่ะ
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เลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาใชต้้องมกีารพจิารณาถงึปัจจยัต่างๆทีม่ ี
ผลกระทบกบัองค์กรเพราะเทคโนโลยบีางชนิดนัน้อาจไม่เหมาะสมกบั
ลกัษณะขององค์กรโครงสรา้งพื้นฐานและการจดัการดัง้เดมิของบรษิัท
นัน้ๆการเลอืกเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมนัน้เป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งระบบ
การจดัการทีด่แีละท าใหก้ารด าเนินงานเกดิความสมดุลดงันัน้คณะผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาปัจจยัการเลือกใช้เทคโนโลยใีนการจดัการ
คลงัสนิคา้ 
 
2)วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
คลงัสนิคา้ 

2.เพื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้ประเภทของ
เทคโนโลยใีนการน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานภายในคลงัสนิคา้ 

 
3)ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

3.1 ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
คลงัสนิคา้ 

3.2ทราบขอ้มูลการเปรยีบเทยีบปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้
ประเภทของเทคโนโลยใีนการน ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานภายใน
คลงัสนิคา้ 

3.3 สามารถน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชใ้นการวางแผนแนวทางการ
เลอืกเทคโนโลยใีนคลงัสนิคา้ 

 
4)วิธีการศึกษา 

4.1ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอืคณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา

เฉพาะกลุ่มบรษิทัอุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาค
กลางและภาคตะวนัออก 

กลุ่มตวัอย่าง 
บุคคลที่มีอ านาจในการเลือกใช้ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ

จดัการคลงัสนิค้าในบรเิวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคกลางและภาค
ตะวนัออกที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการคลงัสนิค้าภายในบรษิัทน า
จ านวนประชากรมาเทยีบตามตารางของYamane จงึก าหนดตวัอย่างที่
ได้จากการใช้สูตรดงักล่าวในการศกึษาจ านวน 400คนโดยก าหนดค่า
ความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 

4.2เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ในครัง้นี้ผูศ้กึษาไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการศกึษาทีเ่ป็น
แบบสอบถาม(Questionnaire) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาโดย
แบบสอบถามประกอบดว้ยเนื้อหา3ส่วนคอื 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบภามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปขององค์กร
ได้แก่ชื่อองค์กร/สถานประกอบการประเภทของคลงัที่ใช้ลกัษณะของ
สนิค้าขนาดของธุรกิจตามจ านวนพนักงานขนาดของคลงัสินค้าตาม
SKU ผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้เทคโนโลยีจ านวนพนักงาน
ภายในคลงัสนิคา้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลอืกใช้เทคโนโลยีภายในคลงัสนิค้าโดยแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยัได้แก่

ปัจจยัดา้นการปรบัปรุงสทิธภิายในการด าเนินงานปัจจยัดา้นการยอมรบั
เทคโนโลยีปัจจยัด้านการจดัการฝึกอบรมปัจจยัด้านระบบเครือข่าย
ภายในองค์กรปัจจยัด้านงบประมาณและปัจจยัด้านประสทิธภิาพของ
เทคโนโลย ี

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
4.3การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

โดยใชเ้ครือ่งทางการวจิยัโดยท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง
เป็นจ านวน 404ชุดและน าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ดว้ยคอมพวิเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ 
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่ จากนัน้วเิคราะห์โดยการวเิคราะห์ปัจจยั 
(factor analysis) 
 
จากการศึกษางานวิจยัของ [8] ได้ศึกษาเรื่อง นิภาภรณ์ พึ่งรศ  ได้
ศกึษาเรื่องปัญหาและความต้องการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ
พนักงานองค์การคลงัสนิค้ากระทรวงพาณิชย์[7] ได้ศกึษาเรื่องความ
พร้อมของพนักงานแผนกคลงัสนิค้ากบัการใช้โปรแกรมระบบบรหิาร
จดัการคลงัสนิคา้WMS (Warehouse Management System) [5] ได้
ศกึษาเรื่องการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลงัและ[4] ได้
ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัดา้นการรบัรูท้ ีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยบีาร์โคด้
สองมติิของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย คณะผูว้จิยัได้ศกึษางานวจิยั
ดงักล่าวแลว้สรุปเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ข้อมูลขององคก์ร 
1.1ประเภทของคลงัทีใ่ช ้
1.2ลกัษณะของสนิคา้ 
1.3ขนาดของธุรกิจตามจ านวนของ
พนกังาน 
1.4 ขนาดของคลงัสนิคา้ (ตาม SKU) 
1.5ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้
เทคโนโลย ี
1.6จ านวนพนกังานภายในคลงัสนิคา้ 
 
 2.ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกใช้
เทคโนโลยีในคลงัสินค้า 
2. 1ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสทิธภิาพของการด าเนินงาน 
2.2 ปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี
2.3 ปัจจยัดา้นการจดัการฝึกอบรม 
2.4 ปัจจยัดา้นระบบเครอืขา่ยภายใน
องคก์ร 
2. 5 ปั จ จั ย ด้ า น น โ ย บ า ย ด้ า น
งบประมาณ 
2.6 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของ
เทคโนโลย ี

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้เทคโนโลยีใน

คลงัสินค้า 
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5)ผลการศึกษา 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาครัง้นี้สรุปสาระส าคญัของ
การศกึษาไดต้งัต่อไปนี้ 
 5.1 ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์รผูต้อบแบบสอบถามโดยแจกแจง
ความถีแ่ละค่ารอ้ยละดงัตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่1แสดงปัจจยัพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
หวัข้อข้อมูลทัว่ไปขององคก์ร จ านวน % 

ประเภทของ
คลงัทีใ่ช ้

คลงัสว่นตวั 289 71.5 
คลงัสาธารณะ 36 8.9 

ใชท้ัง้สองประเภท 79 19.6 

ลกัษณะของ
สนิคา้ 

วตัถุดบิ 216 53.5 
สนิคา้ระหวา่งการผลติ 63 15.6 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 28 6.9 
ใชท้ัง้สามประเภท 97 24.0 

ขนาดของธรุกจิ
ตามจ านวน
พนกังาน 

น้อยกวา่ 50 คน 111 27.5 
51-200 คน 142 35.1 

มากกวา่ 200คนขึน้ไป 151 37.4 

ขนาดของ
คลงัสนิคา้ 

1-500 SKU 201 49.8 
501-1000 SKU 147 36.4 

1000 SKU ขึน้ไป 56 13.9 
ผูม้อี านาจใน
การตดัสนิใจ
เลอืกใช้

เทคโนโลย ี

ผูจ้ดัการทัว่ไป 41 10.1 
ผูจ้ดัการคลงัสนิคา้ 37 9.2 
ผูจ้ดัการโรงงาน 127 31.4 
ผูบ้รหิารระดบัสูง 199 49.3 

จ านวน
พนกังานภายใน

คลงัสนิคา้ 

5-30 คน 252 62.3 
31-50 คน 90 22.3 

50 คนขึน้ไป 62 15.3 
 
จากตาราง  1  แสดงข้อมูลทัว่ ไปขององค์กรพบว่ ามีการตอบ
แบบสอบถามทัง้หมดจาก 404 องค์กรโดยสามารถแบ่งประเภทของ
คลงัสนิค้าของแต่ละองค์กรออกเป็นคลงัส่วนตวั 289 จ านวนคดิเป็น 
71.5%คลงัสาธารณะ 36 จ านวนคดิเป็น 8.9% และใช้ทัง้สองประเภท
ทัง้คลงัส่วนตวัและคลงัสาธารณะ 79 จ านวนคดิเป็น 19.6%  ตามล าดบั 

ลกัษณะของสนิคา้ภายในคลงัสามารถแบ่งตามลกัษณะของ
สนิค้าภายในคลงัออกเป็นวตัถุดบิจ านวน216 บริษัทคิดเป็น 53.5% 
สนิคา้ระหว่างการผลติจ านวน 63 บรษิทัคดิเป็น 15.6% สนิคา้ส าเรจ็รูป
จ านวน 28 บริษัทคิดเป็น 6.9% และใช้ทัง้สามประเภทจ านวน 97 
บรษิทัคดิเป็น 24.0% ตามล าดบั 

ขนาดของธุรกจิตามจ านวนพนักงานสามารถแบ่งขนาดของ
ธุรกิจตามจ านวนพนักงานได้เป็นจ านวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน
จ านวน 111 บรษิทัคดิเป็น 27.5% จ านวนพนักงานตัง้แต่ 51-200 คน
จ านวน 142 บรษิัทคดิเป็น 35.1% จ านวนพนักงานมากกว่า 200 คน
ขึน้ไปจ านวน 151 บรษิทัคดิเป็น 37.4% ตามล าดบั 

ขนาดของคลงัสนิค้าสามารถแบ่งขนาดของคลงัสนิค้าตาม
ปรมิาณSKU ไดเ้ป็นคลงัสนิคา้ขนาดตัง้แต่ 1-500 SKU จ านวน 201 
บรษิัทคดิเป็น 49.8% คลงัสนิค้าขนาด 501-1000SKU จ านวน 147 

บรษิทัคดิเป็น 36.4% คลงัสนิค้าขนาด 1000 SKU ขึน้ไปจ านวน 56 
บรษิทัคดิเป็น 13.9%  ตามล าดบั 

ผู้มอี านาจในการตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสามารถแบ่ง
ตามต าแหน่งของผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้เทคโนโลยไีด้เป็น
ต าแหน่งผู้จ ัดการทัว่ไปจ านวน 41 บริษัทคิดเป็น 10.1% ต าแหน่ง
ผูจ้ดัการคลงัสนิค้าจ านวน 37 บรษิัทคดิเป็น 9.2% ต าแหน่งผู้จดัการ
โรงงานจ านวน 127 บริษัทคิดเป็น 31.4% และต าแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงูจ านวน 62 บรษิทัคดิเป็น 49.3% ตามล าดบั 

จ านวนพนักงานภายในคลงัสนิค้าสามารถแบ่งตามล าดบั
ตามจ านวนพนักงานภายในสนิค้าได้ออกเป็นจ านวนพนักงานภายใน
คลงัสินค้าตัง้แต่ 5-30 คนจ านวน 252 บริษัทคิดเป็น 62.3%จ านวน
พนักงานภายในคลงัสนิค้าตัง้แต่ 31-50 คนจ านวน 90 บรษิัทคดิเป็น 
22.3%  และจ านวนพนักงานภายในคลังสินค้าตัง้แต่ 50 คนขึ้นไป
จ านวน 62 บรษิทัคดิเป็น 15.3%  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการศกึษาปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนคลงัสนิคา้ทัง้ 6 ดา้น 
ปัจจยัด้านการเลือกใช้เทคโนโลยี ( X ) S.D. แปลผล 

1. ดา้นการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพของการ
ด าเนินงาน 

4.0668 .64025 มาก 

2. ดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี 4.1040 .62144 มาก 
3. ดา้นการจดัการฝึกอบรม 3.5025 .62812 มาก 
4. ดา้นระบบเครอืขา่ยภายใน

องคก์ร 
4.0124 .67742 มาก 

5. ดา้นงบประมาณ 
 

4.0545 .66981 มาก 

6. ดา้นประสทิธภิาพของ
เทคโนโลย ี

4.0173 .67732 มาก 

 

จากตาราง2พบว่าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้เทคโนโลยใีน
คลงัสนิคา้รายดา้นทุกดา้นส่งผลในระดบัมากส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด
3ล าดบัแรกคอืดา้นการยอมรบัเทคโนโลยมีคี่าเฉลีย่อยู่ที่4.1040ดา้นการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของการด าเนินงานมคี่าเฉลีย่อยู่ที4่.0668และดา้น
งบประมาณมคี่าเฉลีย่อยู่ที4่.0545ตามล าดบั 
5.4 การวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้
เทคโนโลยใีนคลงัสนิคา้มผีลการศกึษาดงันี้ 
ตารางที3่จ านวนองคป์ระกอบค่าไอเกนรอ้ยละของความแปรปรวนรอ้ย
ละของความแปรปรวนสะสม 
 

องคป์ระกอบท่ี  
ค่าไอเกน 
(Eigen 
Value) 

ร้อยละของ
ความ

แปรปรวน 

ร้อยระของ
ความแปรปรวน

สะสม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2.731 
2.666 
2.664 
2.429 
2.347 
2.179 

6.207 
6.060 
6.054 
5.522 
5.333 
4.952 

6.207 
12.268 
18.321 
23.843 
29.176 
34.128 
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องคป์ระกอบท่ี  
ค่าไอเกน 
(Eigen 
Value) 

ร้อยละของ
ความ

แปรปรวน 

ร้อยระของ
ความแปรปรวน

สะสม 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2.132 
2.010 
1.866 
1.680 
1.443 
1.335 

4.846 
4.567 
4.240 
3.818 
3.279 
3.034 

38.974 
43.541 
47.781 
51.599 
54.878 
57.912 

 
ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
ในคลงัสนิคา้จ าแนกเป็นภาพรวมดงันี้ 
 ภาพรวมมีทัง้หมด12องค์ประกอบโดยเรียงล าดับจาก
องคป์ระกอบทีเ่ป็นปัจจยัทีส่่งผลจากมากทีสุ่ดไปน้อยทีสุ่ดคอื 

องคป์ระกอบที1่ดา้นระบบเครอืขา่ยม4ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที2่ดา้นความคุม้ค่าของการลงทุนม5ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที3่ดา้นความพรอ้มของบรษิทัม4ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที4่ดา้นการรองรบัการเจรญิเตบิโตของบรษิทัมี
6ตวัแปร 
 องคป์ระกอบที5่ดา้นพนกังานม4ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที6่ดา้นงบประมาณม3ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที7่ดา้นประสทิธภิาพของเทคโนโลยมี3ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที8่ดา้นการบรกิารของผูข้ายม5ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที9่ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มลูม4ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที1่0ดา้นความเหมาะสมกบังานคลงัสนิคา้ม2ีตวั
แปร 
 องคป์ระกอบที1่1ดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูม1ีตวัแปร 
 องคป์ระกอบที1่2ดา้นการส่งเสรมิงานคลงัสนิคา้ม3ีตวัแปร 
 ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
ในคลงัสนิค้า3 ปัจจยัสูงสุดคอื (1) ด้านระบบเครอืข่าย (2) ดา้นความ
คุ้มค่าในการลงทุนและ (3) ด้านความพร้อมของบริษัทซึ่งทัง้12
องค์ประกอบนัน้จะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
เทคโนโลยใีนคลงัสนิคา้ดงันัน้การจะเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนคลงัสนิคา้ของ
ผูป้ระกอบการดา้นคลงัสนิคา้จะตอ้งพจิารณาคอืเครอืขา่ยตอ้งไมม่คีวาม
ซบัซอ้นงา่ยต่อการใชม้คีวามเสถยีรมปีระสทิธภิาพขอ้มลูมคีวามถูกต้อง
สามารถเชื่อมต่อกนัระหว่างหน่วยงานไดแ้ละมคีวามเหมาะสมกบัการ
ใช้งานส่งเสรมิให้งานด้านคลงัสนิค้าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ความ
คุ้มค่าของการลงทุนรองรบัการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทได้
บรษิทัมคีวามพรอ้มทัง้สถานทีพ่นักงานแนวทางการจดัฝึกอบรมใหก้บั
พนักงานงบประมาณของบริษัทการบริการของผู้ขายสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ [4] กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดต้องมคีวามสนุก
ความงา่ยคุม้ค่าในการใชง้าน[5] พบว่าการน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้
ในการปฏบิตังิานขอ้มลูต้องมคีวามถูกต้องมคีวามสะดวกในการใชง้าน
[6] พบว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานลดขอ้ผดิพลาดจากการบนัทกึขอ้มลู[7]พบว่าพนักงานต้องมี
ความพรอ้มในการปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิานเมื่อน าเทคโนโลยใีหม่
มาใช[้8] พบว่าการน าเทคโนโลยมีาใชต้อ้งช่วยลดต้นทุนการปฏบิตังิาน

มปีระสทิธภิาพมากขึ้นมคีวามคุ้มค่าของการลงทุนสามารถรองรบัการ
เจรญิเตบิโตในอนาคตของบรษิทัได ้
 จากการศกึษางานวจิยัดงักล่าว ส าหรบัการบรหิารคลงัสนิคา้
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเลอืกใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันางาน
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ บรษิทัต้องค านึงถงึ 12 ปัจจยัดงักล่าวขา้งต้น 
แต่สิง่ทีต่้องค านึงสามล าดบัแรกๆ คอื ระบบเครอืข่าย ทีจ่ะต้องมคีวาม
เชื่อมโยงกบัหน่วยงานอื่นๆภายในบรษิัทที่จะต้องท างานประสานกนั 
ระบบเครอืข่ายต้องมคีวามเสถยีร รวดเรว็ ล าดบัต่อมาคอืความคุ้มค่า 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สุดทา้ย บรษิทัจะต้องมคีวามพรอ้มในดา้นต่างๆ ในการรองรบัการน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นงานคลงัสนิคา้ การลงทุนจงึจะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน 
 
6) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
ควรท าการศกึษาการเลอืกใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งทัง้นี้เนื่องจาก
กิจกรรมด้านคลังสินค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกบักิจกรรมด้านการส่งและ
ต้นทุนด้านการขนส่งมตี้นทุนสูงสุดของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทุกๆ
กจิกรรมหากสามารถน าเทคโนโลยมีาปรบัใช้ได้ทัง้กจิกรรมขนส่งและ
กจิกรรมดา้นคลงัสนิคา้ร่วมกนัไดป้ระสทิธภิาพการปฏบิตัน่ิาจะเพิม่มาก
ขึน้ 
 
7) กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณสถาบนัเทคโนโลยไีทย– ญีปุ่่ นทไีดส้นบัสนุนทุนการวจิยั
ในครัง้นี้ตลอดจนท่านอธกิารบดแีละท่านคณบดทีีไ่ดก้ารสนับสนุนทุกๆ
ดา้นจนงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดจีงึขอขอบพระคุณไวใ้น
โอกาสนี้ 
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โซ่อุปทาน),มหาวทิยาลยับูรพา, ชลบุร,ี 2558. 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัชิน้นี้ มวีตัถุประสงค์ (1) ศกึษากลยุทธก์ารตลาดทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องปรงุรสไทย (2) เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ในด้านกล
ยุทธ์ทางการตลาดของเครื่องปรุงรสไทยในมุมมองของผู้ประกอบการ
เครื่องปรุงรสไทย และมุมมองของผู้บรโิภคชาวเมยีนมาร์ และ (3) ศกึษา
แนวทางในการพฒันากลยุทธก์ารตลาดของผูป้ระกอบการเครื่องปรุงรสไทย
เพื่อส่งออกไปเมยีนมาร ์โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยวธิีการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึและวิเคราะห์จากขอ้มูลทุติยภูมจิากผู้ประกอบการเครื่องปรุงรสไทย 11 
ราย และในด้านผู้บรโิภคชาวเมยีนมาร์ ใชว้ิธวีิจยัเชงิปรมิาณ โดยการแจก
แบบสอบถามและไดก้ลบัมา 369 ชดุ โดยสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ ผลวจิยัจาก
มุมมองของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการต้องสร้างนวตักรรมสินค้า
ใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและรกัษารสชาตดิัง้เดมิและเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทยต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและทันสมัยการตัง้ราคา
เครื่องปรงุรสไทยควรตัง้ราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพและควรใหค้วามส าคญั
การเลอืกใชช้่องทางจ าหน่ายทีค่รอบคลุมและควรใหค้วามส าคญัการสื่อสาร
การตลาดทุกรูปแบบโดยผ่านเครื่องมอืการจดัแสดงสินค้าการโฆษณาการ
ส่งเสรมิการขายและการตลาดสื่อสงัคมออนไลน์ ส่วนในมุมมองของผูบ้รโิภค
ชาวเมยีนมาร ์พบว่า ส่วนใหญ่มทีศันคตทิีด่ตี่อสนิค้าไทย เครื่องปรุงรสไทยที่
ชื่นชอบที่สุดคือ น ้าปลา มกัจะซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อ ในการท าอาหารไทย
รบัประทานเอง มกัจะท าตม้ย า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องปรุงรส
ไทยคือ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด ที่ส่งผล
อย่างมนีัยส าคญัระดบั 0.05 ส่วนแนวทางในการส่งออกเครื่องปรุงรสไทยไป
เมยีนมารน์ัน้จะไดถ้กกนัในรายละเอยีด 
ค าส าคญั:กลยุทธ์การตลาด, เครื่องปรุงรสไทย, อาเซยีน, การตดัสนิใจซื้อ, 
เมยีนมาร ์
 
ABSTRACT 

The research focused on (1) studying the marketing 
strategies affecting the decision to purchase Thai condiments (2) 
comparing the opinions to marketing strategies of Thai condiment  
between Thai condiment entrepreneurs and Thai condiment  

consumers in Myanmar, and (3) studying guidelines for development of 
Thai condiment entrepreneurs’ marketing strategies towards 
Myanmar.Research methodologies used were mainly in-depth interview 
and analysis on secondary data collected from eleven condiment 
entrepreneurs in Thailand and quantitative research was used by 
collecting 369 questionnaires from Myanmar consumers by using 
accidental sampling. The research results from Thai entrepreneurs 
found that innovations were encouraged. Original taste and distinctive 
traditional Thai characteristics were preferable. However, packaging 
should be modified into modern designs. Pricing of Thai condiment 
products should be aligned with quality. Furthermore, entrepreneurs 
should pay attention to suitable distribution channels and diverse 
marketing communication strategies through trade fairs and exhibitions, 
advertising, sales promotion and social media. From the consumers’ 
side, the research found that most of them have a positive attitude 
toward the Thai product. Fish sauce is the most popular condiment of 
Burmese. They always buy the Thai condiments from 
conveniencestores. The most popular Thai food that they were cooking 
is Tom-yam. The most important factor that impact on their purchasing 
decision was price. The hypothesis testing found that the three factors 
of marketing strategies included price, place and promotion were 
correlated to purchasing decision process at a significant level of 0.05. 
The guidelines of exporting the Thai condiments to Myanmar were 
discussed.  
Keywords:Marketing strategy, Thai condiment, ASEAN, Buyer 
decision, Myanmar 
 
บทน า 

การให้ความส าคญักบัประเดน็ของธุรกจิดา้นอาหารถอืเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคญัที่ประเทศไทยยึดถือเป็นแผนแม่บทในการพฒันา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะได้เปรียบทางการแข่งข ันใน
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ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนโดยผูป้ระกอบการไทยตามทีส่ านักส่งเสรมิ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.[1]ได้ท าการศึกษาถึง
โอกาสและอุปสรรคส าหรับผู้ประกอบการที่ก าลังจะเตรียมตัวมุ่งสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนซึ่งประเดน็ดงักล่าวรฐับาลใหค้วามส าคญั
โดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยทัง้ในส่วนของ
อาหารแช่แขง็รวมถึงเครื่องปรุงรสที่เป็นที่ต้องการของประเทศในหมู่
ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและรวมถงึบรรดาประเทศตะวนัตกอาทิ
สหรฐัอเมรกิาประเทศต่างๆทางทวปียุโรปและประเทศในทวปีเอเชีย
และแปซิฟิกจะเห็นได้ว่าธุรกิจอาหารไทยได้มีบทบาทในเวทีระดับ
ภูมภิาคอาเซียนและยงัส่งผลต่อภูมภิาคอื่นๆด้วยส าหรบัการเปิดตัว
ธุรกิจอาหารสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการขยายฐานสู่
ภูมภิาคอื่นในโอกาสต่อไปปัจจยัส าคญัที่ภาครฐัจะต้องใหค้วามส าคญั
และก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ตามที่ภาครัฐมกีารเน้นย ้าเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการรายย่อยให้เป็นเครือข่ายที่มีความ เข้มแข็งในการ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารของกนัและกนัในประเดน็ของการผนึกก าลงั
ในการท าตลาดอาหารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นด่านแรก
ก่อนที่จะกา้วต่อไปในระดบัภูมภิาคอื่นเพิม่ขึน้ในอนาคตรวมถงึการใช้
อ านาจของกลุ่มเครอืขา่ยของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นกลไกในการต่อรองก าหนดราคาและพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหม้คีวามเขม้แขง็ทัง้นี้ภาครฐัยงักล่าว
ว่าการจดัตัง้เป็นสถาบนัที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่นสหกรณ์
ชมรมสมาคมสมคัรใจเพื่อพฒันาไปสู่ความยัง่ยนือย่างเป็นระบบที่จะ
ไดร้บัประโยชน์จากตลาดทีใ่หญ่ขึน้แต่ขอ้เสยีทีค่วรระมดัระวงักค็อืการ
แข่งขนักบัเพื่อนบา้นที่ต้นทุนที่ต ่ากว่าผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมจะอยู่ในสภาวะทีข่าดแคลนแรงงานและต้องการวตัถุดบิ
จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นถ้าหากธุรกิจด้านอาหารมกีารเติบโต
อย่างต่อเนื่องดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
โอกาสย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศทีม่วีตัถุดบิและมคีวามพร้อมใน
เรื่องแรงงานและการขนส่งเพื่อลดภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ทัง้นี้ถ้า
ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอาหารมธีุรกจิที่ไม่
แขง็แรงเพยีงพอกจ็ะถูกครอบง าจากนักลงทุนต่างชาตแิละกลายเป็นผู้
รบัจา้งผลติแทนในธุรกจิอาหารและจากการศกึษาของสสว. พบว่าการ
เดนิทางระหว่างกนัสะดวกมากขึน้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนจะท าใหธุ้รกจิ
บรกิารรา้นอาหารโรงแรมเฟ่ืองฟูและมโีอกาสขยายการลงทุนเนื่องจาก
เปิดในขอ้ตกลงในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมคีวามเป็นเสรมีากขึน้แต่
ส่วนขอ้เสียก็คอืจะมนีักลงทุนต่างชาติเข้ามามากขึ้นตามไปด้วยและ
หากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาหารไทยไม่มี
ความแข็งแกร่งในการท าธุรกิจเพียงพอก็จะส่งผลต่อธุรกิจจากผู้
ครอบครองธุรกจิกจ็ะกลายเป็นแค่ผูจ้า้งรบัผลติ 
 นอกจากนี้ส านักส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
หรอืสสว. กล่าวว่าขอ้เสนอส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารไวว้่าควรมขีอ้ปฏบิตัใินการท าธุรกจิที่
มคีวามชดัเจนโดยมรีายละเอียดดงันี้คอื1) ผู้ประกอบการธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละในตลาดทีแ่ขง่ขนัน้อยเช่นผกัปลอดสารสตัว์น ้าราคาแพง 

2) การพฒันาเทคโนโลยเีครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติอาหารเพื่อทดแทน
แรงงานคนทีข่าดแคลน 3) ควรศกึษาลกัษณะตลาดและความต้องการ
ของตลาดให้แน่ใจ 4) ควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของ
ผลติภณัฑ์อาหารสรา้งตราสนิค้าของประเทศไทยให้เป็นทีเ่ชื่อถอืดา้น
คุณภาพและความปลอดภยัส าหรบัประเทศทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารเลอืกท าธุรกจินัน้หากเป็น
อุตสาหกรรมอาหารหลกัของไทยทีเ่หมาะสมกบัการแปรรูปอาหารและ
เครื่องปรุงรสส่วนประเทศอาเซียนได้แก่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรฐัฟิลิปปินส์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมามคีวามเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมประมงและวตัถุดบิที่
มรีาคาต ่ากว่าของราชอาณาจกัรไทยส่วนสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจกัรกมัพูชาเป็นแหล่งพชืไร่และพชืสวนใน
ส่วนของการแปรรูปอาหารนั ้นนอกจากราชอาณาจักรไทยแล้ว
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามราชอาณาจกัรกมัพูชาบรูไนดารุสซา
รามสาธารณรฐัสงิคโปร์เป็นแหล่งขยายสนิคา้แปรรูปทีเ่ป็นคู่แข่งขนักบั
ราชอาณาจักรไทยและการท าธุรกิจด้านอาหารประเภทร้านอาหาร
ภตัตาคารโรงแรมรสีอร์ทสาธารณรฐัฟิลปิปินส์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนามราชอาณาจกัรกมัพูชามาเลเซยีส่วนประเทศไทยมกีารเตบิโต
ในธุรกจิเครือ่งปรุงรสทีม่กีารขยายตวัไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและเป็นธุรกจิ
อาหารที่ประสบความส าเร็จจากการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
[2]พบว่ามูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศการขยายอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีตลาดเครื่องปรุงรสอาหารแบ่งตามลกัษณะของผู้บรโิภค
ออกเป็น 2 ระดับคือตลาดผู้บริโภคในครัวเรือนและตลาดกลุ่ม
อุตสาหกรรมโดยตลาดผู้บรโิภคในครวัเรอืนส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 80 
ส่วนตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมซึง่ไดแ้ก่โรงแรมโรงพยาบาลรา้นอาหารและ
ภตัตาคารชัน้น ามสี่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 20 ผู้ผลติที่มุ่งเจาะ
ตลาดนี้จะเน้นคุณภาพของสนิค้าเป็นจุดขายเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะ
เป็นตวัช่วยตอกย ้าคุณภาพของสนิคา้เนื่องจากจะมกีารทดสอบคุณภาพ
ของสนิคา้และมกีารรายงานผลการทดสอบกลบัถงึผูป้ระกอบการอย่าง
และมูลค่าการส่งออกเครื่องปรุงรสเพิ่มขึ้นทุกปีโดยการส่งออก
เครือ่งปรุงรสอาหารมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื่อง 
 
 เพช็รชนิบุตรผูอ้ านวยการสถาบนัอาหาร [3] กล่าวว่าสนิคา้
ส่งออกทีค่าดว่าจะมกีารขยายตวัสูงในปี 2556 ประกอบดว้ย 6 กลุ่มซึ่ง
หนึ่งในนัน้คอืกลุ่มเครื่องปรุงรส (ซอสพรกิซอสถัว่เหลอืงน ้าปลาน ้ามนั
หอยพริกแกงส าเร็จรูปผงปรุงรสฯลฯ) คาดว่าจะมมีูลค่าส่งออกกว่า 
17,000 ล้านบาทเพิม่ขึ้นร้อยละ 9.6  ปัจจยัหนุนให้มูลค่าการส่งออก
เครื่องปรุงรสอาหารของไทยคือชาวต่างชาติหนัมานิยมรบัประทาน
อาหารไทยมากขึน้การขยายตวัของธุรกจิรา้นอาหารและภตัตาคารไทย
ในต่างประเทศท าให้อาหารไทยเป็นที่รู้จ ักมากยิ่งขึ้นและจ ากที่
เครือ่งปรุงรสมกีารขยายตวัในประเทศอาเซยีนและมแีนวโน้มเตบิโตใน
ภมูภิาคอื่นๆมากขึน้แต่อย่างไรกต็ามอุปสรรคส าคญัในการส่งออกทัง้ใน
ประเทศอาเซียนและภูมภิาคอื่นๆก็คอืประเทศผู้น าเขา้แต่ละประเทศ
เขม้งวดในเรือ่งมาตรฐานความปลอดภยัจากเชือ้โรคและสารเคมตีกคา้ง
รวมทัง้มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบในการน าเขา้ตลอดเวลาและบาง
ประ เทศยัง ไม่ รู้ จ ักสินค้า เครื่ อ งปรุ งรสอาหารของไทยท า ให้
ผูป้ระกอบการต้องเร่งปรบัระบบการผลติเขา้สู่มาตรฐานเพื่อลดปัญหา
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การกดีกนัทางการค้าและต้องเร่งเผยแพร่ขอ้มูลสนิค้ากลุ่มนี้ให้เป็นที่
รูจ้กัและเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักฎระเบยีบมาตรฐานสนิค้าของแต่ละ
ประเทศทัง้นี้ เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กบัผู้ประกอบการในการ
ขยายตลาดตลาดส าคญัของเครื่องปรุงรสอาหารของไทยคอืสหภาพ
ยุโรปญี่ปุ่ นประเทศในอาเซียนสหรฐัฯออสเตรเลียและฮ่องกงดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยจะประสบความส าเร็จในการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศได้สิ่ง
ส าคัญที่สุ ด เ รื่ อ งหนึ่ งคือกระบวนการจัดการการท างานและ
ความสามารถในการจดัการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยเพื่อให้ศักยภาพการแข่งขนัเป็นไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลก็เป็นประเด็นที่ส าคญัอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจด้าน
อาหาร 
 
เครื่องมือ/วิธีการ 

การศึกษาศกัยภาพของผู้ประกอบการธุรกจิเครื่องปรุงรส
ไทยเพื่อเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  [4] ใน
มุมมองของผู้ประกอบการเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้ประกอบการหรอืผูบ้รหิารที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 16 บรษิทัรวม 16 ท่านซึง่ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการ
หรอืผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งด้านผู้ผลติและจ าหน่ายจ านวน 11 ท่านและ
ผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งดา้นผูซ้ื้อจ านวน  5 ท่านโดยใช้
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive)  ซึ่งดา้นผูผ้ลติและจ าหน่าย
นัน้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารคดัเลอืกจากรายชือ่บรษิทัทีผ่ลติเครื่องปรุงรสไทยใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจงัหวดัในภาคตะวนัออกที่เป็น
ธุรกจิขนาดใหญ่และธุรกจิSMEs ทีม่กีารขยายธุรกจิหรอืมแีนวโน้มการ
ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศรวม 11 บริษัทซึ่งทัง้ 11 บริษัทนี้ได้
กระจายไปครอบคลุมธุรกจิเครือ่งปรุงรสทัง้หมดอาทผิูผ้ลติและจ าหน่าย
เกลอืน ้าตาลน ้ามนัพชืเครือ่งเทศ (Spice) เช่นพรกิไทยน ้าปลากะปิซ้อส
ถัว่เหลอืง (soy sauce) ถัว่เน่าเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวญี่ปุ่ น (miso) พรกิดอง
น ้าสม้ซ้อสพรกิซ้อสมะเขอืเทศเป็นต้นและกระจายไปในหลายธุรกจิที่
ผลติเครือ่งปรุงรสในลกัษณะสนิคา้ทีแ่ตกต่างต่างกนัไป 

ส่วนการศึกษาในมุมมองผู้บริโภคของชาวเมียนมาร์  ซึ่ง
ศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรุงรสไทยของชาวเมยีนมาร์ที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย [5] นัน้ 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยเลือกพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ผีูบ้รโิภคอาหารประเภทเครื่องปรุง
รสไทยของประเทศเมยีนมาร์ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทยโดยสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั ซึ่งได้แจก
แบบสอบถามที่เป็นภาษาเมยีนมาร์ จ านวนทัง้สิ้น  400 ชุด แต่ได้
กลบัคนืมาอย่างสมบรูณ์ 369 ชุด เนื่องจาก ชาวเมยีนมารส์่วนใหญ่ทีม่า
ท างานในประเทศไทยไม่สามารถอ่านออกเขยีนได้ทัง้ภาษาเมยีนมาร์
และภาษาไทย 
 
บทสรปุ 

ในการขอสมัภาษณ์นัน้ผู้ให้สมัภาษณ์หรอืผู้ให้ขอ้มูลขอให้
สามารถสรุปข้อมูลผู้ให้ส ัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วย
ผู้ประกอบการหรอืผู้บริหารที่เกี่ยวขอ้ง 11 ท่าน ซึ่งเก็บขอ้มูลในช่วง 

กรกฎาคม 2556 - เมษายน 2557ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์/ผูใ้หข้อ้มลู 

ล าดบั/ 

รหสัผู้ให้
สมัภาษณ์ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. BCP1 
ผูป้ระกอบการธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้าพรกิส าเรจ็รปู

ขนาดย่อม 

2.BCP2 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้าพรกิ

ส าเรจ็รปูขนาดใหญ่ 

3.BOS1 
ผูป้ระกอบการธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้ามนัหอยขนาด

กลาง 

4.BSU1 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลขนาด

ใหญ่ 

5.BSU2 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลขนาด

ใหญ่ 

6.BXO1 
ผูป้ระกอบการธรุกจิผลติและจ าหน่ายซอ้ส XO ขนาด

ย่อม 

7.BCH1 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายพรกิไทย

ขนาดใหญ่ 

8.BCO1 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายกะทิ

ส าเรจ็รปูขนาดใหญ่ 

9.BTS1 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายซอีิว้ขาว

ขนาดใหญ่ 

10.BSE1 
ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งธรุกจิผลติและจ าหน่ายผงปรงุรส

ขนาดใหญ่ 
11.BFS1 ผูป้ระกอบการธรุกจิผลติและจ าหน่ายน ้าปลาขนาดย่อม 

  
ส่วนในด้านของผู้บรโิภค ผู้วจิยัได้เก็บขอ้มูลจากชาวเมยีน

มาร์ที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลโดยส่วน
ใหญ่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ ในช่วงเดอืนตุลาคม 2558 – 
กรกฎาคม 2559 ผลวจิยัพบว่า รอ้ยละ58.0 ผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิ้น
369 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ64.5 มสีถานภาพสมรส
มากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ56.9 และส่วนใหญ่มอีายุ26-35 ปีคดิเป็นรอ้ยละ
46.3   มรีะดบัการศกึษาระดบัม.ปลายคดิเป็นรอ้ยละ50.4 อาศยัอยู่ใน
ประเทศไทยมากกว่า6 เดอืนแต่ไม่เกนิ1 ปีคดิเป็นรอ้ยละ34.1 มรีายได้
ต่อเดือน5,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ71.5 เมืองที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามอาศยัอยู่ขณะทีอ่ยู่ทีป่ระเทศเมยีนมาร์ส่วนใหญ่คอืย่างกุง้
คดิเป็นรอ้ยละ26.0 

ในส่วนของงานวจิยั ผูว้จิยัไดศ้กึษาถงึปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4 P’s ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องปรุงรสไทยคอืดา้น
ผลติภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place) และดา้นการสื่อสารการตลาด (Promotion) โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
 2.2.1. ดา้นผลติภณัฑ์  (Product) พบว่าผูป้ระกอบการต่าง
ให้ความส าคญักบัคุณภาพของผลติภณัฑ์และการรกัษารสชาตดิัง้เดมิ
เพือ่ใหส้ือ่ถงึประวตัแิละวฒันธรรมของอาหารไทยเป็นการสรา้งใหลู้กคา้
ในต่างประเทศไดรู้จ้กัอาหารไทยดงัค าสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการดงันี้ 
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" การท าอาหารไม่ว่าท าธุรกจิอาหารแบบไหนต้องมคีวาม

ซื่อสตัย์สุจรติใหค้วามเคารพต่อผู้บรโิภคอย่างยิง่ลดคุณค่าลดคุณภาพ
เปลีย่นรสชาตจิะดูถูกคนกนิไม่ไดเ้ลยเปลีย่นสูตรนิดเดยีวลดน ้าปลาลด
กระเทียมลดแป้งอะไรต่างๆลูกค้าโทรมาทนัทีคนกนิมา 20-30 ปีพอ
เปลีย่นสูตรปุ๊ บมโีทรศพัท์มาทนัทวี่าท าไมไม่เหมอืนเก่าความคุน้เคยมี
ความส าคัญมากเพราะฉะนัน้สิ่งส าคัญที่เราค านึงถึงคุณภาพของ
วตัถุดบิสตูรดัง้เดมิตอ้งรกัษาไวเ้สมอ" [6] และ 
 
 "การเปิดตลาดในต่างประเทศประการแรกคือการสร้าง
ความรูจ้กัอาหารไทยซึ่งถงึแมจ้ะมคีวามคลา้ยคลงึกบัอาหารจนีแต่กไ็ม่
เหมือนกันซะทีเดียวครับต้องให้ผู้ใช้รู้จ ักอาหารไทยที่แท้จริงไม่
จ าเป็นต้องเน้นขัน้ตอนการปรุงที่ง่ายเกินไปแต่เน้นการสร้างความ
ตระหนักการรู้จกัในอาหารไทยเป็นส าคญัสิ่งที่สอดคล้องกบัแนวทาง
ของเราคือการสื่อไม่เฉพาะแค่สินค้าของเราแต่ยงัสื่อถึงประวัติและ
วฒันธรรมอาหารไทย" [7]  
 ในส่วนของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์นั ้น  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวเมยีนมาร์มทีศันคตต่ิอสนิคา้ไทยอยู่ในระดบัทีด่มีาก 
(Mean = 2.6125 (จากคะแนนเต็ม 3) , S.D. = 0.55556) ส่วนใหญ่
นิยมในการท าอาหารไทยรับประทานเองคิดเป็นร้อยละ  91.3 และ
เครือ่งปรุงรสไทยทีน่ิยมใชม้ากทีสุ่ดคอืน ้าปลาคดิเป็นรอ้ยละ 19.5 
 นอกจากนัน้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คดิว่าตอ้งใหค้วามส าคญั
ในเรื่องการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆการออกรสชาติใหม่การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมยัเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่งดงั
ค าสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการดงันี้ 
 
 "บริษัทให้ความส าคญักบัเรื่องนวตักรรมโดยบริษัทมกีาร
บรหิารทีเ่ป็นแบบProduct Leader คอืบรษิทัจะเป็นผู้ผลติสนิคา้ก่อน
ผูป้ระกอบการอื่นอย่างเช่นกะทกิล่องบรษิทัเป็นผู้ผลติรายแรกและคอื
นวตักรรมใหมข่องบรษิทั" [8]และ 
 
 "การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) คอืกลยุทธ์การ
ด าเนินการที่บริษัทน ามาเป็นแนวทางและเป็นแผนระยะยาวในการ
ท างานการมุ่งมัน่พฒันาสนิคา้และการเพิม่คุณค่าใหก้บัสนิคา้เป็นสิง่ที่
บรษิทัท ามาโดยตลอดตามค าปณธิานของท่านประธานผูก้่อตัง้บรษิทัได้
ใหไ้วแ้ละคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาสนิคา้อย่างต่อเนื่องเพือ่ให้
สินค้ามคีวามแตกต่างและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่าง
แทจ้รงิ" [9] 
  
แต่ในส่วนของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ มีความคิดเห็นที่ข ัดแย้งกับ
ผูป้ระกอบการในเรือ่งการใหค้วามส าคญักบัการสรา้งแบรนด์สนิคา้และ
การสร้างนวตักรรมสินค้าใหม่ๆ โดยมคีวามคิดเห็นต่อบรรจุภัณฑ์
เครื่องปรุงรสไทยโดยให้ความส าคญักบัการมตีรารบัรองคุณภาพคิด
เป็นรอ้ยละ 48.3 และไมใ่หค้วามส าคญักบัแบรนด์ของเครื่องปรุงรส แต่
ใหค้วามส าคญักบัราคาและรสชาตมิากกว่า โดยปัจจยัทางการตลาดที่
ผูต้อบแบบสอบถามชาวเมยีนมาร์ส่วนใหญ่เหน็ว่ามผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อเครือ่งปรุงรสไทยมากทีสุ่ดคอืรสชาตกิลมกล่อม (Mean = 3.44 (จาก

คะแนนเต็ม 4.0) , S.D. = 2.13368)และส่วนใหญ่นิยมท าอาหารไทย
รบัประทานเอง คอืตม้ย ากุง้  
 
 2.2.2. ดา้นราคา (Price) ผูป้ระกอบการที่ใหส้มัภาษณ์ส่วน
ใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการตัง้ราคา
ทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑเ์มือ่คุณภาพสนิคา้มสีูงกย็่อมทีจ่ะ
ตัง้ราคาใหส้งูตามคุณภาพไดด้งัค าสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการดงันี้ 
 
 "ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งเตรยีมพรอ้มรบัมอืคอืการดูแลคุณภาพ
สนิค้าจ าหน่ายสนิค้าในราคายุตธิรรมรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า
การจดัการส่งเสรมิการขายโดยเฉพาะต้องชี้ให้ผู้บรโิภคเห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างสนิคา้ของเรากบัคู่แขง่ต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัว่า
คุณประโยชน์ที่ผูบ้รโิภคจะได้รบัจากราคาทีแ่ตกต่างกนัคอือะไรเพราะ
ความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคนี้ ให้
ความส าคญั" [8]  

แต่ในส่วนของผู้บริโภคชาวเมยีนมาร์ มคีวามคดิเห็นตรง
ข้ามกันกับผู้ประกอบการว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องปรุงรส ให้
ความส าคญักบัราคาสนิค้าถูกเป็นส าคญั โดยไม่ใหค้วามส าคญักบัแบ
รนด์ของสินค้า และจากผลการเก็บแบบสอบถามพบว่า กระบวน
ตดัสนิใจซื้อของผูต้อบแบบสอบถามชาวเมยีนมาร์ทีใ่หค้วามส าคญัมาก
ทีสุ่ดคอืเลอืกจากราคา (Mean = 3.38 (จากคะแนนเต็ม 4.0) , S.D. = 
0.71018) และทีใ่หค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ดคอืการซื้อยีห่อ้เดมิซ ้าๆ (Mean 
= 2.44, S.D. = 0.87033) 
  

2.2.3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าควรให้ความส าคญักบัการเลอืกใชช้่องทาง
การจดัจ าหน่ายที่ครอบคลุมทัว่ถงึและสามารถส่งต่อสนิค้าให้ผูบ้รโิภค
ไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยต้นทุนการขนส่งที่ต ่ากว่าคู่แข่งโดยจะมกีารขยาย
ตลาดทัง้ในและต่างประเทศดงัค าใหส้มัภาษณ์ของผูป้ระกอบการดงันี้ 
 
 "เรื่องของการตลาดและบรกิารต้องมกีารวางแผนการตลาด
โดยมุ่งเน้นการส่งมอบสนิค้าที่รวดเร็วและมตี้นทุนดา้นการขนส่งที่ต ่า
กว่าคู่แขง่ขนั" [7] และ 
  
 "จะมกีารเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากขึน้และพยายาม
เพิม่ทมีขายทีจ่ะสามารถเขา้ถงึลูกคา้มากยิง่ขึน้ในตลาดต่างจงัหวดัและ
ตลาดทีบ่รษิทัยงัเขา้ไมถ่งึ " [9] 
 
 และในส่วนของผูบ้รโิภคชาวเมยีนมาร์ กม็คีวามคดิเหน็ตรง
กบัผูป้ระกอบการทีว่่าช่องทางการจดัจ าหน่ายควรเขา้ถงึไดง้่ายสะดวก
สถานทีท่ีผู่ต้อบแบบสอบถามชาวเมยีนมารน์ิยมไปเลอืกซื้อมากทีสุ่ดคอื
รา้นสะดวกซื้อคดิเป็นรอ้ยละ 32.5 และที่นิยมน้อยที่สุดคอืรา้นอาหาร
ไทยคดิเป็นรอ้ยละ 1.1 
 2 . 2 . 4 .  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ( Promotion) 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าควรใหค้วามส าคญัการส่งเสรมิ
การตลาดทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นใหลู้กคา้รูจ้กัสนิคา้ใหม้ากขึน้การสรา้ง
ความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่สนิคา้และการกระตุ้นให้เกดิการซื้อใหม้ากยิง่ขึ้น
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โดยผ่านเครือ่งมอืไมว่่าจะเป็นการประชาสมัพนัธก์ารจดัแสดงสนิคา้การ
โฆษณาการส่งเสรมิการขายการขายโดยใชพ้นักงานขายและการตลาด
ทางตรงหรือการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ดังค าให้สัมภาษณ์ของ
ผูป้ระกอบการดงันี้ 
 
 "ท าการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media 
Marketing) โดยใชF้acebook เป็นช่องทางในการสื่อสารทางการตลาด
และใชG้oogle Ad wordในการโฆษณาสนิคา้ของบรษิทัโดยทางบรษิทั
เป็นผูท้ าขึน้เอง" [10]และ 
 
"การส่งเสรมิการขายโดยดูตามช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆเช่นร่วม
ท าโปรโมชัน่กบัหา้งBig C และร่วมท าโปรโมชัน่กบั 7-eleven และมี
การขายโดยใชแ้คตตาล๊อค " [10] [11] และ 
 
 "ส าหรบักลยุทธ์การขยายตลาดของเราจะใช้การออกงาน
แสดงสินค้าทัง้ในและต่างประเทศโดยเน้นการสาธิตสินค้าเพื่อให้
ผูบ้รโิภคได้รูจ้กัและสมัผสัรสชาติอาหารนอกจากนี้ยงัเน้นที่มาตรฐาน
ความปลอดภยัของสนิคา้เป็นหลกั " [6]  
 
 และในส่วนของผูบ้รโิภคชาวเมยีนมาร์กลบัมคีวามคดิเหน็ว่า
ปัจจยัทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่เหน็ว่ามผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องปรุงรสไทยที่มผีลน้อยที่สุดคอืการลดแลกแจกแถม (Mean = 
2.64, S.D. = 0.86140)โดยมรีายละเอยีดของการสอบถามของผูบ้รโิภค
ชาวเมยีนมาร์ในเรื่องปัจจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อเครือ่งปรุงรสไทย ดงัตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2ปัจจยัทางด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครือ่งปรุงรสไทยของผูบ้รโิภคชาวเมยีนมาร ์

ปัจจยัด้านการตลาด Mean SD. 

 มเีครื่องหมายรบัรองคณุภาพ 3.22 0.59841 
 ยีห่อ้ทีม่ชี ื่อเสยีง 3.27 0.61776 
 รสชาตกิลมกล่อม 3.44 2.13368 
 ฉลากระบุชดัเจน 3.15 0.7176 
 มหีลากหลาย 2.95 0.81131 
 วตัถุดบิคุณภาพ 3.34 0.72789 
 บรรจภุณัฑน่์าสนใจ 3.18 0.74358 
 มเีอกลกัษณ์ความเป็นไทย 3.05 0.66127 
 ราคาเหมาะสม 3.22 0.73042 
 หาซือ้งา่ย 3.35 0.74015 
 โฆษณาน่าสนใจ 3.1 0.85543 
 ใหล้องชมิ 3.14 0.88882 
 ลดเเลกเเจกเเถม 2.64 0.8614 

นอกจากนัน้ จาการทดสอบสมมตฐิานยงัพบว่ากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อซึ่งมดีา้นราคา
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาดเป็นตวัแปร
ทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงในตวัแปรตามอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 โดยเป็นอทิธพิลทางบวกทัง้สามตวัแปรดงัตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของกลยุทธ์การตลาดที่
ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูต้อบแบบสอบถามชาวเมยีนมาร์ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที ่ 1.479 .140 
 

10.539 .000** 

ผลติภณัฑ ์(X1) .069 .056 .071 1.230 .220 
ราคา (X2) .065 .032 .102 2.034 .043** 

ชอ่งทางการจดั
จ าหน่าย (X3) 

.084 .034 .134 2.461 .014** 

การส่งเสรมิ
การตลาด (X4) 

.310 .043 .399 7.262 .000** 

R = 0.582 R2 = 0.339 Adjusted R2 = 0.331 F = 46.605 Sig. = 0.000 
 
โดยสามารถเขยีนสมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดบิดงันี้ 
 Y = 1.479 + 0.065 x2 + 0.084 x3 + 0.310 x4 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบการควรจะศกึษาถงึวฒันธรรมและพฤตกิรรม
การบรโิภคของชาวเมยีนมาร์ใหล้ะเอยีดก่อนทีจ่ะส่งออกเครื่องปรุงรส
ไทยไปสู่ เมียนมาร์ โดยเฉพาะเมื่อมีการรวมกลุ่มของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC แลว้นัน้ อาจท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภค
ของประชาชนชาวเมยีนมารม์คีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ อาท ิการนิยมซื้อ
สนิคา้ในตลาดนดั อาจเปลีย่นไปเป็นการซื้อสนิคา้ในรา้นสะดวกซื้อมาก
ยิง่ขึ้น เนื่องจากมกีารขยายการลงทุนในรูปแบบต่างไปยงัเมยีนมาร์
สงูขึน้ เป็นตน้ 

2. ผูป้ระกอบการควรรกัษาเอกลกัษณ์ รสชาตขิองเครือ่งปรุง
รสไทย และแบรนด์สนิคา้ไทยไวใ้หด้ ีเนื่องจากชาวเมยีนมาร์มทีศันคติ
ทีด่มีากต่อสนิค้าแบรนด์ไทย และเครื่องปรุงรสไทยก็เป็นทีย่อมรบัใน
ประเทศเมยีนมาร ์
 3. เนื่องจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเครื่องปรุงรสไทยของชาวเมยีนมาร์นัน้ มกีลยทธ์ดา้นราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการควรเน้นการตัง้ราคาต ่าเพื่อใหเ้หมาะสมกบัระดบัรายได้
ของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัราคา 
และไม่ค่อยให้ความส าคญัในการซื้อสนิค้าแบรนด์เดมิหากมสีนิค้าแบ
รนด์ไทยแบรนด์ใหม่ที่ราคาต ่ากว่า นอกจากนัน้ ควรมกีารกระจาย
สนิคา้ใหท้ัว่ถงึไปในช่องทางทีผู่บ้รโิภคสามารถซื้อไดง้่าย รวมถงึตลาด
สด ร้านค้าปลกีใกล้บ้าน และร้านสะดวกซื้อ ส่วนในด้านการส่งเสริม
การตลาดนัน้ ผูป้ระกอบการควรเน้นการใหท้ดลองใชแ้ละมกีารบอกต่อ
ของคนใกลช้ดิ อาท ิเพือ่นสนิท เพือ่นร่วมงาน และสมาชกิในครอบครวั
ของกลุ่มเป้าหมาย ชาวเมียนมาร์ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการ
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ส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) แม้ว่าปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกต็าม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

เนื่องจากบทความวจิยันี้เป็นการน าบางส่วนของงานวจิยั 2 
ฉบบัมาวเิคราะห์ร่วมกนัจนส าเร็จลงได้ด้วยดโีดยงานวจิยัชิ้นแรกนัน้
ได้รบัความกรุณาอย่างสูงจากคณะบรหิารธุรกิจและมหาวทิยาลยัหวั
เฉียวเฉลมิพระเกยีรติและงานวจิยัชิ้นทีส่องไดร้บัความกรุณาอย่างสูง
จากคณะบริหารธุรกิจและสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ป่นที่ให้การ
สนับสนุนทัง้ในด้านงบประมาณวจิยัเวลาและแหล่งค้นคว้าขอ้มูลและ
ไดร้บัความร่วมมอืและสนับสนุนจากผูป้ระกอบการและผูบ้รหิารบรษิทั
ผลติเครื่องปรุงรสไทยรวมทัง้ผู้บรโิภคชาวเมยีนมาร์ทุกท่านที่ได้สละ
เวลาในการให้สมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม รวมถึงผู้ร่วมวจิยัทุก
ท่านทีไ่ดช้่วยลงแรงกายแรงใจและเสยีสละเวลาในการท าใหง้านวจิัยทัง้
สองชิน้นี้ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี
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ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 
แบบญ่ีปุ่ น คณะบริหารธรุกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษา สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น ชัน้ปีที่ 3 คณะ
บรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ต่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน
ตามหลกัโมโนซุคุร ิ กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั คอื นกัศกึษาสาขาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น รวม 81 คนสถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ 
ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามออนไลน์  ผลการวิจยัพบว่าภาพรวม
คะแนนความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุ
ร ิทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษาทีม่ตี่อการจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีน ดา้นผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และดา้นประโยชน์จากการเขา้
ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก  (   = 3.71, S.D = 1.10) 
ปัญหาทีพ่บ เชน่ ความเบื่อหน่ายหรอืความกงัวลเมื่อเขา้ร่วมกจิกรรม การ
มอบหมายงานทีย่งัไมเ่หมาะสมเทา่ทีค่วร การพฒันากจิกรรมเสรมิการเรยีน 
เสรมิจดุเด่นของกจิกรรมและตวัผูส้อนทีจ่ดักจิกรรม เช่น การเป็นกจิกรรมที่
สอนใหน้กัศกึษามคีวามอดทนและตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษามี
ส่วนรว่มในการซกัถามและแสดงความคดิเหน็ในการจดักจิกรรม ใหด้ยีิง่ขึน้ 
สามารถชว่ยเพิม่ทศันคตทิีน่กัศกึษามตี่อกจิกรรมใหด้ยีิง่ขึน้ได้ 
ค าส าคญั:ความพงึพอใจ, กจิกรรมเสรมิการเรยีน, โมโนซุคุร ิ
 
ABSTRACT 

This research’s objective is to study the level of satisfaction 
by the Monodzukuri Principle of the 3rd year Human Resource 
Management students. The population is the 3rd year students in 
Japanese Human Resource Management in Business Administration 
Faculty of Thai-Nichi Institution of Technology totally 81 students. The 
analysis statistics are Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation. And use the online questionnaires as a collective 
instrument.The result shows the total satisfaction of all 3 parts of 
Monodzukuri principle (The attitudes of learning activities, the lecturer 

and the benefits from learning activities) is in the high satisfy level. 
(   = 3.71, S.D = 1.10) The found problems are the student's 
boredom or anxiety when they attended the activities, and the 
inappropriate assignment. The development of enhanced learning 
activities such as add the activity which teach the students to have 
more patient and the punctual habit, or allow the students to have the 
opportunity to participate more learning activities will help to increase 
the student’s attitude of this learning activities.  
Keywords:Satisfaction, Learning Activities, Monodzukuri 
 
1) บทน า 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เป็นความสามารถหรอืผลส าเรจ็ที่ได้รบั
จากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรยีนรู้ทางด้านพุทธพิิสยั จติพิสยัและทกัษะพิสยั และยงัได้
จ าแนกไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างกนั 
[1]ความสามารถของผู้เรียนเกิดจากผู้เรียนได้ร ับประสบการณ์จาก
กระบวนการเรยีนการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์ต้องศกึษาแนวทางใน
การวดัและประเมนิผล การสรา้งเครื่องมอืวดัใหม้คีุณภาพ โดยพจิารณาจาก
การจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพใหก้บัผูเ้รยีนตามหลกัโมโนซุร ิ
เป็นวธิกีารเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนได้น าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษา
น ามาประยุกต์ใช้กบัสถานที่จรงิและปฏิบตัจิรงิ ซึ่งจะส่งผลต่อจุดประสงค์
ของรายวชิา ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและความพงึพอใจ และมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยพฤติกรรมที่ต้องการท าการวัดประเมินผู้เรียน
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความจ า ด้านความเขา้ใจ ด้านการน าไปใช ้ด้าน
การวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะหรอืแจกแจง ด้าน
การสังเคราะห์  และด้านการวัดและประเมินค่า และเนื่ องด้วยสถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นได้สนับสนุนการเรยีนการสอนตามหลกัโมโนซุคุริ [2] 
และเป็นค่านิยมร่วมทีอ่าจารย์ผูส้อนทุกคนต้องยดึถือปฏบิตัใินทุกรายวชิา  
จงึไดจ้ดักจิกรรมเสรมิการเรยีนโดยมอบหมายใหน้ักศกึษาเป็นผูด้ าเนินการ
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เอง อาทเิชน่ วางแผน เขยีนโครงการ ด าเนินโครงการ จดัสรุปผลการด าเนิน
โครงการตามหลกัPlan-Do-Check-Action : PDCA 

ดงันัน้ผู้ท าวิจยัจงึประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาสาขาการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุริ โดย
รวบรวมจาก 3 ด้านได้แก่ ด้านเจตคตขิองนักศกึษาทีม่ตี่อการจดักจิกรรม
เสรมิการเรยีน ด้านผู้สอนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และ ด้านประโยชน์
จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้เพื่อทีจ่ะน ามาวเิคราะหแ์ละน าไป
เป็นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องและปรบัปรุงกิจกรรมเสรมิการเรยีน
ตามหลกัโมโนซุคุรเิพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
2) วตัถปุระสงค ์

เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญีปุ่่ นคณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ต่อการจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซคุรุ ิ 
 
3) สมมติุฐานของการวิจยั  

นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่ น มีความพึงพอใจต่อการจัด
กจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุรอิยู่ในระดบัมาก 
 
4) ขอบเขตของการวิจยั 

4.1) เน้ือหาของการวิจยั    
แบบสอบถามทางออนไลน์เพื่อประเมนิความพงึพอใจในการจดั 

กจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจตคตขิอง
นกัศกึษาทีม่ตี่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ดา้นผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิ
การเรยีน และดา้นประโยชน์จากการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู้ 

4.2) กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจยัครัง้นี้ คอื นักศกึษาสาขาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น คณะบรหิารธุรกจิ ชัน้ปีที ่3 สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น จ านวน 81 คน  
 
5) นิยามศพัท์เฉพาะ 

นักศกึษา หมายถึง นักศึกษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย์
แบบญี่ปุ่ น คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 51 คนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

กจิกรรมเสรมิการเรยีน หมายถงึ กจิกรรมทีผู่ส้อนจดัขึน้หรอืดูแล
ตามหลกัโมโนซุคุริ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมประสบการณ์ให้กับ
นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม เชน่ กจิกรรม “HR Challenge” กจิกรรม “สรา้ง
คน สรา้งงานกบัระบบคุณภาพ สไตลญ์ี่ปุ่ น” 

ผูส้อน หมายถงึ อาจารยค์ณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุ่ น ทีม่สี่วนรบัผดิชอบและสนบัสนุนนกัศกึษาในการจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนรู ้รวมถงึการประเมนิผล 

ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ ีความประทบัใจ ความพอใจ 
[3]หรอืความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษยแ์บบ
ญี่ปุ่ น  คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ต่อการจดักจิกรรม
เสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซคุุร ิ

คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่ใช้ในการวดัทศันคติที่
นักศึกษามีต่อแต่ละหวัข้อที่ถามในแบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากทฤษฎี
มาตรวดัของลิเคอร์ท (Likert Scale) [4]โดยไล่จาก 5 คะแนนลงไปถึง 1 

คะแนน เกณฑก์ารให ้ประกอบดว้ย 5 คอืระดบัมากทีสุ่ด   4 คอื ระดบัมาก 
3 คอืระดบั ปานกลาง 2 คอืระดบัน้อย และ 1 คอืระดบัน้อยทีสุ่ด 

การแปลผลเกณฑก์ารประเมนิ  
4.21-5.00 คอื มากทีสุ่ด  
3.41-4.20 คอื มาก  
2.61-3.40 คอืปานกลาง  
1.81-2.60 คอืน้อย  
1.00-1.80 คอืน้อยทีสุ่ด   

ส าหรบัค าถามทีแ่สดงทศันคตทิางบวก ถา้รวมคะแนนทัง้หมดของ
ผูต้อบ ถ้าได้คะแนนมากแสดงว่าผูต้อบมทีศันคติทีด่ีต่อสิง่นัน้มาก ในทาง
ตรงขา้ม ถ้าได้คะแนนน้อยแสดงว่าผู้ตอบมทีศันคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนัน้ ส่วน
ค าถามทีแ่สดงทศันคตทิางลบ ถ้ารวมคะแนนทัง้หมดของผูต้อบได้คะแนน
มาก แสดงว่าผู้ตอบมีทศันคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนัน้มาก ในทางตรงข้าม ถ้าได้
คะแนนน้อยแสดงว่าผูต้อบมทีศันคตทิีด่ตี่อสิง่นัน้มาก 

โมโนซุคุร ิ(Monodzukuri) มาจากค าสองค าคอื “mono(โมโน) และ  
“tsukuri” เป็นค าว่า “Monodzukuri” โดยค าว่า “โมโน” หมายถึง วตัถุหรอื
สิง่ของ ซึง่ไมไ่ดห้มายถงึสิง่ของทีจ่บัตอ้งไดอ้ย่างเดยีว แต่ยงัรวมถงึ “การใช้
ความคิด” ส่วนค าว่า “ทสึคุริ” ความหมายทัว่ไปคือ การ “ท าหรือผลิต” 
สิง่ของซึง่เป็นกระบวนการทางกายภาพ นัน่คอื  “โมโนซุคุร”ิ หมายถงึ การ
น าเรื่องทางด้านซอฟต์ที่คดิอยู่ในสมองมาท าใหเ้ป็นสิง่ของทีเ่ป็นทางด้าน
ฮารด์[2] 
 
6) ตวัแปรในการวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้ มตีวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัดงัต่อไปนี้  
6.1) ตวัแปรอิสระ  
ตวัแปรได้แก่ สภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนที่หลักสูตรจดัขึ้นบ่อยแค่ไหน 
กจิกรรมใดบา้งทีน่กัศกึษาเขา้รว่มกรณุาพมิพช์ื่อกจิกรรมทีน่กัศกึษาชื่นชอบ
มากทีสุ่ด 3 อนัดบั 

6.2) ตวัแปรตาม 
ตวัแปรได้แก่ ความพึงพอใจ เกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมเสรมิการ

เรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคตขิองนักศกึษาทีม่ตี่อ
การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ด้านผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และ 
ดา้นประโยชน์จากการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู้ 
 
7) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 7.1 แนวความคิดด้านความพึงพอใจ 

อญัชล ีถนอมทรพัย ์[3] ได้กล่าวถงึ ความพงึพอใจ (Satisfaction) 
เป็นปัจจยัทีส่ าคญัประกาศหนึ่งทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของงานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นผลมาจากได้ร ับการ
ตอบสนองต่อแรงจงูใจหรอืความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางทีเ่ขาพงึ
ประสงค ์มณี โพธเิสน [5] ใหค้วามหมายของความพงึพอใจว่าเป็นความรูส้กึ
ยนิด ีเจตคตทิีด่ขีองบุคคล เมื่อไดร้บัการตอบสนองความต้องการของตนท า
ให้เกิดความรู้สึกในสิ่งนัน้ๆ อเนก กลยนี[6] กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืเจตคตติ่อการท างาน สรปุไดว้่า ความพงึพอใจของ
นักศึกษา หมายถึง การที่นักศึกษาได้รบัในสิ่งที่ต้องการ แต่ต้องอยู่ใน
ขอบเขตทีอ่าจารยส์ามารถจดัหาหรอืท าใหไ้ด ้โดยไมข่ดัต่อวตัถุประสงคห์รอื
ความถูกตอ้งเหมาะสมในการใหบ้รกิาร 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 
ความพงึพอใจ เป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัอย่างหนึ่งในการบรกิาร 

เมื่อบุคคลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ย่อมท าใหม้กี าลงัใจจะ
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ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตัง้ใจ มุ่งหวงัผลให้ได้ตามวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสทิธภิาพ  อ ารุง เหมรา[7]ได้สรุปความส าคญัของความพงึพอใจ คอื . 
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานเสรมิสรา้งใหบุ้คคลมคีวามเขา้ใจอนัดตี่อกนั และ
ต่อหน่วยงานเสรมิสร้างความซื่อสตัย์ ความจงรกัภกัดีต่อหน่วยงานช่วย
เกื้อหนุนให้มกีฎเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบั สามารถใช้บงัคบัควบคุมความ
ประพฤตขิองบุคคลใหอ้ยู่ในระเบยีบวนิัยอนัดกี่อใหเ้กดิความสามคัคใีนหมู่
คณะ และมกีารรวมพลงัเพื่อขจดัปัญหาในองค์กรร่วมกนัก่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ในหน่วยงานทีป่ฏบิตั ิชว่ยเกือ้หนุนใหบุ้คคลเกดิความคดิสรา้งสรรค์
ในกจิกรรมต่างๆ  

สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
ได้แก่ ลกัษณะงานที่ท า ความก้าวหน้า ความท้าทาย และปัจจยัเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ การบรหิารงาน การนิเทศงาน การส่งเสรมิ การ
ตดิต่อสื่อสาร สภาพการท างาน กลุ่มงาน และค่าจา้ง การวดัความพงึพอใจ 
โดยวธิกีารสมัภาษณ์ นบัว่าเป็นวธิกีารทีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิาพมากวธิี
หนึ่ง[3] 

ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวดัความพงึพอใจ ท าใหท้ราบถงึเรื่องต่างๆ 
ที่ส าคัญคือ  ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามากยิ่งขึ้นความ
คาดหวังของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพที่ต้องการความต้องการของ
นักศึกษาต้องการได้รบั เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมความแตกต่างระหว่าง
คุณลกัษณะและคุณสมบตัขิองสนิคา้และบรกิารทีน่กัศกึษาตอ้งการไดร้บัจรงิ
ความแตกต่างระหว่างคุณภาพของสนิค้าและบรกิารทีน่ักศกึษาได้รบัจรงิ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของบริการให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของนกัศกึษา 

จากการวดัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสามารถน ามาใชป้รบัปรุง
การผลติการจ าหน่ายและการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธผิลและมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้[8] 
  
 7.2 แนวความคิดของหลกัโมโนซุคริุ 

ค าว่า"โมโนซูคูร"ิ เป็นการคดิและท างานอย่างเป็นระบบแบบญี่ปุ่ น 
ท าใหไ้ด้สินค้าและบรกิารถึงมอืลูกค้าอย่างมปีระสิทธภิาพมากที่สุด มกีาร
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เสมอ จนน ามาซึ่งความส าเร็จ เป็น
วฒันธรรมวิถีญี่ปุ่ นอย่างแท้จริง นับเป็นวฒันธรรมการบริหารจดัการวิถี
ตะวนัออกตามแบบของญี่ปุ่ นโดยตรง ซึง่ลกัษณะดงักล่าวนี้ ถอืเป็นสิ่งทีเ่ป็น
ความภาคภูมใิจของชาติและเป็นลกัษณะเฉพาะเชงิจติวญิญาณ เป็นแบบ
ของการเ ป็นผู้ช านาญการแบบช่าง ฝีมือแบบญี่ปุ่ น  ที่ท า ให้ญี่ปุ่ นมี
ความสามารถสูงในการด าเนินการและการผลิตเชงิอุตสาหกรรมสมยัใหม ่
องคก์รมคีวามแขง็แกรง่ สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ ในขณะทีผู่ผ้ลติกผ็ลติด้วยจติวญิญาณของความเป็นผูช้ านาญการ
ฝีมอืแบบวถิญีี่ปุ่ นโดยเฉพาะ ท าใหบ้รษิทัใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่ นมเีอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมการบรหิารจดัการแบบของตนเอง และประสบความส าเรจ็อย่าง
กวา้งขวาง [9] 

บคุลากรด้านโมโนซุคริุคืออะไร[2] 
โมโนซุคุริเป็นกระบวนการทัง้หมดในการถ่ายทอดข้อมูลการ

ออกแบบไปยงัตวักลางหรอืวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ บุคลากรด้านโมโนซุคุร ิจงึ
เป็นทรพัยากรบุคคลทีท่ างานอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ทัง้หมด กล่าวได้ว่า 
คนที่อยู่ในกระบวนการการตัง้แต่การออกแบบไปจนถึงคนที่ท าหน้าที่
การตลาดและการขาย คอืบุคลากรดา้นโมโนซุคุรนิัน่เอง  
 

ตารางที ่1: เงื่อนไขจ าเป็นส าหรบับคุลากรดา้นโมโนซุคุร ิ 
  คยีเ์วริด์ ความหมาย 

หวัใจ 
(ความ

ตระหนกั) 

จติส านึกดา้นไค
เซน็ 

ไม่พอใจในสภาพปัจจุบนัและ
มีค ว ามกระตือ รือ ร้นที่ จ ะ
ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้อยู่ตลอดเวลา 

ทกัษะ 
(การ

ปฏบิตังิาน) 

เทคนคิและ
ทกัษะขัน้สงู 

มี เ ทคนิ ค แล ะทักษ ะ ฝีมือ
ระดบัสูง และใช้ประโยชน์ใน
การปฏบิตังิาน 

รา่งกาย 
(บทบาทหน้าที)่ 

ความสามารถใน
การแกปั้ญหา 

สร้ า ง ก า รมีส่ ว น ร่ ว มของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ทีห่น้างาน 

 
ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรบับคุลากรด้านโมโนซุคริุ 
1. ทกัษะดา้นความคดิ (Conceptual Skill) 
เป็นทกัษะในการในการจบัประเดน็ของเหตุการณ์โดยรอบทัง้เชงิ

โครงสร้างและเชิงแนวความคิด นัน่คือ เป็นความสามารถในการเข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบตวั เปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิัง้สามคอื “หวัใจ 
ทกัษะ รา่งกาย” จะตรงกบัค าว่า “รา่งกาย” 

2. ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human Skill) 
เป็นความสามารถในการสงัเกตและวเิคราะหค์ าพูดของผูท้ีส่นทนา

ด้วย แล้วสามารถโต้ตอบโดยใช้ค าพูดหรอืการสื่อสารที่เหมาะสม นัน่คือ 
เป็นทกัษะในการบรหิารความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยการคบหาและ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจความรูส้กึของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย 
จงึจะท าใหก้ารสื่อสารระหว่างกนัเป็นไปอย่างราบรื่น เปรยีบเทยีบคุณสมบตัิ
ทัง้สามคอื “หวัใจ ทกัษะ รา่งกาย” จะตรงกบัค าว่า “หวัใจ” 

3. ทกัษะดา้นการท างาน (Technical Skill) 
เป็นทกัษะความช านาญเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นต่อการท างานใหบ้รรลุ 

นัน่คือ เป็นความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิงานในหน้าที่
นัน้ๆ เปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิัง้สามคอื “หวัใจ ทกัษะ รา่งกาย” จะตรงกบัค า
ว่า “ทกัษะ” 

ความจ าเป็นของทกัษะทัง้สามนี้ส าหรบับุคลากรแต่ละระดบั อาจ
กล่าวไดว้่า ทกัษะดา้นความคดิมคีวามจ าเป็นสูงขึน้ตามต าแหน่งงานที่สงูขึน้  
 ทกัษะที่ส าคญัมากที่สุดคือ ทกัษะด้านมนุษย์มีความส าคญัมาก
ทีสุ่ด เพราะถงึแมจ้ะพฒันาทกัษะดา้นความคดิและทกัษะด้านการท างานให้
สูงขึน้แค่ไหน ถ้าไม่มทีกัษะด้านมนุษย์ในระดับสูงด้วยย่อมท าให้ประสบ
ปัญหาอย่างแน่นอน สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื ความสามารถด้านการบรหิารจัดการ
คนนัน่เอง 
 7.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 สมหมาย เปียถนอม [10] ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของ
นักศึกษาในการได้ร ับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ผลการวจิยัพบว่า 1) การบรกิารดา้นวชิาการ ระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.24 
2) การบรกิารดา้นกจิการนกัศกึษา ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.28 และการ
บรกิารดา้นอาคารสถานที ่ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.02   สมชาย บุญสุ่น
[11] ได้ท าเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึ่ง
ผลการวจิยัพบว่า ด้านกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน นิสติใหค้วามพงึพอใจต่อ
ผูส้อนในการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาการเรยีนการสอนทีม่คีวามน่าสนใจ ชกัจูง
ใจใหน้ิสติมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเขา้รว่มกจิกรรม และมแีนวทาง
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ส าหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ควรพจิารณาความเหมาะสมด้าน
เวลา และ ศริพิงษ์ จรสัโรจนกุล[12]  ได้ท าการวิจยัเรื่อง ศกึษาความพึง
พอใจของผู้ปกครองนักเรยีนที่มีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจดัการศกึษาของโรงเรียนเซนต์หลุยส ์
จ านวน 306 คน แสดงความพึงพอใจของผู้ปกครองต่องานฝ่ายกิจการ
นักศกึษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ได้ค่าเฉลี่ย 3.64 ประกอบด้วย 1) 
การมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา มคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.98 
2) การจดักจิกรรมส่งเสรมิประชาธปิไตยใหก้บันกัเรยีน มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.92 
และ 3) การดูแลนกัศกึษาเรื่อง การรกัษาความสะอาด ระเบยีบวนิัย ของครู
ประจ าชัน้เรนี มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่3.78 
 
8) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้คือแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อ
ประเมนิความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุกุร ิ
กรณีศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น คณะบรหิารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่ น ชัน้ ปีที่ 3 โดยนักศึกษาสามารถตอบ
แบบสอบถามตามมาตราส่วน (Rating Scale ) 5 ระดบั คอื 1.ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 2.ไม่เหน็ด้วย 3.ไม่แน่ใจ 4.เห็นด้วย 5.เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนค าถามต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา มี 3 ข้อ 1)  เพศ  2)  
นักศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิการเรยีนที่หลกัสูตรจดัขึน้บ่อยครัง้แค่ไหน  
3) กจิกรรมใดบา้งทีน่กัศกึษาเขา้รว่ม (ตอบไดห้ลายขอ้) และ 4) กรณุาพมิพ์
ชื่อกจิกรรมทีน่กัศกึษาชื่นชอบมากทีสุ่ด 3 อนัดบั (เรยีงจากมากไปน้อย) 

ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิ
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านเจตคติของนักศกึษาที่มีต่อการจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการเรยีน ดา้นผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ด้านประโยชน์จาก
การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิการเรยีน และดา้นขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
 
9) การวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยัน าผลจากแบบสอบถามผลสมัฤทธิก์ารจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิกรณีศกึษานักศกึษาสาขาการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญี่ปุ่ น ชัน้ปีที ่3 คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 
มารวบรวมและใชโ้ปแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ยโดยสถติทิีใ่ช้
อธบิายขอ้มลูไดแ้ก่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่เลขคณิต และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
เกณฑก์ารแปลผลทีเ่หมาะสมทีสุ่ดของRating Scale 

4.21 - 5.00 มากทีสุ่ด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยทีสุ่ด 
 

10) ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
เพศของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 51 คน ปรากฏว่าเป็นหญงิ 33 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.7 เป็นชาย 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 ความถี่ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนที่หลักสูตรจดัขึ้น ผลปรากฏว่า เข้าร่วม
กจิกรรมเสรมิการเรยีนทกุครัง้ 24 คนคดิเป็นรอ้ยละ 47 เขา้ร่วมบางครัง้ 26 
คนคดิเป็นรอ้ยละ 51 และไม่เคยเขา้ร่วม 1 คนคิดเป็นรอ้ยละ 2 กจิกรรมที่
นกัศกึษาเขา้รว่มมากทีสุ่ด ใน 3 อนัดบัแรก กจิกรรมนิทรรศการเขยีนอกัษร

ญี่ปุ่ นด้วยพู่กนั จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90  รองลงมาเป็นกจิกรรม
สรา้งคนสรา้งงานกบัระบบคุณภาพ สไตลญ์ี่ปุ่ น จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 88  และกจิกรรม Train to The Trainer จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
86  และกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมน้อยที่สุดคือ โครงการพัฒนา 
Leadership LAB  จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 และเรยีนรูจ้ากฎกีา
แรงงาน ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที2่: ตารางค่าเฉลี่ยรวมความพงึพอใจของนักศกึษาสาขาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่ น คณะบรหิารธรุกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 
ต่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิ 

หวัข้อ    S.D ระดบั 

1. ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษาทีม่ตี่อการจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีน 

3.77 1.06 มาก 

2. ดา้นประโยชน์จากการเขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิการเรยีน 

3.75 1.10 มาก 

3.ดา้นผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน 3.60 1.15 มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 3.71 1.10 มาก 

 
ตารางที่ 2  พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของนักศกึษา ต่อ

การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
3.71  โดยในแต่ละดา้นประกอบดว้ย ดา้นเจตคตขิองนกัศกึษาทีม่ตี่อการจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.77  ด้านประโยชน์จาก
การเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิการเรยีน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 และด้าน
ผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน อยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลีย่ 3.6  ตามล าดบั 

รายหวัขอ้กจิกรรมด้านเจตคติของนักศกึษามคี่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพงึพอใจระดบัมาก ใน 3 อนัดบัแรกคอื กจิกรรมท าใหม้ี
ความอดทน และตรงต่อเวลา ไดค้่าเฉลีย่ 4.17  กจิกรรมท าใหม้คีวาม
รบัผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 และกจิกรรมท าให้
ผู้รบัผดิชอบต่องานสูง ได้ค่าเฉลี่ย 4.10  ตามล าดบั เจตคติของ
นกัศกึษาทีม่ตี่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนทีม่คี่าเฉลี่ยของคะแนนความ
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกคอื รูส้กึกงัวลทกุครัง้เมื่อท าและเขา้กจิกรรม 
ค่าเฉลี่ย 2.94 ขา้พเจา้รู้สกึเบื่อหน่ายเมื่อเขา้ร่วมกจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.00 
และขา้พเจ้ารู้สกึสดชื่นมคีวามสุขทุกครัง้เมื่อได้ท ากิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.35 
ตามล าดบั 

รายหวัขอ้กิจกรรมด้านผู้สอนที่จดักิจกรรมเสริมการเรยีนอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่  มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก เช่น Line, 
Facebook และ e-mail ค่าเฉลี่ย 3.84  เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้ซกัถาม
และแสดงความคดิเหน็ในการจดักจิกรรม ค่าเฉลี่ย 3.80 และตดิตามผลการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.77  ตามล าดบั ส าหรบัหวัขอ้ทีไ่ด้คะแนน
น้อยทีสุ่ดคอื มอบหมายงานไดอ้ย่างเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 3.15 

รายหวัขอ้กจิกรรมด้านประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิ
การเรยีน ส าหรบัหวัขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยของคะแนนความพงึพอใจระดบัมากคอื  
ได้รบัประโยชน์จากการจดักจิกรรม มคีะแนนเฉลี่ยที่ 3.85  ส่วนหวัขอ้ที่มี
ค่าเฉลีย่คะแนนความพงึพอใจต ่าสุดคอื การเขา้ร่วมกจิกรรมท าใหท้่านรูส้กึ
ภาคภูมใิจ มคี่าเฉลีย่ 3.62 แต่ยงัอยู่ในระดบัมาก 
 
11) อภิปรายผล 

จากส่วนที่ 1ด้านข้อมูลนักศึกษา พบว่ามีนักศึกษาหญิงตอบ
แบบสอบถามมากกว่านักศกึษาชายถงึ 15 คนคดิเป็นรอ้ยละ 29.4 จ านวน
นักศกึษาที่เขา้ร่วมกิจกรรมทุกครัง้และจ านวนนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
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บางครัง้แตกต่างกันเพียง 2 คนหรือร้อยละ 4 เท่านัน้ ด้านกิจกรรมที่
นักศกึษาเขา้ร่วมมากที่สุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ นิทรรศการการเขยีนอกัษร
ญี่ปุ่ นดว้ยพู่กนัสรา้งคน สรา้งงานกบัระบบคุณภาพ สไตลญ์ี่ปุ่ นTrain to The 
Trainer ตามล าดบั 

ส าหรบัส่วนที ่2 ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อการจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิด้านเจตคตขิองนักศกึษาทีม่ตี่อ
การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน พบว่า 2 หวัขอ้ทีน่ักศกึษาเหน็ด้วยมากทีสุ่ด 
ได้แก่ กจิกรรมท าใหม้คีวามอดทนและตรงต่อเวลา  กิจกรรมท าใหม้คีวาม
รบัผดิชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส่วนหวัข้อที่นักศึกษาเหน็ด้วยน้อยที่สุด 2 
หวัขอ้ ไดแ้ก่ รูส้กึกงัวลทกุครัง้เมื่อเขา้ร่วมกจิกรรม  ขา้พเจา้รูส้กึเบื่ อหน่าย
เมื่อเขา้ร่วมกิจกรรม และหากน าหวัขอ้ที่แสดงทศันคติเชงิบวก (1.1 และ 
1.4-1.18) มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ค่าเฉลี่ยที ่3.87 ขณะทีห่วัขอ้ทีแ่สดงทศันคติ
เชงิลบ (1.2-1.3) มคี่าเฉลีย่ที ่2.97แสดงว่านักศกึษามทีศันคตทิีด่ตี่อการจดั
กจิกรรมเสรมิการเรยีนขึน้ โดยประโยชน์ที่เหน็ผลไดช้ดัเจนมากทีสุ่ด คอืการ
ท าใหน้กัศกึษามคีวามอดทนและตรงต่อเวลา รวมถงึการฝึกความรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและผูอ้ื่น แต่ในขณะเดยีวกนันกัศกึษายงัมคีวามรูส้กึเบื่อหน่ายและ
กงัวลเมื่อเขา้รว่มกจิกรรมอยู่ในระดบัหนึ่งเชน่กนั  

ดา้นผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน พบว่าหวัขอ้ทีน่กัศกึษาเหน็
ด้วยมากที่สุดคือ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก เช่น Line, 
Facebook และ e-mail ส่วนหัวข้อที่นึกศึกษาเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ 
มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม และค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกหวัข้อ
เทา่กบั 3.6 แสดงว่านักศกึษามทีศันคตทิีด่ตี่อผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีน โดยมองว่าผูส้อนที่จดักจิกรรมเสรมิการเรยีนมชี่องทางให้นักศกึษา
ตดิต่อสื่อสารทีส่ะดวก และเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดซ้กัถามและแสดงความ
คิดเหน็ในการจดักิจกรรม แต่นักศึกษายงัมองว่าการมอบหมายงานของ
ผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีนยงัไมเ่หมาะสมเทา่ทีค่วร 
 ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้ 
นกัศกึษาเหน็ถงึประโยชน์จากการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิการเรยีนหลายด้าน
และคดิว่ามปีระโยชน์ต่อตวันกัศกึษาเองในการน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขา้
ร่วมกจิกรรมไปประยุกต์ใชใ้นชวีิตประจ าวนัและถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลที่
นกัศกึษารูจ้กัได้ 
 
12) สรปุผลการวิจยั 

ในภาพรวมคะแนนความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคตขิองนักศกึษาทีม่ตี่อ
การจดักจิกรรมเสรมิการเรยีน ด้านผูส้อนทีจ่ดักจิกรรมเสรมิการเรยีน และ 
ดา้นประโยชน์จากการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมาก ตาม
หลกัของ Likertตามหลกัการของโมโนซุคุริ [2] สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
[11] นัน่หมายความว่านักศึกษามีทศันคติที่ค่อนข้างดีต่อทัง้ตัวกิจกรรม 
ผูส้อนกจิกรรม และประโยชน์จากการเขา้รว่มกจิกรรม ซึง่หากสามารถแกไ้ข
ปัญหาที่นักศกึษาพบเจอ เช่น การเบื่อหน่ายหรอืความกงัวลเมื่อเขา้ร่วม
กจิกรรม การมอบหมายงานทีย่งัไม่เหมาะสมเท่าทีค่วร รวมถึงการพฒันา
กจิกรรมเสรมิการเรยีน เสรมิจดุเด่นของกจิกรรมและตวัผูส้อนทีจ่ดักจิกรรม 
เชน่ การเป็นกจิกรรมทีส่อนใหน้ักศกึษามคีวามอดทนและตรงต่อเวลา การ
เปิดโอกาสให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใน
การจดักิจกรรม ให้ดียิ่งขึ้น จะสามารถช่วยเพิ่มทศันคติที่นักศึกษามีต่อ
กจิกรรมใหด้ยีิง่ขึน้ได ้
13) ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

13.1แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ปรบัลดจ านวนกิจกรรมต่อภาคการศกึษาตามความเหมาะสม

โดยคดัเลอืกเฉพาะกจิกรรมทีส่ าคญัตามศาสตรก์ารบรหิารงานบุคคล หรอื

ปรบัเปลี่ยนเวลาทีใ่ชใ้นการอบรม เพื่อลดความเบื่อหน่ายทีน่ักศกึษามเีมื่อ
เขา้รว่มกจิกรรม 

2. ชีแ้จงรายละเอยีดและลกัษณะการด าเนินกจิกรรมให้นักศกึษา
เขา้ใจทกุครัง้เพื่อลดความกงัวลของนกัศกึษาเมื่อเขา้รว่มกจิกรรม 

3. ก ากบั ดูแล และสอบถามความคดิเหน็รายบุคคลของนักศกึษา
มากขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการมอบหมายงานให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ 

 
13.2ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการวจิยัในครัง้นี้ท าใหท้ราบถงึความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ ี

ต่อกิจกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร ิเป็นประโยชน์ในการน าไป
ปรบัปรงุกจิกรรมเสรมิการเรยีนทีจ่ะจดัขึน้ในอนาคตใหด้ยีิง่ขึน้ แต่รายงาน
ฉบบันี้ยงัมจีดุออ่นและแนวทางแกไ้ขในการวจิยัครัง้นี้ ดงันี้   

1. ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามสัน้ และใชช้่องทางใน
การสื่อสารน้อย ท าใหม้นีกัศกึษามาตอบแบบสอบถามเพยีง 51 คน จงึควร
เพิม่ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามและเพิม่ชอ่งทางในการสื่อสาร 

2. หัวข้อที่ใช้ในแบบสอบถามควรแก้หัวข้อให้มีลักษณะไปใน
ทศิทางเดยีวกนัหรอืแยกลกัษณะของหวัขอ้ออกจากกนัใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

3. นักศกึษาทีต่อบแบบสอบถามอาจมคีวามเขา้ใจต่อหวัขอ้ในแต่
ละหัวข้อไม่ตรงกัน  อาจปรับการตอบแบบสอบถามจากการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ไปใชแ้บบสอบถามทีเ่ป็นกระดาษแจกใหน้ักศกึษา
ท าพรอ้มกนัในหอ้งเรยีนแทน 

 
14)กติตกิรรมประกาศ 

รายงานวจิยัชัน้เรยีนเรื่อง “ความพงึพอใจของนักศกึษาสาขาการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น ต่อการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนตามหลกัโมโนซุคุร”ิ ส าเรจ็ลุล่วง
ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รบัความช่วยเหลอืจากคณาจารย์ และเจา้หน้าทีค่ณะ
บรหิารธุรกิจทุกท่านคณะผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์
รงัสรรค์  เลิศในสตัย์  คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่ น และอาจารย์เอบิ พงบุหงอ  ประธานหลกัสูตรการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญี่ปุ่ น เป็นอย่างสูง ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหเ้กดิการวจิยัในชัน้เรยีนนี้ 
อกีทัง้ยงัคอยกระตุน้ ใหค้ าแนะน า และตดิตามผล จนงานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไป
ดว้ยด ี

ขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ที่ให้การสนับสนุนการท า
วิจยัในชัน้เรยีนในครัง้นี้  และขอบใจลูกศิษย์สาขาการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญี่ปุ่ นทีน่่ารกัทกุคนทีใ่หค้วามรว่มมอื ตอบแบบสอบถาม และเขา้
ร่วมกจิกรรมที่ทางสาขาจดัขึน้ด้วยดีเสมอมา คณะผูว้ิจยัขอน้อบเอาความ
คดิเหน็ต่างๆ น ามาปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหเ้หน็ผลและดยีิง่ๆขึน้ไปในปี
การศกึษาต่อไป 

ทา้ยสุดนี้ คุณประโยชน์ของงานวจิยัครัง้นี้ คณะผูว้ิจยัขอมอบแด่
ครอบครวัที่ให้การสนับสนุนและห่วงใย ตลอดจนครู อาจารย์ทุกคนที่ได้
ประสทิธิป์ระสาทวชิาใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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ทศันคติการวางแผนทางการเงินเพ่ือเกษียณอาย ุ
ของนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น 

Attitude on Retirement Saving Plan of 
Business Administration Faculty Students of Thai-Nichi Institute of 
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บทคดัย่อ 
บทควำมวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำทศันคตขิองวยัรุน่ไทยในกำรวำงแผน
ทำงกำรเงนิเพื่อเกษียณอำยุ โดยใช้แบบสอบถำมที่พฒันำมำจำกเกณฑ์ 3 
ดำ้นของตวัแบบกำรวำงแผนทำงกำรเงนิเพื่อเกษยีณอำยุของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยรว่มกบักำรสมัภำษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่ำงทีเ่ป็นนักศกึษำ
ชัน้ปีที ่2 ของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จ ำนวน 54 คนผลกำรศกึษำพบว่ำ
มเีพยีงรอ้ยละ33 ทีม่กีำรตัง้เป้ำหมำยกำรออมระยะยำวเพื่อเกษียณอำยุอย่ำง
เป็นรปูธรรมถงึแมร้อ้ยละ 57 ของนกัศกึษำจะมแีผนกำรออม แต่มเีพยีงรอ้ยละ 
14ทีอ่อมเงนิอย่ำงสม ่ำเสมอ และ รอ้ยละ63 ลงทุนในเงนิฝำกทัง้จ ำนวนซึ่งให้
ผลตอบแทนต ่ำ ดงันัน้จงึควรส่งเสรมิผำ่นกจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีน เพื่อ
กระตุน้ใหน้กัศกึษำเริม่วำงแผนทำงกำรเงนิ ตัง้เป้ำหมำยเงนิออมเพื่อเกษียณ 
มกีำรออมก่อนใชจ้่ำยอยู่เสมอ และกระจำยกำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สูงขึ้นภำยใต้ควำมเข้ำใจเรื่องควำมเสี่ยง  ทัง้นี้กำรวำงแผนออมเงินเพื่อ
เกษยีณตัง้แต่วยัรุน่จะเพิม่โอกำสบรรลุเป้ำหมำยกำรมเีงนิออมเพยีงพอใชจ้ำ่ย
ในวยัเกษยีณอย่ำงมคีุณภำพได้ 
ค าส าคญั:  กำรวำงแผนกำรเงนิเพื่อเกษยีณแผนกำรออมเงนิ  แผนกำรลงทนุ 
นกัศกึษำวยัรุน่ 
 
ABSTRACT 
This research aims to study attitude of Thai Teenager toward 
retirement plan for themselves by conducting in-depth interview with 54 
Thai-Nichi Institute of Technology’s students as a sample group in 
order to study whether the students follow the three criterionof the SET 
model of retirement plan namely 1. Setting target for retirement saving 
2. Setting saving plan 3. Setting investment plan. The result showed 
that only 33% of the students could quantify their retirement saving 
targets. Eventhough 57% created saving plans but only 14% put the 
plans into consistent actions. And 63% put their saving in low interest 
bank deposits. The sooner they start setting up retirement fund targets, 
implementing their saving plans with discipline, balancing risk and 
return by   portfolio investment   matching with their risk profiles, the 
higher possibility that they will be able to achievefinancial target 
whichcouldenable them toafford their living and lead their liveshappily 

when they reach their retirement age. As a result, proper activity 
programs both in and outside class room should be initiatedamong 
students to create awareness of the advantage of retirement plan and 
encourage them to start their own retirement plan earlier. 
Keywords:  Retirement Saving Plan, Saving Plan, Investment Plan, 
Teenaged Students 
 
บทน า 

จำกขอ้มลูเผยแพร่โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชำติ (สศช.) ไดค้ำดกำรณ์ประชำกรวยัเกษียณอำยุ (60 
ปีขึน้ไป) จะเพิม่ขึน้ 3 เท่ำตวั จำกปี 2533ซึ่งมอียู่  4.02 ลำ้นคน  เป็น 
17.74 ลำ้นคนในปี 2573 หรอืคดิเป็นสดัส่วนเพิม่ขึ้นจำกรอ้ยละ 7.36 
เป็น ร้อยละ 25.12 ของประชำกรทัง้หมดซึ่งประชำกรวยัเกษียณอำยุ
นัน้ส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถท ำงำน หรอืมคีวำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ลดลง ดงันัน้จงึไม่มรีำยได ้แต่ยงัมภีำระค่ำใช้จ่ำยเพื่อใชใ้นกำรด ำเนิน
ชวีติ ค่ำรกัษำพยำบำล ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ และขอ้มูล
ทำงสถิติจำก ส ำนักวจิยัและสถิติ บรษิัท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จ ำกดั 
(มหำชน)[1] พบว่ำ ผูส้งูอำยุของประเทศไทยเกอืบ 2 ใน 3 ไม่มเีงนิออม 
รวมถงึยิง่มอีำยุมำกขึน้ เงนิออมกย็ิง่ลดลงไปเรือ่ยๆ เนื่องจำกตอ้งมกีำร
น ำเงนิออมมำใช้จ่ำยโดยผู้สูงอำยุทีม่อีำยุในช่วง 60-64 ปี มผีูท้ ี่มเีงนิ
ออมรอ้ยละ37ของผูส้งูอำยุในช่วงอำยุเดยีวกนั ขณะที ่ผูสู้งอำยุทีม่อีำยุ
ตัง้แต่ 80 ปีขึ้นไป มผีู้ที่มเีงนิออมลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ25ส ำหรบั
แหล่งรำยได้หลกัในกำรด ำรงชวีติของผูสู้งอำยุส่วนใหญ่ร้อยละ 40มำ
จำกบุตร และบุตรบุญธรรม รองลงมำคอืรอ้ยละ 35.1มำจำกรำยไดจ้ำก
กำรท ำงำนของผู้สูงอำยุเองและร้อยละ 11.4จำกเบี้ยยงัชีพจำกทำง
รำชกำร ซึ่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกรไทยที่ก ำลงั
ก้ำวเขำ้สู่สงัคมของผู้สูงอำยุและสถำนกำรณ์เศรษฐกจิปัจจุบนั ท ำให ้
บุตรที่ร ับภำระ และ งบประมำณของรัฐบำลที่มีจ ำกัด ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลอืค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำรงชวีติใหก้บัผูส้งูอำยุไดอ้ย่ำงเพยีงพอและ
เป็นสำเหตุของปัญหำสงัคมในอนำคต  
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ธนำคำรแห่งประเทศไทย[2] ได้ให้ควำมส ำคญัของกำรวำง
แผนกำรเกษียณอำยุ และ สนับสนุนให้ประชำชนมีกำรวำงแผน
เกษยีณอำยุตัง้แต่เนิ่นๆ เนื่องจำกยงัมรีะยะเวลำท ำงำนเพื่อกำรออมอกี
ยำวนำน สำมำรถทยอยสะสมเงนิแต่ละงวดตำมก ำลงั กำรเริม่วำงแผน
ทำงกำรเงินและปฏิบัติยิ่งเร็วเท่ำใดก็มีโอกำสบรรลุเป้ำหมำยกำร
เกษยีณอำยุอย่ำงมคีวำมสุขไดส้งูกว่ำเท่ำนัน้  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ผูว้จิยัในฐำนะอำจำรย์สอนวชิำกำรเงนิใหก้บันักศกึษำระดบั
ปรญิญำตรขีองสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น เห็นถึงควำมส ำคญัของ
กำรสรำ้งควำมตระหนกัในกำรวำงแผนอนำคตทำงกำรเงนิในกลุ่มวยัรุ่น
จงึท ำกำรวจิยัดว้ยกำรสมัภำษณ์เชงิลกึกลุ่มตวัอย่ำงนักศกึษำชัน้ปีที ่2 
หลกัสตูรบรหิำรทรพัยำกรมนุษยแ์บบญี่ปุ่ น  คณะบรหิำรธุรกจิ สถำบนั
เทคโนโลย ีไทย-ญี่ปุ่ นจ ำนวน 54 คน โดยใชแ้บบสอบถำมพฒันำจำก
กรอบแนวควำมคดิตวัแบบกำรวำงแผนทำงกำรเงนิเพือ่เกษยีณอำยุของ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 3ขัน้ตอน คือกำร
ตัง้เป้ำหมำยเงนิออม กำรวำงแผนออมเงนิ และ กำรวำงแผนกำรลงทุน
ทัง้นี้ เพื่อสำมำรถวเิครำะห์ประเด็นที่ควรพฒันำแนวทำงกำรวำงแผน
ทำงกำรเงนิให้กบันักศึกษำและจดักิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจ และ วนิัยในกำรวำงแผนทำงกำรเงนิไดอ้ย่ำงเหมำะสมซึ่ง
หำกวยัรุ่นไทยไดร้บักำรแนะน ำให้ตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเริ่ม
วำงแผนทำงกำรเงนิให้กบัตนเอง มกีำรสร้ำงวนิัยในกำรออม และมี
ควำมรู้ในกำรลงทุน ตัง้แต่อำยุยงัน้อยก็จะลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
เงนิใช้จ่ำยเพื่อด ำรงชีวิตในวยัเกษียณ และ บรรเทำปัญหำสงัคมใน
อนำคต 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
กำรวำงแผนเพื่อสร้ำงควำมพร้อมด้ำนกำรเงนิให้สำมำรถใช้ชวีติหลงั
เกษยีณไดอ้ย่ำงมคีวำมสุขตำมนิยำมของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย[3] ประกอบดว้ยเกณฑด์ ำเนินกำรหลกั 3 ข ัน้ตอนดงันี้ 

1. กำรตัง้เป้ำเงนิออมเพือ่เกษยีณอำยุ 
2. กำรวำงแผนกำรออมเงนิ 
3. กำรวำงแผนกำรลงทนุ 
ซึง่แต่ละขัน้ตอนประกอบดว้ยปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำดงันี้ 
 

1.กำรตัง้เป้ำเงนิออม 
- อำยุที่ต้องกำรเกษียณเพื่อให้รู้ว่ำมเีวลำเตรยีมตวัในกำร

ออมเท่ำใด   
-ประมำณช่วงเวลำที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณซึ่งสำมำรถ

ประมำณจำกอำยุขยัของคนในครอบครวั กำรใชช้วีติ และ สุขภำพของ
ตนเอง เพือ่ใหรู้ว้่ำตอ้งใชเ้งนิหลงัเกษยีณอกีกีปี่ 

-ประมำณค่ำใชจ้่ำยหลงัเกษียณปรบัดว้ยประมำณกำรอตัรำ
เงนิเฟ้อ ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยหลงัเกษยีณจะเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำใดขึน้อยู่กบั
แนวทำงกำรใชช้วีติของแต่ละบุคคล 

ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) [4]ได้เสนอแนวทำง
แจกแจง ค่ำใชจ้่ำยหลงัเกษยีณอำยุ เป็น 4 กอ้นคอื 

- ค่ำใชจ้่ำยประจ ำวนั ประกอบดว้ยค่ำเดนิทำง ค่ำอำหำรเพื่อ
สุขภำพ ค่ำเสือ้ผำ้และเครือ่งใช ้

- ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำยำ และ อำหำรเสรมิ 
- ค่ำภำษสีงัคม ประกอบดว้ย ค่ำท ำบุญ ค่ำท่องเทีย่ว 
- ค่ำใช้จ่ำยกับลูกหลำน ประกอบด้วยค่ำเลี้ยงดูหลำน 

ค่ำใชจ้่ำยในวนัส ำคญั 
ส ำหรบัเป้ำหมำยเงนิออมว่ำควรจะมเีท่ำใด ศูนย์คุ้มครอง

ผูใ้ช้บรกิำรทำงกำรเงนิ ธนำคำรแห่งประเทศไทย[5]    แนะน ำว่ำ 
สำมำรถค ำนวณได ้ 2 แนวคดิ 

แนวคิดแรก กรณีทยอยน ำเงนิออมที่สะสมมำใช้จ่ำยหลัง
เกษยีณ ค ำนวณดงันี้ 

จ ำนวนเงนิทีค่วรจะมณี.วนัเกษยีณอำยุ =  
ค่ำใชจ้่ำยต่อเดอืนหลงัเกษียณ x 12 เดอืน xจ ำนวนปีทีค่ำด
ว่ำจะมชีวีติอยู่หลงัเกษยีณ 
ค่ำใชจ้่ำยต่อปีหลงัเกษียณ จะประมำณจำก รอ้ยละ 70 ของ
ค่ำใชจ้่ำยปัจจุบนั โดย ค ำนึงถงึภำวะเงนิเฟ้อ 

 แนวคิดที่สอง กรณีน ำเฉพำะดอกผลของเงินออมเป็น
ค่ำใชจ้่ำย โดยไมเ่บกิเงนิออมและคงยอดเงนิออมนี้ไวเ้ป็นมรดก 
 จ ำนวนเงนิทีค่วรจะมณี.วนัเกษยีณอำยุ=    
              (ค่ำใชจ้่ำยต่อเดอืนหลงัเกษียณx 12 เดอืน) ÷(ประมาณการ
ผลตอบแทนเฉล่ียของเงินออมและเงินลงทุนต่อปีในช่วงหลงัเกษียณ) 

ซ่ึงแนวคิดท่ีสอง เงนิต้นยงัคงอยู่ให้ออกดอกออกผลต่อไป และ
ตอ้งสะสมเงินออมในจ านวนเงินท่ีสูงกว่าแนวทางท่ี 1 หากตอ้งการมีเงิน
ใชจ่้ายต่อปีในจ านวนท่ีเท่ากนั 

 
2.กำรวำงแผนกำรออมเงนิ 
 ศูนย์ส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทุน (TSI) ได้ แบ่งช่วง
ชวีติบุคคลในกำรออมเงนิเป็น 3 ช่วง กล่ำวคอื 
 ช่วงที่ 1 ระยะสะสม เป็นช่วงหลังจบกำรศึกษำและเริ่ม
ท ำงำน ซึง่อยู่ในช่วงอำยุ 20-25 ปี มรีำยรบัค่อนขำ้งจ ำกดั เงนิออมน้อย 
แนวโน้มกำรกูห้นี้ยมืสนิสงู 
 ช่วงที ่2 ระยะมัน่คง เริม่สู่วยักลำงคน อำยุ 30-40 ปี รำยได้
เริม่มำกขึ้น มทีรพัย์สนิระดบัหนึ่ง และ เริม่สร้ำงครอบครวั  เป็นวยัที่
สำมำรถสะสมเงนิออม และ จดัสรรกำรลงทุนใหง้อกเงยไดม้ำก 
 ช่วงที่ 3 ระยะอุทิศ เป็นช่วงวัยก่อนเกษียณ มฐีำนะทำง
กำรเงนิ และควำมมัน่คงส ำหรบัตวัเอง ในระดบัหนึ่ง เน้นเกบ็เงนิเพื่อใช้
ยำมบัน้ปลำยของชวีติ 
 หำกเริม่สนใจวำงแผนทำงกำรเงนิ เพื่อวยัเกษียณโดยทยอย
ออมเงนิแต่เนิ่นๆ ตัง้แต่เริม่มรีำยได้จำกกำรท ำงำน จะสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยเงนิออมณ. วยัเกษียณอำยุได้ และไม่ต้องเร่งออมเงนิในช่วง
ปลำยของชีวิต ซึ่งต้องมีกำรออมจำกรำยได้เป็นสัดส่วนที่สูง อำจ
กระทบต่อกำรด ำเนินชวีติ  

นวพร เรอืงสกุล[6] กล่ำวไว้ในหนังสอื ออมก่อน รวยกว่ำ 
โดยให้ออมก่อน ใช้ทหีลงั และแนะน ำกำรเริ่มต้นวำงแผนเก็บเงนิแก่
วยัรุ่นดงันี้ 
 -สรำ้งวนิยัโดยหกัรอ้ยละ 10 ของรำยได ้เกบ็ไวเ้ป็นเงนิออม
ทุกครัง้ทีม่รีำยได ้
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 - ท ำบญัชรีำยรบั-รำยจ่ำย รำยสปัดำห์ หรอืรำยเดอืน เพือ่
ประเมนิกำรใชเ้งนิของตวัเอง 
 - มสีติในกำรใช้จ่ำย คดิก่อนใช้ รู้จกัเก็บเงนิเพื่อซื้อสิ่งของ
แทนกำรใชบ้ตัรเครดติ 
 - ส ำรองเงินเพื่อฉุกเฉิน ควรมีเงินส ำรองส่วนนี้ เท่ำกับ
ค่ำใช้จ่ำย 3-6 เดอืน และ ออมไว้ในรูปแบบที่มคีวำมเสี่ยงต ่ำ มสีภำพ
คล่องสงู 
 - ท ำประกนัชวีติ และ รูจ้กัเลอืกลงทุน เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ทีช่นะเงนิเฟ้อ และ อยู่ภำยใตค้วำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
 
3.กำรวำงแผนกำรลงทุน 
จำกวจิยัของธนำคำรแห่งประเทศไทย (2557)[1]    พบว่ำผูอ้อมเงนิเพื่อ
เกษยีณอำยุส่วนมำกยงัน ำเงนิไปลงทุนเฉพำะในสนิทรพัย์ทีป่ลอดภยัที่
ใหผ้ลตอบแทนต ่ำและมกีำรลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทหุน้ทุนน้อยพอรต์
ส่วนใหญ่เป็นพอร์ตแบบอนุรกัษ์นิยม มกีำรพึง่พงิกำรออมผ่ำนกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชพีหรอืเงนิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร(กบข.) และ
เงนิจำกกำรประกนัชวีติแบบออมทรพัยค์่อนขำ้งสงูมำก 
ววิรรณ ธำรำหริญัโชติ (2556)[7]  ไดแ้นะน ำว่ำ เพื่อใหผู้ล้งทุนไม่เสยี
โอกำสในกำรลงทุน ดงันัน้กำรลงทุนเพื่อกำรเกษียณอำยุทีเ่หมำะสมไม่
ควรจะอนุรกัษ์นิยมจนเกนิไปและควรเป็นนโยบำยลงทุนแบบผสม โดย
ให้ค่อยๆลดควำมเสีย่งในกำรลงทุนลงตำมอำยุของบุคคลที่เพิม่ขึน้ใน
ลกัษณะเหมอืน Life Cycle Fund หรอื Lifestyle Fundเช่นกำรซื้อ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติประเภท Unit-Linked ซึ่งผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจะ
ผูกอยู่กบัผลตอบแทนของกองทุนที่ไปลงทุน เช่น หุ้นทุน หรอืกองทุน
ผสม ซึง่แมใ้นระยะสัน้จะมคีวำมผนัผวน แต่เงนิทีล่งทุนเพือ่กำรเกษียณ
เป็นเงนิระยะยำว จงึสำมำรถรบัควำมเสีย่งหรอืควำมผนัผวนไดม้ำกกว่ำ
กำรซื้อกรมธรรมอ์อมทรพัยแ์บบปกตทิีใ่หผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัตรำ
สำรหนี้ซึง่อำจจะท ำใหเ้งนิเกษยีณน้อยกว่ำทีต่อ้งกำร 
ศูนย์ส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้ตลำดทุน ได้แนะน ำกำรวำงแผนกำร
ลงทุนที่ดีว่ำควรมีกำรกระจำยควำมเสี่ยงโดยลงทุนในสินทรัพย์ที่
หลำกหลำย และ ควรค ำนึงถงึกำรลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่ำอตัรำ
เงนิเฟ้อ  
 
การด าเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงแบบเจำะจง(Purposive Sample) คอืกลุ่ม
นักศึกษำชัน้ปีที่ 2 หลักสูตร ทรัพยำกรมนุษย์ แบบญี่ปุ่ น คณะ
บริหำรธุรกิจ สถำบนัเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่ นที่ลงเรยีนวชิำ BUS-204 
กำรเงนิธุรกจิ จ ำนวน 54 คน ในปีกำรศกึษำ 1/2559 อำยุระหว่ำง 19-
20 ปี ซึง่ประกอบดว้ย เพศชำย 27 คน และ เพศหญงิ 27 คนเกบ็ขอ้มลู
ระหว่ำงเดอืน พฤศจกิำยน - ธนัวำคม 2559 
เครื่องมอืวจิยัเป็นแบบสอบถำมที่พฒันำขึน้โดยอิงเกณฑ์กำรวำงแผน
ทำงกำรเงิน3ขัน้ตอน จำกตัวแบบกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อ
เกษยีณอำยุของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกอบดว้ยค ำถำม
ใน 3 ดำ้น คอื กำรตัง้เป้ำหมำยเงนิออม กำรวำงแผนกำรออม และ กำร
วำงแผนกำรลงทุน โดยได้สอบถำมแนวทำงกำรวำงแผนทำงกำรเงนิ
จำกกลุ่มตวัอย่ำงว่ำมกีำรคำดกำรณ์อนำคตของตวัเองว่ำจะเกษียณอำยุ
เมือ่ใดและ คำดว่ำจะมอีำยุขยัถงึเท่ำใดหลงัเกษียณ จะต้องใชจ้่ำยอะไร

อย่ำงไร มีกำรตัง้เป้ำหมำยจ ำนวนเงินออมที่ตนเองควรมีณ.วัน
เกษยีณอำยุอย่ำงเป็นรูปธรรมหรอืไม่อย่ำงไร  และเพื่อใหไ้ดเ้ป้ำหมำย
เงนิออมดงักล่ำวกลุ่มตวัอย่ำงมกีำรวำงแผนกำรออม มวีนิัยในกำรออม 
และ ใชจ้่ำยอย่ำงไร และมแีผนกำรน ำเงนิออมไปลงทุนอย่ำงไร มกีำร
กระจำยกำรลงทุน และ ค ำนึงถงึผลตอบแทนและควำมเสีย่งอย่ำงไรเป็น
ต้นโดยมอบให้กลุ่มตวัอย่ำงจดัท ำเป็นรำยงำนส่วนบุคคลหวัขอ้“แผน
ทำงกำรเงนิเพือ่เกษยีณอำยุของขำ้พเจำ้”ประกอบกบัใชค้ ำถำมดงักล่ำว
เป็นเครื่องมือในกำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงกับนักศึกษำด้วย
ส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive 
Statistic) โดยค่ำเฉลีย่ ค่ำรอ้ยละ เป็นต้นจำกนัน้น ำขอ้มลูมำวเิครำะห์
ผลเพื่อสรุป ทัศนคติ ในกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อเกษียณอำยุ 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตำมกรอบแนวควำมคิด 3ด้ำน คือ กำร
ตัง้เป้ำหมำยเงนิออมเพือ่เกษียณ กำรวำงแผนกำรออม และ กำรลงทุน 
สรุปจุดอ่อน ประเดน็ปัญหำทีค่วรพฒันำ เพื่อเป็นแนวทำงจดักจิกรรม
เสรมิควำมรูแ้ละสรำ้งวนิัยในกำรวำงแผนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมใหก้บั
นกัศกึษำต่อไป 
 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจยั 

เกณฑก์ารวางแผนทางการเงินเพ่ือเกษียณอายุ 
การตัง้เป้าหมาย

เงินออม : 
จ านวนเงินออมท่ี
ควรมี ณ วนั
เกษียณอายุ 

 
การวางแผนการ

ออม 

 
การวางแผนการ

ลงทุน 

-ก าหนดอายุ
เกษียณ 

-ก าหนดอายขุยั
หลงัเกษียณ 

-การใช้ชีวิตและ
ก าหนดค่าใช้จ่าย
หลงัเกษียณ 

-ค านึงถึงอตัราเงิน
เฟ้อและ มลูค่าเงิน
ตามเวลา 

-มีแผนการออม
เงิน ระยะสัน้/ยาว 

-มีการออมก่อนใช้
จ่าย 

-มีวินัยการใช้จ่าย 

-มีการบกัทึกบญัชี
รายรบั-รายจ่าย 

-มีการส ารองเงิน
เพ่ือฉุกเฉิน 

-ประเภทการ
ลงทุน 

-มีการกระจาย
ความเส่ียง 

-ผลตอบแทนการ
ลงทุน 

 
ผลการวิจยั 
ทศันคติการวางแผนทางการเงินเพ่ือเกษียณอายุ 
การตัง้เป้าหมายเงินออม  
        กลุ่มตัวอย่ำงวำงแผนอำชีพอนำคตของตนเอง เป็นพนักงำน
บรษิทั 24 คน (รอ้ยละ 44) ธุรกจิส่วนตวั 20 คน (รอ้ยละ 37) ท ำงำน
ต่ำงประเทศ 2 คน (รอ้ยละ 4)   อำจำรย์ 1 คน (รอ้ยละ 2) และ ไม่ได้
ก ำหนด 7 คน (รอ้ยละ 13)ส่วนใหญ่(รอ้ยละ 69)วำงแผนอำยุเกษียณที่
60 ปีโดยจ ำนวนทีเ่หลอื(รอ้ยละ31)วำงแผนเกษียณก่อน (early retire) 
ที ่50-55ปี ส ำหรบัอำยุขยัหลงัเกษยีณวำงแผนทีอ่ำยุ 75-85ปี  
มีนักศึกษำ18 คน (ร้อยละ 33) ที่ระบุเป้ำหมำยเงินออมณ.วัน
เกษียณอำยุซึ่ งจ ำนวนเป้ำเงินออมอยู่ ร ะหว่ ำง 2 ,900,000 – 
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10,500,000 บำท โดยประมำณค่ำใช้จ่ำยที่ต้องใช้หลงัเกษียณเป็น
จ ำนวนเงินตัง้แต่ 15,000-50,000 บำทต่อเดือนและมเีพียง 2 คนที่
ค ำนึงถึงปัจจยัอตัรำเงนิเฟ้อและมลูค่ำเงนิตำมเวลำนักศกึษำเพศหญิง
ให้ควำมส ำคญัต่อกำรตัง้เป้ำหมำยเงินออมเพื่อเกษียณอำยุมำกกว่ำ
นักศกึษำเพศชำย(คดิเป็นสดัส่วนนักศกึษำหญงิ : ชำย = รอ้ยละ 61 : 
รอ้ยละ 39) 
 
การวางแผนการออม 
มนีักศกึษำจ ำนวน31 คน (รอ้ยละ 57) ทีม่แีผนกำรออมเงนิอย่ำงเป็น
รูปธรรม แบ่งเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 66และเพศชำยร้อยละ 34อย่ำงไรก็
ตำมมจี ำนวน 8 คน(ร้อยละ14) ซึ่งมกีำรออมเป็นประจ ำอยู่แล้วเช่น 
หยอดกระปุก เกบ็ธนบตัรใบละ 50 ไวอ้อม หกัเงนิเพื่อกำรออมรอ้ยละ
25ของรำยไดก้่อนน ำเงนิส่วนทีเ่หลอืจำกกำรออมมำใชจ้่ำย ตัง้เป้ำเงนิ
ออมเดอืนละ 2,000-4,000 บำท เปิดบญัชไีวก้บั 3 ธนำคำรเพื่อออมเงนิ
และซื้อกองทุนรวมครัง้ละ1,000 บำทต่อเดอืนส ำหรบัแต่ละวตัถุประสงค ์
เป็นต้น และมนีักศกึษำเพยีง 5 คน (รอ้ยละ 9) ท ำบนัทกึบญัชรีำยได ้
ค่ำใชจ้่ำยเป็นประจ ำโดยในกลุ่มนี้เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 67 
ส ำหรบัแผนกำรออมระยะยำวเพือ่เกษยีณอำยุ ส่วนใหญ่จะมแีผนใหห้กั
รำยไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 5-25เพือ่ออมก่อน และมกีำรทยอยออมเป็นรอ้ยละ
ของเงนิเดอืนเพิม่ขึน้ตำมช่วงอำยุ โดยมนีักศกึษำ 5 คนมแีผนแบ่งเงนิ
ออมส่วนหนึ่งเพือ่ใชจ้่ำยยำมฉุกเฉนิ 
 
การวางแผนการลงทุน 
นกัศกึษำส่วนใหญ่(รอ้ยละ 63)ออมเงนิโดยลงทุนในเงนิฝำกธนำคำรทัง้
จ ำนวน ซึ่งไดร้บัดอกเบี้ยต ่ำที่รอ้ยละ 0.5-1มเีพยีงรอ้ยละ 37 ทีม่แีผน
กระจำยกำรลงทุนในสนิทรพัย์อื่นที่มคีวำมเสี่ยงและให้ผลตอบแทน
สูงขึ้น โดยจำกกลุ่มนักศกึษำทีม่กีำรกระจำยกำรลงทุนจะมกีำรลงทุน 
ประกันร้อยละ35กองทุนรวมร้อยละ 28หุ้นร้อยละ 24เงินตรำ
ต่ำงประเทศรอ้ยละ 7ทอง/น ้ำมนัรอ้ยละ 1และอสงัหำรมิทรพัย ์รอ้ยละ 1   
และในกลุ่มนกัศกึษำทีม่กีำรกำรกระจำยกำรลงทุนเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 
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บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
งำนวจิยันี้ไดส้รำ้งกจิกรรมทีช่่วยกระตุน้ใหน้กัศกึษำเริม่คดิทีจ่ะวำงแผน
ทำงกำรเงนิเพือ่อนำคต โดยในส่วนของกำรตัง้เป้ำหมำยเงนิออม ผูว้จิยั
พบว่ำมนีักศกึษำเพยีงรอ้ยละ33ที่มกีำรตัง้เป้ำหมำยจ ำนวนเงนิออมที่
ควรจะมเีพือ่ใชจ้่ำยในยำมเกษยีณอำยุ และยงัมนีักศกึษำอกีส่วนใหญ่ที่
ควรต้องได้ร ับกำรแนะน ำให้เริ่มตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
วำงแผนทำงกำรเงนิให้กบัชวีติตนเองในอนำคตและจำกขอ้มูลพบว่ำ
นักศึกษำส่วนใหญ่ไม่ได้มกีำรประยุกต์ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และ
กำรเงนิ เช่น อตัรำเงนิเฟ้อ แนวควำมคดิเรื่องมลูค่ำเงนิตำมเวลำมำใช้
ในกำรค ำนวณเป้ำหมำยเงนิออมในกำรวำงแผนทำงกำรเงินให้กับ
ตนเองไดอ้ย่ำงเหมำะสม จงึควรมกีำรสอดแทรกกรณีศกึษำเลยีนแบบ
กำรวำงแผนทำงกำรเงนิในชวีติจรงิเป็นโจทย์ แบบฝึกหดัในกำรเรยีน
กำรสอนเพิม่ขึน้ 

อนึ่งสิง่ส ำคญัคอืกำรเริม่ตน้ปฏบิตัแิละสรำ้งวนิัยในกำรออมอย่ำง
สม ่ำเสมอและต่อเนื่อง และ มกีำรเปรยีบเทยีบผลกบัแผนทีว่ำงไว ้ศรินุิช 

อนิละคร (2548) [8]    กล่ำวถงึกระบวนกำรวำงแผนทำงกำรเงนิส่วน
บุคคลว่ำม ี5 ข ัน้ตอน ตำมแนวทำง PDCA (Plan Do Check Action) 
คอื  

ขัน้ที ่1 ประเมนิสถำนะทำงกำรเงนิของบุคคลในปัจจุบนั 
ขัน้ที ่2 ก ำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ 
ขัน้ที ่3 ก ำหนดทำงเลอืกและประเมนิทำงเลอืก 
ขัน้ที ่4 สรำ้งและปฏบิตัติำมแผนกำรเงนิ 
ขัน้ที ่5 ตดิตำมและปรบัปรุงแผน 

ปัจจุบนัตำมเวปไซดข์องตลำดหลกัทรพัย ์และ สถำบนักำรเงนิต่ำงๆได้
จดัใหม้โีปรแกรมกำรค ำนวณเป้ำหมำยเงนิออมเพื่อเกษียณอำยุโดยใส่
ขอ้มลูตวัแปรเช่น อำยุ ประมำณกำรณ์ค่ำใชจ้่ำยหลงัเกษียณ อตัรำเงนิ
เฟ้อ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นต้น ซึ่งสำมำรถแนะน ำโปรแกรม
ดงักล่ำวใหก้บันกัศกึษำเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรวำงแผนกำรออมเงนิ
ไดส้ะดวกและแมน่ย ำขึน้ 

ผู้วิจยัพบว่ำ ในส่วนกำรวำงแผนกำรออมยงัมนีักศึกษำส่วน
น้อย(รอ้ยละ14)ทีม่กีำรออมอย่ำงสม ่ำเสมอ ดงันัน้ควรมกีำรจดักจิกรรม
เพือ่ปลกูฝังทศันคตกิำรออมก่อนใช้จ่ำยใหเ้กดิเป็นนิสยัใหก้บันักศกึษำ 
ซึ่งหำกเริม่ออมได้เร็วตัง้แต่อำยุยงัน้อยจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเงนิ
ออมและใชช้วีติหลงัเกษยีณไดอ้ย่ำงมคีุณภำพ 

 รฐับำลได้จดัตัง้กองทุนออมแห่งชำติเมื่อสิงหำคม 2558[9]     
เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มคนท ำงำนอิสระ และ กลุ่มวยัรุ่นอำยุตัง้แต่ 15 ปี 
ออมเงนิระยะยำวอย่ำงสม ่ำเสมอโดยฝำกเงนิสะสมเข้ำในบญัชีเป็น
ประจ ำทุกเดอืน (ข ัน้ต ่ำ50 บำท และ ไมเ่กนิ1,100 บำทต่อเดอืน) จนถงึ
อำยุ 50-60 ปี ซึ่งนอกจำกจะไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทีร่ฐับำล
รบัประกนัไม่น้อยกว่ำเงนิฝำกประจ ำ12 เดือนแล้ว รฐับำลจะสมทบ
เพิม่เตมิใหอ้กี เช่น กรณ ีอำยุ 15 แต่ ไมเ่กนิ 30 ปี สมทบใหร้อ้ยละ 50
ของเงนิสะสม (ไม่เกนิ 600 บำทต่อปี) หำกเริม่สะสมเดอืนละ 1,100 
บำทตัง้แต่อำยุ 15 ปี กจ็ะไดร้บัเงนิบ ำนำญ 10,795 บำทต่อเดอืนเมือ่ถงึ
วยัเกษยีณอำยุ รปูแบบกำรออมดงักล่ำวสำมำรถแนะน ำใหก้บันักศกึษำ
เริม่ออมให้เป็นนิสยัได ้โดยสมคัรเขำ้เป็นสมำชกิกองทุนออมแห่งชำติ
โดยเปิดบญัชกีบัธนำคำรออมสนิ กรุงไทย หรอื ธ.ก.ส 

นอกจำกกำรออมแลว้ กำรควบคุมกำรใชจ้่ำยกถ็อืเป็นสิง่ส ำคญั 
ผู้ว ิจ ัยพบว่ำ มีนักศึกษำจ ำนวนน้อย (ร้อยละ 9)ที่มีกำรบันทึกบัญชี
รำยรบั-รำยจ่ำยประจ ำวนัดงันัน้จงึควรจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนุนใหม้กีำร
บนัทกึบญัชรีำยรบั-รำยจ่ำยเป็นประจ ำโดยสำมำรถแนะน ำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปที่สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกมือถือโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเป็น
เครือ่งมอืช่วยในกำรบนัทกึและสรุปรำยจ่ำยประจ ำวนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

กำรน ำเงนิออมไปลงทุนในสนิทรพัย์ที่ใหผ้ลตอบแทนชนะเงนิ
เฟ้อจะท ำใหส้ำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเงนิออมได้เร็วขึ้น ผูว้จิยัพบว่ำใน
ส่วนของขัน้ตอนกำรวำงแผนกำรลงทุนนกัศกึษำส่วนใหญ่(รอ้ยละ 63)มี
กำรลงทุนเฉพำะในเงินฝำกซึ่งถึงแม้จะมีควำมเสี่ยงต ่ ำ แต่ก็ให้
ผลตอบแทนต ่ำเช่นกัน นักศึกษำบำงส่วนมีแนวทำงกำรลงทุนใน
สนิทรพัย์อื่น แต่ยงัไม่มกีำรกระจำยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ควรมกีำร
แนะน ำให้นักศึกษำเข้ำใจถึงผลตอบแทนและควำมเสี่ยง โดยสร้ำง
กิจกรรมให้นักศึกษำเริ่มลงทุนในกองทุนรวม รู้จ ักกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรรบัควำมเสีย่งและเลอืกลงทุนในกองทุนทีเ่หมำะสม
กบัระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

 กำรวิจยัมวีตัถุประสงค์เพื่อทรำบระดบัควำมคิดเห็นต่อกำร
พฒันำผลกำรเรยีนรู้ รำยด้ำน ประกอบด้วย ดำ้นคุณธรรม จรยิธรรม
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำร
สือ่สำรและกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ และเพื่อทรำบควำมคดิเหน็ต่อ
ผลกำรเรยีนรู้ในภำพรวม ผลกำรวิจยั พบว่ำ นักศึกษำมรีะดบัควำม
คดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรูใ้นภำพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.59) โดยเรยีงล ำดบัควำมคดิเหน็ด้ำนทีม่คี่ำเฉลี่ย
มำกที่สุดไปหำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต ่ ำสุด ดังนี้  นักศึกษำมีระดับควำม
คดิเห็นเกี่ยวกบัด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 
4.70) นักศึกษำมรีะดบัควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัทกัษะทำงปัญญำอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.62) นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเห็น
เกี่ยวกับทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัว เลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.61) 
นักศึกษำมีระดบัควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 
4.55) และนักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนคุณธรรม 
จรยิธรรม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.45) 

 The objective of the study were comment on the 
development of learning each aspect consists of moral and 
ethics, knowledge, intellectual skills, interpersonal and 
responsibility skills, numerical communications and information 
technology analysis and comments on learning outcomes overall. 
It was found from the study that: Comments of student on the 
development learning outcomes in the overall rankings was the 
most. (Average = 4.59) By sort opinion the side with the most go 
for with the lowest average thus. Comments of students about 

the knowledge level was the most. (Average = 4.70)Comments of 
students about the intellectual skills level was the most.(Average 
= 4.62)Comments of students about numerical communications 
and information technology analysis level was the most. (Average 
= 4.61)Comments of students about interpersonal and 
responsibility skillslevel was the most. (Average = 4.55)And 
Comments of students about moral and ethicslevel was the most. 
(Average = 4.45). 
ค าส าคญั: ผลกำรเรยีนรู,้ นกัศกึษำ, กำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์

1) บทน า 
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในปัจจุบนั มุ่งเน้นกำรจดักำรศกึษำที่

สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รยีนเป็นส ำคญันัน่คอื จดัเนื้อหำสำระ
และกจิกรรมให้สอดคล้องกบัควำมสนใจและควำมถนัดของนักศกึษำ
โดยค ำนึงถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลจดักจิกรรมใหน้ักศกึษำไดฝึ้ก
ทกัษะกระบวนกำรคดิกำรจดักำรกำรเผชญิสถำนกำรณ์กำรประยุกต์
ควำมรูจ้ดักจิกรรมใหน้กัศกึษำไดเ้รยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิฝึกปฏบิตัิ
ใหค้ดิเป็น ท ำเป็นตำมหลกักำร Monodzukuri รกักำรอ่ำน และเกดิกำร
ใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่องและจดักำรเรยีนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้
ดำ้นต่ำง ๆ อย่ำงไดส้ดัส่วนสมดุลกนัรวมทัง้ปลกูฝังคุณธรรมค่ำนิยมทีด่ี
งำมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกรำยวชิำ 

หมวดที ่4 ผลกำรเรยีนรู ้กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมนิผล 
ตำมมคอ. 2 ของหลกัสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำร
ทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) ข้อ 2 กำร
พฒันำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน ก ำหนดไว้ว่ำ นักศึกษำที่เรียนใน
หลักสูตรฯ นี้  จะต้องได้ร ับกำรพฒันำ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม 
จรยิธรรม ดำ้นควำมรู ้ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ และดำ้นทกัษะในกำรวเิครำะห์เชงิ
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ตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลย ีดงันัน้อำจำรย์และนักศกึษำ
ควรท ำควำมเขำ้ใจใหต้รงกนัและด ำเนินกำรจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์[1] 

วชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำรมเีนื้อหำสำระเกี่ยวกบั ควำม
เป็นมำของจิตวิทยำมนุษย์ วิธีกำรในกำรศึกษำสำขำต่ำง ๆ ของ
จติวทิยำมนุษย ์กำรประมวลควำมรูใ้นจติวทิยำสำขำต่ำง ๆ แนวคดิของ
นกัจติวทิยำกลุ่มต่ำง ๆ ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎ ระเบยีบ และทฤษฎี
ทำงจติวทิยำ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัจติวทิยำ
และพฤตกิรรมของมนุษย ์ปัญหำทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ ำวนั กำรปรบัตัว
และกำรแกไ้ขปัญหำ รวมทัง้กำรศกึษำทฤษฎจีติวทิยำเกีย่วกบัองค์กำร 
และกำรจดักำรภำยในองคก์ำร 

ผู้วิจ ัยได้เล็งเห็นควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ
ดงักล่ำวขำ้งต้น จงึไดท้ ำกำรวจิยั เรื่อง ควำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำผล
กำรเรียนรู้รำยวิชำ จิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร ของนักศึกษำกำร
จดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น ขึน้ เพื่อผูว้จิยัจะไดน้ ำผลกำรวจิยัที่
ได้ไปปรบัปรุงและพฒันำผลกำรเรยีนรู้ในรำยวชิำจติวทิยำมนุษย์และ
องคก์ำรในภำคกำรศกึษำถดัไป 

2)ระเบียบวิธีการวิจยั 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ นักศึกษำหลักสูตร
บรหิำรธุรกจิบณัฑติ สำขำวชิำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น 
ชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนรหสัวชิำ HRM-102 วชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละ
องคก์ำร ภำคเรยีนที ่2 ปีกำรศกึษำ 2559 จ ำนวนทัง้สิ้น 58 คน จะเหน็
ว่ำ ประชำกรในกำรวิจัยมีจ ำนวนไม่มำกนัก ผู้ว ิจ ัยจึงเก็บข้อมูลกับ
ประชำกรทัง้หมด 

2.1) ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
กำรวจิยันี้เป็นกำรวจิยัเชงิปรมิำณ ผูว้จิยัจงึก ำหนดขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำรวจิยัตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

2.1.1 ศกึษำองคค์วำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1.2 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

2.1.3 ท ำกำรสุ่มตวัอย่ำงในแต่ละชัน้ภมู ิ

2.1.4 สรำ้งเครือ่งมอืในกำรวจิยั 

2.1.5 เสนอโครงร่ำงกำรวจิยัต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำของ
สถำบนัฯ 

2.1.6 ปรับปรุงโครงร่ำงกำรวิจัยตำมผลกำรพิจำรณำของ
สถำบนั 

2.1.7 ท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2.1.8 วเิครำะหข์อ้มลู 

2.1.9 สรุป อภปิรำยผล และขอ้เสนอแนะ 

2.2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั คอื แบบสอบถำม โดยขอ้ค ำถำมทีใ่ช้

วดัตัวแปรทุกตัวได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม ดงันัน้ เนื้อหำใน
แบบสอบถำมจะครอบคลุมแนวคิดต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรทบทวน
วรรณกรรม เพือ่ใหต้รงประเดน็และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทีก่ ำหนด
ไว ้

2.3) ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเพื่อศกึษำกำรวดัตวัแปรทุกตวัใน

กรอบแนวคดิกำรวจิยั จำกนัน้ จงึน ำมำสรำ้งเป็นแบบสอบถำม จ ำนวน
ทัง้สิน้ 35 ขอ้ 

2.4) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
2.4.1 ผูว้จิยัคดัเลอืกนกัศกึษำจ ำนวน 2 คนเพือ่เป็นผูช้ว่ยใน

กำรแจกและเกบ็แบบสอบถำมใหแ้ก่ผูว้จิยั 

2.4.2 ผูว้จิยัแจง้ใหก้บันกัศกึษำทีเ่ป็นผูช้ว่ยในกำรวจิยัทรำบ
ถงึวตัถุประสงคแ์ละรำยละเอยีดต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบังำนวจิยั 

2.4.3 ผูช้่วยในกำรวจิยัท ำกำรแจกแบบสอบถำมตำมรำยชือ่
นกัศกึษำทีไ่ดล้งทะเบยีนวชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรในภำคเรยีนที ่
2 ปีกำรศกึษำ 2559 และท ำกำรเกบ็แบบสอบถำมกลบัคนืใหแ้ก่ผูว้จิยั 

2.4.4 ผูว้จิยัตดิตำมเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกนกัศกึษำ ใชเ้วลำ
ประมำณ 1 สปัดำห ์

2.4.5 ผูว้จิยัน ำแบบสอบถำมทีไ่ดร้บัทัง้หมดมำตรวจสอบ
ควำมสมบรูณ์ของขอ้มลู 

2.4.6 น ำแบบสอบถำมทัง้หมดไปวเิครำะหข์อ้มลูต่อไป 

2.5) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และส่วน

เบีย่งเบนมำตรฐำน และประเมนิระดบัจำกค่ำเฉลีย่ 
 
3)ผลการวิจยั 

กำร วิจัย ค รั ้งนี้ เ ป็ นก ำรวิจัย เชิ งปริม ำณ ผู้ วิจ ัย จึ ง ใ ช้
แบบสอบถำมเป็นเครือ่งมอืในกำรวดัควำมคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่ำง ผล
กำรศกึษำมปีระเดน็ทีน่่ำสนใจดงันี้ 

3.1) คณุธรรม จริยธรรม 
นักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นมรีะดบัควำม

คดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้ รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และ
องคก์ำร ดำ้นคุณธรรมจรยิธรรม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 
4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 12.12) โดยสำมำรถเรียงล ำดบัควำม
คดิเห็นจำกรำยกำรข้อค ำถำมที่มคี่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำรำยกำรข้อ
ค ำถำมทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ดงันี้ 
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3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม ทีต่้องพัฒนาได้แก่  นักศึกษำมี
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีวินัย ตรงต่อเวลำ และมีควำม
รบัผดิชอบสูงทัง้ต่อตนเอง วชิำชพีและสงัคม อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมำก
ทีสุ่ด (ค่ำเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 14.46) นักศกึษำมรีะดบั
ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรแสดงควำมซื่อสตัยส์ุจรติอย่ำงสม ่ำเสมอ อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.50 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 12.82) 
และนักศกึษำมรีะดบัควำมคิดเห็นเกี่ยวกบักำรเคำรพในระเบยีบและ
กฎเกณฑข์ององคก์ำรและสงัคม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 
4.33 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 14.48) 

3.1.2 วธิกีารสอนด้านคุณธรรม จรยิธรรม ได้แก่ นักศกึษำมี
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำร เพื่อปลูก
จติส ำนึกขัน้พืน้ฐำนใหก้บันกัศกึษำในกำรรกัษำระเบยีบวนิัย กำรมสี่วน
ร่วมในกำรพัฒนำคณะและสถำบัน ชุมชน กำรตรงต่อเวลำ ควำม
รบัผดิชอบในหน้ำที ่และควำมซื่อสตัยส์ุจรติอย่ำงเหมำะสม อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.29 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 13.83) 

3.1.3 วิธีการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม  ได้แก่ 
นกัศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรประเมนิผลโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้แก่ เพื่อนร่วมชัน้เรียน อำจำรย์ผู้สอน และนักศึกษำประเมนิผล
ตนเอง อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 8.26) 

3.2) ความรู้ 
นักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นมรีะดบัควำม

คดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้ รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และ
องคก์ำร ดำ้นควำมรู ้อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 10.71) โดยสำมำรถเรยีงล ำดบัควำมคดิเห็นจำก
รำยกำรข้อค ำถำมที่มคี่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำรำยกำรข้อค ำถำมที่มี
ค่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ดงันี้ 

3.2.1 ความรู้ทีต่้องพัฒนาได้แก่   นักศึกษำมีระดับควำม
คดิเห็นเกีย่วกบันักศกึษำเขำ้ใจและวเิครำะห์หลกักำรของศำสตร์อื่นที่
เกีย่วขอ้งกบักำรจดักำรธุรกจิและอุตสำหกรรม เช่น หลกัเศรษฐศำสตร ์
หลกักฎหมำย หลกักำรจดักำร เป็นต้น และสำมำรถน ำมำประยุกต์หรอื
เป็นพื้นฐำนของกำรจดักำรธุรกจิและอุตสำหกรรมได ้อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.91 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 11.76) นักศกึษำ
มรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบันักศกึษำเขำ้ใจและวเิครำะห์หลกักำรและ
ทฤษฎพีืน้ฐำนดำ้นกำรจดักำรธุรกจิและอุตสำหกรรมไดอ้ยู่ในระดบัเหน็
ด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 13.99) และ
นกัศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบันกัศกึษำสำมำรถน ำหลกักำรและ
ทฤษฎไีปประยุกต์ในกจิกรรมดำ้นกำรจดักำรธุรกจิและอุตสำหกรรมได ้
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.57 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 
10.74) 

3.2.2 วธิีการสอนด้านความรู้ ได้แก่ นักศึกษำมรีะดบัควำม
คดิเห็นเกี่ยวกบักำรสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในทฤษฎีกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ และ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติทำงกำรจัดกำร
ทรพัยำกรมนุษย์ อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.47 ส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำน 11.06) 

3.2.3 วธิกีารประเมนิผลด้านความรู้ ได้แก่ นักศกึษำมรีะดบั
ควำมคดิเห็นเกี่ยวกบักำรจดัสอบปลำยภำค อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำก
ที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 5.69) นักศึกษำมรีะดบั
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้ท ำรำยงำนผลกำรศึกษำค้นคว้ำ และ
น ำเสนอหน้ำชัน้เรยีนและส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.78 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.01) และนักศกึษำ
มรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรจดัสอบกลำงภำค อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.60 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 11.70) 

3.3) ทกัษะทางปัญญา 
นักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นมรีะดบัควำม

คดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้ รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และ
องค์กำร ด้ำนทกัษะทำงปัญญำอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลี่ย 
4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 10.47) โดยสำมำรถเรยีงล ำดบัควำม
คดิเห็นจำกรำยกำรข้อค ำถำมที่มคี่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำรำยกำรข้อ
ค ำถำมทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ดงันี้ 

3.3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่้องพฒันาได้แก่  นักศกึษำมรีะดบั
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบันักศึกษำสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรจดักำร
ธุรกจิในประเทศและระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมทัง้ในและระหว่ำง
ประเทศได้ โดยน ำหลกักำรต่ำง ๆ มำอ้ำงองิได้อย่ำงเหมำะสม อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.69 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.67) 
และนักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบันักศกึษำมคีวำมสำมำรถใน
กำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์โดยใชห้ลกักำรทีไ่ดเ้รยีนมำ ตลอดจนสำมำรถ
น ำควำมรูไ้ปประยุกต์ในสถำนกำรณ์จรงิอยู่ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด 
(ค่ำเฉลีย่ 4.67 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 12.20) 

3.3.2 วิธีการสอนด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ นักศึกษำมี
ระดบัควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรสอนแบบสมัมนำและอภปิรำยกลุ่ม อยู่
ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
8.23) และนักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนโดยใช้
กรณีศกึษำ โจทย์ปัญหำ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลี่ย 4.34 
ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.45) 

3.3.3 วิธีการ ปร ะเมิน ผล ด้านทักษ ะทางปัญญา  ได้แก่ 
นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเห็นเกี่ยวกบักำรให้ท ำรำยงำนผลกำรศกึษำ
ค้นคว้ำ และน ำเสนอหน้ำชัน้เรยีนและส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.74 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.16) 
และนักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเห็นเกี่ยวกบักำรจดัสอบกลำงภำคและ
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สอบปลำยภำค โดยใชก้รณศีกึษำหรอืโจทย์ปัญหำ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.64 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 11.12) 

3.4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

นักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นมรีะดบัควำม
คดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้ รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และ
องคก์ำร ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบอยู่
ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
9.25) โดยสำมำรถเรยีงล ำดบัควำมคดิเห็นจำกรำยกำรขอ้ค ำถำมที่มี
ค่ำเฉลีย่มำกทีสุ่ดไปหำรำยกำรขอ้ค ำถำมทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ดงันี้ 

3.4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบที ่
ต้องพฒันาได้แก่  นักศกึษำมีระดบัควำมคิดเห็นเกี่ยวกบันักศึกษำมี
ภำวะผูน้ ำ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.71 ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 10.38) นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษำ
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กำรที่ไป
ปฏบิตังิำนได้เป็นอย่ำงดอียู่ในระดบัเหน็ด้วยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลี่ย 4.69 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 9.45) นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเห็นเกีย่วกบั
นักศึกษำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กำรและกับบุคคล
ทัว่ไปอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 9.71) และนักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบันักศกึษำมี
ควำมรบัผดิชอบต่องำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด 
(ค่ำเฉลีย่ 4.45 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 11.39) 

3.4.2 วธิกีารสอนดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบไดแ้ก่ นกัศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรใชก้ำร
สอนทีม่กีำรก ำหนดกจิกรรมใหท้ ำเป็นงำนกลุ่ม กำรท ำงำนต้องประสำน
กบันักศึกษำ บุคลำกรของหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอก อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.86 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 6.11) 

3.4.3 วิธีการประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบไดแ้ก่ นกัศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบั
กำรใชก้ำรสมัภำษณ์ และกำรรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 8.35) นักศึกษำมี
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำจำกคุณภำพผลงำนของ
นักศกึษำ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลีย่ 4.26 ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน 9.26) นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกบักำรสังเกต
พฤตกิรรมของนกัศกึษำในระหว่ำงทีท่ ำงำนร่วมกนั อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.66 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 8.50) และนักศกึษำมี
ระดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรใหผู้ร้่วมงำนของนักศกึษำมสี่วนร่วมใน
กำรประเมิน อยู่ ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.45 ส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำน 10.09) 

3.5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นมรีะดบัควำม
คดิเหน็เกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้ รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และ
องค์กำร ด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน 10.17) โดยสำมำรถเรยีงล ำดบัควำมคดิเห็นจำก
รำยกำรข้อค ำถำมที่มคี่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำรำยกำรข้อค ำถำมที่มี
ค่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ดงันี้ 

3.5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันาไดแ้ก่ นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็
เกีย่วกบันักศกึษำสำมำรถใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูและน ำเสนอรำยงำนอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.60 
ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 11.27) นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบั
นักศกึษำมทีกัษะกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.59 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.12) 

3.5.2 วิธีการสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้แก่ นักศกึษำมรีะดบัควำม
คดิเหน็เกีย่วกบักำรมอบหมำยงำนเพือ่ใหน้กัศกึษำพฒันำควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและคอมพวิเตอร์อยู่ในระดบัเห็นด้วย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.64 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 7.85) 

3.5.3 วิธีการประเมนิผลด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ นักศึกษำมรีะดบั
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบักำรใช้แบบประเมนิผลงำนที่มอบหมำย โดยมี
เกณฑ์กำรประเมนิเทคนิคกำรน ำเสนอ ควำมถูกต้องครบถ้วน กำรใช้
ภำษำเขยีน ภำษำพดู ควำมสำมำรถในกำรอธบิำย อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
มำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.62 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 11.45) 

จำกผลกำรวิจัย สรุปได้ว่ำ นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์แบบญี่ปุ่ นมรีะดบัควำมคดิเห็นเกีย่วกบักำรพฒันำผลกำรเรยีนรู ้
รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และองค์กำร ในภำพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย
มำกที่สุด (ค่ำเฉลีย่ 4.59 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.54) โดยสำมำรถ
เรยีงล ำดบัควำมคดิเหน็ดำ้นทีม่คี่ำเฉลีย่มำกที่สุดไปหำดำ้นทีม่คี่ำเฉลีย่
ต ่ำสุด ดงันี้ นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเห็นดำ้นควำมรู ้อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.70 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.71) นักศกึษำ
มรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะทำงปัญญำอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำก
ทีสุ่ด (ค่ำเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 10.47) นักศกึษำมรีะดบั
ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำร
ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.61 
ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 10.17) นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบั
ทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ อยู่ในระดบัเหน็
ด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 9.25) และ
นักศกึษำมรีะดบัควำมคดิเหน็ดำ้นคุณธรรม จรยิธรรม อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมำกทีสุ่ด (ค่ำเฉลีย่ 4.45 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 12.12) 

 



 

382 

 

4)อภิปรายผล 
ในกำรพฒันำผูเ้รยีน ทกัษะในกำรท ำงำนกลุ่มมคีวำมส ำคญัที่

ควรส่งเสรมิใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนในดำ้นบทบำทผูน้ ำ บทบำทสมำชกิในกลุ่ม 
กระบวนกำรท ำงำนในกลุ่ม กำรเรยีนกำรสอนโดยใชก้จิกรรมกำรเรยีนรู้
นั ้น  ผู้ เรียนจะต้องมีควำมช ำนำญในกำรท ำงำนขัน้พื้นฐำนและ
กระบวนกำรเรยีนรูท้ำงจติวทิยำมนุษย์และองค์กำร เพื่อส่งเสรมิทกัษะ
ทำงสติปัญญำ กระบวนกำรคิดขัน้พื้นฐำนและกำรคิดขัน้สูง กำรท ำ
รำยงำนเป็นกำรส่งเสรมิกำรท ำงำนร่วมกนัของผูเ้รยีน ซึง่กำรรวมกลุ่มที่
มปีระสิทธิภำพควรประกอบด้วยสมำชิก 4 – 5 คน โดยให้ทุกคนได้
แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงทัว่ถงึเพื่อรวบรวมแนวควำมคดิในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไดห้ลำยแงห่ลำยมมุ [2] 

4.1) ความหมายของการท างานกลุ่ม 
พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม (Group working behaviors)

หมำยถงึ กำรแสดงออกขณะปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มร่วมกนัของกลุ่มบุคคล
ที่มคีวำมช ำนำญในกำรท ำงำน โดยทุกคนภำยในกลุ่มมวีตัถุประสงค์
เดยีวกนัและมเีป้ำหมำยที่สอดคลอ้งต่อเนื่องกนั มกีระบวนกำรท ำงำน
กลุ่มอย่ำงเป็นระบบและมปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ส่งผลใหง้ำนกลุ่มออกมำ
ประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเข้ำใจพื้นฐำนในกำร
ท ำงำน โดยแต่ละคนรูบ้ทบำทหน้ำทีข่องตนเองและท ำตำมหน้ำที่ของ
ตนเองใหไ้ดผ้ลส ำเรจ็ [2], [3] 

4.2) หลกัการและแนวคิดในการท างานกลุ่ม 
กำรท ำงำนกลุ่มควรค ำนึงถงึหลกักำรทีส่ ำคญั 2 ประกำร ไดแ้ก่ 

กำรมสี่วนร่วมในกระบวนกำรกลุ่ม และกำรมปีฏสิมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อน
ร่วมงำน[3], [4], [5] 

กำรมสี่วนร่วมในกระบวนกำรกลุ่ม มอีงค์ประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง3 
ดำ้น ไดแ้ก่ร่วมใจ (Heart)ไดแ้ก่ กำรทีผู่เ้รยีนมมีคีวำมรูส้กึตัง้ใจ เต็มใจ 
มุง่ม ัน่กำรปฏบิตักิจิกรรมในกระบวนกำรเรยีนรู้/กำรท ำงำนกลุ่มร่วมคดิ 
(Head)กำรที่ผู้เรยีนมแีนวคดิเกี่ยวกบักจิกรรมในกระบวนกำรเรยีนรู้ /
กำรท ำงำนของกลุ่ม มกีำรคดิวเิครำะห ์ตดัสนิใจ และสรุปสิง่ทีเ่รยีนดว้ย
ตนเอง และร่วมมอื (Hand)ไดแ้ก่ กำรที่ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัหิรอืกระท ำ
กิจกรรมด้วยตนเองหรือมกีำรอภิปรำย กำรแสดงควำมคิดเห็นของ
ตนเองใหส้มำชกิในกลุ่มไดร้บัรู ้

ส่วนกำรมปีฏสิมัพนัธ์ที่ดกีบัเพื่อนร่วมงำนนัน้ นับเป็นปัจจยั
ส ำคญัทีจ่ะท ำให้งำนประสบควำมส ำเรจ็ ในระหว่ำงสมำชกิจะต้องร่วม
คดิ ร่วมมอืกนัเพือ่ใหง้ำนส ำเรจ็ 

4.3) ทฤษฎีการท างานกลุ่ม 
ผลกำรวจิยัพบควำมสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีำรท ำงำนกลุ่มหลำย

ทฤษฎ ีดงันี้  

ทฤษฎีเกีย่วกับกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกำรศึกษำเรื่องรำวของ
ธรรมชำติของคน พฤติกรรมของคน ธรรมชำติของกลุ่ม ลกัษณะกำร
รวมตวัของกลุ่ม องคป์ระกอบส ำคญัของกลุ่ม กระบวนกำรกลุ่ม แลว้น ำ
ควำมรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัปรุงเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤตกิรรมของคน เพื่อ

สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์และปรับปรุงกำรท ำงำนของกลุ่มให้มี
ประสทิธภิำพ  

ทฤษฎีสัมฤทธิ์ผลของกลุ่มมีองค์ประกอบส ำคัญ3 ประกำร 
ได้แก่ กำรลงทุนของสมำชกิ สื่อกลำงของกำรลงทุน สมัฤทธิผ์ลของ
กลุ่ม [6] 

ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นพฤตกิรรมเชื่อมโยงผูอ้ื่น ควำมต้องกำร
ในกำรควบคุม และควำมต้องกำรของกลุ่ม เป็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
สมำชิกและกระบวนกำรของกลุ่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่ม มี
องค์ประกอบส ำคญั 3 ประกำร ได้แก่ ควำมต้องกำรเป็นที่รกัใคร่ของ
ผูอ้ื่น 

4.4) รปูแบบการท างานเป็นกลุ่ม 
รูปแบบกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ม ี3รูปแบบ ไดแ้ก่ [7]รูปแบบที ่1

กลุ่มผูส้ ัง่การ (Command group)หมำยถงึ กลุ่มทีป่ระกอบดว้ย ผูจ้ดักำร
และผู้บรหิำรระดบัหวัหน้ำกบัผู้ท ำหน้ำที่รองลงมำมำรวมกนัเป็นกลุ่ม 
เจ้ำหน้ำที่ส ัง่งำนต่ำง ๆ บำงทีอำจจะเรียกกลุ่มท ำงำนชนิดนี้ ว่ำ 
กองบญัชำกำร คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสภำหรอืชื่ออื่น ๆ ตำมแต่จะ
เห็นสมควรรูปแบบที ่2คณะกรรมการ (Committee or task force)
บำงครัง้เรยีกว่ำ คณะท ำงำนกลุ่ม แบบนี้ตัง้ข ึน้เพือ่ท ำกจิกรรมบำงอย่ำง
เฉพำะบำงครัง้บำงครำว หรือเรียกว่ำ คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ เมื่อ
บรรลุเป้ำหมำยแล้วกลุ่มก็สลำยตัวไป และรูปแบบที ่3กลุ่มอรูปนัย 
(Informal group)หรอืกลุ่มออกแบบ กลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำร บำงครัง้
เกดิขึ้นในองค์กำรไม่ว่ำจะเป็นควำมจ ำเป็นในเชงิบรหิำรหรอืไม่กต็ำม 
เช่น กลุ่มผูบ้รโิภคอำหำรมงัสวริตั ิกลุ่มนกัสะสมแสตมป์ เป็นตน้ 

กลุ่มผูส้ ัง่กำรและคณะกรรมกำร คอื กลุ่มทีเ่ป็นทำงกำร เพรำะ
มีกำรบริหำรกลุ่ม มีกำรก ำหนดสมำชิกภำพ และมีทิศทำงในกำร
ปฏบิตังิำน มเีป้ำหมำยของงำน ส่วนกลุ่มอรปูนัย เป็นกลุ่มทีเ่กดิขึน้โดย
ปรำศจำกกระบวนกำรด ำเนินงำนและระบบควบคุมมกีำรเกดิขึน้ คงอยู่ 
สลำยไปตำมงำนทีต่อ้งกำร ก ำหนดเวลำแน่นอนไมไ่ด ้

 
5) ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวจิยัและกำรอภปิรำยผลกำรวจิยั เรื่องควำมคดิเหน็
ต่อกำรพฒันำผลกำรเรียนรู้รำยวชิำ จติวทิยำมนุษย์และองค์กำรของ
นักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะ 
ดงันี้ 

คุณภำพของบณัฑติทุกระดบัคุณวุฒแิละสำขำ/สำขำวชิำต่ำง ๆ 
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูท้ีค่ณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ
ก ำหนดและต้องครอบคลุมอย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ1) ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม2) ด้ำนควำมรู้3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ4) ด้ำนทักษะ
ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบและ 5) ดำ้นทกัษะกำร
วเิครำะหเ์ชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ [8] 
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คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ คณะบริหำรธุรกิจ สถำบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ได้จดัท ำเอกสำรเผยแพร่กำรผลติบณัฑิตตำม
หลกักำร Monodzukuriคณะบรหิำรธุรกจิสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นปี
กำรศกึษำ 2557 ขึน้ ซึง่ไดอ้ธบิำยเกีย่วกบัมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูท้ ัง้ 5 
ดำ้น ไวด้งันี้ [9] 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หมำยถึง กำรพฒันำนิสยัในกำร
ประพฤตอิย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรมและดว้ยควำมรบัผดิชอบทัง้ในส่วน
ตนและส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรปรบัวถิีชวีติในควำมขดัแยง้ทำง
ค่ำนิยม กำรพัฒนำนิสัยและกำรปฏิบัติตนตำมศีลธรรมทัง้ในเรื่อง
ส่วนตวัและสงัคม 

2. ดำ้นควำมรู ้หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจ กำรนึกคดิ 
และกำรน ำเสนอขอ้มลู กำรวเิครำะห์และจ ำแนกขอ้เทจ็จรงิในหลกักำร 
ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได ้

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลกักำร 
ทฤษฎีและกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรคิดวเิครำะห์และกำรแก้ปัญหำ 
เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถำนกำรณ์ใหม ่ๆ ทีไ่มไ่ดค้ำดคดิมำก่อน 

4. ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ 
หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรแสดงถงึภำวะผูน้ ำ 
ควำมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
รบัผดิชอบในกำรเรยีนรูข้องตนเอง 

5. ด้ำนทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ หมำยถงึควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข 
ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคนิคทำงคณิตศำสตร์และสถติคิวำมสำมำรถ
ในกำรสือ่สำรทัง้กำรพดู กำรเขยีน และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัฉบบันี้ใช้เทคนิคผสมผสาน ระหว่างการวิจยัเชงิปริมาณ 
และการวจิยัเชงิคุณภาพ วตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพบรกิาร ความจงรกัภกัดขีองการตรวจ เอม็.อาร.์ไอ. ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร บรษิทั สุราษฎร ์เอม็อาร์ไอ (2) เพื่อวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัด ีของบรษิทั สุราษฎร ์เอม็อารไ์อ (3) 
เพื่อวเิคราะหค์ุณภาพบรกิาร ทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัด ีของบรษิทั สุราษฎร ์
เอม็อารไ์อ (4) เพื่อศกึษาขอ้มูลเชงิคุณภาพทีส่อดคล้องกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดและคุณภาพบรกิารของผูท้รงคุณวุฒใินแวดวงสุขภาพ งานวจิยั
เชงิปรมิาณ ประชากรทีใ่ชศ้กึษา คอื ผูร้บับรกิารทีใ่ชบ้รกิารตรวจ เอม็.อาร.์ไอ
ตัง้แต่เปิดใหบ้รกิารถงึตุลาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 384 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ช ้
คอื แบบสอบถามวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และการวเิคราะห์
การถดถอยพหแุบบปกต ิงานวจิยัเชงิคุณภาพใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ โดย
ผูท้รงคุณวุฒใินแวดวงสุขภาพ6 ท่าน ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหาในการวเิคราะห์
ขอ้มลู พบว่า (1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน
ส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก คุณภาพบรกิาร พบว่าด้านการให้ความ
มัน่ใจแก่ผู้รบับรกิาร ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิาร ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิารอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และด้าน
ความเป็นรปูธรรมของการบรกิารอยู่ในระดบัมาก ความจงรกัภกัดอียู่ในระดบั
มากทีสุ่ด(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความจงรกัภกัด ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (3) คุณภาพบรกิาร ส่งผลต่อความจงรกัภกัด ี
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (4) จากผลการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า
ความคดิเหน็ของผูใ้หบ้รกิารส่วนใหญ่พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพบรกิารทุกด้าน ส่งผลต่อความจงรกัภกัดี ของบรษิัท สุราษฎร ์
เอม็อารไ์อ 
ค าส าคญั:ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด,คุณภาพบรกิาร,ความจงรกัภกัด ี
 
ABSTRACT 
 This research is a survey research which adopted a mix 
method research for both quantitative and qualitative. The objectives of 
this research were (1) to study Marketing Mix, Service quality and 
customer Loyalty of MRI investigation in Surat MRI, (2) Analyze the 
Marketing Mix affecting customer loyalty of Surat MRI, (3) Analyze the 

Service quality affecting customer loyalty of Surat MRI, (4) to study 
qualitative data about Marketing Mix and Service quality by healthcare 
business managers perspective. The quantitative research instrument 
was a questionnaire. The samples were 384 patients who had received 
service from Surat MRI. Statistical analysis techniques used were; 
descriptive statistic and; inferential statistic included multiple regression. 
The qualitative data were collected by in-depth interview technique to 
explore the strategies of MRI investigation from 6 expert informants in 
healthcare business. Content analysis technique was used to analyze 
the qualitative research. The results of this research were; (1) 
marketing mix was rated both on highest and high level among 
dimension, Product was rated on highest level, Price, Place and 
Promotion were rated on high level. Service quality were rated on 
highest in Assurance, Reliability, Responsiveness and Empathy, 
Tangible was rated on high level. Consumer loyalty was highest on 
total score. (2) Marketing Mix has an effect on customer loyalty of Surat 
MRI at significant level of 0.05. (3) Service quality has an effect on 
customer loyalty of Surat MRI at significant level of 0.05. (4) Marketing 
Mix and Service quality affecting to consumer loyalty of Surat MRI in 
healthcare business managers perspective.  
Keywords:Marketing Mix, Service Quality, Loyalty 
 
1) บทน า 
 เหตุผลส าคญัที่รฐับาลมนีโยบายผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก (Medical Hub of the World) ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ที่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้ในหวัขอ้ยุทธศาสตร์การสรา้งความเชื่อมโยง
กบัเศรษฐกจิในภมูภิาค แนวทางการพฒันา สรา้งความพรอ้มในการเขา้
สู่ประชาคมอาเซยีน ยกระดบัการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพและบรกิารดา้น
สาธารณสุข ทัง้บุคลากรและมาตรฐานการใหบ้รกิารเพื่อกา้วสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการที่ยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยมี
นกัท่องเทีย่วเชงิสุขภาพมากทีสุ่ดในโลกและสามารถเพิม่มลูค่าจากการ
รกัษาโรคใหช้าวต่างประเทศไดม้ากขึน้ดว้ยเทคโนโลยทีีสู่งขึน้ มบีรกิาร
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ที่ดีข ึ้น ประเทศไทยจึงมคีวามได้เปรียบทางด้านนี้  ส่งผลให้สามารถ
พฒันาอุตสาหกรรมสุขภาพได้มากขึ้น ปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกมี
การเปลี่ยนแปลงในทางการแพทย์ถือเป็นยุคของการดูแลสุขภาพ 
รวมถงึเป้าหมายของ Thailand 4.0 โมเดลความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
พฒันา Aging Industry เพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ เนื่องจากมนุษย์ยุค
ปัจจุบนัมสีุขภาพแขง็แรงขึน้ สบืเนื่องมาจากววิฒันาการของเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการรักษา และมีการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ ในทาง
การแพทย์เพื่อช่วยรกัษา ชะลอ ยบัยัง้ไม่ให้ประชากรเจ็บป่วยหรือ
สามารถหาเหตุแห่งความเจ็บป่วยได้ตัง้แต่ระยะแรกเริ่ม โอกาสที่จะ
รักษาหายขาดและกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมมีโอกาสสูงมาก
เครือ่งมอืวนิิจฉยัทางการแพทยจ์งึเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยตรวจโรค
และวนิิจฉยัโรค รวมถงึมบีทบาทส าคญัในการรกัษาโรคสมยัใหม ่ 
 เครือ่งตรวจสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า (เอม็ อาร ์ไอ) ถอืเป็นอกีหนึ่ง
เทคโนโลยทีางการแพทย์ปัจจุบนัทีส่ าคญัทางการสรา้งภาพวนิิจฉยัทีม่ ี
ประโยชน์ เครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็ม อาร์ ไอ) จะให้
ภาพตดัขวางส าหรบัการวนิิจฉัยพยาธิสภาพของเนื้ อเยื่ออ่อนรวมถึง
เสน้ประสาท เสน้เอน็และกระดกูอ่อนไดเ้ป็นอย่างด ีจงึมปีระโยชน์และมี
การใช้กนัอย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลรฐับาลและโรงพยาบาลเอกชน
ชัน้น าของประเทศไทย การตรวจดว้ยเครื่องตรวจสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (เอ็ม 
อาร์ ไอ)มคีวามปลอดภยัค่อนขา้งสูงส าหรบัผู้รบับรกิาร เนื่ องจากไม่มี
ผลขา้งเคียงทางรงัสทีี่เป็นอนัตราย เครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(เอ็ม อาร์ ไอ) ได้มกีารใช้งานมาแล้วกว่า 30 ปี ปัจจุบนัแต่ละปีมกีาร
ประมาณการใชง้านเครื่องตรวจสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (เอ็ม อาร์ ไอ) ถงึ
กว่า 20 ล้านครัง้ และตวัเลขนี้ มมีากขึ้นตามล าดบัทุกปี (กระทรวง
สาธารณสุข.  2557)[1] โดยรายละเอียดการกระจายของเครื่อง
เครื่องตรวจสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (เอ็ม อาร์ ไอ) ทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ในทาง
การแพทย์ของโลก จากการส ารวจในปี 2527 ถึงปัจจุบนัพบว่ามหีน่วย
บรกิารสาธารณสุขเริม่มกีารใชง้านเพิม่มากขึน้ ประมาณการว่ามกีารใช ้
6,000 เครื่อง ทัว่โลก (Donal.  2004) [2] สถานการณ์ปัจจุบนัมกีารเขา้
รบับรกิารเพิม่มากขึน้ ทัง้ในโรงพยาบาลเอกชนและจากโรงพยาบาลรฐั
ชัน้น า แต่เครือ่งตรวจสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า (เอม็ อาร ์ไอ) เป็นเครื่องมอื
ที่มรีาคาแพง จึงไม่สามารถจดัซื้อติดตัง้ได้ทุกโรงพยาบาล และด้วย
สาเหตุนี้เองการเขา้รบับรกิารนี้จงึมผีูร้บับรกิารจ านวนมาก เมื่อเทยีบ
กบัปรมิาณจ านวนเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็ม อาร์ ไอ) ที่
ตดิตัง้อยู่ส่งผลใหก้ารใชบ้รกิารใชเ้วลานาน และไม่สามารถใหบ้รกิารได้
อย่างทัว่ถึงจึงเป็นเหตุให้ผู้รบับริการที่มกี าลงัทรพัย์บางส่วนรวมถึง
โรงพยาบาลประจ าจังหวัดต่างๆ หันมาเลือกใช้บริการศูนย์บริการ
เฉพาะทางเครื่องตรวจสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (เอ็ม อาร์ ไอ) ของเอกชน 
อนึ่งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางราชการด้านราคาเครื่องและในการ
จดัการบรกิารดา้นสาธารณสุข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าต่อ
งบประมาณที่จ่ายไป จึงได้มกีารจดัตัง้ที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานีในนาม 
บรษิัท สุราษฎร์ เอ็มอาร์ไอ โดยใหบ้รกิารแพทย์ บุคคลทัว่ไป ในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีเป็นส่วนใหญ่ และจงัหวดัใกล้เคยีงในพื้นที่ภาคใต้ มอีตัรา
คู่แขง่เป็นโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ และศนูยบ์รกิารเอกชนในเขตพื้นที่
ภาคใต ้แนวโน้มการขยายตวัของธุรกจินี้เพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก และการ
แข่งขนัเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยต่างมุ่งมัน่ทางด้านให้บริการและ
คุณภาพบรกิาร โดยค านึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ใช้บรกิารรวมถึง

ทางดา้นกลยุทธท์างการตลาดของศนูยบ์รกิารเอกชนทีเ่พิง่มกีารเปิดตวั 
เริ่มให้ความส าคัญมาเป็นอันดับต้นๆ เช่น การจัดโปรโมชัน่ และ
แพ็คเกจราคาพเิศษแก่ผู้รบับรกิารทุกกลุ่ม การพฒันาอาคารสถานที่
และสิง่อ านวยความสะดวก เพิม่งบดา้นพฒันาบุคลากร เป็นต้น เพื่อให้
ไดร้บัความพงึพอใจสงูสุดเพือ่การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในศนูยบ์รกิาร
ของตนมากขึ้น และส่งผลในระยะยาวเรื่องความจงรกัภกัด ีเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ น่าสนใจขึ้น หากจะแบ่งรายละเอียดตามลักษณะ
ผูด้ าเนินการทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน จะพบว่ามกีารกระจายตาม
หน่วยราชการต่างๆ และเอกชนส่งผลใหท้ราบถงึอตัราคู่แข่งทีเ่พิม่ขึ้น 
เพือ่แย่งชงิโอกาสทางธุรกจิตรวจวนิิจฉยัโรคในประเทศไทยดงัแสดงใน
ภาพที ่1.1 
 

 
ภาพที ่1.1  จ านวนการน าเขา้เครื่อง MRI ในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2531-2554 
ทีม่า : ส านกัรงัสแีละเครื่องมอืแพทย์ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์  (2557) 

 
 ดงันัน้ ผู้ท าการวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูใ้ชบ้รกิารตรวจ เอ็ม อาร์ ไอ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Kotler 
and keller.  2009) [3]และคุณภาพบรกิาร (Parasuraman, Zeithaml and 
Berry.  1985) [4]ทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัด ี(Parasuraman, Zeithaml 
and Berry.  1996)[5]ของผู้ใช้บรกิาร การตรวจ เอ็ม อาร์ ไอ บรษิทั สุ
ราษฎร ์พ.ีเอม็อารไ์อส าหรบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษานี้จะเป็นประโยชน์แก่
ผูร้บับรกิารเป็นอย่างแรก เพื่อไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพตามเป้าประสงค ์
และเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น าผลไปใช้ในการพฒันาด้านคุณภาพ
บรกิาร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปรบัปรุงการด าเนินงานของ 
บรษิทั สุราษฎรเ์อม็อารไ์อ เพื่อใชใ้นการแข่งขนัในตลาดธุรกจิการตรวจ
วนิิจฉยัสุขภาพเป็นทีม่าของการศกึษา ตวัแปรในงานวจิยัครัง้นี้ 
 
2) วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการการตรวจเอ็มอาร์ไอและความจงรกัภักดีของผู้ใช้บริการของ
บรษิทัสุราษฎรเ์อม็ อาร ์ไอ 
 2.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองบรษิทัสุราษฎรเ์อม็ อาร ์ไอ 
 3.เพื่อวเิคราะห์คุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีอง
บรษิทัสุราษฎรเ์อม็ อาร ์ไอ 
 4.เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการของผู้ทรงคุณวุฒใินแวดวง
สุขภาพและผูบ้รหิารเครอืพ.ีซ.ี อมิเมจจิง้เซน็เตอรจ์ ากดั 
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3) ขอบเขตการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาเลอืกศกึษาเฉพาะศกึษาส่วนประสมทาง
การตลาด4P และใชต้วัแบบวดัคุณภาพบรกิาร5ดา้นไดแ้ก่ความเชื่อถอื
และไวว้างใจการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิารความเป็นรปูธรรมของการ
บรกิารการรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิารและการตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร
เป็นตัวแปรอิสระโดยมคีวามจงรักภกัดีที่มรีายละเอียดการวดั2ด้าน
ไดแ้ก่ความจงรกัภกัดดีา้นทศันคตแิละดา้นพฤตกิรรมเป็นตวัแปรตาม 
 ขอบเขตประชากรและพื้นทีศ่กึษาผูร้บับรกิารตรวจเอ็มอาร์ไอ
ของบรษิัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอตัง้แต่เปิดบรกิารจนถึงเดอืนตุลาคมปี
พ.ศ.2559จ านวน18,926ราย (บริษัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ . 2559) 
[6]เลอืกขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิเีปิดตารางส าเรจ็ของ (Krejcie 
and Morgan.  1970) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั376รายและเพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์จงึได้
ท าการส ารองแบบสอบถามเพิม่รวมใช้แบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่าง
384ชุดและในงานวจิยัเชงิคุณภาพท าการวจิยักบักลุ่มประชากรโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน6ท่านเป็นผู้บริหารแผนกรงัสี
วินิจฉัยหน่วยงานเอกชนจ านวน3ท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสีและ
บริหารธุรกิจ1ท่านรังสีแพทย์จ านวน1ท่านและผู้บริหารเครือพี.ซี. 
อมิเมจจิง้จ ากดัจ านวน1ท่าน 
ใชร้ะยะเวลาช่วงเดอืนสงิหาคมพ.ศ.2559 - เดอืนตุลาคมพ.ศ.2559 
 
4) วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ออกแบบตามแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูพืน้ฐานของผูร้บับรกิารทีใ่ช้
บรกิารตรวจเอ็มอาร์ไอของบรษิัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอได้แก่เพศอายุ
ระดบัการศกึษาและรายไดจ้ านวน 4 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
การตรวจเอ็มอาร์ไอของบรษิัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอได้แก่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดเช่นผลติภณัฑ์ราคาช่องทางการจดัจ าหน่ายการ
ส่งเสรมิการตลาดจ านวน 12 ขอ้ 
 ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารโดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ความเชื่อถือและไว้วางใจการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิาร
ความเป็นรูปธรรมของการบริการการรู้จกัและเข้าใจผู้รบับริการการ
ตอบสนองต่อผูร้บับรกิารจ านวน 15 ขอ้ 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความจงรกัภกัดีแบ่งได้ 2 ด้าน
ดงันี้ความภกัดดีา้นทศันคตคิวามภกัดดีา้นพฤตกิรรมจ านวน 7 ขอ้ 
 น าฉบบัร่างของแบบสอบถามไปทดสอบหาความเทีย่งตรงของ
เครื่องมอืตามเนื้อหาดว้ยวธิกีารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และ
น าแบบสอบถามที่ไดม้าทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์โดยใช้สูตรสมัประสิทธิอ์ ัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากับ0.945 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อถือได้และ
สามารถน าไปเกบ็ขอ้มลูจากประชากรกลุ่มตวัอย่างได ้
 การวเิคราะห์ขอ้มลู วตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1 ใช้สถติิเชงิพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 

Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วตัถุประสงค์ขอ้
ที่ 2 และข้อที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุแบบปกติ 
(Multiple Regression Analysis) 
 2. งานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพือ่ไดโ้ครงสรา้งและแนวคดิใหม่ๆ สนบัสนุนผลงานวจิยัโดย
แบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี้ 
 ส่วนที ่1  เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูร้่วมสนทนากลุ่ม 
 ส่วนที่ 2  ดา้นการตลาดด้านความจงรกัภกัดใีนมุมมองของผู้
ถูกสมัภาษณ์ 
 ส่วนที ่3  ด้านคุณภาพบรกิารด้านความจงรกัภกัดใีนมุมมอง
ของผูถู้กสมัภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา  (Content 
Analysis) 
 
5) ผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
 1. ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการการตรวจเอ็มอาร์ไอและความจงรกัภักดีของผู้ใช้บริการของ
บรษิทัสุราษฎรเ์อม็อารไ์อ 
 1.1 ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของบรษิทัสุ
ราษฎร์ เอ็ม อาร์ ไอพบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ และบรกิาร ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด(  =4.37) ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
แล ะ ด้ านก า ร ส่ ง เ ส ริมกา รตล าด  อ ยู่ ใ น ร ะ ดับม าก  (  =4.15) 
(  =3.95)(  =3.64)ตามล าดบั 
 1.2 ผลการศกึษาคุณภาพบรกิารบรษิทั สุราษฎร ์เอม็ อาร ์ไอ 
พบว่า ดา้นความเชือ่ถอืไวว้างใจ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร 
ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิาร 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  =4.28) (  =4.34) (  =4.26)  
(  =4.25) ตามล าดบั และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(  =4.19)  
 1.3 ผลการศกึษาความจงรกัภกัดขีองบรษิทั สุราษฎร ์เอม็ อาร ์
ไอพบว่า ด้านพฤติกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  =4.26)
และดา้นทศันคตภิาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด(  =4.30) 
 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองบรษิทัสุราษฎรเ์อม็อารไ์อ 
 2.1 พบว่า เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรต้น ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่ามี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามความจงรกัภกัดขีองบรษิทัสุราษฎร์เอม็อาร ์
ไออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธร์ะหว่าง 0.162 - 0.388 ผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดีของ
บริษัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบริษัทสุราษฎร์ เอ็ม อาร์ ไออย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 โดยมีค่าพยากรณ์ คือ ความจงรักภักดี
โดยรวม = 2.361 + 0.303 (ผลติภณัฑ์และบรกิาร) + 0.076 (ราคา) + 
0.043 (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) + 0.030 (ส่งเสรมิการตลาด)จงึยอมรบั
สมมตฐิาน 
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 3. เพือ่วเิคราะหค์ุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีอง
บรษิทัสุราษฎรเ์อม็อารไ์อ 
 3.1 เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น
ปัจจยัคุณภาพบรกิารในแต่ละดา้นพบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม
ความจงรกัภกัดขีองบรษิัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไออย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั0.05โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง0.177 - 0.640 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองบรษิทัสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอพบว่า ปัจจยัคุณภาพ
บรกิารส่งผลกบัความจงรกัภกัดขีองบรษิทัสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไออย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่0.05 โดยมคี่าพยากรณ์ คอื ความจงรกัภกัดี = 
1.604 + 0.186 (ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร) + 0.013 (ความ
เชื่อถอืและไวว้างใจ) + 0.024 (ความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร) + 0.194 
(การตอบสนองแก่ผูร้บับรกิาร) + 0.214 (การรูจ้กัและเขา้ใจผูร้บับรกิาร)
จงึยอมรบัสมมตฐิาน 
 
5) ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 4. เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการของผู้ทรงคุณวุฒใินแวดวง
สุขภาพและผูบ้รหิารเครอืพ.ีซ.ี อมิเมจจิง้เซน็เตอรจ์ ากดั 
 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูท้รงคุณวุฒทิีใ่หข้อ้มลูเชงิคุณภาพผ่าน
การสมัภาษณ์เชงิลกึมดีงันี้เป็นเพศหญงิ3 ท่านเพศชาย3 ท่านอายุอยู่
ระหว่าง28 - 36 ปีต าแหน่งงานผูบ้รหิารแผนกรงัสวีนิิจฉยัหน่วยงาน
เอกชนจ านวน3 ท่านผูท้รงคุณวุฒดิา้นรงัสแีละบรหิารธุรกจิ1 ท่านรงัสี
แพทยท์ีม่ปีระสบการณ์จ านวน1 ท่านและผูบ้รหิารเครอืพี.ซ.ี อมิเมจจิ้ง
จ ากดัจ านวน1 ท่านการศกึษาระดบัปรญิญาตรี4 ท่านสูงกว่าระดบั
ปรญิญาตร2ี ท่าน 
 4.2 ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามเหน็ตรงกนัว่า
ทัง้4 ดา้นอนัไดแ้ก่ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นราคาดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามจ าเป็นทุกขอ้ส าหรบัธุรกจิ
บริการทางสุขภาพแต่จะส่งผลในระดบัที่ต่างกนัออกไปตามการรบัรู้
ท่านผู้ทรงคุณวุฒมิองว่าการผสมทีล่งตวัของทัง้4 ดา้นจะเป็นเหตุผล
หลักที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้และพูดถึงศูนย์บริการนี้ ในแง่ที่
อยากจะกลบัมาใชบ้รกิารอกีแสดงถงึความจงรกัภกัด ี 
 4.3 ด้านคุณภาพบรกิารมคีวามเหน็ตรงกนัด้านการใหค้วาม
มัน่ใจแก่ผู้รบับริการมคีวามส าคญัมากที่สุดในสายตาของผู้ให้บรกิาร
เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหผู้ร้บับรกิารว่าเราจะใหบ้รกิารทีถู่กต้องและ
คุ้มครองชีวิตเขาได้แก้ปัญหาได้ไม่มขี้อผิดพลาดล าดบัรองลงมาให้
ความเห็นตรงกนัในเรื่องของความเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะได้รบัผล
วนิิจฉัยที่ถูกต้องในมุมมองของผู้ให้บรกิารส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทาง
การแพทยม์กัจะตอ้งมองเรือ่งพวกนี้เป็นหลกัเพือ่สร้างความจงรกัภกัด ี
 
6) อภิปรายผล 
 1. ผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการการตรวจเอ็มอาร์ไอและความจงรกัภักดีของผู้ใช้บริการของ
บรษิทัสุราษฎรเ์อม็อารไ์อ 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ใช้บริการมคีวามคดิเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดที่ด้านผลิตภณัฑ์และบริการซึ่งได้แก่

สามารถให้บรกิารได้หลากหลายเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆมคีวาม
ทนัสมยัซึง่สอดคลอ้งกบั (สุนีย ์โพธิเ์จรญิ.  2553)[7]ทีท่ างานวจิยั 
เรื่องการสื่อสารการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครกล่าวว่าการสื่อสารการตลาดทีค่วรใหค้วามส าคญัคอื
ดา้นผลติภณัฑ์เช่นการใหก้ารบรกิารทีห่ลากหลายโดยมแีพทย์เฉพาะ
ทางประจ าอยู่หลายๆแขนงรวมถึงเครื่องมอืทีท่นัสมยัจะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและใช้บริการที่มากขึ้นด้านราคาผู้ใช้บริการที่ตอบ
แบบสอบถามมุ่งไปที่ประเด็นมกีารแสดงราคาการให้บรกิารที่ชดัเจน
สอดคลอ้งกบั (ธนกฤตาวรรตัน์โภคา.  2553) [8] กล่าวว่าการก าหนด
ราคาการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจนและ
งา่ยต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนัราคาเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวาม
จ าเป็นอย่างยิง่ต่อส่วนประสมทางการตลาดเพราะราคาเป็นตวัประกอบ
ที่ท าให้ธุรกิจมีรายได้การก าหนดราคาเป็นการก าหนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากโดยประเดน็ส าคญัไดแ้ก่ ช่องทางการตดิต่อทีส่ะดวกสบายซึ่ง
สอดคลอ้งกบั (Parasuraman, Zeithaml and Berry.  1988) [9]กล่าว
ว่าการเขา้ถงึลูกค้าหรอืผูร้บับรกิารและการบรกิารที่มองแก่ลูกค้าต้อง
อ านวยความสะดวกในดา้นเวลาสถานทีไ่ม่ใหผู้ร้บับรกิารต้องคอยนาน
ท าเลต้องเหมาะสมสะดวกสบาย ด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวาม
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยประเด็นส าคัญคือการรับรู้สื่อ
โฆษณาจากนิตยสารสุขภาพ สอดคล้องกบังานวิจยั (ศิริกุลกานดา.  
2552) [10] ไดท้ าการศกึษาแนวทางการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส าหรบัผู้ใช้บริการต่างชาติ
กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ตกล่าวว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีความส าคัญมากที่สุด
จ าพวกนิตยสารแผ่นพบัโดยเป็นการอธบิายและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร
ของโรงพยาบาลแก่นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาตไิดด้ ี
 ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับริการผูต้อบแบบสอบถาม
คิดเห็นว่ามีผลอยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรกโดยเน้นการท าให้
ผูร้บับรกิารรู้สกึมัน่ใจเป็นประเดน็ส าคญัสอดคล้องกบั(เกศสุดาเหมทา
นนท์ .2552) [11] ทีท่ าการวจิยัเรื่องคุณภาพบรกิารของสถานีอนามยั
ตามความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้รบับริการและมผีลการวิจยัว่า
คุณภาพการบรกิารทีผู่ร้บับรกิารความหวงัในภาพรวมมากทีสุ่ดคอืดา้น
การให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิารส่วนด้านความเช่ือถือไว้วางใจผล
การศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด
เป็นอนัดบัสองและมุ่งประเดน็ไปที่ข ัน้ตอนการบรกิารปฏบิตัไิดถู้กต้อง
ไม่ผดิพลาดสอดคลอ้งกบังานวจิยั(ประภาสสงบุตร.  2551) [12]กล่าว
ว่าด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางอยู่ในระดบัมากที่สุดในสายตาของ
ผูร้บับรกิารโดยจะค านึงถงึการบรกิารทีไ่ม่ผดิพลาดถูกตอ้งและครบถว้น
ด้านการตอบสนองต่อผู้รบับริการเป็นด้านทีผู่ต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากที่สุดเป็นอันดบัที่สามและมุ่งไปที่ประเด็นเจ้าหน้าที่
ให้บรกิารอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นหลกัสอดคล้องกบั (สุภทัราทรพัย์
นภาพร.  2550) [13] ทีพ่บว่าความคาดหวงัคุณภาพบรกิารพยาบาล
ของผู้ป่วยโดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้านมากที่สุดคือด้านการ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการข้อที่ผู้ป่วยคาดหวังมากที่สุดคือบริการที่
รวดเรว็ทนัทหีลงัจากผูป่้วยเขา้มาในหอผูป่้วย ด้านการรู้จกัและเข้าใจ
ผู้รบับริการมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที่สี่
โดยประเด็นส าคญัทีมุ่่งไปคอืเจา้หน้าทีเ่อาใจใส่ผูร้บับรกิารสอดคล้อง
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กบั (จติตมิาธรีพนัธุ์เสถยีร.  2550) [14] ทีท่ าการวจิยัเรื่องการศกึษา
คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การ
มหาชน) และมผีลการวจิยัคุณภาพบรกิารแผนกผู้ป่วยนอกในมุมมอง
ของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการบรกิารมรีะดบัความคาดหวงัต่อบรกิารสูง
กว่าระดบัการรบัรู้ต่อบรกิารทัง้8ด้านโดยความสมัพนัธ์ระหว่างระดบั
ความคาดหวงัและระดบัการรบัรู้เกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารเป็นด้านการ
รู้จกัและเข้าใจผู้ร ับบริการเน้นไปที่ด้านอัธยาศยัไมตรีพูดจาไพเราะ
แสดงออกถงึความเอาใจใส่ต่อผูร้บับรกิารด้านความเป็นรปูธรรมของ
การบริการโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากและเน้นความส าคญัระดบัมากทีสุ่ดในประเดน็เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร
แต่งกายสะอาดเรยีบร้อยซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ(อปัสรหมอมูล.  
2552) [15] ที่ท าการวจิยัเรื่องอิทธิพลของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพบริการที่มผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจ
คลินิกเสริมความงามของผู้ใช้บริการในอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง
ผลการวจิยัพบว่าดา้นคุณภาพบรกิารมคีวามคดิเหน็อยู่ในโดยรวมระดบั
มากโดยประเด็นส าคัญเน้นไปที่รูปธรรมการบริการที่ผู้ใช้บริการ
มองเหน็เช่นเอกลกัษณ์หรอืลกัษณะเด่นของเสื้อผา้และสปีระจ าคลนิิก
รวมถงึเครือ่งมอืในการรกัษามคีวามปลอดภยัและไดร้บัมาตรฐาน 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดี
ของบรษิทัสุราษฎรเ์อม็อาร์ไอ 
 ผลการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณพบว่า ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมมผีลต่อความจงรกัภกัดีเนื่องจากการรับรู้ถึง
ผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ดีราคา
สมเหตุสมผลและแหล่งข้อมูลชดัเจนเข้าถึงง่ายจะส่งผลต่อความพึง
พอใจในบริการล าดบัต่อไปคือการใช้บริการซ ้าซึ่งเกิดจากการได้รบั
ความพอใจอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกบังานวจิยัของ (สุดาพรสาวม่วง
และมงคลกลิน่กระจาย.  2551) [16] ทีไ่ดท้ าการวจิยัความจงรกัภกัดี
ของลูกคา้ชาวไทยพบว่าความจงรกัภกัดขีองลูกคา้มพีฒันาการมาจาก
ขัน้ที่1 การรบัรูใ้นตวัสนิค้าผลติภณัฑ์และบรกิาร ราคา ช่องทางการ
มองเหน็ขัน้ที2่ การเกดิความพงึพอใจในตวัสนิคา้ข ัน้ที่3 มกีารบอกต่อ
ขัน้ที่4 การใช้บริการซ ้าซึ่งมกัเมื่อลูกค้าได้รบัความพึงพอใจอย่าง
ต่อเนื่องความพอใจเพยีงครัง้เดยีวอาจยงัไมน่ าไปสู่ความจงรกัภกัดกีไ็ด้
ลกูคา้ในยุคปัจจุบนัเอาใจยากพรอ้มเปลีย่นแปลงไปใชบ้รกิารในสถานที่
ทีเ่กดิความพงึพอใจเสมอกลยุทธก์ารตลาดจงึส่งผลและมอีทิธพิลส าคญั
ต่อความจงรกัภกัดใีนตวักจิการ ของลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิาร 
 3.เพื่อวเิคราะห์คุณภาพบรกิารทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีอง
บรษิทัสุราษฎรเ์อม็อารไ์อ 
 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณูพบว่า คุณภาพบรกิารมผีล
ต่อความจงรักภักดีของบริษัท สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ สอดคล้องกับ
โมเดลกลยุทธก์ารสรา้งความจงรกัภกัดขีอง (วรพลวงัฆนานนทแ์ละสุดา
พรสาวม่วง. 2555) [17]ทีก่ล่าวว่าความจงรกัภกัดเีกดิจาก2 ปัจจยัคอื
การสรา้งพื้นฐานความจงรกัภกัดไีด้แก่แบ่งส่วนตลาดที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้รบับรกิารเลอืกดูแลลูกค้าที่เหมาะสมเพื่อแสดงออกถึง
ความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร น าส่งสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพปัจจยัที่2 
คอืการบรหิารลกูคา้สมัพนัธไ์ดแ้ก่บรูณาการช่องทางการสือ่สารแสดงให้
เห็นถึงความเป็นรูปธรรมของบรกิารสร้างมูลค่าเพิม่ทัง้แก่บรษิัทและ
ลูกค้าพัฒนากลยุทธ์การบริหารลูกค้าเพื่อให้เกิดความเชื่อถือและ

ไว้วางใจ และบรหิารสารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพเพราะคุณภาพ
บรกิารส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิาร 
 
7) ข้อเสนอแนะจากงานวิจยัน้ี 
 จากผลการวิจยัข้างต้นท าให้ทราบถึงความจงรกัภกัดีทัง้  2 
ดา้นของผูร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิารว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นใดและคุณภาพบรกิารดา้นใดทีม่ผีลมากทีสุ่ดทีท่ าใหผู้ร้บับรกิารพูด
ถึงศูนย์บริการของบริษัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอในแง่ดีสอดคล้องกับ
ปัจจยัดา้นใดตามล าดบัและผูร้บับรกิารพบว่าศนูย์บรกิารนี้ตรงกบัความ
ต้องการสอดคล้องกบักลยุทธ์ใดสามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อที่จะ
สามารถน าไปวางแผนและพฒันาประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร 
 1.ผูป้ระกอบการควรมุ่งพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทุกดา้นใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้กว่าเดมิทีต่้องใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด
ควรจะเป็นดา้นการส่งเสรมิการตลาดควรพฒันาดา้นสื่ออนิเตอร์เน็ตให้
เขา้ถงึกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมากกว่านี้เพราะจากการวจิยัคะแนนอยู่ในระดบั
น้อยกว่าด้านอื่นๆเนื่องจากปัจจุบนัสถานการณ์การแข่งขนัรุนแรง
เจ้าของธุรกจิและผู้เกี่ยวขอ้งควรมกีารแสวงหาช่องทางที่ท าให้ลูกค้า
หรอืผูร้บับรกิารรบัรูแ้ละประทบัใจเพื่อใหไ้ดส้่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ขึ้นเพราะธุรกิจบริการด้านสุขภาพเป็นธุรกิจที่มกีารเติบโตแบบก้าว
กระโดด 
 2. ดา้นคุณภาพบรกิารเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัทุกศูนย์บรกิารที่
ควรจะมสี าหรบับรษิทัสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอควรเน้นและพฒันาทุกดา้น
แต่ที่ควรให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิารเพราะผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัต่อความจงรกัภกัดใีนระดบัน้อย
กว่าด้านอื่นๆผู้ประกอบการควรพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีการ
อพัเดตทนัเทคโนโลยใีหม่ๆอย่างสม ่าเสมอเพื่อเพิม่การมองเห็นและ
ความเชื่อมัน่ในสายตาผู้รบับริการด้านการตกแต่สถานที่ให้สะอาด
เหมาะสมกบัเป็นศนูยบ์รกิารทางการแพทยก์เ็ป็นเรื่องทีส่ าคญัเพื่อสรา้ง
ความประทบัใจและดงึดูดใจลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิการบอกต่อซึ่ง
แสดงถงึความจงรกัภกัดใีนทางธุรกจิ 
 
8) ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรท าการศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัความ
จงรกัภกัดีในบริการเพื่อจะได้ทราบนอกเหนือจากปัจจยัส่วนประสม
การตลาดคุณภาพบรกิารแลว้ยงัมปัีจจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อการกลบัมาใช้
ใหม่และการพูดถงึต่อไปเช่นปัจจยัดา้นเศรษฐกจิปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
หรอืปัจจยัดา้นการเมอืงเป็นตน้ 
 2. ควรท าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดขีองบรษิทั
สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ โดยมุ่งไปที่ปัจจยัด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเจาะลึก
ข้อมูลทัง้เชิงความต้องการและความคาดหวังของผู้ร ับบริการและ
สามารถน าไปปรบัเป็นปัจจยัส่วนประสมการตลาดไดอ้ย่างตรงประเดน็
ที่สุดเพราะปัจจุบันวิว ัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูร้บับรกิารไดร้วดเรว็
เช่นกนัดงันัน้การศกึษาขอ้มลูแบบเจาะลกึจะมผีลใหป้รบักลยุทธ์ไดต้รง
กบัความตอ้การอย่างแทจ้รงิ 
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บทคดัย่อ  
           การท าวิจยัครัง้นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรบัรู้รูปแบบ และ
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของ
บุคลากรสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ
การสื่อสารภายในองค์กร ให้ถูกต้อง รวดเรว็และมปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 
โดยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 
พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า ในส่วนกลาง (กรงุเทพมหานคร) ใชว้ธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิแบ่งตามหน่วยงาน และต าแหน่งงาน จ านวน 132 คน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน คอื Simple Linear Regression Analysis 
 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 36 - 
45 ปี ต าแหน่งขา้ราชการ การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์การ
ท างานช่วง16 – 20 ปี และ 21 ปีขึน้ไป ซึ่งผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
รปูแบบการสื่อสารมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการสื่อสารทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 60.4 และกระบวนการสื่อสารมี
อทิธพิลต่อประสิทธภิาพการสื่อสารที่ระดบันัยส าคญั 0.05 มคี่าสมัประสิทธิ ์
การพยากรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 48.4  
ค าส าคญั: กระบวนการสื่อสาร, รปูแบบการสื่อสาร, ประสทิธภิาพการสื่อสาร 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study perception of forms and process of 
organizational communication that affect the efficacy of communication among 
personnel of Radio Thailand in order to improve organizational communication so 
that it is accurate, quick and effective. The research collects data through the means 
of questionnaire. The sample includes government officials, government employees 
and permanent employees based in Bangkok. The sample of 132 persons has 
been taken with the method of stratified sampling. They are divided into groups 
based on their units of work and positions. Statistical tools used in the research 
include frequency, percentage, average, standard deviation, and inferential statistics. 
This is called Simple Linear Regression Analysis.  

 The research has found that most of questionnaire respondents are male 
government officials with bachelor degrees in the age range of 36-45 year-old. The 
average number of years they have been working falls in the ranges of; between 16 
and 20 years; and more than 21 years. Hypothesis test has found that forms of 
organizational communication have an impact on the efficacy of communication at 
the significance level of 0.05 and the forecast coefficient of 60.4 percent. The 
process of communication has an impact on the efficacy of organizational 
communication at the significance level of 0.05 and the forecast coefficient of 48.4 
percent. 
Keywords: communication process, communication patterns, effective 
communication 
 
1) บทน า 
 ปัจจบุนัยุคของการสื่อสารไรพ้รมแดน เป็นยุคทีส่ื่อสงัคมออนไลน์เขา้
สู่ความเฟ่ืองฟู กบัจ านวนผูบ้รโิภคทีห่ลัง่ไหลเขา้ไปเสพ ในมมุกลบักนัสื่อหลกั 
ทัง้วทิยุ โทรทศัน์ และหนงัสอืพมิพ ์กลบัก้าวสู่ยุคถดถอยทีน่ับวนัมแีต่คนเสพ
สื่อน้อยลง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลจากการพฒันาเทคโนโลยีการ
สื่อสารทีย่่อโลกแทบจะทกุอย่างไวบ้นสมารท์โฟนเพยีงเครื่องเดยีว การพฒันา
ประเทศกม็ุง่เน้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมมาเป็นตวัขบัเคลื่อน เป็นการ
ก้าวเข้าสุ่ยุคพัฒนาประเทศไทย 4.0 หรือ “เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วย
นวตักรรม” ดว้ยเชน่กนั [1] ท าใหเ้ราเขา้ถงึขอ้มูลต่าง ๆ ทีต่้องการหรอืท าให้
เราส่งข่าวสารให้กบัผู้อื่นได้อย่างรวดเรว็ เพื่อให้ก้าวทนัขอ้มูลข่าวสารนัน้       
ทกุองคก์รจงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัการขอ้มูลขา่วสารมากขึน้ การทีจ่ะ
ท าใหไ้ดม้าซึง่ขา่วสารจ าเป็นต้องใชก้ารตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อให้
ไดข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละเป็นประโยชน์  การสื่อสารในองคก์รมี
ความส าคัญทัง้องค์กรภาครฐัและภาคธุรกิจ การติดต่อสื่อสารที่ดีมีความ
ต่อเนื่องและรวดเร็ว นับเป็นกุญแจส าคญัที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของ
ผูบ้รหิาร เชื่อมความสมัพันธร์ะหว่างบุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงบทบาท
ของตนในองค์กร [2]  ถ้าการสื่อสารที่เกิดขึน้มคีวามถูกต้องและเป็นไปใน
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ทศิทางเดียวกนั บุคลากรจะได้รบัขอ้มูลการเรยีนรู้ /การสื่อสารในสดัส่วนที่
เหมาะสม พอดแีละเพยีงพอต่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานจริง ซึ่ง
ท าให้เกิดความสม ่าเสมอ ชัดเจน ถูกต้อง และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
ก่อใหเ้กิดความเชื่อใจและสรา้งแรงบนัดาลใจทีด่ใีนการท างานเพื่อองค์กร ที่
ส าคญัที่สุด ยงัท าให้เกิดประสบการณ์ร่วมกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างาน การสื่อสารภายในองค์กรที่มีรูปแบบการสื่อสารและกระบวนการ
สื่อสารชัดเจนถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในทางบวกรวมถงึภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์รดว้ย [3]     
           การสื่อสารขององค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ เป็นการสื่อสารแบบเป็น
ทางการ (Formal Communication) ในรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง 
(Downward Communication) คือการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏบิตังิาน โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในรปูแบบของหนงัสอืสัง่การ หนงัสอืเวยีน การประชมุ การปิด 
ประกาศ และเสียงตามสาย และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Communication) ผู้บรหิารใช้การสื่อสารด้วยวาจากบับุคลากรโดยตรง เช่น 
ส่งไลน์ (Line) หรอืเฟสบุ๊ค (Facebook) ในเรื่องการสัง่การมอบหมายหน้าที ่
โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรายงานผลการด าเนินงานกลับไปยัง
ผู้ บั ง คั บ บัญ ช า ไ ด้  ถื อ เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ส อ ง ท า ง  ( Two-Way 
Communication) [4]  
 ดงันัน้การสื่อสารภายในองค์กร เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัที่จะท าให้
สมาชกิในองค์กรมคีวามสุขในการท างาน ซึ่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน
ขององคก์รสามารถวดัไดจ้ากคุณภาพของการสื่อสารภายในองค์กร กล่าวคอื
ประสิทธภิาพของการท างานจะมสีูงขึน้ ถ้าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ ในทางกลบักนัหากการสื่อสารภายในองค์กรเตม็ไปด้วย
อปุสรรคและปัญหาในการสื่อสาร ประสทิธภิาพและคุณภาพผลงานขององคก์ร

จะลดต ่ าลงอย่างมาก ผู้บริหารองค์กรจ า เ ป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างานขององคก์รโดยการพฒันาประสทิธภิาพการสื่อสาร
ภายในองคก์รเพื่อความส าเรจ็ในการด าเนินงาน [5]     
 จะเหน็ได้ว่าจากความก้าวหน้าของยุคการสื่อสารไรพ้รมแดน และ
ความส าคัญของการสื่อสารดังกล่าวข้างต้น ท าให้สื่อหลักรวมถึงสถานี
วทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย ตอ้งหนัมาทบทวนบทบาทของตวัเอง เพื่อ
ปรบัตวัให้ทนักบัยุคเทคโนโลยี และกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรม
ผู้บริโภค ว่าจะท าอย่างไรให้สื่อหลักเป็นสื่อที่มีคุณค่า น่าเชื่อถือศรัทธา
มากกว่าสื่ออื่นๆ ในการตรวจสอบ การค้นหาความจริงของการให้ความ
กระจ่างต่อสงัคม มคีวามรบัผดิชอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบแทนสงัคม และให้
ขอ้เทจ็จรงิ      
  ผูว้จิยัในฐานะเป็นบุคลากรของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศ
ไทย ส่วนกลาง (กรงุเทพมหานคร) ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการสื่อสาร
ภายในองคก์ร จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันา ปรบัปรงุรปูแบบการสื่อสารและ
กระบวนการสื่อสารภายในของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย ใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ หากบุคลากรสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจขอ้มูลขา่วสารที่
ถูกต้องในทศิทางเดยีวกนั ก่อนทีจ่ะน าเสนอผ่านรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจ 
อาท ิรายการวทิยุ ขา่ว สปอตและสารคด ีนัน้ จะส่งผลใหบุ้คลากรท างานอย่าง
มีความสุข  ประชาชนเชื่ อถือและยอมรับข้อมูลข่าวสารของสถานี
วทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยมากยิง่ขึน้ 
 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร ภายใน
องคก์รทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการสื่อสารของบุคลากร สถานวีทิยุกระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทย

 
3) กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) สมมติฐานของการวิจยั 
 1. รูปแบบการสื่อสาร มผีลต่อประสทิธภิาพการสื่อสารภายในของ
บุคลากรสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 

 2. กระบวนการสื่อสารมผีลต่อประสทิธภิาพการสื่อสารภายในของ
บุคลากรสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 
 

 
รปูแบบการสื่อสารภายในองคก์ร 

[6] 
การสื่อสารจากบนลงล่าง 
การสื่อสารจากล่างขึน้บน 
การสื่อสารตามแนวนอน 

กระบวนการสื่อสารภายในองคก์ร 
[7], [8] 

 

 
ประสทิธภิาพการสื่อสาร 

[9] 

แนวทางการปรบัปรงุรปูแบบการสื่อสารภายในทีม่ผีลต่อการรบัรูข้อ้มลูของบุคลากร 
สถานวีทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 
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5) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผู้วิจยัคาดหวังว่า ผลการวิจยัในครัง้นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงกระบวนการสื่อสารและช่องทางการส่งขอ้มูลข่าวสาร ภายในของ
สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย ให้ถูกต้อง รวดเรว็  เขา้ใจขอ้มูลใน
ทศิทางเดยีวกนั และมปีระสทิธภิาพในการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชา
กบัผูป้ฏบิตัมิากยิง่ขึน้ 
 
6) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
 1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร 
 1.1) รปูแบบการสือ่สารในองคก์ร 
 โครงสรา้งของการสื่อสารในองค์กรม ี3 แบบ ได้แก่ (1) การสื่อสาร
แบบเป็นทางการ หมายถงึ ระบบการสื่อสารทีก่ าหนดไว้โดยฝ่ายบรหิาร ซึ่ง
ระบุถงึรปูแบบการสื่อสารทีเ่กดิขึน้ (2) การสื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ เกดิขึน้
จากความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้ื่อสารหรอืสอดคลอ้งกบัความสนใจต่างๆ และ (3) 
การสื่อสารบุคคล หมายถงึ การสื่อสารระหว่างสมาชกิในองค์กรในเรื่องต่างๆ 
[10] หากพจิารณาในแง่ของกระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือการ
สื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการสื่อสารซึง่ส่งผา่น
จากล าดบัชัน้บงัคบับญัชาระดบัสูงลงไปยงัผู้ใต้บงัคบับญัชาในระดบัต ่ากว่า 
รวมถึงนโยบายในการบรหิารจดัการ การสัง่งานและบนัทึกขอ้ความที่เป็น
ทางการ การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการ
สื่อสารซึง่ส่งผา่นจากผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบับงัคบับญัชาทีต่ ่ากว่าขึน้สู่ระดบัที่
สูงกว่า ได้แก่ กล่องรบัความคิดเหน็ การประชุมกลุ่ม เป็นต้น การสื่อสารใน
แนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการสื่อสารซึ่งส่งขา้มหน่วยงาน
หรอืแผนกภายในองคก์ร [11]  
  1.2) กระบวนการสือ่สารภายในองคก์ร 
  กระบวนการสื่อสาร เป็นขัน้ตอนของการส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่าง
บุคคล องคป์ระกอบของการสื่อสารประกอบด้วย ผูส้่งสาร (sender) ผูเ้ริม่ต้น
การสื่อสาร สาร (message) ขอ้มูลที่เป็นตวัอกัษร สญัลกัษณ์ สี ภาพ ฯลฯ 
ชอ่งทาง (channel) หนทางหรอืวถิทีางทีจ่ะน าขา่วสารนัน้ไปสู่ผูร้บัซึ่งทัง้สอง
ฝ่ายสามารถสื่อสารขอ้มูลถงึกนัโดยวธิกีารสื่อสารแบบดัง้เดมิคอื เผชญิหน้า
(Face to face communication) เป็นวธิกีารทีผู่ร้บัสารและผูส้่งสารต้องมาเจอ
หน้ากนั หรอืวธิกีารสื่อสารแบบไม่เผชญิหน้าโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสาร 
ได้แก่ การสื่อสารผ่าน E-mail, voice mail, line โทรศพัท ์หรอืโทรสาร ผูร้บั
สาร ( receiver)  ผู้ที่ท าหน้าที่ร ับสารและตีความ ปฏิกิริยาตอบสนอง 
(feedback) เป็นการตอบกลบัเกี่ยวกบัความรูส้กึของผูร้บัสาร ซึ่งผูร้บัสารจะ
กลายเป็นผูส้่งสารตามกระบวนการเชน่เดมิต่อไป [7-8]      
 2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 การสื่อสารจะมปีระสทิธภิาพ ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของกระบวนการ
สื่อสาร โดยพจิารณาจากเวลา ต้นทุน และทรพัยากรทีใ่ชใ้นการสื่อสาร หาก
การสื่อสารแบบใดใชเ้วลาน้อย บุคลากรสามารถเขา้ใจขอ้มูลขา่วสารทีไ่ด้รบั
แจง้ในเวลาอนัรวดเรว็ ประหยดัค่าใชจ้า่ย และทรพัยากรขององคก์รไดม้ากถอื
ว่าวิธีการสื่อสารนัน้มีประสิทธิภาพ [9] ดังนัน้องค์กรควรหาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งท าได้หลายวิธี ได้แก่ เปิดโอกาสให้
บุคลากรส่งขอ้มูลย้อนกลบั ใชภ้าษาง่ายๆ และใชก้ารตดิต่อสื่อสารหลายวิธ ี
เชน่ E-mail, line, facebook, โทรศพัท ์และโทรสาร [12] 
 
7) เครื่องมือ / วิธีการ 

 การวิจยัเชงิปรมิาณ โดยวิธกีารเกบ็ขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม กบั
บุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ในสงักดัสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง (กรุง เทพมหานคร) 
ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน รวมจ านวน 132 คน ซึ่งทราบจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทีแ่น่นอน ไดใ้ชสู้ตรทราบจ านวนประชากรของ Krejcie and Morgan 
(1970) [13] ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดระดบัความ
เชื่อมัน่ที่ 95% คดิขนาดค่าความคลาดเคลื่อน (e) ที ่5% สามารถค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรดงักล่าวไดด้งันี้ 

n   =       χ2Np(1-p) 
                                         e2(N-1) + χ2p (1-p)              (1) 
 
 n คอื ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 N คอื ขนาดประชากร 
 e คอื ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอยา่งทีย่อมรบัได้ 
 χ

2 คอื ค่าไคสแควท์ี ่df เทา่กบั 1 และระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
               (χ2 = 3.841) 
 p คอื สดัส่วนของลกัษณะทีส่นใจในประชากร  
              (ถา้ไมท่ราบจ านวนใหก้ าหนด p = 0.5) 

แทนค่าในสูตร  n   =       3.841*201*0.5*0.5 
        (0.05) 2(201-1)+3.841*0.5*0.5 
                        n   =       132.19 หรอื 132 หน่วย 

 เนื่องจากบุคลากรแต่ละหน่วยงานมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนัน้
ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified random sampling) 
แบ่งเป็น 2 ชัน้ภูม ิโดยแบ่งตามหน่วยงาน และแบ่งตามต าแหน่งงาน คดิเป็น
สดัส่วนการสุ่มตวัอย่างแต่ละหน่วยงานไดท้ัง้หมด 132 คน ดงันี้ 
 
ตารางที ่1: การสุ่มตวัอย่างแบบสอบถามตามหน่วยงานและ     
ต าแหน่งงาน 

ท่ี หน่วยงาน 
สุ่มตวัอย่าง 
(คน/ชุด)  

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

1 สจน. 14 11 3 - 
2 สจต. 8 6 1    1 
3 สผป. 2 2 - - 
4 สคว. 6 4 - 2 
5 สวศ. 10 9 - 1 
6 สสข. 19 13 6 - 
7 สผร. 12 9 2 1 
8 สทน. 28 21 5 2 
9 สบด. 24 10 13 1 
10 ฝบห. 9 5 2 2 
 รวม 132    

 
แหล่งทีม่า : สรปุรายงานสถติอิตัราก าลงัของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่
ประเทศไทย ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559 [14] 
  
 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีร่่างได้มาท าการทดสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหา (Content Validity) จากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ทา่น พร้อมทั้งตรวจสอบ
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ความเท่ียงตรงเชิงเ น้ือหาและขอค าแนะน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถาม จากนัน้จงึน าแบบสอบถามมาด าเนินการทดสอบความเชื่อมัน่ 
(Try-out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ชุด และน าแบบสอบถามทีไ่ด้ท าการ
เก็บรวบรวมมาทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Analysis) เสนอต่อ
กรรมการจรยิธรรมของวทิยาลยั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
จากนัน้ผูว้ิจยัด าเนินการน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอย่างคือ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ใน
สงักดัสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 
จ านวน 132 ชดุ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิเชงิอนุมาน เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง  
ตวัแปรเชงิปรมิาณสองตวัแปร โดยใชก้ารวเิคราะหร์ะหว่างตวัแปรดว้ยเทคนิค
การวเิคราะห ์Multiple Linear Regression และ Simple Linear Regression  
 
8) สรปุผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะหก์ารวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจ านวน 
132 ชดุ ไดร้บัการตอบกลบัมา 132 ชดุ คดิเป็นรอ้ยละ 100 หลงัจากนัน้น ามา
วเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS 
for windows  
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 57.60 อายุ 36 - 45 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.20 ต าแหน่งขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 68.90 การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 61.40 มปีระสบการณ์การท างานช่วง 16 – 
20 ปี และ 21 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสาร
ภายในองคก์รของสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 3 รปูแบบ คอื 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง 

พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) โดยล าดับที่ 1 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูอ้อกค าสัง่ในการท างานของหน่วยงานอยู่เสมอ รองลงมา
คือ ผู้บงัคบับญัชาก าหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ ผู้บงัคบับญัชาแจ้ง
ข่าวสารที่จ าเป็นเกี่ยวกบัหน่วยงาน และผู้บงัคบับัญชาคอยให้ค าแนะน า
ค าปรกึษาในเรื่องงานอยู่เสมอ ตามล าดบั 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารจากล่างขึ้นบน 

พบว่า ภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.49) โดยล าดบัที ่1 
บุคลากรสามารถเข้าพบเพื่อขอค าปรกึษาแนะน าในเรื่องเกี่ยวกบังานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาได ้รองลงมา คอื หากบุคลากรมปัีญหาในการท างาน บุคลากร
สามารถแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบได้ตลอดเวลา และล าดบัสุดทา้ย บุคลากร
สามารถโตแ้ยง้หรอืแสดงความคดิเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชาได้ถา้เหน็ว่าค าสัง่หรอื
นโยบายนัน้ไมเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิาน ตามล าดบั 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารแบบแนวนอน 

พบว่า ภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.01) ล าดบัที่ 1 มกีาร
ตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเป็นประจ า รองลงมาคอื เมื่อมี
ปัญหาเรื่องงาน พนักงานคนนัน้ๆ และเพื่อนร่วมงานจะปรึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ล าดับ
สุดทา้ยคอื ในหน่วยงานจะมกีารประชุมปรกึษาหารอืกนัในเรื่องงานเป็นกลุ่ม
เลก็ ๆ อย่างเป็นกนัเองเสมอ ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการสื่อสารภายใน
องคก์รของสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 
 ความคดิเหน็เกี่ยวกบักระบวนการสื่อสาร ภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมาก ( X = 3.90) ล าดบัที ่1 การส่งขอ้มูลขา่วสารไปยงักลุ่มบุคลากร
อย่างรวดเร็วโดยใช้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail โทรสาร โทรศพัท ์
รองลงมาคอื ความสามารถในการหาขอ้มลูและตดิต่องานไดส้ะดวกยิง่ขึน้ โดย
การค้นหาขอ้มูลผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น line facebook และล าดบั
สุดทา้ย คอื การถาม – ตอบ การสรา้งช่องทางการสนทนากบัผู้เชีย่วชาญใน
การสอบถามขอ้มลูต่างๆ ในรปูแบบของกลุ่มหรอืบุคคล ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพการสื่อสาร
ภายในองคก์รของสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธภิาพการสื่อสาร พบว่า ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71) ล าดับที่ 1 คือ การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพภายในองค์กร สามารถท าให้พนักงานปฏิบัติงานที่ได้ร ับ
มอบหมาย ไดอ้ย่างมคีุณภาพและมมีาตรฐาน รองลงมาคอื พนักงานสามารถ
สื่อสารในการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
และล าดบัสุดทา้ย คอื พนักงานรูส้ึกพงึพอใจต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ 
ขององคก์ร ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2: ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของรปูแบบการสือ่สารต่อประสทิธภิาพการสือ่สาร 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 

 B Std. Error Beta     
ค่าคงที ่ -0.026 0.322  -0.080 0.936   
สื่อสารจากบนลงล่าง 0.404 0.085 0.373 4.740 0.000** 0.499 2.004 
การสื่อสารจากล่างขึน้บน 0.296 0.071 0.339 4.152 0.000** 0.464 2.154 
การสื่อสารตามแนวนอน 0.282 0.074 0.232 3.827 0.000** 0.839 1.191 
R 0.777       
R Square 
Adjusted R Square 

0.604 
0.595     

  

F-ratio                                        65.020 (0.000**)      
Durbin-Watson 1.962       
ตวัแปรตาม  คอื  ประสทิธภิาพการสื่อสาร 

**p-value < 0.01 
 จากตารางที ่2 พบว่า รปูแบบการสื่อสารมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการสื่อสารทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 60.4  
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ตารางที ่3 : ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของกระบวนการสือ่สารต่อประสทิธภิาพการสือ่สาร 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Tolerance VIF 

 B Std. Error Beta     
ค่าคงที ่ 0.343 0.310  1.106 0.271 1.000 1.000 
กระบวนการสื่อสาร 0.863 0.078 0.696 11.052 0.000**   
R 0.696       
R Square 
Adjusted R Square 

0.484 
0.480     

  

F-ratio 122.140 (0.000**)      
Durbin-Watson 1.426       
        
ตวัแปรตาม  คอื  ประสทิธภิาพการสื่อสาร 

**p-value < 0.01 
 จากตารางที ่3 พบว่ากระบวนการสื่อสารมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการสื่อสารทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 มคี่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 48.4
 
9) อภิปรายผลการวิจยั 
 รูปแบบการสื่อสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 มีค่ าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ์ คิด เป็นร้อยละ 60.4           
เมื่อพจิารณาค่า Beta แสดงว่ารูปแบบการสื่อสารตามล าดบัดงันี้ อนัดบัที ่1 
การสื่อสารจากบนลงล่าง (Beta 0.373) โดยผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผู้ออกค าสัง่
ในการท างานของหน่วยงานอยู่เสมอ ก าหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ และ
คอยใหค้ าแนะน าค าปรกึษาในเรื่องงาน ส าหรบัอนัดบัที ่2 การสื่อสารจากล่าง
ขึน้บน (Beta 0.339) บุคลากรจะสามารถเขา้พบผู้บงัคับบัญชาเพื่อขอ
ค าปรกึษาแนะน าในเรื่องเกี่ยวกบังาน หากพนักงานมปัีญหาในการท างาน
สามารถแจ้งให้ผู้บังคบับญัชาทราบได้ตลอดเวลา และการที่ผู้บงัคบับญัชา
ยอมรบัขอ้เสนอแนะจากบุคลากรเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ข อนัดบัที ่3 การสื่อสาร
แบบแนวนอน (Beta 0.232) พนักงานจะมกีารสื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานและมี
การช่วยกนัแก้ไขปัญหา ขอ้ค้นพบสอดคล้องกบังานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งดงันี้คือ 
งานวจิยัของ [15] พบว่าการตดิต่อสื่อสารมรีปูแบบจากบนลงล่าง งานวจิยัของ 
[11] พบว่าการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสทิธผิลในการ
ท างาน เสรมิดว้ยงานวจิยัของ [10] ทีแ่สดงถงึบรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนซึ่งกนัและกัน 
กระบวนการสื่อสาร ด้านผูส้่งสารและบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร 
ดา้นการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่างตามล าดบั ส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การสื่อสารภายในองคก์รของพนกังาน ซึง่งานวจิยัของ [16] ระบุว่าเมื่อสมาชกิ
หรอืบุคลากรรูส้ึกพอใจกบัการสื่อสารในสถานที่ท างาน มแีนวโน้มต่อความ   
พึงพอใจกับการท างานด้วย  ดังนัน้การก าหนดรูปแบบการสื่อสารจึงมี
ความส าคญัทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน 
 กระบวนการสื่อสารมีอทิธิพลต่อประสิทธภิาพการสื่อสารที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ์ คิดเป็นร้อยละ 48.4 โดย
กระบวนการสื่อสารทีใ่ชใ้นสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย คอื การ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ E-mail โทรสาร โทรศพัท์ การค้นหาขอ้มูล
ผา่นทางสื่อสงัคมออนไลน์ เชน่ line facebook และการสนทนากบัผูเ้ชีย่วชาญ
ซึ่งขอ้ค้นพบสอดคล้องกบังานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งดงันี้คือ [17] ท าการศกึษา
เกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของ
พนักงานบรษิทับิซเินสออนไลน์จ ากดั (มหาชน) ทีพ่บว่า ด้านแหล่งขอ้มูล
พนักงานจะได้รบัขา่วสารจาก E-mail, บอรด์ประกาศ, จดหมายขา่ว และ

หนังสือ หรอืประกาศค าสัง่ บ่อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งขอ้มูลที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ดงันัน้การทีจ่ะชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิประสทิธภิาพการสื่อสารทีด่ ี
 
 
ขึน้นัน้ สารทีเ่ผยแพร่ออกไปควรมกีารให้ความส าคญัในเนื้อหาที่เรยีบเรยีง  
ขดัเกลาให้ชดัเจนถูกต้อง เขา้ใจง่าย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั และยงั
สอดคล้องกบั [10] ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยับรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องคก์ร กระบวนการในการสื่อสารและสื่อสงัคมออนไลน์ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการสื่อสารภายในองคก์รของบรษิทัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร ทีพ่บว่า 
ปัจจยับรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการสื่อสารและ
สื่อสงัคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการสื่อสารภายในองค์กรของ
พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
  
10) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใชใ้น
การเพิม่ประสทิธภิาพการสื่อสารของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย 
ดงันี้ 
 1. ผู้บรหิารควรให้ความส าคญักบัการสื่อสารกนัภายในองค์กรกบั
พนักงาน เช่น ชี้แจงหรือจดัประชุม เพราะถ้าไม่ชี้แจงให้ชดัเจนอาจท าให้
เขา้ใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการถ่ายทอดขอ้มลูแบบปากต่อปาก แมร้ะบบสื่อ 
social จะทันสมัยแต่ควรไตร่ตรองการใช้ เรื่องที่ส าคัญควรแจ้งแบบเป็น
ทางการในลกัษณะที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และควรมกีารพูดคุยกนัภายใน
หน่วยงานใหม้ากขึน้ เพื่อสรา้งบรรยากาศการท างานอย่างมคีวามสุข 
 2. องค์กรควรก าหนดขัน้ตอน หรอืกระบวนการรบั – ส่งข้อมูล
ขา่วสารภายในองค์กรให้ชดัเจน และใชอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสบัสนใน
การรบั-ส่งขอ้มลูขา่วสาร 

3. ผูบ้รหิารและบุคลากรควรมสี่วนร่วมในการพจิารณากระบวนการ
สื่อสารภายในองค์กรร่วมกนั เพื่อหาแนวทางหรอืวธิทีี่เหมาะสมมาใชใ้นการ
สื่อสารภายในองคก์ร 

4. บุคลากรควรเข้าร่วมในกลุ่ม social media เช่น ตัง้ไลน์กลุ่ม 
บุคลากรของสถานีวทิยุกระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย เพื่อเพิม่ชอ่งทางในการ
รบั – ส่งขอ้มลูขา่วสารทีร่วดเรว็และทัว่ถงึ 
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5. ควรปรบัปรุงระบบเทคโนโลยี และช่องทางการสื่อสารภายใน
องคก์รใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการสื่อสารในองคก์ร  

 

11) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้น าเสนอกระบวนการ และรูปแบบ
ของการสื่อสารภายในองค์กรทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการรบั – ส่งขอ้มูล
ข่าวสารของบุคลากร ภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ส่วนกลาง (กรงุเทพมหานคร) ทัง้นี้ในการน าไปเป็นแนวทางปรบัใชพ้ฒันาการ
สื่อสารในองค์กร ควรพจิารณาและศกึษาถงึความเหมาะสมกบับุคลากรและ
ภารกจิหลกัขององค์กร  คอืการน าเสนอขอ้มูลขา่วสารผ่านรายการวทิยุ ขา่ว 
สปอต และสารคด ีหรอือื่นๆ   ผูว้จิยัเหน็ว่าการศกึษาครัง้ต่อไป ควรน าไปต่อ
ยอดใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากปัจจุบนัเป็นยุคของขอ้มูล
ขา่วสารทีไ่รพ้รมแดน มนุษยส์ามารถทีจ่ะรบัรู ้เรยีนรู ้และเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร
ต่างๆ ที่สนใจได้อย่างรวดเรว็ หลากหลายช่องทาง สถานีวิทยุกระจายเสยีง
แห่งประเทศไทย ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในฐานะที่เป็นสื่อหลกัของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีสื่อที่ทนัสมยั มรีูปแบบและกระบวนการสื่อสารที่
ชดัเจน เพื่อจะไดน้ าเสนอขอ้มลูขา่วสารไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
12) กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ เพื่อนทุกคน ที่คอยให้
ก าลงัใจ ใหค้ าแนะน า ใหข้อ้มูลตอบแบบสมัภาษณ์ ใหค้วามช่วยเหลอือย่างดี
ยิง่ จนวทิยานิพนธส์ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีคุณค่าและประโยชน์ของวทิยานิพนธ์
ฉบบันี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทติาแด่ บุพการ ีบูรพาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ที่ท าให้ผู้วิจยัเป็นผูม้กีารศกึษา และ
ประสบความส าเรจ็มาจนตราบเทา่ทกุวนันี้ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบกระบวนการในการท างานของ
แผนกจัดซื้อก่อนและหลังจากน าระบบ E-Procurement มาใช้โดยมี
วตัถุประสงค์ 1.เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระบบการจดัซื้อแบบดัง้เดิมและการ
จดัซื้อแบบ E-Procurement 2.เพื่อศกึษาผลที่ได้รบัจากการน าระบบ E-
Procurement มาใช ้โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตังิานและท าการวเิคราะหผ์ล พบว่าระบบ E-Procurement มขีอ้
ได้เปรยีบทีด่ีกว่าดงัต่อไปนี้ สามารถลดเวลาในการท างานลง ป้องกนัความ
ผิดพลาดในการท างานและเป็นมาตรฐานมากขึ้น ช่วยในการติดตาม
สถานะการท างาน มกีารเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ ช่วยสนับสนุนกลยุทธก์าร
จดัซือ้จดัหาแบบทัว่โลก  
ค าส าคญั: ระบบการจดัซื้อจดัหาออนไลน์,การจดัซื้อ,การจดัซื้อจดัหาแบบ
ดัง้เดมิ,ซพัพลายเออร ์
 
Abstract 
 This study is about comparing the procurement process before 
and after implementing E-Procurement. The objectives of this study are 
1. To compare between traditional procurement and E-Procurement 
processes. 2. To study the result of E-Procurement implementation by 
collecting and analyzing data by means of participated observation to 
understand the benefits of E-procurement. It was found that E-
Procurement had superior advantages as follows. E-Procurement can 
decrease lead time. E-Procurement can prevent human error. The 
process of procurement is properly standardized. E-Procurement help 
for job tracking. It supports Global Sourcing strategy. It provides 
systematic price data collection. 
Keywords: E-Procurement, Procurement, Traditional Procurement, 
Supplier 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประไทยปี 2554-2559 มแีนวโน้ม
เตบิโตลดลง เนื่องมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ปัจจุบนัไทยมี
ความสามารถในการผลติรถยนต์ทุกโรงงานร่วมกนัประมาณ 2 ลา้นคนั
ต่อปี [1], [2] ซึ่งในปี 2558 ผูป้ระกอบการณ์ยานยนต์มกี าลงัการผลติ
เหลืออยู่มากส่งผลต่อก าไรขาดทุนของบริษัท ในสภาวะเช่นนี้บรษิัท

ยานยนต์ต้องมกีารปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดทัง้การลดต้นทุนการผลติ 
และการควบคุมค่าใชจ้่ายในส่วนต่างๆ ซึ่งกว่าครึง่หนึ่งของค่าใชจ้่ายใน
องคก์รนัน้มาจากการซื้อสนิคา้และบรกิาร ซึ่งมกัมมีลูค่าเพิม่สูงขึน้ตาม
สดัส่วนการเตบิโตและการลงทุนขององคก์ร ดงันัน้แต่ละองคก์รจงึตอ้งมี
การบรหิารและจดัการค่าใชจ้่ายด้านการจดัซื้อจดัหาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
การจดัซื้อจดัหาในองค์กรเป็นส่วนส าคญัที่สร้างความสามารถในการ
แข่งขนัใหท้นักบัคู่แข่งทัง้เรื่องราคาและต้นทุนของวตัถุดบิ การจดัซื้อ
จดัหาจงึมผีลโดยตรงต่อต้นทุนของสินคา้ แผนกจดัซื้อมกีระบวนต่างๆ
มากมายทีจ่ าเป็นในการท างาน เช่น การหาซพัพลายเออร์เพื่อมาผลติ
ชิ้นส่วนตามความต้องการ การเสนอราคาโดยซพัพลายเออร์ และการ
ป้อนขอ้มูลราคาลงระบบ ดงันัน้การน าเทคโนโลยเีขา้มาเพื่อช่วยเป็น
การปรบัปรุงการท างานในรปูแบบเดมิทีใ่ชเ้อกสารเป็นหลกั จงึเป็นส่วน
ส าคญัที่จะช่วยลดขัน้ตอนการท างานและสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน เทคโนโลยสีามารถช่วยเพิม่ความถูกต้องและลดความสูญเสยี
ต่างๆภายในกระบวนการท างานได ้ในบรษิทักรณีศกึษามกีารน าระบบ
E-Procurement มาใชใ้นการปฏบิตัิงานในแผนกจดัซื้อจดัหาชิ้นส่วน
รถยนต์ งานวจิยัครัง้นี้จะท าการศกึษากระบวนการในการท างานของ
แผนกจดัซื้อก่อนและหลงัจากน าระบบ E-Procurement มาใช้ เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดร้บัจากการเปลีย่นแปลง 
 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การจดัซ้ือจดัหา 
 บทบาทหน้าทีแ่ละความส าคญัของการจดัซื้อ 
 การจดัซื้อมบีทบาทส าคญัต่อองค์การธุรกจิและองค์การของรฐั 
การมรีะบบการบรหิารงานการจดัซื้อและหน้าทีอ่ื่นทีส่นับสนุนงานดา้น
วสัดุ (การจดัส่งสนิคา้ การจดัการกบัซากวสัดุ ฯลฯ) จงึเป็นสิง่จ าเป็นต่อ
การบรหิารธุรกจิทัง้ทีเ่ป็นธุรการซื้อสนิคา้เพื่อขายต่อและธุรกจิทีท่ าการ
ซื้อมาเพือ่ใชเ้องหรอืน ามาแปรสภาพ 
 การจัดซื้อเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นด้วย ซึ่ง
กระบวนการผลติทัง้หมดต้องการใช้วสัดุและอุปกรณ์ ก่อนที่คนหรือ
เครื่องจกัรจะเริม่ท าการผลติสนิค้า จะต้องมวีสัดุพร้อมในมอืและต้อง
สามารถประกนัได้ว่าจะต้องมกีารจดัหาวสัดุให้ติดต่อกนัเพื่อให้มกีาร
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ตอบสนองต่อความต้องการใหไ้ดต้ามเวลา ตามคุณภาพทีต่้องการและ
เหมาะสมต่อกระบวนการผลติและเครือ่งมอืทีใ่ชอ้ยู่  
 กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อทีจ่ะสามารถทีจ่ะแข่งขนัในตลาดได ้[3] ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นราคา 
คุณภาพ และการส่งมอบ ระบบการจดัซื้อชิ้นส่วนที่มปีระสทิธภิาพ ใน
โรงงานประกอบรถยนต์จะตอ้งสามารถผลติรถทีม่คีุณภาพ ท าการจดัส่ง
ใหก้บัลกูคา้ตามก าหนดเวลา การปรบัปรุงประสทิธภิาพดา้นการจดัซื้อ
จงึเป็นสิง่ส าคญัซึ้งจะท าให้บรษิัทมตี้นทุนของสนิคา้ที่ใชใ้นการผลติที่
ลดลง 
 
2.2  ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศซึง่ประกอบดว้ยฐานขอ้มลูทีน่ ามาใชเ้พือ่การจดัเกบ็ขอ้มลูใน
องคก์รไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยมโีปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้มา เพื่อใชง้านกบั
ระบบงานนัน้ๆโดยเฉพาะ มพีนักงานเก็บขอ้มลูเพื่อน าขอ้มลูเหล่านัน้
มาประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศทีผู่้บรหิารสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต่้อไป ทัง้นี้ระบบสารสนเทศประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้น
ทรัพยากรต่างๆอีกหลายส่วนด้วยกันอันได้แก่ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล
กระบวนการ และบุคลากร [4] 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ จะประกอบดว้ยเทคโนโลย ี2 สาขาคอื 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่ง
เทคโนโลยีทัง้สองจะต้องท างานร่วมกัน เพื่อท า ให้การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพโดยไม่
จ ากดัระยะทาง ไมว่่าจะเป็นการสือ่สารภายในประเทศหรอืต่างทวปีกไ็ม่
เป็นอุปสรรค ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมอีิทธิพลต่อ
กระบวนการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมแห่งภูมปัิญญา ในทาง
ธุ รกิจบริษัท ต่างๆได้น า เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์มาช่ วย เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจดัการ การพัฒนาการเรียนรู้ 
ในขณะทีเ่ทคโนโลยสีือ่สารโทรคมนาคมก่อใหเ้กดิกจิกรรมทีส่รา้งมลูค่า
ทางเศรษฐกจิ อีกทัง้ยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพ
ชวีติของประชากรและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระดบัโลก 
 กระบวนการธุรกจิและระบบสารสนเทศ 
 กระบวนการธุรกจิหมายถงึกลุ่มของกจิกรรมทีป่ระกอบไปดว้ย
การไหลเวยีนของขอ้มูลที่เป็นได้ทัง้วตัถุดบิสารสนเทศ และความรู้ที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธุรกจิ กระบวนการธุรกจิจะอ้างถงึแนวทาง
ทีเ่ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ที่พนักงานต้องร่วมใจกนัท างานร่วมกนัโดย
สารสนเทศและความรูจ้ะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการ ให้
เกดิการประสานงานท างานอย่างราบรื่น ทัง้นี้การธุรกจิทีถู่กน ามาใชใ้น
แต่ละองคก์ร ผ่านเป็นกระบวนการทีด่ าเนินการมาตัง้แต่ในอดตีมคีวาม
ซ ้าซ้อนไม่ทนัสมยั ซึ่งสามารถน ามาปรบัปรุงใหม่ได้ตามสมควร ใน
ขณะเดยีวกนัองคก์รยุคใหมก่ม็กัจะน าระบบสารสนเทศมาบรหิารจดัการ
และควบคุมกระบวนการธุรกจิเหล่านี้ เพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานการท างานที่
ดมีรีะบบและสามารถตรวจสอบไดง้า่ย [5] 
 ระบบสารสนเทศสามารถส่งเสรมิการท างานใหก้บักระบวนการ
ธุรกจิไดเ้พราะสามารถน าระบบสารสนเทศมาท างานแบบอตัโนมตั ิช่วย
ลดขัน้ตอนของกระบวนการทางธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการท างานที่มี
ประสทิธภิาพสูงกว่าการกระท าด้วยมอื เช่นการตรวจสอบเครดติของ

ลกูคา้ การสัง่พมิพใ์บรบัสนิคา้ และใบจดัส่งสนิคา้ การตรวจสอบประวตัิ
การเคลมสินค้าตามใบรับประกันของลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถท าอะไรไดม้ากมาย นอกจากนัน้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัสามารถ
เปลีย่นแปลงการไหลเวยีนของสารสนเทศ เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึได้
ง่าย และเพื่อใช้สารสนเทศร่วมกนัได้ เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถ
รวบรวมขัน้ตอนในการด าเนินงานท าธุรกิจให้ส าเร็จได้ภายในเวลา
อนัรวดเรว็ 
 
2.3 การวดัประสิทธิภาพงานด้านกิจกรรมการจดัซ้ือจดัหา 
  ปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัในการท างานของฝ่ายจดัซื้อคอืการวดัผล 
ซึง่เป็นส่วนส าคญัในการบรหิารจดัการ [6] โดยการประเมนิการบรหิาร
โดยสามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี้ 
 1. การปฏบิตัิงานฝ่ายจดัซื้อ (Operation Activity) จะท าการ
วดัผลการด าเนินการหลกัของฝ่ายจดัซื้อ ยกตวัอย่างเช่น เวลาทีใ่ชใ้น
การปฏบิตังิานจดัซื้อจดัหา จ านวนการออกค าสัง่ซื้อ จ านวนในการขอ
ใบเสนอ 
 2. ดา้นกจิกรรมทางการคา้ (Commercial Activity) เป็นการ
จดัการเพื่อใหก้ารจดัซื้อจดัหาสามารถช่วยในการลดต้นทุนได้ ซึ่งจะมี
การก าหนดเป้าหมายตามยอดการสัง่ซื้อในแต่ละปี และฝ่ายจดัซื้อต้องมี
การท ากจิกรรมเพื่อทีจ่ะสามารถลดราคาให้ไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว ้
 3. การเป็นส่วนหนึ่งของการบรูณาการดา้นโลจสิตกิส์ (Part of 
Integrated Logistic) นอกจากราคาทีส่มเหตุสมผลแลว้ ฝ่ายจดัซื้อต้อง
ท าการประเมนิผลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อ งของ
คุณภาพ การจดัส่ง การปรบัปรุงการจดัส่งของซพัพลายเออร์ ซึ่งก็จะ
ส่งผลต่อการลดตน้ทุนของฝ่ายจดัซื้อไดเ้ช่นกนั 
 4. การวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ฝ่ายจดัซื้อต้องมีกลยุทธ์ที่
สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์หญ่ของบรษิทั ฝ่ายจดัซื้อมบีทบาทส าคญัหลกัใน
ส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ การวดัผลนัน้จะแตกต่างไปตามแต่การ
ก าหนดกลยุทธข์องบรษิทั อย่างเช่น ในปีนี้บรษิทัมกี าไรลดลง ดงันัน้ใน
ส่วนของฝ่ายจดัซื้อตอ้งมกีลยุทธ์ในการลดต้นทุนของสนิคา้ลง โดยการ
ลดจ านวนของ  ซพัพลายเออร์ การรวมขนาดของการจดัซื้อใหม้ขีนาด
ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เกิดการประหยดัจากขนาด นอกจากนี้แล้ว ยงัมกีาร
เปรยีบเทยีบการจดัซื้อสนิคา้จากผูข้ายในประเทศกบัผูข้ายต่างประเทศ
ดว้ย ซึง่มาจากกลยุทธก์ารจดัซื้อจดัหาแบบทัว่โลก (Global Sourcing) 
 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน าระบบ E-Procurement มาใช้ใน
การปฏิบติังาน 

การน าระบบE-Procurement มาช่วยสนับสนุนการปฏบิตังิานใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์หลกัคอืเพื่อน าเสนอทางเลอืก
ในการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง [7] ผลการศึกษาที่ได้คือระบบE-
Procurement ช่วยให้ข ัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้างลดลงกว่าระบบเดิม
หลายขัน้ตอนเมื่อข ัน้ตอนการท างานลดลงสิง่ที่ตามมาคอืเวลาที่ใช้ใน
การท างานลดลงต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง เมื่อใช้ ระบบ              
E-Procurement แลว้หน้าทีข่องฝ่ายจดัซื้อเปลีย่นแปลงไปจากเดิม โดย
หน้าทีด่า้นการออกใบสัง่ซื้อ แกไ้ขปัญหางานธุรการและเอกสาร รวมทัง้
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ติดตามงานลดลงไปกว่าร้อยละ 50 ท าให้เวลาในการท าหน้าที่เจรจา
ต่อรองการหาแหล่งซื้อ การวางแผนและการวเิคราะหม์เีพิม่มากขึน้ 

[8] ท าการศกึษาประสทิธภิาพระบบการประมลูดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการจัดซื้ อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของการจดัซื้อ
จดัจา้งดว้ยการประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ก่อใหเ้กดิความโปร่งใส
มากกว่าการประมลูดว้ยรปูแบบเดมิและก่อใหเ้กดิการลดตน้ทุนของฝ่าย
ภาครฐัและผู้คา้แต่ในเรื่องความรวดเร็วยงัไม่สามารถท าให้เกดิความ
รวดเรว็ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานไดเ้ดีย๋วจะมขี ัน้ตอนมากขึน้ รวมทัง้มี
ความยุ่งยากแต่มคีวามรวดเรว็ในการประมวลผลขอ้มลู 

[9] ท าการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบจดัซื้อโดยใช้
เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการจดัซื้อจดัหาในปัจจุบนั 
ซึ่งได้ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุแบบประกวดราคาปกต ิ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์สอบราคา ตกลงราคา โดยจะท าการศกึษา
เฉพาะพสัดุหลกัได้แก่หมอ้แปลงมเิตอร์ ลูกถ้วยไฟฟ้า และเคเบลิ แลว้
น าเสนอแนวทางในการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการ
จดัซื้อจดัหาพสัดุ เพื่อทีจ่ะใหม้รีะยะเวลาในการด าเนินการจดัซื้อจดัหา
สัน้ทีสุ่ดและเพื่อลดมูลค่าพสัดุคงคลงัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในการด าเนินการ
วจิยัครัง้นี้ไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูการจดัซื้อจดัหา สมัภาษณ์หน่วยงาน
และผูม้เีกีย่วขอ้ง จากผลการวจิยัต่างๆ ท าใหเ้หน็แนวทางต่างๆในการ
ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการจดัซื้อในปัจจุบนั 

[10] การพฒันาระบบสารสนเทศงานจดัซื้อและสนิคา้คงคลงั ของ 
บริษัทเอนไกไทย จ ากดั งานวิจยันี้ มวี ัตถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศงานจดัซื้อและสนิค้าคงคลงัของบรษิทั ซึ่งในระบบปัจจุบนั
ของบรษิัทพบว่ามกีารท างานที่ซ ้าซ้อนและไม่มแีบบแผนที่แน่นอนใน
การควบคุมรายการสนิค้า เกิดความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร จาก
ปัญหาดงักล่าวท าใหบ้รษิัทต้องออกแบบการท างานของระบบควบคุม
รายการสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการพฒันาระบบต้นแบบที่
สามารถแก้ไขปัญหาการสูญหายของเอกสารในระบบโดยใช้
คอมพวิเตอร์มาช่วยในการจดัเกบ็เอกสารทีม่ปีรมิาณมากและสามารถ
ใช้ระบบต้นแบบแก้ไขขัน้ตอนการท างานที่มคีวามซ ้าซ้อนให้เป็นการ
ท างานทีม่รีะบบทีท่ างานไมซ่ ้าซอ้น เพิม่ความรวดเรว็ในการท างาน ลด
ระยะเวลาในการค้นหาขอ้มูลที่ต้องการ อีกทัง้ยงัสามารถช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร คือระบบจะให้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจใน
รูปแบบของรายงานซึ่งจะใช้เวลาการเตรียมข้อมูล เนื่องจากข้อมูล
ทัง้หมดถูกจดัเกบ็ในระบบแลว้ 

[11] ศึกษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย
สรุปว่าการที่รฐับาลน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดัซื้อจดัหา
เพื่อให้การท าการเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต คุ้มค่า มี
ประสทิธภิาพและสามารถจดัซื้อจดัจา้งพสัดุไดใ้นราคา 
 
3. การด าเนินงานวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 1. ท าการศึกษาขัน้ตอนการปฏิบัติงานของการจัดซื้อแบบ
ดัง้เดมิ 

 2. ท าการศึกษาขัน้ตอนการปฏบิตัิงานของการจดัซื้อโดยใช้
ระบบ  E-Procurement  
 3. เก็บขอ้มูลศกึษาความแตกต่างระหว่างระบบเก่าและระบบ
ใหม่ โดยการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานและการจด
บนัทกึขอ้มลู 
 4. ท าการวเิคราะห์และสรุปผลจากการน า E-Procurement มา
ใช ้
 5. ท าแบบสมัภาษณ์เพื่อยนืยนัว่าผลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ว่า
สอดคล้องกับความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ระบบ                
E-Procurement โดยแบบสมัภาษณ์มกีารทดสอบค่าความเทีย่งตรงว่า
สามารถน าไปใชใ้นการสมัภาษณ์ได ้
 6. ท าการสมัภาษณ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีว่าคดิเหน็อย่างไรกบัผล
การวเิคราะห ์จากการเปลีย่นมาใชร้ะบบE-Procurement 
 7. สรุปผลการการน า E-Procurement มาใช ้
 
3.2 การเกบ็ข้อมลู  
 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของการจัดซื้อแบบดัง้เดิมและการจัดซื้อโดยใช้ระบบE-
Procurement ท าการจดบนัทกึขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลในช่วงเวลา
ระหว่างการปฏบิตังิานของระบบนัน้ 
 
3.3 การท าแบบสมัภาษณ์ 
 หลังจากท าการออกแบบสัมภาษณ์แล้วท าการหาค่าความ
เทีย่งตรงของแบบสมัภาษณ์โดยการทดสอบค่าความเทีย่งตรงของแบบ
สมัภาษณ์(IOC) จากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสมัภาษณ์การ
วิจัยเพื่อยืนยนัว่าแบบสัมภาษณ์ตรงตามวตัถุประสงค์และสามารถ
น ามาใชไ้ดห้รอืไม ่ 
 
เกณฑก์ารวดั          
1.      ขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.67-1.00 มคี่าความเทีย่งตรง 
ใชไ้ด ้
2.      ขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ต ่ากว่า 0.67 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้มไ่ด ้
โดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ลอืกมาตอบแสดงความคดิเหน็ม ี3 ท่านไดแ้ก่ 
 1. รองผูอ้ านวยการฝ่ายวางแผนงานแผนกจดัซื้อ  
 2. ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนงานแผนกจดัซื้อ  
 3. ผูป้ฏบิตังิานแผนกจดัซื้อ  
 ผลที่ได้รบัจากการใช้ระบบ E-Procurement ของบริษัท
กรณศีกึษา ไดม้กีารอา้งองิตวัชีว้ดัในการวดัผลการปฏบิตังิาน ดงัหวัขอ้
ต่อไปนี้ 
1. เวลาในการปฏบิตังิานหลงัจากใช ้E-Procurement 
2. ความผดิพลาดในการป้อนราคาจากฝ่ายจดัซื้อ 
3. มาตรฐานในการท างานระหว่างจดัซื้อและซพัพลายเออร์ 
4. ความสามารถในการตดิตามสถานะในการท างาน 
5. ความสามารถในการช่วยให้กลยุทธ์ Global sourcing ประสบ
ความส าเรจ็ 
6. การเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 
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4. ผลการด าเนินงานวิจยั 
 การจดัซื้อจดัหานัน้มสี่วนส าคญักบัองค์กรที่จะสามารถสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัไดท้ัง้ในเรือ่งของราคาและคุณภาพเพื่อตรง
ตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั บรษิัทมกีารประยุกต์น าระบบ
ต่างๆมาใชใ้นการท างานแต่ยงัไม่ครอบคลุมในทุกกระบวนการท างาน 
ดงันัน้ผู้บริหารมแีนวคิดในการน าระบบE-Procurement มาใช้เพื่อ
เชือ่มโยงการท างานของจดัซื้อในทุกๆส่วน ผ่านระบบออนไลน์ 
 
4.1 ภาพรวมเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัหาแบบดัง้เดิมและการจดัซ้ือ
จดัหาแบบออนไลน์ 
 ระบบการจดัซื้อจดัหาแบบดัง้เดมิ 
 การจดัซื้อจดัหาแบบดัง้เดมิ (Traditional Procurement) หรอื
การจดัซื้อแบบทัว่ๆไป เนื่องจากทุกองค์กรมคีวามคล้ายคลงึกนัโดย
ฝ่ายจดัซื้อในองค์กรต่างๆกท็ าหน้าทีห่ลกัในการเปลีย่นใบขออนุมตัซิื้อ 
(Purchase Requisition หรอืทีเ่รยีกว่าใบ PR ) ซึ่งเป็นเอกสารทีใ่ชก้นั
ภายในองค์กร และใบสัง่ซื้อ (Purchase order หรอืเรยีกว่าใบ PO) ซึ่ง
เป็นเอกสารส าหรบัตดิต่อสัง่ซื้อภายนอกองคก์ร 
 การจดัซื้อแต่ละครัง้ ฝ่ายจดัซื้อมหีน้าทีใ่นการรวบรวมปรมิาณ
ของสนิคา้ที่ต้องการทัง้หมด เพื่อท าการสรรหาผู้ขายสนิค้าตามความ
ตอ้งการ ซึง่โดยปกตแิลว้ฝ่ายจดัซื้อจะท าการสรรหาผูข้ายมากกว่าหนึ่ง
รายเพื่อเปรยีบเทยีบราคา หรอืในบางครัง้อาจใชผู้ข้ายรายเดมิ เพื่อให้
ราคาสนิคา้นัน้อยู่ในงบประมาณทีต่ ัง้ไว ้
 โดยกระบวนการส่วนมากของการจดัซื้อในรูปแบบดัง้เดมินัน้ 
ฝ่ายจดัซื้อส่วนใหญ่หมดเวลาไปกบังานด้านเอกสาร และการติดตาม
ประสานงานในเรื่องทัว่ไป ซึ่งแท้จรงิแล้ว ฝ่ายจดัซื้อควรให้เวลาและ
ความส าคญักบังานดา้นการวางแผนเชงิกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
และมุ่งเน้นด้านการเจรจาต่อรองราคาสินค้า (Negotiation) หรือ
แมก้ระทัง่การหาผูค้า้รายใหม่        (New Strategic Partners) อนัถอื
เป็นงานทีช่่วยสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ร 
 ระบบการจดัซื้อจดัหาออนไลน์ 
 จากประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัฝ่ายจดัซื้อทีก่ล่าวมานัน้ทัง้เรื่อง
การใช้เวลาส่วนมากไปกบังานเอกสาร จนขาดการวางแผนกลยุทธ์ที่
สามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัองค์กรไดม้ากกว่า ซึ่งเป็นปัญหาทีเ่กดิสะสม
มานานจนกลายเป็นความเคยชิน ท าให้หลายองค์กรมองขา้มปัญหา
ดงักล่าว หรอืมองว่าเป็นปัญหาทีไ่มส่ามารถปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขี ึน้ได้ 
 แต่ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) หรอื 
“อนิเตอรเ์น็ต” (Internet) ทีไ่ดเ้ขา้มามสี่วนเกีย่วขอ้งกบัทุกกจิกรรมของ
คนทัว่ไป รวมถึงงานจดัซื้อจดัหาด้วย โดยเครื่องมอืการจดัซื้อจดัหาที่
ก าลงัเป็นที่นิยมและได้รบัการกล่าวถึงจากหลายองค์กรทัง้ภาครฐัและ
เอกชนในขณะนี้คอื “การจดัซื้อจดัหาออนไลน์” (E-Procurement) 
 การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กบั
การจัดซื้ อจัดหาภายในองค์กร  และครอบคลุมไปถึงด้านการ
ประสานงานกบั   ซพัพลายเออร ์ซึง่เรยีกกนัอย่างคุน้เคยว่า การจดัซื้อ
จดัหาออนไลน์นัน้ถอืเป็นการจดัซื้อแบบบรูณาการ  
  
4.2 ระบบการจดัซ้ือจดัหาของบริษทักรณีศึกษา 
 ขัน้ตอนในการจดัซื้อจดัหาชิน้ส่วนรุ่นใหม่ของบรษิทักรณศีกึษา 

 กระบวนการจดัซื้อจดัหาขององค์กรนัน้เริม่จากแผนกวจิยัและ
พฒันาสนิคา้เป็นผูย้ ื่นความต้องการในการซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ หลังจาก
นัน้  ค าร้องจะถูกส่งต่อไปยงัแผนกCost Engineering เพื่อท าการ
วเิคราะหแ์ละก าหนดเป้าหมายของราคาชิ้นส่วนและราคาเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการผลติ หลงัจากนัน้ขอ้มลูการรอ้งขอการสัง่ซื้อ จะถูกส่งไปยงัแผนก
จดัซื้อโดยออกเอกสารการรอ้งขอคดัเลอืกซพัพลายเออร์ เพื่อใหแ้ผนก
จดัซื้อท าการจดัหาซพัพลายเออรใ์หต้รงตามความตอ้งการ  
 แผนกจดัซื้อจะด าเนินการหาซพัพลายเออร์ และท าการส่งค า
ขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคา โดยค าขอนัน้จะท าการส่งให้กบัซัพ
พลายเออรผ์่านจดหมายอเิลคทรอนิคสแ์ละเมือ่ซพัพลายเออร์ท าการส่ง
ราคามา พนกังานในแผนกจดัซื้อ จะเป็นผูว้เิคราะห์ท าการเปรยีบเทยีบ
ว่าบรษิัทไหนสามารถท าการผลติสนิค้าได้ตรงตามความต้องการมาก
ทีสุ่ด โดยพจิารณาจาก ราคาชิ้นส่วน คุณภาพ การขนส่ง และการวจิยั
และพฒันาสนิคา้ของซพัพลายเออร์ เมือ่ท าการเลอืกซพัพลายเออร์ได้
แลว้ แผนกจดัซื้อจะท าขอ้ตกลงสญัญาการสัง่ซื้อ  
 เมื่อกระบวนการคดัเลือกซัพพลายเออร์และการเสนอราคา
เสร็จสมบูรณ์ แผนกจัดซื้อจะท าการป้อนราคาเข้าระบบโดยฝ่าย
สนับสนุนจดัซื้อ จะท าการน าราคาเข้าระบบ โดยการกรอกราคาเขา้ไป
ในถงัการสัง่ซื้อสนิคา้ เมือ่มรีาคาในระบบแลว้ฝ่ายวางแผนการผลติจะ
ปล่อยใบสัง่ซื้อใหก้บั       ซพัพลายเออร์ซึ่งมทีัง้จ านวน เวลา สถานที ่
และราคา อยู่ในแบบใบสัง่ซื้อทีอ่อกไปนัน้เอง  
 รูปแบบการเสนอราคาและการอินพุตราคาของระบบจดัซื้อ
ดัง้เดมิ 
 ในปัจจุบนัแผนกจดัซื้อจะท าการส่งขอ้มลูการขอใบเสนอราคา
จากซัพพลายเออร์ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หลงัจากนัน้ซัพ
พลายเออร์จะท าการส่งใบเสนอราคากลับมาที่จ ัดซื้อจะท าการ
เปรยีบเทยีบเพื่อใหไ้ด้      ซพัพลายเออร์ทีเ่หมาะสมที่สุดตามเกณฑ์
ของบรษิทั หลงัจากคดัเลอืก      ซพัพลายเออรไ์ดแ้ลว้ ในเรื่องของการ
ป้อนราคาจะเป็นหน้าทีข่องฝ่ายสนบัสนุนท าการกรอกขอ้มลูลงไปในถงั
การสัง่ซื้อสนิคา้ ซึ่งจะเป็นส่วนทีจ่ะเชื่อมโยงในทุกแผนกทีเ่กีย่วขอ้งใน
การน าราคาไปใช ้โดยฝ่ายการเงนิจะน าราคาชิ้นส่วนไปใชเ้พื่อจ่ายเงนิ
ใหก้บั ซพัพลายเออร์ ฝ่ายวางแผนการผลติทีท่ าการออกแผนการผลติ
ซึง่จะมขีอ้มลูราคาชิน้ส่วนออกไปดว้ยเพื่อให้      ซพัพลายเออร์เปิดใบ
เรยีกเกบ็เงนิมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงันัน้ความถูกตอ้งในการท าราคาลงใน
ระบบนัน้จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมาก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาความ
บกพร่องของบุคคลในการท างานก็เป็นผลท าให้เกดิการป้อนราคาผดิ 
ซึ่งก็เป็นผลท าให้เกดิความสูญเสยีในการท างานเนื่องจากขอ้มลูมสี่วน
เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน การแก้ไขจงึเป็นเรื่องที่เสียเวลาและลด
ประสทิธภิาพการท างาน 
 
4.3 การเปรียบเทียบระบบการจัดซ้ือแบบดัง้เดิมกับระบบ                    
E-Procurement 
 จากการเกบ็ขอ้มลูโดยการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมนัน้ ท า
ให้เห็นความแตกต่างในขัน้ตอนการท างานของระบบการจดัซื้อแบบ
ดัง้เดมิกบัระบบE-Procurement ดงัต่อไปนี้ 
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 ขัน้ตอนการท างานของระบบจดัซื้อแบบดัง้เดมิ 
1. ส่งการร้องขอใบเสนอราคาไปยังซัพพลายเออร์ผ่านจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์
2. ซพัพลายเออรส์่งใบเสนอราคาผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
3. แผนกจดัซื้อออกใบค ารอ้งขออนุมตัริาคา (Price application) 
4. ส่งเอกสารใบค ารอ้งขออนุมตัริาคาใหผู้บ้รหิารท าการอนุมตัริาคา 
5. ผูบ้รหิารท าการอนุมตัริาคาผ่านเอกสาร 
6. ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบจดัซื้อท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
การจดัซื้อผ่านเอกสาร  
7. ฝ่ายวางแผนงานจดัซื้อ ท าการป้อนราคาลงระบบส่วนกลาง 
8. ฝ่ายวางแผนงานจดัซื้อ ออกใบยนืยนัราคาใหก้บัซพัพลายเออร์ 
  
 ขัน้ตอนการท างานระบบจดัซื้อ E-Procurement 
1. ส่งการขอราคาผ่านระบบE-Procurement 
2. ซพัพลายเออรส์่งใบเสนอราคาผ่าน ระบบE-Procurement 
3. ซพัพลายเออรเ์สนอราคาผ่านระบบE-Procurement 
4. แผนกจดัซื้อรบัใบเสนอราคาผ่านระบบและท าการยืน่ขออนุมตัริาคา
ผ่านระบบ 
5. ผูบ้รหิารท าการอนุมตัริาคาผ่านระบบE-Procurement 
6. ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบจดัซื้อ ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การจดัซื้อผ่านระบบ 
7. ระบบE-Procurement จะออกใบยนืยนัราคาซื้อขายใหก้บัซพัพลาย
เออร์แบบอัตโนมตัิ โดยยนืยนัข้อมูลแจ้งจากระบบผ่านทางจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์
 
4.4 ผลท่ีได้จากการเปล่ียนมาใช้ E-Procurement System 
 เวลาในการปฏบิตังิานในระบบจดัซื้อแบบดัง้เดมิและหลงัจาก
เปลีย่นมาเป็นระบบE-Procurement 
 เวลาในการท างานโดยเฉลีย่ของแผนกจดัซื้อในการท าราคาอยู่
ที ่31.5 นาท ีและเวลาในการท างานโดยเฉลี่ยหลงัจากเปลี่ยนมาเป็น
ระบบ     E-Procurement อยู่ที ่13 นาท ีซึง่ลดเวลาในการท างานละถงึ
รอ้ยละ58 จงึสรุปไดว้่าหลงัจากทีเ่ปลีย่นมาใชร้ะบบE-Procurementแลว้ 
เวลาในการปฏิบตัิงานของแผนกจดัซื้อลดลงเนื่องจากโปรแกรม E-
Procurement สามารถช่วยในการลดขัน้ตอนการท างาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เวลางานของฝ่ายควบคุมและตรวจสอบจดัซื้อ 

 ความผดิพลาดในการป้อนราคาจากฝ่ายจดัซื้อ 
 ระบบจดัซื้อแบบดัง้เดมิการน าราคาที่ไดร้บัการอนุมตัิส่งผ่าน
ไปยงัระบบส่วนกลางของบริษัทในการน าราคาเข้าระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลางนัน้จะถูกป้อนโดยฝ่ายจดัซื้อเป็นผูป้้อนราคาผ่านระบบ ซึ่งใน
ระบบจดัซื้อแบบดัง้เดมิทีผ่่านมาจะเกดิความผดิพลาดบ่อยครัง้ในป้อน
ขอ้มลูเขา้ไปไมต่รงกบัราคาทีจ่ดัซื้อไดท้ าการตกลงกบัซพัพลายเออร์ 
 ระบบE-Procurement ในการน าราคาทีไ่ดร้บัการอนุมตัสิ่งผ่าน
ไปยงัระบบส่วนกลางของบรษิทั คอืเมือ่ราคาไดร้บัการอนุมตัแิลว้ระบบ
จะท าการส่งผ่านข้อมูลไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางของบริษัท โดย
อตัโนมตั ิ ดัง้นัน้ความผดิพลาดของการป้อนราคาผดิของฝ่ายจดัซื้อจงึ

ไม่เกดิขึน้อีก เป็นผลท าให้การท างานเกดิความโปร่งใส และลดความ
ผดิพลาดจากการป้อนราคาในระบบจดัซื้อแบบดัง้เดมิ 

 มาตรฐานในการท างานระหว่างแผนกจดัซื้อและซพัพลายเออร์ 
 ในระบบE-Procurement การเสนอราคาทุกครัง้ต้องไดร้บัการ
อนุมตัจิากผู้บงัคบั บญัชา โดยเมื่อจดัซื้อท าการส่งหมายเลขชิ้นส่วนที่
ต้องการผ่านระบบแล้วผู้บังคับบัญชาต้องท าการอนุมัติบนระบบ 
หลงัจากทีผู่บ้งัคบับญัชาอนุมตับินระบบแลว้ ขอ้มลูการขอราคาถงึจะถูก
ส่งไปยงัซพัพลายเออร ์
 รูปแบบการเสนอราคาผ่านระบบE-Procurement ในการตอบ
กลบัราคาจากซัพพลายเออร์นัน้ ระบบมกีารออกแบบให้ผู้ตอบราคา
ต้องใส่รายละเอียดของสนิค้าว่ามขี ัน้ตอนในการผลิตอะไรบ้าง ราคา
เท่าไหร่ วตัถุดบิใชอ้ะไร ซึง่ทุกซพัพลายเออร์ต้องตอบราคาบนรูปแบบ
เดยีวกนั ท าใหก้ารตอบราคานัน้เป็นมาตรฐาน 

 ความสามารถในการตดิตามสถานะในการท างาน 
 ระบบE-Procurement สามารถบอกสถานะของการท างานได้
ว่าตอนนี้ราคาทีท่ าการขอไปยงัซพัพลายเออรน์ัน้ถูกตอบกลบัมาหรอืไม ่
สถานะของการท าราคานัน้อยู่ในส่วนใด ไม่ว่าจะเป็นสถานะของการ
คอย   ซพัพลายเออร์ตอบกลบัราคาหรอือยู่ในส่วนของการขออนุมตัิ
ราคาจากผูบ้งัคบับญัชา ถ้าอยู่ในส่วนของการรอผูบ้งัคบับญัชาอนุมตักิ็
สามารถดูไดว้่าอยู่ที่ท่านใด และข้อมูลสถานะทุกอย่างจะสามารถดูได้
แบบReal time 
 ความสามารถในการช่วยใหก้ลยุทธ์ Global Sourcing ประสบ
ความส าเรจ็ 
 ในระบบE-Procurementนัน้ การตอบราคาจากซพัพลายเออร์
ท าโดยผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยรปูแบบในการตอบราคานัน้ซพัพลาย
เออร์จะต้องท าการกรอกขอ้มลูรายละเอยีดเปรยีบเสมอืนใบเสนอราคา 
ทีต่้องบอก ชนิดของวตัถุดบิ กระบวนการในการผลติ ค่าใชจ้่ายในการ
ให้บริการ การจัดส่ง และอื่นๆ ซึ้งข้อมูลทัง้หมดจะถูกเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกนัภายในระบบและถูกบนัทึกไว้ ระบบนี้ได้ท าการติดตัง้ไปยัง
บรษิัทลูกในประเทศต่างๆ เช่น ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซยี ญี่ปุ่ น อเมรกิา 
ซึ่งเมือ่ท าการคดัเลอืกซพัพลายเออร์เพื่อผลติชิ้นส่วนสามารถน าราคา
ในแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบได้ ท าให้เพิ่มความสามารถในการ
จดัซื้อจดัหาชิน้ส่วนทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ทัง้ดา้นราคา คุณภาพ การบรกิาร 
และอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในแต่ละประเทศกจ็ะมรีายละเอยีดในส่วนต่างๆ
ที่แตกต่างกัน การจัดซื้อจัดหาทัว่โลกจะท าให้สามารถคดัเลือกซัพ
พลายเออรท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดและสามารถสรา้งความสามารถในการจดัซื้อ
จดัหาใหเ้พิม่มากขึน้อกีดว้ย 
 การเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบ (Database System) 

    ในระบบE-Procurement การเก็บข้อมูลประวัติการ
เปลี่ยนแปลงราคาทัง้หมดจะถูกบนัทกึไว้ในฐานขอ้มูล ซึ่งง่ายต่อการ
คน้หาและมรีายละเอยีดย่อยในการบอกขอ้มลูอย่างละเอยีดว่าราคาใน
แต่ละครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงนัน้ เปลีย่นแปลงเมื่อไหร่ เปลีย่นแปลง
ดว้ยเหตุผลอะไร และในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครัง้เกดิขึน้จากส่วน
ไหนลดลงหรอืเพิม่ขึน้กีบ่าท ขอ้มลูต่างๆ ทีอ่ยู่ในระบบจะถูกจดัเกบ็ไว ้
ดงันัน้เมื่อจดัซื้อต้องการทราบข้อมูลในอดตีก็สามารถค้นหาได้อย่าง
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ง่ายดาย ท าให้เกดิความรวดเร็วในการท างาน เพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างาน 
 
5. สรปุผล 

จากการศกึษาเปรยีบเทยีบกบัระบบการจดัซื้อแบบดัง้เดมิ พบว่า
ระบบ E-Procurement มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีด่กีว่าดงัต่อไปนี้  1. สามารถลด
เวลาในการท างานลงร้อยละ 58 2. ระบบE-Procurement สามารถ
ป้องกนัความผดิพลาดจากการป้อนราคาของพนักงาน การป้อนราคา
ผดิจงึไมเ่กดิขึน้อกี 3.การท างานของแผนกจดัซื้อเป็นมาตรฐานมากขึน้ 
ในเรื่องของรูปแบบการเสนอราคา และความโปร่งใสในการเสนอราคา
จากซพัพลายเออร์ 4.ช่วยในการตดิตามสถานะการท างาน เพิม่ความ
สะดวกและรวดเร็วในการติดตามงาน 5. ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การ
จดัซื้อจดัหาแบบทัว่โลกสามารถท าการเปรียบเทียบราคาของแต่ละ
ประเทศผ่านระบบไดอ้ย่างรวดเรว็ 6. การเกบ็ขอ้มลูดา้นราคาอย่างเป็น
ระบบ 

นอกจากข้อดีของระบบ E-Procurement แล้ว ขอ้เสียที่ต้อง
ค านึงถึงคอืการรัว่ไหลของขอ้มูลจากการโจรกรรมข้อมูล ซึ่งระบบE-
Procurementเป็นการท างานบนอนิเตอร์เน็ต อาจจะมีผูไ้ม่หวงัดเีขา้มา
ขโมยขอ้มลูได ้ท าใหต้อ้งมกีารป้องกนัเพือ่มใิหผู้อ้ื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้มา
ใชง้านและดงึขอ้มลูขอ้เสยีถดัมาคอืการท างานบนระบบออนไลน์ ดงันัน้
เมื่อไม่มอีินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถท างานผ่านระบบE-Procurementได ้
ผูใ้ชง้านทุกคนตอ้งมกีารเชือ่มต่อกบัอนิเตอรเ์น็ตถงึจะสามารถใชง้านได้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ผู้เกีย่วขอ้งทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามรู ้ความเมตตา 
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ตลอดจนอาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยั ทีก่รุณาให้
ค าแนะน า ปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความ
เอาใจใส่อย่างดยีิง่ จนท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ 1) ศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกับความพึง

พอใจในการเลอืกซือ้นมพรอ้มดื่ม  2) ศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมกบัความ
พงึพอใจในการเลือกซื้อนมพรอ้มดื่ม3) วเิคราะห์ทศันคติด้านการรบัรูท้ีม่ผีล
ต่อความพงึพอใจในการเลอืกซื้อนมพรอ้มดื่มของผูบ้รโิภคประชากรตวัอย่าง
400คนสถติทิีใ่ชส้ถติเิชงิพรรณนา ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน Independent T-testOne-way ANOVAและ การ
วเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุผลการศกึษา1) ผูบ้รโิภคเป็นหญงิ อายุมากกว่า 
40 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชนรายได้ต่อเดอืนอยู่ที ่
15,001 – 30,000 บาท ดื่มนม 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ช่วงเวลาทีด่ื่มก่อนมื้อ
อาหารและก่อนนอน ดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 2) ปัจจัยด้านอายุ วุฒิ
การศกึษา อาชพี และระดบัรายได้ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจในการ
เลอืกซือ้นมพรอ้มดื่ม 3) พฤตกิรรมดา้นชว่งเวลาการบรโิภค รสชาต ิลกัษณะ
และขนาดของบรรจุภณัฑ ์มผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกซื้อนมพรอ้มดื่ม  
4) ทศันคติการรบัรู้ของผู้บริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อนม
พรอ้มดื่มดา้นผลติภณัฑแ์ละราคา 
ค าส าคญั:นมพร้อมดื่ม, พฤตกิรรมผูบ้รโิภค, ทศันคตดิ้านการรบัรู,้ กลุ่ม
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 

The objectives were 1) To compare the personal factors with 
the satisfaction in purchasing instant milk products. 2)To compare the 
consumer’s behaviorswiththe satisfactionsinpurchasing instant milk 
products. 3) To analyze the attitudes that influence satisfactionsin 
purchasing instant milk products. Samples were 400 consumers in 
Bangkok. The statistics employed in this research were the descriptive 
statistical analysis frequency, percentage and standard deviation and 
theinferential statistical analysis to test the difference between two 
independent groups (t-test) and to determine the difference between 
the average of the samples from more than 2 groups(ANOVA)and 
multiple linear regression analysis.The results of this research were 1) 
consumers are women aged more than 40 years. Education Bachelor’s 
degree and worked as company employees.Income level at 15001-
30000 baht per month. The frequency of milk drinking 2-3 time per 
week drink before meals and before bed. Type of pasteurized with 

tasteless. Packing size between 85-500 ml. and most of the information 
on the label considers nutritional information. 2) the different of 
personal factorsin terms of age, education, occupation and income 
level factorshadthe different of satisfaction of purchasing instant milk. 3) 
the differentof consumer behaviors in time of consumption, taste 
selection, characteristics and sizes of packaging hadthe different of 
satisfaction of purchasing instant milk. 4) Consumer perceptual 
attitudeshad affected thesatisfaction of purchasing instant milk in terms 
of product and price. 
Keywords:instant milk, Consumer Behavior, perceptual attitudes, 
Consumers in Bangkok 
 
1) บทน า 

จากพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 
ทีท่รงเป็นพระราชบดิาแห่งกจิการโคนมไทย ในการพฒันาอุตสาหกรรม
นมและส่งเสรมิอาชพีการเลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยนืในอนาคต ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยไดจ้ดัให ้นมและผลติภณัฑ์ เป็นหนึ่งในสาขาย่อยจาก
ทัง้หมด 12 สาขาซึ่งประกอบด้วยสนิคา้ คอื นมสด นมพรอ้มดื่ม นม
เปรีย้ว นมอดัเมด็ นมผง นมขน้หวาน โยเกริ์ต ครมี เนย ไอศกรมี และ
ผลติภณัฑ์ที่มนีมเป็นส่วนประกอบหลกั ไม่ว่าจะเป็นนมโค หรอืสตัว์
อื่นๆนักโภชนาการถือว่า น ้านม หรอื นม เป็นอาหารที่ทรงคุณค่า มี
ความสมบูรณ์ในตวัเอง มสีารอาหารมากมายและอยู่ในสดัส่วนทีส่มดุล 
องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture 
Organization: FAO) จึงได้ให้ความส าคัญและได้ก าหนดให้ว ันที่ 1 
มถุินายนของทุกปี เป็น "วนัดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้
ประเทศต่างๆ และองค์กรเหน็ถงึความส าคญัและสนับสนุนการบรโิภค
นม ปัจจุบนัประเทศไทยคอืฐานการผลติน ้านมดบิทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดใน
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) มปีรมิาณการผลติกว่าลา้นตนัต่อปี 
แต่คนไทยกลบัดื่มนมเพยีง 14 ลติรต่อคนต่อปีเท่านัน้ ในขณะทีเ่อเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใตด้ืม่นมเฉลีย่ 60 ลติรต่อคนต่อปี [1] 
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1.1) ประเดน็ปัญหา และกรอบแนวคดิการวจิยั แสดงดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั ม ี3ขอ้ไดแ้ก่ 
1.2.1) ศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพงึ

พอใจในการเลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ 
1.2.2) ศกึษาเปรยีบเทยีบพฤติกรรมกบัความพงึพอใจ

ในการเลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ 
1.2.3) วเิคราะห์ทศันคติดา้นการรบัรูท้ ีม่ผีลต่อความพงึ

พอใจในการเลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ของผูบ้รโิภค 
 

1.3) สมมตฐิานการวจิยัม ี3ขอ้ไดแ้ก่ 
1.3.1) ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ 

วุฒกิารศกึษา อาชพี และระดบัรายไดม้ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืก
ซื้อนมพร้อมดืม่ในกลุ่มผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
(สมมตฐิานที ่1) [2] 

1.3.2) พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความ
พึงพอใจ ในการ เลือกซื้ อนมพร้อมดืม่ ในกลุ่ มผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั(สมมตฐิานที ่2) [3] 

1.3.3) ทศันคติด้านการรบัรู้ของผู้บริโภคมผีลต่อความ
พึงพอใจในการ เลือกซื้ อนมพร้อมดืม่ ในกลุ่ มผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร (สมมตฐิานที ่3) [4] 

1.4) ขอบเขตการวจิยั 
ขอบเขตด้านประชากร การวิจยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ท าการศกึษา

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา พนักงานประจ าส านักงาน และประชาชนที่
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดแ้ก่ ปรมิาณและความถี่
ในการบรโิภคช่วงเวลาของการบรโิภคประเภทและรสชาติทีบ่รโิภคและ
การพจิารณาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านทศันคต ิไดแ้ก่ 
ความรูค้วามเขา้ใจ การรบัรูถ้งึประโยชน์การรบัรูถ้งึความจ าเป็นในการ
บรโิภคนมและ การรบัรูด้า้นปรมิาณในการบรโิภค และปัจจยัดา้นความ

พึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดื่มของผู้บริโภค ได้แก่  ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ในงานวิจัยในครัง้นี้ผู้ว ิจ ัยได้เริ่ม
ท าการศกึษาตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2559  จนถงึ3 มนีาคม 2560 

 
1.4) นิยามศพัทเ์ฉพาะในงานวจิยันี้ 
นมพรอ้มดืม่ (Instant milk) : หมายถงึน ้านมจากเต้านมของแม่

โคทีถู่กรดีและน ามาผ่านกรรมวธิกีารผลติต่างๆใหอ้ยู่ในลกัษณะทีเ่ป็น
ของเหลวทีพ่รอ้มจะดืม่ไดเ้ท่านัน้โดยกระบวนการทีส่ าคญักระบวนการ
หนึ่งได้แก่การฆ่าเชื้อด้วยความรอ้น ( Heat Treatment) เพื่อท าลาย
จุลนิทรยีร์วมถงึเอนไซมต่์างๆทีไ่มต่อ้งการใหม้อียู่ในนมเช่นเอนไซมไ์ล
เปสที่ท าให้เกดิกลิน่หนืในนมฯลฯตลอดจนช่วยยดือายุการเก็บรกัษา
ผลติภณัฑน์มพรอ้มดืม่ใหย้าวนานขึน้ [5] 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) : หมายถงึ ความถี ่
ปริมาณ ช่วงเวลา ประเภทและรสชาติ และการพิจารณาข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์ซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ทศันคตดิา้นการรบัรู้ (Perceptual attitudes) : หมายถงึ ความ
คดิเห็นของผู้บรโิภคหลงัจากการมีความรู้ ความเขา้ใจ รบัรู้ รู้จกัแล้ว 
เกดิความเชือ่ แสดงออกถงึความรูส้กึในทางสนบัสนุนหรอืปฏเิสธ และมี
แนวโน้มในอนาคตในการซื้อนมพรอ้มดืม่ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) : หมายถึงเป็นความรู้สึกของ
ผูบ้รโิภคทมีต่ีอส่วนประสมทางการตลาดเป็นความรูส้กึทีพ่อใจต่อการ
เลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ 
 

1.5) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1.5.1) นกัการตลาดสามารถน าผลจากการวจิยัครัง้นี้  ไป

ใชใ้นการปรบัปรุงกลยุทธ์การขยายการตลาดของผลติภณัฑ์นมพรอ้ม
ดืม่ เพิม่ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและขยายต่อไปยงัประเทศเพือ่น
บา้นไดใ้นอนาคต 

1.5.2) ผูป้ระกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
นมพรอ้มดืม่ เกษตรกรผูท้ าปศุสตัว ์ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑ์นม
รายย่อย ใชผ้ลการวจิยัเป็นแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม้คีุณภาพ
และรปูลกัษณ์ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคตต่อไป 

 
2) วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู และน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติ ิตามล าดบั ดงันี้ 
2.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.1.1) ประชากรทีใ่ช้ในงานวจิยัครัง้นี้  คอื ประชาชนที ่

อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ชีวีติประจ าวนัที ่
ต้องเร่งรบีตามสภาวะสงัคมเมอืง และจ าเป็นทีจ่ะต้องไดร้บัสารอาหาร
อย่างครบถว้นและเพยีงพอโดยทีม่เีวลาทีใ่ชใ้นการบรโิภคทีจ่ ากดั 

2.1.2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ประชาชนทีพ่กั
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างการวจิยัเชงิปรมิาณ เลอืกใชสู้ตร Cochran[6]โดยการวจิยันี้ไม่
ทราบสดัส่วนของประชากรทีแ่น่นอน ใชส้ตูร; 
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n คอื ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการ 
e คือระดบัความคลาดเคลือ่นของการสุ่มตัวอย่างทีย่อมให้

เกดิขึน้ได ้
Z คอืค่า Z ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่หรอืระดบันัยส าคญั (ทีร่ะดบั

ความเชือ่ม ัน่ รอ้ยละ 95หรอืระดบันยัส าคญั 0.05 มคี่า Z = 1.96) 
2.1.3) วธิกีารสุ่มตวัอย่างในครัง้นี้  ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่าง

แบบไมท่ราบความน่าจะเป็น (non-probability sampling) และเป็นแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

 
2.2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ลกัษณะของเครื่องมอืในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามความ

คดิเหน็ และความพงึพอใจ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
2.2.1) ตอนที1่ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบเพียงหนึ ่ง
ค าตอบมขีอ้ค าถามจ านวน5 ขอ้ 

2.2.2) ตอนที2่  แบ่งเป็น2 ตอนคอื2.1 พฤตกิรรมการ
บรโิภคนมพรอ้มดืม่ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบเพยีงหนึง่
ค าตอบมขีอ้ค าถามจ านวน8 ขอ้และ2.2 ทศันคตดิา้นการรบัรูท้ ีม่ต่ีอนม
พร้อมดืม่ของผู้บรโิภคลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเรยีงล าดบัตาม
ระดบัความคดิเหน็มขีอ้ค าถามจ านวน6 ขอ้ 

2.2.3) ตอนที3่ ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพรอ้ม
ดืม่ของผู้บรโิภคลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเรยีงล าดบัตามระดบั
ความพงึพอใจมขีอ้ค าถามเกีย่วกบัส่วนผสมทางการตลาดจ านวน19 ขอ้
แบ่งเป็นดา้นผลติภณัฑ6์ ขอ้ดา้นราคา4 ขอ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
4 ขอ้และดา้นการส่งเสรมิการตลาด5 ขอ้ 

 
2.3) การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
2.3.1) การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้ว ิจยัได้น า

แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน3ท่านเพือ่ตรวจสอบ
ความชดัเจนของการใชภ้าษาและท าการทดสอบความตรงเชงิเนื้อหา
ของค าถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้หรอืไม่
โดยใชแ้บบประเมนิความสอดคลอ้ง (IC or IOC : Index of Item – 
Objective Congruence) เพือ่หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
กบัประเดน็หลกัของเนื้อหาโดยมเีกณฑก์ารพจิารณาใหค้ะแนนดงันี้ 

 
+1เมือ่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
0เมือ่ไมแ่น่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
-1เมือ่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
 
จากนั ้นจึงน าคะแนนทีไ่ด้จากข้อค าถามในแต่ละข้อมา

ค านวณหาค่าIOC จากสตูร 
 

𝐼𝑂𝐶  
 𝑅

𝑁
 

 
IOC คอื ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
R คอื ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
N  คอื จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
งานวจิยัครัง้นี้  ไดค้ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่านน ามา

ค านวณหาค่า IOC ได้ผล IOC = .95  มากกว่า .60 จึงได้น า
แบบสอบถามไปเกบ็ตวัอย่างจรงิ[7] 

2.3.2) การตรวจสอบความเชือ่ม ัน่(Reliability) ผูว้จิยัได้
ตรวจสอบความเชือ่ม ัน่ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และทดสอบความเชือ่ม ัน่ของ
แบบสอบถามโดยใชสู้ตรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ 
alpha coefficient) ดงันี้ 

 

α   
𝑛

𝑛   
    

 𝑠𝑖
 

𝑠𝑡
 
   

เมือ่ 
α คอืค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่ม ัน่ของแบบทดสอบ 
nคอืจ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
𝑠𝑖
 คอื   ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ้ 
𝑠𝑡
 คอื  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 
เมือ่ค านวณค่าสมัประสทิธิอ์ ัลฟาของครอนบคัต้องมคี่า 0.80 

ขึน้ไปจงึจะถอืว่าผ่านการตรวจสอบความเชือ่ม ัน่ [8]ผลการหาคุณภาพ
แบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามมคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั
เท่ากบั 0.832 ซึง่มากกว่า 0.80 จงึน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

 
2.4) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูงานวจิยัครัง้นี้ ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่าง 2วธิ ีไดแ้ก่ 
2.4.1) พมิพ์แบบสอบถามในกระดาษ และน าไปใช้เก็บ

ข้อมูล โดยตรงกับผู้บ ริ โภค กลุ่ มตัว อย่ า ง  ใน เขต ต่ างๆ  ของ
กรุงเทพมหานคร 

2.4.2) สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Apps
ส่งให้ผู้บริโภคเพือ่ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ 
(Social network, LINE, Facebook) โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกใช ้Google form 
ในการสรา้งแบบสอบถามเพือ่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 

 
2.5) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
2.5.1) ขอ้มูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และพฤติกรรมผู้บรโิภคซึง่เป็นแบบเลอืกตอบเพยีงขอ้
เดยีวใชว้ธิหีาค่าความถี ่แลว้สรุปออกมาเป็นค่ารอ้ยละ ส่วนทศันคตดิา้น
การรับรู้ และความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่เป็นแบบ
เรยีงล าดบั 
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2.5.2) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึง
พอใจต่อการเลอืกซื้อนมพร้อมดืม่ใช้t-test และ ANOVA(One Way 
Analysis of Variance) พฤติกรรมผู้บรโิภคกบัความพงึพอใจต่อการ
เลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ใช ้ANOVA (One Way Analysis of Variance) 
เพือ่วเิคราะหค์วามแตกต่างของตวัแปร เป็นรายกลุ่ม 

2.5.3) การวิเคราะห์ปัจจัยทัศนคติด้านการรับรู้ทีม่ ี
อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ  (Multiple Linear 
Regression) ดว้ยโปรแกรม SPSS และเลอืกเทคนิค Stepwise ในการ
เลอืกตวัแปรตน้เพือ่เขา้สู่สมการ 

 
3) บทสรปุ 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคนมพร้อมดื่ม ในเขต

กรุงเทพมหานคร และพฤตกิรรมผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ
มากกว่า 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชนรายไดต่้อเดอืน อยู่ทีร่ะดบั 15,001 – 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่อง ความถี่ในการดื่มมากกว่า 7 ครัง้ต่อ
สปัดาห์คดิเป็นร้อยละ 10.5 ช่วงเวลาของการดื่มผู้บรโิภคดื่มนมก่อน
อาหารมากที่สุดรองลงมาได้แก่ก่อนนอน ประเภทของนมพร้อมดื่ม 
พบว่าผูบ้รโิภคดืม่นม พาสเจอรไ์รสม์ากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ นมเปรี้ยว
พร้อมดื่ม ในด้านรสชาติผู้บริโภคส่วนมากดื่มนมรสจืด(ธรรมชาติ) 
รองลงมาคอืรสปรุงแต่งรสผลไมโ้ดยลกัษณะบรรจุภณัฑ์เป็นแบบกล่อง
กระดาษเคลอืบมากทีสุ่ดรองลงมาคอืขวดพลาสติก ขนาดปรมิาตรต่อ
หน่วยบรรจุภณัฑ ์พบว่าผูบ้รโิภคดืม่นมทีบ่รรจุขนาดปรมิาตรต่อหน่วย
บรรจุภณัฑ ์ขนาดเลก็(85-150มล.) และขนาดกลาง (151- 500มล.) คดิ
เป็นรอ้ยละ 44 เท่ากนั ตราสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเลอืกมากทีสุ่ดคอื โฟรโ์มสต์ 
รองลงมาคอื ดชัมลิล์ และ ไทย-เดนมาร์ค ตามล าดบัโดยผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่พจิารณาขอ้มลูดา้นโภชนาการเป็นอนัดบัแรก และรองลงมาคอืตรา
สนิคา้ 

 
3.1) ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1: 
ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา 

อาชพี และระดบัรายไดม้ผีลต่อความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพรอ้ม
ดืม่ในกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัสรุปไดด้งันี้ 

3.1.1) คุณลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีม่ลีกัษณะ
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ไม่
แตกต่างกนัผลการทดสอบทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ค่า Sig.= 0.089 มี
ระดบัความพงึพอใจทีม่าก และขอ้มลูมกีารกระจายตวัน้อย ((𝑥   = 3.707, 
SD. = .551) 

3.1.2) คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับอายุที ่
แตกต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่แตกต่าง
กนัในดา้นผลติภณัฑ์ กลุ่มผูบ้รโิภคอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 31-40ปี ให้
ระดบัความพงึพอใจในด้านผลติภณัฑ์มากกว่า กลุ่มผู้บริโภคทีม่อีายุ
มากกว่า 40ปี กลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี กบักลุ่มอายุ31-40 ปี กลุ่มอายุ
น้อยกว่า 25 ปี กบัมากกว่า 40 ปี  กลุ่มอายุ 26-30 ปีกบักลุ่มอายุ31-40 
ปี และ กลุ่มอายุ 26-30 ปีกบัมากกว่า 40 ปี โดยกลุ่มอายุ31-40 ปี และ

มากกว่า40 ปี ให้ระดบัความพงึพอใจในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคอายุ26-30 ปี และกลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี 

3.1.3) กลุ่ มผู้บริโภคระดับวุฒิการศึกษาน้อยกว่ า
ปรญิญาตร ีใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย น้อย
กว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร ี

3.1.4) กลุ่มผู้บริโภคทีเ่ป็นพนักงานบริษัทเอกชนให้
ระดบัความพงึพอใจในดา้นราคามากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนักเรยีน/
นักศกึษา โดยกลุ่มผู้บรโิภคทีเ่ป็นนักเรยีน/นักศกึษาให้ระดบัความพงึ
พอใจในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อยกว่ากลุ่มผู้บรโิภคทีเ่ป็นนัก
ธุรกจิส่วนตวั พนักงานบรษิทัเอกชน และขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ และ
อาชพีอืน่ๆ (แมบ่า้น รบัจา้ง) 

3.1.5) กลุ่มผู้บริโภคทีม่รีะดบัรายได้มากกว่า 15,000 
บาทให้ระดบัความพึงพอใจในช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท 

 
3.2) ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2: 
พฤติกรรมผู้บรโิภคที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อ

การเลือกซื้อนมพร้อมดื่มในกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัสรุปไดด้งันี้ 

3.2.1) ความถีใ่นการดืม่นมพร้อมดืม่ของผู้บริโภคมี
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ไม่แตกต่างกนัในทุก
ดา้นของส่วนประสมทางการตลาด(จากผลการทดสอบทีร่ะดบันัยส าคญั 
.05 ตรวจสอบความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง มคี่า Sig. >.05 และ
ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาด(ANOVA) 
มคี่า Sig.>.05) 

3.2.2) ผูบ้รโิภคทีด่ืม่นมพรอ้มดืม่ก่อนมือ้อาหารใหร้ะดบั
ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้บริโภคทีด่ืม่นมแทนมื้อ
อาหาร และผู้บริโภคทีด่ืม่นมก่อนนอนให้ระดบัความพงึพอใจในด้าน
ผลิตภณัฑ์มากกว่าผู้ดืม่นมหลงัมื้ออาหาร หรือดืม่นมแทนมื้ออาหาร 
ผูบ้รโิภคทีด่ืม่นมก่อนนอนใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นราคามากกว่าผู้
ดืม่นมหลงัมือ้อาหาร หรอืดืม่นมแทนมื้ออาหาร และช่วงเวลาในการดืม่
นมพร้อมดืม่ของผูบ้รโิภคมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนม
พร้อมดืม่ในด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาดไม่
แตกต่างกนั 

3.2.3) ผู้บริโภคทีเ่ลอืกดืม่นมพร้อมดืม่รสธรรมชาติให้
ระดบัความพงึพอใจในดา้นราคามากกว่าผูบ้รโิภคทีด่ืม่นมรสหวานหรอื
รสปรุงแต่งผลไม ้และผูบ้รโิภคทีด่ืม่นมรสปรุงแต่งผลไมใ้หร้ะดบัความ
พงึพอใจในด้านส่งเสรมิการตลาดน้อยกว่าผู้ดืม่นม รสจืด(ธรรมชาติ) 
รสชอ็คโกแลต และ รสกาแฟ โดยการเลอืกรสชาตขิองนมพรอ้มดืม่ของ
ผู้บรโิภคมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพร้อมดืม่ในด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ผลติภณัฑไ์มแ่ตกต่างกนั 

3.2.4) การเลอืกคุณลกัษณะบรรจุภณัฑข์องนมพรอ้มดืม่
ของผู้บรโิภคมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพร้อมดืม่ไม่
แตกต่างกนั(จากผลการทดสอบทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ตรวจสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มตวัอย่าง มคี่า Sig. >.05 และค่าเฉลีย่ของระดบัความ
พงึพอใจในส่วนประสมทางการตลาด(ANOVA) มคี่า Sig.>.05) 
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3.2.5) ผู้บริโภคทีเ่ลือกบรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นขวดแก้วให้
ระดบัความพึงพอใจในด้านด้านผลิตภณัฑ์มากกว่าผู้บริโภคทีเ่ลือก
บรรจุภณัฑ์ทีเป็นขวดพลาสติกหรือทีเ่ป็นกล่องกระดาษเคลือบ และ
ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกบรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นขวดพลาสตกิใหร้ะดบัความพงึพอใจ
ในด้านส่งเสริมการตลาดมากกว่าผู้บริโภคทีเ่ลือกบรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็น
กล่องกระดาษเคลอืบ 

3.2.6) ความพงึพอใจในดา้นผลติภณัฑ์ ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืก
บรรจุภณัฑ์ ขนาดเลก็(85-150 มล.)ใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นดา้น
ผลติภณัฑ์มากกว่าผู้บริโภคทีเ่ลอืกบรรจุภณัฑ์ ขนาดกลาง(151-500 
มล.) และผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 มล.) ให้
ระดบัความพึงพอใจในด้านผลิตภณัฑ์มากกว่าผู้บริโภคทีเ่ลอืกบรรจุ
ภณัฑ์ขนาดเลก็ และขนาดกลาง โดยผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกบรรจุภณัฑ์ขนาด
ใหญ่ (มากกว่า 500 มล.) ใหร้ะดบัความพงึพอใจในดา้นราคามากกว่า
ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกบรรจุภณัฑข์นาดเลก็ และขนาดกลาง 

3.2.7) การเลอืกตราสนิคา้ของนมพรอ้มดืม่ของผูบ้รโิภค
มคี่าเฉลีย่ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ไม่แตกต่างกนั
(จากผลการทดสอบทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่า Sig. >.05 และค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาด(ANOVA) มคี่า Sig.>.05) 

3.2.8) การพิจารณาข้อมูลบนฉลากผลิตภณัฑ์ของนม
พรอ้มดืม่ของผูบ้รโิภคมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพรอ้ม
ดืม่ไมแ่ตกต่างกนั 
 

3.3) ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3: 
ทศันคตดิา้นการรบัรูข้องผูบ้รโิภคมผีลต่อความพงึพอใจต่อการ

เลอืกซื้อนมพรอ้มดื่มการวเิคราะห์สมการถดถอยของ สรุปเป็นสมการ
เชงิเสน้แสดงความสมัพนัธ ์ไดด้งันี้ 

3.3.1) ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ใน
ดา้นผลติภณัฑ์ = 2.544 + .375 (ทศันคตดิา้นการรบัรู้) โดยมอี านาจใน
การท านายผล(R Square) เท่ากบั .181 

3.3.2) ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ใน
ดา้นราคา = 2.350 + .467 (ทศันคตดิา้นการรบัรู้)  โดยมอี านาจในการ
ท านายผล(R Square) เท่ากบั .208 

3.3.3) ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ใน
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย = 2.565 + .227 (ทศันคตดิา้นการรบัรู้) มี
อ านาจในการท านายผล(R Square) เท่ากบั .026 

3.3.4) ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ใน
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด = 1.924 + .317 (ทศันคตดิ้านการรบัรู้) มี
อ านาจในการท านายผล(R Square) เท่ากบั .058 

 
ผลการวเิคราะห ์พบว่าทศันคตดิา้นการรบัรู ้มอีทิธพิลต่อความ

พงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพรอ้มดืม่ ในดา้นผลติภณัฑ์ และราคา ผลที่
พบอาจเป็นเพราะว่าผู้บรโิภคในปัจจุบนัให้ความส าคญักบัคุณค่าของ
ผลติภณัฑท์ีต่อบสนองกบัการรกัษาสุขภาพในเชงิป้องกนัมากขึน้ทัง้ยงั
เรื่องความคุม้ค่ากบัราคาของผลติภณัฑ์ ส าหรบัความพงึพอใจในดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด พบว่าไดร้บัอทิธพิล
น้อย ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่ ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึง

แหล่งขอ้มูลที่สนใจได้ง่ายรวดเร็ว และสามารถเลอืกช่องทางการซื้อที่
สะดวกทัง้จากร้านสะดวกซื้อ และ ทางเครือข่าย ออนไลน์ได้อย่าง
สะดวก 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) ด้านปัจจยัส่วนบุคคลการเพิม่ปรมิาณการบรโิภคนมควร

มุ่งไปที่กลุ่ มผู้บริโภคอายุ น้อยกว่ า 25ปี  และกลุ่ มอายุ  31-40ปี 
เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจทีม่ากกว่า
กลุ่มอื่น และพฤติกรรมการดื่มนมยงัไม่ต่อเนื่องกลุ่มอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน มศีกัยภาพในการซื้อและโอกาสในการตอบรบัการบรโิภค
ทีเ่พิม่ขึน้ 

4.2) ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคช่วงเวลาดืม่ของผูบ้รโิภค เป็นช่วง
ก่อนมื้ออาหาร และก่อนนอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกหลัก
โภชนาการของการบรโิภคอาหารของคน และใหข้อ้มลูทีถู่กต้องจะเป็น
การสร้างทศันคติที่ดกีบัการดื่มนมและมคีวามต่อเนื่อง โดยอาจมกีาร
พฒันาผลติภณัฑ์ที่เหมาะเฉพาะกบัช่วงเวลาให้กบัผู้บรโิภคการเลอืก
รสชาติของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ควรคงรักษาคุณค่าและความเป็น
ธรรมชาติให้มากที่สุด และ ระดบัราคาให้ผู้บรโิภคได้เปรยีบเทยีบถึง
ราคาและคุณค่าทีไ่ดร้บั 

 
4.3) ด้านทัศนคติด้านการรับรู้ทัศนคติด้านการรับรู้ของ

ผู้บรโิภคส่งผลถึงระดบัความพงึพอใจต่อการเลอืกซื้อนมพร้อมดื่มใน
ด้านผลติภณัฑ์และราคา ผู้ประกอบการควรใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น
สมารท์โฟนและโซเซยีลเน็ตเวริค์ เป็นช่องทางการสือ่สารใหผู้บ้รโิภคได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านโภชนาการ มขีอ้มูลที่แสดงถึง
คุณค่าของผลติภณัฑ ์และการตัง้ราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้การสรา้งตรา
สนิค้าที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้รโิภคในระดบั
บุคคลโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อท าการตลาดให้มี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

 
5) กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดร. กติต ิแกว้เขยีว ทีไ่ดก้รุณาสละ

เวลาให้ค าปรึกษาและช่วยแนะน า ในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใช้
โปรแกรม SPSS การวิเคราะห์ตัวแปร จนได้ผลสรุปข้อมูลที่ใช้
ประกอบการวจิยัครัง้นี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

 
ขอขอบพระคุณ คุณสุธาสนิี สุบนิ และเพื่อน ทีช่่วยด าเนินการ

เกบ็แบบสอบถาม จนไดข้อ้มลูเพยีงพอทีใ่ชป้ระกอบการวจิยัครัง้นี้ 
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บทคดัย่อ          
        การศึกษาวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)เพื่อศึกษา
คุณภาพการใหบ้รกิารของศูนย์บรกิารรถยนต์ 2)เพื่อศกึษาความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ 3)เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพการใหบ้รกิารกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูย์บรกิารรถยนต ์
การวิจยันี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้
บริการศูนย์บรกิารรถยนต์ จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์
ความสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ผลการวจิยั พบว่า คุณภาพการใหบ้รกิารและความพงึพอใจของ
ผูใ้ช้บรกิารของศูนย์บรกิารรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณภาพการให้บรกิารในด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้และด้านการตอบสนองมีความสมัพนัธ์ต่อ
ความพงึพอใจของศนูย์บรกิารรถยนต์ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วน
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่จากเจา้หน้าทีต่่อผูใ้ชบ้รกิาร และด้านการรูจ้กัและ
เข้าใจผู้ใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนต์  
ค าส าคญั: คุณภาพการให้บริการ , ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ และ
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์
 
Abstract 
        There are 3 purposes in this survey. First purpose is to study 
the service quality of service center. Second purpose is to study 
customer’s satisfaction when receiving service from service center. 
Third purpose is to study the relationship between service quality 
and customer’s satisfaction when receiving service from service 
center. This is   a quantitative survey studying from a sample of 400 
people, receiving service from service center. The tool used in this 
survey is questionnaire to analyze the data with percentage, 
average, standard deviation and analytic of T-Test. The result 
showed that the majority of service quality is rated with excellent 

level and customers are very satisfied with service quality of service 
center. The service quality, in term of service tangibility, reliability 
and customers’ responsiveness, had a positive relationship to 
customer satisfaction at statistical significance level of 0.05. While 
assurance of service providers and emphasis to customer had no 
positive effect to service satisfaction of service center. 
Keyword: Service Quality, Customer Satisfactions and Service 
Center 
 
1. บทน า 
        ในปัจจุบันนอกเหนือจากปัจจัย 4 ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชวีติแลว้รถยนต์กถ็อืเป็นปัจจยัหนึ่งทีเ่ขา้มามบีทบาทส าคญัใน
การด าเนินชวีติ เพราะนอกจากจะใชเ้ป็นพาหนะในการเดนิทางแลว้
รถยนต์ส่วนหนึ่งยงัน ามาใชใ้นการประกอบอาชพี รถยนต์ไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษยจ์ะเหน็ไดว้่าจ านวนรถยนต์
ในทอ้งถนนมเีพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง จากขอ้มลูรายงานสถติกิาร
ขนส่งประจ าปี 2555-2558 ในส่วนของจ านวนรถที่จดทะเบยีนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน และรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลเกนิ   7 คน รวมทัง้สิ้นทัว่ประเทศมจี านวนเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มจี านวน 8,170,837 คนั  [1]  ถึงแมว้่า
รถยนต์จะเป็นปัจจยัภายนอก แต่ความตอ้งการรถยนต์ของผูค้นยงัมี
อยู่มากรถยนต์เหล่านี้ไมว่่าใหมห่รอืเก่านัน้ต่างตอ้งการการบ ารุงดแูล
รกัษาทัง้สิน้ ท าใหผู้เ้ป็นเจา้ของต้องใหค้วามเอาใจใส่ดูแลเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะเรือ่งความสะอาด การดแูลรกัษาและการซ่อมแซม เพื่อให้
เกิดความรวดเร็วในการเดินทางศูนย์บริการรถยนต์จึงกลายเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ศูนย์บริการรถยนต์มี
จ านวนมากในประเทศ บางศูนย์มสีิง่อ านวยความสะดวกครบวงจร
ให้กบัผู้ที่มาใช้บรกิาร  ทัง้การขายรถยนต์ การบ ารุงรกัษารถยนต์ 
และการรบัซื้อรถยนต์มอืสอง แต่ละศนูยม์กีารใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั
ตามนโยบายของแต่ละศูนย์บรกิาร การประเมนิคุณภาพการบรกิาร
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จงึเป็นเป้าหมายทีอ่งค์กรทุกแห่งพยายามที่จะท าใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บรกิารทีศู่นย์บรกิารและเรยีกได้ว่า
การบรกิารเป็นส่วนหนึ่งที่ชี้วดัความส าเร็จ และความล้มเหลวของ
องค์กรนัน้ด้วย ยิ่งเศรษฐกิจเป็นระบบเสรีมากเท่าใดสภาพการ
แขง่ขนัยิง่รุนแรงขึน้ดว้ย 
        ดังนั ้น  คณะผู้ วิจ ัยจึงมีคว ามสนใจที่จ ะท าวิจัย  เ รื่ อ ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารศนูยร์ถยนต์ กรณศีกึษา ศนูยร์ถยนต์มติซูบชิ ิจงัหวดั
นนทบุร ีเพื่อศกึษาปัจจยัด้านคุณภาพการบรกิารใดที่มคีวามส าคญั
ในการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
        1.เพือ่ศกึษาคุณภาพการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรถยนต์ มติ
ซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี         
       2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศูนย์บรกิารรถยนต์ มติ
ซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี
       3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บรกิารที่
ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศูนย์บรกิารรถยนต์ มติซูบชิ ิ
จงัหวดันนทบุร ี
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
       1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารศูนย์บรกิารรถยนต์ 
มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี
        2.ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารศูนย์บรกิารรถยนต์ มติซูบชิ ิจงัหวดั
นนทบุร ี
       3.การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) มคีวามสมัพนัธ์
กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบิช ิ
จงัหวดันนทบุร ี
       4.การให้ความเชื่อมัน่จากเจ้าหน้าที่ต่อลูกค้า (Assurance) มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารศูนย์บรกิารรถยนต์ 
มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี
       5.การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนต์ มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                                  
 1.                          (Tangibility)
 2.                         (Reliability)
 3.                     (Responsiveness)
 4.                              (Assurance)
 5.                          (Empathy)

                    

                    

รปูที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

5. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
        Parasuraman [2]  ได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือ ในการ
ประเมินคุณภาพการบริการ เรียกว่า SERVQUAL (Service 
Quality) ทีป่รบัปรุงใหมป่ระกอบดว้ย 5 มติหิลกั ดงัต่อไปนี้ 1) ความ
เป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คอื การบรกิารที่น าเสนอใน
ลกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏใหเ้หน็ถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
และสามารถสมัผสัได ้ซึง่ไดแ้ก่ เครือ่งมอื อุปกรณ์ บุคลากร และการ
ใช้สญัลกัษณ์ หรอืเอกสารที่ใช้ส าหรบัการติดต่อสื่อสาร 2) ความ
เชือ่ถอื วางใจได ้(Reliability) คอื ความสามารถในการใหบ้รกิาร นัน้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ร ับบริการ บริการที่ให้ทุกครัง้มีความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม และมคีวามสม ่าเสมอในทุกครัง้ของบรกิาร ทีจ่ะท า
ใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึว่า การบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามน่าเชือ่ถอื สามารถให้
ความไวว้างใจได ้3) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) คอื
ผู้ให้บริการมีความพร้อม และเต็มใจที่จะให้บริการโดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ร ับบริการได้อย่างทันท่วงท ี
ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้่ายและได้รบัความสะดวกจาก
การมาใชบ้รกิาร 4) การใหค้วามเชือ่ม ัน่ต่อลกูคา้ (Assurance) คอื ผู้
ให้บริการมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารดว้ยความสุภาพ รวมทัง้การ
เอาใจใส่ มกีิรยิาท่าทางและมารยาทที่ด ีในการให้บริการ รวมทัง้
สามารถท าให้ผูร้บับรกิารเกดิความไวว้างใจและเกดิความมัน่ใจใน
การรบับรกิารได ้5)  การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (Empathy) คือ 
ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ผู้รบับรกิารตาม
ความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของผูร้บับรกิาร 
        Kotler [3]  ไดใ้หค้วามหมายเกีย่วกบัความพงึพอใจ ว่าเป็น
ระดับของความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลกับการ เปรียบเทียบ
ผลประโยชน์คุณสมบัติต่างๆ หรือจากการท างานของผลิตภณัฑ์
นัน้ๆ ตามทีไ่ดพ้บเห็นและเขา้ใจกบัการคาดหวงัของลูกค้าเกดิจาก
ความรูส้กึในการซื้อเมือ่ในอดตีหรอืจากประสบการณ์ของลูกคา้ ส่วน
ของผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการท างานของผลติภณัฑ์นัน้มกั
เกดิจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องร่วมกนัสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลูกค้า โดยต้องสร้างคุณค่าเพิม่ในผลติภณัฑ์ (Value Added)   
และยดึหลกัการสรา้งคุณภาพโดยรวม (Total Quality) ท าใหคุ้ณค่า
จากความแตกต่างกนัทาง การแข่งขนั คุณค่าทีม่อบใหก้บัลูกคา้ต้อง
มีมากกว่าต้นทุนของลูกค้า แบบจ าลอง American Customer 
Satisfaction Index (ACSI Model) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1994 โดย 
Dr. Claes Fornell ในขณะที่เป็นผูอ้ านวยการศูนย์วจิยั National 
Quality Research Center เป็นหน่วยงานวิจัยที่อยู่ภายใน
มหาวทิยาลยั Michigan (The University of Michigan) ไดร้่วมมอืกบั
สถาบนั American Society for Quality (ASQ) และ Customer 
Feedback Insights Group (CFI Group) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมี
พื้นฐานมาจาก Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) 
ซึ่งออกแบบเพื่อใช้เป็นแบบจ าลองในการวดัระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสวเีดน (Sweden) โดยการวดัความพงึพอใจของผู้บรโิภค 
ในส่วนของ ACSI นัน้มวีตัถุประสงค์ในการชี้วดัระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศสหรัฐอ เมริกา อีกทัง้ยังสามารถน าไปปรับใช้ได้ใน
เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค และจุลภาค เนื่องจากแบบจ าลองมี
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ความสามารถในการวัดความพึงพอ ใจของผู้บริ โภคผ่ าน
ประสบการณ์จรงิท าใหถู้กน าไปใชใ้นการวดัระดบัคุณภาพของสนิคา้ 
และบรกิาร ในระดบัองคก์ร และระดบัอุตสาหกรรม อกีทัง้ยงัสามารถ
น าไปปรบัใชก้บัการตลาดเพือ่เขา้ถงึผูบ้รโิภค Roland; Zahorik; and 
Keiningham. [4] ได้อธิบายถึง ACSI ความพึงพอใจไว้ว่า มี
องค์ประกอบ 3 ประการ คอื คุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร คุณค่า
ของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคได้ร ับ และความคาดหวังของ
ผูบ้รโิภค  
 
6. วิธีการวิจยั 
        การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารศูนย์บรกิาร กรณีศกึษา ศูนย์บรกิาร
รถยนต์มติซูบชิ ิจ.นนทบุร ี
         6.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

        ประชากร (population)  ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ 
ผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์มติซูบิชิ จงัหวดันนทบุรี เนื่องจาก
ประชากรมขีนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนดงันัน้
ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของW.G. Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ95 และ
ระดบัค่าความคลาดเคลือ่นรอ้ยละ5 (กลัยาวาณิชย์บญัชา. 2549) [5] 
เมือ่ค านวณแลว้จะไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน400 คน  
         6.2 แผนการสุ่มตวัอย่าง 
        ผู้วิจยัได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบสองขัน้ตอน (Two Stage 
Sampling) ดงันี้ 
        ข ัน้ตอนที1่ ท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับฉลากเลือกศูนย์บริการที่จะศึกษาจ านวน 4 
ศนูยบ์รกิาร จากจ านวนทัง้หมด 7 ศูนย์บรกิารในจงัหวดันนทบุร ีซึ่ง
ไดแ้ก่ บรษิทั เอ็น เค ซ ีมอเตอร์ จ ากดั (สาขารตันาธเิบศร์) บรษิทั 
กาญจนาอคิวพิเมน้ท ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่) บรษิทั สแกน อนิเตอร ์
จ ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 
และบรษิทั มติซูกรุงเทพ 2009 จ ากดั (สาขานนทบุร)ี  
        ข ัน้ตอนที2่ ท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามกบัผู้ใช้บริการที่ศูนย์บริการ
รถยนต์มติซูบชิทิีม่อีายุ 25 ปีขึน้ไป จ านวน 100 คนต่อศนูยบ์รกิาร 
         6.3 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
        ผู้วจิยัได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวจิยัดงันี้ 1)ตวัแปรอิสระ 
คือ  คุ ณภ าพกา ร ใ ห้บ ริก า ร   2 )               
                           
        6.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
        งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั
ครัง้นี้คอื แบบสอบถาม ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
        ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ส่วนที ่2 คุณภาพการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
        ส่วนที ่3 ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 
        ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
        6.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

        1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อ
แจกแจงความถี ่(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ด้วยค่าสมัประสิทธิค์วามสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient 
 
7. สรปุผลการวิจยั 
        ผู้ว ิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิต ิ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลและน าผลลัพธ์ที่ได้มา
วิเคราะห์และประมวลผล แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
        ส่วนที่ 1 ผู้มาใช้บรกิารศูนย์บรกิารรถยนต์ทัง้หมด 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 53.00 มอีายุระหว่าง 25-34 ปี รอ้ยละ 
38.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 58.00 มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 41.5 รายได้ต่อเดือนระดับ 
10,001-20,000 บาท รอ้ยละ 37.00 และระยะเวลาในการเขา้ใชบ้รกิาร
ศนูยบ์รกิารรถยนต์ต่อเดอืนคอื มากกว่า 4 เดอืน/ครัง้ รอ้ยละ 46.00 
        ส่วนที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร
สงัเกตไดแ้ต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั รวมทัง้หมด 56 ตวัแปรมาตร
วดัโดยการน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้
ค่าความโด่ง และระดบัความหมายของค่าเฉลีย่ สรุปผลจากการศกึษา
คุณภาพการใหบ้รกิาร พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ส่วนความพงึ
พอใจในการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบิชิ จังหวัด
นนทบุร ีพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
 
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี

สอดคลอ้ง 

2. ความเชื่อถอืไวว้างใจได ้(Reliability) มคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนต ์มติ
ซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี

สอดคลอ้ง 

3. การตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร (Responsiveness) มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี

สอดคลอ้ง 

4. การใหค้วามเชื่อมัน่จากเจา้หน้าทีต่่อผูใ้ชบ้รกิาร
(Assurance) มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนต ์มติซบูชิ ิจงัหวดันนทบุร ี

ปฏเิสธ 

5. การรูจ้กัและเขา้ใจผูใ้ชบ้รกิาร (Empathy) มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ศนูยบ์รกิารรถยนต ์มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ี

ปฏเิสธ 
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9. อภิปรายผลการวิจยั 
        1. คุณภาพการให้บริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการ
รถยนต์ มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ีผลดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยั 
[7] ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธพิลของคุณภาพการให้บรกิาร ที่มต่ีอ
ความไวว้างใจ ความพงึพอใจ การบอกต่อและการกลบัมาใชบ้รกิาร
ซ ้าของผู้ใช้บรกิารโรงแรมระดบัห้าดาว ทัง้นี้ผลทดสอบสมมติฐาน
พบว่า คุณภาพการให้บรกิารและความไว้วางใจส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บรกิาร คุณภาพการให้บรกิารของงานวจิยัที่ยกมานี้
ประกอบด้วย 5 ด้าน ซึ่งรวมถึงด้านความเป็นรูปธรรมของการ
ใหบ้รกิาร เป็นงานวจิยัทีผ่ลสรุปออกมาสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
        2. คุณภาพการใหบ้รกิารในดา้นความเชือ่ถอืไวว้างใจไดส้่งผล
ต่อความพงึพอใจในการให้บรกิารของศูนย์บรกิารรถยนต์ มติซูบชิ ิ
จงัหวดันนทบุร ีผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยั [8] ศกึษาเรื่องการ
ประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาใน
มหาวิทยาลยั จากผลการวิจยัของทัง้สองงานวิจยัที่มผีลการศึกษาที่
สอดคล้องกัน ทัง้นี้ ผลที่เกี่ยวข้องของงานวิจัยทัง้สองเรื่องคือ 
ผลทดสอบสมมติฐานในเรื่องคุณภาพการให้บริการในด้านความ
เชือ่ถอืไวว้างใจของงานวจิยั ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าตรงกบั
งานวจิยัเรื่องการประเมนิคุณภาพการบรกิารของรา้น True Coffee 
สาขาในมหาวทิยาลยัที่ผลทดสอบสมมตฐิานออกมาว่า นักศกึษามี
ความคาดหวังและรับรู้จริงต่อภาพรวมแตกต่างกนัในด้านความ
น่าเชือ่ถอืเช่นกนั 
        3. คุณภาพการใหบ้รกิารในดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิาร
ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของศนูยบ์รกิารรถยนต์ มติซู
บชิ ิจงัหวดันนทบุร ีผลดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยั [9]  ศกึษา
เรื่องการรบัรู้คุณภาพการให้บรกิารและคุณค่าที่รบัรู้ส่งผลต่อความ
ภกัดขีองผูท้ีม่าใช้บรกิารคลนิิกผวิหนังและความงานของประชาชน
ในเขตจงัหวดัชลบุร ีจากงานวจิยัดงักล่าวไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัการ
รบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารและคุณค่าทีร่บัรูส้่งผลต่อความภกัดขีองผู้
ทีม่าใชบ้รกิารนัน้ ผลทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยัพบว่า การรบัรู้
คุณภาพการให้บริการในด้านความรวดเร็วในการตอบ สนองมี
อิทธพิลต่อความภกัดขีองผู้มาใช้บรกิาร ซึ่งผลการศกึษาที่ออกมา
เหมอืนกนักบังานวจิยัช่นเดยีวกนั 
        4. ผลการศกึษาทีส่รุปว่าคุณภาพการใหบ้รกิารในดา้นการให้
ความเชื่อมัน่จากเจา้หน้าที่ต่อผูใ้ชบ้รกิารไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจใน
การให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ มติซูบิชิ จงัหวดันนทบุรี ผล
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยั [10]  ศกึษาเรื่องการรบัรูคุ้ณภาพการ
ให้บริการและคุณค่าที่รบัรู้ส่งผลต่อความภกัดขีองผู้ที่มาใช้บรกิาร
คลนิิกผวิหนังและความงามของประชาชนในเขตจงัหวดัชลบุร ีจาก
งานวิจัยดังกล่าวได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการ
ใหบ้รกิารและคุณค่าทีร่บัรูส้่งผลต่อความภกัดขีองผูท้ีม่าใชบ้รกิารนัน้ 
ผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการ
ใหบ้รกิารในดา้นความเอาใจใส่ดูแลผูใ้ชบ้รกิารไม่มอีทิธพิลต่อความ
ภักดีของผู้มาใช้บริการ ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมาเหมือนกันกับ
งานวจิยัเช่นกนั 

        5. ผลการศกึษาทีส่รุปว่าคุณภาพการใหบ้รกิารในดา้นการรูจ้กั
และเขา้ใจผูใ้ชบ้รกิารไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของ
ศูนย์บรกิารรถยนต์ มติซูบชิ ิจงัหวดันนทบุร ีผลดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ [10] ศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารต่อการตดัสนิใจใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
งานวิจยันี้ได้ศึกษาเกี่ยวกบัความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
การรบัรู้คุณภาพกบัการตัดสินใจเข้าใช้บริการและศกึษาเกี่ยวกบั
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งผลการทดสอบสมมตฐิาน
ของงานวจิยันี้ในเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรบัรูคุ้ณภาพ
ในด้านการเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ท าใหผ้ลทีอ่อกมานัน้มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัเช่นกนั 
  
10. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั 
        ธุรกิจหรอืองค์กรที่ด า เนินการเกี่ยวกบัศูนย์บริการรถยนต์
สามารถน าผลการศกึษาไปใชไ้ดด้งันี้ 
       1. คุณภาพในการให้บรกิารในดา้นความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิารส่งผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารพบว่าผูท้ีม่าใชบ้รกิาร
ให้การรบัรู้คุณภาพในเรื่องการมเีจ้าหน้าที่ต้อนรบัสอบถามความ
ต้องการการเข้ารับบริการตัง้แต่เข้ามาในศูนย์บริการ ธุรกิจหรือ
องค์กรทีด่ าเนินการเกีย่วกบัศูนย์บรกิารรถยนต์ ควรใหค้วามส าคญั
เกีย่วกบัเจา้หน้าทีใ่นการต้อนรบั       ผูท้ีม่าใชบ้รกิาร การแต่งกาย
ของเจา้หน้าที ่การใหข้อ้มลูการใชบ้รกิารแก่ผูท้ ีม่าใชบ้รกิาร 
       2. คุณภาพในการให้บริการในด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
ส่งผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร พบว่าผูท้ีม่าใชบ้รกิารใหก้าร
รบัรู้คุณภาพในเรื่องรถยนต์ได้รบัการตรวจเช็คโดยช่างผู้ช านาญ
ธุรกจิหรอืองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บรกิารรถยนต์ ควรให้
ความส าคญัเกีย่วกบั การพฒันาและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถ
ในการซ่อมบ ารุงรถยนต์ให้กบัช่าง เพื่อเพิม่ความช านาญให้กบัช่าง 
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารศนูยบ์รกิารรถยนต์ไดร้บัความมัน่ใจและไวว้่างใจให้
ช่างซ่อมรถยนต์ของตน 
        3. คุณภาพในการใหบ้รกิารในดา้นการตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รกิารส่งผล
ต่อความพงึพอใจ   ในการใหบ้รกิาร พบว่าผูท้ีม่าใชบ้รกิารใหก้ารรบัรู้
คุณภาพในเรื่องความเพยีงพอของพนักงานในการให้บรกิารแต่ละ
ขัน้ตอน ธุรกจิหรอืองค์กรที่ด าเนินการเกีย่วกบัศูนย์บรกิารรถยนต์ 
ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบั การจดัการเจ้าหน้าที่ในแต่ละขัน้ตอน
การท างานใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ไมใ่หเ้กดิการซ ้าซอ้นกนั 
 
11. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
        1. ส าหรบัการวิจยัในครัง้นี้  มผีลลพัธ์ที่ไม่สอดคล้องกบัข้อ
สมมติฐานในการวิจัยอยู่  2 ด้าน คือ การให้ความเชื่อมัน่จาก
เจ้าหน้าที่ต่อผู้ใช้บริการ (Assurance) และการรู้จ ักและเข้าใจ
ผูใ้ช้บรกิาร (Empathy) จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เติมในเชงิยนืยนัใน
เรือ่งดงักล่าว ว่ายงัเป็นไปตามสมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้หรอืไม่ 
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        2. ศกึษารูปแบบคุณภาพในการใหบ้รกิารทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจในธุรกจิอื่น เช่น ธุรกจิบรกิารทางออนไลน์ เป็นต้น เพื่อศกึษา
เชงิยนืยนักบัผลการวจิยัครัง้นี้  
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        งานวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีขอขอบพระคุณ ดร.สุรสทิธิ ์อุดม
ธนวงศ ์อาจารยท์ีป่รกึษาทีใ่หค้ าแนะน า ชีแ้นะ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ รวมถึงขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอื ศูนย์บริการ
รถยนต์ทัง้ 4 แห่งและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอื
ในเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้  
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Abstract— Enterprise Resource Planning (ERP) has become 

a mainstream protocol to integrate the data across an 

organization. Due to its increasing importance in the 

business world, many higher educational institutions have 

organized in-house ERP courses to educate their students 

including non-IT students (learners) to get ready for future 

careers. As the objectives of this study, it is interesting to 

understand how non-IT learners accept to use ERP software 

and what influences their learning achievement. Here, 

Technology Acceptance Model (TAM) was applied to 

analyze the technology acceptance of non-IT learners. The 

sample data was purposively collected from eighty-eight 

non-IT undergraduate students enrolled in ERP class at 

Thai-Nichi Institute of Technology (TNI). Using a path 

analysis, the influence of two primary TAM factors, 

perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEU), 

was studied. The result shows that both TAM factors have a 

positive effect on usage intention, indicating the technology 

acceptance. Regarding the learning achievement by test 

scores; however, only perceived ease of use has a direct 

effect whereas perceived usefulness has no direct effect. 

Perceived usefulness has only the indirect effect on the 

achievement through the learners’ usage intention. 

Therefore, it is implicative that user-friendly software is 

required for non-IT learners to initiate the efforts for 

achieving the learning outcomes of ERP software. 

 

Keywords— Enterprise Resource Planning (ERP), 

Technology Acceptance Model (TAM), Perceived Usefulness 

(PU), Perceived Ease of Use (PEU), Learning achievement  

 

I. INTRODUCTION 

Accurate, real-time and updated information is of 

great importance to the business success of the company. 

It contributes to effective planning and decision making 

which requires prompt information to support. Nowadays, 

Enterprise Resource Planning (ERP) is inevitably 

mainstream software used to integrate the whole 

organization data as a single database.  The leading 

companies in different continents throughout the world 

have adopted ERP to run their business. Among a large 

number of ERP software vendors, SAP is one of the most 

used software vendors in the world. According to Forbes 

[1], SAP was ranked number one in terms of its market 

share of 25%, as shown in Fig. 1. The total market size 

was $24.5B with 2.2% growth in 2011.  

Due to its increasing importance of ERP software, 

many higher educational institutions have paid more 

attention to educate their students to use ERP software. 
According to the information from SAP University 
Alliance (UA) [2], fifteen Thai universities including 

Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) have joined 

SAP UA program and have organized in-house ERP 

courses. In TNI, SAP taught in ERP courses is aimed at 

both IT and non-IT students. Hereinafter, ‘non-IT 

students’ will also be called as ‘non-IT learners’ and will 

be the focus of this study. Note that non-IT learners study 

ERP software in order to prepare themselves to get ready 

for future careers as end users in the business, e.g., in 

sales, production planning, and purchasing functions.   

 
 

Fig. 1 Worldwide ERP market share in 2012 [1] 

 
Since ERP software is specifically-purposed software 

used in the business world, it is not generally seen in a 

daily life like spreadsheet software. First of all, most of 

non-IT learners may have never seen ERP software prior 

to their first ERP classes. The features of ERP software 

such as screen looks, icons and terminology are 

completely new to them. In addition, the basic core of 

using ERP is to make use of the business data underlying 

in the business flow. Therefore, it is essential for non-IT 

learners to understand such kind of business data 

simultaneously during the time they are learning how to 

use the software.  

Along with the course of ERP learning, the learning 

motivation and achievement is expected. However, this 

software is not just simple due to the difficulties 

mentioned above. Knowing how non-IT learners think 

about ERP software should be one of the important 

approaches for the instructors to organize the ERP 

courses to be successful. The key conceptual framework 

here is the user acceptance of technology in order to 

predict the user behaviour in using the technology. In this 

study, Technology Acceptance Model (TAM), the most 

widely cited and influential model in this field [3][4], was 

proposed to understand the acceptance of technology for 

non-IT learners in TNI and also the factors related to the 

learning achievement. 
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II. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) 

Due to the adoption failure of information system (IS), 

many types of research works in the area of IS adoption, 

for the past few decades, have been carried out with the 

aim of understanding the factors affecting the successful 

adoption. One of the significant attempts is to predict the 

system usage of the users. Among various theories, 

Technology Acceptance Model (TAM) is the most 

leading model that has attracted many researchers’ 

attention. TAM was originally proposed by Davis F.D. in 

his doctoral dissertation in 1986 [5]. The model was 

modified from the Theory of Reasoned Action of Ajzen 

and Fishbein. The main concept of TAM deals with the 

user motivation in accepting to use the technology. Since 

the first publication, TAM has been evolved and 

validated in different research settings such as e-learning 

[6], e-book [7] and learning management system [8]. 

Lastly, in 2000, Venkatesh and Davis developed TAM2 

as an extended model to original TAM [9]. Holistically, 

the important variables ever involved in TAM model and 

their influencing relationships are illustrated as the 

conceptual framework in Fig. 2. The arrows show the 

causal relationships between all possible pairs of the 

variables. According to the previous literature review, the 

relationships don’t always appear to be valid in any pairs. 

The validity depends on the research settings and the 

population. 

 

 

 

PU = Perceived Usefulness PEU = Perceived Ease of Use 

EX = External Variable AU = Attitude toward Usage 
UI = Usage Intention (Behaviour intention) 

ACU = Actual Use 

Fig. 2  Holistic conceptual view of TAM model 

Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use 

(PEU) are considered as primary factors originally in the 

model while External factor (EX) is an extended factor 

and varied depending on the research scopes. As written 

in Davis’s thesis [5], PU is defined as “the degree to 

which an individual believed that using a particular 

system would enhance his or her performance.” PEU is 

defined as “the degree to which an individual believes 

that using a particular system would be free of physical 

and mental effort.” Both of these two primary factors are 

also found to have an association as shown in the figure 

above. The external factors, such as subjective norm and 

job relevance for PU, and self-efficacy and anxiety for 

PEU, are the antecedents of PU and PEU. 

Attitude toward Using (AU), influenced by PU and 

PEU, was originated from the Theory of Reasoned 

Action and adopted in the original TAM model. The user 

attitude was a determinant of the actual use (ACU) of the 

system. But later in the continuing work of Davis, the 

additional change was concluded that PU had a directly 

great influence on the user intention, namely Usage 

Intention (UI) or Behaviour intention, and on the actual 

use without forming the attitude [10]. However, the 

consideration of the attitude into the research framework 

seems to be optional. Some other TAM-focusing 

researchers still include the attitude in their research 

frameworks, but some don’t.  

Actual Use (ACU) is the actual response from the 

users after motivated. TAM model was developed to 

predict whether or not the users would actually use the 

system. In the meantime, ACU is somewhat the 

limitation of TAM study since the actual measurement of 

ACU cannot be directly done. Therefore, self-reporting 

from the users is normally adopted to collect the data of 

actual use. 

Despite the modification of TAM model and 

numerous findings from the research works related to 

TAM validation, TAM model is still a popular model. 

From the Academic Search Complete of EBSCO 

database, there are totally 1025 TAM-related academic 

articles published in 1994-2017 (that is only 45 articles 

yearly published in average in 23 years) versus 154 

articles published in 2016-2017. This high number in the 

recent years shows the TAM’s ongoing popularity. 

 

III. OBJECTIVES 

The objectives of the study are as follows. 

1. To analyze the technology acceptance of non-IT 

learners in using ERP software based on the 

concept of TAM model 

2. To understand the factors influencing on ERP 

learning  

 

IV. RESEARCH FRAMEWORK AND METHODOLOGY 

A. Research framework 

There were two analysis frameworks in this study. 

The first one was to understand the relationship with 

demographic data. The second one was to understand the 

influence of TAM factors. Two theoretical frameworks 

are illustrated respectively in Fig. 3 and 4. 

In the first framework, the demographic data of non-

IT learners in the ERP class consists of gender, 

cumulative grade point average (GPAX), the grade 

obtained in the previous computer class in which the 

students were enrolled in their second year, the number 

of hours spent per day on computer usage and SAP 

software installation for home practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Demographic data 

-Gender 

-GPAX 

-Grade in previous 

computer class 

-Hours spent on 

computer at home 

-SAP installation 

at home  

Primary TAM factors 

-Perceived Usefulness 

(PU) 

-Perceived Ease of Use 

(PEU) 

 

Usage intention (UI)  

 

Practical test score (TS) 

t-test 

One-way 

ANOVA 

Null Hypothesis: H1-H20 (See the details in Appendix 1) 

There are no significant differences on PU, PEU, UI and TS 

by different demographic data. 

 

EX PU 

AU UI ACU 

EX PEU 
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Fig. 3  Research framework for demographic relationship 

In the second framework, the external factors, the 

attitude toward using, and the actual use were eliminated 

from the proposed model. Instead of measuring the actual 

use, the learning achievement by practical test scores 

(TS) was measured as its measurement was 

straightforward. For two primary TAM factors, PU was 

presented as an independent variable whereas PEU was a 

dependent variable because PEU has an effect on PU. 

The variables, UI and TS, were also presented as 

dependent variables.  The variable UI was the measure of 

the technology acceptance whereas the variable TS was 

the measure of learning achievement. 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4  Path analysis framework for originally proposed model 

between TAM factors and ERP learning 
 

The variables, PU, PEU and UI, were the 

psychometric rating data. The variable TS was the 

ranking data from actual practical test scores in ERP class. 

The average rating of the items in each variable was 

calculated and used in the data analysis 

B. Research methodology 

The method used in the study was questionnaire-

based in 5-point rating scale from ‘(1) Very slightly 

agreed or Very low score rank’ to ‘(5) Very strongly 

agreed or Very high score rank’, respectively. The 

population was non-IT undergraduate students from 

Faculty of Business Administration of TNI who were 

first enrolled in ERP class. The only class of ERP 

software taught for non-IT students in TNI was the class 

conducted in the subject code IMA-314 (Practical 

Production Planning and Control) where SAP was taught 

weekly. The purposive sampling was taken from this 

class in the 10
th

 week of the semester. Those students (88 

students in total) were the 3
rd

 year students in the 1st 

semester of Academic year 2016. Note that the re-

enrolled students were not the target of this study. 

The questions for psychometric variables were 

modified from the previous TAM-related research works. 

They were composed of 5 measurement items for PU, 5 

measurement items for PEU and 3 measurement items for 

UI. See the details in Appendix 2. The questionnaires 

were distributed to the students and collected in the class. 

For the framework in Fig. 3, independent t-test and one-

way ANOVA by SPSS software was used to analyze the 

demographic data. A Post-hoc pairwise comparison test 

was done when necessary. 

For the framework in Fig. 4, TAM factors were 

analyzed to understand their effects on the usage 

intention and the achievement of ERP learning by Path 

Analysis using Lisrel software. Moreover, an in-depth 

interview was conducted with four groups of selected 

students (three persons in each group) to reaffirm the 

findings from the proposed model. The interview was 

conducted with each individual student. 

Mean rating score of each psychometric variable and 

test score ranking is meaningfully expressed as below. 

1.00 - 1.80 Very slightly agreed/Very low score rank 

1.81 - 2.60 Slightly agreed/Low score rank 

2.61 - 3.40 Moderately agreed/Middle score rank 

3.41 - 4.20 Strongly agreed/High score rank 

4.21 - 5.00 Very strongly agreed/Very high score rank 

V. RESULTS 

A. Demographic data 

The frequency results are shown in Table 1. The 

mean and standard deviation of TAM factors are 

demonstrated in Table 2. 

TABLE 1 

DEMOGRAPHIC DATA OF NON-IT LEARNERS 

Description Frequency Percent 

Gender 

Male 35 39.8 

Female 53 60.2 

Total 88 100.0 

GPAX 

3.51-4.00 9 10.2 

3.01-3.50 20 22.7 

2.51-3.00 27 30.7 

2.01-2.50 28 31.8 

1.51-2.00 4 4.6 

Below 1.50 0 0.0 

Total 88 100.0 

Grade in previous computer class 

A, B+ 30 34.1 

B, C+ 36 40.9 
C, D+ 21 23.9 

D, F 1 1.1 

Never taken, W, I 0 0.0 

Total 88 100.0 

Hours spent on computer 

More than 6 hours 13 14.8 

4-6 hours 26 29.5 

Less than 4 hours 49 55.7 

Total 88 100.0 

SAP software installation at home 

Already installed 39 44.3 

Not yet installed 49 55.7 

Total 88 100.0 
 

   

 

 

PU 

PEU 

UI TS 

Independent variables: PU, PEU 

Dependent variables: UI, TS 

Null Hypothesis: H21-H26 (See the details in Appendix 1) 

PU has significantly positive effect on UI and TS. 

PEU has significantly positive effect on PU, UI and TS. 

UI has significantly positive effect on TS. 
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 TABLE 2 

MEAN AND STANDARD DEVIATION OF VARIABLES 

 Mean Standard deviation 

PU 3.91 0.66 
PEU 3.13 0.67 

UI 3.20 0.88 
TS 3.42 0.95 

The results show that non-IT learners strongly agreed 

with the usefulness of ERP software rather than thinking 

that the software was easy to use. In terms of intention to 

use, they moderately agreed that they would desire to use 

the software in their future career. Regarding the test 

score ranking obtained in the class, non-IT learners could 

accomplish the ERP practical test in high ranking. 
Cronbach’s alpha was also calculated to test the 

reliability of the items within each psychometric variable 

(PU, PEU and UI). The coefficients were in the 

acceptable range (minimum value of 0.60 is 

recommended); that was 0.841 for PU, 0.797 for PEU 

and 0.900 for UI.  
 

B. Analysis of demographic relationship 
 

To understand whether the demographic data has an 

effect on TAM factors, independent t-test and one-way 

ANOVA was applied to test the hypothesis H1-H20 at 

significance level of 0.05. The results are demonstrated in 

Table 3. 

TABLE 3 

SUMMARY OF P-VALUE FOR 

HYPOTHESIS TEST OF DEMOGRAPHIC DATA 

 PU PEU UI TS 

Gender 

 

0.159 
(H1) 

0.497 
(H6) 

0.740 
(H11) 

0.781 
(H16) 

GPAX 

 

0.359 
(H2) 

0.486 
(H7) 

0.171 
(H12) 

0.000* 
(H17) 

Grade in 

computer class 

0.111 
(H3) 

0.083 
(H8) 

0.158 
(H13) 

0.000* 
(H18) 

Hours spent on 

computer 

0.331 
(H4) 

0.300 
(H9) 

0.126 
(H14) 

0.156 
(H19) 

SAP 

installation 

0.252 
(H5) 

0.513 
(H10) 

0.179 
(H15) 

0.929 
(H20) 

*Significantly different (p<0.05) 
 

From Table 3, there were no statistically significant 

differences between genders, GPAX, the grade in 

previous computer class, the hours spent on computer 

usage and SAP installation, in terms of PU, PEU and UI. 

But there was significant difference of TS due to GPAX 

and the grade in the previous computer class.  The null 

hypothesis H1-H16 and H18-H20 were accepted whereas 

the null hypothesis H17 and H18 were rejected. Then, 

Post-hoc test (Scheffe test) was done to find out the 

significant difference of means between pairs in GPAX 

and the previous grade, as presented in Table 4 and 5 

respectively. 

From Table 4, it was found that only the pairs 

between the non-adjacent groups of GPAX had 

significantly different means of the test scores. The 

groups with much higher GPAX obtained significantly 

higher test scores than the groups with much lower 

GPAX. But the groups with closer GPAX did not have 

significantly different test scores. 

From Table 5, it was found that only the group with 

excellent grade (A, B+) had significantly higher test 

scores than the other groups. The other two groups with 

lower grade had indifferent test scores between groups. 
 

TABLE 4 

MEAN DIFFERENCE FOR MULTIPLE COMPARISON IN GPAX (H17) 

GPAX 3.51-

4.00 

3.01-

3.50 

2.51-

3.00 

2.01-

2.50 

1.51-

2.00 

3.51-4.00 - - - - - 

3.00-3.50 0.538 - - - - 

2.51-3.00 0.852 0.313 - - - 

2.01-2.50 1.550* 1.011* 0.698 - - 

1.50-2.00 2.014* 1.475* 1.162 0.434 - 

*Significantly different (p<0.05) 
 

TABLE 5 

MEAN DIFFERENCE FOR MULTIPLE COMPARISON IN GRADE (H18) 

GRADE A, B+ B, C+ C, D+ 

A, B+ - - - 

B, C+ 0.597* - - 

C, D+ 1.008* 0.410 - 

*Significantly different (p<0.05) 
 

Furthermore, the unexpected finding from Table 3 

was that regardless of SAP installation at the learner’s 

home, there was no significant difference on the achieved 

test scores. Nevertheless, having ERP software installed 

at home is recommended as the learners can promptly 

practice the software at home, especially when they 

cannot follow the lesson in the ERP class. Table 6 

presents the occasions of SAP practice purposes at home. 

As shown, more non-IT learners tended to practice ERP 

software when the software was installed at home and 

used it for catching up the lessons. 

TABLE 6 

OCCASION OF SAP PRACTICE AT HOME 

 Never use For catch up For test prep 

Installed 5 25 20 

Not installed 9 14 18 
 

C. TAM factors influencing on ERP learning 

From the result of proposed model examination in the 

path analysis, it was found that PU had no significant 

effect on TS. So, the null hypothesis H23 was rejected 

whereas the null hypothesis H21-H22, and H24-H26 

were accepted. 

Therefore, the proposed model was adjusted as 

demonstrated in Fig. 5 and tested for goodness of fit with 

the observed data. Table 7 presents the measures for 

model fits whose values were in the acceptable range. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

               Fig. 5  Adjusted Measurement model 
         (*Significant level at 0.05) 

PU 

PEU 

UI TS 

0.432* 

0.280* 

0.264* 

0.305* 
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TABLE 7 

MEASURES FOR GOODNESS OF FIT 

Measures Recommended 

value 

Obtained 

value 

Chi square (p-value) p>0.05 0.24 (p=0.62) 

RMR <0.050 0.008 

RMSEA <0.10 0.00 

GFI >0.90 0.99 

NFI >0.90 0.99 

CFI >0.90 1.00 

 

In Fig. 5, the parameter estimates for each relationship 

are indicated. The results show that all the relationships 

except the pair of PU-TS were valid as in the originally 

proposed model shown in Fig. 4. Both PU and PEU had 

the positive and direct effects on UI while only PEU had 

the positive and direct effect on TS because PU had only 

the indirect effect. Also, UI had the positive and direct 

effect on TS. Thus, it can be said that PU had the positive 

but indirect effect on TS via UI. 

     The direct and indirect effects can be summarized as 

in Table 8 below. The results reveal that UI was directly 

influenced by PU in higher degree than by PEU (0.432 vs 

0.280). But together with its indirect effect, PEU had an 

equivalent effect, compared with PU (0.418 vs 0.432).  In 

contrast, TS was influenced by PEU directly and 

indirectly rather than by PU having no direct effect on TS. 

The factor PU had the only indirect effect on TS through 

UI (0.114) due to the existing effect of UI on TS (0.264). 

Since PEU had both direct (0.305) and indirect (0.110) 

effect on TS through UI; therefore, PEU had the stronger 

effect on TS than PU did (0.415 vs 0.114). 

TABLE 8 

PARAMETER ESTIMATES FOR EFFECTS  

 From Total Indirect Direct 

TS PU 0.114 0.114 - 

PEU 0.415 0.110 0.305 

UI 0.264 - 0.264 

UI PU 0.432 - 0.432 

PEU 0.418 0.138 0.280 

 
VI. CONCLUSION AND DISCUSSION 

From the result of model fit verification, Technology 

Acceptance Model (TAM) can be applied well to 

understand the technology acceptance of non-IT learners. 

It is apparent that two primary TAM factors, which are 

perceived usefulness and perceived ease of use, have 

positively an influence on the technology acceptance 

which is measured by the usage intention. Moreover, the 

perception of software usefulness has the greater impact 

on the usage intention than the perception of software 

easiness does.  It is the natural sense that people will 

realize more awareness of the situations involved when 

they consider the situations are important to them; 

namely the software is useful. Thus, both primary TAM 

factors should be considered as fundamental motivation 

drivers of usage intention.  

In terms of test score achievement, the effect of usage 

intention was found positively and directly. The possible 

explanation is that the usage intention leads to induce the 

actual execution of software usage in which the 

achievement of high test scores is resulted. As a matter of 

fact, this is what naturally can be expected. Therefore, 

both primary TAM factors causing the motivation have 

the indirect influence on the learning achievement by 

having the usage intention as mediating factor. 

In addition, another important finding is that not only 

the indirect influence exists, but the greater direct 

influence of perceived ease of use on the test score 

achievement also exists without mediated. Non-IT 

learners prefer an ease of software usage to initiate their 

minimal effort in mastering the software. This result is 

similar to the findings found by Brown and et.al. [11], 

where the research setting was mandatory, same as in this 

study. Even though the data of this study was collected 

from the university students, the finding here is 

considered to be valid to be applied to the case of general 

non-IT learners in the real work environment due to the 

fact that the real work environment is based on 

mandatory setting as in the university class since the ERP 

software to be used in the company is the best selected 

and using only the selected software is compulsory.  

In order to reaffirm the findings from the model, the 

in-depth interview was conducted individually with four 

groups of selected learners from four quadrants (Group 

A1, A2, F1 and F2) as shown in Fig. 6. The criteria to 

divide the quadrants were GPAX and the percent of test 

score obtained in ERP class.  

In the interview, all groups of the learners mentioned 

that ERP software was difficult at the initial stage. But 

Group A1 and F1 realized that the software was not too 

difficult to master. While they started getting used to it, 

every single success in pursuing ERP software practices 

in the ERP class was counted and gained their confidence 

in pursuing the ERP class. They learned to improve their 

skills from their previous mistakes well. At the end, they 

felt less mentally stressed in using the software 

themselves. In other words, the initial difficulty of 

software usage is transformed during the ERP learning 

course as the learners are getting familiar with the 

software. Oppositely, Group A2 and F2 kept emphasizing 

that the ERP software was difficult. Especially, Group F2 

showed very little of the indulged effort.  

 

E
R

P
 t

es
t 

sc
o

re
 

 

F1 

GPAX < 2.50 

Test score > 70% 

A1 

GPAX > 3.00 

Test score > 70% 

F2 

GPAX < 2.50 

Test score < 50% 

A2 

GPAX > 3.00 

Test score < 50% 

 GPAX 

Fig. 6  Four quadrants of interview groups 

Based on the analysis here, the most influencing 

factor of TAM model to make an achievement in using 

ERP software is the perception of ease of use, which can 

be gained along the learning course. Perceived ease of 

use can be acquired regardless of the previous academic 

achievement; namely high GPAX.  The presence of 

Group F1 and A2 is the good evidence of this important 
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finding. If perceived ease of use had had no influences, 

Group F1 should not have existed since the students with 

low GPAX should always have had the thought that ERP 

software was difficult. But the fact, some of non-IT 

learners with low GPAX could make an achievement if 

the ease of use was perceived. On the other hands, Group 

A2 with high GPAX, who have already proved their 

competitiveness in the prior classes, were expected to 

prove themselves again in ERP class. But in fact, they 

could not since they perceived only the difficulty of the 

software, which influenced their actual abilities. 

In addition to perceived ease of use as a significant 

influence, there must be other influencing factors that 

play important roles in the learning achievement. As seen 

in Table 3, the groups with excellent GPAX gained 

significantly high test scores. From the interview, one 

student from Group A1 expressed that retaining high 

scores was one of the goals of learning. It is evident that 

the individual eagerness to obtain the high scores is also 

added into the motivation of test score achievement. 

As a conclusion, the important factors for successful 

ERP learning of non-IT learners are the perceived ease of 

software usage with both a direct and indirect effect, and 

the software usefulness with an indirect effect. The 

instructors should facilitate the learning atmosphere in 

order to avoid the learning barriers and to enhance the 

learning process of non-IT learners so that the ease of 

proceeding the practices in the class can be obtained. For 

further research, antecedents of primary TAM factors 

shall be studied to understand the influence of external 

factors on TAM factors. 
 

APPENDIX 1 

NULL HYPOTHESIS IN THE STUDY 
 

Hypo- 

thesis 

Independent 

Variables (X) 

Dependent 

Variables (Y) 

State- 

ment 

H1 Gender Perceived 

Usefulness 

(PU) 
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H2 GPAX 

H3 Grade in computer class 

H4 Hours spent 

H5 SAP installation 

H6 Gender Perceived 

Ease of Use 

(PEU) 
H7 GPAX 

H8 Grade in computer class 

H9 Hours spent 

H10 SAP installation 

H11 Gender Usage 

Intention 

(UI) 
H12 GPAX 

H13 Grade in computer class 

H14 Hours spent 

H15 SAP installation 

H16 Gender Ranking of 

Actual Test 

Scores 

(TS) 

H17 GPAX 

H18 Grade in computer class 

H19 Hours spent 

H20 SAP installation 

H21 PU UI 

X
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. 

p
o
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ti

v
e 

ef
fe

ct
 

o
n

 Y
 

H22 PU TS 

H23 PEU PU 

H24 PEU UI 

H25 PEU TS 

H26 UI TS 

APPENDIX 2 

Psychometric measurement items in the questionnaire. 

Perceived Usefulness (PU) 

- ERP/SAP would add your quality  

- ERP/SAP would be used to write on your resume 

- ERP/SAP would be beneficial to your future career 

- ERP/SAP would be important to the grade in the class 

- Studying ERP/SAP would make you to be hands on 

Perceived Ease of Use (PEU) 

- I find ERP/SAP easy to use 

- ERP/SAP is easy to apply in the future job 

- It is easy to get familiar with ERP/SAP 

- It is easy to understand the ERP/SAP functional screen 

- It is easy to follow the class 

Usage Intention (UI) 

- I want to work for the company using ERP/SAP  

- I want to know more about ERP/SAP at work 

- I want to be more skillful on ERP/SAP at work 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคม

ออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร และศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของผู้
พกิารทางการไดย้นิกลุ่มตวัอย่างคอืผูพ้กิารทางการไดย้นิจ านวน 100 คนโดย
การสุ่มแบบบงัเอญิเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่าความถี่รอ้ยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานt-test, One-Way ANOVA 
และPearson’s Correlation ทีร่ะดบันัยส าคญั .05 ผลการวจิยัพบว่า ผูพ้กิาร
ทางการได้ยินที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนัและแรงจงูใจในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้พิการทางการได้ยินในระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั 

 
ค าส าคญั:พฤตกิรรม, การใชส้ื่อ, สื่อสงัคมออนไลน์, ผูพ้กิารทางการไดย้นิ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to compare the difference 
of social media using behavior of the deaf classify by personal 
characteristics and to study the relationship between motivation and 
behavior in using social media of the deaf consumers. Data was 
collected by questionnaire from 100 deaf people who were selected by 
accidental sampling. Frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t–test, One-Way ANOVA and Pearson’s Correlation were used to 
analyze the data at .05 significant level. The results indicated that the 
respondents with the difference of education level had different on 
social media using behavior. Moreover, there was a moderate positive 
relationship between motivation and social media using behavior. 
Keywords:Behavior, Media Using, Social Media, Deaf 
 
 
 

1) บทน า 
ปัจจุบนัไมส่ามารถปฏเิสธไดเ้ลยว่าสื่อสงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้มา

มบีทบาทส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้พกิาร
หรอืคนปกตใินดา้นพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์กเ็ช่นเดยีวกนัสื่อ
สงัคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ
รวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สารของยุคนี้ซึ่งไดร้บัความนิยมอย่างมากในยุค
ปัจจุบนั ท าให้สื่อสงัคมออนไลน์เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนิน
ชวีิตของบุคคลทุกระดบัเพราะโลกได้เข้าสู่ยุคใหม่ที่ต้องใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์เพือ่ช่วยในการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ไม่ว่าจะเป็น
Facebook, Twitter, Line, Instagram,My Space ฯลฯทีเ่ขา้มาช่วยให้
การตดิต่อสือ่สารกนังา่ยขึน้และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้การสือ่สาร
ระหว่างบุคคลและการสือ่สารระหว่างกลุ่มโดยเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ที่
นิยมใชม้ากทีสุ่ดไดแ้ก่Facebook รองลงมาไดแ้ก่Twitter และGoogle 
ตามล าดบั[1] 

ผู้ประกอบการธุรกจิในปัจจุบนัสนใจที่จะเพิ่มช่องทางการจดั
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากเพราะสื่อสังคม
ออนไลน์สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจ านวนมากสามารถท าการ
สือ่สารไดต้ลอดเวลาสามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัไดอ้ย่างรวดเรว็และที่
ส าคญัคอืสามารถใหข้อ้มลูแก่กลุ่มผูบ้รโิภคไดม้ากกว่าวธิอีื่นๆ[2] 

แต่มขีอ้จ ากดัในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการได้
ยนิท าใหศ้กัยภาพการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในชวีติประจ าวนัของผูพ้กิาร
ทางการได้ยินยังมีอุปสรรคจึงได้มีการพัฒนาการสื่อสารออกมาใน
รูปแบบต่างๆอาทิเช่นการสื่อสารด้วยภาพการสื่อสารด้วยการใช้
สญัญาณการสือ่สารระหว่างบุคคลเป็นต้นทัง้นี้เพราะผูพ้กิารทางการได้
ยินมีความบกพร่องทางการสื่อสารไม่สามารถได้ยินเสียงของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างคนปกติด้วยกนัได้ในการติดต่อสื่อสารผู้พิการ
ทางการไดย้นิจะใชภ้าษามอืเป็นหลกัแต่ส าหรบัการตดิต่อสื่อสารกบัคน
ปกตินัน้ยงัมปัีญหาอย่างมากเนื่องจากมคีนปกติไม่มากนักที่จะเขา้ใจ
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ภาษามอืและผู้พกิารทางการได้ยินไม่มากเช่นกนัที่สามารถอ่านปาก
และออกเสยีงโตต้อบกบัคนปกตไิดปั้ญหาการตดิต่อสื่อสารของผูพ้กิาร
ทางการไดย้นิกบัสงัคมไมไ่ดม้แีต่การสือ่สารโตต้อบกนัในชวีติประจ าวนั
เท่านั ้นแต่ยังรวมไปถึงการรับสื่อต่างๆเช่นการเรียนรู้ผ่ านทาง
อินเทอร์เน็ตการติดต่องานกบักลุ่มผู้พกิารด้วยกนัและคนปกติความ
บกพร่องทางการไดย้นิจงึเป็นอุปสรรคหลกัในการสื่อสารทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

ผูว้จิยัมุ่งศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของผูพ้กิาร
ทางการได้ยนิในอ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจน ามาพฒันาในการสร้างสงัคมและการตลาดใน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในอนาคต 
 
2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของผู้
พกิารทางการไดย้นิจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัพฤตกิรรมการ
ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิ 
 
3) ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวจิยันี้คอื กลุ่มผูพ้กิารทางการไดย้นิในอ าเภอ

หาดใหญ่จงัหวดัสงขลาซึ่งมจี านวนทัง้สิ้น8,876คนกลุ่มตวัอย่างคอืผู้
พกิารทางการไดย้นิจ านวน100 คนโดยการสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental 
Sampling) 

3.2) เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยันี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดงันี้ 

ตอนที่1ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบได้แก่เพศอายุระดบัการศกึษาอาชพี
รายรบัต่อเดอืนและสถานภาพ 

ตอนที2่ค าถามเกีย่วกบัแรงจงูใจต่อการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามให้เลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็แบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า5ระดบัโดยที ่5หมายถงึมากทีสุ่ด และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

ตอนที3่ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามให้เลอืกตอบตามระดบัพฤติกรรมแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า5ระดบัโดยที5่หมายถงึบ่อยทีสุ่ด และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความเทีย่ง (Validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อมัน่โดยการน าแบบสอบถามที่ได้
ตอบแลว้จากกลุ่มตวัอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทีจ่ะเกบ็ตวัอย่างมาหา
ค่าสมัประสทิธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient)
พบว่า แบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์3 
ดา้น คอื ดา้นความเพลดิเพลนิดา้นการตดิต่อสือ่สารและดา้นสงัคมมคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั .823 .831 และ .709 ตามล าดับ ขณะที่
แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์มคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากับ .787ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนื่องจากมากกว่า

0.70[3] 
3.4) การวเิคราะหข์อ้มลู 
สถิติที่ใช้ในการบรรยายคุณลกัษณะของข้อมูลได้แก่ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถติทิีใ่ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s 
Correlationทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 
4) ผลการวิจยั 

4.1) ปัจจยัดา้นประชากร 
จากการศกึษาปัจจยัดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กว่า

ครึง่ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 61.0 มอีายุ 16-25 ปี
คดิเป็นร้อยละ 53.0 มกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นคดิเป็นรอ้ย
ละ 35.0เป็นนักเรยีนนักศกึษาคดิเป็นร้อยละ 59.0 กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มรีายรบัต่อเดอืนต ่ากว่า 3,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 38.0 และกลุ่ม
ตวัอย่างเกนิครึง่มสีถานภาพโสดคดิเป็นรอ้ยละ 67.0 ดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1: ปัจจยัดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 
ปัจจยั ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญงิ 
อาย ุ
- ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั15ปี 
- 16 – 25ปี 
- 26 – 35ปี 
- 36 – 45ปี 
ระดบัการศกึษา 
- มธัยมศกึษาตอนตน้ 
- มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
- ปวส.หรอือนุปรญิญา 
- ปรญิญาตร ี
อาชพี 
- นกัเรยีน/นกัศกึษา 
- พนกังานบรษิทั 
- ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิากจิ 
- คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 
- พ่อบา้น/แมบ่า้น/เกษยีณอาย ุ
รายรบัต่อเดอืน 
- ต ่ากวา่3,000บาท 
- 3,001 – 7,000บาท 
- 7,001 – 11,000บาท 
- 11,001 – 15,000บาท 
สถานภาพ 
- โสด 
- สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
- หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

 
39  
61 
 

19 
53 
16 
12 
 

35 
23 
17 
25 
 

59 
9 
4 
19 
9 
 

38 
22 
21 
18 
 

67 
31 
2 

 
39.0  
61.0 

 
19.0 
53.0 
16.0 
12.0 

 
35.0 
23.0 
17.0 
25.0 

 
59.0 
9.0 
4.0 
19.0 
9.0 

 
38.0 
22.0 
21.0 
18.0 

 
67.0 
31.0 
2.0 

4.2) แรงจงูใจต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
4.2.1) แรงจงูใจดา้นความเพลดิเพลนิ 
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ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านความ
เพลดิเพลนิในภาพรวมในระดบัมากโดยเหน็ว่าการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์
ท าให้รูส้กึสนุกสนานในระดบัมากที่สุดรองลงมาเหน็ว่าการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์ท าใหรู้ส้กึผ่อนคลายและท าใหรู้ส้กึตื่นเต้นกบัเรื่องราวในระดบั
มาก ดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2: แรงจงูใจต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ดา้นความเพลดิเพลนิ 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. สื่อสงัคมออนไลน์ท าใหรู้ส้กึ
สนุกสนาน 

4.30 0.67 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

2. สื่อสงัคมออนไลน์ท าใหรู้ส้กึ
ผอ่นคลาย 

4.17 0.62 ระดบัมาก 

3. สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้
ตื่นเตน้กบัเรื่องราว 

4.10 0.66 ระดบัมาก 

ภาพรวม 4.19 0.50 ระดบัมาก 
 

4.2.2) แรงจงูใจดา้นการตดิต่อสือ่สาร 
ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่ มตัวอย่ างมีแรงจูง ใจด้านการ

ตดิต่อสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยเห็นด้วยว่าสามารถรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสารจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในระดบัมากทีสุ่ดรองลงมา
คอืใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ตดิต่อสือ่สารกบัครอบครวัและเพื่อนๆและใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์สบืคน้ขอ้มลูในระดบัมากดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3: แรงจงูใจต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์
ตดิต่อสื่อสารกบัครอบครวัและ
เพื่อนๆ 

4.23 0.72 ระดบัมาก 

2. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์สบืคน้
ขอ้มลู 

4.09 0.90 ระดบัมาก 

3. รบัรูข้อ้มลูขา่วสารจากสื่อ
สงัคมออนไลน์ 

4.26 0.73 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.19 0.62 ระดบัมาก 
 
4.2.3) แรงจงูใจดา้นสงัคม 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจด้านสังคมใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยเหน็ว่าการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ท าใหรู้ส้กึ
ทนัสมยัรู้สกึอยากเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนและรู้สึกใกล้ชิดกบัผู้อื่น
มากขึน้ในระดบัมาก ดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4: แรงจงูใจต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ดา้นสงัคม 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. รูส้กึทนัสมยัในการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ 

4.12 0.77 ระดบัมาก 

2. รูส้กึอยากเป็นส่วนหนึ่งใน
กลุ่มเพื่อน 

4.14 0.69 ระดบัมาก 

3. รูส้กึใกลช้ดิกบัผูอ้ื่นมากขึน้
เมื่อใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 

4.10 0.84 ระดบัมาก 

ภาพรวม 4.12 0.61 ระดบัมาก 

 
4.2.4) ภาพรวมแรงจงูใจต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมภีาพรวมแรงจูงใจต่อการใช้

สื่อสงัคมออนไลน์อยู่ในระดบัมากโดยมแีรงจูงใจทัง้ 3 ดา้น คอื ด้าน
ความเพลดิเพลนิดา้นการตดิต่อสื่อสาร และดา้นสงัคมอยู่ในระดบัมาก 
ดงัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5: ภาพรวมแรงจงูใจต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 

ด้าน ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ดา้นความเพลดิเพลนิ 4.19 0.50 ระดบัมาก 
2. ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 4.19 0.61 ระดบัมาก 
3. ดา้นสงัคม 4.12 0.61 ระดบัมาก 

ภาพรวม 4.16 0.45 ระดบัมาก 
 

4.3) พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมการใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยโดยมกีารใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อ
คุยกับเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนเก่าใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านทาง
โทรศพัทม์อืถอื/แทบ็แลต็และใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ทีบ่า้นอยู่ในระดบับ่อย
ทีสุ่ดส่วนการรบัทราบข่าวสารผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ความถี่ในการ
ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ใน 1 สปัดาห์ การใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อขาย
สนิคา้และการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ทีท่ างานอยู่ในระดบับ่อยขณะทีใ่ชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ทีร่า้นอนิเทอรเ์น็ตอยู่ในระดบัปานกลางดงัตารางที ่6 
 
ตารางที ่6: พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อคุย
กบัเพื่อนปัจจบุนัและเพื่อนเก่า 

4.38 0.72 บ่อยทีส่ดุ 

2. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ผา่นทาง
โทรศพัทม์อืถอื/แทบ็แลต็ 

4.35 0.78 บ่อยทีส่ดุ 

3. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ทีบ่า้น 4.06 0.95 บ่อยทีส่ดุ 
4. รบัทราบขา่วสารผา่นทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ 

4.11 0.76 บ่อย 

5. ความถีใ่นการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์ใน 1 สปัดาห ์

4.09 0.81 บ่อย 

6. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อขาย
สนิคา้ 

3.69 1.03 บ่อย 

7. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ทีท่ างาน 3.47 1.14 บ่อย 
8. ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ทีร่า้น
อนิเทอรเ์น็ต 

3.40 1.29 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.90 0.57 บ่อย 
 
4.4) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.4.1) ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

ของผูพ้กิารทางการไดย้นิจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
ผลการศกึษาพบว่าผูพ้กิารทางการไดย้นิทีม่เีพศ อายุ อาชพี รายไดต่้อ
เดอืน และสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์
ไมแ่ตกต่างกนั ขณะทีผู่พ้กิารทางการไดย้นิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง



 

422 

 

กนัมพีฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั ดงัตารางที ่7 
 

ตารางที ่7: ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ
ผูพ้กิารทางการไดย้นิจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
ปัจจยั สถิติทดสอบ Sig. แปลผล 
เพศ 
อาย ุ

ระดบัการศกึษา 
อาชพี 

รายรบัต่อเดอืน 
สถานภาพ 

t = 1.660 
F = 1.421 
F = 4.490 
F = 1.228 
F = 0.929 
F = 0.847 

.100 

.255 

.005 

.315 

.430 

.473 

ไมแ่ตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 
แตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 

 
4.4.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัพฤตกิรรมการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิ 

ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในภาพรวมมคีวามสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของผู้พกิารทางการได้ยนิในระดบั
ปานกลางในทศิทางเดยีวกนั เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า แรงจูงใจดา้น
ความเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์
ของผูพ้กิารทางการไดย้นิในระดบัสงูในทศิทางเดยีวกนั ขณะทีแ่รงจูงใจ
ด้านการติดต่อสื่อสารและแรงจูงใจด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของผู้พกิารทางการได้ยนิในระดบั
ปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ดงัตารางที ่8 

 
ตารางที ่ 8: ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัพฤตกิรรม
การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิ 

แรงจงูใจ r Sig. แปลผล 
ดา้นความเพลดิเพลนิ 
ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

ดา้นสงัคม 

.568 

.332 

.398 

.000 

.001 

.000 

สมัพนัธส์ูง 
สมัพนัธป์านกลาง 
สมัพนัธป์านกลาง 

ภาพรวม .436 .000 สมัพนัธป์านกลาง 
 
5) อภิปรายผลการวิจยั 

5.1) ผลการเปรยีบเทยีบพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
ของผูพ้กิารทางการไดย้นิจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ผลการศกึษาพบว่าผูพ้กิารทางการไดย้นิทีม่เีพศแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของปณิชานิตพิรมงคล[4] วรรณประภาเอี่ยมฤทธิ ์[5]และ 
มณฑาเรอืงขจรและสุนทรศีกัดิศ์ร ี[6] 

ผูพ้กิารทางการไดย้นิทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ไมแ่ตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปณิชานิตพิร
มงคล[4] วรรณประภาเอีย่มฤทธิ ์[5]และขนิษฐาจติแสง [7]  

ผู้พิการทางการได้ยินที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของปณชิานิตพิรมงคล[4]วรรณพรกลิน่วบั[8] และ ธรรมรงคเ์มตตา[9] 

ผูพ้กิารทางการไดย้นิทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ไมแ่ตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปณิชานิติ
พรมงคล[4]และชเนตตสียนานนท[์10] 

ผู้พิการทางการได้ยินที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของปณชิานิตพิรมงคล[4]วรรณพรกลิน่วบั[8] และ ชนากติติ ์
ราชพบิลูย ์[11] 

ผู้พกิารทางการได้ยนิที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ
ธรรมรงคเ์มตตา[9] ชนากติติร์าชพบิลูย ์[11]และ ภทัราเรอืงสวสัดิ ์[12] 

5.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัพฤตกิรรม
การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิ 

ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของผู้พกิารทางการได้ยนิในระดบั
ปานกลางในทศิทางเดยีวกนัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปณิชานิตพิร
มงคล[4]วรรณพรกลิน่วบั[8]และ เอมกิาเหมมนิทร์[13]เมือ่พจิารณาราย
ดา้นพบว่า แรงจงูใจดา้นความเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิในระดบัสูงในทศิทาง
เดยีวกนัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของชเนตตีสยนานนท์ [10] เอมกิา
เหมมินทร์[13] และ อาริสาลูกกลม[14] ขณะที่แรงจูงใจด้านการ
ตดิต่อสื่อสารและแรงจูงใจดา้นสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้พกิารทางการได้ยินในระดบัปานกลางใน
ทศิทางเดยีวกนัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของธรรมรงคเ์มตตา[9]อารสิาลู
กกลม[14] และ นภนนทห์อมสุด, ชาลนีาวภีาพและณฐัณสีว่างศร[ี15] 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากผูพ้กิารทางการไดย้นิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการ ใช้สื่ อสังคมออนไล น์แตก ต่างกัน  ดังนั ้น
ผู้ประกอบการที่ต้องการท าตลาดผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์จึงควร
ศึกษาถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันนัน้ให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะได้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างตรงจุด 

2. เนื่องจากแรงจูงใจดา้นความเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของผูพ้กิารทางการไดย้นิในระดบัสูง 
ฉะนัน้ผูป้ระกอบการทีค่วรเน้นการท าตลาดผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์
คอื ผูป้ระกอบการในธุรกจิบนัเทงิ เช่น การชมละคร ภาพยนตร์หรอืฟัง
เพลงออนไลน์ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจ

เคลื่อนยา้ยแรงงานในธรุกจิโรงแรมสู่อาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัด้านประชากร 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมกับแนวโน้มการตัดสินใจ
เคลื่อนยา้ยแรงงานในธรุกจิโรงแรมสู่อาเซยีนกลุ่มตวัอย่างคอืบุคลากรในธรุกจิ
โรงแรมจงัหวดัสงขลาจ านวน400 คนโดยการสุ่มแบบบงัเอญิเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าความถี่รอ้ยละค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานt-test, One-Way ANOVA และPearson’s Correlation ที่
ระดบันยัส าคญั .05 ผลการวจิยัพบว่า แรงงานทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้ม
การตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่แตกต่างกัน 
ขณะทีแ่รงงานทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มแีนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนแตกต่างกนัและปัจจยัแวดลอ้มทัง้ในภาพรวมและรายดา้น คอื 
ด้านปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสินใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนในระดบัปานกลางในทศิทาง
เดยีวกนั  
ค าส าคญั:แนวโน้ม, การเคลื่อนยา้ยแรงงาน, ธรุกจิโรงแรม, อาเซยีน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to compare labor mobility 
trend in hotel business to ASEAN by personal characteristics and to 
study the relationship between the environmental factors and labor 
mobility trend in hotel business to ASEAN. Data was collected by 
questionnaire from 400 labors in hotel businesses located in Songkhla 
province. Accidental sampling was used to select the respondents. 
Frequency, percentage, mean, standard deviation, t–test, One-Way 
ANOVA and Pearson’s Correlation were used to analyze the data 
at .05 significant level. The results indicated that the respondents with 
the difference of age, education, marital status, income, and position 
had different on labor mobility trend in hotel business to ASEAN while 
different respondents’ gender had no difference on labor mobility trend. 

Moreover, the environmental factors, push and pull factors, had a 
moderate positive relationship with labor mobility trend in hotel 
business to ASEAN. 
Keywords:Trend, Labor Mobility, Hotel Business, ASEAN 
 
1) บทน า 

จากสภาพแวดลอ้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีและด้านการบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทางดา้นเศรษฐกจินัน้ไดม้กีารแสวงหาความร่วมมอื
โดยการรวมกลุ่มภายในภมูภิาคนัน้ไดถู้กใหค้วามส าคญัมากขึน้น าไปสู่
การท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรใีนภูมภิาคเกดิการรวมตวักนัในรูปแบบ
ประชาคมและสหภาพอาเซียนเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองภายในภูมภิาคโดยมชีาติสมาชิกจ านวน 10 
ประเทศได้แก่บรูไนกมัพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเมยีนมาร์ฟิลิปปินส์
สงิคโปรไ์ทยเวยีดนาม และลาว[1] 

การเคลื่อนย้ายแรงงานหลงัเปิดประชาคมอาเซียนจะมกีาร
เคลื่อนย้ายแรงงานได้โดยเสรีตามข้อตกลงซึ่งส าหรับประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนนัน้มเีป้าหมายหลกัในการน าประเทศสมาชกิอาเซยีน
ไปสู่การเป็นตลาดและการผลติเดยีวกนัเพือ่ใหอ้าเซยีนไดม้กีารวางแผน
ทางดา้นเศรษฐกจิร่วมกนัเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นๆสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซียนตลอดจนสร้างความเท่าเทยีมในการพฒันาเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศสมาชกิทัง้นี้อาเซยีนไดม้กีารวางแผนทางดา้นเศรษฐกจิ
ร่วมกนัทัง้ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสนิค้าและบรกิารการลงทุนรวม
ตลอดถงึการเคลือ่นยา้ยแรงงานมฝีีมอืไดอ้ย่างเสร[ี2] 

ทัง้นี้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการ
เคลือ่นยา้ยแรงงานมฝีีมอืในภูมภิาคไดอ้ย่างเสรถีงึ 8 สาขา คอื วศิวกร 
แพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย์ สถาปนิก บญัช ีผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว และอาชพีด้านการส ารวจ ซึ่งการเปิดให้มกีารเคลื่อนย้าย
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แรงงานไดอ้ย่างเสรใีนส่วนของแรงงานวชิาชพีหรอืแรงงานมฝีีมอื เป็น
เรื่องที่ทัง้ผูป้ระกอบการและแรงงานจะต้องตระหนัก และเตรยีมพรอ้ม
เพื่อรองรบัการเขา้มาแข่งขนัในตลาดแรงงานของแรงงานจากประเทศ
เพือ่นบา้น [3] โดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานดา้นการท่องเทีย่วซึ่งจะท าให้
เกดิปรากฎการณ์การเคลือ่นยา้ยของประชากรจ านวนมาก ทัง้ในแง่ของ
การเดนิทางเพือ่การท างานหรอืเพือ่การท่องเทีย่วซึง่จะส่งผลกระทบแก่
ประเทศที่เป็นผู้น าด้านกิจกรรมเหล่านี้การด าเนินการดงักล่าวของ
อาเซยีนถือไดว้่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในดา้นการสรา้งงานซึ่ง
จะมผีลต่อการขยายตวัของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก 

จากความส าคญัดงักล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาแนวโน้ม
การตดัสนิใจเคลื่อนยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน: กรณีศกึษา
จงัหวดัสงขลา เพราะจงัหวดัสงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิของ
ภาคใต้ของประเทศไทย และมแีรงงานในธุรกจิโรงแรมอยู่เป็นจ านวน
มาก เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการก าหนดนโยบายใหแ้ก่หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพือ่เปรยีบเทยีบแนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยแรงงานใน
ธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มกบัแนวโน้ม
การตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน 
 
3) ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจัยนี้คือ บุคลากรในธุรกิจโรงแรมจงัหวัด

สงขลา ได้แก่ พนักงานต้อนรบั พนักงานประจ าห้องอาคาร แม่บ้าน 
พนักงานฝ่ายช่าง พนักงานสมัภาระ พนักงานเปิดประตู เจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ดูแลแขกพิเศษ พนักงานรบัโทรศพัท ์
เจ้าหน้าที่ส ารองห้องพกั พนักงานแคชเชยีร์และเนื่องจากบุคลากรใน
ธุรกจิโรงแรมในจงัหวดัสงขลามเีป็นจ านวนมากประกอบกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งไม่ได้ส ารวจขอ้มลูบุคลากรในธุรกจิโรงแรมเป็นรายจงัหวดัไว ้
ท าให้ไม่ทราบจ านวนบุคลากรในธุรกจิโรงแรมจงัหวดัสงขลา ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยยดึตารางของKrejcie& Morgan [5] 
ซึ่งระบุขนาดตวัอย่างที่มากทีสุ่ดอยู่ทีไ่ม่ถึง 400 ตวัอย่างการวจิยันี้จงึ
ก าหนดขนาดตวัอย่างอยู่ที่ 400 ตวัอย่างซึ่งคดิว่าเพยีงพอแก่การเป็น
ตัวแทนของประชากรแล้วจึงท าการสุ่มแบบบังเอิญ  (Accidental 
Sampling) 

3.2) เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยันี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดงันี้ 

ตอนที่1ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบได้แก่เพศอายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และต าแหน่งงาน 

ตอนที2่ค าถามเกีย่วกบัปัจจยัแวดล้อมที่ผลกัดนัและดงึดูดให้
เกดิการเคลือ่นยา้ยแรงงานสู่อาเซยีน ซึง่เป็นแบบสอบถามใหเ้ลอืกตอบ
ตามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า5ระดับโดยที่ 5

หมายถงึมากทีสุ่ด และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 
ตอนที่3ค าถามเกี่ยวกบัแนวโน้มการตัดสนิใจเคลื่อนย้ายไป

ท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีน ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลอืกตอบตาม
ระดบัความคดิเหน็แบบมาตราส่วนประเมนิค่า5ระดบัโดยที ่5หมายถึง
มากทีสุ่ด และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความเทีย่ง (Validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อมัน่โดยการน าแบบสอบถามที่ได้
ตอบแลว้จากกลุ่มตวัอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทีจ่ะเกบ็ตวัอย่างมาหา
ค่าสมัประสทิธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
พบว่า แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัแวดลอ้มทีผ่ลกัดนัและดงึดูดใหเ้กดิ
การเคลือ่นยา้ยแรงงานสู่อาเซยีน2ดา้น คอื ดา้นปัจจยัผลกัดนัและดา้น
ปัจจยัดงึดูดมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .794และ .757ตามล าดบั ขณะที่
แบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนย้ายไปท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .823ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรบัไดเ้นื่องจากมากกว่า0.70[5] 

3.4) การวเิคราะหข์อ้มลู 
สถิติที่ใช้ในการบรรยายคุณลกัษณะของข้อมูลได้แก่ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถติทิีใ่ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s 
Correlationทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 
4) ผลการวิจยั 

4.1) ปัจจยัดา้นประชากร 
จากการศึกษาปัจจยัด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 

มากกว่าครึ่งของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 55.0 กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ21-25 ปี และมากกว่า 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27 มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 39.8 มสีถานะภาพสมรส  /อยู่
ด้วยกนั คิดเป็นร้อยละ  53.0มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 10, 001–
15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 และมตี าแหน่งเป็นพนักงานต้อนรบั 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1: ปัจจยัดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยั ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญงิ 
อาย ุ
        น้อยกว่า20ปี 
21-25 ปี 
26-30 ปี 
31-35 ปี 
        มากกวา่ 35 ปี 
ระดบัการศกึษา 
        ต ่ากว่ามธัยมศกึษา 
        มธัยมศกึษาตอนตน้ 
        ปวช./มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
180 
220 

 
10 
108 
90 
84 
108 

 
35 
48 
84 

 
45.0 
55.0 

 
2.5 
27.0 
22.5 
21.0 
27.0 

 
8.7 
12.0 
21.0 
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        ปวส./อนุปรญิญา 
        ปรญิญาตร ี
        สูงกว่าปรญิญาตร ี
สถานะภาพ 
        โสด 
        สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
        หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่
        อื่นๆ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
        น้อยกว่า 10,001บาท 
        10,001–15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
        20,001 – 25,000 บาท 
        25,001บาทขึน้ไป 
ต าแหน่งงาน 
        พนกังานตอ้นรบั 
        พนกังานประจ าหอ้งอาหาร 
        แมบ่า้น 
        พนกังานฝ่ายชา่ง 
        พนกังานสมัภาระ 
        พนกังานเปิดประต ู
        เจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวก 
        เจา้หน้าทีดู่แลแขกพเิศษ 
        พนกังานรบัโทรศพัท ์
        เจา้หน้าทีส่ ารองหอ้งพกั 
        พนกังานแคชเชยีร ์
        อื่นๆ 

71 
159 
3 

 
157 
212 
29 
2 

 
131 
186 
66 
11 
6 
 

69 
34 
44 
39 
34 
19 
19 
26 
23 
18 
38 
37 

17.7 
39.8 
0.8 

 
39.3 
53.0 
7.3 
0.6 

 
32.0 
46.5 
16.4 
2.7 
1.4 

 
18.2 
9.0 
11.6 
10.3 
9.0 
5.0 
5.0 
6.9 
6.1 
4.7 
10.0 
9.2 

 
4.2) ปัจจยัแวดลอ้ม 
4.2.1) ปัจจยัผลกัดนั 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมปัีจจยัผลกัดนัในภาพรวมใน

ระดับมาก โดยต้องการไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะ
สวสัดกิารแรงงานในประเทศยงัไมด่พีอ เพราะเศรษฐกจิในประเทศไทย
ตกต ่า และเพราะการเมอืงในประเทศท าใหไ้ม่มผีูม้าลงทุน ในระดบัมาก
ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2: ปัจจยัผลกัดนั 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ตอ้งไปท างานในกลุม่
ประเทศอาเซยีนเพราะ
เศรษฐกจิในประเทศไทยตกต ่า 
2. ตอ้งการไปท างานในกลุม่
ประเทศอาเซยีนเพราะการเมอืง
ในประเทศท าใหไ้มม่ผีูม้าลงทนุ  
3. ตอ้งการไปท างานในกลุม่
ประเทศอาเซยีนเพราะ
สวสัดกิารแรงงานในประเทศยงั
ไมด่พีอ 

3.64 
 
 

3.64 
 

 
3.79 

0.87 
 
 

0.92 
 

 
0.80 

ระดบัมาก 
 
 

ระดบัมาก 
 

 
ระดบัมาก 

ภาพรวม 3.68 0.73 ระดบัมาก 
 

4.2.2) ปัจจยัดงึดดู 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมปัีจจยัดงึดูดในภาพรวมใน

ระดบัมาก โดยเหน็ว่าการท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนจะมเีทคโนโลยี
และอุปกรณ์ในการท างานพรอ้มกว่าในประเทศไทย จะไดร้บัเงนิเดอืน
มากกว่าเดิม ท าให้มีทักษะการใช้ภาษา เรียนรู้ว ัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น และจะท าให้มกีารเจริญก้าวหน้าใน
อาชพีมากขึน้เมือ่กลบัมาท างานทีป่ระเทศไทย ในระดบัมากดงัตารางที ่
3 

 
ตารางที ่3: ปัจจยัดงึดดู 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1.การท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนจะมเีทคโนโลยแีละ
อปุกรณ์ในการท างานพรอ้มกว่า
ในประเทศไทย 
2.การท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนจะไดร้บัเงนิเดอืน
มากกวา่เดมิ  
3.การไดท้ างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนท าใหม้ทีกัษะการใช้
ภาษา เรยีนรูว้ฒันธรรมและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิม่มากขึน้ 
4.การท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนจะท าใหม้คีวาม
เจรญิกา้วหน้าในอาชพีมากขึน้ 
เมื่อกลบัมาท างานทีป่ระเทศ
ไทย 

3.85 
 
 
 

3.76 
 
 

3.96 
 
 
 

3.79 

0.85 
 
 
 

0.89 
 
 

0.88 
 
 
 

0.91 

ระดบัมาก 
 
 
 
ระดบัมาก 
 
 
ระดบัมาก 
 
 
 
ระดบัมาก 

ภาพรวม 3.84 0.67 ระดบัมาก 
 
 4.2.3) ภาพรวมปัจจยัแวดลอ้ม 

ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมปัีจจยัแวดล้อมในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทัง้ปัจจยัผลกัดนั
และปัจจยัดงึดดูอยู่ในระดบัมากดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4: ภาพรวมปัจจยัแวดลอ้ม 

ด้าน ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1.ปัจจยัผลกัดนั 
2.ปัจจยัดงึดูด 

3.68 
3.84 

0.73 
0.67 

ระดบัมาก 
ระดบัมาก 

ภาพรวม 3.76 0.63 ระดบัมาก 
 

4.3) แนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการตัดสินใจ
เคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยเมื่อพจิารณารายประเด็นพบว่า กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มการ
ตดัสินใจเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนในระดบัมาก4 
ประเดน็คอื ถา้มโีอกาสถา้มคีวามพรอ้มทางดา้นภาษา ถ้ามคีวามพรอ้ม
ดา้นความรูค้วามสามารถ และถา้ไดร้บัการสนับสนุนจากทีท่ างานจะไป
โดยไม่ลงัเลขณะทีม่แีนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนยา้ยไปท างานในกลุ่ม
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ประเทศอาเซียนในระดบัค่อนข้างมาก 2ประเด็นคือ ระยะทาง และ
ความต่างทางวัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคในการไปท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนดงัตารางที ่5 
 
ตารางที ่5: แนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1.ถา้มโีอกาสไดไ้ปท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนจะไปโดย
ไมล่งัเล 
2.ถา้มคีวามพรอ้มทางดา้น
ภาษาหากตอ้งไปท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนจะไปโดย
ไมล่งัเล 
3.ถา้มคีวามพรอ้มดา้นความรู้
ความสามารถจะไปโดยไมล่งัเล  
4.ถ้าได้รบัการสนับสนุนจากที่
ท างานจะไปโดยไมล่งัเล 
5.ระยะทางไมเ่ป็นอปุสรรคใน
การไปท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีน 
6.ความต่างทางวฒันธรรมไม่
เป็นอปุสรรคในการไปท างาน 
ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

3.54 
 
 

3.61 
 
 
 

3.64 
 

3.75 
 

3.13 
 
 

3.11 

0.96 
 
 

0.98 
 
 
 

1.00 
 

0.98 
 

1.01 
 
 

1.03 

ระดบัมาก 
 
 

ระดบัมาก 
 
 
 

ระดบัมาก 
 

ระดบัมาก 
 

ระดบั
ค่อนขา้งมาก 

 
ระดบั

ค่อนขา้งมาก 

ภาพรวม 3.46 0.72 ระดบัมาก 
 
4.4) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.4.1) ผลการเปรยีบเทยีบแนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นย้าย

แรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
ผลการศกึษาพบว่าแรงงานในธุรกจิโรงแรมทีม่เีพศแตกต่างกนั

มแีนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนไม่
แตกต่างกนั ขณะทีแ่รงงานทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่งงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตัดสินใจ
เคลือ่นยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนแตกต่างกนั ดงัตารางที ่6 
 
ตารางที ่6: ผลการเปรยีบเทยีบแนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ย
แรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ปัจจยั สถิติทดสอบ Sig. แปลผล 
เพศ 
อาย ุ

ระดบัการศกึษา 
สถานภาพ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต าแหน่งงาน 

t = 0.022 
F = 5.385    
F = 4.511 
F = 6.792        
F = 3.197          
F = 4.837         

.202 

.000 

.001 

.000 

.008 

.000 

ไมแ่ตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

 
4.4.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมกบั

แนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน 
ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัแวดลอ้มในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน

ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ทัง้
ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดูดมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนในระดบัปานกลางใน
ทศิทางเดยีวกนั ดงัตารางที ่7 
 
ตารางที ่7: ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มกบั
แนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน 

ปัจจยัแวดล้อม r Sig. แปลผล 
ปัจจยัผลกัดนั 
ปัจจยัดงึดูด 

.532 

.527 
.000 
.000 

สมัพนัธป์านกลาง 
สมัพนัธป์านกลาง 

ภาพรวม .529 .000 สมัพนัธป์านกลาง 
 
5) อภิปรายผลการวิจยั 

5.1) ผลการเปรียบเทยีบแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้าย
แรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ผลการศกึษาพบว่าแรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มเีพศต่างกนัมี
แนวโน้มการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนไม่แตกต่างกันทัง้นี้ เพราะไม่ว่า เพศใดก็ย่อมต้องการ
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานทัง้นัน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวลิา
สณิีสญัราชา[6] แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมงคลรตัน์กอ้นเครอื, 
มนสกิาร ชยัวบิูลย์ผล และสุนาร ีจุลพนัธ์ [7] วรรณภา ลอืกติตนิันท์[8] 
กฤตยพรจนัทรนิม[ิ9] และสมใจบุญเผอืก[10] ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตวัอย่างแตกต่างกนั 

แรงงานในธุรกจิโรงแรมทีม่อีายุต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจ
ในการเคลื่อนยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกนัทัง้นี้เพราะ
ภาระและความรบัผิดชอบของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงอายุมีความ
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสิณีสัญราชา [6]แต่ไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของวรรณภา ลือกติตินันท์[8] และ กฤตยพร
จนัทรนิม[ิ9] 

แรงงานในธุรกจิโรงแรมที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนัมแีนวโน้ม
การตดัสนิใจในการเคลือ่นยา้ยไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนต่างกนั
ทัง้นี้ เพราะแรงงานที่มรีะดับการศึกษาสูงกว่าย่อมส่งผลต่อความรู้
ความสามารถและทกัษะทางภาษาองักฤษ แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวลิาสณิสีญัราชา[6] ซึง่อาจเป็นเพราะเป็นการศกึษาในกลุ่มวชิาชพี
ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากกว่า 

แรงงานในธุรกจิโรงแรมที่มีสถานภาพต่างกนัมแีนวโน้มการ
ตดัสินใจในการเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกนั 
ทัง้นี้เพราะคนโสดย่อมมอีิสระในการที่จะไปท างานในต่างประเทศได้
สะดวกกว่าคนทีม่คีรอบครวัแลว้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวลิาสณิีสญั
ราชา[6] 

แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
แนวโน้มการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนต่างกนัทัง้นี้เพราะคนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีส่งูอยู่แลว้ย่อมมี
ความพอใจในงานทีท่ าอยู่ ซึง่ต่างจากคนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยที่
จะต้องขวนขวายไปท างานในต่างประเทศทีม่คี่าตอบแทนทีสู่งกว่า แต่
ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของวลิาสณิีสญัราชา[6]และ วรรณภา ลอืกติติ
นนัท[์8] และ กฤตยพร จนัทรนิม[ิ9] 
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แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มีต าแหน่งต่างกันมแีนวโน้มการ
ตดัสินใจในการเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกนั
ทัง้นี้ เพราะความต้องการแรงงานในแต่ละต าแหน่งย่อมแตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมใจบุญเผอืก[10] 

5.2) ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดล้อมกบั
แนวโน้มการตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน 

ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัแวดลอ้มในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนยา้ยแรงงานในธุรกจิโรงแรมสู่อาเซยีน
ในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ทัง้
ปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดงึดูดมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนในระดบัปานกลางใน
ทศิทางเดยีวกนัสอดคล้องกบังานวิจยัของวิลาสิณีสญัราชา [6]เพราะ
สาเหตุส าคญัประการหนึ่งของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 
คอื ปัจจยัผลกัดนัจากประเทศทีแ่รงงานเคลือ่นยา้ยออกและปัจจยัดงึดูด
จากประเทศทีแ่รงงานเคลือ่นยา้ยเขา้[11] 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจยัผลกัดนัภายในประเทศท าให้แรงงานตัดสนิใจไป
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้หากภาครฐัยงั
เห็นว่าแรงงานกลุ่มนี้มีความส าคัญและจ าเป็นต่อความเจริญทาง
เศรษฐกจิของประเทศกจ็ะต้องเร่งแกปั้ญหาปัจจยัผลกัดนัดงักล่าว ทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และสวสัดกิารแรงงาน 

2. พนกังานในธุรกจิโรงแรมมแีนวโน้มการตดัสนิใจเคลื่อนยา้ย
ไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมภายในประเทศจงึจ าเป็นที่จะต้องปรบัตวั
และหามาตรการเพื่อรกัษาและดงึดูดบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
ทัง้การน าเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ที่ทนัสมยัมาอ านวยความสะดวกใน
การท างาน การปรบัเงนิเดือนและสวัสดิการ การเพิ่มประสบการณ์
ท างานแบบใหม่ๆ  และการมอบโอกาสความกา้วหน้าใหแ้ก่พนกังาน 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบความพรอ้มของพยาบาล

วิชาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรและ
ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบัความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนกลุ่มตวัอย่างคอืพยาบาลวชิาชพีซึ่งปฏบิตังิานใน
โรงพยาบาลของรฐัและเอกชนในอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอเมืองจงัหวัด
สงขลาจ านวน400 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามวิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานt-test, One-Way ANOVA และPearson’s Correlation ทีร่ะดบั
นยัส าคญั .05 ผลการวจิยัพบว่า 1) พยาบาลวชิาชพีทีม่เีพศ อายุประสบการณ์
ท างานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนแตกต่างกนั ขณะทีพ่ยาบาลวิชาชพีที่มสีงักดัและศาสนา
แตกต่างกนัมคีวามพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไม่แตกต่างกนั 2) เจต
คติในภาพรวมและรายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการเงนิและเศรษฐกจิ ด้าน
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มี
ความสัมพันธ์กับความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั 
ค าส าคญั:ความพรอ้ม, พยาบาลวชิาชพี, ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to compare readiness of 
registered nurse for working in AEC classify by personal characteristics 
and to study the relationship between attitude and readiness for 
working in AEC. Data was collected by questionnaire from 400 
registered nurses working in government or private hospitals located in 
Hatyai and Muang district, Songkhla province. Accidental sampling was 
used to select the respondents. Frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t–test, One-Way ANOVA and Pearson’s Correlation 
were used to analyze the data at .05 significant level. The results 
indicated that the respondents with the difference of gender, age, work 
experience, and income had different on readiness for working in AEC 
while different respondents’ type of hospital and religion had no 
difference on the readiness level. Moreover, the attitudes including 
financial, economic, and environmental aspects had positive 

relationship with readiness of registered nurse for working in AEC in 
moderate level. 
Keywords:Readiness, Registered Nurse, AEC 
 
1) บทน า 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืAEC พฒันามาจากการเป็น
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (The Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) ซึ่งเป็นการร่วมมอืกนัทางดา้น
เศรษฐกจิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้โดยมปีระเทศผูก้่อตัง้
เริม่แรก 5 ประเทศคอือนิโดนีเซยีมาเลเซียฟิลปิปินส์สงิคโปร์และไทย
ต่อมาบรูไนเวียดนามลาวเมียนมาร์และกัมพูชาได้เข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกรวมทัง้หมด 10 ประเทศ[1]โดยการร่วมกลุ่มของอาเซียนมี
ว ัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชกิทัง้นี้
การจดัตัง้อาเซียนยงัช่วยให้ประเทศสมาชิกมคีวามเป็นอันหนึ่งอัน
เดยีวกนัมคีวามพรอ้มในทุกด้านและมคีวามสามารถในการแข่งขนัสูง
โดยมปีระชาชนเป็นศูนย์กลางทัง้นี้แนวทางการด าเนินงานทีจ่ะน าไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 สิง่หลกัๆคอืการเมอืงและ
ความมัน่คงเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม 

ในปัจจุบนัการท างานของกลุ่มสมาชกิประชาคมอาเซียนจะมี
การเคลือ่นยา้ยแรงงานอยู่ตลอดเวลาโดยการเคลือ่นยา้ยแรงงานในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นการตอบสนองในสภาวะการขาด
แคลนแรงงานภายในประเทศท าใหก้ลุ่มประชาคมอาเซยีนมกีารเปิดเสรี
ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงานไปยงัประเทศทีม่กีารจ่ายค่าจา้งแรงงานใน
อตัราทีสู่งกว่าโดยการเคลื่อนยา้ยแรงงานไปยงักลุ่มประชาคมอาเซยีน
ไดเ้พิม่โอกาสทีน่ายจา้งจะไดค้ดัเลอืกแรงงานทีม่คีุณภาพมากขึน้อ านาจ
ในการต่อรองของแรงงานย่อมลดลงโดยเฉพาะในสาขาวชิาชพีทีม่กีาร
เปิดเสรตีลาดแรงงานเปิดกว้างมากขึ้นและภาวะการแข่งขนัทีสู่งขึ้นนี้
เป็นภาวะกดดนัให้แรงงานต้องมกีารพฒันาตวัเองในการท างานให้มี
คุณภาพทีด่ขี ึน้อยู่ตลอดเวลา[2] 

การเปิดเสรดีงักล่าวในแต่ละประเทศไดม้กีารจ ากดัแรงงานใน
การเขา้มาท างานภายในกลุ่มประชาคมอาเซยีนโดยการเปิดเสรเีฉพาะ
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แรงงานระดบัสงูในภาคบรกิารไดแ้ก่8สาขาวชิาชพีคอืแพทยท์นัตแพทย์
พยาบาลวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการส ารวจผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวและนักบัญชี[3] ทัง้นี้ ในส่วนของแพทย์ทันตแพทย์และ
พยาบาลเป็น3 สาขาอาชพีที่กลุ่มประชาคมอาเซียนขาดแคลนโดย
ประเทศสมาชกิลว้นมแีรงงานใน 3 สาขาดงักล่าวไมเ่พยีงพอแมแ้ต่จะใช้
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศตนเองการเปิดเสรแีรงงานจงึท าให้
เกดิผลกระทบต่อแรงงานในแต่ละประเทศรวมถงึประเทศไทยผลกระทบ
ในทางบวกคอืมตีลาดแรงงานที่ใหญ่ขึน้และสรา้งโอกาสให้แก่แรงงาน
ไทยเพิม่มากขึน้ในส่วนของทางลบคอืมกีารแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ 

ส าหรบัพยาบาลวชิาชพีซึง่หมายถงึบุคคลผ่านการทดสอบเพื่อ
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาลและไดร้บัการประเมนิโดยหน่วยงานผูม้ ี
อ านาจในการดูแลด้านวชิาชีพพยาบาลว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัิทางด้าน
เทคนิคจรยิธรรมและกฎหมายที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลและขึ้น
ทะเบยีนและ/ หรอืไดร้บัใบอนุญาตส าหรบัการประกอบวชิาชพีดงักล่าว
จากหน่วยงานผู้มอี านาจก ากบัดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล[4] พบว่า 
พยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะออกไปท างานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพราะอัตรารายได้ที่สูงและตลาดแรงงานมีความ
ตอ้งการมากกว่าภายในประเทศประกอบกบัสภาพแวดลอ้มการท างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซยีนนัน้โอกาสเตบิโตขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพในการ
ท างานไม่ไดข้ ึน้อยู่กบัเสน้สายท าใหก้ารออกไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้ผลตอบรับที่ดีด้วยเหตุผลดงักล่าวผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจ
ศกึษาความพร้อมของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะได้น าขอ้มลูมาใชใ้นการ
วางแผนและก าหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานในวชิาชพีพยาบาล
ต่อไป 
 
2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคตกิบัความพรอ้มของ
พยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
3) ระเบียบวิธีวิจยั 

3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวิจยันี้คือ พยาบาลวิชาชพีซึ่งปฏิบตัิงานใน

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอเมือง
จงัหวดัสงขลาซึ่งมจี านวนทัง้สิ้น 1,610 คนก าหนดขนาดตวัอย่างโดย
ยดึตารางของKrejcie & Morgan [5] ซึ่งระบุขนาดตวัอย่างทีม่ากทีสุ่ด
อยู่ที่ไม่ถึง 400 ตวัอย่างการวจิยันี้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างอยู่ที่ 400 
ตวัอย่างซึ่งคดิว่าเพยีงพอแก่การเป็นตวัแทนของประชากรแล้วจงึท า
การสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) 

3.2) เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยันี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดงันี้ 

ตอนที่1ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบได้แก่ เพศอายุสังกดัประสบการณ์

ท างานรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนศาสนา 
ตอนที่2ค าถามเกี่ยวกับเจตคติซึ่ง เป็นแบบสอบถามให้

เลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็แบบมาตราส่วนประเมนิค่า5ระดบัโดย
ที ่5หมายถงึมากทีสุ่ด และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

ตอนที่3ค าถามเกี่ยวกับความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนซึง่เป็นแบบสอบถามใหเ้ลอืกตอบตามระดบั
ความพรอ้มแบบมาตราส่วนประเมนิค่า5ระดบัโดยที5่หมายถงึมากทีสุ่ด
และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความเทีย่ง (Validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อมัน่โดยการน าแบบสอบถามที่ได้
ตอบแลว้จากกลุ่มตวัอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทีจ่ะเกบ็ตวัอย่างมาหา
ค่าสมัประสทิธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient)
พบว่า แบบสอบถามเจตคต3ิ ดา้น คอื ดา้นการเงนิและเศรษฐกจิดา้น
สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่และดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมี
ค่ าคว าม เชื่ อ มัน่ เท่ ากับ  .827.724และ  .839ตามล าดับ  ขณะที่
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ .876ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรบัไดเ้นื่องจากมากกว่า0.70[6] 

3.4) การวเิคราะหข์อ้มลู 
สถิติที่ใช้ในการบรรยายคุณลกัษณะของข้อมูลได้แก่ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถติทิีใ่ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s 
Correlationทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 
4) ผลการวิจยั 

4.1) ปัจจยัดา้นประชากร 
จากการศกึษาปัจจยัดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กว่า

ครึง่ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 63.0 ส่วนใหญ่มอีายุ
ระหว่าง 28-31 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 36.3 ปฏบิตังิานอยู่ในโรงพยาบาลของ
รฐัคดิเป็นรอ้ยละ 52.3 มปีระสบการณ์ในการท างานระหว่าง 3-6 ปีและ
น้อยกว่า 3 ปีในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกนัคือร้อยละ 35.3 และ 35.0 มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,000-15,000 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 42.0 
นบัถอืศาสนาพุทธคดิเป็นรอ้ยละ 65.5 ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1: ปัจจยัดา้นประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยั ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญงิ 
อาย ุ
- น้อยกวา่ 28ปี 
- 28-31 ปี 
- 32-35 ปี 
- 36 ปีขึน้ไป 
สงักดั 
- โรงพยาบาลเอกชน 

 
148 
252 

 
119 
145 
84 
52 

 
191 

 
37.0 
63.0 

 
29.7 
36.3 
21.0 
13.0 

 
47.7 
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- โรงพยาบาลรฐับาล 
ประสบการณ์ท างาน 
- น้อยกวา่3ปี 
- 3-6ปี 
- 7-10ปี 
- มากกว่า 10ปี 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
- น้อยกวา่ 10,000 บาท 
- 10,000-15,000 บาท 
- 15,001-20,000 บาท 
- มากกว่า20,000บาท 
ศาสนา 
- พุทธ 
- อสิลาม 
- ครสิต ์

209 
 

140 
141 
83 
36 
 

71 
168 
117 
44 
 

262 
123 
15 

52.3 
 

35.0 
35.3 
20.7 
9.0 

 
17.7 
42.0 
29.3 
11.0 

 
65.5 
30.7 
3.8 

 
4.2) เจตคต ิ
4.2.1) เจตคตดิา้นการเงนิและเศรษฐกจิ 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านการเงินและ

เศรษฐกจิในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคีวามเหน็ว่าการไปท างานใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนมรีายไดส้งูกว่าการท างานในประเทศไทยในระดบั
มากทีสุ่ดขณะทีม่คีวามเหน็ในระดบัมาก3 ประเดน็ คอื พยาบาลวชิาชพี
ของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอาเซียนหลงัการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนพยาบาลไทยจะยา้ยไปท างานต่างประเทศ
มากขึน้และการท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนท าใหม้เีงนิออมมากกว่า
การท างานในประเทศไทยดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2: เจตคตดิา้นการเงนิและเศรษฐกจิ 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. การไปท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนมรีายไดสู้งกว่าการ
ท างานในประเทศไทย 

4.23 0.74 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

2. พยาบาลวชิาชพีของไทยเป็น
ทีต่อ้งการของตลาดแรงงานใน
กลุ่มอาเซยีน 

4.04 0.78 ระดบัมาก 

3. หลงัการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนพยาบาลไทย
จะยา้ยไปท างานต่างประเทศ
มากขึน้ 

3.98 0.86 ระดบัมาก 

4. การท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนท าใหม้เีงนิออม
มากกวา่การท างานในประเทศ
ไทย 

4.09 0.75 ระดบัมาก 

ภาพรวม 4.08 0.64 ระดบัมาก 
 

4.2.2) เจตคตดิา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมเีจตคตดิ้านสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคีวามเหน็ว่าการท างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนมอุีปกรณ์การท างานทีท่นัสมยักว่าการท างาน

ในประเทศไทยและจะท าให้เปิดโลกทศัน์ได้มากขึ้น อยู่ในระดบัมาก
ที่สุดขณะที่มีความเห็นว่าการไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีกว่าการท างานในประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัมากดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3: เจตคตดิา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. การไปท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนมสีภาพแวดลอ้มความ
เป็นอยู่ทีด่กีว่าการท างานใน
ประเทศไทย 

4.10 0.78 ระดบัมาก 

2. การท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนมอีปุกรณ์การท างานที่
ทนัสมยักว่าการท างานใน
ประเทศไทย 

4.21 0.74 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

3. การท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนจะท าใหเ้ปิดโลกทศัน์
ไดม้ากขึน้ 

4.25 0.79 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.19 0.62 ระดบัมาก 
 
4.2.3) เจตคตดิา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมเีจตคตดิา้นความกา้วหน้าใน

หน้าทีก่ารงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดยมคีวามเหน็ว่าการไป
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีนสามารถเพิม่ประสบการณ์ท างานไดม้าก
ขึน้ในระดบัมากทีสุ่ดขณะทีม่คีวามเหน็ว่าในระดบัมาก 2 ประเดน็ คอื 
การท างานที่มผีู้ร่วมงานเป็นชนชาติสมาชกิอาเซียนจะท าใหท้ างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและการท า งานในกลุ่มประเทศอาเซียนมี
ความกา้วหน้ามากกว่าการท างานในประเทศไทยดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4: เจตคตดิา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. การท างานทีม่ผีูร้ว่มงานเป็น
ชนชาตสิมาชกิอาเซยีนจะท าให้
ท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

4.19 0.81 ระดบัมาก 

2. การท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนมคีวามกา้วหน้า
มากกวา่การท างานในประเทศ
ไทย 

4.17 0.85 ระดบัมาก 

3. การไปท างานในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนสามารถเพิม่
ประสบการณ์ท างานไดม้ากขึน้ 

4.29 0.86 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.22 0.73 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

 
4.2.4) ภาพรวมเจตคต ิ
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากและ เมื่ อพิจ า รณารายด้านพบว่ ามี เ จตคติ ในด้ าน
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดขณะทีม่เีจตคตดิา้น
การเงนิและเศรษฐกจิและดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่อยู่ในระดบั
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มากดงัตารางที ่5 
 

ตารางที ่5: ภาพรวมเจตคต ิ
ด้าน ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ดา้นการเงนิและเศรษฐกจิ 4.08 0.64 ระดบัมาก 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มความ
เป็นอยู ่

4.19 0.62 ระดบัมาก 

3. ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน 

4.22 0.73 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.16 0.55 ระดบัมาก 
 

4.3) ความพร้อมของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน 

ผลการศึกษาพบว่าความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พจิารณารายประเดน็พบว่ามคีวามพรอ้มอยู่ในระดบัมากทุกประเดน็ดงั
ตารางที ่6 
 
ตารางที ่6: ความพรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ความพรอ้มดา้นภาษาเพื่อ
เขา้ท างานกบักลุ่มประเทศ
อาเซยีน 

3.99 0.90 ระดบัมาก 

2. ความพรอ้มดา้นความรูท้าง
วฒันธรรมในการท างานรว่มกบั
พยาบาลวชิาชพีในกลุม่ประเทศ
อาเซยีน 

3.91 0.83 ระดบัมาก 

3. ความพรอ้มในการรบัมอืกบั
การแขง่ขนักบัพยาบาลวชิาชพี
ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

3.93 0.90 ระดบัมาก 

4. ความพรอ้มเรื่องใบรบัรอง
การประกอบวชิาชพีเพื่อเขา้สู่
กลุ่มประเทศอาเซยีน 

4.02 0.87 ระดบัมาก 

ภาพรวม 3.96 0.74 ระดบัมาก 
 
4.4) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.4.1) ผลการเปรยีบเทยีบความพรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
ผลการศกึษาพบว่าพยาบาลวชิาชพีทีม่เีพศ อายุประสบการณ์

ท างานและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพรอ้มสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนั ขณะที่พยาบาลวิชาชีพที่มสีงักดัและ
ศาสนาแตกต่างกันมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่
แตกต่างกนั ดงัตารางที ่7 
 
 
 
 
 

ตารางที ่7: ผลการเปรยีบเทยีบความพรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ปัจจยั สถิติทดสอบ Sig. แปลผล 
เพศ 
อาย ุ
สงักดั 

ประสบการณ์ท างาน
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ศาสนา 

t = 4.745  
F = 4.462  
F = 1.313  
F = 5.417  
F = 4.941 
F = 0.479 

.004 

.004 

.190 

.001 

.002 

.619 

แตกต่าง 
แตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 

 
4.4.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติกบัความ

พรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ผลการศกึษาพบว่าเจตคตใินภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความ

พรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดบัปาน
กลางในทศิทางเดยีวกนั เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่า เจตคตทิัง้ 3 ดา้น 
คอื ดา้นการเงนิและเศรษฐกจิดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ และดา้น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความพร้อมของ
พยาบาลวิชาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลางใน
ทศิทางเดยีวกนัดงัตารางที ่8 
 
ตารางที ่8: ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตกิบัความพรอ้ม
ของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

เจตคติ r Sig. แปลผล 
ดา้นการเงนิและเศรษฐกจิ 

 
ดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู ่

 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

.511 
 

.338 
 

.443 

.000 
 

.000 
 

.000 

สมัพนัธ ์
ปานกลาง 
สมัพนัธ ์
ปานกลาง 
สมัพนัธ ์
ปานกลาง 

ภาพรวม .438 .000 สมัพนัธ ์
ปานกลาง 

 
5) อภิปรายผลการวิจยั 

5.1) ผลการเปรยีบเทยีบความพร้อมของพยาบาลวชิาชพีสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีเพศแตกต่างกันมี
ความพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนแตกต่างกนัซึ่งอาจเป็นเพราะ
ความคล่องตวัของเพศชายและเพศหญงิในการไปท างานในต่างประเทศ
ไม่เหมอืนกนั อีกทัง้หากประเทศดงักล่าวประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามข้อจ ากัดด้านเพศก็จะยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของศิรินภาจันทร์จิระ [4] แต่ต่างจาก
ผลการวจิยัของภชพนเชือ่มทอง[7] 

พยาบาลวชิาชพีทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามพรอ้มสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนัซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ที่มอีายุมากกว่าไม่
ต้องการปรบัตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมแบบใหม่ๆ ขณะที่ผู้ที่มอีายุยงั
น้อยมกัจะมองว่าสภาพแวดลอ้มใหม่นัน้เป็นเรื่องทา้ทาย สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของภชพนเชือ่มทอง[7]และ วลิาสณิ ีสญัราชา[8] 
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พยาบาลวชิาชพีทีม่สีงักดัแตกต่างกนัมคีวามพรอ้มสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียนไม่แตกต่างกนัทัง้นี้ เพราะกระบวนการท างานของ
พยาบาลวชิาชพีไม่ว่าจะในโรงพยาบาลของรฐัหรอืเอกชนไม่มคีวาม
แตกต่างกันมากนัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของภชพนเชื่อมทอง
[7]กฤตยพร จนัทรนิม[ิ9] 

พยาบาลวิชาชีพที่มปีระสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมคีวาม
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแตกต่างกนัทัง้นี้เพราะพยาบาล
วชิาชพีเป็นอาชพีทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อชวีติผูป่้วย จงึไม่แปลกทีพ่ยาบาล
วิชาชีพที่ส ัง่สมประสบการณ์มาพอสมควรเท่านัน้จึงจะกล้าที่จะไป
ท างานในต่างประเทศซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองชีวิตผู้ป่วยที่เข้มแข็ง 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศรินิภาจนัทรจ์ริะ[4] 

พยาบาลวชิาชพีที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวาม
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันซึ่งอาจเป็นเพราะ
พยาบาลวชิาชพีทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยจะขวนขวายเพื่อเตรยีม
ตัวเองให้พร้อมในการไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีค่าจ้าง
แรงงานสูงกว่าในประเทศไทย ขณะที่พยาบาลวชิาชพีทีม่รีายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนที่สูงอยู่แล้วความต้องการที่จะไปท างานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนก็จะน้อยกว่า ส่งผลให้ไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมกับการไป
ท างานในกลุ่มประเทศอาเซียน สอดคล้องกบัผลการวจิยัของศรินิภา
จนัทรจ์ริะ[4]แต่ต่างจากผลการวจิยัของภชพนเชือ่มทอง[7] 

พยาบาลวิชาชีพที่นับถือศาสนาแตกต่างกนัมคีวามพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไม่แตกต่างกนัเพราะในปัจจุบนัไม่ว่าจะนับ
ถอืศาสนาใดๆ ลว้นได้รบัการยอมรบัและโอกาสในการประกอบอาชพี
ไม่แตกต่างกนัสอดคล้องกบัผลการวจิยัของวลิาสณิี สญัราชา[8] และ 
กฤตยพร จนัทรนิม[ิ9] 

5.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคตกิบัความพรอ้ม
ของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ผลการศกึษาพบว่าเจตคตใินภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
พรอ้มของพยาบาลวชิาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดบัปาน
กลางในทศิทางเดยีวกนัเมื่อพจิารณารายด้านพบว่าเจตคติทัง้  3 ด้าน
คอืดา้นการเงนิและเศรษฐกจิดา้นสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่และดา้น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมคีวามสมัพันธ์กบัความพร้อมของ
พยาบาลวิชาชพีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลางใน
ทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญทิวาสู่วิทย์และ
เสาวลกัษณ์ทามาก[10] 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

1. พยาบาลวชิาชพีมเีจตคตใินภาพรวมต่อการไปท างานใน
กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับมาก ดังนั ้น
ผูบ้รหิารโรงพยาบาลทัง้ของรฐัและเอกชนในประเทศไทยจงึต้องมกีล
ยุทธ์ในการรกัษาพยาบาลวชิาชพีมคีวามรูค้วามสามารถให้ท างานอยู่
ก ับโรงพยาบาลต่อไปโดยอาจจะเพิ่มสวัสดิการค่าตอบแทน หรือ
ต าแหน่งงานใหต้ามความเหมาะสม 

2. พยาบาลวิชาชีพมีความพร้อมในการไปท างานในกลุ่ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ภาครฐัโดย
กรมการจดัหางานและกรมอาเซยีนควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง
ต่อการไปประกอบอาชพีพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเดนิทางไปปฏิบตัิงานใน
ต่างประเทศไดอ้ย่างราบรืน่และไมเ่กดิปัญหาขึน้มาภายหลงั 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบความตอ้งการไปท างานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกจิปัจจยัดา้นสงัคมและการเมอืงปัจจยั
ดา้นการท างานและปัจจยัดา้นวชิาชพีกบัความตอ้งการไปท างานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มตวัอย่างคือผู้ประกอบวิชาชพีบญัชใีนจงัหวดัสงขลา
จ านวน400 คนโดยการสุ่มแบบบงัเอญิเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถีร่อ้ยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, 
One-Way ANOVA และPearson’s Correlation ที่ระดบันัยส าคญั .05 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชทีี่มีเพศอายุระดบัการศกึษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและศาสนาแตกต่างกันมีความต้องการไปท างานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนัขณะที่ผู้ประกอบวิชาชพีบญัชทีี่มี
สถานภาพแตกต่างกันมีความต้องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนไม่แตกต่างกนั2) ปัจจยัด้านสงัคมและการเมอืงมคีวามสมัพนัธก์บั
ความต้องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดบัสูงในทศิทาง
เดียวกันขณะที่ปัจจยัด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านการท างานและปัจจยัด้าน
วิชาชีพมีความสัมพนัธ์กับความต้องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั 
ค าส าคญั:ความต้องการ, ท างาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,แรงงาน, 
วชิาชพีบญัช ี
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to compare requirement 
to work in ASEAN Economic Community (AEC) classify by personal 
characteristics and to study the relationship between the environmental 
factors; economic, social and politic, work, and profession with 
requirement to work in AEC. Data was collected by questionnaire from 
400 labors in accounting profession in Songkhla province. Accidental 
sampling was used to select the respondents. Frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t–test, One-Way ANOVA and Pearson’s 
Correlation were used to analyze the data at .05 significant level. The 
results indicated that the respondents with the difference of gender, 

age, education, income, and religion had different on requirement to 
work in AEC while different respondents’ marital status had no 
difference on the requirement level. Moreover, there was a strong 
positive relationship between social and political factors and the 
requirement to work in AEC while the other environmental factors 
showed the positive relationship in moderate level. 
Keywords:Requirement, Work, ASEAN Economic Community, Labor, 
Accounting Profession 
 
1) บทน า 

อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นองค์กรทีก่่อตัง้ขึน้ตามปฏญิญากรุงเทพเมือ่วนัที ่
8 สิงหาคม 2510 มสีมาชิกผู้ร่วมก่อตัง้ 5 ประเทศได้แก่อินโดนีเซีย
มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยในเวลาต่อมามสีมาชิกเพิ่มเติม
ไดแ้ก่บรไูนดารุสซาลามและสมาชกิใหมอ่กี 4 ประเทศไดแ้ก่กมัพชูาลาว
เมียนมาร์และเวียดนามท าให้อาเซียนมีสมาชิกทัง้สิ้น  10 ประเทศ
[1]โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
วฒันธรรมในภูมภิาคเพื่อร ักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความ
มัน่คงในภูมิภาคและเพื่อเป็นเวทีในการแก้ปัญหาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต ้

หนึ่งในเป้าหมายส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community:AEC)คอืการเป็นตลาดเดยีวและมี
ฐานการผลติร่วมกนัเป็นการเปิดเสรทีางการค้าการบริการการลงทุน
และการเคลื่อนยา้ยแรงงานโดยการลดภาษีทางการคา้ใหเ้ป็นศูนย์และ
ขจดัอุปสรรคหรอืการกดีกนัทางการค้าในด้านอื่นๆให้หมดไปซึ่งส่วน
ส าคญัทีจ่ะกระทบต่อประชาชาชนในประเทศคอืการเคลื่อนยา้ยแรงงาน
โดยเสรซีึ่งประกอบไปดว้ย  8 อาชพีทีส่ามารถท างานใน 10 ประเทศ
อาเซียนได้อย่างเสรีได้แก่วิศวกรพยาบาลสถาปนิกการส ารวจทนัต
แพทย์แพทย์การบริการ/การท่องเที่ยวและนักบญัชี[2] แต่ก็ยังมี
ข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้ายแรงงานอยู่ เช่นกันอันประกอบไปด้วย
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ข้อจ ากัดทางเทคนิคคือแม้จะมีคุณสมบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม
ส าหรบันักวชิาชพี (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) แลว้
ก็ตามบุคลากรใน 8 วิชาชีพที่ต้องการไปท างานในประเทศสมาชิก
อาเซียนยงัต้องสอบใบประกอบวชิาชพีดว้ยภาษาของประเทศที่ตนจะ
ไปประกอบอาชพีอกีทัง้ยงัมขีอ้จ ากดัทางธรรมชาตคิอืความสามารถที่
จะสือ่สารดว้ยภาษาในประเทศทีเ่ดนิทางไปท างานอกีทัง้ความพรอ้มที่
จะเผชญิและปรบัตวัในสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศ 

วชิาชพีบญัชเีป็นหนึ่งใน8 วชิาชพีที่อยู่ในขอ้ตกลงร่วมกนัว่า
ดว้ยเรือ่งของการเคลือ่นยา้ยแรงงานฝีมอืเสรนีัน่หมายความว่านบัตัง้แต่
ประเทศไทยก้าวเขา้สู่การเป็นAECในปีพ.ศ.2558 ผู้ประกอบวชิาชีพ
บญัชีจากประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียนจะสามารถเข้ามา
ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยได้อย่างเสรีในทางกลับกันผู้
ประกอบวชิาชพีบญัชไีทยกส็ามารถไปประกอบวชิาชพีบญัชใีนประเทศ
กลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรเีช่นกนัโดยผ่านการจดัท าขอ้ตกลงร่วมกนัซึ่ง
จะตอ้งมคีุณสมบตักิารเป็นนกับญัชอีาเซยีนตามความตกลงยอมรบัร่วม
ของอาเซยีนส าหรบัสาขาบรกิารบญัช ี(MRAs)ดงัต่อไปนี้ [3] 

(1)ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางบัญชีหรือผ่านการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบญัชีที่ได้รบัการยอมรบัโดยองค์กรวชิาชีพ
บญัชีในประเทศแหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รบัว่าเทียบเท่ากบัระดบั
การศกึษาดงักล่าว 

(2)มกีารขึน้ทะเบยีนหรอืมใีบอนุญาตทีย่งัไม่สิ้นผลในปัจจุบนั
เพือ่ประกอบวชิาชพีบญัชใีนประเทศแหล่งก าเนิดซึ่งออกใหโ้ดยองค์กร
วิชาชีพบัญชีและสอดคล้องกบันโยบายภายในประเทศด้านการขึ้น
ทะเบยีน/การอนุญาต/การรบัรองในการประกอบวชิาชพีบญัช ี

(3)มปีระสบการณ์ในด้านทีเ่กีย่วขอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปีสะสมได้
ภายในระยะเวลา 5 ปีหลงัจากมคีุณสมบตัทิางดา้นการศกึษาที่กล่าวใน
ขอ้(1) 

(4)ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิด 

(5)ได้ร ับใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพบัญชีของประเทศ
แหล่งก าเนิดและไม่มปีระวตัิการกระท าผดิอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค
มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณระดบัทอ้งถิน่และระหว่างประเทศใน
การประกอบวชิาชพีบญัช ี

ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความต้องการไปท างานใน
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของแรงงานวชิาชพีบญัชใีนจงัหวดัสงขลา 
เพราะจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ของ
ประเทศไทยและมแีรงงานในวชิาชพีบญัชอียู่เป็นจ านวนมากเพื่อเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานส าหรบัการก าหนดนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
และเตรยีมความพรอ้มส าหรบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการเคลื่อนยา้ย
แรงงานไดอ้ย่างเสรต่ีอไป 
 

2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการไปท างานในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ ปัจจยั

ดา้นสงัคมและการเมอืง ปัจจยัด้านการท างาน และปัจจยัด้านวชิาชพี 
กบัความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 

3) ระเบียบวิธีวิจยั 
3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการวจิยันี้คอื ผู้ประกอบวิชาชพีบญัชใีนจงัหวดั

สงขลา ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 1,527 คนขนาดตวัอย่างผูว้จิยัก าหนดโดยยดึ
ตารางของKrejcie & Morgan [5] ซึ่งระบุขนาดตวัอย่างทีม่ากทีสุ่ดอยู่ที่
ไม่ถึง 400 ตัวอย่างการวิจัยนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างอยู่ที่  400 
ตวัอย่างซึ่งคดิว่าเพยีงพอแก่การเป็นตวัแทนของประชากรแล้วจงึท า
การสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) 

 

3.2) เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยันี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยแบ่งออกเป็น3ตอนดงันี้ 

ตอนที่1ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบได้แก่ เพศอายุสถานภาพระดับ
การศกึษารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและศาสนา 

ตอนที่2ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัด้านเศรษฐกิจปัจจยัด้านสงัคม
และการเมืองปัจจัยด้านการท างานและปัจจัยด้านวิชาชีพซึ่งเป็น
แบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า5ระดบัโดยที ่5หมายถงึมากทีสุ่ด และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

ตอนที่3ค าถามเกี่ยวกบัความต้องการไปท างานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดบัความ
คดิเห็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า5ระดบัโดยที่ 5หมายถึงมากที่สุด 
และ 1 หมายถงึน้อยทีสุ่ด 

 

3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 
แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความเทีย่ง (Validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อมัน่โดยการน าแบบสอบถามที่ได้
ตอบแลว้จากกลุ่มตวัอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทีจ่ะเกบ็ตวัอย่างมาหา
ค่าสมัประสทิธ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient)
พบว่า แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัดา้นเศรษฐกจิปัจจยัดา้นสงัคมและ
การเมอืงปัจจยัด้านการท างานและปัจจยัดา้นวชิาชพีมคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .736 .708 .724และ .712ตามล าดบั ขณะที่แบบสอบถาม
เกี่ยวกบัความต้องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั .720ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัไดเ้นื่องจากมากกว่า
0.70[5] 

 

3.4) การวเิคราะหข์อ้มลู 
สถิติที่ใช้ในการบรรยายคุณลกัษณะของข้อมูลได้แก่ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถติทิีใ่ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s 
Correlationทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 

4) ผลการวิจยั 
4.1) ปัจจยัดา้นประชากร 
จากการศึกษาปัจจยัด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 77.5 มอีายุระหว่าง 
26–35 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 46.8 มสีถานภาพสมรสคดิเป็นรอ้ยละ 47.8 มี
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การศกึษาระดบัปรญิญาตรีคดิเป็นร้อยละ 81.2มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ระหว่าง 20,000–25,000 บาทและนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 
80.2ดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1ปัจจยัดา้นประชากรของกลุม่ตวัอย่าง 

ปัจจยั ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญงิ 

อายุ 
น้อยกว่า 26 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
มากกว่า 45 ปี 

สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หย่ารา้ง 

 
90 
310 

 
57 
187 
148 
8 
 

173 
191 
36 

 
22.5 
77.5 

 
14.2 
46.8 
37.0 
2.0 

 
43.2 
47.8 
9.0 

ระดบัการศกึษา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 
อื่นๆ 

รายไดเ้ฉลีย่ 
น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,000 – 20,000 บาท 
20,000 – 25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 

ศาสนา 
พุทธ 
ครสิต ์
อสิลาม 

 
325 
66 
6 
3 
 

58 
96 
193 
53 
 

321 
13 
66 

 
81.2 
16.5 
1.5 
0.8 

 
14.5 
24.0 
28.2 
13.3 

 
80.2 
3.3 
16.5 

 

4.2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจในภาพรวมในระดบัมากที่สุดและเมื่อพจิารณารายประเด็น
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ในระดบัมากทีสุ่ดในทุกประเดน็ คอื การ
ท างานในประเทศอาเซยีนจะท าใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้จะไดร้บัสวสัดกิารที่
สงูกว่าการท างานในประเทศไทย และจะท าใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ดขี ึน้
ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ 
ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. การท างานในประเทศอาเซยีนจะ
ท าใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 
2. การท างานในประเทศอาเซยีนจะ
ไดร้บัสวสัดกิารทีส่งูกว่าการท างาน
ในประเทศไทย 

4.46 
 
4.42 

0.63 
 

0.64 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 

3. การท างานในประเทศอาเซยีนจะ
ท าใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ดขี ึน้ 

4.41 
 

0.65 
 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.43 0.56 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

 
4.3) ปัจจยัดา้นสงัคมและการเมอืง 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปัจจัยด้าน

สงัคมและการเมอืงในภาพรวมในระดบัมากที่สุดและเมื่อพจิารณาราย
ประเดน็พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ในระดบัมากทีสุ่ดในทุกประเดน็
คือประเทศอาเซียนไม่มีการกีดกันด้านเชื้อชาติศาสนาและสีผิว
รองลงมาคอืความมัน่คงทางการเมอืงในประเทศอาเซยีนท าใหม้ผีูล้งทุน
เพิม่ขึน้ และประเทศอาเซยีนมคีวามช านาญดา้นการจดัการทรพัยากร
บุคคลสงูกว่าประเทศไทยดงัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3ปัจจยัดา้นสงัคมและการเมอืง 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. ประเทศอาเซยีนไมม่กีารกดีกนั
ดา้นเชือ้ชาต ิศาสนา และสผีวิ 
2. ความมัน่คงทางการเมอืงใน
ประเทศอาเซยีนท าใหม้ผีูล้งทนุ
เพิม่ขึน้ 
3. ประเทศอาเซยีนมคีวามช านาญ
ดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลสูง
กว่าประเทศไทย 

4.35 
 

4.50 
 
 

4.47 
 

 

0.77 
 

0.65 
 
 

0.66 
 

 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 
 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 
 

ภาพรวม 4.42 0.55 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

 
4.4) ปัจจยัดา้นการท างาน 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ต่อปัจจยัดา้นการ

ท างานในภาพรวมในระดบัมากทีสุ่ดและเมือ่พจิารณารายประเดน็พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ในระดบัมากทีสุ่ดในทุกประเดน็คอืการท างาน
ในประเทศอาเซยีนมสีุขอนามยัทีด่กีว่าในประเทศไทยมโีอกาสประสบ
ความส าเรจ็มากกว่าในประเทศไทยและมเีครือ่งมอืและเทคโนโลยพีรอ้ม
กว่าในประเทศไทยดงัตารางที ่4 

 
ตารางที ่4ปัจจยัดา้นการท างาน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. การท างานในประเทศอาเซยีนมี
สุขอนามยัทีด่กีว่าในประเทศไทย 
2. การท างานในประเทศอาเซยีนมี
โอกาสประสบความส าเรจ็มากกวา่
ในประเทศไทย 
3. การท างานในประเทศอาเซยีนมี
เครื่องมอืและเทคโนโลยพีรอ้มกวา่
ในประเทศไทย 

4.38 
 

4.45 
 
 

4.47 
 

 

0.74 
 

0.67 
 
 

0.66 
 

 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 
 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.43 0.55 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

 

4.5) ปัจจยัดา้นวชิาชพี 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปัจจัยด้าน

วิชาชีพในภาพรวมในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเห็นในระดบัมากทีสุ่ดในทุกประเดน็คอืการ
ไปท างานในประเทศอาเซียนจะได้รบัความรู้ตามมาตรฐานบญัชทีี่สูง
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กว่าประเทศไทยจะได้รบัการพฒันาทกัษะในการท างานมากกว่าใน
ประเทศไทย และจะได้ร ับต าแหน่งงานที่ดีข ึ้นเมื่อกลับมาท างานที่
ประเทศไทย ดงัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 ปัจจยัดา้นวชิาชพี 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. การไปท างานในประเทศอาเซยีน
จะไดร้บัความรูต้ามมาตรฐานบญัชี
ทีสู่งกว่าประเทศไทย 
2. การไปท างานในประเทศอาเซยีน
จะไดร้บัการพฒันาทกัษะในการ
ท างานมากกวา่ในประเทศไทย 
3. การไปท างานในประเทศอาเซยีน
จะไดร้บัต าแหน่งงานทีด่ขี ึน้เมื่อ
กลบัมาท างานทีป่ระเทศไทย 

4.47 
 
 

4.40 
 

 
4.39 

 
 

0.65 
 
 

0.64 
 

 
0.74 

 
 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 
 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 
 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 
 

ภาพรวม 4.42 0.55 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

 
4.6) ความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการไปท างานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อ
พจิารณารายประเดน็พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด
ในทุกประเดน็คอืหากไดร้บัการตดิต่อใหไ้ปท างานในประเทศอาเซยีนจะ
ตดัสนิใจไปท างานทนัทไีม่มปัีญหาทางด้านภาษาและวฒันธรรมหาก
ตอ้งไปท างานในประเทศอาเซยีน และการท างานในประเทศอาเซยีนมี
มาตรฐานความเป็นอยู่ทีด่กีว่าในประเทศไทยดงัตารางที ่6 
 
ตารางที ่6ความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1. หากไดร้บัการตดิต่อใหไ้ปท างาน
ในประเทศอาเซยีนจะตดัสนิใจไป
ท างานทนัท ี
2. ไมม่ปัีญหาทางดา้นภาษาและ
วฒันธรรมหากตอ้งไปท างานใน
ประเทศอาเซยีน 

4.37 
 
 

4.32 

0.73 
 
 

0.77 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 
 
ระดบั 

มากทีสุ่ด 

3. การท างานในประเทศอาเซยีนมี
มาตรฐานความเป็นอยู่ทีด่กีวา่ใน
ประเทศไทย 

4.37 
 

 

0.67 
 

 

ระดบั 
มากทีสุ่ด 
 

ภาพรวม 4.35 0.66 ระดบั 
มากทีสุ่ด 

 
4.7) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
4.7.1) ผลการเปรียบเทียบความต้องการไปท างานใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 
ผลการศกึษาพบว่าผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่มเีพศอายุระดบั

การศกึษารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและศาสนาแตกต่างกนัมคีวามต้องการ
ไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนแตกต่างกนั ขณะที่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามต้องการไปท างานใน
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไมแ่ตกต่างกนั ดงัตารางที ่7 

ตารางที ่7ผลการเปรยีบเทยีบความตอ้งการไปท างานในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ปัจจยั สถิติทดสอบ Sig. แปลผล 
เพศ 
อาย ุ

สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ศาสนา 

t = 2.877 
F = 6.705 
F = 2.376 
F = 6.307 
F = 2.659 
F = 3.370 

.018 

.000 

.094 

.000 

.048 

.035 

แตกต่าง 
แตกต่าง 
ไมแ่ตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 
แตกต่าง 

 
4.7.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ

ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองปัจจัยด้านการท างานและปัจจัยด้าน
วชิาชพีกบัความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ผลการศึกษาพบว่ า ปั จจัยด้ านสังคมและการ เมือ ง มี
ความสมัพนัธก์บัความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ในระดบัสงูในทศิทางเดยีวกนั ขณะทีปั่จจยัดา้นเศรษฐกจิปัจจยัดา้นการ
ท างานและปัจจยัดา้นวชิาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการไปท างาน
ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ดงั
ตารางที ่8 
 
ตารางที ่8ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆกบัความ
ตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ปัจจยัต่างๆ r Sig. แปลผล 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ 

ปัจจยัดา้นสงัคมและการเมอืง 
ปัจจยัดา้นการท างาน 
ปัจจยัดา้นวชิาชพี 

.498 

.574 

.528 

.480 

.000 

.000 

.000 

.000 

สมัพนัธป์านกลาง 
สมัพนัธส์ูง 

สมัพนัธป์านกลาง 
สมัพนัธป์านกลาง 

 
5) อภิปรายผลการวิจยั 

5.1) ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการไปท างานในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร 

ผลการศึกษาพบว่าพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีเพศ
ต่างกันมีความต้องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตกต่างกนัทัง้นี้เพราะเพศส่งผลต่อความคล่องตวัในการไปท างานใน
ต่างประเทศประกอบกบัเป้าหมายและความท้าทายของเพศหญงิและ
เพศชายกแ็ตกต่างกนัด้วย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวลิาสณิีสญัราชา
[6] และ ศรินิภาจนัทรจ์ริะ[7]แต่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของลดัดาหริญั
ยวา[8] 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีอายุต่างกันมีความต้องการไป
ท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่างกนัทัง้นี้เพราะภาระ หน้าที่
และความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงอายุมคีวามแตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวลิาสณิีสญัราชา[6] ลดัดาหริญัยวา [8] 
และ ภชพนเชือ่มทอง [9] 

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่สีถานภาพต่างกนัมคีวามตอ้งการไป
ท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไม่ต่างกนัซึ่งผลการศกึษานี้ออก
จะสร้างความประหลาดใจไม่น้อยเพราะในความเป็นจริงแล้วคนโสด
น่าจะมีอิสระในการที่จะไปท างานในต่างประเทศมากกว่าคนที่มี
ครอบครวัแลว้ [6] 
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
ตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่างกนั ทัง้นี้เพราะคน
ทีม่รีะดบัการศกึษาทีสู่งกว่าย่อมมคีวามคาดหวงัต่อความกา้วหน้าและ
การประสบความส าเรจ็ทีส่งูกว่าสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลาวรรณเมฆ
จนิดา[10] 

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมคีวาม
ตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่างกนัทัง้นี้เพราะผูท้ี่
มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนทีสู่งอยู่แลว้ย่อมมคีวามพอใจในงานทีท่ าอยู่ ซึ่ง
ต่างจากผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยทีจ่ะต้องขวนขวายไปท างานใน
ต่างประเทศทีม่คี่าตอบแทนทีสู่งกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรินิภา
จนัทร์จริะ [7] และ กฤตยพร จนัทรนิม[ิ11]แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของภชพนเชือ่มทอง [9] 

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีน่ับถอืศาสนาต่างกนัมคีวามต้องการ
ไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่างกนัทัง้นี้เพราะคนบางกลุ่ม
อาจจะยังมีความไม่ม ัน่ใจในการให้การยอมรับผู้ที่นับถือศาสนาที่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณภาลอืกติตนิันท์[12] แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิาสณิีสญัราชา [6] และกฤตยพรจนัทรนิม ิ
[11] 

 
5.2) ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ

ปัจจัยด้านสังคมและการเมืองปัจจัยด้านการท างานและปัจจัยด้าน
วชิาชพีกบัความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ผลการศึกษาพบว่ า ปั จจัยด้ านสังคมและการ เมือ งมี
ความสมัพนัธก์บัความตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
ในระดบัสงูในทศิทางเดยีวกนัขณะทีปั่จจยัดา้นเศรษฐกจิปัจจยัดา้นการ
ท างานและปัจจยัดา้นวชิาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการไปท างาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัปานกลางในทิศทางเดยีวกนั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุญทวิาสู่วทิยแ์ละ 
เสาวลกัษณ์ทามาก [13] 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

1. ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีคีวามเหน็ต่อปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อ
ความต้องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัมาก
ที่สุดในทุกด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการเมืองด้านการ
ท างานและดา้นวชิาชพี ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรวเิคราะห์ว่า
เพราะเหตุใดในมุมมองของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชปีระเทศไทยจงึยงั
เป็นรองประเทศเพือ่นบา้นในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทุกดา้นเพือ่จะ
ไดห้าทางแกไ้ขต่อไป 

2. ปัจจยัด้านสงัคมและการเมอืงมคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ตอ้งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในระดบัสูง ฉะนัน้หาก
ภาครัฐ ต้ อ งกา ร ให้ผู้ป ร ะกอบวิช าชีพบัญชี ยังค งท า ง านอยู่
ภายในประเทศ ไมไ่ปท างานในกลุ่มประเทศอาเซยีน ภาครฐักต็้องสรา้ง
ความมัน่คงทางสงัคมและการเมอืงเพื่อดงึดูดนักธุรกจิจากต่างประเทศ
ใหเ้ขา้มาลงทุนเพือ่สรา้งงานใหแ้ก่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชขีองไทย 
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Abstract— The main objective of this study is to examine the 
perceptions of Japanese travelers who had visited Thailand within 
a year. The data samples were 301. The results show that Japanese 
traveler who visited Thailand is more likely not to recommend 
others to come to Thailand.  
 
Keywords— Tourism, Japanese, Travel, Net promotion score, 
Thailand, Attitudinal Study 

I. INTRODUCTION 

The Japan National Tourism Organization [1] announced that the 
estimated number of Japanese overseas travellers in 2016 was 
17.1 million, about 0.9 million more than 2015 and showed an 
increase for the first time in 4 years (+5.6% from 2015). For this 
information, it can be seen that the number of Japanese visited 
Thailand is on the Third ranking. Total of 1,439,629 visited 
Thailand in 2016 and it is increasing for the last three years. 
Therefore, it is importance to investigate factors which influence 
Japanese travellers who come to Thailand. In addition, some of 
Japanese travellers do not visit Thailand for the first time, they 
come back again and again.  
The research question is what factors impress Japanese 
travellers to come back to Thailand and how they perceive those 
factors? Is it culture factors? Thai foods? Or place? Or shopping? 
Or travelling expenses? 

II. RESEARCH SAMPLES AND METHODOLOGY 

The data was collected from three hundreds and one Japanese 
travellers who used to travel to Thailand. The data descriptions 
are as in the Table 1. The authors designed the attitudinal survey 
by asking how those Japanese travelers felt or perceived from 
visiting Thailand. There were twenty-six questions regarding to 
Japanese travelers attitudes. For example, is Thailand safe for 
travelling? Are Thai people kind or friendly? Do you have an 
enjoyable? The sample data were collected by using the Web 

interview system provided by NTT Com Online Marketing 
Solution Corp. The samples were required to visit Thailand within 
a year.  
 
The authors applied descriptive analysis and attitudinal analysis 
to investigate the data by using MS EXCEL 2013 program. The 
correspondence mapping was also applied to present the 
research results. Finally, this study also determined whether the 
Japanese travellers who had visited Thailand would a 
contribution of their travelling experience to others by 
recommending others visiting Thailand. This was conducted by 
using Net Promoter Score (NPS) tool. 
 
Table 1: Descriptive Information 

  No. of 
Samples 

Percentage 

Gender Male 218 72.4 
 Female 83 27.6 
  Total 301 100.0 

Age 20-29  11 3.7 
 30-39  57 18.9 
 40-49  91 30.2 
 50-59  95 31.6 
 >60 47 15.6 
 Total 301 100.0 

III. RESEARCH RESULTS 

The results showed that Bangkok was the most favorite place for 
Japanese travellers, especially for travellers who were a man. 
This can be seen in the Fig. 1. For the Fig.2, it showed that 50-
59 Years Old Japanese Travelers were most likely to recommend 
their friends to come to Thailand while 20-29 Years Old 
Japanese travellers less likely to recommend their friends to 
come to Thailand comparing with other ages. 
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Fig. 1: Percentage of the place which the Japanese travelers 
visited by gender 
 

 
Fig. 2: Percentage of the place which the Japanese travelers 
visited by age 
 
For Fig. 3, it could be seen that most Japanese travelers felt that 
the price of the visiting Japan was high for both male and female. 
The places they visited was less lively, however those places 
were quiet and relax, especially for male. They were not very 
enjoyable for both male and female.    
 
 
 
 
 

Table 2: Descriptive Data for Feelings and Gender 
 

Feelings Gender Mean Std. Dev. 

Lively, Active 
Male 1.826 0.807 
Female 1.976 0.855 

Quiet, Relaxing 
Male 3.142 1.083 
Female 2.855 1.221 

Stylish 
Male 3.096 0.943 
Female 2.783 1.037 

Place that feels culture 
Male 2.344 0.929 
Female 2.169 0.908 

Convenient 
Male 2.564 0.925 
Female 2.506 1.005 

Inconvenient 
Male 3.078 0.915 
Female 2.916 1.015 

Artistic 
Male 2.931 0.911 
Female 2.627 1.079 

Pretty, Good looking 
Male 3.156 0.933 
Female 3.000 1.059 

Dirty 
Male 2.674 0.809 
Female 2.615 0.895 

Traditional 
Male 2.303 0.786 
Female 2.072 0.894 

Ordinary, Inexpensive 
Male 2.115 0.732 
Female 2.060 0.846 

High Class, Expensive 
Male 3.202 0.806 
Female 3.096 1.066 

Place that feels the latest trend 
Male 3.174 0.857 
Female 2.916 1.027 

Enjoyable 
Male 2.014 0.789 
Female 1.916 0.666 

Secure, Feeling of security 
Male 2.702 0.905 
Female 2.410 0.950 

Sophisticated 
Male 3.124 0.847 
Female 2.904 0.958 

Crowded 
Male 2.193 0.809 
Female 2.133 0.921 

Place with many youths 
Male 2.317 0.753 
Female 2.265 0.813 

Kindly people 
Male 2.385 0.724 
Female 2.313 0.825 

Prices are high 
Male 3.335 0.887 
Female 3.181 1.139 

There are many highlights 
Male 2.427 0.778 
Female 2.337 0.914 

Thrill of pleasure 
Male 2.326 0.842 
Female 2.193 0.862 

Exciting feelings 
Male 2.390 0.869 
Female 2.422 0.912 

Meal is delicious 
Male 2.202 0.806 
Female 2.205 0.907 

Safe place 
Male 2.817 0.887 
Female 2.590 0.827 

Place with friendly feeling 
Male 2.266 0.745 
Female 2.205 0.761 
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Fig. 3: The mean scores of the Japanese travelers attitude by 
gender. 
 
The results also showed that the Japanese travelers who age 
between 20-29 years old were more likely to have no strong 
feeling in all aspects, except they felt very lively when they visited 
Thailand. In summary, there was no significant difference in 
terms of feeling or emotions between male and female. 

 
Fig. 4: The mean scores of the Japanese travelers attitude by 
age. 
 
For the Net Promoter Score (NPS)[2], 23.92% of samples were 
Promoters and 29.57% were Detractors, so the Net Promoter is a 
score of  
-5.65%, as in the Fig.5. Therefore, the NPS pointed out that, in 
general, Japanese travelers do not recommend others to visit 
Thailand [3][4].  
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Fig. 5: Net Promoter Score (NPS) 
 
For the Fig.6, Fig.7 and Fig.8, they were the NPS by gender, 
age, and the most favorite area of the Japanese Travelers 
respectively. The results showed that Japanese male travelers 
were more like to be a detractor as well as Young Japanese 
travelers. Travelers who came to Bangkok were more likely to 
recommend others to come to Thailand while most of them who 
came to central Thailand were more likely to be a detractor. Both 
male and female travelers were a neutral to recommend to 
others.  
 

 
Fig. 6: Net Promoter Score (NPS) by Gender 
 

 
Fig. 7: Net Promoter Score (NPS) by Age 
 

 
 
Fig. 8: Net Promoter Score (NPS) by Areas 
 
To map the feelings of Japanese travelers with the visitors’ 
locations, this can be seen in the Fig.9. It showed that the 
northern Thailand was a place to have a latest trend of travelling 
and it was expensive to be there. On the other hands, Japanese 
travelers who visitied the southern of Thailand felt that it was 
inexpensive to be there and also they could touch the Thai 
culture there. For Japanese travelers who visited central Thailand 
and Bangkok, what they perceived was almost similar. This might 
because those who visited central Thailand, they also visited 
Bangkok (Bangkok located in the central Thailand). They strongly 
felt the high cost of living, good foods, kindly people, beautuful 
places, and exciting. 
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Fig. 9: Mapping of Japanese Travlers’ feelings and locations in 
Thailand 
 
For mapping the feelings of Japanese travelers with their ages, it 
could be seen that Japanese travelers who age between 40 – 49 
years old, 50 – 59 years old and older 60 years old were not 
much differences in terms of feelings. They felt dirty, stylish, 
exciting, quiet, beautiful places, and expensive. Japanese 
travelers who age between 30-39 years old strongly felt that Thai 
people were kind and friendly and Thailand was the place for 
young travelers. However, Japenese travelers who age 20-29 
years old had less feelings in almost all aspects. This can be 
seen in the Fig.10. 
 
VI. RESEARCH SUMMARY 
In conclusion, Japanese travlers are not a promotor who 
recommend others to come to Thailand. This might because they 
have some negative feeling and perceptions such as Thailand is 
an expensive place, Thailand is not very convenient to travel, and 
less enjoyable. The older Japanese travelers (older than 40) are 

more likely to recommend to others to come to Thailand compare 
to the younger travelers. The results implies that Japanese 
travelers are a majority group of travelers who come to Thailand, 
but they do not percieved a position feeling as much as they 
would not like to talk about it to others.   

 
Fig. 10: Mapping of Japanese Travlers’ feelings and ages 
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บทคดัย่อ 
การสรา้งภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศ

เป็นสิ่งส าคัญ ต่อการพิจารณาเลือกจุดหมายปลายทางการพักผ่อนของ
นักท่องเทีย่วจากนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ.2558 การท่องเที่ยว
เทีย่วแหง่ประเทศไทย จงึออกแคมเปญ ‘ทอ่งเทีย่ววถิไีทย’ สรา้งภาพลกัษณ์
การทอ่งเทีย่วไทยใหม้คีวามโดดเด่น ยกระดบัสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง
คุณภาพ สู่นานาประเทศทัว่โลก การวจิยัในครัง้นี้จงึมุ่งศกึษานักท่องเทีย่ว
ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รอ้ยละ 71 
เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด มอีายุระหว่าง 21-40 ปี รอ้ยละ 70 ชื่นชอบ
ประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีไทย ด้านนวดแผนไทย/สปาไทย ในขณะที่
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รู้ภาพลกัษณ์ประเทศไทยด้านวิถีความเป็นไทยเพียง 
รอ้ยละ 6 เท่านัน้ นักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นรอ้ยละ 65 เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 
41-60 ปี ร้อยละ 39 เดินทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่าช่วงอายุที่แตกต่างของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น มคีวาม
พงึพอใจต่อการมาพกัผ่อนในประเทศแตกต่างกนั ขณะไม่มคีวามแตกต่าง
กนัในกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้ 
ค าส าคญั:ญี่ปุ่ น เกาหลใีต ้ภาพลกัษณ์ ทอ่งเทีย่ววถิไีทย  

 
Abstract  
       Thailand destination image and national stability confidence 
become important factor determining leisure destination for 
international tourists. Hence, in 2015 Tourism Authority of Thailand 
has launches ‘Discovery Thainess’ campaign, enrich Thailand brand 
image to a quality leisure destination in globally. The aim of the study 
focus on Japanese and South Korean tourists. The results of the 
study show that 71 % of South Korean tourists were female, single 
and age average between 21-40 years. 70 % of Korean tourists 
discover Thainess favorite experience on Thai Traditional 

message/Thai spa while they perceived of Thailand brand image in 
Thainess perspective only 6%. 65% of Japanese tourists were male 
and age average between 41-60 years. 30% of them have been travel 
to Thailand over 10 times. Hypothesis testing found that age 
difference of Japanese tourists have satisfy on Thailand leisure 
destination differently. In doing so, there is no difference found in the 
South Korean tourists. 
Keywords: Japan, South Korean, Image, Discover Thainess  

1) บทน า 
จากปัญหาเสถียรภาพทางการเมอืงของประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2557  ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมัน่ของ
นกัท่องเทีย่ว โดยจ านวนนกัท่องเทีย่วตลอดทัง้ปีลดลง 1,737,042 คน 
คดิเป็น รอ้ยละ 6.54 เมือ่เทยีบกบัปี พ.ศ. 2556 ส่งผลต่อรายไดจ้าก
การท่องเที่ยวลดลงที่ระดบัร้อยละ 2.85 หรอื 34,347.65 ล้านบาท 
ด้วยเหตุนี้ในปีพ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จงึฟ้ืนฟู
ความเชื่อมัน่และภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัประเทศดว้ยการประกาศ เป็น
‘ปีท่องเทีย่ววิถีไทย’ ภายใต้แคมเปญ ‘Amazing Thailand: 2015 
Discover Thainess’สื่อสารภาพลกัษณ์ใหก้บัแบรนด์ประเทศไทย 
ผ่านการน าเสนอแหล่งท่องเทีย่ว วถิชีวีติ วฒันธรรม ประเพณี ชุมชน  
และวถิคีวามเป็นไทย [1] ผสานกบัความหลากหลายของสนิค้าและ
บรกิารทีต่อบโจทยข์องนกัท่องเทีย่วไดห้ลากหลายรปูแบบ สรา้งความ
ประทบัใจ เกิดการรบัรู้ในวงกว้าง เกิดการบอกต่อ และเกิดการมา
เยือนซ ้า[2] ผลตอบรบัของปีเที่ยววิถีไทยส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ต่างชาตใินปี พ.ศ. 2558 ขยายตวักว่ารอ้ยละ 24 ทีจ่ านวน 29.92 ลา้น
คน น ารายได้เขา้สู่ประเทศ 1.45 ล้านล้านบาท เพิม่ขึ้น ร้อยละ 24 
เมื่อรวมกบัรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวไทย ส่งผลให้รายไดจ้ากการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
mailto:sombat.teekasap@gmail.com


 

445 

 

ท่องเทีย่วสงูถงึ 2.23 ลา้นลา้นบาท [3] การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จงึเดนิหน้าสานต่อการท่องเที่ยววิถีไทยในปี พ.ศ. 2559 
ส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วขยายตวัเพิม่สูงถงึ 32.55 ลา้นคน เพิม่ขึน้ รอ้ย
ละ 8.91 จากปีที่ผ่านมา และสูงทีสุ่ดในรอบ 15 ปีปิดฉากรายไดจ้าก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.64 ล้านล้านบาทปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตเิพิม่สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เนื่องมาจาก
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเป็นหลกั สูงถึง 
21.66 ลา้นคน ขยายตวักว่ารอ้ยละ 8.82 จากปี พ.ศ. 2558 โดยส่วน
ใหญ่เป็นนกัท่องเทีย่วจากตลาดหลกัของไทย ไดแ้ก่ จนี ญี่ปุ่ น เกาหล ี
ข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวชาวฝรัง่เศส มี
ระยะเวลาพ านักในประเทศไทยสูงทีสุ่ดเฉลีย่ 18 วนั ในขณะทีใ่ชจ้่าย
เฉลีย่วนัละ 3,872.45 บาท นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น มรีะยะเวลาพ านัก
เฉลี่ย 7-8 วัน ใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 5,188.52 บาท และเกาหลีใต ้
5,417.58 บาทนกัท่องเทีย่วจาก 2 ประเทศนี้มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ รอ้ย
ละ 4.19 และ 6.64 มยีอดค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3.82 และ 2.64 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ เป็น
นักท่องเที่ยวศกัยภาพที่สามารถเพิม่รายได้เขา้สู่ภาคการท่องเที่ยว
ของไทย อย่างไรกต็ามคุณภาพของนักท่องเทีย่วเป็นประเดน็ส าคญัที ่
ททท.ต้องการยกระดบัภาพลกัษณ์ของไทยให้หลุดพ้นจากการเป็น
แหล่งท่องเทีย่วราคาถูก สร้างการรบัรู้ใหไ้ทยเป็นจุดหมายปลายทาง
คุณภาพ ส่งมอบความสุขแทนความคุม้ค่าต่อการมาเยอืนผ่านกจิกรรม

ท่องเทีย่ววถิไีทย ‘Thai Way of Life’ และวฒันธรรมไทย ‘Thai 
Culture’[4] การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ผ่านวถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่ 
เป็นหนึ่งในประสบการณ์ทีน่กัท่องเทีย่วต่างชาตคิาดหวงัทีจ่ะไดส้มัผสั 
[5] ดว้ยเหตุนี้ ททท. จงึเดนิหน้าสานต่อแคมเปญ ‘ท่องเทีย่ววถิไีทย: 
Amazing Thailand: Discover Thainess’ ในปี พ.ศ. 2560การวจิยัใน
ครัง้นี้ จึงมุ่งส ารวจภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้แนวคิด  7 
Wonderful of Amazing Thailand [6] การส ารวจภาพลกัษณ์ทีมุ่่งเน้น
ในเรื่องของ สยามเมอืงยิ้ม/Thailand: Land of Smile วถิคีวามเป็น
ไทย/Thainess การต้อนรบัแบบไทย/Thai Hospitality [7] ในมุมมอง
ของนกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้เพือ่น าผลของการวจิยัมาพฒันา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มปีระสทิธภิาพ สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
การท่องเที่ยวของไทยอันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจต่อจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ  และรายได้เขา้สู่ภาคเศรษฐกจิ
ของไทยอย่างยัง่ยนื [8]  

2) วตัถปุระสงคแ์ละแนวทางการส ารวจ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัทัง้ 6 ขอ้น ามาก าหนดออกเป็นประเดน็

ต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน และพฒันาสมมุตฐิานของ
การวจิยัทัง้ 6 ขอ้ (H1-6)ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที ่4, 5 และ 6 ดงัแสดง
รายละเอยีดในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1:วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการส ารวจนกัท่องเทีย่วเอเชยีตะวนัออก ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้

No. วตัถปุระสงคข์องการส ารวจ No. แนวทางการส ารวจ/สมมติฐานของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางกายภาพของนกัท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และ

เกาหลีใต้ (JK) ที่เข้ามาเยือนประเทศไทยช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560 

1.1 
 

1.2 
1.3 

ส ารวจเพศ อายุ สถานภาพ (Married/Unmarried) และระดบัการศกึษาของนักท่องเทีย่ว
กลุม่ JK  
ส ารวจอาชพีและรายไดข้องนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ JK 
ส ารวจคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศไทย 

2. 
 
 
 

เพื่อค้นหาภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทยจากการรบัรู้ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชยีตะวนัออก ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ที่มี
ต่อแคมเปญการท่องเที่ยววถิีไทย ‘Amazing Thailand: 
Discover Thainess’ 

2.1 
 

2.2   

ส ารวจการรบัรูข้องนักทอ่งเทีย่วกลุ่ม JK ทีม่ตี่อแคมเปญการทอ่งเทีย่ววถิไีทย 
‘Amazing Thailand: Discover Thainess’ 
ส ารวจการค้นพบประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีไทย ‘Discover Thainess’ของ
นกัทอ่งเทีย่วกลุม่ JK 

3. เพื่อศกึษาแนวโน้มการมาเยอืนซ ้าของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น 
และเกาหลใีต ้ หรอื JK 

3.1 
 

3.2 

ส ารวจความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่ว กลุม่ JK ทีม่ตี่อประเทศไทย 
ส ารวจแนวโน้ม และโอกาสทีน่กัทอ่งเทีย่วกลุม่ JK  เดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วประเทศ
ไทยซ ้า  

4. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างเพศ กบัความพงึพอใจต่อ
การพักผ่อนในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และ
เกาหลใีต ้(JK)  

H1: 
 

H2: 

นกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นทีม่เีพศ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมาพกัผ่อนในประเทศ
ไทยแตกต่างกนั  
นักท่องเทีย่วชาวเกาหลีใต้ทีม่เีพศ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมาพกัผ่อนใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั  

5. เพื่อศกึษาความแตกต่างของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และเกาหลี
ใต ้(JK) ในชว่งอายุต่างๆ กบัความพงึพอใจต่อการพกัผ่อน
ในประเทศไทย 

H3: 
 

H4: 
 

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นทีม่ ีช่วงอายุแตกต่างกันมคีวามพึงพอใจต่อการมาพกัผ่อนใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั 
นกัทอ่งเทีย่วชาวเกาหลใีต้ทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมาพกัผ่อนใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั 

6. เพื่อศึกษาความแตกต่างของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น และ
เกาหลใีต้ (JK) ที่มรีายได้ในระดบัต่างๆ กบัความพงึพอใจ
ต่อการพกัผอ่นในประเทศไทย 

H5: 
 

H6: 

นกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นทีม่รีะดบัรายได้แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมาพกัผ่อนใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั 
นกัทอ่งเทีย่วชาวเกาหลใีตท้ีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมาพกัผ่อน
ในประเทศไทยแตกต่างกนั 
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3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั
ผลการส ารวจในครัง้นี้น าเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เพือ่ใชป้ระกอบการวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วของไทย
ดา้นต่างๆ ดงันี้ 

3.1 การสรา้งภาพลกัษณ์ดว้ยการน าเสนอประสบการณ์ท่องเทีย่ววถิี
ไทย ภายใต้แคมเปญ ‘Amazing Thailand: Discover 
Thainess’ให้ตรงตามความสนใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และ
เกาหลใีต ้

3.2 ลกัษณะทางกายภาพของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ จะ
ถูกน ามาจัดกลุ่มเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้
เหมาะสมกบัช่วงอายุ รายได ้และรสนิยมของนกัท่องเทีย่ว 

3.3 ผลของการส ารวจในครัง้นี้สามารถน ามาพฒันารูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์และการสื่อสารการตลาดของการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย กระตุ้นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ กลบัมา
ท่อ ง เที่ย วประ เทศไทยซ ้ า  อัน จะน ามาสู่ ก าร จ้า งง าน
ภายในประเทศ เพิม่รายไดป้ระชาชาตอิย่างแทจ้รงิ 

4) วิธีด าเนินการวิจยั  
4.1การสร้างเครื่องมือวิจยัแบบสอบถามภาพลักษณ์ประเทศไทย 
‘Thailand Image’จ านวน 8 ขอ้ และประสบการณ์ท่องเที่ยววถิีไทย 
‘Discover Thainess’12 ขอ้ พฒันามาจากโครงการศกึษาภาพลกัษณ์
ดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
จดัท าโดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมกีารระดม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว มายนืยนัคุณลกัษณะความเป็นไทย 
‘Thainess’ภาพลกัษณ์ประเทศไทยภายใต้แนวคดิมหศัจรรย์ประเทศ
ไทย 7 Wonder of Amazing Thailandพฒันามาจาก [6,9]เนื่องจาก
งานวิจยัเหล่านี้มแีนวคดิและทฤษฎีที่ตรงตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั แบบสอบถามต้นฉบบัทัง้ภาษาไทย และเป็นภาษาองักฤษน ามา
แปลเป็นภาษาญี่ปุ่ น และเกาหลี จากนัน้น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน เพือ่พจิารณาตรวจสอบความเทีย่วตรงของเนื้อหา (IOC : Index 
of item objective congruence)ไดค้่าความเทีย่วตรง 0.88 ผ่านเกณฑ ์
0.5 ขึน้ไปทุกขอ้ค าถาม [10] 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คอื นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น 
และเกาหลีใต้ อายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไปเดินทางเข้ามาประเทศไทย
ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2559 และมกราคม 2560ขอ้มูล
ล่าสุดจากกรมการท่องเที่ยว ณ วนัที่ 10 มกราคม 2560 มจี านวน
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยระหว่าง เดือน
พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2559 จ านวน 250,687 คนและนักท่องเที่ยว
เกาหลใีต้ จ านวน 256,306 สุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 
(Non-probability sampling) เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) จ านวนประเทศละ 600 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 1,200ตวัอย่าง 
เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) ใหไ้ด้
ตามจ านวนทีต่อ้งการ [11] 

4.3การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลวิจยัในครัง้ได้รบัความ
อนุเคราะหจ์ากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญี่ปุ่ น เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัตวัแทนการท่องเทีย่วไทยในกรุงโตเกยีว 
ในเดือนตุลาคม 2559 ทัง้นี้สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่ น ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยโตโย ยูนิเวอร์ซิตี้ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น (Toyo 
University, Tokyo Japan) จดังานสมัมนาการท่องเทีย่วไทย-ญี่ปุ่ น 
เมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2559 ทีผ่่านมา โดยศูนย์วจิยัและบรกิารธุรกจิได้
ท าการเก็บรวมรวมขอ้มูลแบบสอบถามกบัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่เขา้
ร่ วมงานสัมนาในครัง้นี้ และลงพื้นที่ เก็บข้อมูล เชิงส ารวจกับ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ ที่เดนิทางเข้ามาประเทศไทย
ระหว่างเดอืนระหว่างเดอืนพฤศจกิายน–ธนัวาคม 2559 และเดอืน
มกราคม 2560 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเพื่อวดัผลส าเรจ็ของการ
ท าประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยว Amazing Thailand: Discover 
Thainess’ แบบส ารวจจ านวนทัง้สิ้น 1,200 ชุด ไดร้บักลบัมาจ านวน 
1,072 ชุด คดิเป็นร้อยละ 89.3จากนัน้น ามาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS เพือ่หาค่าสถติทิีใ่ชใ้นการบรรยายคุณลกัษณะของขอ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การทดสอบค่า 
Independent–sample (t-test) และ One-way Anova (f-test)และแปล
ผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

5)การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของไทย เปรยีบเสมอืนการทีลู่กคา้รบัรู้
เกี่ยวกับ   แบรนด์ของสินค้า ทัง้นี้ ข ึ้นอยู่ ก ับประสบการณ์ที่
นักท่องเทีย่วกลุ่มเป้าหมายไดส้มัผสักบัเอกลกัษณ์ต่างๆ ของแบรนด์
สนิค้า เช่น การมปีระสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย สมัผสักบั
วฒันธรรม และวถิชีวีติแบบไทย ตามทศันะของ [6] กล่าวถงึการรบัรู้
ของลูกค้าที่มต่ีอแบรนด์สินค้า หรอืการที่ลูกค้าได้สมัผสักบัแบรนด์
สนิคา้ (Brand Touch Points) ดงันี้ (1) จุดสมัผสัแบรนด์ทีก่่อใหเ้กดิ
ประสบการณ์ก่อนการซื้อ (Pre-purchase Experience) เป็นจุดสมัผสั
ทีล่กูคา้ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซื้อแบรนด์
นัน้ (2) จุดสมัผสัแบรนด์ทีก่่อใหเ้กดิประสบการณ์ขณะซื้อ (Purchase 
Experience) เป็นจุดสมัผสัทีผู่บ้รโิภคมโีอกาสพบหรอืตดิต่อดว้ยขณะ
หรือระหว่างด าเนินการซื้อหรือใช้บริการ (3) จุดสมัผสัแบรนด์ที่
ก่อให้เกิดประสบการณ์หลงัการซื้อ (Post-purchase Experience) 
เป็นจุดสมัผสัที่ผู้บริโภคจะได้พบเจอหรอืติดต่อด้วยหลงัจากที่ได้ใช้
บรกิารสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ไปแล้ว ดงันัน้การสร้างภาพลกัษณ์ของ
สถานทีท่่องเทีย่ว (Destination Brand) จงึเปรยีบเสมอืนการสรา้งแบ
รนดส์นิคา้ทีต่อ้งสรา้งใหแ้ตกต่างจากคู่แข่ง [12] กล่าวว่า การสรา้งแบ
รนดส์ถานทีจ่ะตอ้งสือ่ถงึเอกลกัษณ์และความแตกต่างของสถานทีน่ัน้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานทีอ่ื่น แบรนด์สถานทีจ่งึนับเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ในการดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในสถานที่นัน้ทัง้นี้การสร้างแบ
รนด์สถานทีจ่ะต้องใหค้วามส าคญักบัการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บั
นักท่องเที่ยวผู้มาสัมผัส ก่อให้เกิดความทรงจ าที่ดีต่อสถานที่นัน้ 
สามารถจดจ าเอกลกัษณ์ของสถานที ่เกดิการมาเยอืนซ ้า และเกดิการ
บอกต่อ (positive-word-of-mouth) เหล่านี้จะสามารถสรา้งความยัง่ยนื
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ให้กบัแบรนด์สถานที่ นอกจากนี้การสื่อสารภาพลกัษณ์ของแบรนด์
สถานที่ไปยังนักท่องเที่ยวทัว่ทุกมุมโลกได้ร ับรู้ถึงสถานที่ และ
เอกลกัษณ์ของสถานที่นัน้ เป็นอีกปัจจยัส าคญัในการสร้างสร้างแบ
รนดส์ถานทีใ่หป้ระสบความส าเรจ็ [13] 

6) ผลการวิจยั 
ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1 นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ร้อยละ 65เป็นเพศชาย 
รอ้ยละ 53 มสีถานภาพสมรส รอ้ยละ 52มอีายุระหว่าง 41-60  ปี รอ้ย
ละ 12 มอีายุมากกว่า 60 ปี หรอืเป็นวยัเกษียณอายุ นักท่องชาว
เกาหลใีต้ รอ้ยละ 71 เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 72 มสีถานภาพโสด ส่วน
ใหญ่มอีายุระหว่าง 21-40 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 63 อายุมากกว่า 60 ปี 
เพยีง ร้อยละ 6 เท่านัน้ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชพีพนกังาน รอ้ยละ 63 และ 58 รองลงมาคอืนกัธุรกจิ 
ร้อยละ 18 และ 27 นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 5,001-15,000 USD/เดอืน คดิเป็นร้อยละ 32นักท่องเที่ยว
เกาหลใีต้ส่วนใหญ่มรีายไดไ้ม่เกนิ 5,000 USD /เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
42ถัดมาคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง15,001-
25,000 USD /เดอืน คดิเป็นร้อยละ 23 ของทัง้ 2 กลุ่ม ในขณะที่
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นมรีายไดเ้ฉลีย่สูงกว่า 25,000 USD คดิเป็นรอ้ย
ละ 14  เกาหลใีต้รอ้ยละ 12 นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นกว่ารอ้ยละ 48 มี
งบประมาณใช้จ่ายในประเทศไทยครัง้ละไม่เกิน 35 ,000 บาท 
รองลงมารอ้ยละ 27 มปีระมาณไม่เกนิ 35,001-52,500 บาท ต่อคน/
ต่อครัง้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 41 มี
งบประมาณใช้จ่ายในประเทศไทย 35,001-52,500 ร้อยละ 28 มี
งบประมาณใช้จ่าย 52,501-70,000 บาท นักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น รอ้ยละ 
39 เดนิทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ นักท่องเที่ยวเกาหลี
ใต ้รอ้ยละ 42 เดนิทางเขา้มาประเทศไทย 1-2 ครัง้ นกัท่องเทีย่วญี่ปุ่ น 
รอ้ยละ 42 มรีะยะเวลาพ านกัในประเทศไทยมากกว่า 7 วนั รอ้ยละ 36 
พ านกั 5-7 วนั รอ้ยละ 22 พ านกัในประเทศไทย 2-4 วนั นักท่องเทีย่ว
เกาหลใีตร้อ้ยละ 49 พ านกัในประเทศไทยเฉลีย่ 5-7 วนั 
ตามวตัถุประสงค์ข้อที่ 2 การรบัรู้ของนักท่องเที่ยวต่อภาพลกัษณ์
ประเทศไทย พบว่านักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นรอ้ยละ 69 รบัรูว้่าประเทศไทย
สนุก ร้อยละ 48 สยามเมอืงยิ้ม ร้อยละ 36 ประเทศไทยน่าตื่นเต้น 
ร้อยละ 32 การต้อนรบัแบบไทย ร้อยละ 28 มหศัจรรย์ประเทศไทย 
ร้อยละ 21 วิถีความเป็นไทย (Thainess) ร้อยละ 11 จุดหมาย
ปลายทางทีผ่่อนคลาย และรอ้ยละ 4 สถานทีม่รีะเบยีบ นักท่องเทีย่ว
เกาหลใีต ้รอ้ยละ 62 รบัรูถ้งึแคมเปญมหศัจรรยป์ระเทศไทย“Amazing 
Thailand” เป็นอนัดบัแรก ร้อยละ 50 ประเทศไทยน่าตื่นเต้น รอ้ยละ 
37 สยามเมืองยิ้ม  ร้อยละ 36 ประ เทศไทยสนุก   ในขณะที่

นักท่องเที่ยวรบัรู้ถึงวถิีความเป็นไทยเพียง ร้อยละ 6 การรบัรู้ของ
นักท่องเทีย่วกลุ่ม JK ต่อแคมเปญมหศัจรรย์ประเทศไทย ‘Amazing 
Thailand’ พบว่า นกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น รอ้ยละ 68 รบัรูถ้งึความเป็นไทย:
วฒันธรรมทีเ่ป็นมติรของโลก ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รอ้ยละ 
45 รับรู้ถึงธรรมชาติ :ความงามของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิ
นกัท่องเทีย่วญีปุ่่ นและเกาหลใีต ้มปีระสบการณ์ท่องเทีย่ววถิไีทย ดา้น
นวดแผนไทย/สปา มากทีสุ่ด คดิเป็น ร้อยละ 57 และ 70 ตามล าดบั 
รองลงมา คือ อาหารไทย ร้อยละ 51 และ 61 ชาวญี่ปุ่ นรับรู้ถึง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมไทย วถิีชวีติแบบไทย การเฉลมิฉลองแบบ
ไทย รอ้ยละ 28, 27 และ 20 ตามล าดบั ดา้นนักท่องเที่ยวเกาหลใีต ้
รบัรูถ้งึประสบการณ์ท่องเทีย่ววถิไีทยในดา้นต่างๆ เพยีงรอ้ยละ 6-12 
เท่านัน้   
ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 พบว่านกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้รอ้ย
ละ 40 รบัรูว้่าการท่องเทีย่วในครัง้นี้เป็นไปตามทีค่าดหวงั รอ้ยละ 40 
รบัรูว้่าดกีว่าทีค่าดหวงั รอ้ยละ 14 รบัรูว้่าประเทศไทยดกีว่าทีค่าดหวงั
ไวม้าก นกัท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รอ้ยละ 22 รบัรูว้่าการท่องเทีย่วในครัง้
นี้เป็นไปตามทีค่าดหวงั รอ้ยละ 38 รบัรูว้่าดกีว่าทีค่าดหวงั รอ้ยละ 37 
รบัรูว้่าประเทศไทยดกีว่าทีค่าดหวงัไวม้ากนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น รอ้ยละ 
48 มคีวามพงึพอใจต่อการเยอืนประเทศไทย ร้อยละ 37 มคีวามพงึ
พอใจมาก นักท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รอ้ยละ 54 มคีวามพงึพอใจต่อการ
เยอืนประเทศไทย ร้อยละ 30 มคีวามพงึพอใจมาก จากการส ารวจ
แนวโน้มการมาเยอืนของนักท่องเที่ยวกลุ่ม JK พบว่า นักท่องเทีย่ว
ญี่ปุ่ น ร้อยละ 14 จะไม่มาอีกแน่นอน ร้อยละ 13 พบว่าจะไม่มาอีก 
รอ้ยละ 31 จะมาประเทศไทยอกี และรอ้ยละ 54 จะมาประเทศไทยอกี
แน่นอน นกัท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รอ้ยละ 25 จะมาประเทศไทยอกี และ
รอ้ยละ 67 จะมาประเทศไทยอกีแน่นอน มเีพยีงรอ้ยละ 3 เท่านัน้ทีจ่ะ
ไมก่ลบัมาประเทศไทยอกีแน่นอน 

ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 4, 5 และ 6 นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นและ
เกาหลีใต้ เพศหญิง เพศชาย มคีวามพึงพอใจต่อการมาพกัผ่อนใน
ประเทศไทยไม่แตกต่างกนั (t=.005; p =.628; t=.447; p =.655) 
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นมชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อการมา
พักผ่อนในประเทศไทยแตกต่างกัน (f=.11.114; p =.000**)
นกัท่องเทีย่วเกาหลใีตม้ชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการมา
พักผ่อนในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (f=.804; p =.492) 
นักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ มรีะดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมคีวาม
พงึพอใจต่อการมาพกัผ่อนในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั (f=.11.113; 
p =.343; f =.865; p =.459) (อา้งองิตารางที ่2) 
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ตารางที2่: แสดงผลการทดสอบสมมตุฐิาน (t-testand f-test) 
J 

Japan 

Group N= 
562 

Mean SD T/F p 
valu

e 

K 
Korean 

Group N= 
510 

Mean SD T/F p -
Value 

เพศ ชาย  366 3.99 .649 .005 .628 เพศ ชาย  148 4.35 .347 .447 .655 
 หญงิ  196 3.96 .536    หญงิ  362 4.33 .412   

อาย ุ <20 2 5.00 .000 11.114 .000** อาย ุ <20 4 4.25 .000 .804 .492 
 21-40 198 4.02 .584    21-40 322 4.36 .403   
 41-60 294 4.03 .586    41-60 155 4.30 .373   
 > 61 68 3.62 .672    > 61 29 4.33 .423   

รายได้ < 175,000 
บาท 

171 4.00 .620 1.113 .343 รายได้ < 175,000 
บาท 

216 4.32 .453 .865 .459 

 175,001-
525,000  

181 4.01 .595    175,001-
525,000  

120 4.36 .317   

 525,001-
875,000 

131 3.98 .660    525,001-
875,000 

115 4.36 .382   

 > 875,000 
บาท 

79 3.87 .545    > 875,000 
บาท 

59 4.28 .314   

**ระดบันยัส าคญัที ่0.001 

7) สรปุและอภิปรายผล 
การศึกษาในครัง้นี้พบว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ เป็น
นักท่องเที่ยวศักยภาพที่น่าสนใจ โดยส่วนใหญ่มีรายได้เริ่มต้น
ประมาณ 175,000 บาท/เดอืน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประกอบอาชีพ
พนักงานบรษิัท รอ้ยละ 63 และ 58 รองลงมา คอื นักธุรกจิ คดิเป็น
รอ้ยละ 18 และ 27 แมว้่านกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้จะอยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั 
หากแต่มีโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั เนื่องจาก
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น รอ้ยละ 65 เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-60 ปี 
มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 53 ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วเกาหลใีต ้
รอ้ยละ 71 เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 72 มอีายุ
ระหว่าง 21-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 63 นักท่องเทีย่วญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เดนิ
ทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ และพ านักในประเทศไทย
มากกว่า 7 วนั ซึง่อาจกล่าวไดว้่านกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้เป็นนักท่องเทีย่ว
พ านักระยะยาว[14] ผลส ารวจค่าใชจ้่ายของนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ (ไม่
รวมค่าตัว๋เครือ่งบนิ และทีพ่กั) พบว่า รอ้ยละ 48 มงีบประมาณใชจ้่าย
ครัง้ละไม่เกิน 35,000 บาท เมื่อเปรยีบเทียบกบักลุ่มนักท่องเที่ยว
เกาหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มสีถานภาพโสด มงีบประมาณ
ค่าใชจ้่ายในประเทศไทยครัง้ละ 35,000-52,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
41 แสดงให้เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มงีบประมาณใช้จ่าย
มากกว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ในขณะที่มรีะยะเวลาพ านักในประเทศ
ไทยสัน้กว่า ขอ้มลูของกรมการท่องเทีย่วพบว่า นักท่องเทีย่วเกาหลมีี
ค่าใชจ้่ายต่อคนที่วนัละ 5,418 บาท (รวมค่าทีพ่กั อาหาร รถรบัส่ง) 
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น มคี่าใช้จ่ายต่อวนั 5,189 บาทซึ่งเป็นจ านวนที่
ใกลเ้คยีงกนั เมือ่พจิารณาในดา้นของการจบัจ่ายซื้อของ นักท่องเทีย่ว
ญี่ปุ่ นใช้จ่ายวันละ 911 บาท นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ใช้จ่ายวันละ 
1,177 บาท ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ร้อยละ 22.6 [3] ขอ้มูล
เหล่านี้ชี้ให้เหน็ถึงศกัยภาพของนักท่องเที่ยวเกาหลใีต้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงโสดอยู่ในวยัท างาน สามารถน าเสนอสินค้า และบรกิาร
ฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) เช่นการใชบ้รกิารสปาระดบัพรเีมยีม ซึ่ง
เป็นหนึ่ งในประสบการณ์เที่ยววิถีไทย ‘Discover Thainess’
นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ให้ความนิยมสูงถึงร้อยละ 70 ในขณะที่

นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นให้ความนิยมที่ร้อยละ 57 นอกจากนี้ผลของการ
วจิยัยงัพบว่าช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น มคีวาม
พงึพอใจต่อการท่องเทีย่วของไทยแตกต่างกนั (f=11.114; p=.000**) 
ท านองเดียวกัน เพศ ช่วงอายุ ระดับรายได้ที่แตกต่างกันของ
นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ มีความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง
ท่องเทีย่วของไทยไม่แตกต่างกนั (อ้างองิตารางที่ 2) ผลการทดสอบ
สมมุติฐานสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์การตลาดแบ่งตามช่วงอายุ
ของนกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น โดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูสู้งอายุตัง้แต่ 
50 ปีขึ้นไป เพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ด้วยการ
น าเสนอการท่องเทีย่วเพือ่สุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัตลาดกลุ่มผูสู้งอายุ
ชาวญี่ปุ่ น [1] ซึ่งจะช่วยเพิม่ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาพ านักให้กบั
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยววิถีไทยพบว่า นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ร้อยละ 69  รับรู้ว่า
ประเทศไทยสนุก รองลงมา รอ้ยละ 48 รบัรูว้่าประเทศไทยเป็นสยาม
เมอืงยิ้ม ดา้นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลใีต้ รอ้ยละ 62 รบัรูว้่าประเทศ
ไทยเป็นเมอืงมหศัจรรย์ ถัดมาร้อยละ 50 รบัรู้ว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่น่าตื่นเต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ [15] พบว่า
นักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก จีน ญี่ปุ่ น เกาหลี เดินทางเข้ามา
ท่องเทีย่วประเทศไทย เพื่อผ่อนคลายความเครยีดและต้องการความ
ส นุ ก สน า น เพ ลิ ด เ พ ลิ น ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว วิถี ไ ท ย  ห รื อ 
‘Thainess’นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นรู้รบัและเขา้ใจ รอ้ยละ 21 และรอ้ย
ละ 6 ในกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวเกาหล ี(แสดงรายละเอยีดในภาพที ่4) 
ผลของการวจิยัชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การท่องเที่ยววถิีไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลใีต้ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เดนิทางเขา้มาประเทศไทยซ ้าและเป็น
นักท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long-Stay) ประกอบกบัช่วงอายุของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-60 ปี จึงนิยมเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวท ากิจกรรมเชิงประเพณีและ
วฒันธรรม [15] ร้อยละ 68 ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นรับรู้ต่อ
แคมเปญมหศัจรรย์ประเทศไทย‘Amazing Thailand’ ว่าวฒันธรรม
ไทยเป็นวฒันธรรมทีเ่ป็นมติรของโลกดา้นนักท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รบัรู้
ถงึภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยแตกต่างจากนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น รอ้ย
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ละ 62 รับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้แบรนด์ ‘Amazing 
Thailand’ร้อยละ 45 รบัรู้ถึงแคมเปญมหศัจรรย์ประเทศไทยว่าเป็น
ความงามของสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติ ถดัมา ร้อยละ 25 รบัรู้ถึง
ชายหาด พระอาทิตย์ คลื่น และความเงียบสงบ ผลของการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
ชายหาด มากกว่าการท่องเทีย่ววถิไีทย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [6] 
พบว่านกัท่องเทีย่วจากทวปี เอเชยี ครอบคลุม ญี่ปุ่ น และเกาหล ีรบัรู้
เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ ชายหาด ทวิทศัน์/
ธรรมชาต ิความแตกต่างดา้นอาหารและเครื่องดื่ม ระดบัต้นทุน/ราคา 
ทีต่้องจ่ายเมือ่มาเที่ยวเมอืงไทย และแหล่งซื้อสนิคา้ราคาถูก ผลของ
การวจิยัในครัง้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่านกัท่องเทีย่วต่างชาตยิงัคงใหค้วามส าคญั
กบัต้นทุน และความคุ้มค่าต่อการมาเยอืนประเทศไทย [16] แมว้่า
รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยจะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
หากแต่การท่องเทีย่วของไทยยงัไม่สามารถปรบัภาพลกัษณ์ประเทศ
ไทย (Rebranding) ภายใต ้
แบรนด์‘Amazing Thailand’ด้วยการน าวิถีไทย ‘Thainess’มายก
ต าแหน่งทางการตลาด จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายและคุ้มค่าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพตามแผน
ยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วไทย 

8) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
    ผลของการวิจัยในครัง้นี้สามารถน ามาทบทวนแนวทางการ
สือ่สารการตลาดของไทยไปยงักลุ่มประเทศเป้าหมาย ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น 
และเกาหลใีต ้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การทบทวนการวางต าแหน่ง
ทางการตลาด (Positioning) ของประเทศไทย ในฐานะที่เป็น
จุดหมายปลายทางส าคญัในภูมิภาคอาเซียน ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของนกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น และเกาหลใีต้ 
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บทคดัย่อ 

จากปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศนับตัง้แต่
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส่งผลให้การท่องเที่ยวไทย
ตอ้งประสบปัญหาดา้นภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่จากกลุ่มประเทศอาเซยีน 
โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วจากมาเลเซีย ซึ่งมพีรมแดนเชื่อมต่อกบั 4 จงัหวดั
ภาคใตข้องไทย ผลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืงในเดอืน
พฤษภาคมพ.ศ. 2557 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลดลงต ่ าสุดเป็น
ประวตักิารณ์ทีร่อ้ยละ 29.5 ในเดอืนมถิุนายน อตัราเขา้พกัชายแดนภาคใต้
อยู่ที่ร้อยละ 40.1 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 54.2 
การศึกษาในครัง้นี้จึงมุ่งส ารวจความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 
สงิคโปร ์และสปป.ลาว ทีเ่ดินทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง จงัหวดัสงขลา 
จงัหวดัยะลา และจงัหวดัหนองคาย ในช่วงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 ผลส ารวจพบว่า นกัทอ่งเทีย่วสงิคโปร ์มาเลเซยี และสปป.ลาว มคีวาม
เชื่อมัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทยทีร่อ้ยละ 65, 32 และ 93 ตามล าดบั 
นักท่องเที่ยวมาเลเซียมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ของไทยซึ่งมผีลต่อ
ระยะเวลาพ านกัอย่างไรกต็ามความเชื่อมัน่จากนกัทอ่งเทีย่วทัง้ 3 ประเทศ มี
ผลต่อความพงึพอใจต่อจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วประเทศไทย 
ค าส าคญั: ความเชื่อมัน่ การทอ่งเทีย่วประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซยีลาว  
 
Abstract  

Since 2013 to May 2014, Thailand political instability cause 
to a problem on tourism image and confidence from ASEAN countries. 
Especially, tourists from Malaysia country whereby the national borders 
connected with 4 southern provinces of Thailand. The impact of 
political unrest in May 2014, lead to number of Malaysian tourists go 
down at a lower record 29.5 percent in June. The southern border 
occupancy rate was at 40.1 percent decline from the same period of 
previous year was 54.2 percent. This study aim to exploring the 
confidence of Malaysian, Singaporean and Lao PDR travelers’ entry 
visa Thailand immigration at Songkhla, Yala and Nong-Khai provinces 
during April - May 2016. The finding shows that Malaysian, 
Singaporean and Lao PDR confident on Thailand stability at 65, 32 
and 93 percent respectively. Malaysian tourists are sensitive on 
Thailand stability which affects the duration of stay. However, the 
tourist’s confidence from three countries has relationship effect on 
Thailand country destination satisfaction. 

 
 
Keywords: confident, Thailand tourism, Singapore, Malaysia, Lao 
PDR 
 
1) ความส าคญัของปัญหาท่ีน าสู่การวิจยั  
จากปัญหาเสถียรภาพทางการเมอืงภายในประเทศนับตัง้แต่ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 2557ส่งผลใหก้ารท่องเทีย่วของไทย
ต้องประสบปัญหาด้านภาพลกัษณ์และความเชื่อมัน่จากนักท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ ผลกระทบจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมอืงส่งผลให้
จ านวนนักท่องเทีย่วจากกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ.ศ. 2557 ลดลง 
ร้อยละ 8.7 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
พรมแดนติดกบัประเทศไทย มจี านวนลดลงร้อยละ 14 นักท่องเที่ยว
สงิคโปร์ลดลงรอ้ยละ 11.6 เมื่อเทยีบจากปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะใน
จงัหวดัสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า และการลงทุนของภาคใต้
ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวางระเบดิในพื้นทีอ่ าเภอหาดใหญ่ 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 รวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์
รฐัประหาร และการประกาศใชก้ฎอยัการศกึ เมือ่วนัที ่20  
และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ท าใหต่้างประเทศยกระดบัค าเตอืนเพื่อ
หลกีเลี่ยงการเดนิทางเขา้มายงัประเทศไทย กระทบต่อความเชื่อมัน่
ของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองใน 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ นราธวิาส ยะลา สงขลา สตูล มจี านวน 
195,556 ลดลงจากเดอืนเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 12.2 [1]ผลสบืเนื่อง
จากเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลดลง
ต ่าสุดเป็นประวตักิารณ์ทีร่อ้ยละ 29.5 ในเดอืนมถุินายน อตัราเขา้พกั
ภาคใต้ชายแดนอยู่ทีร่ ้อยละ 40.1 ลดลงจากเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน
อยู่ที่ร้อยละ 54.2 [2] ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ถึงปัญหาความไม่สงบ
ภายในประเทศและทางการเมอืงซึ่งเป็นปัญหาส าคญัที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [3-5] อย่างไรก็ตามขณะที่
นักท่องเทีย่วจากกลุ่มอาเซยีนมจี านวนลดลง ดา้นนักท่องเทีย่ว สปป.
ลาว กลบัมจี านวนเพิม่สูงขึน้ถงึรอ้ยละ 7.9 ในปี พ.ศ. 2557 จงึเป็นที่
น่าสงัเกตว่านกัท่องเทีย่วสปป.ลาว ไม่มคีวามอ่อนไหวต่อสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมอืงของไทย หรอืมคีวามเชื่อมัน่ต่อเสถยีรภาพ
ของไทย ซึ่งวตัถุประสงค์ของการวิจยัในครัง้นี้ภาพรวมของปี พ.ศ. 
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2558 มจี านวนนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศเพิม่สูงขึน้กว่าปีก่อน รอ้ย
ละ 24  เป็นจ านวนทัง้สิ้น 29.9 ประเทศไทย (ททท.) ประสบ
ความส าเรจ็อย่างสงูในการฟ้ืนฟูความเชือ่ม ัน่ของนกัท่องเทีย่วภายหลงั
วิกฤติการณ์ด้วยการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยเหตุนี้  ททท . จึง
เดินหน้าสานต่อการท่องเที่ยววิถีไทยในปี พ .ศ. 2559 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวไทยสร้างความพึงพอ ใจต่อ
นักท่องเที่ยว จนเกดิการมาเยอืนซ ้า [6] ในท านองเดียวกนัความ
เชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของประเทศเป็นปัจจยัส าคญั
ทีจ่ะท าใหน้กัท่องเทีย่วกลบัมาเยอืนซ ้า และแนะน าประเทศไทยใหเ้ป็น

ที่รู้จ ัก [7]โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการณ์ เป็นแรงจูงใจส าคัญให้
นักท่องเที่ยวสงิคโปร์ และมาเลเซีย เดนิทางเข้ามาในจงัหวดัสงขลา 
ขณะที่ปัจจยัด้านความปลอดภยั เป็นแรงจูงใจส าคญัให้นักท่องเที่ยว 
สปป.ลาว เดนิทางเขา้มาประเทศไทย [8]การศกึษาเกี่ยวกบัความ
เชือ่ม ัน่ และพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ สามารถใชป้ระกอบการ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดส าหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย หน่วยงานภาครฐั และภาคธุรกจิ สามารถน าขอ้มลูการวจิยัในครัง้
นี้ใช้ในการวางแผนการท าประชาสมัพนัธ์ ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ สร้าง
ความเชือ่ม ัน่ใหก้บัการท่องเทีย่วของไทย 

2) วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  
การวิจัยในครัง้นี้ มีว ัต ถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวสงิคโปร์ มาเลเซยี และสปป.ลาว (2) 
เพื่อส ารวจความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
สปป.ลาว ทีม่ต่ีอสถานการณ์ในประเทศไทย (3) เพื่อศกึษาความ
เชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอสถานการณ์ในประเทศไทย จ าแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
สงิคโปร ์มาเลเซยี และสปป.ลาว (4) เพือ่ศกึษาแนวโน้มการมาเยอืน
ประเทศไทยในอีก 2 ปีขา้งหน้าของนักท่องเที่ยวสงิคโปร์มาเลเซีย 
และสปป.ลาว  

3) ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกผ่านพรมแดนที่ติดกับประเทศ
มาเลเซีย ในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและอ าเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา นักท่องเที่ยวจากประเทศสงิคโปร์เดนิทางผ่านพื้นที่
ชายแดนดังกล่าวมีจ านวนน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซียซึ่งมพีื้นที่ชายแดนเชื่อมต่อกบัประเทศไทย ท าให้จ านวน
นกัท่องเทีย่วสงิคโปร์ทีเ่กบ็ไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าวมจี านวน 167 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.75 ของกลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย สุ่มเกบ็2ช่วง คอื 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่9-17เมษายน และวันที่ 1-8 
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มวีนัหยุดต่อเนื่องพิเศษ มีวตัถุประสงค์
ส าคญัเพือ่ส ารวจความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทยในช่วง
เทศกาลท่องเทีย่วส าคญัของไทย  

4)การทบทวนวรรณกรรม  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมัน่ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาตต่ิอจุดหมายปลายทางในประเทศไทยสามารถ
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
4.1 ทฤษฎผีลกั และทฤษฎดีงึดูด (Push and Pull Theories) เป็น
ทฤษฎีที่กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อการตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว โดยให้ความส าคญักบัตวัแปร 2 
ประการ คอื (1) ตวัแปรภายใน(InternalFactors)กล่าวคอื เป็นปัจจยั
ภายในตวับุคคล เช่น ความต้องการด้านต่างๆ และทศันคตภิายใน
บุคคล  ส่ งผล ให้บุคคลแสดงออกด้านพฤติกรรม ต่างๆ [9] 
[10]กล่าวถึงปัจจัยภายในตัวบุคคลว่า “คนจะมีพฤติกรรมการ

แสดงออกต่างๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง”  ดว้ยเหตุนี้
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั จงึเป็นตวัแปรส าคญัใน
การก าหนดพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว(2) ปัจจยัภายนอก (External 
factors)  หมายถึง ปัจจยัที่อยู่ภายนอกบุคคล หรือเรียนอีกชื่อว่า
ปัจจยัดงึดูด (Full Factors) ตามทศันะของ [8] กล่าวว่า เป็นปัจจยัที่
ดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการภายในที่เกิดขึ้น ได้แก่ความสวยงานของสถานที่
ท่องเที่ยว ความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ เอกลักษณ์
เฉพาะของสถานทีท่่องเที่ยวที่ไม่มทีี่ใดเหมอืน โดยภาพลกัษณ์ที่ดี
ของสถานทีท่่องเทีย่ว โดยนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเลอืกเดนิทางไป
ยงัสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่ ีมากกว่าสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี
ภาพลกัษณ์ไมด่ ี[4] 
        4.2 ภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยว (Destination Image) 
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดตี พบว่า ปัจจยั 3 ประการทีท่ าให้
นักท่องเที่ยวไม่เดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ ปัญหา
ดา้นเสถยีรภาพทางการเมอืงของไทย ภยัธรรมชาต ิและปัญหาการ
คา้ประเวณ ี[11][12]พบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นบรรยากาศทางสงัคมไทย 
และวถิชีวีติแบบไทย เป็นสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนจงัหวดัสงขลา
ให้ความส าคญัมากที่สุด ในขณะที่ภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภยั
ของไทยควรเร่งปรบัปรุงแก้ไขปัจจยัเหล่านี้ชี้ใหเ้ห็นว่าภาพลกัษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยวมอีิทธิพลอย่างมากต่อความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีของนักท่ องเที่ยว [13-14]ดังนั ้นการควบคุม
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของไทยให้มคีวามน่าเชื่อถือ สร้างความ
เชื่อมัน่ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานของภาครัฐ 
ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะต้องเข้ามาดูแลข้อมูล
ข่าวสารใหแ้ก่นักท่องเที่ยวในทศิทางทีเ่หมาะสม [15] การน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ทีด่ปีระเทศ ควบคุมภาพลกัษณ์เชงิลบ จะสามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นักท่องเทีย่วต่างชาต ิตดัสนิใจเลอืกประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางของการพกัผ่อน  

5) วิธีด าเนินการวิจยั  
5.1ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศกึษาคอื นักท่องเทีย่ว SML 
ทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทยระหว่างเดอืนเมษายน ถงึ พฤษภาคม 
ปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็นนักท่องเทีย่วสงิคโปร์ 148,053 คน มาเลเซยี 
891,743 คน และสปป.ลาว 229,855 คน [16] ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยการเปิดตาราง Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อน5%[7]ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประเทศละ 400 
ตวัอย่าง  
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5.2เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอืแบบสอบถาม พฒันามาจาก
งานวจิยัของ [14]ตน้ฉบบัของแบบสอบถามเป็นภาษาองักฤษ น ามา
แปลเป็นภาษาไทยก่อนทีจ่ะแปลเป็นมาเลเซยี และภาษาลาว มเีพยีง
นักท่องเที่ยวสงิคโปร์เท่านัน้ที่เกบ็ขอ้มลูด้วยต้นฉบบัภาษาองักฤษ
เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 
(Content Validity) พบว่าขอ้ค าถามในแบบสอบถามมคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้(IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผ่านเกณฑ ์0.05 ขึน้ไปทุกขอ้ค าถาม [17] 
5.3 การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครัง้นี้
คน้หากลุ่มตวัอย่างด้วยวธิกีารสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นหรอื
การหากลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูในพื้นที ่3 จงัหวดั ทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศ
มาเลเซีย และสปป.ลาว โดยไดร้บัความร่วมมอืจากส านักงานตรวจ
คนเขา้เมอืงอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ
หนองคาย จงัหวดัหนองคาย ระหว่างเดอืนเมษายนถึง พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 จดัท าแบบส ารวจทัง้สิน้จ านวน 1,200 ชุด แจกจ่ายใหก้บั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลงพืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา
จ านวน 967 ชุด คดิเป็น ร้อยละ 80.5 จากนัน้น าผลส ารวจมา
วเิคราะหเ์ขา้โปรแกรม SPSS เพื่ อหาค่ าความถี ่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบไคส์แควร ์
(Chi-square)  

6) ผลการวิจยั  
 ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 1คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเทีย่วสงิคโปร์มาเลเซยี และสปป.ลาว (SML) มอีายุระหว่าง 
21-40 ปี มสีถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 52 และ 54 ด้าน
นักท่องเทีย่วสปป.ลาว รอ้ยละ 59.5 มสีถานภาพโสด นักท่องเทีย่ว
สงิคโปร์ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45,000-135,000 บาท/
เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 36 นักท่องเทีย่วมาเลเซยีส่วนใหญ่มรีายไดไ้ม่
เกนิ 45,000 บาท/เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 41 นักท่องเทีย่วสปป.ลาว 
ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 37 มรีายไดเ้ฉลีย่อยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท/
เดอืนกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้ส่วนใหญ่มเีศรษฐฐีานะระดบั C+ กล่าวคอื 
เป็นนักท่องเทีย่วสงิคโปร์ทีม่รีายได ้73,500 บาท/เดอืน มาเลเซยีที ่
33,950 บาท/เดือน  และสปป.ลาว 14,350 บาท/เดือน ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายคุณภาพทีส่ามารถเพิม่รายไดเ้ขา้สู่ภาคเศรษฐกจิของ
ไทย [9]นักท่องเที่ยวสิงคโปร์และมาเลเซีย กว่าร้อยละ 50 รู้จกั
ประเทศไทยจากค าแนะน าของเพื่อนและครอบครวั นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้กว่ารอ้ยละ 60 วางแผนเดนิทางดว้ยการศกึษาขอ้มลูผ่านทาง
อนิเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวสปป.ลาว ร้อยละ 59  รู้จกัประเทศไทย
จากสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์วางแผนเดนิทางดว้ยการศกึษาขอ้มลู
ทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 55 นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ และ
มาเลเซยี ส่วนใหญ่เดนิมากบัครอบครวั ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วสปป.
ลาว เดนิทางเขา้มาคนเดยีว นกัท่องเทีย่วสงิคโปร ์และมาเลเซยี กว่า
ร้อยละ 40 มงีบประมาณใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวครัง้ละ9,000-

13,500 บาท/คน ในขณะทีน่ักท่องเที่ยวสปป.ลาว มงีบประมาณใช้
จ่ายครัง้ละ1,000-1,500 บาท/คน นักท่องเทีย่วกลุ่ม SML ส่วนใหญ่
พ านักในประเทศไทยเฉลี่ย 2-4 วนั นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 2 ครัง้ 
ขณะที่นักท่องเที่ยวสปป.ลาว เดนิทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 
10 ครัง้เป็นส่วนใหญ่  
 ตามวตัถุประสงค์ข้อที่ 2ความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยว SML 
พบว่านักท่องเที่ยวสงิคโปร์ร้อยละ 65 มาเลเซียร้อยละ 68 มี
ความเห็นว่าสถานการณ์การเมอืงของไทยมเีสถียรภาพ ในขณะที่
นักท่องเที่ยวสปป.ลาว ร้อยละ 93มคีวามเชื่อมัน่ต่อสถานภาพทาง
การเมอืงของไทย  
ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที ่3 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ว 
SMLจ าแนกตามความเชื่อมัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทย พบว่า 
อายุ การศกึษา และรายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่  เพศมี
ความสัมพันธ์กบัความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซีย สถานภาพ โสดและ
สมรส มคีวามสมัพนัธ ์กบัความเชือ่ม ัน่ของนกัท่องเทีย่วมาเลเซยี แต่
ไม่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ อาชีพของของ
นักท่องเที่ยวทัง้ 3 ประเทศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่ต่อ
เสถียรภาพของประเทศไทย ด้านโครงสร้างประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยว สปป.ลาว ไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมัน่ต่อ
เสถยีรภาพของไทย (อ้างองิตารางที ่1)พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว
สงิคโปร ์มาเลเซยี และสปป.ลาว(SML) จ าแนกตามความเชื่อมัน่ต่อ
เสถยีรภาพของประเทศไทย พบว่า วตัถุประสงค์การเดนิทางเขา้มา
ประเทศไทยไม่มคีวามสมัพนัธ์กับความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยว 
SML ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทย ดา้นการเตรยีมการท่องเทีย่ว 
ได้แก่ การสบืค้นข้อมูลและจองที่พกัผ่านทางอินเตอร์เน็ต การใช้
บรกิารตวัแทนการท่องเที่ยว มคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่ของ
นกัท่องเทีย่ว SML ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทย ระยะเวลาพ านัก
ในประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยว
มาเลเซยี แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบันักท่องเที่ยวสงิคโปร์ และสปป.
ลาว การเดนิทางเขา้มาประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่
ของนักท่องเทีย่วมาเลเซยี และสปป.ลาว  แต่ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
นกัท่องเทีย่วสงิคโปร ์(อา้งองิตารางที ่2) 
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ตารางที ่1: ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่วกลุ่ม SML จ าแนกตามความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพ 

ข้อมลูทัว่ไปของ
นักท่องเท่ียว 

S= Singapore สิงคโปร ์N=167 M= Malaysia มาเลเซีย N=400 L= Lao สปป.ลาว N=400 
ปกติ ไม่ปกติ (x2) Sig. ปกติ ไม่ปกติ (x2) Sig. ปกติ ไม่ปกติ (x2) Sig. 

เพศ % % 5.111 .024* % % .558 .455 % % 1.635 .201 

ชาย 39.8 22.4   48.5 44.5   147 15   
หญงิ 60.2 77.6   51.5 55.5   224 14   
อายุ % % 13.168 .004* % % 16.961 .001* % % 3.243 .356 
น้อยกวา่ <20 ปี 26.9 6.9   16.9 11.7   49 2   
21-40 ปี 49 75.9   40.8 62.5   165 17   
41-60 ปี 18.5 12   36.8 21   120 9   
มากกวา่ >61 5.6 5.2   5.5 4.7   37 1   
สถานภาพ % % 1.658 .198 % % 6.086 .014* % % .086 .770 
แต่งงาน 48 58.6   57.7 44.5   220 18   
โสด 52 41.4   42.3 55.5   151 11   
การศกึษา % % 11.878 .008* % % 9.396 .024* % % 4.125 .248 
มธัยม 31 14   22.4 32.8   177 12   
ปรญิญาตร ี 34 60   49.3 44.5   132 10   
ปรญิญาโท 30 24   22.4 21.9   35 6   
อื่นๆ - 2   5.9 0.8   27 1   
อาชพี % % 3.437 .329 % % 1.595 .660 % % 7.416 .060 
พนกังาน 46 58.6   46.7 50   161 17   
นกัธุรกจิ 24 22.4   33.5 32.8   126 8   
นกัศกึษา 28 19   17.2 13.8   56 0   
อื่นๆ 2 -   2.6 4   28 4   
รายได/้บาท % % 31.544 .000** % % 16.385 .001* % % 3.283 .350 
น้อยกวา่ <45,000  48 5.2   46.7   29.7 น้อยกวา่ <5,000  117 5   
45,001-135,000 29 50   29 48.4 5,001-15,000 136 13   
135,001-225,000 21 41.3   19.9 19.5 15,001-25,000 78 6   
มากกวา่ >225,001 2 3.4   4.4 2.3 มากกวา่ >25,001 40 5   

*มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05, **มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.001 
 

ตารางที ่2: พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วกลุ่ม SML จ าแนกตามความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพ 
พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว 

S= Singapore สิงคโปร ์N=167 M= Malaysia มาเลเซีย N=400 L= Lao สปป.ลาว N=400 
ปกติ ไมป่กติ (x2) Sig. ปกติ ไมป่กติ (x2) Sig. ปกติ ไมป่กติ (x2) Sig. 

วตัถุประสงค์ % % 4.090 .537 % % 1.935 .586 % % 8.590 .072 
ทอ่งเทีย่ว 66.6 79   80.8 75.8   162 19   
ธุรกจิ 14 8.6   6.2 6.2   75 5   
การศกึษา 4.6 3.4   3 6.7   62 5   
เยีย่มญาต ิ 12 7   10 13.3   51 0   
งานประชมุ 2.8 2   - -   21 0   
ระยะเวลาพ านกั % % 3.287 .349 % % 7.858 .049* % % 4.106 .250 
น้อยกวา่ <1 วนั 2.8 5.2   4.4 0.8   33 5   
2-4 วนั 76.9 63.8   75.4 72.6   146 14   
5-7 วนั 16.6 25.8   17.6 25.8   61 3   
มากกวา่ 7 วนั 3.7 5.2   2.6 0.8   131 7   
เตรยีมการทอ่งเทีย่ว % % 6.062 .014* % % 9.350 .009* % % 7.774 .021* 
อนิเตอรเ์น็ต 54.6 75   55 70.3   208 12   
ตวัแทนทอ้งถิน่ 45.4 26   42 25.7   92 14   
ตวัแทนในประเทศ         71 3   
สมาชกิ % % .184 .912 % % 6.443a .040* % % 10.029 .007* 
คนเดยีว 27.8 29.3   26.1 38.3   187 11   
ครอบครวั 50 46.6   39.3 35.2   178 15   
กลุม่เพือ่น 22.2 24.1   34.6 26.5   6 3   

*มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05, **มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.001 
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จากวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 4 แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวSML จะเดินทาง
กลบัเขา้มาประเทศไทยในอีก 2 ปีขา้งหน้า คดิเป็น ร้อยละ 81, 83 
และ 100 ผลส ารวจพบว่านกัท่องเทีย่วสงิคโปร์ รอ้ยละ 44 มาเลเซยี 
รอ้ยละ 55 และสปป.ลาว รอ้ยละ 93 รบัรูถ้งึการมาเยอืนในครัง้นี้ว่า
ยอดเยีย่มมาก และจะกลบัมาเทีย่วอกีแน่นอน เมือ่ถามนักท่องเที่ยว

กลุ่มนี้ว่าท่านจะแนะน าเพื่อน และครอบครวัมาเที่ยวประเทศไทย
หรอืไม่ นักท่องเทีย่วสงิคโปร์ รอ้ยละ 95 มาเลเซีย ร้อยละ 93 และ
สปป.ลาว รอ้ยละ 100 ตอบว่า จะแนะน าใหเ้พื่อนและครอบครวัมา
เทีย่วประเทศไทยอย่างแน่นอน  

 
ตารางที ่3: ความพงึพอใจ และการมาเยอืนซ ้าของนกัทอ่งเทีย่วกลุ่ม SML จ าแนกตามความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพ 

การรบัรู้ของ
นักท่องเท่ียว SML 

S= Singapore สิงคโปร ์N=167 M= Malaysia มาเลเซีย N=400 L = Lao สปป.ลาว N=400 
ปกติ ไมป่กติ (x2) Sig. ปกติ ไมป่กติ (x2) Sig. ปกติ ไมป่กติ (x2) Sig. 

ความพงึพอใจ % % 11.232 .024* % % 23.612 .000** % % 14.493 .002* 
ไมพ่งึพอใจเลย 4.6 1.7   2.9 0.8   0 1   
ไมพ่งึพอใจ 2.8 -   6.3 5.5   - -   
ปานกลาง 52.8 32.8   47.8 28.1   28 4   
พอใจ 34.3 53.4   30 36.7   231 17   
พอใจมาก 5.6 12   13 28.9   112 7   
การมาเยอืนซ ้า % % 18.536 .000** % % 29.069 .000** % % .106 .948 
ไมม่าอกีแน่นอน 0.9 1.7   4.4 3.1   - -   
ไมน่่าจะมาอกี 20.4 13.8   16.5 6.3   0.26 -   
มาอกี 63.8 39.7   54.4 39.8   66.8 66   
มาอกีแน่นอน 14.8 44.8   24.6 50.8   32.9 34   
แนะน าประเทศไทย % % 27.007 .000** % % 20.825 .000** % % 2.203 .138 
ไมน่่าจะ 5.6 6.9   7.8 5.5   - -   
น่าจะ 73 32.8   54.4 32   62 8   
แนะน าแน่นอน 21.3 60.3   38.2 62.5   309 21   

 *P<.05,**P<.001 
7)สรปุและอภิปรายผล 
 ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
เชือ่ม ัน่ของนกัท่องเทีย่วสปป.ลาว แสดงใหเ้หน็ว่านักท่องเทีย่วสปป.
ลาวไม่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทย นัก
ท่องเทีย่วสปป.ลาว รอ้ยละ 93 มคีวามเหน็ว่าสถานการณ์ในประเทศ
ไทยมเีสถียรภาพ [12]ผลของการวิจยัชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
มาเลเซยีมคีวามอ่อนไหวต่อสถานการณ์ความมัน่คงภายในประเทศ
ไทย นอกจากนี้สมาชกิทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์
กับความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวมาเลเซียต่อเสถียรภาพของ
ประเทศไทย เนื่องจากนกัท่องเทีย่วมาเลเซยีรอ้ยละ 38 เดนิทางเขา้
มาประเทศไทยพร้อมครอบครวั ร้อยละ 32 เดนิทางเขา้มาเป็นหมู
คณะ ดว้ยเหตุนี้ความเชื่อมัน่ดา้นเสถยีรภาพจงึมคีวามอ่อนไหวต่อ
สมาชกิทีเ่ดนิทางเขา้มาสอดคล้องกบังานวจิยัของ [18]เสถยีรภาพ
ทางการเมอืงภายในประเทศไทยส่งผลต่อความเชื่อมัน่ด้านความ
ปลอดภยั ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่นักท่องเที่ยวใช้พิจารณาวางแผน
เดินทางนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียจึงเป็นกลุ่มตลาด
เป้าหมายที่น่าจบัตามอง เนื่องจากมภีูมปิระเทศติดกบั 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ จึงมีความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ความมัน่คงของไทย ดว้ยเหตุนี้การสื่อสารภาพลกัษณ์ที่
มปีระสทิธภิาพจะสามารถเรยีกความเชือ่ม ัน่และจงูใจใหน้กัท่องเทีย่ว
กลุ่มนี้เดินทางเขา้มาประเทศไทยมากขึ้น [19] พบว่า กลยุทธ์การ
สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพก่อนวกิฤต คอื การใชส้ื่อสิง่พมิพ์ร่วมกบัการ

สื่อสารผ่านตวัแทน ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างเกดิภาวะวกิฤต 
คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณา การสื่อสารผ่านตัวแทนและสื่อ
สิ่งพิมพ์ ปรบัเปลี่ยนมาใช้สื่อออนไลน์เพื่อวดัผลตอบรับของการ
ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้การฟ้ืนฟูความเชื่อมัน่ภายหลงัวิกฤติ
การเมอืงดว้ยการสือ่สารภาพลกัษณ์ทีด่ขีองไทย สามารถเรยีกความ
เชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทยกลบัสู่ภาวะปกตไิดเ้รว็มากขึน้ 
จากการศึกษาของ [20] พบว่า “ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติการเมือง
หรือไม่ก็ตามบรรยากาศของความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นวิถี
ความเป็นไทย ผู้คน และคุณภาพในการให้บริการแบบไทย
ยงัคงเป็นภาพลกัษณ์ทีส่ าคญัทีนั่กท่องเทีย่วต่างชาติคิด/นึกถึง
เมือ่กล่าวถึงการมาเทีย่วในไทย”สอดคล้องกับงานวิจัยของ
[12]พบว่าภายหลงัวกิฤตทางการเมอืงทีผ่่านมานกัท่องเทีย่วต่างชาติ
ใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ ดา้นบรรยากาศทางสงัคมวถิชีวีติแบบ
ไทยมากทีสุ่ด โดยในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประกาศเป็น ‘ปีท่องเทีย่ววถิไีทย 2558’เน้นการสือ่สารขอ้มลูเชงิบวก
ในด้านสินค้าและบริการที่มคีุณภาพโดยใช้ ‘วถิีไทย’ เป็นตัวสร้าง
เอกลกัษณ์ และส่งมอบประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมาเลเซยีเพิม่ขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อน น ารายได้
เขา้สู่เศรษฐกจิของไทย 8.6 หมื่นล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 41.30
ความเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วสงิคโปร์ และมาเลเซยีต่อเสถียรภาพ
ของไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อการเขา้มาพกัผ่อนใน
ประเทศไทย สอดคล้องกบังานวจิยั [21] พบว่าความพึงพอใจที่
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นกัท่องเทีย่วมต่ีอจุดหมายปลายทางจะส่งผลใหเ้กดิการกล่าวถงึหรอื
บอกต่อแหล่งท่องเทีย่วนัน้ในแงด่[ี22] พบว่าในสถานการณ์ทีม่คีวาม
เสีย่งเช่น เหตุการณ์ก่อการรา้ย ผูอ้ยู่ในเหตุการณ์จะการกล่าวถงึหรอื
บอกต่อเกี่ยวกบัเหตุการณ์นัน้ในแง่ลบ การจดัการภาพลกัษณ์ด้วย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตจะท าให้นักท่องเที่ยวพจิารณาตดัสนิใจเดินทางไปยงั
แหล่งท่องเทีย่วนัน้ [23]ดงันัน้การสรา้งความเชื่อมัน่และกระตุ้นการ
มาเยอืนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ภาครฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ควรส่งเสรมิและประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ความเป็นไทย เอกลกัษณ์
ที่ไม่เหมอืนชาติใดในโลก สร้างแบรนด์สถานที่ของไทยให้มคีวาม
แตกต่างเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานทีอ่ื่น[6]การสรา้งประสบการณ์ทีด่ี
ใหก้บันกัท่องเทีย่วผูม้าสมัผสัจนเกดิการมาเยอืนซ ้าและเกดิการบอก
ต่อจะสามารถสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัการท่องเทีย่วของไทยไดอ้ย่าง
ไดแ้ทจ้รงิ 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาในครัง้นี้ว ัตถุประสงค์เพื่อศกึษาคุณลักษณะของพนักงานใน
บรษิทั A จ านวน 156คน ตาม ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ของแมก็เกรเกอร ์
โดยการใชแ้บบทดสอบของ Alan Chapman, (2002) ซึ่งพฒันามาจาก
ทฤษฎขีอง แมก็เกรเกอรจ์ากนัน้จงึแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่ม X และกลุ่ม 
Y เพื่อท าการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลใหพ้นักงานกลุ่ม X และกลุ่ม Y เกดิ
ความจงรกัภักดีต่อองค์กร ด้วยการน าตัวแปรในทฤษฎีสองปัจจยัของ
เฮอรซ์เบอรก์ มาก าหนดเป็นสมมตฐิาน (H1, H2, H3 และH4) จากนัน้จงึ
วเิคราะหด์้วยสถติคิวามถดถอดอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
ผลของการทดสอบคุณลกัษณะพบว่าพนักงานกลุ่ม Y จ านวน 148 คน มี
คะแนนระหว่าง 45-75 คะแนน พนกังานทีม่คีะแนนต ่ากว่า 45 คะแนน จดั
ว่าเป็นพนักงานในกลุ่ม X มจี านวน 8 คน ผลการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลให้
พนักงานกลุ่ม X และพนักงานกลุ่ม Y  เกิดความจงรกัภกัดตี่อองค์กร 
พบว่า ปัจจยัจงูใจและปัจจยัสุขอนามยั ส่งผลใหพ้นกังานกลุ่ม Y เกดิความ
จงรกัภกัดีต่อองค์กรในทุกด้าน ส่วนปัจจยัจูงใจที่ส่งผลให้พนักงานกลุ่ม
ทฤษฏี X เกิดความจงรกัภกัดีต่อองค์กรนัน้มเีพียง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลกัษณะงาน และดา้นความรบัผดิชอบเทา่นัน้ ในขณะทีปั่จจยัสุขอนามยัไม่
ส่งผลใหพ้นกังานกลุ่ม X เกดิความจงรกัภกัดตี่อองคก์ร 
ค าส าคญั: ทฤษฎสีองปัจจยัทฤษฎ ีX และ Y, เฮอรซ์เบอรก์แมก็เกรเกอร์, 
ความจงรกัภกัด ี

 

Abstract 
Based on the McGregor’s Theory X and Theory Y, this study aimed 
to investigate and classified the characteristics of the 156 staffs 
incompany A. By using the test of Alan Chapman, (2002), which 
developed from McGregor's Theory, then the total number of 
employee were divided in to two groups namely X and Y for 
research sample analysis. The research variables were listed from 
Herzberg’s Two Factor Theory and assumes to have direct effects 
on employee royalty. There are four hypothesizes were determined 
(H1, H2, H3 and H4) and analysis by simple regression. The results 
of the study shows that 148 employee are fall in group Y with scores 
rank between 45-75,  there are 8 employee are fall in group X with 

scores below than 45. The research finding shows that in group Y 
employee, the motivators and hygiene factors have direct effecting 
on organization loyalty in every dimension. In group X employee, 
there are two dimension in motivators have direct effecting on 
organization loyalty namely job characteristic and job responsibility. 
Surprisingly, in group X employee, hygiene factors have no 
relationship effecting on organization loyalty in every dimension.  
Keywords: McGregor’s Theory X and Theory Y, Herzberg’s Two 
Factor Theory, Royalty  

 
1) ความเป็นมาและปัญหาของการวิจยั 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งข ันสูงการธ ารงรักษา
บุคคลากรที่มศีกัยภาพให้คงอยู่กบัองค์กรนับเป็นสิ่งส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งข ันเนื่ องจากบุคคลที่มีศักยภาพสูงมักคาดหวังที่จะได้ร ับ
ผลตอบแทน ความก้าวหน้าและสวสัดกิารจากองค์กรสูงกว่าบุคคล
ทัว่ไป [1] ยิง่องค์กรมสีิง่จูงใจดเีท่าไหร่ จะส่งผลใหผู้้ปฏบิตังิานเกดิ
ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรมากขึ้นเท่านัน้ สิ่งจูงใจหรือปัจจยัจูงใจ
ดงักล่าว ไดแ้ก่  เงนิเดอืน สวสัดกิาร ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
ตลอดจนผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ [2-3] ความจงรกัภกัดขีอง
พนกังานทีเ่กดิขึน้ในองคก์รนี้เองเป็นสิง่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั
องค์กร จนเกดิการกล่าวถึงองค์กรในแง่บวก (Positive Word of 
Mouth)  อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการสรรหา และ
คดัเลอืก ท าใหอ้งคก์รสามารถดงึดดูคนเก่ง และคนด ีเขา้มาร่วมงาน
กบัองค์กรได้ในอนาคต ส่งผลต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนั อย่างไรก็ตามการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของ
บุคคลนัน้นบัว่าเป็นโจทยท์ีท่า้ทายความสามารถของผูบ้รหิารยุคใหม่
เนื่องจากคุณลกัษณะที่แตกต่างของพนักงานในองค์กร ส่งผลให้
ผูบ้รหิารต้องใชปั้จจยัที่แตกต่างในการจูงใจ ตามทศันะของแมคเกร
เกอร์[4] อธบิายลกัษณะและพฤตกิรรมของพนักงานในองค์กรไว ้2 
ลกัษณะ คอื (1) พนกังานทีม่พีฤตกิรรมเชงิบวก กล่าวคอื เป็นพวกที่
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ตอ้งการความเป็นตวัของตวัเอง ไมต่อ้งการถูกควบคุมหรอืถูกบงัคบั 
เรียกพนักงานในกลุ่มนี้ว่า ‘พนักงานกลุ่ม Y’ (2) พนักงานที่มี
พฤตกิรรมเชงิลบ กล่าวคอื เป็นพวกทีไ่มค่่อยกระตอืรอืรน้ ชอบหลบ
เลีย่ง ตอ้งมกีารควบคุมบงัคบัถงึจะท างาน เรยีกพนกังานในกลุ่มนี้ว่า
‘พนกังานกลุ่ม X’ ดงันัน้หากผูบ้รหิารองค์กรเหน็ว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชา
อยู่ในกลุ่ม Y ผูบ้รหิารจะตอ้งใหเ้กยีรต ิใหอ้สิระในการท างาน ในทาง
ตรงขา้งหากเหน็ว่าผู้ใต้บงัคบับญัชาอยู่ในกลุ่ม X ผูบ้รหิารจะต้อง
ควบคุม บงัคับ และลงโทษให้บุคคลเหล่านี้ท างาน ทัง้นี้ผู้บริหาร
สามารถสรา้งแรงจูงใจดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนและลงโทษเป็นหลกั 
[5] 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่คน้หาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท A จ ากัด จาก
รายงานการประชุมบรษิทั 1/2558ช่วง 2 ปีทีผ่่านมาบรษิทัได้ขยาย
สายงานอย่างรวดเรว็ท าใหม้จี านวนพนักงานเพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 
25 เปอรเ์ซน็ต์ ในขณะเดยีวกนักม็อีตัราการลาออกของพนกังานกส็ูง
ถึงร้อยละ 35 อัตราการลาออกที่สูงกว่าการขยายตัวของสายงาน
บรษิัทจงึเกดิขอ้สงัเกตว่านโยบายการบรหิารงานบุคคลของบรษิัท
อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพนักงานได ้
เนื่องจากความแตกต่างด้านกายภาพ ไดแ้ก่ อายุ การศกึษา ส่งผล
ให้พนักงานมพีฤติกรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนั [1] ตลอดจน
คุณลกัษณะที่แตกต่างของบุคคลตามทฤษฎ ีX และทฤษฎี Y เพื่อ
คน้หาว่าปัจจยัจูงใจ และปัจจยัสุขอนามยั  ตามทฤษฎ ี2 ปัจจยัของ
เฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg’s Two Factor Theory) ปัจจยัในดา้นใดที่
สามารถจูงใจให้บุคคลที่มีคุณลักษณะทัง้ 2 ประเภทนี้ เกิดความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร เพือ่น าผลของการวจิยัมาปรบัปรุงนโยบายการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลใหต้อบสนองความต้องการของพนักงานได้
ตรงตามทีค่าดหวงั ก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัด ีและประสทิธภิาพการ
ท างานต่อองคก์ร 

2) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  
3.1 ทฤษฎ ี X และ ทฤษฎ ี Y ของแมก็เกรเกอร์ (McGregor’s 

Theory X and Theory Y) ทฤษฎ ี X และ ทฤษฎ ี Y ของแมก็เกร
เกอร ์กล่าวถงึสมมตฐิานของบุคคลไดเ้ป็น 2 แบบ ดงัแสดงในตาราง
ต่อไปนี้  
 
ตารางที1่:คุณลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลตามทฤษฏ ีX และY  

ทฤษฏี X  ทฤษฏี Y  

 บุคคลส่วนใหญ่มนีสิยัไม่
ชอบท างาน 

 บุคคลพยายามหลกีเลีย่ง
งานเมื่อมโีอกาส 

 บุคคลมคีวามกระตอืรอืรน้
ในการท างานเพยีงเลก็น้อง 

 บุคคลชอบการถกูบงัคบั
ควบคมุและการลงโทษ จงึ
ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์ร 

 บุคคลตอ้งการทีจ่ะท างาน
ดว้ยตนเองตามทีไ่ดร้บั
หมอบหมาย 

 การใหร้างวลัตาม
ความส าเรจ็ของงานท าให้
สรา้งความผกูพนัต่อ
เป้าหมายของบคุคลทีม่ตี่อ
องคก์รและน ามาซึง่
ความส าเรจ็ขององคก์ร 

 บุคคลตอ้งการทีจ่ะมคีวาม

 ตอ้งการความมัน่คงในการ
ท างานมากแต่มคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการท างาน
น้อย 

รบัผดิชอบต่องาน แสวงหา
ความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ 

 บุคคลทัว่ไปมคีวามคดิรเิริม่
ในการแกปั้ญหาขององคก์ร 

ทีม่า: รตันา อตัภมูสิุวรรณ์, องคก์ารและการจดัการ  
 
3.2 ทฤษฎี 2 ปัจจยั ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two 

Factor Theory [6] เป็นนักจติวทิยาทีศ่กึษาเรื่องแรงจูงใจในการ
ท างานตัง้แต่ปี ค.ศ. 1966 และค.ศ. 1968 เฮอรซ์เบอรก์ สรุปแนวคดิ
เกีย่วกบัการท างานว่า การทีค่นมคีวามพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจมา
จาก 2 ปัจจยั[7] คือ ปัจจยัที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivators 
Factors) และปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) สองปัจจยันี้มี
อทิธพิลต่อความส าเรจ็ของงานเป็นอย่างยิง่ ซึง่ผูบ้รหิารควรพจิารณา
น าปัจจยัเหล่านี้เพือ่น าไปใชใ้นการบรหิารงานบุคคล 

 
ตารางที ่2: ทฤษฎ ี2 ปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์ 

 (Herzberg’s Two Factor Theory) 
ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจ 

(MotivatorsFactors) 
ปัจจยัสุขอนามยั 

 (Hygiene Factors) 
 ความส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงาน 
 ความยอมรบั 
 ลกัษณะของงาน 
 หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบ 
 ความกา้วหน้าใน

การงาน 

 การควบคมุก ากบั 
 นโยบายบรษิทั 
 ความสมัพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชา 
 เงื่อนไขการท างาน 
 เงนิเดอืน 
 ความสมัพนัธก์บั

เพื่อนรว่มงาน 
 ชวีติสว่นบคุคล 
 ความสมัพนัธก์บั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 สภาพการท างาน 
 ความปลอดภยั 

ทีม่า: Stephen and Coulter, (2005) 

จากทฤษฎี X และทฤษฎี Y สามารถเปรยีบเทยีบกบั
ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก โดยปัจจยัสุขอนามยัสามารถใช้
ในการธ ารงรกัษาบุคลากรที่มคีุณลกัษณะตามทฤษฎี X ในขณะที่
บุคคลทีม่คีุณลกัษณะตามทฤษฎี Y จะต้องใชปั้จจยัจูงใจของเฮอร์ซ
เบอร์กในการธ ารงรกัษาบุคลากรประเภทนี้ใหค้งอยู่กบัองค์กร การ
จูงใจตามแนวคดิของ แมก็เกรเกอร์ (Douglas McGregor)เน้นการ
ท าความเขา้ใจธรรมชาตขิองบุคคล โดยจะต้องเขา้ใจความต้องการ
ของคนในองค์กร เมื่อเขา้ใจต้องการของผู้ปฏบิตัิงานแล้วจะท าให้
ผู้บริหารเลือกวิธีการที่จะติดต่อสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกตอ้ง [8] 

3.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 
[9] กล่าวว่า ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร เป็นความเชือ่มโยงดา้นความ
ผกูพนัระหว่างบรษิทัและพนกังานซึง่กล่าวไวว้่าปัจจยัส่วนบุคคลเป็น
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ส่วนหนึ่ งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติงานจนแปร
เปลีย่นเป็นความผกูพนัต่อองคก์ร และน ามาซึ่งความจงรกัภกัดี [10] 
ใหค้วามหมาย ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รว่า เป็นความรูส้กึตอ้งการที่
จะอยู่และไม่อยากไปจากองค์กร มคีวามรู้สึกรกัใคร่  ซึ่งอาจเป็น
เพราะองค์กรนัน้มสีิ่งจูงใจบางอย่างที่ท าให้สมาชิกรู้สึกเสยีดายที่
จะตอ้งจากองคก์รไป นอกจากนี้สมาชกิจะผูกพนัมคีวามเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนักบัหน่วยงานและภาระงานทีส่มาชกิท างานอยู่ กล่าวคอื 
พึงพอใจที่จะท าและต้องการให้งานนั ้นบรรลุผลส า เร็จตาม
เป้าประสงคข์ององคก์ร [11]  กล่าวว่า ความจงรกัภกัดปีระกอบดว้ย 
3 มติ ิคอื (1) พฤตกิรรมทีแ่สดงออก (Behavioral aspect) ไดแ้ก่ 
ความไม่อยากย้ายไปจากองค์กรความต้องการยา้ยตามองค์กรเมื่อ
องค์กรยา้ยไปทีอ่ื่น (2) ความรูส้กึ (Affective aspect) ไดแ้ก่ ความ
รกัทีจ่ะท างานกบัองค์กร ความพงึพอใจ และความผูกพนักบัองค์กร 
(3) การรบัรู ้(Cognitive aspect) ไดแ้ก่ ความเชื่อมัน่และไวว้างใจใน
องคก์ร ความเชือ่ถอืในตวัผูบ้งัคบับญัชาและองคก์ร และความรูส้กึว่า
องคก์รและผูบ้งัคบับญัชายนิดรีบัผดิชอบแทนเมือ่ตนเองบกพร่อง  

3) กรอบแนวคิดในการวิจยั 
กรอบแนวคดิของการวจิยัในครัง้นี้ประยุกต์มาจากทฤษฎ ี

2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) ซึ่ง
กล่าวถงึปัจจยั 2 ดา้นในการบรหิารทรพัยากรบุคคล อนัไดแ้ก่ (1) 
ปัจจยัจูงใจ (Motive Factors)ประกอบดว้ย ความส าเรจ็ในงาน, การ
ไดร้บัการยอมรบั, ลกัษณะงาน, ความรบัผดิชอบและความกา้วหน้า

ในงาน (2)  ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ประกอบด้วย
นโยบายการบริหาร ,  การบังคับบัญชา ,  สภาพการท างาน , 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, เงินเดือน และความมัน่คงในงาน 
องคป์ระกอบเหล่านี้ถูกตัง้สมมตฐิานว่าเป็นตวัแปลส าคญัทีส่่งผลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองพนกังานทีม่ต่ีอองคก์ร  

 
รปูที1่: กรอบแนวคดิของการวจิยั

 
4) วิธีด าเนินการวิจยั 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คอื จ านวนพนักงาน
ทัง้หมด 156 คน ไดแ้ก่ พนักงานฝ่ายขายและการตลาด จ านวน 48 
คน ฝ่ายธุรการ จ านวน 66คน ฝ่ายดูแลและพฒันาระบบ จ านวน 42 
คน โดยผูว้จิยัใหพ้นักงานทัง้หมด 156คน ท าแบบทดสอบของ [12] 
ซึ่งเป็นเครื่องมอืทดสอบคุณลกัษณะของบุคคลตามทฤษฎ ีX และ
ทฤษฎี Y พฒันามาจากทฤษฎขีอง McGregor’s Theory X and 
Theory Y โดยพนักงานกลุ่ม Y มคีะแนนระหว่าง 45-75 คะแนน 
พนกังานทีม่คีะแนนต ่ากว่า 45 คะแนน จดัว่าเป็นพนักงานในกลุ่ม X 
ผลของคะแนนพบว่า พนักงานบรษิัท A จดัอยู่ในกลุ่ม Y จ านวน 
148 คน กลุ่ม X จ านวน 8 คน อย่างไรกต็ามพนักงานกลุ่ม X มี
จ านวน 8 คน(N=30) ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัของการวจิยัในครัง้นี้ การวจิยั
ในอนาคตควรเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างใหส้งูขึน้  

4.2 การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบสอบถามทีใ่ช้
เก็บข้อมูลการวิจยัในครัง้นี้พฒันามาจาก [12] เครื่องมอืเหล่านี้มี

ความเชื่อมัน่สูงกว่า >0.5 (Reliability>0.5) เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จากนัน้จงึใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาค่าสมัประสทิธิค์วาม
สอดคลอ้ง (IOC) เพือ่ยนืยนัความสอดคลอ้งและครบคลุมตามกรอบ
แนวคดิและวตัถุประสงค์การวจิยั ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งทีไ่ดใ้น
ครัง้นี้อยู่ที ่0.941  

5) ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูในครัง้นี้ ผูว้จิยัแบง่กลุ่มการวเิคราะห์

ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื พนกังานกลุ่ม Y จ านวน 148 คน และพนกังาน
กลุ่ม X จ านวน 8 คน เพือ่ทดสอบความสมัพนัธข์องแต่ละตวัแปรตน้
และตวัแปรตาม ตามสมมตฐิานย่อยของการวจิยั (H1, H2, H3 และ 
H4) จงึใชส้ถติวิเิคราะหก์ารถดถอยอย่างงา่ย (Simple Regression 
Analysis) เพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องแต่ละตวัแปรยอ่ยตามทฤษฎ ี
2 ปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์
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ตารางที ่3: แสดงผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน (H1 และ H3) ดว้ยสถติ ิSimple Regression Analysis 
พนักงานกลุ่ม Y พนักงานกลุ่ม X 

H1: ปัจจยัจงูใจสง่ผลใหพ้นกังานกลุม่ทฤษฏ ีY เกดิความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

H3: ปัจจยัจงูใจสง่ผลใหพ้นกังานกลุม่ทฤษฏ ีX เกดิความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช ้ ผลลพัธ ์ Sig. สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช ้ ผลลพัธ ์ Sig. 

1.1 ดา้นความส าเรจ็ สง่ผลตอ่
ความจงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
3.1 ดา้นความส าเรจ็

สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.133   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

1.2 ดา้นการยอมรบัจากเพือ่น
รว่มงานสง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
3.2 ดา้นการยอมรบัจาก

เพือ่นรว่มงานสง่ผล
ตอ่ความจงรกัภกัดี
ตอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.177   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

1.3 ดา้นลกัษณะงานสง่ผลตอ่
ความจงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
3.3 ดา้นลกัษณะงาน

สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.016   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 

1.4 ดา้นความรบัผดิชอบ สง่ผล
ตอ่ความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
3.4 ดา้นความ

รบัผดิชอบสง่ผลตอ่
ความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.038   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 

1.5 ดา้นความกา้วหน้า สง่ผล
ตอ่ความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
3.5 ดา้นความกา้วหน้า 

สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.633   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

 
ตารางที ่4: แสดงผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน (H2 และ H4)ดว้ยสถติ ิSimple Regression Analysis 

พนักงานกลุ่ม Y พนักงานกลุ่ม X 
H2: ปัจจยัสขุอนามยัสง่ผลใหพ้นกังานกลุม่ทฤษฏ ีY เกดิความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

H4: ปัจจยัสขุอนามยัสง่ผลใหพ้นกังานกลุม่ทฤษฏ ีX เกดิความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช ้ ผลลพัธ ์ Sig. สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช ้ ผลลพัธ ์ Sig. 

2.1 ดา้นนโยบายการบรหิาร 
สง่ผลตอ่ความจงรกัภกัดี
ตอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
4.1 ดา้นนโยบายการ

บรหิาร สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.103   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

2.2 ดา้นการบงัคบับญัชา 
สง่ผลตอ่ความจงรกัภกัดี
ตอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
4.2 ดา้นการบงัคบับญัชา 

สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.959   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

2.3 ดา้นสภาพการท างาน 
สง่ผลตอ่ความจงรกัภกัดี
ตอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
4.3 ดา้นสภาพการท างาน 

สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.779   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

2.4 ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคล สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
4.4 ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล สง่ผลตอ่
ความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.756   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 

 

2.5 ดา้นเงนิเดอืน และความ
มัน่คง สง่ผลตอ่ความ
จงรกัภกัดตีอ่องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Sig = 0.000   
ยอมรบั
สมมตฐิาน 

 
4.5 ดา้นเงนิเดอืน และ

ความมัน่คง สง่ผลตอ่
ความจงรกัภกัดตีอ่
องคก์ร 

Simple 
Regression 
Analysis 

Non-Sig = 
0.679   
ไมย่อมรบั
สมมตฐิาน 
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6) สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
        ผลการวจิยัพบว่าพนักงานกลุ่ม Y ยอมรบัสมมติฐานทัง้ 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จ , การยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน , 
ลกัษณะงาน, ความรับผิดชอบ, ความก้าวหน้า ทุกปัจจัยมี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดขีองพนักงานต่อองค์กร สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎขีอง [4] กล่าวว่าคุณลกัษณะของบุคคลตามทฤษฏ ีY เป็น
คนชอบท างาน มรีบัผิดชอบ กระตือรอืร้นในการท างาน ต้องการ
ความส าเรจ็และการยกย่อง ดา้นพนกังานกลุ่ม X พบว่ามปัีจจยัจูงใจ
เพยีง 2 ดา้นเท่านัน้ทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนกังาน คอื ดา้น
ลกัษณะงาน และด้านความรบัผิดชอบ ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้าน
ความส าเรจ็, ดา้นการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน, ดา้นความกา้วหน้า
ไม่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานต่อองค์กร สอดคล้องกบั
ทฤษฎีของแมก็เกรเกอร์ [4] ที่กล่าวว่า คุณลกัษณะของบุคคลตาม
ทฤษฏ ีX เป็นคนไมช่อบท างาน ขาดความทะเยอทะยาน เกยีจครา้น 
และหลีกเลี่ยงหน้าที่ความรบัผิดชอบ สอดคล้องกบัทศันะของ [8] 
พบว่าความกา้วหน้าในอาชพี ไม่มผีลต่อความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 
ผลของการวิจัยในครัง้นี้ ยืนยันว่าปัจจัยจูงใจตาม ทฤษฎีของ 
Herzberg  เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีก่ระตุ้นใหพ้นักงานกลุ่ม Y เกดิ
แรงจูงใจในการท างาน เกดิประสิทธภิาพสูงสุดในการท างาน อัน
ก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรในทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ [4] ที่กล่าวว่าบุคคลที่มคีุณลกัษณะตามทฤษฎี Y 
เป็นคนทีต่อ้งการแสวงหาความส าเรจ็ แสวงหาความรบัผดิชอบ และ
ต้องการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พนักงานกลุ่ม X มี
เพยีงปัจจยัจงูใจดา้นลกัษณะงาน และดา้นความรบัผดิชอบเท่านัน้ที่
สามารถท าให้พนักงานในกลุ่มนี้ เกิดความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรได ้
[13] กล่าวว่าผูบ้รหิารตอ้งหาวธิกีระตุ้น ส่งเสรมิ ใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชา
ตัง้ใจปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ดว้ยการสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่
บุคลากรของตน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจะต้องเข้าใจล าดับขัน้ความ
ตอ้งการของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเพื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้ร้่วมงานบรรลุผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมายของตนและองคก์ร ปัจจยัสุขอนามยั 5 ดา้น ตาม 
ทฤษฎขีอง Herzberg เป็นองค์ประกอบส าคญัที่จะท าให้พนักงาน
กลุ่ม Y เกดิความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร [8] พบว่าความมัน่คงในงาน
และสภาพแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
พนักงานในองค์กร [14] พบว่าปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดกิาร ดา้น
สมัพนัธภาพในองคก์รและสภาพแวดลอ้ม โอกาสความกา้วหน้า และ
ความมัน่คงในงาน ปัจจยัดา้นนโยบาย และการบรหิารงานองค์กร มี
ความสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานที่มต่ีอธนาคาร
พาณชิยข์นาดเลก็ในส่วนปฏบิตักิาร อย่างไรกต็ามเป็นทีน่่าแปลกใจ
ที่ปัจจัยสุขอนามัยทัง้  5 ด้านดังกล่าวไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
จงรกัภกัดต่ีอองค์กรของพนักงานกลุ่ม X สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
[8] พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดี
ของพนักงานต่อองค์กร ผลของการวิจยัในครัง้นี้ยืนยนัว่าปัจจัย
สุขอนามยั มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานกลุ่ม Y ในขณะทีไ่ม่
ส่งผลใดๆ ต่อความจงรกัภกัดขีองพนักงานกลุ่ม X เนื่องจากปัจจยั
สุขอนามยัเป็นเพียงปัจจัยที่ป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่
พอใจในงาน แต่ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถสร้างความ
จงรกัภกัดต่ีอองค์กรได้ ยงัมปัีจจยัอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจยัตาม

ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ที่กระตุ้นให้พนักงานกลุ่ม X เกดิความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ร อย่างไรกต็ามเนื่องจากจ านวนพนักงานกลุ่ม X 
มจี านวนน้อยกว่า Y มาก ท าใหย้ากต่อการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ (x 
<30) ดังนัน้การวิจัยในครัง้นี้จึงเป็นเพียงการศึกษาน าร่องเพื่อ
เปรยีบเทยีบให้เห็นความแตกต่างของพนักงาน 2 ประเภทเท่านัน้ 
การวจิยัในอนาคตจงึควรเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการศกึษา 
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Abstract - A circular economy concept has been 

implemented in many countries to unbundle the 

environmental pressure from an economic growth. 

However, most research focuses on the environmental 

impact and resource scarcity dimensions of circular 

economy. Economic benefits were missing from the 

discussion. This paper used system dynamics approach to 

observe the pattern of economic returns from 

implementing a circular economy. The findings are the 

circular economy approach increase, instead of decrease, 

firms’ pollution emission. Firms’ will have lower retained 

earnings in a short run but it will be offset with higher 

retained earnings in a long run. 

Keywords - Circular economy, economic returns, system 

dynamics 

 
I. INTRODUCTION 

 An economic growth has been a core 

direction for almost every country. However, 

there are issues on resource scarcity and 

environmental impacts of an economic 

growth, such as a case of China. A circular 

economy concept was emerged as a concept to 

unbundle the economic growth from the 

limitation of resource scarcity and 

environmental impact through 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) approach [1].  

 Even though the circular economy 

concept is good for the country’s growth, it 

has implementation difficulties. Most of the 

discussion on a circular economy was focused 

on the role of a circular economy on 

overcoming a resource constraint problem and 

how to reduce the impact of an economic 

growth on environmental quality. However, 

the discussion on economic benefits of circular 

economy has not been put on a table [2, 3]. 

This is an important problem because the key 

implementers of a circular economy are 

companies and their primary concern is the 

bottom line. Therefore, this paper’s key 

contribution is to analyze the pattern of 

economic benefits of implementing a circular 

economy at the firm level. 

 The results show that a circular 

economy can improve firms’ economic 

benefits indicating from a higher profit. Firms 

implementing a circular economy will have 

lower retained earnings in a short run but they 

will gain much more retained earnings in a 

long run. For environmental benefits, the 

better resource usage efficiency increases the 

output of the firms, which turns out to create 

more pollution in total. 

 
II. LITERATURE REVIEW 

The concept of a circular economy comes 

from a perspective shift of the resource 

constraint. Before an introduction of a circular 

economy, the resources were viewed as 

unlimited and sufficient to support the growth 

of the countries. In 1966, there was another 

thought that a world can be viewed as a 

spaceship going for a long journey with 

limited resources [4]. This approach was 

strongly supported by China. China faced a 

problem of resource scarcity and 

environmental challenges from a rapid 

industrialization [5]. To tackle this problem, 

China introduced the Circular Economy 

Promotion Law to improve resource utilization 

efficiency, protect natural environment, and 

enhance sustainable development [3]. 

 The implementation of circular 

economy in China is unique because it uses a 

top-down approach which the direction was 

enforced by the government. However, the 

development of a circular economy in other 

countries is relatively young. Some 

researchers suggested that the missing link is 

the economic benefits of a circular economy 

are not widely discussed. The circular 

economy was focused on how a circular 

economy can support an economic growth 

under a resource scarcity and how a circular 

economy can reduce an impact of an economic 

growth on the environmental quality. 

However, the key implementers of a circular 
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economy are companies which focuses on the 

economic benefits of implementing a circular 

economy [2, 3, 5]. This claim was supported 

by the assessment system of China’s circular 

economy performance which focuses only on 

four dimensions – resource output, resource 

consumption, integrated resource utilization, 

and waste disposal and pollutant emission – 

and only on regional and industrial park level. 

[3] 

 
III. METHODOLOGY 

 It is challenging to analyze the 

economic benefits of implementing a circular 

economy approach using an empirical method 

because the performance of the firms 

implementing a circular economy approach 

depends on many factors which relate to one 

another. In addition, due to a data limitation, 

there is no baseline of what the firms would be 

if they didn’t apply a circular economy 

approach. To overcome this difficulty, we use 

a system dynamics approach. The system 

dynamics approach is a mathematical 

simulation approach. The model has been used 

in a complex system that consists of multiple 

factors interact with each other at the same 

time [6]. This method has a unique capability 

in analyzing the policy prior to actual 

implementation [7]. It has been used in 

multiple situations such as an industrial 

growth [8, 9] and country’s growth [10, 11]. 

 The model is based on the extant 

theory and literature on circular economy.The 

model can overcome the aforementioned 

research limitation through a simulationof the 

performance when the firm did not implement 

a circular economy approach comparing with 

the case that the firm implements a circular 

economy approach. 

 
IV. MODEL 

 The model is developed from the work 

of George, et al. [12], which categorized input 

into a recyclable input and a polluting input. 

The implementation of a circular economy 

approach is added into the model through an 

increase in recyclable input usage. The 

economic benefits of using a circular economy 

approach will be determined through the profit 

and retained earnings of the firm. In addition 

to the economic benefits of implementing a 

circular economy, we also observe the 

environmental impact. However, the role of a 

circular economy in solving a resource 

constraint problem is not addressed here. 

 The firm’s profit comes from a 

revenue, which is depended on the output of 

the firm. High production output requires more 

input, which is categorized into recyclable 

input and polluting input. The amount of both 

inputs is depended on the production plan, 

which is estimated from a target profit that is 

depended on the profit in the previous year. 

The explained relationships are illustrated in 

Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 Model showing relationships among revenue, profit, input, and 

output 

 

 
Fig.2 Model showing relationships between inputs, pollution 

emission, cost, and profit 

 

 High volume of recyclable inputs and 

polluting inputs does not only increase the 

output of the firm, but it also increases the 

material costs. In addition, when firms use 

more inputs for their operation, there will be 

more pollution that is emitted to the 

environment. This pollution becomes an 

environmental cost for the firms because firms 
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need to invest in pollution-cleaning 

infrastructure or to pay for social cost to 

compensate for their pollution. These costs 

will reduce the firms’ profit as shown in Fig.2 

 Firms’ profit is accumulated into 

retained earnings and it will be used to invest 

in firms’ strategic project. In this case, this 

strategic project is the circular economy 

project. By investing in a circular economy 

project, firms will use more recyclable input 

and less polluting input per unit of output, as 

shown in Fig.3. 

 

 
Fig.3 Model showing an investment in a circular economy project 

 

 The model shown here is the 

conceptual model showing the relationships 

among factors that are related to this problem. 

The actual mathematical model is attached in 

the appendix. 

 
V. RESULTS 

 The model was simulated to observe 

between the situation that the firms do not 

implement a circular economy and firms 

implement a circular economy. If the firms do 

not implement a circular economy approach, 

firms’ profit is increased sharply and then an 

increase will become gradual as illustrated in 

Fig.4. Due to a continuous increase in profit, 

firms’ retained earnings keep growing over 

time as shown in Fig.5. The emitted pollution 

is in the same pattern as the profit that the 

pollution emission jumps up significantly 

during the first period and then stable as 

shown in Fig.6. 

 In the model, firms implement a 

circular economy approach by reducing the 

target ratio of using polluting input from 100% 

to 90% at time 0. The results show that when 

the circular economy is implemented, firms’ 

retained earnings drop significantly due to an 

circular economy project investment. 

However, after a period of time, the retained 

earnings increase and become higher than that 

when a circular economy is not implemented. 

The result is illustrated in Fig.7. 

 

 
Fig.4 Firm's profit if firms do not implement a circular economy 

approach 

 

 
Fig.5 Firms' retained earnings if firms do not implement a circular 

economy approach 

 

 Considering the firms’ profit, Fig.8 

shows that the profit of the firm increases 

exponentially after the circular economy is 

implemented. However, firms also produce 

more pollution after the circular economy is 

implemented too, as shown in Fig.9. 

 This result is interesting that the 

circular economy does not reduce the pollution 

emission but, on the other hand, firms produce 

more pollution after they implement a circular 

economy approach. This finding supports the 
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“rebound” effect literacy that an improvement 

in productivity of resources causes an increase 

in production volume, which in turn creates 

more pollution in total, as shown in Fig.10[1]. 

 

 
Fig.6 Firms' pollution emission if firms do not implement a circular 

economy approach 

 

 

 
Fig.7 Comparing firms' retained earnings when a circular economy 

approach is and is not implemented 

 

 
Fig.8 Comparing firms' profit when a circular economy approach is 

and is not implemented 

 
Fig.9 Comparing firms' pollution emission when a circular economy 

approach is and is not implemented 

 

 
Fig.10 Comparing firms' output when a circular economy approach is 

and is not implemented 

 
VI. CONCLUSION AND IMPLICATION 

 This paper analyzes the economic and 

environmental returns of implementing a 

circular economy approach by using a 

simulation model developed from the concept 

portrayed in George, et al. [12]’s paper. The 

results show that by implementing a circular 

economy, firms will gain significant economic 

benefits in term of production output and 

profit. However, firms’ retained earnings will 

reduce first and rebound strongly later. 

However, after implementing a circular 

economy approach, firms produce more, 

instead of less, pollution due to a jump in 

firms’ output. These results indicate that 

implementing a circular economy alone cannot 

improve the environmental quality in a long 

run and firms can gain significant economic 

benefits from implementing a circular 

economy approach. 

 These results lead to an implication for 

practitioners that firms’ executive should 
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consider implementing a circular economy 

approach because it will create a long-term 

benefit for the firms, even though a short-term 

investment cost is large. However, if firms 

also concern about the environment, firms 

should also consider other approaches to 

complement a benefit from a circular 

economy. 

 This research also creates a theoretical 

contribution that the rebound effect is 

important and should be seriously considered. 

An increase in output from more efficient 

resource usage can turn the environmental-

friendly project into a disaster for 

environment. A production limitation should 

also be considered in accompany with the 

circular economy approach. 

 
VII. APPENDIX: THE MATHEMATICAL MODEL 

Top-Level Model: 

"On-process_new_polluting_input"(t) = "On-

process_new_polluting_input"(t - dt) + 

(New_polluting_input_order - Polluting_input_obtain) * 

dt 

    INIT "On-process_new_polluting_input" = 

"Initial_on-process_new_polluting_input" 

    INFLOWS: 

        New_polluting_input_order = 

New_polluting_input/Input_order_duration 

    OUTFLOWS: 

        Polluting_input_obtain = "On-

process_new_polluting_input"/Time_to_obtain_input 

"On-process_new_recyclable_input"(t) = "On-

process_new_recyclable_input"(t - dt) + 

(New_ordered_recyclable_input - 

New_recyclable_input_delivered) * dt 

    INIT "On-process_new_recyclable_input" = 0 

    INFLOWS: 

        New_ordered_recyclable_input = 

New_recyclable_input/Input_order_duration 

    OUTFLOWS: 

        New_recyclable_input_delivered = "On-

process_new_recyclable_input"/Time_to_obtain_input 

Polluting_input_ratio(t) = Polluting_input_ratio(t - dt) + 

( - Input_ratio_reduction) * dt 

    INIT Polluting_input_ratio = 

Initial_polluting_input_ratio 

    OUTFLOWS: 

        Input_ratio_reduction = 

Invest_for_CE/Input_reduction_to_investment_ratio 

Polluting_input_stock(t) = Polluting_input_stock(t - dt) 

+ (Polluting_input_obtain - Polluting_input_usage) * dt 

    INIT Polluting_input_stock = 

Initial_polluting_input_stock 

    INFLOWS: 

        Polluting_input_obtain = "On-

process_new_polluting_input"/Time_to_obtain_input 

    OUTFLOWS: 

        Polluting_input_usage = 

Polluting_input_stock/Time_to_destock_input 

Recyclable_input_stock(t) = Recyclable_input_stock(t - 

dt) + (New_recyclable_input_delivered + 

Recycled_input_usage - Recyclable_input_usage) * dt 

    INIT Recyclable_input_stock = 0 

    INFLOWS: 

        New_recyclable_input_delivered = "On-

process_new_recyclable_input"/Time_to_obtain_input 

        Recycled_input_usage = 

Recycled_input/Recycled_input_usage_duration 

    OUTFLOWS: 

        Recyclable_input_usage = 

Recyclable_input_stock/Time_to_destock_input 

Recycled_input(t) = Recycled_input(t - dt) + 

(New_recycled_input - Recycled_input_usage) * dt 

    INIT Recycled_input = 0 

    INFLOWS: 

        New_recycled_input = 

Recyclable_input_usage*Recycle_ratio 

    OUTFLOWS: 

        Recycled_input_usage = 

Recycled_input/Recycled_input_usage_duration 

Retained_earning(t) = Retained_earning(t - dt) + (Profit 

- Invest_for_CE) * dt 

    INIT Retained_earning = Initial_retained_earning 

    INFLOWS: 

        Profit = Revenue-Cost 

    OUTFLOWS: 

        Invest_for_CE = 

Retained_earning*Investment_ratio/Investment_period 

Target_profit(t) = Target_profit(t - dt) + 

(Target_profit_growth) * dt 

    INIT Target_profit = Initial_target_profit 

    INFLOWS: 

        Target_profit_growth = 

IF(Target_profit/Profit_adjustment_period>Profit*(1+P

rofit_growth_ratio)) THEN 0 ELSE 

Profit*(1+Profit_growth_ratio)-

Target_profit/Profit_adjustment_period 

Cost = Total_input_cost+Production_cost 

Cost_per_new_recyclable_input = 30 

Cost_per_polluting_input = 20 

Environmental_cost_per_emission = 0.01 

Environmental_management_cost = 

Pollution_emission*Environmental_cost_per_emission 

"Initial_on-process_new_polluting_input" = 28e3 

Initial_polluting_input_ratio = 1 

Initial_polluting_input_stock = 10000 

Initial_retained_earning = 2e7 

Initial_target_profit = 1e6 

Input_order_duration = 1 

Input_ratio_reduction_gap = Polluting_input_ratio - 

Target_input_ratio 

Input_reduction_to_investment_ratio = 5e8 

Investment_period = 6 

Investment_ratio = 

GRAPH(Required_investment/Retained_earning) 

(0.000, 0.000), (0.200, 0.200), (0.400, 0.400), (0.600, 

0.600), (0.800, 0.800), (1.000, 0.958), (1.200, 1.000), 

(1.400, 1.000), (1.600, 1.000), (1.800, 1.000), (2.000, 

1.000) 
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New_polluting_input = 

IF((Target_polluting_input_usage+Polluting_input_usa

ge)*Time_to_obtain_input>Polluting_input_stock+"On

-process_new_polluting_input") THEN 

(Target_polluting_input_usage+Polluting_input_usage)

*Time_to_obtain_input - (Polluting_input_stock+"On-

process_new_polluting_input") ELSE 0 

New_recyclable_input = 

IF((Target_recyclable_input_usage+Recyclable_input_

usage)*Time_to_obtain_input>"On-

process_new_recyclable_input"+Recyclable_input_stoc

k+Recycled_input) THEN 

(Target_recyclable_input_usage+Recyclable_input_usa

ge)*Time_to_obtain_input - ("On-

process_new_recyclable_input"+Recyclable_input_stoc

k+Recycled_input) ELSE 0 

New_recyclable_input_cost = 

New_recyclable_input_delivered*Cost_per_new_recycl

able_input 

Polluting_input_cost = 

Polluting_input_obtain*Cost_per_polluting_input 

Pollution_emission = 

(Polluting_input_usage*Pollution_emission_per_polluti

ng_input)+(Recyclable_input_usage*Pollution_emissio

n_per_recyclable_input) 

Pollution_emission_per_polluting_input = 1 

Pollution_emission_per_recyclable_input = 0 

Product_output = IF(Polluting_input_ratio=1) THEN 

Polluting_input_usage ELSE 

Polluting_input_usage/Polluting_input_ratio+Recyclabl

e_input_usage/(1-Polluting_input_ratio) 

Product_price = 100 

Production_cost = 

Product_output*Production_cost_per_unit 

Production_cost_per_unit = 10 

Profit_adjustment_period = 1 

Profit_growth_ratio = .01 

Profit_margin = IF(Profit>0) THEN Profit/Revenue 

ELSE 0 

Recyclable_input_cost = 

Recycle_cost+New_recyclable_input_cost 

Recycle_cost = 

New_recycled_input*recycle_cost_per_unit 

recycle_cost_per_unit = 5 

Recycle_ratio = 0.9 

Recycled_input_usage_duration = 1 

Required_investment = 

Input_ratio_reduction_gap*Input_reduction_to_investm

ent_ratio 

Revenue = Product_output*Product_price 

Target_input_ratio = 1-STEP(0.1, 0) 

Target_polluting_input_usage = 

Target_product_output*Polluting_input_ratio 

Target_product_output = Target_revenue/Product_price 

Target_recyclable_input_usage = 

Target_product_output*(1-Polluting_input_ratio) 

Target_revenue = IF(Profit_margin>0) THEN 

Target_profit/Profit_margin ELSE Target_profit 

Time_to_destock_input = 1 

Time_to_obtain_input = 2 

Total_input_cost = 

Recyclable_input_cost+Polluting_input_cost+Environm

ental_management_cost 

{ The model has 64 (64) variables (array expansion in 

parens). 

  In root model and 0 additional modules with 0 sectors. 

  Stocks: 8 (8) Flows: 12 (12) Converters: 44 (44) 

  Constants: 22 (22) Equations: 34 (34) Graphicals: 1 (1) 

  } 
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ความสมัพนัธก์ารถดถอยพหุ ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มอีายุต ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
และมคีวามถี่ในการใชเ้วบ็ไซต์ตามความจ าเป็น ผลระดบัความพงึพอใจใน
ทกุดา้นอยู่ในระดบัมาก และพอใจในภาพรวมในระดบัมาก ผลการวเิคราะห์
การถดถอยพหุต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน ต่อการออกแบบ
เว็บไซต์ สามารถท านายผลความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม(Y) ที่มตี่อ
เว็บไซต์ของชุมชนแหลมทองพฒันาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยค่าสหสัมพันธ์พหุมีค่าเท่ากับ 0.778 และค่าสัมประสิทธิก์าร
ก าหนด (R2) มคี่าเทา่กบั 0.606 อธบิายการเปลี่ยนแปลงความพงึพอใจได ้
รอ้ยละ 60.60 ดงัสมการ Y =0.309+0.486(เนื้อหา)+0.438(การออกแบบ)    
โดยทีค่วามพงึพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใชง้าน ส่งผลมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืความพงึพอใจต่อการออกแบบเวบ็ไซต ์ตามล าดบั 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ, บรกิารชมุชน, เวบ็ไซต ์
 
ABSTRACT 
 The research “The Development of Sustainable Information 
System for Lamthong Pattana Community” has the objectives to 1) 
develop the community’s website to be consistent and sustainable. 2) 
Study the visitor’s satisfaction of website. 3) Survey the affective 
factors of the satisfaction. This quantitative research collected 315 
samples of website’s visitor with questionnaire. The analysis statistics 
are t-test, F-test and Multiple Regression Analysis. The result 
recovered that most of respondents are female, age under 30 years 
old, and almost under graduated. The frequency of use depended on 
the necessary. All of 3 parts, the satisfaction is in high level and the 
totally satisfaction is in high level too. The result of Multiple 
Regression Analysis is the Content and Propose of use and the 
Design of website can forecast the Satisfaction level (Y) at a 
significant of 0.05 and a correlation coefficient of 0.778. The 
coefficient of R square is 0.606 which found all independent factors 
can explain the satisfaction for 

 60.6% as                         

             .  The Content affects the satisfaction more than 
the Design of website. 
Keywords: Satisfaction, Community Service Responsibility, Website 
 
1) บทน า 

เทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคมและเครอืข่าย ก่อใหเ้กดิ
การปฏวิตัคิร ัง้ยิง่ใหญ่ต่อการด าเนินธุรกจิแบบดัง้เดมิ ไปสู่การด าเนิน
ธุรกจิทีส่ามารถตดิต่อสือ่สารระยะไกลไดท้ัว่โลกผ่านระบบเครอืขา่ย ที่
นอกจากน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรแล้ว ยัง
สามารถเชื่อมโยงการท าธุรกจิระหว่างองค์กรกบับรษิทัคู่ค้าในระดบั
สากลไดถ้ึงกนัทัว่โลก โดยใช้อนิเทอร์เน็ต และเวบ็ อตัราการเติบโต
ของอินเทอร์เน็ต เป็นปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัในดา้นเครอืข่ายของเครอืข่ายที่
มกีารเชื่อมโยงถงึกนั เสมอืนเป็นทางด่วนสารสนเทศ ผู้คนสามารถ
ท่องไปได้ทัว่ทุกมุมโลก [1] การพฒันาเว็บไซต์เป็นสิง่จ าเป็นอย่าง
มากส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนันี้  โดย
เวบ็ไซต์ (Website) เป็นการสรา้งหน้าเวบ็เพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยง
กันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์  ส่วนใหญ่จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศผ่านคอมพวิเตอร์ โดยถูกจดัเกบ็ไวใ้น World Wide Web 
[2] การมเีวบ็ไซต์สามารถช่วยในการเพิม่เสรมิศกัยภาพของธุรกจิ ให้
แข่งแกร่งมากยิง่ขึ้นได้ เนื่องจากเป็นโลกที่เปิดกว้างทางด้านขอ้มูล 
ท าใหส้นิคา้และบรกิารเป็นทีรู่จ้กัไดอ้ย่างแพร่หลายมากยิง่ขึน้ไปได้ 

ประชาชนในชุมชนแหลมทองพฒันา เป็นคนในพื้นทีด่ ัง้เดมิ
อยู่อาศยักนัมากว่า 80 ปีมาแลว้ มบีา้นพกัอาศยัและทีด่นิของชุมชน
เป็นทีเ่อกชน ปลกูบา้นเรอืนบรเิวณ สองฝัง่คลองบางโคล่ หรอืรูจ้กักนั
ในนาม คลองบ้านป่า ชุมชนแหลมทองพฒันาได้รบัการจดัตัง้เป็น
ชุมชนตามระเบยีบของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบนัมี
คณะกรรมการชุมชนรวม 8 ท่าน ได้พยายามประสานงานกับ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการพฒันาชุมชน หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดจนองค์กรเอกชนที่สามารถให้การสนับสนุน และช่วยเหลอืใน
การพฒันาบุคคลและพฒันาชุมชน ปัจจุบนัชุมชนแหลมทองพฒันานับ
ไดว้่าเป็นชุมชนเขม้แขง็และน่าอยู่แห่งหนึ่งในเขตสวนหลง แต่ยงัขาด



 

468 

 

ดา้นการพฒันาทางดา้นระบบสารสนเทศหรอืการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในการเข้ามาเพื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และ
สนิคา้ต่างๆ ของชุมชนแห่งนี้ ผูน้ าชุมชนจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัของ
การใชส้ือ่ดจิทิลั [3] จงึมคีวามประสงคต์อ้งการพฒันาเวบ็ไซต์ดงักล่าว 
ทัง้นี้ ได้สอดคล้องกับนโยบายของภาครฐัที่มุ่งเน้นพฒันากลุ่มการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการ ในการใหบ้รกิารประชาชนโดยใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั (e-Government Service) กลุ่มการส่งเสรมิการสรา้งโอกาสใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
SMEs (Digitized SMEs) โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการด าเนินธุรกจิ  
 ผู้วิจ ัย เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการของสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้น าชุมชนและ
ตัวแทนชุมชน จึงได้น าปัญหาดังกล่าวมาปรึกษากับผู้บริหารใน
สถาบนัฯ  ได้มมีติให้พฒันาเว็บไซต์ให้กบัชุมชนแหลมทองพฒันา 
เพื่อให้ชุมชนได้น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญออกสู่สาธารณชน 
สรา้งโอกาส และรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนเพื่อใหชุ้มชนเป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็
และยัง่ยนืต่อไป 
 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั (Objectives)  

2.1 เพือ่พฒันาเวบ็ไซต์ใหก้บัชุมชนแหลมทองพฒันา 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่มีต่อเว็บไซต์

แหลมทอพฒันา  
2.3 เพื่อส ารวจปัจจยัดา้นต่างๆ ที่ส่งผลถึงความพงึพอใจใน

การเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันา 
 
3) ขอบเขตของการวิจยั (Scope of research) 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ศกึษาถงึความพงึพอใจของผู้ใช้เวบ็ไซต์
ต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใชง้าน  ต่อการออกแบบเวบ็ไซต์ และ
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ส่งผลถงึความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอ
การใชเ้วบ็ไซต์ของชุมชนแหลมทองพฒันาในภาพรวม  

ประชากร  คอื ประชาชนในเขตชุมชนแหลมทอง จ านวน
ประชากร 920 คน  ณ กุมภาพนัธ ์2559 [4]  

กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทัง้หมด 315 
คน  
 
4) สมมติฐานของการวิจยั (Hypothesis) 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตช์ุมชนแหลมทองพฒันา
อยู่ในระดบัมากขึน้ไปอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
5) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์[5] 
คือ การวางแผนการจัดล าดับ เนื้อหาสาระของเว็บไซต์

ออกเป็นหมวดหมู ่เพือ่จดัโครงสรา้งในการจดัวางหน้าเวบ็เพจทัง้หมด 
มจีุดมุ่งหมายเพื่อ ใหผู้้เขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถค้นหาขอ้มูลใน
เว็บเพจได้อย่างเป็นระบบ โดยมีหลักในการพิจารณาออกแบบ
โครงสรา้งเวบ็ไซต์ คอืก าหนดวตัถุประสงค ์พจิารณาถงึเป้าหมายของ
การสรา้ง เวบ็ไซต์เพื่ออะไรศกึษาถงึคุณลกัษณะของผูท้ี่เขา้มาเยีย่ม

ชมกลุ่มเป้าหมาย ที่ผู้สร้างเว็บต้องการสื่อสาร ข้อมูลอะไรที่เขา
ต้องการ วางแผนเกีย่วกบัรูปแบบโครงสรา้งเนื้อหาสาระ จดัระเบยีบ
ขอ้มลูทีช่ดัเจน ควรออกแบบใหม้คีวามชดัเจนแยกย่อยออกเป็นส่วน
ต่างๆ จัดหมวดหมู่ในเรื่องที่ส ัมพันธ์กัน แสดงให้ผู้ใช้เห็นแผนที่
โครงสร้างเพื่อป้องกันความสับสน  ก าหนดรายละเอียดให้กับ
โครงสรา้ง ซึง่พจิารณาจาก วตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้โดยตัง้เกณฑ์ในการ
ใช ้เช่น ผูใ้ชค้วรท าอะไรบา้ง จ านวนหน้าควรมเีท่าใด มกีารเชื่อมโยง
มากน้อยเพยีงใด หลงัจากนัน้ ท าการสรา้งเวบ็ไซต์แลว้น าไปทดลอง
เพือ่หาขอ้ผดิพลาดและท าการแกไ้ขปรบัปรุง แลว้จงึน าเขา้สู่เครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตเป็นขัน้สุดทา้ย 
 

5.2 องคป์ระกอบท่ีดีของการออกแบบเวบ็ไซต ์
โครงสร้างที่ชดัเจน แยกย่อยเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ ที่

สมัพนัธก์นัและใหอ้ยู่ในมาตรฐานเดยีวกนั จะท าใหน่้าใชง้านและง่าย
ต่อการอ่านเนื้อหา การใชง้านง่าย จะช่วยใหผู้ใ้ชรู้ส้กึสบายใจ ต่อการ
อ่านและ สามารถท าความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้อง
เสยีเวลา การเชื่อมโยงทีด่ ีHypertext ทีใ่ชใ้นการเชื่อมโยง ควรอยู่ใน
แบบที่เป็นมาตรฐานทัว่ไปและระมดัระวงัเรื่องของต าแหน่งในการ
เชือ่มโยง ค าทีใ่ชใ้นการเชือ่มโยงต้องเขา้ใจง่าย มคีวามชดัเจนและไม่
สัน้จนเกินไป ความเหมาะสมในหน้าจอ เนื้อหาที่น าเสนอแต่ละ
หน้าจอควรสัน้ กระชบั และทนัสมยั ความรวดเรว็ ผูใ้ชอ้าจเกดิความ
เบื่อหน่าย และหมดความ สนใจกบัเวบ็ทีใ่ชเ้วลาในการแสดงผลนาน 
นัน่คอื การใชภ้าพกราฟิกหรอืภาพเคลือ่นไหว  

 
5.3 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ได้มคีวามหมายแน่นอน

ตายตวั เช่น อาจมคีวามรูส้กึถูกใจ ในระดบัทีค่าดหวงั หรอืเกนิระดบั
ที่คาดหวงัของผู้ใช้บรกิารนัน้ๆ หรอื อาจหมายถึง ความต้องการที่
ได้รบัการตอบสนองจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บรกิารในระดบัที่ไม่ต ่าหว่า
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ แต่ทัง้นี้ ต้องอยู่ ในกรอบไม่ผิด
วตัถุประสงค์จากผู้ให้บรกิาร ผู้ท าวจิยัได้ศกึษาเกี่ยวกบัความหมาย
ของความพงึพอใจ ดงันี้ มณ ีโพธเิสน [6] ใหค้วามหมายของความพงึ
พอใจว่า เป็นความรู้สึกยินดี เจตคติที่ดีของบุคคล เมื่อได้ร ับการ
ตอบสนองความต้องการของตนท าให้เกิดความรู้สึกดีในสิ่งนัน้ๆ  
อเนก กลยนนี [7] กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ หรอื
เจตคตต่ิอการท างาน 

 
5.4 องคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซต ์
ความเรยีบงา่ย (Simplicity) คอื การจ ากดัองค์ประกอบเสรมิ

ใหเ้หลอืเฉพาะองค์ประกอบหลกั ความสม ่าเสมอ (Consistency) คอื 
การสร้างความสม ่าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทัง้เว็บไซต์ โดยเลือกใช้
รปูแบบเดยีวกนัตลอดทัง้เวบ็ไซต์ การออกแบบเวบ็ไซต์ควรมรีูปแบบ 
สไตล์กราฟิก ระบบเนวเิกชัน้ และโทนสทีีม่คีวามคลา้ยคลึงกนัตลอด
ทัง้เว็บไซต์ ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) ต้องค านึงถึงลักษณะ
องค์กรเป็นหลกั เนื่องจากเว็บไซต์สะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ 
และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้ตัวอักษร ชุดสี รูปภาพหรือ
กราฟิก จะมผีลต่อรปูแบบของเวบ็ไซต์เป็นอย่างมาก  เนื้อหา (Useful 
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Content) เป็นสิ่งส าคญัที่สุดของเว็บไซต์ ต้องมคีวามสมบูรณ์และ
ไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ระบบเนวเิกชัน่ (User-
Friendly Navigation) ช่วยให้ผู้ใช้ไม่เกิดความสับสนระหว่างดู
เวบ็ไซต์ คุณภาพของสิง่ที่ปรากฏใหเ้หน็ในเวบ็ไซต์ (Visual Appeal) 
ลกัษณะของเวบ็ไซต์ขึน้อยู่กบัความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญั ควรมี
คุณภาพ ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่างๆ (Compatibility) ต้อง
สามารถใชง้านไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย ไม่มกีารบงัคบัให้
ผูใ้ชต้อ้งตดิตัง้โปรแกรมอื่นใดเพิม่เตมิ ควรเป็นเวบ็ทีแ่สดงผลไดด้ทีุก
ระบบปฏิบตัิการ ทุก Web Browser ความคงที่ในการออกแบบ 
(Design Stability)  ต้องมกีารวางแผนและเรยีบเรียงเนื้อหาอย่าง
รอบคอบ ถ้าเว็บไซต์มีการออกแบบไม่ดี ท าแบบรวดเร็ว ไม่ได้
มาตรฐานอาจท าใหผู้ใ้ชห้มดความเชื่อถอืได้ ความคงทีใ่นการท างาน 
(Function Stability) ระบบการท างานต่างๆ ของเวบ็ไซต์ควรมคีวาม
ถูกต้องแน่นอน ต้องไดร้บัการออกแบบและสรา้งสรรค์อยู่เสมอ เช่น 
Link ต่างๆในเวบ็ไซต์ ต้องตรวจสอบว่าสามารถลงิค์ขอ้มลูไดถู้กต้อง
หรอืไม ่เพราะเวบ็ไซต์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 

 
6) วิธีการด าเนินการวิจยั (Methodology)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นปลายปิด และปลายปิด โดยแบ่งเป็น ตอนที ่
1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่เป็นค าถามเกีย่วกบั เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
และความถี่ในการเขา้ใช ้ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจใน
การเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต์ 3 ดา้นคอื  ดา้นเนื้อหาและประโยชน์ในการ
ใชง้าน ด้านการออกแบบและจดัรูปแบบของเวบ็ไซต์ และดา้นความ
สะดวก โดยการก าหนดลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของลิเคิร์ท(Likert) ม ี5 ระดบั [8] และค าถาม
ปลายเปิด ประกอบด้วย จุดเด่นของเว็บไซต์ จุดทีค่วรปรบัปรุงของ
เวบ็ไซต์ และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 

6.1 การพฒันาเวบ็ไซตช์มุชนแหลมทองพฒันา  
งานวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งวธิกีารพฒันาเวบ็ไซต์ชุมชนแหลมทอง

พฒันา ดงันี้ 
ศึกษาและรวบรวมข้อมลู  
ในงานวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยั ไดเ้ขา้ไปสมัภาษณ์ กลุ่มประชากร

ตวัอย่างไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดปัญหา
และความต้องการส าหรบัการพฒันาเว็บไซต์ให้กบัชุมชน ซึ่งชุมชน
ตอ้งการเสนอสารสนเทศไดแ้ก่ ขอ้มลูชุมชนแหลมทองพฒันา ผลงาน
เด่น ขา่วสารชุมชน ภาพกจิกรรมของชุมชน และผลติภณัฑข์องชุมชน 
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการ
น าเสนอต่อไปบนเวบ็ไซต์  

เทคนิคในการพฒันาเวบ็ไซต ์ 
โปรแกรมที่น ามาใช้พฒันาเว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันา 

ผูว้จิยัเลอืกโปรแกรม WordPress 4.7.2 ซึ่งเป็นโปรแกรมน ามาสรา้ง 
Blog แบบ  Open Source โดยโปรแกรมนี้จะถูกเขยีนด้วยภาษา 
PHP ใชฐ้านขอ้มลู MySQL สามารถน ามาใชง้านไดเ้ลยโดยไม่ต้อง
เสียค่าลิขสิทธิใ์ดๆ สามารถน ามาประยุกต์ ดัดแปลงเพิ่มเติม
คุณสมบตัิได้ ได้รบัความนิยมจากบล็อกเกอร์ทัว่โลก มคีวามง่ายใน

การจดัการมโีปรแกรมเสรมิหรอืปลัก๊อิน (Plugin) พฒันากนัออกมา
มากมายสามารถเปลีย่นรปูแบบการแสดงผลหรอืธมี (Theme) ไดง้่าย
ต่อการจดัการและรวดเรว็ รวมทัง้มคีนสรา้ง Theme สวยๆ ออกมาให้
ใชก้นัเยอะ ใชโ้ปรแกรม AppServ 2.5.10 ทีร่วบรวมเอาโปรแกรม
อย่าง Apache,  PHP, MySQL และ phpMyAdmin  มาไวด้ว้ยกนั 
เพื่อให้การติดตัง้เป็นไปพร้อมกันในขัน้ตอนเดียว จุดเด่นของ 
AppServ คอืทุกไฟล์โปรแกรม ทีเ่อามารวมกนัจะไม่ถูกแก ้ดดัแปลง
หรอืตดัตอนส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป เป็นไฟล์ต้นฉบบัดัง้เดมิทีม่าจาก
ทมีพฒันาของแต่ละโปรแกรม [9]  

การออกแบบและทดสอบเวบ็ไซต ์ 
ผู้วิจยัได้ออกแบบเว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนา โดยมี

โครงสรา้งเวบ็ไซต์ดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

     รปูที ่1: โครงสรา้งเวบ็ไซต์ของชุมชนแหลมทองพฒันา 
 
6.2 ทดสอบการใช้งานในแต่ละโมดลู  
หลงัจากทีพ่ฒันาเวบ็ไซต์ ผูว้จิยัไดท้ดสอบการใชง้าน โดยน า

เวบ็ไซต์นี้ส่งใหก้บัผูน้ าชุมชนและตวัแทนชุมชน ไดท้ดสอบเขา้ใชง้าน 
และน าขอ้แกไ้ขมาปรบัปรุงเพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของชุมชนเป็น
เวลา 1 เดือน โดยใช้วิธีเรียกผ่านทัง้ในเครื่องคอมพวิเตอร์ และ
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

อบรมการใช้งานเวบ็ไซต ์ 
ผูว้จิยัได้จดัอบรมใหก้บัตวัแทนชุมชนเพื่อให้ ตวัแทนชุมชน

สามารถเข้ามาบริหารจดัการเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองหรือสามารถ
ปรบัปรุงแก้ไขขอ้มลูของชุมชนไดด้ว้ยตนเอง เป็นเวลา 1 วนัพรอ้ม
จดัท าคู่มอืการเข้าใช้งานให้กบัตวัแทนชุมชน และเมื่อพฒันาเสร็จ
เรยีบรอ้ย และด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง
ในชุมชน หลงัจากนัน้ผู้ว ิจยัได้มอบเว็บไซต์นี้ให้กบัคณะกรรมการ
บริการวิชาการเป็นผู้บริหารจดัการเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์มีการ
พฒันาปรบัปรุงเนื้อหาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อใหพ้ฒันาอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนืต่อไป 

 
 6.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงวันที่  1 
พฤศจกิายน 2559 โดยผู้วจิยัน าแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตวัอย่างที่
เป็นผู้น าชุมชนและผู้ที่มสี่วนในการพฒันาเว็บไซต์ในชุมชน จ านวน 
315 ชุด เพือ่แจกใหก้บักลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 6.4 การวิเคราะหข้์อมลู  
 6.4.1 หลงัจากไดแ้บบสอบถามกลบัคนืแลว้ ผู้วจิยัได้ท าการ
ตรวจสอบข้อมูล  เพื่ อ ดูความถูกต้อ งสมบูร ณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม จากนัน้จงึน าแบบสอบถาม มาท าการลงรหสั และน าไป
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วเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทาง
สถติ ิ 
 6.4.2 น าแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั ว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมาวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐานดว้ยค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ย
ละ (Percentage)  

6.4.3 น าแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
ชุมชนแหลมทองพฒันา มาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) มาเปรยีบเทยีบตวัแปรทีม่สีองกกลุ่มโดยใชส้ถติ ิt-test independent 
และเปรยีบเทยีบตวัแปรทีม่มีากกว่าหรอืเท่ากบัสามกลุ่มขึ้นไปด้วยสถิต ิ
ANOVA ถ้าพบความแตกต่างจะท าการเปรยีบเทยีบรายคู่ โดยใชว้ธิกีาร
ของ Scheffe   วิเคราะห์ความสมัพันธ์การถดถอยพหุของความพึง
พอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์     ในการใช้งาน การออกแบบและ
ความสะดวกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มต่ีอเว็บไซต์ของ
ชุมชนแหลมทองพฒันาในภาพรวม 
 
7) ผลการวิจยั (Result) 
 7.1 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้เขา้ใช้เว็บไซต์ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญงิ มจี านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.6 และ
เพศชาย มจี านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.4 ช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี 
และช่วงอายุ 20-30 ปี มมีากกว่าช่วงอายุ 31-40 ปีและตัง้แต่ 40 ปีขึน้
ไป โดยช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี มจี านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 
ช่วงอายุ 20-30 มจี านวน 112 คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 ช่วงอายุ 30-40 ปี 
มจี านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 และช่วงอายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป 
มจี านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 11.1 ระดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบั
ปรญิญาตรมีมีากกว่าทุกระดบัการศกึษา โดยระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรี มจี านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 ระดบั
ปรญิญาตร ีมจี านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.1 และระดบัปรญิญา
โท มจี านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 5.1 ความถี่ส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจ
ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น มจี านวน 154 คดิเป็นรอ้ยละ 48.9 ทุกเดอืนมี
จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.3 ทุกสปัดาห์มจี านวน 63 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.0 และทุกวนัมจี านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 ตาม
ตารางต่อไปนี้ 
  
ตารางที ่1: แสดงจ านวนและรอ้ยละของของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ทีต่อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 

 
 
ตารางที ่2: แสดงจ านวนและรอ้ยละของระดบัการศกึษาผูเ้ขา้ใช้
เวบ็ไซต์ทีต่อบแบบสอบถาม 

 
 
 
ตารางที ่3: แสดงจ านวนและรอ้ยละของความถีผู่เ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ทีต่อบ
แบบสอบถาม 

 
 

ความพึงพอใจในของผู้เข้าใช้เวบ็ไซต์ชุมชนแหลมทอง
พฒันา 

ผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ชุมชมแหลมทองพฒันามคีวามพงึพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ระดบัมาก (   = 4.22) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
อยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากสูงไปหาต ่า คอื 
ล าดบัที ่1) ดา้นเนื้อหาและประโยชน์ในการใชง้าน (   = 4.27) ล าดบั
ที ่2) ดา้นการออกแบบและจดัรปูแบบของเวบ็ไซต์ (   = 4.20) ล าดบั
ที่ 3) และด้านความสะดวก (   = 4.19) ตามล าดบั ความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันาโดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก (   = 4.22) 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่พบว่า ระดบัความพึง
พอใจของผู้ใช้เวบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันาอยู่ในระดบัมากขึ้นไป
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ความพึงพอใจในของผู้เข้าใช้เวบ็ไซต์ชุมชนแหลมทอง
พฒันาจ าแนกตามด้านต่างๆ  

พบว่าค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ชุมชน
แหลมทองพฒันาในทุกด้าน จ าแนกตามเพศชายและหญิงนัน้ ไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 โดยมรีะดบัความพงึพอใจ
ในทุกดา้นทีร่ะดบัมาก  

และเมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ความพงึพอใจของผู้เขา้ใชเ้วบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันาดา้นความ
สะดวกและดา้นความพงึพอใจ ไมม่คีวามแตกต่างกนัในทุกดา้น อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 โดยมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก 

รวมทัง้เมื่อจ าแนกตามความถี่ในการเข้าใช้งาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทอง
พฒันาดา้นความสะดวกและดา้นความพงึพอใจ ไมม่คีวามแตกต่างกนั
ในทุกดา้น อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 โดยมรีะดบัความพงึพอใจ
ในระดบัมาก 

มีเพียงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ชุมชนแหลมทองพฒันาด้านความสะดวก ทีจ่ าแนกตามอายุ มอีย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่มช่วงอายุที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 
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ซึง่เมือ่น ามาทดสอบเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยสถติ ิPost hoc test พบว่า 
ช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี มคี่าเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจในด้านความ
สะดวกทีร่ะดบั 4.35 สูงกว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี,  ช่วงอายุ 20-30 ปี
และ 40 ปีขึน้ไปอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ทีค่่าเฉลีย่ 4.26, 4.10 
และ 4.06 ตามล าดบั โดยมคีวามพงึพอใจระดบัมากในทุกช่วงอายุ 

และค่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจของผู้เขา้ใช้เว็บไซต์ชุมชน
แหลมทองพฒันาด้านความพึงพอใจ ที่จ าแนกตามอายุนัน้ มอีย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่มช่วงอายุที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 
ซึง่เมือ่น ามาทดสอบเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยสถติิ Post hoc test พบว่า 
ช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี มคี่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจในด้านความพงึ
พอใจทีร่ะดบั 4.39 สูงกว่า ช่วงอายุ 20-30 ปี, 31-40 ปี และ 40 ปีขึน้
ไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 ทีค่่าเฉลีย่ 4.14, 4.16 และ 4.04 
ตามล าดบั โดยมคีวามพงึพอใจระดบัมากในทุกช่วงอายุ 

ส าหรบัในด้านเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน และด้าน
การออกแบบและจดัรูปแบบของเวบ็ไซต์นัน้ พบว่าค่าระดบัความพงึ
พอใจของผู้เขา้ใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันาทีจ่ าแนกตามอายุ 
ไม่มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่ .05 โดยมรีะดบั
ความพงึพอใจในระดบัมากทัง้สองดา้น 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์การถดถอยพหขุองความ
พึงพอใจต่อเน้ือหาและประโยชน์ในการใช้งาน การออกแบบ
และความสะดวกท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อ
เวบ็ไซตข์องชมุชนแหลมทองพฒันาในภาพรวม 

 
ตารางที ่4: แสดงกการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ

กบัตวัแปรตาม 

Model 
Unstandardized 

 Coefficients 
t-Score Sig. 

B Std. Error 
ค่าคงที ่ .309 .185 1.674 .095 
เนื้อหา(  )  .486 .054 9.030 .000 

ออกแบบ(  ) .438 .061 7.244 .000 
R = 0.778  R2  = 0.606   

 
จากตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะห์การถดถอย

พหุของความพงึพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใชง้านเว็บไซต์
ชุมชนแหลมทอง ความพงึพอใจต่อการออกแบบเวบ็ไซต์ชุมชนแหลม
ทอง สามารถท านายผลความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอการใชเ้วบ็ไซต์
ของชุมชนแหลมทองพฒันาในภาพรวม(Y) เมื่อพจิารณาแล้วพบว่า 
เมื่อพิจารณาโดยรวมตัวแปรอิสระทุกตัวร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความพงึพอใจของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ของชุมชนแหลม
ทองพฒันาในภาพรวมไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
ค่าสหสมัพนัธ์พหุมคี่าเท่ากบั 0.778 และค่าสมัประสทิธิก์ารก าหนด 
(R2) มคี่าเท่ากบั 0.606 สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของความ
พงึพอใจได้ ร้อยละ 60.60 เมื่อพจิารณาเป็นรายตวัแปรแล้ว พบว่า 
ความพงึพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใชง้านของชุมชนแหลม
ทองพฒันา และความพงึพอใจต่อการออกแบบเวบ็ไซต์ชุมชนแหลม

ทองพฒันา เป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อตวัแปรตาม คอืความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อการใช้เว็บไซต์ของชุมชนแหลมทองพฒันาในภาพรวม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดยส่งผลทางด้านบวกทัง้ 2 
ตวัแปร นัน่คือความพงึพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน
ของชุมชนแหลมทองพฒันา ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคอื ความพึง
พอใจต่อการออกแบบเวบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันา ตามล าดบั โดย
สามารถเขยีนสมการการวเิคราะห์การถดถอยพหุในรูปแบบคะแนน
ดิ บ  ดั ง นี้                  เนื้อหา  

      การออกแบบ  
8) การอภิปรายผล (Discussion) 
 การอภปิรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 

8.1 เพื่อพฒันาเว็บไซต์ให้กบัชุมชนแหลมทองพฒันา 
โดยน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศของชุมชนแหลมทองพฒันาบนเวบ็ไซต์ 
อนัไดแ้ก่ เมนูชุมชนแหลมทองพฒันา ซึ่งประกอบดว้ย ขอ้มลูแนะน า
ชุมชนแหลมทอง ขอ้มูลท าเนียบของบุคลากร ขอ้มูลบทบาทหน้าที ่
ขอ้มูลนโยบาย ข้อมูลประชากร ขอ้มูลศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรยีน 
และข้อมูลสุขภาพชมชน, เมนูผลงานเด่น น าเสนอผลิตภณัฑ์หรือ
สนิคา้ต่างๆ ของชุมชนแหลมทองพฒันา, เมนูขา่วสารชุมชน น าเสนอ
เรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชน, เมนูภาพกิจกรรม น าเสนอ
กิจกรรมต่างๆของชุมชน, เมนูกระดานสนทนา ส าหรับสัง่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ,  และ เมนูติด ต่อ เรา น า เสนอช่องทางการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผู้ดูแลบรหิารเว็บไซต์ได้ เวบ็ไซต์นี้จงึเป็นศูนย์รวม
ขอ้มลูสารสนเทศของชุมชนแหลมทองพฒันา ซึ่งผูว้จิยัไดพ้ฒันาเว็ป
ไซต์โดยใช้โปรแกรม WordPress เวอร์ช ัน่ 4.7.2 ซึ่งเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป ส าหรับการสร้างและจัดการเนื้ อหาบนอินเตอร์เน็ต 
(Contents Management System หรือ  CMS)  โดยข้อดีของ 
CMS คือ สะดวกต่อการพัฒนาเว็บไซต์หรือใช้งาน โดยผู้พัฒนา
เว็บไซต์ไม่ต้องเริ่มสร้างตัง้แต่การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ไม่
จ าเป็นต้องมคีวามรูท้างโปรแกรมเมอร์ เพราะระบบมทีุกอย่างไว้ให ้
ผูพ้ฒันาสามารถสรา้งเวบ็ไซต์ไดเ้พยีงแค่ใส่เนื้อหาขอ้มลูสารสนเทศที่
ไดอ้อกแบบไวล้งในโปรแกรมส าเรจ็รูปดงักล่าวเท่านัน้ ผูว้จิยัคดิว่ามี
ความเหมาะสมส าหรับส่งมอบเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาดงักล่าวให้กับ
ตัวแทนจากชุมชน ใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ของชุมชนแหลมทองพฒันาบนเว็บไซต์ได้อย่าง
สะดวกและมปีระสทิธภิาพ 

 
8.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมท่ีมีต่อเวบ็ไซต์

แหลมทองพฒันา จากผลการศกึษาการวจิยัเรื่อง การพฒันาระบบ
สารสนเทศอย่างยัง่ยนืสู่ชุมชนแหลมทองพฒันา โดยศกึษาความพงึ
พอใจต่อการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันา ทัง้ 3 ดา้นคอื 1) 
ด้านเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน 2) ด้านการออกแบบและ
จดัรูปแบบของเว็บไซต์ 3) ด้านความสะดวก และ 4) ด้านความพึง
พอใจโดยภาพรวม  จากขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ระดบัการศกึษาใด หรอืความถี่ในการเขา้ใชม้าก
น้อยเพยีงใด ผลวจิยัพบว่า ระดบัความพงึพอใจไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แต่มเีพยีงกลุ่มผูม้อีายุต ่ากว่า 20 ปี มรีะดบั
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ความพงึพอใจในดา้นความสะดวกต่อการเขา้ใช้เว็บไซต์สูงกว่ากลุ่ม
ช่วงอายุอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 นัน่คอืกลุ่มวยัรุ่นอายุ
ต ่ ากว่า 20 ปี สามารถเรียนรู้ว ิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี
ประสบการณ์และทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ สามารถสืบค้น
สารสนเทศไดอ้ย่างช านาญ คุน้เคยกบัความเจรญิด้านเทคโนโลยทีี่มี
การพัฒนาอยู่ ตลอดเวลา ทันยุคสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตซึ่งเข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัของเดก็สมยัใหมม่ากขึน้ สามารถเชือ่มโยงถงึกนัโดยไม่
มขีดีจ ากดั สามารถค้นหาขอ้มลูต่างๆ ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ขอ้มูลที่ทนัสมยั รวดเร็วมปีระสทิธภิาพ และสามารถใช้ได้ทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัชล ีถนอมทรพัย์ [10] ได้ท า
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการสืบค้น
สารนิเทศผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตของส านักหอสมุดกลาง สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งวิจัยในกลุ่ม
ตวัอย่างนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีผลการวจิยัพบว่า ระดบัความพงึ
พอใจของนักศกึษาอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก จ าแนกตามเพศ และคณะทีศ่กึษาไม่แตกต่าง
กนั  

 
8.3 จากสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุ  ปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธ์ต่อระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ดคอื ปัจจยัดา้นเนื้อหา
และประโยชน์ในการใชง้าน ผูว้จิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น กลุ่มตวัอย่างมี
ความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมากทุกด้านเช่นเดียวกนั  โดยความพึง
พอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คอืเว็บสามารถสื่อใหผู้้เขา้ใช้ทราบว่าเป็น
หน่วยงานใด มผีูต้ดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นผลจากการเขา้เวบ็ไซต์ 
มขีอ้มูลของหน่วยงานเพยีงพอกบัความต้องการของผู้เขา้ใช้ ดงันัน้
ปัจจยัในการสรา้งเวบ็ไซต์ทีผู่ว้จิยัต้องค านึงถงึมากทีสุ่ดคอื ความเป็น
เอกลกัษณ์ที่สามารถสื่อให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ว่าเป็นชุมชนแหลมทอง
พฒันา ไมส่บัสน มขีอ้มลูชุมชน มชีื่อชุมชนทีช่ดัเจน ประกอบกบัการ
เสรมิรูปภาพกจิกรรมต่างๆ ผลติภณัฑ์ต่างๆของชุมชน และการท า
วดิโีอเพื่อแนะน าชุมชน  นอกจากนี้ยงัม ีปัจจยัดา้นการออกแบบและ
จดัรปูแบบของเวบ็ไซต์ ผูว้จิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้นเช่นเดยีวกนั โดย 3 อนัดบัแรกทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจ
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นรปูแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษรอ่านไดง้่าย และ
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ด้านการ
จดัรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตวัอกัษรและส ีมคีวามเหมาะสม
และน่าสนใจ รูปภาพที่ใช้สามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หสันัย รยิาพนัธ์ [11]  ท าวจิยัเรื่อง การ
พฒันาเวบ็ไซต์ศาลาพุ่มขา้วบณิฑ์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์ศาลาพุ่มขา้วบณิฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน
ตัวอักษร และการจัดรูปแบบข้อความ ด้านข้อมูลที่น าเสนอบน
เว็บไซต์ ด้านการใช้สีในเว็บเพจ ด้านกราฟิก และภาพเคลื่อนไฟว 
ดา้นระบบน าทาง ดานการออกแบบหน้าเวบ็เพจ และด้านการเขา้ถึง
ขอ้มูลในเว็บเพจ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ชรนิทร์ญา กล้าแข็ง 

[12]  ทีไ่ดท้ าวจิยัเรื่องการพฒันาเวบ็ไซต์ศูนย์กลางขอ้มลูสารสนเทศ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ผลการวจิยัพบว่า 
ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชอ้ยู่ในเกณฑ์ดมีาก โดยมรีะดบัความพงึ
พอใจสงูสุดคอืดา้นเนื้อหา รองลงมาคอืดา้น กราฟิกและออกแบบ และ
ผลการประเมนิคุณภาพเว็บไซต์ด้านการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่าการ ออกแบบภาพรวมอยู่ในระดบัด ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ลลดิา องัสงานนท์ [13] ได้ท าโครงงานเฉพาะบุคคลเรื่อง พฤตกิรรม
การเปิดรับ และความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ i-Greenspace 
ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจในการใชเ้วบ็เพจ Home มากทีสุ่ด 
เช่น การใชส้สีะดุดตา ภาพประกอบทีน่่าสนใจ สื่อความหมายได ้และ
มขีนาดตวัอกัษรทีเ่หน็ชดัเจน นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รงรอง แรมสเิยอ [14] ได้ท าวิจยัเรื่อง การพฒันาเว็บไซต์เพื่อใช้ใน
การบริหารจดัการของฝ่ายปกครอง ต าบลสามบณัฑิต อ าเภออุทยั 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลจากการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านขอ้มูลในเว็บไซต์ในส่วนของข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน อธิบายข้อมูลได้ชดัเจนได้ ข้อมูลมคีวามทนัสมยั
น่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอเป็นประโยชน์ตรงกบัความต้องการด้าน
รูปแบบของเว็บไซต์ในส่วนของจดัรูปแบบหน้าจอรูปภาพ และ สีมี
ความเหมาะสม ตวัอกัษรอ่านง่าย ด้านการใช้งานในส่วนของความ
รวดเรว็ในการเขา้ถงึหน้าเวบ็เพจ ใชง้านง่ายและสะดวกในการคน้หา 
ขอ้มลู และมชี่องทางการตดิต่อสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ 
 จากผลการวเิคราะห์ทางสถติ ิแมว้่าผลของตวัแปรอสิระดา้น
เนื้ อหาและประโยชน์ในการใช้งาน กับด้านการออกแบบและ
จดัรูปแบบของเว็บไซต์ นัน้จะพบว่าอาจเกดิปัญหา Collinearity อยู่
บา้ง ซึง่ในทางสถติไิมค่วรเกดิปัญหา Collinearity Statistic ว่าตวัแปร
ทัง้สองมสีหสมัพนัธก์นัเองสูง แต่เมือ่ผูว้จิยัไดต้รวจสอบ ค่าเฉลีย่ของ
ค่าคลาดเคลื่อน ดว้ยค่า Durbin Watson ผูว้จิยัพบว่าค่าเฉลีย่ของค่า
คลาดเคลื่อนมคี่าใกล ้2 ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า ค่าคลาดเคลื่อนจากทัง้
สองตัวแปรในด้านเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน กบัด้านการ
ออกแบบและจดัรูปแบบของเวบ็ไซต์นัน้ ต่างเป็นอสิระจากกนั ดงันัน้
ถงึแมว้่าตวัแปรทัง้สองดา้นจะมสีหสมัพนัธจ์รงิ แต่ค่าความคาดเคลือ่น
นัน้เป็นอสิระจากกนั 
 
9) ข้อเสนอแนะ 
 9.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 จากผลการวจิยัเรือ่งการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างยัง่ยนืสู่
ชุมชนแหลมทองพฒันา ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบและเขา้ใจถงึระดบัความ
พงึพอใจของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์ชุมชนแหลมทองพฒันาในแต่ละดา้น อนั
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการน าผลวจิยัดงักล่าวมาปรบัปรุงพฒันาระบบ
สารสนเทศของชุมชนแหลมทองพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยผู้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 9.1.1 เว็บไซต์ควรมีเนื้อหาที่มคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ การ
ปรบัปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็นสิง่ส าคญั ควรหาผูบ้รหิารจดัการเวบ็
ดูแลเว็บ เช่น การตัง้คณะกรรมการดูแลจดัการเวบ็ อาจเป็นตวัแทน
จากชุมชน หรอืเป็นตวัแทนจากสถาบนัเพือ่ใหค้ าแนะน าในการจดัการ
เวบ็ 
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 9.1.2 ตวัหนังสอืควรมขีนาดใหญ่ และชดัเจนกว่านี้ เนื้อหา
น้อยไป รายละเอยีดน้อย สตีวัหนงัสอืใหช้ดัเจน เนื้อหาใต้รูปภาพควร
มมีากกว่านี้ และอธบิายใหล้ะเอยีดเพือ่สรา้งความเขา้ใจมากขึน้  
 9.1.3 ควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์
ชุมชนแหลมทองพฒันา ในกลุ่มสมาชกิที่มอีายุสูงกว่า 30-ปีขึน้ไป ให้
มากยิง่ขึน้ โดยชกัชวนให้กลุ่มสมาชกิที่มอีายุน้อยในครอบครวันัน้ๆ 
เป็นผู้ช ักชวนสมาชิกสูงวยัเข้าใช้งานเวปไซต์ร่วมกนั แลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ และทศันคตต่ิางๆ ร่วมกนั  
 
 9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
 9.2.1. ควรจดัอบรมตัวแทนกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์จากชุมชน
แหลมทองพฒันา เพื่อเพิม่ความรูแ้ละทกัษะในการออกแบบ จดัการ 
ปรบัปรุงและดแูลเวบ็ไซต์ ระบบสารสนเทศของชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื  
 9.2.2 ผูว้จิยัเหน็ควรว่า ชุมชนอื่นๆ ควรมเีวบ็ไซต์ชุมชนเป็น
ของตัวเอง เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ชุมชน และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของชุมชนผ่านเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชน และผู้สนใจผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อสร้าง
รายไดแ้ละโอกาสใหก้บัชุมชนอกีหนทางหนึ่ง 
 9.2.3 ผู้ว ิจ ัยเสนอแนะในการวิจัยโอกาสต่อไปนั ้น ควร
เลอืกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทีร่องรบัการออกแบบเวบ็ไซต์ในลกัษณะ
แบบ Responsive เนื่องจากการออกแบบ Responsive จะรองรบัการ
แสดงผลบนอุปกรณ์แทบ็เลต และมอืถอื หรอือุปกรณ์ Smart Phone 
ได้อย่างเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน และยืดหยุ่นในการแสดงผล
เว็บไซต์บนอุปกรณ์ใดใด อนัเป็นแนวโน้มในการใช้งานเว็บไซต์บน
อุปกรณ์เคลือ่นทีท่ีม่สีงูมากขึน้ในอนาคต แต่ทัง้นี้ผูพ้ฒันาและตวัแทน
ผูด้แูลบรหิารจดัการเวบ็ไซต์ของชุมชนจ าเป็นต้องมทีกัษะและความรู้
ในดา้นโปรแกรมเมอรท์ีส่งูยิง่ข ึน้ 
 9.2.4 นอกจากนี้ควรเพิ่มเมนูรองรับการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซต์ชุมชนอื่นๆ เพื่อรองรบัการสร้างเครอืข่ายชุมชนให้มคีวาม
แขง็แรงและยัง่ยนืมากยิง่ขึน้  
 9.2.5 เนื่องจากการวิจยัในครัง้นี้มจีุดเริ่มต้นจากโครงการ
ให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชนแหลมทองพฒันาของสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีปุ่่ น ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน
ในละแวกใกลเ้คยีงสถาบนัฯ ผูว้จิยัเห็นว่าสถาบนัฯ ควรสนับสนุนและ
ให้บริการชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเชื่อมโยงเว็บไซต์
ชุมชนต่างๆ กบัเว็บไซต์ของสถาบนัฯ เพื่อสานประโยชน์และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัทางการศกึษากบัเครอืข่ายชุมชนรอบ
ขา้งอย่างเขม้แขง็และยัง่ยนื 
 
10) กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจยันี้ได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น และส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้ร ับการสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากตัวแทนชุมชนแหลมทองพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครือ่งมอืวจิยั ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบผลการวจิยัและ
สรุปผลการวจิยั และขอขอบคุณคณะกรรมการบรกิารวชิาการทุกท่าน
ทีใ่หโ้อกาสท าใหง้านวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นของเครื่องจกัร
ผลติถุงพลาสตกิใส่ดอกไมโ้ดยใชเ้ทคนิค Single Minute Exchange of Die 
(SMED) รว่มกบัการประยุกตใ์ชแ้ผนภูมกิารไหล ECRS และแผนภูมกิจิกรรม
เพื่อให้สามารถลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นเรื่องจักรได้มากขึ้น รวมทัง้ จัดท า
มาตรฐานการเปลีย่นรุน่เครื่องจกัร นอกจากนัน้ยงัไดพ้จิารณาทางเลอืกไวเ้พิม่
อกี 2 แนวทางคอื การเพิ่มจ านวนเครื่องจกัร และการเพิม่ชัว่โมงการท างาน
นอกเวลา เพื่อเปรยีบเทยีบและเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบับรษิทั 
ผลจากการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าเวลาการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรลดลง จากเดมิ 
3,181 วนิาท ีเหลอื 1,383 วนิาทหีรอืคดิเป็นเวลาทีล่ดลงรอ้ยละ 56.52 และยงั
พบว่าก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ 500 ชิน้ต่อวนั หรอืเท่ากบั 11,000 ชิ้นต่อเดอืน 
ซึง่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารเพิม่การ
ผลิตอกี 2 แนวทางพบว่าแนวทางที่เหมาะสมกบับรษิทัทีสุ่ดคือการลดเวลา
การเปลี่ยนรุ่นการผลิตเนื่ องจากมีต้นทุนต ่ าที่สุดและไม่จ าเป็นต้องใช้
ทรพัยากรเพิม่จากทีม่อียู่ 
ค าส าคญั: SMED แผนภูมกิารไหล  ECRS แผนภูมกิจิกรรม 
 
ABSTRACT 
 The objective of this study is to reduce of model change-over 
time for floral sleeve machine by Single Minute Exchange of Die 
(SMED) technique. The improvement was conducted with Flow Process 
chart, ECRS, Activity Chart and standardized work setup. Moreover, 
other two additional options, which are buying new machine and adding 
overtime work, were compared to determine the most optimal choice 
for the company. The results show that the change-over time was 
reduced from 3,181 seconds to 1,383 seconds, which is 56.52% 
improvement. Also, it is found that the production capacity is increased 
for 500 pieces per day (or 11,000 pieces per month). This increased 
number of product output can meet the customer requirement. In 
addition, the comparison study reveals that the most optimal option for 
this case study is to reduce the change-over time due to the lowest 
cost and no need of resource extension. 

Keywords: SMED, Flow Process Chart, ECRS, Activity Chart 
 
1. บทน า 
 การด าเนินธุรกจิในยุคปัจจุบนัทีม่กีารแข่งขนักนัมากขึน้ ไม่ใช่
การแข่งขนักนัเพยีงแค่ตวัสนิค้าแต่ยงัรวมไปถึงการตลาด การเขา้ถึง
ลูกค้าและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ไดม้ากทีสุ่ด ซึง่น าไปสู่ผลก าไรทีเ่ป็นเป้าหมายสงูสุดในการด าเนินธุรกจิ 
ในปัจจุบนันอกจากผลก าไรทีส่งูสุดแลว้การด าเนินธุรกจิยงัต้องค านึงถงึ
ความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรบัตัว
เพือ่ใหธุ้รกจิยงัสามารถแขง่ขนัและด าเนินต่อไปไดใ้นอนาคต [1] 
       บริษัทที่เป็นกรณีศึกษาประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
พลาสตกิ โดยประกอบกจิการในการผลติถุงพลาสตกิใส่ดอกไม้ ในการ
ด าเนินธุรกิจบริษัทสัง่ซื้อวตัถุดิบจากผู้ผลติ และจ้างโรงพิมพ์ในการ
พมิพล์ายลงบนแผ่นพลาสตกิ แลว้จงึน าวตัถุดบิทีผ่่านการพมิพล์ายแลว้
มาผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไม้โดยเครื่องจักรที่ใช้ในผลิตสินค้าเป็น
เครือ่งจกัรแบบManual ทีจ่ าเป็นตอ้งใหพ้นกังานควบคุมการท างานของ
เครือ่งจกัรตลอดเวลา  
        เนื่องจากเป็นการท างานกบัเครื่องจกัร การควบคุมอตัราการ
เดินเครื่อง (Machine Availability) จึงเป็นส่วนส าคญัต่อการสร้าง
ผลผลติ ซึง่อตัราการเดนิเครือ่งขึน้อยู่กบัความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้ 
        จากการศึกษาบรษิัทกรณีศกึษาท าให้ทราบว่าปัจจุบนับรษิัท
ไดร้บัค ารอ้งเรยีนจากลูกคา้ โดยค ารอ้งเรยีนทัง้หมดแจง้ว่า ทางบรษิทั
ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามจ านวนที่ก าหนด ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขค า
ร้องเรยีนดงักล่าวจะน ามาซึ่งความเสยีหายต่อบริษัททัง้ชื่อเสยีงของ
บรษิัท ความน่าเชื่อถือ และรวมถึงยอดขายที่ลดลง ดงันัน้จงึไดศ้กึษา
เบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการหยุดเครื่องจกัรจากความสูญเปล่าโดยการ
เกบ็ขอ้มลูภายในเวลา 1 เดอืนพบว่าบรษิทัมคีวามสูญเปล่าในการผลติ
อยู่มาก โดยส่วนใหญ่เกดิจากการเปลีย่นรุ่นการผลติ ดงันัน้การศกึษา
ในครัง้นี้ จงึท าการประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืเพิม่ประสทิธภิาพไดแ้ก่ SMED 
ในกระบวนการผลติถุงพลาสตกิใส่ดอกไม ้โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
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ลดความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการเปลีย่นรุ่นการผลติเพื่อท าใหม้กี าลงัการ
ผลติเพิม่ขึ้นนอกจากนี้ทางบรษิัทยงัพจิารณาทางเลอืกอื่นในการเพิม่
ก าลงัการผลติเพิม่อกี 2 แนวทางเพื่อเป็นการเปรยีบเทยีบทางเลอืกทีด่ี
ทีสุ่ดในการเพิม่ก าลงัการผลติของบรษิทัไดแ้ก่   
 1. การเพิม่จ านวนเครือ่งจกัร  
       2. การเพิม่ชัว่โมงการท างานนอกเวลา 
 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การลดเวลาในการเปล่ียนรุ่นการผลิต (Changeover Reduction) 
 เครื่องมอืชนิดนี้มชีื่อเรยีกว่า Single Minute Exchange of Die 
(SMED), Setup Reduction, Downtime และอื่นๆ ซึ่งมชีื่อเรยีกหลาย
ชื่อแต่ประเด็นส าคญัของเครื่องมอืนี้คอืการลดเวลาในการหยุดเครื่องจกัร 
โดยเครื่องมอืนี้จะมุ่งเน้นการลดเวลาในการหยุดเครื่องจกัรจากลด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลติ ซึ่งการตัง้รุ่นการผลติใหม่นัน้จะ
สร้างความสูญเปล่าอย่างมากในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในแต่ละครัง้ 
กล่าวคอืยิง่มกีารเปลีย่นรุ่นการผลติทีใ่ชร้ะยะเวลานานและบ่อยครัง้มาก
เท่าไหร่ นัน้กห็มายถงึการเพิม่ความสญูเปล่าใหม้ากขึน้เท่านัน้ 
 การปรับปรุงและลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต จะช่วยให้
บรษิทัสามารถลดระยะเวลาในการผลติใหส้ัน้ลงและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เมื่อกิจการสามารถลด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นให้น้อยลงกไ็ม่จ าเป็นที่ต้องผลติสนิค้าเป็น
จ านวนมากเพือ่ส ารองเป็นสต็อก และยงัสามารถรบังานผลติลอ็ตเลก็ๆ
ไดอ้กีช่องทางเพราะการเปลีย่นรุ่นแต่ละครัง้ใชร้ะยะเวลาน้อยลงท าให้
เครือ่งจกัรท างานไดเ้ตม็ทีไ่มห่ยุดเครือ่งนาน [2] 
        วธิกีารปรบัตัง้เครื่องจกัรอย่างรวดเร็วหรอืเรยีกว่า Single Minute 
Exchange of Die (SMED) ประกอบดว้ย 3 ข ัน้ตอนดงัรปูที ่1 
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รปูที ่1 ข ัน้ตอนในการท า SMED [3] 
         
 ขัน้ตอนที ่ 1  เริม่จากแยกแยะระหว่างการตัง้เครื่องภายในและ
การตัง้เครื่องภายนอก ซึ่งโดยส่วนมากงานทัง้ 2 ประเภท จะปะปนกนั
อยู่โดยที่การตัง้เครื่องภายนอกส่วนมากจะไปอยู่ในส่วนของการตัง้
เครือ่งภายใน 
 ขัน้ตอนที ่ 2 แปลงการตัง้ภายในใหเ้ป็นการตัง้เครื่องภายนอก
เป็นการทบทวนงานในการปรบัตัง้เครือ่งจกัรอกีครัง้และเปลีย่นจากงาน
ตัง้เครื่องภายในมาเป็นงานตัง้เครื่องภายนอกใหไ้ด้มากที่สุดเพื่อที่จะ
สามารถด าเนินกจิกรรมในระหว่างที่เครื่องจกัรยงัท างานและลดเวลา
การหยุดเดนิของเครื่องจกัร ตวัอย่างเช่น การอุ่นแม่พมิพ์ใหร้้อนก่อน
ดว้ยเครื่องท าความรอ้นแทนการใหค้วามรอ้นดว้ยการฉีดพลาสตกิ ใช้
อุปกรณ์ทีก่ าหนดต าแหน่งโดยอตัโนมตัแิทนการวดัค่า และการท าใหทุ้ก
อยากเป็นมาตรฐานเช่น ความสงูของแมพ่มิพแ์ต่ละชุด 
        ขัน้ตอนที ่ 3 ปรบัปรุงการตดิตัง้เครื่องจกัรในทุกๆ แง่มุมใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้นอกเหนือจาก 2 ขัน้ตอน ทีก่ล่าวมาในเบื้องต้น 
ข ัน้ตอนที่3จะเป็นการลดเวลาการติดตัง้ที่ยงัเหลืออยู่ให้เวลาในการ

ปรบัตัง้เครื่องจกัรลดลงมากขึ้น ตวัอย่างเช่น มพีนักงานมากกว่า 1 
คนท างานไปพรอ้มๆ กนั ใช้ปากกาจบัยดืแบบปล่อยเร็ว (Quick-Release 
Clamp) แทนการใชน็้อตและสลกัเกลยีว 
 
2.2 แผนภมิูกระบวนการไหล 
        เป็นแผนภูมทิี่ส าคญัในการวเิคราะห์รายละเอียดการไหลของ
กระบวนการท างานที่สามารถบอกถึงการไหลของ ชิ้นส่วน วตัถุดิบ 
พนักงานและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ เพื่อ
ใช้ในการพจิารณา วเิคราะห์ และเพื่อการปรบัปรุงข ัน้ตอนการท างาน 
หลังจากนัน้จึงเก็บข้อมูลข ัน้ตอนการท างานตัง้แต่ต้นจนจบโดยใน
แผนภมูกิระบวนการไหลจะใชส้ญัลกัษณ์มาตรฐานต่างแสดงในแผนภูมิ
แทนงานแต่ละประเภท โดยสามารถแบ่งงานออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
งานประเภทการปฏบิตังิาน, งานประเภทการตรวจสอบ, งานประเภท
การเคลือ่น, งานประเภทการคอย และ งานประเภทเกบ็ [4] 
 
2.3 หลกัการ ECRS 
    เป็นหลกัการพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการท างานให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ควบคู่ไปกบัเครื่องมอือื่น โดยหลกัการ ECRS มี
หลกัการดงันี้ [4] 
         1. ขจดังานทีไ่ม่จ าเป็นทัง้หมด (Eliminate All Unnecessary Work: E) 
ประกอบดว้ย งานทีไ่มส่รา้งมลูค่าเพิม่ งานทีไ่ม่มวีตัถุประสงค์ และงาน
ทีไ่มต่อ้งสนองความตอ้งการ ซึ่งบ่อยครัง้เกดิจากจากขาดการวเิคราะห์
กระบวนการท างาน ท าให้เกดิการรอคอยหรอืการท างานซ ้าซ้อนอยู่
บ่อยครัง้เป็นต้น ซึ่งสิง่เหล่านัน้ลว้นน ามาซึ่งความสูญเปล่าในกระบวน 
การท างาน  
         2. รวมขัน้ตอนการปฏบิตังิานเขา้ดว้ยกนั (Combine Operation or 
Element: C) เพื่อลดความซ ้าซ้อนในการท างาน ความล่าชา้ การรอ 
เป็นตน้เพือ่สรา้งความสมดุลในการผลติ  
         3. สลบัสบัเปลี่ยนล าดบัการปฏบิตังิาน (Change the Sequence 
of Operation, Rearrange: R) ล าดบัการปฏบิตังิานสามารถเปลีย่น 
แปลงไดต้ามความเหมาะสมในการท างาน โดยทีส่ามารถวเิคราะห์ได้
จากแผนภูมกิระบวนการไหล ซึ่งเป็น1ในเครื่องมอืที่จะท าให้สามารถ
เหน็ภาพกระบวนการท างานไดอ้ย่างชดัเจน 
         4. ท างานใหง้่ายขึน้ (Simply the Necessary Operation : S) 
นอกจาก 3 ขัน้ตอนทีก่ล่าวมาแลว้การท างานใหง้่ายขึน้อาจจ าเป็นต้อง
อาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ โดยอาจจะน าการท างานหรอืแนวคดิของ
อุตสาหกรรมอื่นมาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่ยากที่สุดของ
หลกัการ ECRS 
 
2.4 การท าให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) 
        โดยระบบกรผลติในโรงงานหากขาดการจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน
จะก่อใหเ้กดิปัญหาและความผดิพลาด เนื่องจากจ านวนพนักงาน การ
สื่อสาร ความเขา้ใจ การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงต่างเป็นต้น ซึ่ง วูมาค, 
เจมส ์พ ีและ โจนส ์แดเนียล [5] ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหนังสอืแนวคดิแบบลนี
ว่า งานมาตรฐานเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้งานเสร็จสมบูรณ์ได้ใน
ระยะเวลาทีม่อียู่และท าให้งานที่เสร็จสมบูรณ์นัน้มคีวามถูกต้องตัง้แต่
ครัง้แรกของทุกๆ ครัง้ของการผลติ      
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        ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นนัน้ จะต้องมกีารด าเนินกจิกรรม
หลกั 3 อย่างดงัต่อไปนี้ [6]                             
         1. การจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นเอกสาร  
         2. การเน้นจุดส าคญั  
         3. การจดัการฝึกอบรมและการสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงาน 
 
3. การด าเนินงานวิจยั 
3.1 การศึกษาสภาพและขัน้ตอนการท างานกระบวนการปรบัตัง้
เครื่องจกัร 
 ในการผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไมจ้ าเป็นต้องใช้เครื่องจกัรใน
การผลิต โดยเครื่องจักรที่ใช้นัน้จ าเป็นต้องมีพนักงานในการเดิน
เครื่องจกัร (Manual Machine) ซึ่งเครื่องจกัรทีก่ล่าวมานี้ไดน้ ามาใช้
เป็นกรณศีกึษา เรยีกว่าเครือ่งจกัร A มจี านวนเครื่องจกัรคดิเป็นรอ้ยละ
80 ของเครือ่งจกัรทัง้หมดของบรษิทัและเป็นเครื่องจกัรหลกัทีใ่ชใ้นการ
ผลิตสินค้า โดยเครื่องจักร A ท าหน้าที่ในการตัดและประกบแผ่น
พลาสติกเข้าด้วยกันให้เป็นถุงพลาสติกตามขนาดที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
หลงัจากที่ได้ถุงพลาสติกแล้วก็จะแยกสู่กระบวนการถัดไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 
        ในการผลติแต่ละวนัพนักงานจะท างานตามเวลาปกติ 8 ชม. 
โดยการผลติจะใชว้ตัถุดบิที่เป็นมว้นพลาสติกทีผ่่านการพมิพ์ลายแล้ว 
โดยทัว่ไปจ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นรุ่นการผลติทุกๆ 2 วนั หากไม่มคี าสัง่
ใหเ้ปลีย่นแบบเร่งด่วน เนื่องจากทางบรษิทัมกีารผลติแบบเป็น Lot โดย
ก าหนด 1 Lot เท่ากบัการผลติโดยใชว้ตัถุดบิ 1 มว้น ซึง่วตัถุดบิ 1 มว้น
จ าเป็นต้องใช้เวลาการผลติ 2 วนั โดยสนิค้าแต่ละชนิดจ าเป็นต้องใช้
วตัถุดบิหรอืมว้นพลาสติกขนาดแตกต่างกนัไป ในการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิตแต่ละครัง้ใช้เวลาครัง้ละประมาณ 1 ชม. โดยพนักงานที่ประจ า
เครือ่งจะสามารถเปลีย่นรุ่นเครื่องจกัรและด าเนินงานทุกขัน้ตอนเองได้
ด้วยเพียงคนเดียว ยกเว้นในกรณีที่ต้องมกีารเปลี่ยนม้วนพลาสติก
จ าเป็นตอ้งใหพ้นกังานทัว่ไปเขา้มาช่วยยกมว้น 
        จากการส ารวจสภาพปัจจุบนัการเปลีย่นรุ่นของเครือ่งจกัรท าให้
ทราบถึงข ัน้ตอนและรายละเอียดของการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัร โดย
พนักงานที่ประจ าเครื่องจะเริม่ด าเนินการเปลี่ยนรุ่นหลงัจากทีง่านชิ้น
สุดทา้ยถูกดงึออกจากเครือ่ง ในขณะเดยีวกนัเครือ่งจกัรกจ็ะหยุดท างาน
เนื่องจากพนักงานจะต้องน าชิ้นงานที่ได้มาเรยีงและตรวจสอบอีกครัง้
เพื่อส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไป หลงัจากนัน้พนักงานจะท าข ัน้ตอน
การเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรต่อไปทลีะขัน้ตอนจนเสรจ็ ซึ่งในระหว่างการ
เปลีย่นรุ่นเครือ่งจกัรจะหยุดเดนิเครือ่ง 
 
3.2 ขัน้ตอนการศึกษา 
        จากการศกึษาเพือ่ลดเวลาการเปลีย่นรุ่นเครือ่งจกัรโดยสามารถ
แสดงขัน้ตอนการศกึษาไดด้งัรปูที ่2 
 
 

 
 

รปูที ่2 ข ัน้ตอนการศกึษา 
 
3.3 เครื่องมือในการศึกษา/การวิจยั 
 3.3.1 Single Minute Exchange of Die (SMED) 
 3.3.2 แผนภมูกิารไหล (Flow Process Chart) 
 3.3.3  หลกัการ ECRS 
  3.3.4  แผนภมูกิจิกรรม (Activity Chart) 
        3.3.5  ตารางเกบ็ขอ้มลู ใชใ้นการบนัทกึขัน้ตอนและระยะเวลา
ในการปรบัตัง้เครือ่งจกัรในแต่ละครัง้ 
 3.3.6  กล้อง ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข ัน้ตอน
การท างาน เพื่อสามารถเขา้ใจในกจิกรรมและสร้างหวัข้อกจิกรรมใน
ตารางเกบ็ขอ้มลู  
  
4. ผลการด าเนินงานวิจยั 
4.1 ผลท่ีได้จากการเกบ็ข้อมลูก่อนการปรบัปรงุ  
        จากการบนัทกึวดีโีอในระหว่างการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัร และ
น ามาบนัทกึลงตารางเกบ็ขอ้มลูโดย การเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรทัง้หมด 
10 ครัง้ ในระยะเวลา 1 เดอืน ท าให้สามารถแบ่งการท างานออกเป็น 
21 ข ัน้ตอน ใชเ้วลาทัง้หมดโดยเฉลีย่ 3,181 วนิาท ี(ประมาณ 53 นาท)ี  
         ในส่วนของพนกังานทีป่ฏบิตังิานประจ าเครือ่งจะเป็นคนเปลีย่น
รุ่นเครื่องจกัรเองทุกครัง้และท าทุกขัน้ตอนเพยีงคนเดยีว ซึ่งในขณะที่
ท าการเปลีย่นรุ่นเครื่องจกัร เครื่องจกัรจะไม่สามารถท างานไดจ้นกว่า
พนักงานประจ าเครื่องจะเปลีย่นรุ่นเสรจ็และกลบัมาเริม่เดนิเครื่องจกัร
เพือ่เริม่การผลติงานรุ่นใหมอ่กีครัง้ 
 
4.2 การวิเคราะหข์ัน้ตอนการท างานโดยใช้เทคนิค SMED 
        น าเข้ามูลที่ได้จากการบันทึกมาวิเคราะห์  โดยที่ก่อนการ
ปรบัปรุงทุกขัน้ตอนจะเป็นงานในทีท่ าโดยพนักงานเพยีงคนเดยีว ซึ่ง
หลงัจากการวเิคราะห์ท าให้สามารถเปลี่ยนงานในมาเป็นงานนอกได้
เพิม่มากขึน้ จากงานในทัง้หมด 21 ข ัน้ตอนเหลอืเพยีง 12 ข ัน้ตอน โดย
ถ้าค านวณจากเวลาสามารถลดเวลางานใน จากทัง้หมด 3,181 วนิาที
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เหลอื 2,392 วนิาท ีโดยสามารถลดเวลาลงไปได้เท่ากบั 789 วนิาท ี
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 24.80 ดงัทีแ่สดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหง์านนอกและงานในโดยใช ้SMED 

 
 
4.3 การปรบัปรงุแต่ละกระบวนการโดยใช้แผนภมิูการไหล (Flow 
Process Chart), ECRS และ แผนภมิูกิจกรรม 
        หลงัจากที่ปรบัปรุงกระบวนการโดยการเปลี่ยนงานในออกมา
เป็นงานนอกแลว้ ในบางขัน้ตอนสามารถปรบัปรุงเพื่อลดระยะเวลาของ
งานในและงานนอกเพิม่ขึน้ไดอ้กี ดงันัน้จงึน าแผนภมูกิารไหล, หลกัการ
ECRS และแผนภมูกิจิกรรมมาใช ้โดยน าแนวคดิ 5ส. มาเป็นพื้นฐานใน
การท างาน โดยเริม่จากการใชแ้ผนภมูกิารไหลดงัทีแ่สดงในตารางที ่2 
 4.3.1  การปรบัปรุงงานในโดยใชห้ลกัการของ ECRS 
         จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเกือบทัง้หมด
เป็นการท างาน มีเพียง 1 กิจกรรมเท่านัน้ที่เป็นการตรวจสอบ ซึ่ง
จ าเป็น ตอ้งท าก่อนการเริม่การผลติงานรุ่นใหม่ เพื่อใหแ้น่ใจว่างานทีจ่ะ
ผลติออกมานัน้จะเป็นไปตามรปูแบบและขนาดทีก่ าหนดไว้ 
         โดยหลงัจากวเิคราะห์ในแต่ละขัน้ตอนสามารถปรบัปรุง
งานภายในเพิม่เตมิโดยใชห้ลกัการของ ECRS ไดด้งันี้ 
            - ใชห้ลกัการขจดังานทีไ่ม่จ าเป็นทัง้หมด (E) ในขัน้ตอน
ท าความสะอาดหน้าเครือ่ง และในขัน้ตอนวดัหน้าเครือ่งส าหรบังานใหม่ 
  - ใชห้ลกัการสลบัสบัเปลีย่นล าดบัการปฏบิตังิาน (R) ใน
ขัน้ตอนขยบัลวดและขัน้ตอนมาคจุด 
 4.3.2 การปรบัปรุงงานภายนอกโดยใชห้ลกัการของECRS 
            ใชห้ลกัการท างานใหง้่ายขึน้ (S) ในขัน้ตอนของการเตรยีม
เครือ่งมอื 

ตารางที ่2 แผนภมูกิารไหลของกระบวนการหลงัการปรบัปรุง 

 
 
        หลงัจากการปรบัปรุงโดยใชห้ลกัการECRS ในขัน้ตอนที ่12-16 
ในตารางที่ 3 แลว้ท าให้สามารถลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรของ
งานในลงเพิม่ได้อกี 757 วนิาท ีและสามารถลดงานนอกเพิม่ไดอ้กี 71 
วนิาท ีดงัทีแ่สดงในตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ผลก่อนและหลงัการปรบัปรุงโดยใชห้ลกัการ ECRS 

 
 
เพื่อที่จะสามารถลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรลงอีก แต่เนื่องจาก
พนักงานประจ าเครื่องต้องท างานกบัเครื่องจกัรตลอดเวลาเพื่อท าการ
ผลติเนื่องจากเป็นเครื่องจกัรManual จงึไดน้ าข ัน้ตอนหลงัการปรบัปรุง
มาวเิคราะหเ์พิม่โดยใชแ้ผนภมูกิจิกรรมเขา้มาช่วย โดยเพิม่พนักงานให้
การเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรเพิม่อกี 1 คน ซึ่งเป็นพนักงานทัว่ไป โดยท า
หน้าที่ช่วยเหลอืพนักงานประจ าเครื่องในการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัรใน
ส่วนของงานใน ดงันัน้ในขัน้ตอนที่พนักงานทัง้ 2 คนช่วยกนัจะท าให้

                              

1    ็              132 - 

2         14 - 

3 ถ               30 - 

4               81 - 

5               67 - 

6           22 - 

7                 36 - 

8                   306 - 

9      ๊             20  -

10 ถ               ็     ษ    ็  63  -

11                        41  -

12                 101 - 

13                        247  -

14                             237  -

15        709  -

16       183  -

17                    82  -

18                  ็  118  -

19                    78  -

20     ็  20  -

21                       594  -

       3,181 2,392 789

      งานใน งานนอก       งานใน งานนอก

1    ็              132  132 

2         14  14 

3                 30  30 

4               81  81 

5               67  67 

6           22  22 

7                 36  36 

8       +         306  306 

9      ๊             20  20 

10 ถ               ็     ษ    ็  63  63 

11                        41  41 

12                 101  30 

13                        247  171 

14                             237  65 

15       183  183 

16        709  200 

17                    82  82 

18                ็  118  118 

19                    78  78 

20     ็  20  20 

21                       594  594 

รวมเวลา 3,181   2,392   789      2,353   1,635   718      

กอ่นการใช ้ECRS หลงัการใช ้ECRS

    ต  ล  ด บ
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เวลาในการท างานของขัน้ตอนงานในนัน้ลดลงจากเวลาเดมิครึ่งหนึ่ง
ดงัทีแ่สดงในตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 แผนภมูกิจิกรรมหลงัการปรบัปรุง 

 
 
 จากการปรบัปรุงโดยใชแ้ผนภมูกิจิกรรมดงัทีแ่สดงในตารางที่ 4 
สามารถลดเวลาในส่วนของงานในลงไดอ้กี 252 วนิาท ีโดยการท างาน
ร่วมกบัพนกังานทัว่ไปทีม่าช่วยแบ่งภาระงาน จากเดมิก่อนการปรบัปรุง
งานในตอ้งใชเ้วลา 1,635 วนิาท ีและหลงัการปรบัปรุงสามารถลดเวลา
งานในเหลอื 1,383 วนิาท ีการเพิม่พนกังานผูช้่วยอกี 1 คน จะสามารถ
ช่วยลดเวลาท างานในขัน้ตอนงานในได้แก่ หมุนน็อตหน้าเครื่อง ถอด
หน้ายางและเกบ็กระดาษรองน็อต เอาหน้ายางออกจากเครื่อง ใส่หน้า
ยางและใส่น็อต ปรบัต าแหน่งหน้ายาง และขนัน็อต นอกจากนี้พนักงาน
ผูช้่วยยงัสามารถน าข ัน้ตอนการท าความสะอาดหน้ายางมาท าในขณะที่
พนกังานประจ าเครือ่งท าความสะอาดหน้าเครือ่งอยู่                 
 
4.4 การก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างาน 
        หลงัจากการปรบัปรุงกระบวนการและขัน้ตอนการเปลี่ยนรุ่น
เครื่องจกัรโดยใชเ้ทคนิค SMED ร่วมกบัแผนภูมกิารไหล, ECRS และ
แผนภูมกิิจกรรม จงึได้น าข ัน้ตอนที่ได้หลงัจากการปรบัปรุงมาจดัท า
เป็นมาตรฐานขัน้ตอนการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัร โดยน าไปติดไว้ข้าง
เครื่องจกัร A บรเิวณทีพ่นักงานสามารถมองเหน็ไดง้่าย โดยระบุเวลา 
เครื่องมอื และข้อควรระวงั เพื่อให้พนักงานท างานได้สะดวกมากขึ้น 
และเป็นแบบแผนในการเปลีย่นรุ่นการผลติในครัง้ถดัไป 
 
 

4.5 การเปรียบเทียบทางเลือกอ่ืน 
        นอกเหนือจากการเปลีย่นรุ่นการผลติทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณการ
ผลติไดแ้ลว้ ยงัมวีธิอีื่นอกีทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณการผลติไดอ้กีเช่น การ
เพิม่เครื่องจกัร และการเพิม่ชัว่โมงการท างานนอกเวลาเป็นต้น ดงันัน้
จงึได้น าวธิกีารดงักล่าวมาเปรยีบเทยีบกนัเพื่อหาวธิกีารเพิม่ก าลงัการ
ผลติทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการผลติถุงพลาสตกิใส่ดอกไมข้องบรษิทัที่
ไดท้ าการศกึษาในครัง้นี้ 
  ในการค านวณเปรยีบเทยีบดา้นต้นทุน ไดท้ าการพจิารณาจาก
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการใชท้รพัยากรการผลติทีม่ากขึน้ จากนัน้ค านวณ
เป็นตน้ทุนต่อชิน้ ดงัแสดงในตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบวธิกีารเพิม่ก าลงัการผลติ 

 
 
       จากตารางที่ 5 ท าให้ทราบว่า แนวทางการลดเวลาเปลีย่นรุ่น
เครือ่งจกัรมคี่าใชจ้่ายต ่าทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัแนวทางอื่น  นอกจากนัน้การ
เปลี่ยนรุ่นเครื่องจักรยังไม่จ าเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ส าหรับการวาง
เครือ่งจกัร หรอืการเพิม่ชัว่โมงการท างานทีพ่นักงานจะต้องท างานมาก
ขึน้ รวมถงึค่าใชจ้่ายโสหุย้ต่างๆในการท างานนอกเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย 
 
5. สรปุผลการศึกษา 
        จากการศึกษาการลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร โดยใช้
เครื่องจกัร A เป็นกรณีศึกษา ท าให้สามารถลดเวลาการปรบัตัง้
เครื่องจกัรได้ 1,798 วนิาท ีจากเดิมก่อนการปรบัปรุงใช้เวลา 3,181 
วนิาท ีหลงัการปรบัปรุง 1,383 วนิาท ีดงัทีส่รุปในตารางที ่6 
 
ตารางที ่6 สรุปเวลาการเปลีย่นรุ่นเครือ่งจกัรก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

ความสูญเปล่า 
ก่อนปรบัปรงุ 

(วินาที) 
หลงัปรบัปรงุ 

(วินาที) 
เวลาท่ี
ลดลง 

การเปลีย่นรุ่น
เครื่องจกัร 

งานใน งานนอก งานใน งานนอก 
3,181 0 1,383 718 56.52% 

 
 การเปลีย่นรุ่นเครื่องจกัรท าใหส้ามารถผลติชิ้นงานไดเ้พิม่มาก
ขึน้ประมาณ 500 ชิน้ต่อวนัหรอืเท่ากบั 132,000 ชิน้ต่อปี ซึง่ท าใหเ้พยีง
พอที่จะส่งสนิค้าให้ครบตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการ ถึงแมว้่าจะต้องมี
การเพิม่พนักงานอีก 1 คน แต่ท าให้การปรบัตัง้เครื่องจกัรมปีระสทิธภิาพ
มากขัน้  
        จากขอ้มลูการศกึษาถึงแมว้่าผลจะสรุปออกมาว่าการลดเวลาการ
เปลี่ยนรุ่นจะมตี้นทุนทีต่ ่าทีสุ่ด แต่จะต้องใช้คนงานเพิม่ขึ้นอีก 1 คน ซึ่ง
หมายถึงความหลากหลายหรือความแปรปรวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

       :                        A              

 ผ  : ผ                    

    
(      )     (      )

     ๊             10      ๊             10

31.5 31.5

                       20.5                        20.5
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                            65 -
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       200 -

                 ็  59                ็  59

                   39                    39
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                      594 -

รวม 1,383     รวม 252

       ผ  ช       ไ                
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ปฏบิตังิานดว้ยคนมากกว่า 1 คน ดงันัน้การควบคุมความหลากหลายท าได้
โดยการจดัท ามาตรฐานในการท างาน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยัมดีงัต่อไปนี้ 
 1. ควรมกีารอบรมอย่างต่อเนื่องเพือ่ใหพ้นกังานมคีวามช านาญ
ในการเปลีย่นรุ่นเครือ่งจกัรจงึจะสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้ 
 2. ควรมกีารเจรจาเพื่อขอความร่วมมอืกบัทางซพัพลายเออร์ 
เพื่อให้วตัถุดบิมคีุณภาพอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากวตัถุดบิทีด่จีะท าให้
การเปลีย่นรุ่นท าไดง้า่ยขึน้ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
        ตัง้แต่การเริม่ต้นศกึษา จนสามารถท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จ
และสมบรูณ์เป็นรปูเล่ม ดว้ยความกรุณาและเอาใจใส่เป็นอย่างดยีิง่จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ปาลีร ัฐ เลขะวัฒนะ ที่ได้ให้ความกรุณาให้
ค าปรกึษาและแนะน าแนวทางในการด าเนินงานในการค้นควา้ รวมไป
ถงึแนวคดิและขอ้เสนอแนะต่างๆ ตลอดจนการตรวจทานขอ้บกพร่อง
ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ให้มคีวามสมบูรณ์ ผู้ศกึษาขอขอบคุณอาจารย์ที่
ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง  ที่ประสิทธ์ประสาทวิชา 
ความรู ้และประสบการณ์ ตลอดจนอ านวยความส าเรจ็ใหแ้ก่ผูศ้กึษา 
        สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าของบริษัทละพนักงานทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือและอนุญาตให้ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาศึกษาและเป็น
ประโยชน์แก่ผูอ้ื่นในอนาคต นอกจากนี้ขอขอบคุณผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุก
ท่าน ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ จนกระทัง่ส าเร็จ
การศกึษาและบรรลุเป้าหมายตามทีผู่ศ้กึษาไดต้ัง้ใจไว้ 
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตตลบั U ด้วย  QC 7 Tools  
REDUCING THE DEFECT IN CASSETTE U PRODUCTION PROCESS 

BY QC 7 TOOLS  
 

อนุรกัษ ์ผูฐ้านิสสร1 และ ปาลรีฐั เลขะวฒันะ2 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น  1771/1 ซ.พฒันาการ37 ถ.พฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 102501 

โทร. 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700  ph.anurak_st@tni.ac.th1 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 1771/1 ซ.พฒันาการ37 ถ.พฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 102502 

โทร. 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700  paleerat@tni.ac.th2 
 
 

บทคดัย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทจุดด าฝังเนื้อ
พลาสตกิ จากกระบวนการผลติตลบั U ของเครื่องฉีดรหสั 3U ทีก่ าลงัประสบ
ปัญหาด้านคุณภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools พรอ้มพจิารณาตาม
เทคนิค 4M ได้แก่ Manpower Machine Materials และ Method  ในงานวจิยั
ได้เก็บรวบรวมขอ้มูลการผลิตด้วยแผ่นตรวจสอบ (Check sheet) เป็น
ระยะเวลา 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 ถงึ เดอืนมนีาคม 2559 มาแจก
แจงปัญหาและความถี่ด้วยผงัพาเรโต้ (Pareto Diagram) เพื่อแบ่งแยก
ความส าคญัปัญหาทีค่วรเร่งแก้ไข พรอ้มน าเทคนิค 4M มาวเิคราะหด์้วยผงั
กา้งปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิทีท่ าใหเ้กดิจดุด าฝังเนื้อ
พลาสติก จากการค้นหาสาเหตุ ท าใหส้ามารถสรา้งมาตรการโต้ตอบปัญหา
เพื่อขจัดต้นตอที่สาเหตุโดยไม่ต้องเพิ่มการตรวจสอบมากขึ้น ผลการ
ด าเนินงานหลังการปรับปรุงตัง้แต่ตัง้แต่เดือนเมษายน 2559 ถึง เดือน
มถิุนายน 2559 เป็นระยะเวลา 3 เดอืน สามารถลดของเสยีประเภทจุดด าฝัง
เนื้อพลาสติกลงจากเดิม 19,483 ชิ้น ลดลงเหลือ 10,771 ชิ้น ลดลงร้อยละ 
44.72 และในด้านเศรษฐกจิ สามารถลดค่าเสยีโอกาสคดิเป็นมูลค่า 107,710 
บาทต่อปี 
ค าส าคญั: ผงัพาเรโต,้ ผงักา้งปลา, เทคนิค 4M 
 
ABSTRACT 
 The objective of this study is to reduce the defect in cassette U 
produced by 3U plastic injection machine by using QC 7 tools and 4M 
technique, which is Manpower Machine Materials and Method. In the 
study, the check sheet was utilized for data collection for three months 
from January 2016 to March 2016. The frequency of problem 
occurrence was identified by Pareto diagram to prioritize the problems. 
4M technique and Fishbone diagram were used to analyze the root 
causes of black spot. Then, the countermeasure was conducted to 
solve the problems at the root causes by not having additional 
inspection. The improvement action was carried out for three months 
from April 2016 to June 2016. The results show that the waste was 
reduced from 19,483 pcs to 10,771 pcs, which was 44.72% improved. 
From this improvement, the opportunity loss of 107,710 baht per year 
can be recovered. 
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1. บทน า 
 จากสภาวการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขนัทางธุรกิจที่รุนแรง 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก เป็นธุรกจิที่ไม่ได้ใช้
แรงงานเป็นหลกัและไม่จ าเป็นต้องใชเ้ทคโนโลยเีครื่องจกัรขัน้สูง โดย
ตน้ทุนหลกัของกจิการคอื วตัถุดบิในการผลติ ผูป้ระกอบการหลายราย
จงึแสวงหาวธิกีารลดต้นทุนการผลติ เพื่อใหต้้นทุนต ่ากว่าคู่แข่งใหม้าก
ที่สุด ตัวเลือกหนึ่ งคือการย้ายฐานผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งมตี้นทุนพลาสติกต ่ากว่าไทย [1] ใน
ขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคยุคใหม่มอี านาจการต่อรองสูงกว่าผูผ้ลติ ในยุคที่
มีการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง 
และใช้ในการเปรยีบเทยีบราคาและคุณภาพสนิค้าตามความต้องการ
ของผู้บรโิภค จงึส่งผลให้เกดิการแข่งขนัดา้นราคาพร้อมกบัการรกัษา
คุณภาพสินค้ า ให้ ได้ตามมาตรฐาน  เ ป็นความท้าทาย ให้แก่
ผูป้ระกอบการทีต่อ้งเผชญิ เพือ่รกัษาฐานธุรกจิผูป้ระกอบการต้องมกีาร
ปรบัตัวควบคู่กบัการพฒันา เพื่อให้กิจการมศีักยภาพเพียงพอที่จะ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในปัจจุบนัและอนาคตตลอดจนการประคอง
ธุรกจิให้อยู่รอดในตลาดได้ ในด้านการบรหิารและการจดัการ ต้นทุน
การผลติเป็นหวัใจส าคญัและเป็นปัญหาหลกัของกจิการหลายแห่งก าลงั
ประสบปัญหาอยู่ ซึ่งต้นทุนการผลิตนัน้เป็นส่วนที่ต้องมกีารบริหาร
จดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการจดัการความสูญเปล่าทีเ่กดิ
จากการกระท าของมนุษย์โดยการน าทรพัยากรไปใช้แต่ไม่ได้สร้าง
คุณค่าให้เกดิขึ้น [2] ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสนิค้าให้
สูงขึน้ ก าไรลดลงแต่ราคาขายเท่าเดมิ ท าใหบ้รษิทัมขีดีความสามารถ
ในการแขง่ขนักบัคู่แขง่น้อยลง 
       บรษิัทในกรณีศกึษาเป็นโรงงาน SMEs ผลติขึ้นรูปชิ้นส่วน
พลาสตกิ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ใน
ปัจจุบันบริษัทก าลังประสบปัญหาด้านคุณภาพจากของเสียใน
กระบวนการผลติเป็นปรมิาณมาก โดยเฉพาะของเสยีประเภทจุดด าฝัง
เนื้อชิ้นงานซึ่งเป็นปัญหาหลกัของกจิการ ท าให้เกดิความสูญเปล่าใน
การท าลายชิ้นงาน และเป็นการเพิม่ระยะเวลาการผลติเพื่อผลติสนิค้า
ขึน้มาทดแทนชิ้นงานที่เสยีไป เมื่อมยีอดสัง่ซื้อครัง้ละมากๆจากลูกค้า 
โรงงานมกัประสบปัญหาการผลติไมท่นัต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
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        การวจิยันี้ได้เลอืกผลติภณัฑ์หลกัของกจิการคอื ชิ้นส่วนทาง
การแพทย์ เป็นรูปแบบตลบัพลาสติกที่ใช้ส าหรบัทดสอบปัสสาวะกบั
สารเคมสี าหรบัอ่านผลทดสอบ ทัง้นี้ผลติภณัฑ์ชิ้นส่วนทางการแพทย์ม ี
3 ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่  
 1. ตลบั U คอื ตลบัทดสอบปัสสาวะเพือ่หาสารเสพตดิ 
 2. ตลบั S คอื ตลบัทดสอบโลหติเพือ่ตรวจหาโรครา้ยแรง  
 3. ตลบั MIDSTREAM คอื ตลบัทดสอบการตัง้ครรภ์  
        จาก 3 ผลติภณัฑ์นี้  ผูศ้กึษาเลอืกสายการผลติตลบั U เพราะ
เป็นผลติภณัฑ์หลกัของกจิการและมยีอดการสัง่ซื้อตลอดทัง้ปี ชิ้นงาน
ตลบั U เป็นชิ้นงานสขีาวตลอดทัง้ชิ้น จงึห้ามมสีิง่แปลกปลอมหลุด
แทรกเขา้ไปในชิน้งาน  
        การวจิยัไดท้ าการศกึษาและแกไ้ขปัญหาดว้ย QC 7 Tools ซึ่ง
เครื่องมอืชนิดนี้จะช่วยใหส้ามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จรงิของปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบตัิงานสามารถปรับปรุงกระบวนการท างาน 
กระบวนการผลติได้อย่างตรงจุดและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพื่อลดของ
เสยี ลดตน้ทุน เพิม่ผลก าไร และช่วยใหบ้รษิทัสามารถแข่งขนักบัผูผ้ลติ
รายอื่นไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
2. หลกัการและทฤษฎี 
2.1 เจด็ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหาแบบ QC 
       การแกไ้ขปัญหาแบบ QC เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและไดผ้ล
ลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด ผูแ้กปั้ญหาจ าเป็นตอ้งรูถ้งึกฎระเบยีบ กตกิา ในการแกไ้ข
ปัญหา เพือ่ใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้อย่างเป็นระบบมขี ัน้ตอน 
ตามรูปที ่1 (1) โรงงานหลายแห่งเมือ่พบเจอปัญหาจะใชว้ธิกีารแกไ้ข
ปัญหาแบบธรรมดา คอื การแก้ไขปัญหาจากการลองผดิลองถูก หรอื
เกดิจากความรู้และประสบการณ์จากการปฏบิตัิงานที่ไดส้ะสมมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งน ามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา ผลที่ได้คือ บางปัญหา
สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างตรงจุดถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ และบางปัญหาแกไ้ขได้
ไมต่รงจุด เพยีงแกไ้ขกระบวนการหนึ่งแต่ไปกระทบกบักระบวนการอื่น
ท าให้ปัญหาถูกจดัการลงชัว่คราว และในกรณีการแก้ไขปัญหาแบบ
ธรรมดานี้ หากผูแ้กไ้ขปัญหาทีข่าดความรูแ้ละประสบการณ์ จะท าใหผู้้
แกไ้ขปัญหาอาจจะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด ซึ่งต่างจาก
การแกไ้ขปัญหาแบบ QC ตามรูปที ่1 (2) ในการแกไ้ขปัญหาแบบ QC 
เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการเหตุและผล ตามหลักการทาง
วทิยาศาสตร์ ทุกๆปัญหานัน้ย่อมมสีาเหตุ และการแก้ไขปัญหาแบบ 
QC ตามขัน้ตอนจะช่วยให้สามารถพบเจอสาเหตุของปัญหาทีแ่ท้จรงิ
และตรงจุด โดยที่ผู้แก้ไขปัญหาไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ที่ซับซ้อน
มากมาย แต่ต้องมคีวามรู้พื้นฐานที่ดี ถึงแม้ความรู้นัน้จะเป็นความรู้
แบบพืน้ๆ กส็ามารถน าปฏบิตัต่ิอยอดและใชง้านใหเ้กดิประสทิธภิาพได้ 
 

 
รปูที ่1 กระบวนการแกปั้ญหา 

 เพื่อให้การแก้ไขเกิดประสิทธภิาพ มรีูปแบบการด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ สมาพนัธ์นักวทิยาศาสตร์และวศิวกรแห่ง
ประเทศญี่ปุ่ น (Japanese Union of Scientists and Engineering : 
JUSE) ไดเ้สนอเจด็ข ัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาแบบ QC ไว ้ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 1 ข ัน้ตอนทัง้ 7 จะช่วยให้ทมีแก้ไขปัญหาจะสามารถด าเนิน
กจิกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

ตารางที ่1 เจด็ข ัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาแบบ QC 

 
 
2.2 QC 7 Tools 
        ในการปรับปรุ งคุณภาพของกระบวนการผลิตให้ เกิด
ประสทิธภิาพยิง่ขึ้น จ าเป็นต้องมเีครื่องมอืทีเ่หมาะสมส าหรบัเกบ็รวม
รวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวเิคราะห์ จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุด ซึง่เครือ่งมอืของ QC 7 Tools มดีงันี้ (1) แผ่นตรวจสอบ (2) ผงั
พาเรโต ้(3) ผงักา้งปลา (4) ฮสีโตรแกรม (5) ผงัการกระจาย (6) กราฟ 
(7) แผนภูมคิวบคุม ใบบทความนี้ไดย้กตวัอย่างงานวจิยัทีน่ า QC 7 
Tools มาประยุกต์ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของเสยีจากกระบวนการผลติ มี
ดงันี้ 
        [3] ปัญหาตลบัเครื่องส าอางเป็นรอยขดีข่วนบรเิวณผวิหน้า ใน
การแก้ไขของเสยีไดใ้ชเ้ครื่องมอืคุณภาพ QC 7 Tools มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา โดยไดค้ดัเลอืกเครื่องมอื (1) ใบรายงานการตรวจสอบ 
(Check Sheet) เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู ลกัษณะของเสยีต าแหน่งต่างๆ 
(2) แผนภูมพิาเรโต้ ในการเรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหาและ (3) 
แผนผงัแสดงเหตุและผล หรอื แผนผงักา้งปลา จากการน าเครื่องมอืทัง้ 
3 ชนิดนี้มาประยุกต์ใชใ้นการลดของเสยีผลการวจิยัพบว่าชิ้นงานของ
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เสียลดลงเหลือ 24,621 ชิ้นในเดือนมกราคม ลดลงจากเดิม 83.51% 
สามารถปรับปรุงปริมาณของเสียลดลง 33.51% จากเป้าหมายและ
สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายเป็นเงนิ 561,267 บาท  
        [4] ปัญหาของเสยีจากกระบวนการผลติแปรงสฟัีนม ี5 ชนิด
ไดแ้ก่ ยางไมเ่ตม็ จุดยางด า แต่งเป็นรอย รอยหนีบใหญ่และฟองอากาศ 
การวจิยัไดเ้ลอืกเครื่องมอืคุณภาพ QC 7 Tools มาแกไ้ขปัญหา โดย
ก าหนดเป้าหมายการลดของเสียลดลงร้อยละ 40 เครื่องมอืที่เลือก
น ามาใช้ (1) แผนผงัแสดงเหตุและผล (2) แผนภูมพิาเรโต้ ในการ
เรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหา ซึ่งพบว่าร้อยละ 78.6 ของเสยีเกดิ
จากยางไม่เต็มจงึไดน้ าไปปรบัปรุงการผลติ ผลการวจิยัพบว่าของเสยี
จากการปรับปรุงลดลงจากร้อยละ 1.62 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.51 ถือว่า
สามารถท าให้ของเสยีลดลงได้รอ้ยละ 68.52 ถือว่าได้บรรลุเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไวก้่อนการปรบัปรุงในการลดของเสยีใหไ้ดร้อ้ยละ 40   
        [5] ปัญหาของเสยีกลุ่มยางแผ่น Part I11 B คอื ยางแหว่ง 
2,827 ชิ้นจากยอดผลิต 33,076 ชิ้นในเดือนกรกฎาคม การวิจยันี้ใช้
เทคนิค Quality Control Circle (QCC) โดยเลอืกใชเ้ครื่องมอืควิซี 7 
อย่าง มา 3 เครือ่งมอื ไดแ้ก่ (1) ใบรายการตรวจสอบ (2) แผนภูมพิาเร
โต ้และ (3) ผงัแสดงเหตุและผล มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูและแกไ้ขปัญหา
การผลติ หลงัการปรบัปรุงในเดอืนกนัยายนพบว่าของเสยีประเภทยาง
แหว่งลดลงเหลอื 1,450 จุด ลดลงจากเดมิ 48.71% สามารถปรบัปรุง
ยอดรวมของเสียได้ดีข ึ้น 74.61% ปริมาณของเสียลดลง 1,377 ชิ้น 
ประหยดัวตัถุดบิได ้6,816.90 บาท 
        [6] ลดของเสยีในกระบวนการผลติบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ โดยใช้
เครื่องมอืควบคุมคุณภาพ QC Tool ในการควบคุมคุณภาพและ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติ โดยใชเ้ลอืกใชเ้ครื่องมอื QC tool ไดแ้ก่ (1) 
ใบตรวจสอบ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของเสยี (2) แผนภูมพิาเรโต้ 
เพื่อเรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหา และ (3) แผนภูมกิ้างปลา เพื่อ
ช่วยในการวเิคราะห์สาเหตุและปัญหา จากการระดมความคดิในการ
แก้ไขน าไปสู่การปฏิบัติ พบว่าหลงัการปรับปรุงของเสียลดลงจาก 
1.53% เป็น 0.53% คดิเป็นมลูค่า 74,821 บาทต่อไป  
        [7] ลดของเสียประเภทจุดด าจากกระบวนการผลิต โดยใช้
เครือ่งมอืคุณภาพ QC Tool มาใชค้น้หาสาเหตุ ซึ่งไดเ้ลอืกเครื่องมอืใน
การวเิคราะห ์3 ชนิด ไดแ้ก่ (1) ใบตรวจสอบ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมของ
เสยีจากกระบวนการผลติ (2) แผนภูมพิาเรโต พจิารณาความถี่และ
เรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหา ด้วยกฎ 80:20 และ (3) แผนภูมิ
กา้งปลา ในการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวางมาตรการแก้ไข 
จากการเกบ็ขอ้มูลเดอืนมกราคมถงึมนีาคม 2556 พบว่าของเสยีจุดด า
จ านวน 2,844 ชิน้ คดิเป็นรอ้ยละ 53.41 ของงานเสยี หลงัจากปรบัปรุง
กระบวนการ ผลการด าเนินงานพบว่าของเสียประเภทจุดด าจากเดิม 
0.23% ลดลงเหลือ 0.07% คิดเป็น 69.56% ของเสียที่ลดลงสามารถคิด
มลูค่า 1,175,906.16 บาทต่อปี 
 
2.3 การตรวจสอบ non-value added 
 กจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คุณค่า (Non-Value Added Activities หรอื 
NVA) คอื กจิกรรมทุกกจิกรรมทีท่ าในโรงงานทีใ่ชท้รพัยากรแรงงาน 
เวลา เครือ่งจกัร ฯลฯ ทีใ่ชแ้ลว้สญูเสยีไปอย่างเปล่าประโยชน์ไป

สามารถสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้และกจิการ กจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คุณค่า
สามารถแบ่งไดเ้ป็นอกี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. กจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คุณค่า แต่จ าเป็นตอ้งท า คอื กจิกรรมที่
ตอ้งท าไมส่ามารถตดัทิง้ออกไปจากสายการผลติไดห้มด เพยีงแต่จ ากดั
ใหใ้ชน้้อยทีสุ่ดหรอืเท่าทีจ่ าเป็น 
 2. กจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คุณค่า และไมม่คีวามจ าเป็น คอื กจิกรรมที่
กจิการตอ้งเร่งหาใหเ้จอและตอ้งก าจดัทิง้ เพราะกจิกรรมตวันี้ไมเ่กดิ
ประโยชน์แก่กจิการ มแีต่สรา้งความสญูเปล่า ควรเร่งแกไ้ขโดยไว หาก
ปล่อยปะละเลยไปนานๆอาจท าใหพ้นกังานเกดิความเคยชนิและละเลย
ทีจ่ะสัง่เกตความสญูเปล่านี้ 
 
3. การด าเนินงานวิจยั 
3.1 ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 
 ผูว้จิยัได้ด าเนินงานตามแบบ 7 ข ัน้ตอนการแก้ไขปัญหาแบบ 
QC ในการแกไ้ขปัญหาชิ้นงานของเสยี ในการท างานร่วมกบัผูบ้รหิาร
และพนักงานในบรษิทัทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในสายการผลติตลบัชิ้นงาน U 
ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการด าเนินงาน ตามรปูที ่3 
 

 
รปูที ่3 วธิกีารด าเนินงานวจิยั 

3.2 เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
        เครื่องมอืการในการศกึษา ผูว้จิยัได้ออกแบบขึน้เพื่อให้เหมาะ
กบัสภาพการท างานภายในโรงงานดงัรูปที่ 4 โดยใบตรวจสอบ (Check 
Sheets) ไดก้ าหนดเวลาทีพ่นักงานต้องท าตรวจเชค็ สรุปยอดการผลติ
ทีไ่ดใ้นแต่ละวนั และลกัษณะบกพร่องของชิน้งาน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
        - จุดด าฝังเนื้องาน  
        - ชิน้งานเลอะคราบน ้ามนั  
        - ชิน้งานไมเ่ตม็ (แหว่ง)  
        - ชิน้งานบดิงอ 
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รปูที ่4 ใบตรวจสอบชิน้งาน 

 
4. ผลการวิจยั 
 จากตารางที ่2 การเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม – มนีาคม 
2559 มขีองเสยีในช่วงเวลาดงักล่าวจ านวน 20,288 ชิ้น พบประเภท
ลกัษณะบกพร่อง 4 ประเภท ไดแ้ก่ จุดด าฝังเนื้อพลาสตกิ 19,483 ชิ้น 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.97 ชิน้งานแหว่ง 571 ชิ้น คดิเป็นรอ้ยละ 0.06 ชิ้นงาน
เลอะคราบน ้ามนั 199 ชิ้น คดิเป็นร้อยละ 0.02 และชิ้นงาน บดิงอ 35 
ชิน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.004  
 

ตารางที ่2 ปรมิาณการผลติและของเสยีก่อนการปรบัปรุง 

 
 

 ประเดน็ปัญหาส าคญัทีต่้องเร่งท าการแกไ้ขเร่งด่วนในแผนภูมิ
พาเรโต ้รปูที ่5 ทีแ่สดงการเรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหาตาม “กฎ 
80:20” ผู้วจิยัเลอืกประเด็น “จุดด าฝัง่เนื้อพลาสติก” เป็นประเด็น
เร่งด่วนที่ต้องได้ร ับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีลักษณะ
บกพร่องประเภทจุดด าฝังเนื้อพลาสติก จ านวน 19,438 ชิ้น อตัราของ
เสยีคดิเป็นร้อยละ 96.03 ของจ านวนของเสยีทัง้หมด แสดงในตาราง   
ที ่5 
 
ตารางที ่5 ขอ้มลูสถติปิรมิาณของเสยีจากกระบวนการผลติตลบั U ของ

เครือ่งรหสั 3U ตัง้แต่เดอืนมกราคม-มนีาคม 2559 

ลกัษณะของเสีย 
จ านวน 
ของเสีย 

%ของเสีย %สะสม 

จดุด าฝัง่เนื้อ
พลาสตกิ 

19,483 96.03 96.03 

แหว่ง 571 2.81 98.84 
เลอะคราบน ้ามนั 199 0.98 99.82 

บดิงอ 35 0.17 100 
รวม 20,288 100  

 

 
รปูที ่5 แผนภมูพิาเรโตแ้สดงของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการฉดี

พลาสตกิ 
 
 จากส ารวจกระบวนการผลติชิ้นงานอย่างละเอียดพร้อมเก็บ
ขอ้มลู ตัง้แต่ตน้กระบวนการจนถงึกระบวนการนับและบรรจุเพื่อเตรยีม
ส่ง ซึง่อธบิายขัน้ตอนต่างๆดงัรปู 6 พบว่าตัง้แต่กระบวนการบด Scrap 
จนถึงกระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสตกิ มหีลายจุดทีเ่ป็นสาเหตุท าใหส้ิง่
สกปรกและฝุ่ นด าต่างๆ หลุดเข้าสู่กระบวนการผลติจนกระทัง่ขึ้นรูป
ออกมาเป็นชิ้นงาน สาเหตุเหล่านัน้มาจากเครื่องจกัร พนักงานและ
วธิกีารท างานทีท่ าใหเ้กดิของเสยีเหล่านัน้เกดิขึน้ 
 

 
รปูที ่6 ข ัน้ตอนการศกึษากระบวนการ 

 ในการวเิคราะห์หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปัญหาใช้เครื่องมอืของ 
QC 7 Tools คอื ผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) ดว้ยการระดมสมอง
จากผู้วจิยั ทมีงาน และผู้มปีระสบการณ์ เพื่อช่วยกนัระบุสาเหตุของ
ปัญหาที่อาจจะท าให้เกดิจุดด าฝังเนื้อพลาสติกให้ได้มากที่สุด ในการ
ระดมสมองใช้หลกั 4M มาพจิารณา พบว่ามหีลายกระบวนการท าให้
เกดิสิง่สกปรกปนเป้ือนสู่กระบวนการผลติตัง้ ดงันี้ 
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 1. ปัญหาจากพนักงาน (Manpower) ละเลยการรักษาความ
สะอาดในสถานทีท่ างาน จติส านึกเรื่องความสะอาดลดลง พนักงานน า
ชิน้งานสกปรกมารวมกบัชิน้งานด ี 
 2. ปัญหาจากเครือ่งจกัร (Machine) ไดแ้ก่เครือ่งฉดี เครือ่งผสม
เมด็และเครื่องบด Scrap ขาดการบ ารุงตรวจเชค็ และการดูแลรกัษา
ความสะอาด 
 3. ปัญหาจากวัตถุดิบ (Material) สถานที่จ ัดเก็บวัตถุดิบไม่
สะอาด เกดิการปนเป้ือนของวตัถุดบิก่อนน าไปใช ้ท าใหส้ิง่สกปรกหลุด
เขา้สู่กระบวนการผลติ  
 4. ปัญหาจากวธิกีาร (Method) ขาดการประสานงานระหว่าง
ทีมช่างและทีมผลิต ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกด าเนินการแก้ไขที่
ตน้เหตุ 
      ทัง้ 4 ประเด็นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาด้านคุณภาพ
เกีย่วกบัจุดด าฝังลกึทัง้สิน้ แสดงดงัรปูที ่7 
 ดงันัน้มาตรการการโตต้อบปัญหาจงึเกดิขึน้เพือ่ขจดัประเดน็ทัง้ 
สีป่ระเด็นนี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเพิม่การตรวจสอบ
ของเสยี ซึ่งการตรวจสอบจะเป็นต้นทุนการผลติทีเ่พิม่ขึน้โดยไม่สรา้ง
คุณค่า จะเหน็ไดว้่าในงานวจิยันี้ การปรบัปรุงของเสยีในขบวนการผลติ
สามารถท าไดโ้ดยการใชเ้ครือ่งมอื QC 7 tools โดยไมม่ตีน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้
จากการตรวจสอบ 
 

 
รปูที ่7 ผงักา้งปลาแสดงเหตุและผลสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิลกัษณะบกพร่อง 

 
5. สรปุผลการวิจยั 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียประเภทจุดด าฝังเนื้ อ
พลาสติกของบรษิัทตวัอย่าง ก่อนการปรบัปรุงตัง้แต่เดอืนมกราคม-
มนีาคม และหลงัการผลติตัง้แต่เดอืนเมษายน-มถุินายน แสดงขอ้มลูใน
รูปแบบกราฟ ในรูปที่ 8 เพื่อเปรยีบเทยีบ พบว่าจ านวนของเสยีก่อน
การปรบัปรุงกระบวนการผลติตัง้แต่เดอืนมกราคม-มนีาคม มจี านวน 
19,483 ชิ้น และของเสยีหลงัปรบัปรุงตัง้แต่เดอืนเมษายน-มถุินายน มี
จ านวน 8,712 ชิ้น ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื ของเสยีลดได้ 10,771 ชิ้น คดิเป็น
รอ้ยละ 44.72 

 
รปูที ่8 กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณของเสยีก่อนและหลงัการ 

ปรบัปรุง 
 
 จากการปรบัปรุงทีท่ าใหป้รมิาณของเสยีลดลงจ านวน 10,771 
ชิ้น สามารถค านวณเป็นมูลค่าทางการเงนิได้ ดงันัน้จึงพบว่าบริษัท
สามารถลดค่าเสยีโอกาสจากการผลติได้เป็นมลูค่าประมาณ 107,710 
บาทต่อปี 
 ในการวิจยัครัง้นี้  เครื่องมอื QC 7 Tools ที่เลือกใช้ม ี3 
เครื่องมอื ได้แก่ ใบตรวจสอบ (Check Sheets) ผงัพาเรโต้ (Pareto 
Diagram) และ ผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) ดว้ยการใชเ้ครื่องมอื
ทัง้ 3 ชนิดนี้ สามารถท าใหข้องเสยีลดลงไดใ้นกระบวนการทีผู่ว้จิยัสนใจ 
ดงันัน้การประยุกต์ใชเ้ครื่องมอื QC 7 Tools ในการแกไ้ขปัญหา ไม่ได้
หมายความว่าทุกสถานการณ์จ าเป็นทีต่้องใชเ้ครื่องมอืครบทุกชนิด แต่
จ าเป็นตอ้งพจิารณาความเหมาะสมดา้นขอ้มลูคุณภาพและกระบวนการ
ผลติในแต่ละกรณศีกึษา 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบันี้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความ
กรุณาของ ดร.ปาลรีฐั เลขะวฒันะ อาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยั ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณท่านที่สละเวลาอันมคี่ายิ่ง ในการมอบความรู้ ให้
ค าปรกึษา แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถงึความห่วงใย ตดิตาม
การท างานของผูว้จิยัอย่างใกลช้ดิ อนัเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้นี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีทุกสิง่ทีท่่านอาจารยไ์ดม้อบใหล้ว้นเป็นสิง่ทีม่คี่า
มากส าหรบัผูว้จิยั 
 ขอบพระคุณบรูพคณาจารยแ์ละคณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ
ทุกท่านผูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิา ความรู ้อนัเป็นประโยชน์และสามารถ
น าความรู้ที่ได้ร ับไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต  ต่อยอดหน้าที่การงาน
ประสบความส าเรจ็  
 ท้ายนี้  ผู้ว ิจยัขอขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัผู้ให้
การสนับสนุนอนัยิง่ใหญ่ ทัง้ดา้นการเงนิ การงานและก าลงัใจทีม่คี่ายิง่
เหนือกว่าสิง่อื่นใด ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามตัง้ใจและอยากใหท้่านภาคภูมใิจ
ในความส าเรจ็ของลกูคนนี้ 
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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ 
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคาร พาณิชย์
(เอกชน)กลุ่มตวัอย่างคอืผูใ้ชบ้รกิารของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
โดยแบ่งพื้นทีข่องส านักปลดักรุงเทพมหานครได้จดัแบ่งเขตทัง้ 05  เขต 
แบ่งออกเป็น3กลุ่มไดแ้ก่ เขตชัน้ใน  เขตชัน้กลาง เขตชัน้นอกจ านวน 
055 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Model: 
SEM)  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปStata เวอร์ช ัน่ 14 ผลการวิจยัพบว่า          
1)แบบจ าลองสมการโครงสรา้งเชงิสมมตฐิานทีก่ าหนดขึน้มานัน้ มคีวาม
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ( x2=752.84 df=141 RMSEA= 0.093 
TLI =0.903 SRMR=0.220 CD 0.989) 2)ปัจจยัความคาดหวงัของ
ลูกค้ามอีิทธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจและอทิธพิลทางอ้อมผ่านการ
รบัรูคุ้ณภาพและการรบัรู้คุณค่าของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารเอกชน 3)ปัจจยั
การรบัรูคุ้ณภาพมอีทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจและอทิธพิลทางออ้ม
ผ่านการรบัรู้คุณค่าของผู้ใช้บริการธนาคารเอกชน 4)ปัจจยัการรบัรู้
คุณค่ามอีทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารเอกชน 
0) ปัจจยัภาพลกัษณ์มอีทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ธนาคารเอกชน 6)ปัจจยัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารมอีทิธพิลทางตรง
ต่อขอ้รอ้งเรยีน มอีทิธพิลทางตรงต่อความจงรกัภคัดขีองผูใ้ชบ้รกิารและ 
อทิธพิลทางออ้มผ่านขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารเอกชน  
ค าส าคญั: ACSI, การบรกิาร, พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 
ABSTRACT 
This study aims to investigate the factors influencing customer 
satisfaction toward service quality of commercial banking sector. 
The subjects of this study were 500 customers of Bangkok Bank 
Public Company Limited residing in Bangkok, Thailand. According 
to the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), Bangkok was 
categorized into 50 districts or “khets”. The author has 
reorganized districts of Bangkok into Central Bangkok, Inner 
Region and Outer Region. The data analysis was calculated 

based on Structural Equation Model (SEM) using STATA version 
14. The research revealed as follows. 1) Equation model 
simulator of hypothetical structure which was set is coherent to 
empirical. (x2=752.84 df=141 RMSEA= 0.093 TLI =0.903 
SRMR=0.220 CD 0.989)  
2)Customer Expectations influence to direct effect of Customer 
Satisfaction and indirect effect via Perceived Quality and 
Perceived Value on the Service of Commercial Bank. 3) 
Perceived Quality influence to direct effect of Customer Satisfaction 
and indirect effect via Perceived Value on the Service of 
Commercial Bank. 4) Perceived Value influence to direct effect of 
Customer Satisfaction on the Service of Commercial Bank. 5) 
Image influence to direct effect of Customer Satisfaction on the 
Service of Commercial Bank. 6) Customer Satisfaction influence to 
direct effect of Customer complaint , influence to direct effect of 
loyalty and indirect effect via Customer complaint on the Service 
of Commercial Bank. 
Keyword: ACSI, Service, Consumer Behavior 
 
1) บทน า 
 สภาพเศรษฐกิจที่ก าลังฟ้ืนตัวท าให้มีผลกระทบต่อการ
โครงสร้างของการลงทุนที่มีการแข็งข ันสูงขึ้น  มีเพิ่มศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยสามารถ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตแข่งขนักบัเศรษฐกิจในต่างประเทศได ้
นอกจากการเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนแลว้ ดา้นเทคโนโลยี
ยงัส่งผลไปสู่การพฒันาทางดา้นต่างๆ รวมถงึสถาบนัการเงนิดว้ย 

ปัจจุบนับทบาทของสถาบนัการเงนิมคีวามส าคญั ซึง่มหีน้าที่
ในการระดมเงนิทุนและจดัสรรแก่ภาคเศรษฐกจิ เพื่อใช้ในการบรหิาร
ความเสี่ยงและข้อมูลในการตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งสถาบนัการเงนิต้องปรบักบันวตักรรมทางการเงนิที่
สามารถเขา้ถงึความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างด ี 
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 ธนาคารเอกชนมสี่วนแบ่งการตลาดมาก[1]เกดิการแขง่ขนัสงู 
ท าให้ธนาคารเอกชนต้องเพิ่มประสทิธภิาพการด าเนินงานและระดบั
คุณภาพการบรกิารใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารสงูสุด ในปัจจุบนั
ธนาคารเอกชนหลายๆแห่งได้น าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใชบ้รกิารมากขึน้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ชบ้รกิารกบัธนาคารเอกชนไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 แม้ว่าธนาคารน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการ
ด าเนินงานของธนาคารเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิาร ท าให้
ธนาคารต้องค านึกถึงความปลอดภยัของขอ้มูลผู้ใชบ้รกิารและการท า
ธุรกรรมต่างๆทีเ่กดิขึ้น เพื่อให้เกดิความเชื่อมัน่ในความปลอดภยัของ
ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดร้บักบัธนาคารเอกชน 
 ดงันัน้จากสภาพการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมทางการเงนิที่
สูงขึ้น ท าให้ธนาคารเอกชนต้องปรบัการด าเนินงานของธนาคารไม่ว่า
จะเป็นในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ส าหรบัการบริการของธนาคาร
เอกชน เพื่อให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว  และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บรกิารและรวมไปถงึความปลอดภยัของขอ้มูล
ผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความพึงพอใจในการใช้บรกิารของ
ธนาคารมากที่สุด การวิจยัครัง้นี้จงึมุ่งเน้นปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการบริการของธนาคารเอกชน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของธนาคารเอกชนรวมถึง
คุณภาพของพนกังานในการใหบ้รกิาร  
 
2) ทบทวนวรรณกรรม 
2.1) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัว่าควรเป็นไปตามการ
คาดการณ์ไวล้่วงหน้า ซึง่ความคาดหวงัเกดิจากประสบการณ์การไดร้บั
บรกิารที่ผ่านมา ซึ่งในการตลาดของบรกิารต้องมกีารสื่อสารหรอืการ
ประชาสมัพนัธ์ที่มคีุณภาพ เพื่อให้ผู้รบับริการทราบถึงการบริการที่
แท้จริง ผู้รบับรกิารจะประเมนิคุณภาพตามความพงึพอใจที่มต่ีอการ
บรกิารทีไ่ดร้บัโดยผูร้บับรกิารมคีวามต้องการทีจ่ะใหค้วามคาดหวงัของ
ตนเองบรรลุผลอย่างครบถ้วน และมแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบับรกิารนัน้ได ้
ธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็ในการบรกิารจะตอ้งเป็นหน่วยงานทีส่ามารถ
ท านายลกัษณะความคาดหวงั และความพงึพอใจของผู้รบับริการได้
อย่างครบถว้น [2] 
 
 2.2) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณภาพ 
 การรบัรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ของผู้บรโิภคก็คอื
การลงความเหน็หรอืการประเมนิในการใชบ้รกิารโดยรวมซึ่งผลลพัธ์ที่
เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบของผู้บริโภค ระหว่างความคาดหวัง
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ และการบริการที่ได้ร ับจริง [3] การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่จะส่งผลไปยงัพฤติกรรมการซื้อสินค้าใน
อนาคต [4]  การรบัรูคุ้ณภาพในเชงิบวกมผีลต่อความไวเ้นื้อเชื่อใจของ
ลกูคา้ [5],[6] การรบัรูคุ้ณภาพเป็นการเสรมิสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจของ
ผูบ้รโิภค 
 คุณภาพการบริการ(Service Quality)คือคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร เป็นส่วนขยายของบรกิาร กระบวนการบรกิาร และองค์กรที่
ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกดิความพงึพอใจในความ

คาดหวงัของบุคคล [7] คุณภาพการใหบ้รกิารสามารถวดัโดยผ่านความ
พงึพอใจของผูร้บับรกิารได ้ 
 
2.3) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณค่า 
 คุณค่าที่ร ับรู้ด้านความคุ้มค่าคือ   การตัดสินใจ  หรือการ
ประเมนิราคาของลูกค้าขึ้นอยู่กบัการเปรยีบเทยีบการรบัรู้ประโยชน์ 
และค่าใชจ้่ายทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ์  หรอืบรกิาร [8] คุณค่าทีร่บัรูข้อง
ลูกค้า คือ การประเมินประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างตน้ทุนทีจ่่ายกบัคุณค่าทีเ่ป็นประโยชน์โดยรวมของ
ผูบ้รโิภค [9] 
 
2.4) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
 ความพงึพอใจของลูกคา้ คอื ความรูส้กึของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นความประทับใจหรือไม่ประทบัใจภายหลังจากการใช้สินค้าและ
บรกิาร โดยเปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัที่มต่ีอตวัสินค้าหรอืบรกิาร
นัน้ๆ[15] ความพงึพอใจว่า เป็นความรูส้กึของลูกคา้ว่าพงึพอใจหรอืไม่
พงึพอใจ เป็นผลลพัธจ์ากการเปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูใ้นผลติภณัฑ์
กบัความคาดหวงัของลกูคา้ และในลกัษณะเดยีวกนั [11] 
 การวดัความพงึพอใจลูกค้าสามารถวดัได้จาก 3R คอื โดย 
Retain เป็นการรกัษาลกูคา้เดมิไวอ้ย่างครบถว้น ไม่ใหลู้กคา้หนีหายไป
ไหน Repeat คอื การกระตุน้ก าลงัซื้อ เพิม่ก าลงัจ่ายของลูกคา้เดมิ และ
สุดทา้ย Refer อนัหมายถงึการที่ลูกค้าเดมิมคีวามจงรกัภกัดใีนสนิค้า
และบรกิารจนเกดิการประชาสมัพนัธบ์อกต่อนัน่เอง [12] 
 
2.0) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
 ภาพลกัษณ์เป็นองค์รวมของ ความเชื่อ ความคดิ และความ
ประทบัใจที่บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง[11] ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพที ่
เกดิขึน้ในจติใจของบุคคล ทีม่คีวามรูส้กึนึกคดิต่อองค์การ สถาบนั และ
ภาพในใจนั ้นๆ อาจจะได้มา  จากประสบการณ์โดยตรงและ
ประสบการณ์โดยออ้ม [13]  

ความส าคญัของภาพลกัษณ์ 
ความส าคัญของภาพลักษณ์ออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ 

ต่อไปนี้ [14] 
1.ดา้นจติใจ (Psychological) ภาพลกัษณ์เปรยีบประดุจหาง

เสือที่ก าหนดทิศทางพฤติกรรม ของปัจเจกชนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
รอบตวับุคคลนัน้ 

2. ด้านธุรกิจ (Commercial) ในด้านธุรกิจจะยึดถือ
ภาพลกัษณ์เป็นคุณค่าเพิม่ (Value Added) ทีม่ใีหก้บัสนิคา้และบรษิทั
ซึง่ถอืว่าเป็นประโยชน์ทางจติวทิยา (Psychological Benefit) ทีม่อียู่ใน
ตวัสนิคา้ที ่ยิง่สนิคา้หลากหลายยีห่อ้มคีวามทดัเทยีมดา้นกายภาพมาก
ขึน้ เท่าใดภาพลกัษณ์กย็ิง่มคีวามส าคญัมากขึน้เท่านัน้ 
 
2.6) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรกัภคัด ี

ความจงรกัภกัดเีป็นความรูส้กึยนิด ีและสามารถผูกมดัลูกคา้
ในผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีพ่งึพอใจ ทัง้นี้อาจเป็นการซื้อหรอืใชบ้รกิาร
ซ ้าและจะพจิารณาเป็นอนัดบัแรกในการบรโิภคผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
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จากจากตวัเลอืกอื่น ทีม่อียู่ ระดบั ความพงึ พอใจของลูกคา้ทีไ่ดร้บัจาก
การบรโิภค และบรกิารทีส่งูขึน้ [10] 
 
2.7) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
 ขอ้รอ้งเรยีน (Complaints  ) คอืสิง่ทีล่กูคา้ไมไ่ดร้บัจากองค์กร
ธุรกจิตามความต้องการหรอืความคาดหวงัของลูกค้า และท าให้เกิด
ความไม่พงึพอใจ  ขอ้ร้องเรียนสามารถเกดิขึ้นได้ตลอดการให้บรกิาร
ลกูคา้ และตอ้งมอีงคป์ระกอบทีช่ดัเจนเพือ่ใหส้ามารถน าค ารอ้งเรยีนไป
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิ เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขและท าใหอ้งค์กรทราบ
ว่าจะใหค้ าตอบแก่ลกูคา้คนใดอย่างไร [16] 
 
2.8) แบบจ าลองที่ใช้ในการวดัความพึงพอใจของลูกค้า  American 
Customer Satisfaction Index (ASCI) 
 ACSI ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1994 เพื่อเป็นดัชนีชี้ว ัดใน
ระดบัมหภาคทีช่่วยสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร และ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศรวมถงึสนิคา้และบรกิารจากต่างประเทศทีจ่ าหน่ายใน
สหรฐัอเมรกิา ACSI มบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาอย่างสูง 
เนื่องจากความพงึพอใจของลูกค้ามกัส่งผลถึงแนวโน้มในอนาคตของ
กิจการว่าจะสามารถขายสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด อัน
น าไปสู่ผลประกอบการและผลก าไรของบรษิทั นอกจากนี้ในระดบัธุรกจิ 

ASCI ยงัช่วยใหธุ้รกจิสามารถตรวจวดัความซื่อสตัยข์องผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ
ตราสินค้า ค้นหาจุดอ่อนที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และใช้เป็น
เครื่องมอืเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างสินค้าและบรกิารที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ [17]  
 ACSIเป็นระบบการวดัผลการด าเนินงานรูปแบบใหม่ของลูกคา้
ทีใ่ชใ้น บรษิทัทัง้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกจิ และเศรษฐกจิของ
ประเทศ ACSIจะวดัคุณภาพสนิคา้และบรกิารโดยใชป้ระสบการณ์ของ
ลูกค้าแต่ละบุคคลซึ่งสามารถประเมนิผลโดยรวมของประสบการณ์ใน
การซื้อและบรโิภคทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิและคาดการณ์ไว ้ แนวคดิของACSI 
คอืตวัชี้วดัความพงึพอใจลูกค้าที่เป็นในลักษณะเดยีวกนัและสามารถ
เปรยีบเทยีบกนัได้ม ี2 คุณสมบตัิพื้นฐาน ACSI เป็นระบบการท างาน
ของเหตุและผล ม ี7 ปัจจยั ความหวงัของลกูคา้, การรบัรูคุ้ณภาพ, รบัรู้
คุณค่า,ความหวงัของลูกคา้, ภาพลกัษณ์และความส าคญัต่อผลกระทบ
ของความพงึพอใจของลกูคา้ทัง้ในดา้นการรอ้งเรยีนของลูกคา้และความ
จงรกัภกัด ี[18] 
 
2.9) กรอบแนวคดิการวจิยั 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจ ัยได้น ากรอบแนวคิด
แบบจ าลองACSIมาใชใ้นการศกึษาวจิยัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที่
มต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคารเอกชนในครัง้นี้ ตามภาพที1่ 
 

  

 
ภาพที1่กรอบแนวคดิการวจิยั 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารธนาคารพาณชิย(์เอกชน)

3) วิธีการวิจยั 
3.1)ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจัยนี้ เ ป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์(เอกชน) ด้วย
แบบจ าลองACSI  

การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง  ผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งสามารถก าหนด

โอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยถูกเลือก โดยใช้การเลือกแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling)  โดยแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็น 3 กลุ่มในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.เขตชัน้ใน 2.เขตชัน้
กลาง 3.เขตชัน้นอก และไดท้ าการเกบ็ตวัอย่าง 175 ตวัอย่างต่อเขต ซึง่
ท าการเกบ็ตวัอย่างทัง้สิน้ 055 ตวัอย่าง  
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ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ ะ ใ ช้ แ บ บ จ า ล อ ง ส ม ก า ร
โครงสรา้ง  (Structural Equation Model: SEM) ในการวเิคราะห์ขอ้มลู 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูStata เวอรช์ ัน่14 

การทดสอบหาความเชือ่ม ัน่(Reliability) แบบสอบถามทีผ่่าน
การตรวจสอบและปรับปรุงแล้ว น าไปท าการทดสอบทางสถิติกับ
ตัวอย่าง30 ตัวอย่างโดยใช้สูตรสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s coefficient alpha)ความคาดหวัง= .812การรบัรู้
คุณภาพ= .929การรบัรูคุ้ณค่า= .911 ภาพลกัษณ์=.877  ความพงึ
พอใจของลูกคา้=.868  ขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้=.914  ความจงรกัภคัดี
ของลกูคา้= .951 
 
 
 

3.2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั    
การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลคอืแบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกบัระดบัของ
ความคดิเหน็ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7ระดบั 
 
4) ผลการศึกษา 
 การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้งการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการ
ให้บรกิารของธนาคาร พาณิชย์(เอกชน)ในการใช้บริการในธนาคาร
พาณิชย์(เอกชน ) ตามสมมติฐานกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกบั ขอ้มูลเชงิประจกัษ์โดยพจิารณาจากการประเมนิ
ความกลมกลนืของตวัแปรกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ (x2=752.84 df=141 
RMSEA= 0.093 TLI=0.903 SRMR=0.220 CD 0.989) ดงัภาพที2่ 

 
 

ภาพท ี2 โมเดลแสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง 
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคารเอกชน 

 
ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลของตวัแปรในแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของ 

ธนาคารเอกชนดว้ยแบบจ าลองACSI สามารถแสดงไดด้งัตารางที1่ 

 
จากตารางที่1 เมื่อพจิารณาจากอิทธพิลรวม(total effect) 

พบว่า ความคาดหวงัของลกูคา้, การรบัรูคุ้ณภาพ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความพงึพอใจของลูกคา้ในการใชบ้รกิารธนาคารพาณิชย์  )เอกชน (
และเมือ่พจิารณาอิทธพิลทางตรง direct effect ในแต่ละปัจจยัพบว่า 

การรบัรูคุ้ณภาพ การรบัรูคุ้ณค่า การรบัรูคุ้ณภาพ การรบัรูคุ้ณค่า

ความพงึพอใจของลกูค้า - - - - - -0.14 -0.14 0.75 0.015 0.765

ความคาดหวงัของลกูค้า 0.27 0.297 0.82 0.567 0.352 - - - - - -

การรบัรูคุ้ณภาพ 0.27 - 0.074 - 0.344 - - - - - -

การรบัรูคุ้ณค่า 0.13 - - - - - - - - - -

ภาพลกัษณ์ 0.36 - - - - - - - - - -

หมายเหตุ: อทิธพิลทางตรง(DE), อทิธพิลทางออ้ม(IE) อทิธพิลรวม(TE)

*** sig>0.05

ข้อรอ้งเรยีน ความจงรกัภกัดี
ตวัแปรผลตวัแปรสาเหตุ IE TE

DE
DE

ความพงึพอใจของลกูค้า

IE TE DE IE TE
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การรบัรูคุ้ณค่ามอีทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของ
ธนาคารพาณิชย์  )เอกชน  ( มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 5.13, ความ
คาดหวงัของลูกค้าและการรบัรู้คุณภาพมอีิทธพิลทางตรงต่อความพงึ
พอใจในการใช้บรกิารของธนาคารพาณิชย์  )เอกชน  ( มคี่าสมัประสทิธิ ์
อิทธิพลเท่ากบั 5.27,และภาพลักษณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการของธนาคารเอกชน มคี่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพล
เท่ากบั 5.36 

นอกจากนี้พบว่าความพงึพอใจของลูกคา้มอีิทธพิลโดยรวม
ต่อข้อร้องเรียนในการใช้บริการธนาคาร   พาณิชย์  )เอกชน  ( ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -5.14 และความพงึพอใจมอีทิธพิลทางตรง
และทางอ้อมต่อความจงรกัภกัดใีนการใชบ้รกิารของธนาคาร  พาณิชย์

)เอกชน ( ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 5.760   
 

5) สรปุ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์จะเหน็ไดว้่า ความคาดหวงั
ของลกูคา้, การรบัรูคุ้ณภาพ, การรบัรูคุ้ณค่าและภาพลกัษณ์ มอีทิธพิล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์(เอกชน) ซึ่ง
เป็นไปตามแบบจ าลองACSI ดงันี้  
 ความคาดหวัง เพื่อท าให้ผู้ ใช้บริการธนาคาร เกิดความ
ประทบัใจ ธนาคารควรจะน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในเพื่อให้เกิดการ
บริการรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมัน่ในการบริการของ
ธนาคาร และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้ 
 การรับรู้คุณภาพ ธนาคารต้องจดัเตรียมพนักงานในการให้
ค าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างด ี 
 การรบัรู้คุณค่า ธนาคารควรคดิค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกบั
ต้นทุนทางการเงนิและสภาพเศรษฐกจิ เพื่อดงึดูดประชาชนเขา้มาใช้
บรกิารของธนาคาร  
 ภาพลักษณ์ ธนาคารจะต้องพยายามให้การบริการที่ดีแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นดา้นความน่าเชือ่ถอื ความเสถยีรภาพและความ
มัน่คง ความทนัสมยั และดแูลเอาใจใส่ลกูคา้  
 ความพึงพอใจของลูกค้ามอีิทธิพลทางตรงต่อความจงภกัด ี
และทางอ้อมผ่านขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้แสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชบ้รกิารหาก
เกดิความพงึพอใจ โดยไม่มขีอ้เรยีกร้องจากการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร
จะกลบัมาใชบ้รกิารและจะแนะน าเพือ่นมาใชบ้รกิารของธนาคารนี้อกี 
 ความพงึพอใจของลูกคา้มอีทิธพิลทางตรงต่อขอ้รอ้งเรยีนของ 
ลกูคา้แสดงใหเ้หน็ว่าเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารพงึพอใจในการบรกิารของธนาคาร
จะเกดิขอ้รอ้งเรยีนมาก โดยในความเป็นจรงิแลว้เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจความจะมขีอ้รอ้งเรยีนน้อยลง ซึง่อาจจะเป็นไปไดว้่าผูใ้ชบ้รกิาร
อยากจะไดบ้รกิารทีด่มีากขึน้ถงึแมว้่าตนเองจะพงึพอใจอยู่แลว้ 
 โดยสรุป ปัจจยัความคาดหวงัของลูกค้า, การรบัรู้คุณภาพ,  
การรบัรูคุ้ณค่า, ภาพลกัษณ์, ความพงึพอใจของลูกคา้, ขอ้รอ้งเรยีน, 
ความจงรกัภกัดี มอีิทธิพลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารธนาคาร 
พาณชิย(์เอกชน) เพือ่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการบรกิาร 
อนัจะน าไปสู่ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ เป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิและ
เพิม่ ปรมิาณลกูคา้รายใหมใ่หก้บัธนาคารไดอ้ย่างแน่นอน  
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การประยกุตใ์ช้หลกัการเฮจงุกะ ในการจดัเรียงรวมหลายชนิดสินค้า  
เพ่ือลดการเคล่ือนย้ายในการหยิบสินค้า  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาจ านวนครัง้ของการ
เคลื่ อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โดยศึกษา
เปรยีบเทยีบวธิกีารจดัเรยีงสนิค้า 2 วธิ ี: วธิทีี ่1 เป็นการจดัเรยีงสนิค้าแบบ
แยกตามชนิดสนิคา้ทีม่กีารซอ้นทบัสนิคา้ และ วธิทีี ่2 เป็นการจดัเรยีงสนิค้าที่
ประยุกต์ใชห้ลกัการเฮจุงกะ (Heijunka) ทีใ่ชก้ารจดัเรยีงแบบคละสนิค้าตาม
อตัราส่วนความต้องการสนิค้า ส าหรบัการจดัเรยีงวิธทีี่ 1 ใชพ้ื้นที่วางสินค้า
ขนาด 3,432 ตารางเซนติเมตร และการจดัเรยีงวิธทีี่ 2 ใช้พื้นที่วางสินค้า
ขนาด 3,481 ตารางเซนติเมตร งานวิจัยนี้ ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงของธุรกจิค้าปลกีสนิค้าอุปโภคบรโิภคขนาดเลก็ 3 ราย ในเขต
อ าเภอเมอืงจงัหวดัชลบุร ีท าการทดลองจดัเรยีงสนิค้า วธิทีี ่1 จ านวน 1 รอบ 
และวธิทีี ่2 จ านวน 3 รอบ โดยก าหนดชุดทดลองของแต่ละรอบประกอบด้วย 
การจดัเรยีงสนิค้า 5 ชนิด ชนิดละ 5 กล่อง ทีม่อีตัราการขายเฉลี่ย 1 วนัต่อ
กล่อง ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่1 มจี านวนการเคลื่อนย้าย
สนิค้าเฉลี่ย 41 ครัง้ต่อกองสนิค้า  2) การจดัเรยีงสนิค้าวธิทีี ่2 มจี านวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าเฉลี่ย 30 ครัง้ต่อกองสินค้า ซึ่งเคลื่อนย้ายน้อยกว่า การ
จดัเรยีงวธิทีี ่1 เทา่กบั 26.82%  
ค าส าคญั: เฮจงุกะ, การจดัเรยีงสนิคา้ 
 
Abstract 
 The purpose of this experimental research aims to study the 
amount of moving goods in the warehouse of small retailers by 
comparing a result of two types of methods for stacking. Type1: 
Stacking goods sorted by product types but there are other types of 
goods placed on the heap. Type2: Stacking Goods by using Heijunka 
principle or stacking goods by mixing products with demand rate. For 
the area using: a space requirement of Type1 equal to 3,432 cm2 and a 
space requirement of Type2 equal to 3,481 cm2. The purposive sample 
was selected by using three stores of a small retailer of consumer 
products in Ampur Muang Chonburi Province. This experiment using 5 
products in 5 units in the total of 25 units. That each product has a 

demand rate equal to one unit per day .For data collection type1 using 
1 time and type2 using 3 times , due to the limited time. From the 
study, type1: the amount of moving goods equal to 41 times per 
product heap. And type2: the amount of moving goods equal to 30 
times per product heap that type2 can reduce moving of goods equal to 
26.82% 
Keywords: Heijunka , Stacking Pattern  
 
1. บทน า 
 ธุรกจิค้าปลกีในปัจจุบนัมกีารแข่งขนักนัสูงมาก ท าให้ร้านค้า
ปลกีแบบดัง้เดมิ หรอื รา้นโชห่วย ต้องมกีารปรบัปรุงการเลอืกสนิคา้ให้
มคีวามแตกต่างจากรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) แมว้่าสนิคา้
ส่วนหนึ่งจะเป็นสนิคา้ตดิตลาดทีม่คีวามทบัซอ้นกบัรา้นคา้ปลกีสมยัใหม่
กต็าม แต่สนิคา้ทีส่รา้งก าไรใหก้บัรา้นโชห่วย กลบัเป็นสนิค้ายี่หอ้รอง 
ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัเฉพาะพืน้ทีเ่ท่านัน้ สนิคา้เหล่านี้จะมรีาคาขาย
ถูกกว่าและมีก าไรมากกว่าสินค้าที่ติดตลาด ทางร้านค้าจะท าการ
จดัเรยีงสนิคา้ยีห่อ้รองตดิกบัสนิคา้ทีต่ดิตลาด และใชป้้ายราคาแสดงให้
เห็นถึงราคาที่แตกต่างกนั ลูกค้าจ านวนหนึ่งจงึมกีารเลอืกหยบิสนิค้า
ยีห่อ้รอง สนิคา้ยีห่อ้รองบางรายการอาจขายไดม้ากกว่า สนิคา้แบรนด์
ดงัได ้แต่ตอ้งอาศยัระยะเวลาการขายยาวนานกว่า 10 ปี ดงันัน้รา้นคา้
โชห่วยจงึมสีนิค้ายี่หอ้รองจ านวนมาก ที่มกีารซื้อมาขายในปรมิาณไม่
มากและมหีลากหลายยีห่อ้ สิง่ทีเ่จา้ของรา้นโชห่วยคาดหวงั คอื สนิคา้
ยีห่อ้รองจะมกีารเตบิโตของปรมิาณขายที่เพิม่ขึน้ ซึ่งจะท าใหส้ามารถ
ต่อรองกบัซพัพลายเออร์ให้ลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้อีก แต่เนื่องด้วย
ขนาดคูหาของร้านโชห่วย มกัมขีนาดเล็ก มพีื้นที่ร้านค้าที่จ ากดั เมื่อ
เทยีบกบัจ านวนรายการสินค้า ท าให้สินค้ายี่ห้อรอง จะมกีารจดัเรยีง
ซอ้นทบัปะปนกนัใน 1 กองสนิคา้ เมือ่ทางรา้นต้องการน าสนิคา้ไปเตมิ
ชัน้วาง หรอื น าสนิคา้ไปขายแบบยกลงั จงึต้องท าการรื้อคน้กองสนิคา้ 
ท าใหก้ารเคลือ่นยา้ยสนิคา้เป็นไปอย่างยากล าบาก  
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2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
    2.1 การบริหารสินค้าคงคลงัของร้านโชวห่์วย 
  สุจนิดา เจยีมศรพีงษ์. [1] กล่าวว่า ร้านโชห่วยจะมปัีญหา
เงนิทุนหมุนเวยีน ท าให้ไม่ต้องการลงทุนกบัร้านค้า และซื้อสนิค้าใน
ปรมิาณไมม่ากท าใหต้น้ทุนสนิคา้ต่อหน่วยสงู คณาพร ค ามลู. [2] กล่าว
ว่า ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม ส่วนใหญ่ขายสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่มี
ระบบการบรหิารงานทีช่ดัเจน สนิคา้มคีวามหลากหลายแต่การบรหิาร
สินค้าคงคลงัไม่ดี ท าให้เกิดสินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ช ารุด และ
สนิคา้สญูหาย มกีารเกดิขึน้เป็นประจ า กรมพฒันาธุรกจิการคา้. [3] ได้
จดัท าคู่มอืการบรหิารร้านคา้ปลกี เนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถงึ การจดัการ
สินค้าคงคลังควรจัดการแบบเข้าก่อนออกก่อน และสินค้าคงคลัง
ประเภทเคลื่อนไหวช้า ควรสัง่ซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกบัการขาย 
ส านักพฒันาธุรกจิสหกรณ์. [4] ไดก้ล่าวถงึ ระบบการบรหิารหน้ารา้น 
จะต้องมพีื้นทีว่างสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณขาย และการเบกิสนิคา้
จากคลงัควรเบกิสนิคา้ใหเ้ป็นแบบเขา้ก่อนออกก่อน เพื่อป้องกนัสนิคา้
หมดอายุ และในคลงัสนิค้าควรวางสนิค้าบนพาเลท หรอื ชัน้วาง แยก
ประเภท และท าการตดิป้ายใหช้ดัเจน KINGSMEs. [5] ไดแ้นะน าสนิคา้
ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเปิดรา้นโชห่วย เช่น  

 กลุ่มเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น น ้าปลา น ้าตาล ซอสปรุงรส เป็น
ตน้ 

 กลุ่มของใชภ้ายในบา้น เช่น น ้ายาลา้งจาน สบู่  เป็นตน้ 
 กลุ่มเครือ่งดืม่ เช่น น ้าอดัลม เครือ่งดืม่ชกู าลงั เป็นตน้ 
 กลุ่มอาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง ผกักาดดอง เป็นตน้ 
 กลุ่มของแหง้ เช่น เหด็หอม ฟองเตา้หู ้เป็นตน้ 
 กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเครือ่งเขยีน กลุ่มขนม เป็นตน้ 

การบรหิารสนิคา้คงคลงัของธุรกจิคา้ปลกีสามารถควบคุมการ
หมุนเวยีนสนิค้าคงคลงั โดยพจิารณาจากมูลค่าการขาย หรอื จ านวน
หน่วยทีข่ายได้  Shah J. [6] ไดก้ล่าวว่า การควบคุมแบบ ABC จะท า
การแบ่งประเภทสนิคา้ตามมลูค่าการขาย โดยที ่A คอื ประเภทสนิคา้ที่
มมีูลค่าการขายสูง, B คอืประเภทสนิค้าที่มมีูลค่าการขายปานกลาง 
และ C คอื ประเภทสนิคา้ทีม่มีลูค่าการขายต ่า ในขณะที ่การควบคุม
แบบ FSN จะท าการแบ่งประเภทสนิคา้ตามปรมิาณการขาย โดยที่ F 
คอื ประเภทสนิคา้ทีห่มนุเวยีนเรว็, S คอื ประเภทสนิคา้ทีห่มุนเวยีนชา้ 
และ N คอื ประเภทสนิคา้ไม่หมุนเวยีนเลย โดยสนิคา้ทีม่ยีอดขายและ
การหมุนเวยีนสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ควรจะก าหนดระดบัสนิคา้คงคลงัที่
แตกต่างกนั  

2.2 บรรจภุณัฑ ์(Packaging) 
ธนิต โสรตัน์. [7] ได้แบ่งบรรจุภณัฑ์ไว้ 3 ประเภท ตาม

วตัถุประสงคข์องการใชง้าน คอื  
ก. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขาย บรรจุภัณฑ์จึงมีการออกแบบ

ลวดลายสวยงามและใชเ้พื่อบรรจุผลติภณัฑ์ ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์นี้  
ไดแ้ก่ ขวด,ซอง, กล่อง,หลอด,และ กระป๋อง เป็นตน้ 

ข. บรรจุภณัฑ์เพื่อการขายส่ง เป็นบรรจุภณัฑ์ทีท่ าขึน้เพื่อการ
บรรจุสนิคา้ มกัมขีนาดบรรจุ 6 ชิ้น 12 ชิ้น หรอื, 24 ชิ้น เพื่อใหส้ะดวก
ในการขายยกชุด ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์นี้  ไดแ้ก่ ซอง , ถาด,กล่อง
กระดาษ ,กล่องอลมูเินียม และไมล้งั เป็นตน้ 

ค. บรรจุภณัฑช์ัน้นอกเพือ่การขนส่ง วตัถุประสงค์เพื่อการท าให้
สามารถจัดเรียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลกัษณะของบรรจุภัณฑ์นี้  
ไดแ้ก่  ถงั,หบี, ไมล้งัและกล่องกระดาษ เป็นตน้  

 BestPack. [8] ไดส้รุปวสัดุทีใ่ชท้ าบรรจุภณัฑ์ม ี 5 ประเภท 
คอื พลาสตกิ (Plastic) ,โลหะ หรอื อลูมเินียม (Metal or Aluminium), 
กระดาษแขง็ (Cardboard) ,แกว้ (Glass) และ โฟม (Foam) 
    2.3 การวางสินค้าซ้อนกนั (Stacking Pattern) 
  

 
รปูที ่1 รปูแบบการจดัเรยีงสนิคา้กล่องมาตรฐานบนพาเลท  

 
แหล่งทีม่า : Bowersox, Donald J., Closs, David J., and Cooper M. 
Bixby. [9] 

 
รปูที ่2 การประยุกต์การการจดัเรยีงสนิคา้กล่องทัว่ไปบนพาเลท  

 
แหล่งทีม่า : McMahon. [10] 
 Bowersox, Donald J., Closs, David J., and Cooper M. 
Bixby. [9] ได้กล่าวถึง รูปแบบการจดัเรียงสินค้าประเภทกล่อง
มาตรฐานบนพาเลท ซึ่งมพีื้นฐาน 4 รูปแบบ คอื แบบ Block, Brick , 
Row และ Pinwheel ตามรูปที1่ แต่เนื่องจากกล่องสนิค้ามหีลายขนาด 
ท าให้มกีารประยุกต์รูปแบบการจดัเรยีงเพื่อใหส้ามารถจดัเรยีงไดเ้ต็ม
พาเลท โดยมตีวัอย่างรูปแบบการจดัเรยีงตามรูปที ่ 2 ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจดัเรยีงทีพ่บเหน็ไดบ้่อย 
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2.4 การจดัเรียงรวมหลายสินค้า (Mixed Product Stacking) 
 McMahon. [10] ไดก้ล่าวถงึ ระบบการจดัเรยีงสนิคา้ขึน้พา

เลทเพื่อท าการขนส่งไปยงัร้านค้าต่างๆ ปัจจยัที่ระบบนี้ต้องพจิารณา 
คอื ขนาดและรปูร่างบรรจุภณัฑ,์ ความสามารถในการรองรบัการกดทบั
, ความมเีสถยีรภาพในการจดัเรยีง, จ านวนชัน้ที่วางซ้อน, ความกวา้ง
ของทางเดิน , กฎการวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ โดยมีเป้าหมายเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชแ้รงงานและการลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

Holste. [11] ไดก้ล่าวว่า เป็นความทา้ทายอย่างมากในการ
จดัรวมหลายสนิคา้ใหอ้ยู่กองเดยีวกนั ซึ่งนิยมใชใ้นธุรกิจคา้ปลกี โดยมี
เป้าหมาย การใชพ้ืน้ทีร่า้นคา้อย่างคุม้ค่า และตอ้งการลดต้นทุนแรงงาน
ลง และส าหรบัปัจจยัทีต่้องพจิารณาเพื่อการจดัเรยีงมหีลายปัจจยั เช่น 
ขนาดและรูปร่างบรรจุภณัฑ์สินค้า, ความสามารถในการรบัน ้าหนัก , 
ล าดบัการน าสนิคา้ออกจากกอง รูปแบบการวางจดัเรยีงเพื่อท าใหก้อง
สนิคา้มคีวามมัน่คง ปลอดภยั และปรมิาณทีต่้องจดัเรยีง โดยรูปที ่3 จะ
เป็นรปูแสดงแนวทางการจดัเรยีงรวมหลายสนิคา้  
 

 
รปูที ่3 การจดัเรยีงรวมหลายสนิคา้  

 
แหล่งทีม่า : Holste. [11] 
 

2.5 เฮจงุกะ (Heijunka) 
 Friddle. [12] ไดก้ล่าวว่า เฮจุงกะ (Heijunka) เป็นวธิกีาร

เฉลีย่ปรมิาณการผลติตามชนิดของสนิคา้ ใหม้กีารผลติอย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ใหส้ามารถลดความผนัผวนของความตอ้งการและลดความสญูเปล่า
ของการใชท้รพัยากร The Lean Thinker. [13] ไดส้รุปขัน้ตอนการปรบั
เรยีบการผลติไว ้2 ขัน้ตอน คอื  
   ขัน้ที ่ 1 : ปรบัเรยีบ ภาระงานประจ าสปัดาห์ ใหเ้ท่ากนัทุก
สปัดาห ์โดยการเฉลีย่ตามอตัราความต้องการ (Demand Rate) ในช่วง
เวลาหนึ่ง เช่น ตามรปูที ่4 พจิารณาช่วงเวลา 4  สปัดาห ์จะท าการผลติ
เท่ากนั แต่ตัวเลขเป้าหมายการผลิตจะเปลี่ยนแปลงตามออร์เดอร์ที่
ไดร้บั 
   ขัน้ที ่2 : ปรบัเรยีบอตัราส่วนการผลติสนิคา้ใหม้คีวาม
สม ่าเสมอ 

  Shmula. [14] ไดน้ าเสนอวธิกีารปรบัเรยีบอตัราส่วนการผลติ
สนิคา้ใหม้คีวามสม ่าเสมอ ตามตวัอยา่งรปูที ่5 ม ี2 ขัน้ตอนดงันี้ คอื 

ก. ขัน้ตอนการค านวณอตัราส่วนการผลติ เริม่จากการระบุ
สดัส่วนการผลติในแต่ละโมเดล เช่น A:B:C:D = 5:3:2:2 แลว้ท าการ
หารดว้ยตวัเลขต ่าสุดของสดัส่วนการผลติ ในทีน่ี้จะไดส้ดัส่วน  A:B:C:D 
= 2.5:1.5:1:1 แล้วท าการปัดเศษลงให้เป็นจ านวนเต็ม ซึ่งสามารถ
ค านวณอตัราส่วนการผลติไดเ้ท่ากบั A:B:C:D = 2:1:1:1 

ข. ขัน้ตอนการจดัชุดการผลติ  สามารถท าการจดัชุดการ
ผลติได้ จากการใช้อตัราส่วนการผลติที่ค านวณได้จาก ขอ้ ก โดยท า
การวางแผนให้ครบทุกโมเดล แล้ววนซ ้าจนกว่าจะครบเป้าหมายการ
ผลติทีต่อ้งการ ซึง่จากตวัอย่างตามรูปที่ 5 สามารถจดัชุดการผลติได้ 3 
ชุด คอื ชุดที ่1 AABCD ,ชุดที ่2 AABCD, ชุดที ่3 AB จงึจะครบตาม
เป้าหมายการผลติ 
 

 
รปูที ่4 การปรบัเรยีบภาระงานประจ าวนั  

 
แหล่งทีม่า : Shmula. [14] 
 

 
รปูที ่5 การปรบัเรยีบส่วนผสมการผลติสนิคา้  

 
แหล่งทีม่า : The Lean Thinker. [13] 

งานวจิยันี้ไดเ้สนอวธิกีารจดัเรยีงรวมหลายสนิคา้แบบเฮจุงกะ เพื่อ
ลดการเคลือ่นยา้ยในระหว่างการหยบิสนิคา้ โดยจะท าการศกึษาเฉพาะ
สนิคา้อุปโภคบรโิภคประเภท ขวดแกว้ ปรมิาณ 700 – 1000 มลิลกิรมั 
ทีบ่รรจุในกล่องกระดาษบรรจุ 12 ขวด ขนาดบรรจุภณัฑ์ทีใ่หญ่ที่สุด
ส าหรบังานวิจยันี้มคีวามยาวแต่ละด้าน กว้างxยาวxสูง : 26x33x28 
ซม. โดยแต่ละดา้นจะมคีวามยาวต่างกนัไม่เกนิ 2 ซม. ตามขนาดสนิคา้
ของแต่ละประเภท และเน้นไปที่สนิคา้อุปโภคบรโิภคกลุ่มหมุนเวยีนชา้ 
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ทีเ่ป็นยีห่้อรองทีม่อีตัราการขายเฉลีย่ 1 กล่องต่อวนั จากการศกึษา
ยอดขายเฉลีย่เดอืน 11/59 สนิคา้ทีต่รงกบัเงือ่นไขขา้งตน้มดีงันี้ คอื  

ก. รา้นที ่1 : เต้าเจี้ยว, ซอีิ๊วด า, ซอสพรกิ ,น ้าจิ้มสุกี้ และ ซอส
ปรุงรส  

ข. รา้นที ่2  : เตา้เจีย้ว,ซอีิว๊ด า,ซอีิว๊ขาว,ซอสพรกิ และ น ้าปลา  
ค. ร้านที่ 3  : เต้าเจี้ยว,ซีอิ๊วด า,ซอสหอยนางรม บ๊วยเจี่ย 

และจิก๊โฉ่ว 
 
3. การด าเนินงานวิจยั 
3.1. ขอบเขตและขอ้จ ากดังานวิจยั  

งานวจิยันี้ใชก้ลุ่มตวัอย่างธุรกจิคา้ปลกี จ านวน 3 ราย ที่ใหค้วาม
ร่วมมอืในการจดัสต็อกสนิคา้ตามแนวทางทีน่ าเสนอในงานวจิยั โดยมี
คุณสมบตัทิีเ่หมอืนกนัดงันี้ คอื ขายสนิคา้มากกว่า 100 รายการ และมี
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ขนาดเลก็ ทีม่กีารจดัเรยีงสนิคา้แบบซ้อนคละกนัไม่เป็น
ระเบยีบ ส าหรบังานวจิยันี้มขีอ้จ ากดัดงันี้ 

ก. รา้นคา้ที่ใหค้วามร่วมมอื มเีพยีง 3 รา้นคา้ทีอ่ยู่ในอ.เมอืง จ.
ชลบุร ี

ข. รา้นคา้ใหท้ าการทดลองในช่วง 15-20 วนัเท่านัน้ 
ค. ความสูงของจ านวนชัน้ทีก่ารวางซ้อนกนั ก าหนดไว้ 7 ชัน้

สูงสุด เนื่องจากบางร้านค้าไม่ยอมให้วางสูงเกนิกว่านี้ เพราะพื้นที่คบั
แคบเกินกว่าจะใช้อุปกรณ์ช่วยหยิบสินค้า อาศยัเพียงความสูงของ
พนกังานในการหยบิสนิคา้เท่านัน้ 

 
3.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

3.2.1 การก าหนดวิธีการจดัเรียงท่ีใช้ในงานวิจยั   
งานวจิยัไดก้ าหนดให ้สนิคา้ชนิดที่ 1-5 ใชร้หสัสนิคา้ A-E ตาม

ดว้ยตวัเลขบอกล าดบัการจดัเรยีงสนิค้า เช่น A1 คอื เต้าเจี้ยวกล่องที่
วางล าดบัที ่1 และท าการก าหนดวธิกีารจดัเรยีงสนิคา้ไว ้2 วธิ ีดงันี้คอื 

ก. การจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่1 เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นรา้นคา้ปลกีทัว่ไป 
ทีม่กีารจดัเรยีงสนิค้าแบบแยกตามสนิค้า มลีกัษณะเป็นบล็อก โดยใน
งานวจิยัไดก้ าหนดรปูแบบการจดัเรยีงเป็น 2 แถว ซ้อนกนั คอื แถวชดิ
ก าแพง กบั แถวตดิทางเดนิ โดยแต่ละแถวจะวาง 2 บลอ็ก โดยวางแต่
ละบลอ็กเป็นสนิคา้ชนิดเดยีวกนั  5 กล่อง  ส าหรบัแถวชดิก าแพง จะ
วางสนิคา้ชนิดที่ 5 ซ้อนบลอ็กละ 2 กล่อง รวม 2 บลอ็ก 4 กล่อง และ
แถวตดิทางเดนิจะวางซ้อนสนิค้าชนิดที่ 5 อีก 1 กล่อง โดยท าการ
จดัเรยีงสนิคา้ทัง้หมด 25 กล่อง ส าหรบัพื้นทีใ่ช้วางสนิคา้ 4 บลอ็ก 
เท่ากบั กวา้ง 52 ซม. , ยาว 66 ซม. ใชพ้ื้นทีเ่ท่ากบั 3,432 ตาราง
เซนตเิมตร โดยมลีกัษณะการจดัเรยีงสนิคา้เป็นไปตามรปูที ่6 

ข. การจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่2 เป็นการจดัเรยีงดว้ยการวางฐาน 4 
กล่อง โดยจะวางแนวสลับกนัในแต่ละชัน้เพื่อท าให้มคีวามแข็งแรง 
ส าหรบัพืน้ทีใ่ชง้าน เท่ากบั กวา้ง 59 ซม. , ยาว 59 ซม. ใชพ้ืน้ทีเ่ท่ากบั 
3,481 ตารางเซนติเมตร ในการจดัล าดบัการจดัเรยีงสนิค้า เป็นการ
จดัเรยีงที่ประยุกต์หลกัการเฮจุงกะ (Heijunka) ซึ่งงานวจิยันี้ได้เลอืก
สนิคา้ทีม่อีตัราการขายเฉลีย่ 1 วนัต่อกล่อง ดงันัน้ อตัราการเบกิสนิคา้
ไปจดัเรยีงหรอืขายยกลงั ของสนิคา้ทัง้ 5 ชนิดมอีตัราส่วน A:B:C:D:E 
=  1:1:1:1:1 และในแต่ละชุดสนิคา้ประกอบดว้ยสนิคา้ ABCDE อย่าง

ละ  1 กล่อง จ านวน 5 ชุด รวมทัง้หมด 25 กล่องต่อกองสนิคา้ สามารถ
จดัเรยีงสนิคา้ไดต้ามรปูที ่7 
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รปูทึ ่7 การจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่2  
 

3.2.2 การศึกษาพฤติกรรมการเติมสตอ็กสินค้าของร้าน    
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่าง 3 รา้นคา้ พบว่า มพีฤตกิรรมการ

เบกิสนิคา้ในคลงัแตกต่างกนัดงันี้ คอื  
ก. รา้นคา้ที ่ 1 : ไม่มกีารก าหนดต าแหน่งพนักงานจดัเรยีง

สนิคา้ พนกังานทุกคนตอ้งช่วยกนัจดัเรยีงสนิคา้ ตามนโยบายเตมิสนิคา้
วนัละ 1 ครัง้ตอนปิดรา้น เพื่อใหพ้นักงานทัง้รา้นเน้นทีก่ารขาย การ
บรกิารลูกค้า และป้องกนัสนิค้าถูกขโมย ลกัษณะของชัน้วางสินค้าที่
หน้ารา้น จงึมคีวามกวา้งกว่าปกต ิสามารถจุสนิคา้ไดม้าก ส าหรบัสนิคา้
ทีม่กีารซื้อยกลงั จะใชว้ธิกีารน าสนิคา้จากคลงัมาขาย 

ข. รา้นค้าที่ 2: พนักงานมหีน้าที่ทัง้ขายและจดัเรยีงสนิค้า 
นโยบายคอื เมื่อพนักงานว่างจากการขาย จะต้องเตมิสนิคา้ใหเ้ต็มชัน้
วางเสมอ ส าหรบัสนิค้าทีม่กีารซื้อยกลงั จะใชว้ธิกีารน าสนิคา้จากคลงั
มาขายเช่นกนั 
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ค. รา้นคา้ที ่3 เป็นรา้นทีม่กีารก าหนดการเตมิสนิคา้วนัละสอง
รอบ โดยรอบทีเ่ตมิสนิคา้จะเป็นช่วงปิดรา้น และช่วงที่ 2 จะด าเนินการ
เมื่อมจี านวนลูกค้าเข้าร้านน้อย ส าหรบัสนิค้าที่มกีารซื้อยกลงั จะใช้
วธิกีารน าสนิคา้จากคลงัมาขายเช่นกนั 

3.2.3 การศึกษากิจกรรมภายในคลงัสินค้า  
ส าหรบักจิกรรมภายในคลงัสนิคา้ มกีจิกรรมประจ าวนัดงันี้ คอื  
ก. กจิกรรมเบกิสนิคา้เพือ่เตมิชัน้วางหน้ารา้น 
ข. กจิกรรมเบกิสนิคา้เพือ่การขายยกลงั 
ค. กจิกรรมเคลือ่นยา้ยสนิคา้ เพือ่หยบิสนิคา้ทีต่อ้งการ  
ง. กจิกรรมเคลยีร์พื้นทีเ่พื่อรอวางสนิค้าใหม่ทีส่ ัง่ซื้อไป โดย

หลกัการเคลยีรพ์ืน้ที ่คอื จะเคลยีรพ์ืน้ทีใ่หว้่างพรอ้มลงสนิคา้ โดยสนิคา้
ทีเ่หลอืจะไปวางกองสุมทีจุ่ดใดจุดหนึ่ง หรอื วางซ้อนสนิคา้อื่นชัว่คราว 
รอจนสนิคา้มาใหมม่าส่ง จงึค่อยเคลือ่นยา้ยไปวางในกองของสนิคา้ชนิด
นัน้ แต่บ่อยครัง้พนักงานกล็ะเลยทีจ่ะเคลื่อนยา้ยสนิคา้ไปยงักองสนิคา้
เดยีวกนั แต่จะใชว้ธิกีารเลอืกหยบิสนิคา้ทีอ่ยู่นอกกองสนิคา้ไปจดัเรยีง
ชัน้วางก่อนหยบิจากกองสนิคา้ใหม ่ 

จ. กจิกรรมตรวจนับสต็อกประจ าวนั มวีตัถุประสงค์เพื่อใช้
ตดัสนิใจในการสัง่ซื้อสนิค้าเพิม่เติม เนื่องจากร้านค้ามคีลงัขนาดเล็ก 
การสัง่ซื้อสนิคา้จะสัง่ตามปรมิาณขัน้ต ่าทีซ่พัพลายเออร์ก าหนดในราคา
ทีต่กลงกนั ส าหรบัสนิคา้ทีศ่กึษาในงานวจิยั จะมีปรมิาณขัน้ต ่า เท่ากบั 
5 กล่อง และเมือ่สนิคา้เหลอื 1-2 กล่อง รา้นคา้จะสัง่สนิคา้พรอ้มกนัหาก
เป็นซพัพลายเออร์รายเดยีวกนั ส าหรบัระยะเวลาการส่งสนิคา้ของซพั
พลายเออร์จะอยู่ในช่วง 1-6 ชัว่โมง เนื่องจากเป็นซพัพลายเออร์ใน
พืน้ที ่

3.2.4 การออกแบบการทดลอง และการวดัผลลพัธ์ 
ส าหรบัการทดลอง เนื่องดว้ยมขีอ้จ ากดัจากเวลาทีร่า้นคา้ก าหนด

ไมเ่กนิ 20 วนั ท าใหม้กีารก าหนดการทดลองดงันี้  
ก. ก าหนดให้ทุกร้านค้าที่เป็นกลุ่มทดลอง มกีารจดัเรียงทัง้

แบบวธิทีี ่1 และ วธิทีี ่2 เป็นตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 3.2.1  
ข. ก าหนดให้ท าการทดลองเก็บข้อมูลการจัดเรียงวิธีที่1 

จ านวน 1รอบ และการจดัเรยีงวธิทีี ่2 จ านวน 3 รอบ  
ค. วธิกีารเกบ็ขอ้มลู จะใชก้ารบนัทกึ รายละเอยีดดงันี้ คอื  

 วนัที่  ล าดบัที่ของค าสัง่งาน  กิจกรรมที่ด าเนินการ  
จ านวนครัง้ของการเคลือ่นยา้ย 

 กจิกรรมทีด่ าเนินการ ประกอบไปดว้ย 3 กจิกรรม คอื 
เติมสนิค้า  ขายยกลงั  เคลียร์พื้นที่ โดยแต่ละกจิกรรมจะต้องบนัทึก
จ านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลื่อนยา้ย 

 ในแต่ละรอบของการทดลอง จะไม่น าปรมิาณสต็อก
สนิค้าเก่า มารวมกบัสนิค้าที่เพิ่งสัง่มาใหม่ โดยการทดลองจะคดิบน
พื้นฐาน 25 กล่องเท่านัน้  ยกเวน้ปรมิาณสต็อกสนิคา้ทีเ่หลอืมถีงึ 5 
กล่อง ก็จะสามารถน ามาทดลองไดโ้ดยไม่ต้องสัง่ซื้อสนิค้า หากไม่ถึง
จ านวน 5 กล่อง ใหจ้ดัเกบ็ไวก้่อน จนกว่าจะท าการทดลองเสรจ็สิ้น จงึ
ค่อยน าออกมาขาย 

 ในแต่ละรอบของการทดลอง ไม่ได้ควบคุมวนัที่ ให้
ตรงกนั แต่การเริม่ตน้ทดลอง เริม่เมือ่ชุดทดลองมสีนิคา้ครบ 5 ประเภท 

อย่างละ 5 กล่อง รวม 25 กล่อง และเสรจ็สิ้นการทดลองแต่ละรอบ เมือ่
มคี าสัง่ใหเ้คลยีรพ์ืน้ทีเ่พือ่รอวางสนิคา้ใหม ่ 

ง. การวดัผลลพัธ ์จะวดัผลในประเดน็เดยีว คอื จ านวนสนิคา้
ทีม่กีารเคลื่อนยา้ยตามปรมิาณของชุดทดลอง ทีก่ าหนดไว้ ชุดละ  25 
กล่อง  
 
4. ผลการด าเนินงานวิจยั 
    จากการด าเนินการทดลองการจดัเรยีงสนิค้าวธิทีี ่1 จ านวน 1 รอบ 
และการจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่2 จ านวน 3 รอบ  มผีลการทดลองดงันี้ คอื  
 
4.1 จ านวนครัง้ของการเคล่ือนย้ายสินค้าตามการจดัเรียงวิธีท่ี 1  
       จากตารางที ่ 1 เป็นผลการทดลองทัง้ 3 รา้นคา้ จ านวน 1 รอบ 
พบว่า  

 รา้นคา้ที ่1 มจี านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ย 34 ครัง้ 
 รา้นคา้ที ่2 มจี านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ย 47 ครัง้ 
 รา้นคา้ที ่3 มจี านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ย 43 ครัง้ 
ท าให้จ านวนครัง้ของการเคลื่อนย้ายสนิค้าเฉลี่ยทัง้ 3 ร้านค้า 

เท่ากบั 41.33 หรอื ประมาณ 41 ครัง้ต่อกองสนิคา้ 
 

ตารางที ่1 จ านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยแยกตามวตัถุประสงค ์ 
ทีเ่ป็นผลมาจากการจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่1 

รา้นคา้ 
เตมิ
สนิคา้ 

ขาย 
ยกลงั 

เคลื่อนยา้ย
เพื่อหยบิ
สนิคา้ 

เคลยีร์
พืน้ที ่

รวม 

1 19 3 8 4 34 

2 17 2 22 6 47 

3 22 0 18 3 43 

    
ค่าเฉลีย่ 41.33 

 
4.2 จ านวนครัง้ของการเคล่ือนย้ายสินค้าตามการจดัเรียงวิธีท่ี 2 
 จากตารางที ่2 เป็นผลการทดลองทัง้ 3 รา้นคา้ จ านวน 3 รอบ 
พบว่า  

 รา้นคา้ที ่1 มจี านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยเฉลีย่ 29.33 ครัง้ 
 รา้นคา้ที ่2 มจี านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยเฉลีย่ 31.33 ครัง้ 
 รา้นคา้ที ่3 มจี านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยเฉลีย่ 29.33 ครัง้ 
ท าให้จ านวนครัง้ของการเคลื่อนย้ายสนิค้าเฉลี่ยทัง้ 3 ร้านค้า 

เท่ากบั 30 ครัง้ต่อกองสนิคา้ 
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ตารางที ่2 จ านวนสนิคา้ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยแยกตามวตัถุประสงค ์ทีเ่ป็น
ผลมาจากการจดัเรยีงสนิคา้วธิทีี ่2 

 
5. สรปุ 
 งานวจิยัครัง้นี้ ไดน้ าเสนอแนวทางการจดัเรยีงสนิคา้รวมหลาย
ชนิดสนิคา้ในกองเดยีวกนั โดยประยุกต์ใชห้ลกัการเฮจุงกะ เพื่อลดการ
เคลื่อนยา้ยในระหว่างการหยบิสนิคา้ โดยจากการทดลองการจดัเรยีง
สนิค้าวธิทีี ่ 1 ซึ่งเป็นวธิกีารทีร่้านคา้โชห่วยนิยมใช้จดัเรยีงสนิค้า มี
ค่าเฉลีย่จ านวนการเคลื่อนยา้ยสนิค้า เท่ากบั 41 ครัง้ มขีอ้สงัเกตว่า
ปัจจยัทีม่ผีลต่อจ านวนครัง้การเคลือ่นยา้ยสนิคา้ คอื  

ก. ถ้าสนิคา้ทีซ่้อนทบัอยู่ด้านบนเป็นสนิค้าที่ไม่มกีารเบกิไป
จดัเรยีง จะท าใหม้กีารเคลือ่นยา้ยมาก  

ข. ถ้าอตัราการเบกิไปจดัเรยีงของสนิค้าที่อยู่ด้านในสูงกว่า 
สนิคา้ทีว่างดา้นนอก กจ็ะท าใหพ้นกังานต้องเคลื่อนยา้ยสนิคา้ทีอ่ยู่ดา้น
นอกออกมาเพือ่เอื้อมไปหยบิสนิคา้ทีอ่ยู่ดา้นในได้ 

ค. การเบิกสินค้าเพื่อการจัดเรียง หากท าการเบิกสินค้า
พรอ้มๆกนัทุกสนิคา้ จ านวนการเคลือ่นยา้ยสนิคา้กจ็ะลดน้อยลง 

ส าหรับผลการศึกษาการจัดเรียงสินค้าวิธีที่ 2 ที่มีการ
ประยุกต์ใช้หลกัการเฮจุงกะ พบว่า มคี่าเฉลี่ยจ านวนการเคลื่อนย้าย
สนิคา้ เท่ากบั 30 ครัง้ สามารถลดจ านวนการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ลงได ้
26.82% เมือ่เทยีบกบัการจดัเรยีงสนิค้าวธิทีี่ 1 ทีเ่ป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
การจดัเรยีงแบบเฮจุงกะทีเ่น้นการจดัเรยีงสนิคา้แบบผสมในอตัราส่วนที่
สอดคลอ้งกบัอตัราความตอ้งการของลูกคา้ ท าใหส้นิคา้กระจายตวัตาม
ปรมิาณความตอ้งการของลกูคา้ แต่อย่างไรกต็าม จากขอ้จ ากดังานวจิยั
ทีท่ าการทดลองของวธิกีารจดัเรยีงวธิทีี ่1 เพยีง 1 รอบ อาจมผีลท าให ้
จ านวนการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกนั อาจมกีารคาดเคลื่อน
ได ้
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เอกสารอ้างอิง 
[1]  สุจินดา เจียมพงษ์. “ธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดิม (ร้านโชห่วย): ปัญหาและ

ทางแก้ไข”, วารสารวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์. ปีที่6, ฉบบัที่ 1, 
หน้า 1-15. 2553. 

[2]  คณาพร ค ามูล. “การศึกษาการพฒันาระบบการบริหารจดัการร้านค้าปลีก
กรณีศกึษาร้านคุ้มบุญ ต าบลอาฮี จงัหวดัเลย,” สารนิพนธ์ บธ.ม. (วชิาการ
ประกอบการ), มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2555. 

[3]  กรมพฒันาธุรกิจการค้า. (2559 กนัยายน 7). คู่มอืการบริหารร้านค้าปลกี. 
[Online]. แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.dbd.go.th/download/ 
project_retail/guidebook_develop.pdf 

[4]  ส านักพฒันาธุรกจิสหกรณ์. (2559 กนัยายน 7). คู่มอืการบรหิารสนิค้าส าหรบั
ร้ า น ค้ า ส ห ก ร ณ์ . [Online].แห ล่ ง ที่ ม า :http://webhost.cpd.go.th/  
ewt/spscpd/download/shopcoop.pdf 

[5] KINGSMEs. (2559 ตุลาคม 10). เปิดรา้นขายของช า!! อาชพีอสิระคุณกท็ าได้. 
[Online].แหล่งที่มา:http://www.kingsmes.com/2015/03/ my-business-ep-
05.html. 

[6] Shah, J. Supply Chain Management: Text and Cases, Pearson 
Education India. 2009. 

[7]  ธนิต โสรตัน์. (2559 กนัยายน 7). Packaging Logistics.  [Online]. แหล่งที่มา: 
http://www.logisticsdigest.com/component/ content/article/29-october-
2006/27-packaging-logistics.htm  

[8] BestPack. (2016, Oct 10). Different Types of Packaging for Different 
Types of Industry. [Online]. Available: http://blog. 
bestpack.com/2012/09/different-types-of-packaging-for.html 

[9]  Bowersox, Donald J., Closs, David J., and Cooper M. Bixby, "Supply 
Chain Logistics Management", McGraw-Hill/Irwin, Burr Ridge. 2013. 

[10] McMahon, J. (2016, Oct 10).  Maximizing Efficiency with Mixed-Case 
Palletizing. [Online]. Available: http://www.scdigest.com/ experts/ 
Holste_14-07-09.php?cid=8262  

[11] Holste, C. (2016, Oct 10). Mixed SKU Pallet Loads Speeds Product 
Restocking At The Store. [Online]. Available: 
http://www.scdigest.com/experts/Holste_14-07-09.php?cid=8262 

[12] Friddle, J. R. (2016, Oct 10).  Heijunka: The Art of Leveling Production. 
[Online]. Available: https://www.isixsigma.com/ methodology /lean-
methodology/heijunka-the-art-of-leveling-production 

[13] The Lean Thinker. (2016, Oct 10).  The Importance of Heijunka. 
[Online]. Available: http://theleanthinker.com/2008/03/03/the-importance-
of-heijunka/  

[14] Shmula. (2016, Oct 10).  Heijunka – Leveling by Volume & Mix. [Online]. 
Available: http://www.shmula.com/heijunka-leveling-by-volume-mix/410/  

รา้นคา้ 
เตมิ
สนิคา้ 

ขาย 
ยกลงั 

เคลื่อนยา้ย
เพื่อหยบิ
สนิคา้ 

เคลยีร์
พืน้ที ่

รวม 

1 18.33 2.00 4.33 4.67 29.33 
2 16.33 3.67 6.33 5.00 31.33 
3 17.00 3.33 4.33 4.67 29.33 

    
ค่าเฉลีย่ 30.00 

http://www.dbd.go.th/download/%20project_retai
http://www.dbd.go.th/download/%20project_retai
http://webhost.cpd.go.th/%20%20ewt/
http://webhost.cpd.go.th/%20%20ewt/
http://www.kingsmes.com/2015/03/
http://www.logisticsdigest.com/component/%20content/
http://www.scdigest.com/%20experts/
https://www.isixsigma.com/%20methodology


 

497 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าก๊ิฟชอ็ป ผา่นทางแอปพลิเคชนั
อินสตาแกรม ของผูบ้ริโภคระดบัชัน้มธัยมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

Factors Influencing the Decision to Purchase Gift Shop via 
Application Instagram of High School Consumers in Bangkok 

 
กฤตนิา จนัทรห์วร 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การตลาด คณะบรหิารธุรกจิ วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ กรุงเทพมหานคร 

เบอรโ์ทร 094-795-3989 Email : k.chanhavorn@hotmail.com 

 
 
บทคดัย่อ  

การศกึษางานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยั ได้แก่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ปัจจยัความไว้วางใจ และ
ปัจจยัลกัษณะของธรุกจิผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สินค้ากิ๊ฟชอ็ป ผ่านทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม ของผู้บรโิภคระดบัชัน้
มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวิจยัได้แก่ 
ผูบ้รโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยท าการซื้อสนิค้า
กิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ด้วยสูตรของ W.G. Cochran ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 384 คน โดยสุ่ม
ตวัอย่างแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น และเลอืกตวัอย่างแบบตามสะดวก รวม
จ านวนทัง้สิน้ 400 คน วธิดี าเนินการวจิยั ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ สถติเิชงิพรรณนา (ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถติิเชงิอนุมาน (การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั การวเิคราะหปั์จจยั การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพห)ุ
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ดา้น
ความสะดวก ปัจจยัความไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร และปัจจยั
ลกัษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านคุณภาพความปลอดภยัของ
ขอ้มูล และด้านการบอกต่อ มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม ของผู้บรโิภคระดับชัน้มธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคี่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธพ์หุคูณ (r) รอ้ยละ 70.3 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: อนิสตาแกรม, การบอกต่อ, การตดัสนิใจซือ้ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study marketing mix 
from consumer's perspectives factor, trust factor, and characteristics of 
social commerce factor that influence Bangkok high-school consumer's 
decision to purchase gift shop via Instagram application. The sample 
group is high school consumers in Bangkok who used to buy gift shop 
via Instagram. The sample formula size by W.G. Cochran had 384 
people. The sampling method by nonprobability sampling and choose 
by convenience. In total, there were 400 people. Research 
methodology instrument were collect data manually by using 
questionnaires. Data analyze statistics were the descriptive statistics 

(frequency, percentage, average, and deviation standards) and the 
interferential statics (Pearson’s correlation coefficient, factor analysis 
and multiple regression analysis). The research found that marketing 
mix from consumer’s perspectives factors was convenience, trust factor 
was caring communication and characteristic of social commerce 
factors were safety information quality and word-of-mouth referrals that 
influence the decision to purchase gift shop via Instagram multiple 
correlation (r) 70.3% at 0.05 statistically significant levels.  
Keywords: Instagram, word-of-mouth referrals, purchase decision 
 
1) บทน า 

ธรุกจิรา้นคา้ออนไลน์เป็นธรุกจิตอ้งใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นเครื่องมอื
หลกัในการด าเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ หรอืแอปพลิเคชนั [1] โดยสินค้า
กิฟ๊ชอ็ป อาทเิชน่ พวงกุญแจ ตุ๊กตา ของเล่น ของสะสม อุปกรณ์เครื่องเขยีน 
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รวมไปถึงของใช้ในชวีิตประจ าวนั ได้รบัความนิยมกนั
อย่างแพร่หลาย ในกลุ่มผู้บรโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษา ซึ่งมกีารใช้งานแอป-
พลเิคชนัอนิสตาแกรมกนัเป็นจ านวนมาก [2] โดยเป็นช่องทางส าคญัทีถู่กใช้
เป็นเครื่องมอืทางการตลาดของรา้นค้าทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อท า
การคา้ขายสนิคา้ หรอืเป็นชอ่งทางใน การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบั
แบรนด ์[3] ดว้ยเหตุนี้ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถคน้หาขอ้มลูสนิคา้ทีต่รงกบัความ
ตอ้งการ และตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ [4] 

สินค้ากิ๊ฟช็อปโดยทัว่ไปมีราคาที่ไม่สูงมากนัก อีกทัง้ยังมีความ
หลากหลายทางผลิตภณัฑ์ ทัง้ทางด้านชนิดของสินค้า รูปร่างลกัษณะ และ
ประเภทการใชง้าน เป็นตน้ ซึง่เหมาะสมส าหรบัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคระดบัชัน้
มธัยมศกึษา โดยร้านขายสินค้ากิ๊ฟชอ็ปบนแอปพลิเคชนัอนิสตาแกรมยอด
นิยม ได้แก่ ร้าน N.order Sanriominishop Shakeshekk_Giftshop และ 
W_Shopp เป็นต้น รวมถงึยงัมรีา้นค้ารายอื่นๆ จ านวนมากกว่า 100 รา้นค้า 
ทีข่ายสนิคา้กิฟ๊ชอ็ปบนแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรมเป็นหลกั อกีทัง้ยงัมรีา้นค้า
รายใหมท่ีเ่พิม่เขา้มามากขึน้ทกุวนั ส่งผลใหร้า้นคา้แต่ละรา้นมกีารแขง่ขนัทาง
การตลาดกนัเป็นอย่างมาก เพื่อท าการชกัจงูใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ
รา้นตนใหไ้ด้มากทีสุ่ด [5] โดยเมื่อค านึงถงึแนวคดิส่วนประสมทางการตลาด
แบบดัง้เดมิ ทีเ่น้นการใหค้วามส าคญักบัมมุมองของผูผ้ลติเป็นหลกั [6] แต่เมื่อ
สนิค้ากิฟ๊ชอ็ปทีร่า้นค้าแต่ละรา้นได้เสนอขายมคีวามเหมอืนกนั การตัง้ราคา
ขายไม่แตกต่างกนัมากนัก ช่องทางการจดัจ าหน่ายเดียวกัน และมวีิธกีาร
ส่งเสรมิการตลาดที่คล้ายคลงึกนั จงึต้องค านึงถงึแนวคิดทางการตลาดแบบ
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ใหมท่ีเ่รยีกว่า แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ทีเ่น้น
การให้ความส าคญักบัมุมมองของผู้บรโิภคเป็นหลกั [7] อย่างไรก็ตาม การ
เลอืกซือ้สนิคา้ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ผูบ้รโิภคไม่สามารถสมัผสั
สนิคา้จรงิได ้เพยีงแต่ไดร้บัขอ้มลูของสนิคา้จากทีท่างรา้นคา้ไดแ้จง้ไวบ้นแอป-
พลิเคชนัเท่านัน้ อกีทัง้การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอนิเทอร์เน็ตใน
ปัจจุบัน ยงัคงมีความเสี่ยงจากการถูกฉ้อโกง และการถูกละเมดิสิทธสิ่วน
บุคคล รวมไปถึงการขาดบรกิารทีด่ีทัง้ในเรื่องการตอบสนองทีร่วดเรว็ การ
ขาดความไวว้างใจ ซึง่ท าใหผู้บ้รโิภคยงัขาดความเชื่อมัน่ เกดิความลงัเล หรอื
หลีกเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต  อีกทัง้ยังคงกังวลเกี่ยวกับ
คุณภาพของขอ้มูลทีใ่ห้บรกิารและการรกัษาความปลอดภยั จงึจ าเป็นต้องมี
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เนื่องจากการขายสนิค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการ
ยอมรบัของบรรดาผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นค้าเทา่นัน้ แต่ยงัคงรวมถงึความเชื่อมัน่
ของบรรดาผูบ้รโิภคอกีดว้ย ดงันัน้ผูป้ระกอบธรุกจิจะต้องพจิารณาว่า กลยุทธ ์
และเทคโนโลยตี่างๆ ทางสงัคมนัน้ จะส่งผลต่อธรุกจิของตนอย่างไร [8] อกีทัง้
ยงัคงตอ้งค านึงแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความไวว้างใจ (Trust) ซึง่การสรา้ง
ความไว้วางใจ เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ที่ด าเนินธุรกิจกบั
ลูกค้า ท าใหน้ักการตลาดหรอืผู้ประกอบการได้ประสบความส าเรจ็ ช่วยให้
สามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดทีีแ่นบแน่นและยัง่ยนืเกดิขึน้กบัลูกคา้ [9] โดย
ปัจจยัเหล่านี้จะท าให้ผู้บรโิภคมีทศันคติที่ดีต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง
ชอ่งทางออนไลน์ ส่งผลใหก้ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภค สามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็มากยิง่ขึน้ [10] 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเน้นการศกึษาปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ปัจจยัความไวว้างใจ และปัจจยัลกัษณะ
ของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวขอ้งและผูท้ี่สนใจ ได้ทราบถึงความต้องการที่แทจ้รงิของผู้บรโิภค โดย
สามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง
คุณภาพ และวางแผนพฒันากลยุทธท์างการตลาด เพื่อใหส้อดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

1.1) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค 
(Marketing Mix from Consumer's Perspectives) ปัจจยัความไว้วางใจ 
(Trust) และปัจจยัลกัษณะของธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Characteristics 
of Social Commerce) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทาง
แอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผู้บริโภคระดับชัน้มัธยมศึกษาในเขต
กรงุเทพมหานคร 

1.2) สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภค (Marketing Mix from Consumer's Perspectives) ด้านต่างๆ มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัความไว้วางใจ (Trust) ด้านต่างๆ มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม  

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Characteristics of Social Commerce) ดา้นต่างๆ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม  

 
 
 
 
 
 

1.3) กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

    ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
2) การทบทวนวรรณกรรม 

2.1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภค 

แนวคิดเรื่องทฤษฎีและส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภค โดย Lauterborn [7] ได้เผยแพร่แนวคดิดงักล่าว โดยอธบิายว่า กล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแบบดัง้เดมิ เป็นหลกัในการด าเนินธุรกจิ ได้
กลายเป็นอดตีไปเสยีแล้ว แต่ในปัจจุบนัการทีบ่รษิทัต่างๆ จะสามารถด าเนิน
ธุรกจิต่อไปได้หรอืไม่นัน้ จ าเป็นต้องพจิารณาการตลาดสมยัใหม่ ซึ่งต้องหนั
มามองในอกีแงม่มุหนึ่ง คอื มมุมองของผูบ้รโิภค ได้แก่ 1) ความต้องการของ
ผูบ้รโิภค โดยการทีจ่ะผลิตสนิค้าอย่างใดอย่างหนึ่งออกมากเพื่อใหส้นิค้านัน้
สามารถขายได ้ผูผ้ลติควรผลติสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากกว่า โดยสนิคา้ทีผ่ลติ
ออกมานัน้ ควรจะเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคจะซือ้ เพื่อใชแ้ก้ปัญหาการอยู่รอดของ
พวกเขา 2) ต้นทุนของผูบ้รโิภค โดยการตัง้ราคาขายสนิค้า ต้องพจิารณาถงึ
ต้นทุนของผู้บรโิภคทีต่้องจ่ายออกไป เพื่อให้ได้มาถงึสนิค้าที่ตรงตามความ
ต้องการ ซึ่งการตัง้ราคาขายสินค้านัน้ต้องค านวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่
ผูบ้รโิภคตอ้งจา่ยออกไปก่อนทีจ่ะจ่ายเงนิซื้อด้วย 3) ความสะดวก โดยค านึง
ว่าจะสามารถเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูบ้รโิภคในการซื้อสนิค้าและบรกิารได้
อย่างไร เนื่องจากปัจจบุนันี้ ผูบ้รโิภคจะเป็นผูต้ดัสนิใจเองว่าจะเลอืกซื้อสนิค้า
ที่ไหน ซื้อจ านวนมากเท่าไร และซื้อเวลาใด และ 4) การสื่อสาร โดยต้อง
ค านึงถึงว่า ทัง้สื่อและสารใดที่ผู้บรโิภคจะรบัฟัง ซึ่งปัจจุบันผู้บรโิภคเป็นผู้
เลือกที่จะฟังและไม่ฟัง หรือเลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ ดังนัน้การส่งเสริม
การตลาดจึงควรหนัมาให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสาร โดยเน้นการให้
ความส าคญัในการสร้างเรื่องราวและความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บรโิภค
เลอืกทีจ่ะรบัฟังมากกว่า 

2.2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไว้วางใจ 
แนวคิดเรื่องความไว้วางใจ โดย Stern [17] ได้กล่าวไว้ว่า ความ

ไวว้างใจ คอื พืน้ฐานของความสมัพนัธท์างการตดิต่อสื่อสารในการใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้า  โดยองค์กรจ า เป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ในมมุมองของผู้บริโภค 

- ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
- ดา้นความสะดวก 
- ดา้นการสื่อสาร 
 

ปัจจยัความไว้วางใจ 
- ดา้นการสื่อสาร 
- ดา้นการเอาใจใส ่
 

ปัจจยัลกัษณะของธรุกิจ 

ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 

- ดา้นชื่อเสยีง 
- ดา้นคุณภาพของขอ้มลู 
- ดา้นความปลอดภยั 
- ดา้นการบอกต่อ 
 

การตดัสินใจซ้ือ
สินค้าก๊ิฟชอ็ป  

ผ่านทาง 

แอปพลิเคชนั 

อินสตาแกรม 
 



 

499 

 

ความคุน้เคยเพื่อครองใจลูกคา้ ไดแ้ก่ 1) การสื่อสาร โดยพนักงานควรสื่อสาร
กบัลูกค้าด้วยความเปิดเผย จรงิใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้า 2) 
ความใส่ใจและการให้ ซึ่งประกอบด้วยความเอื้ออาทร ความอบอุ่น และ
ความรู้สกึปกป้อง ซึ่งมผีลท าใหลู้กค้ารู้สกึดี 3) การใหข้อ้ผูกมดั โดยองค์กร
ควรจะยอมเสยีผลประโยชน์เพื่อคงไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ 4) การให้
ความสะดวกสบาย โดยการเอาใจใส่ลูกคา้ ซึง่ลูกคา้ส่วนใหญ่จะประเมนิความ
สะดวกสบายจากการบรกิารทีด่ขีององค์กร และ 5) การแก้ไขสถานการณ์
ขดัแยง้และการใหค้วามไวว้างใจ โดยองคก์รควรจะแสดงความรบัผดิชอบเมื่อ
ลูกคา้พบสิง่ใดทีส่งสยั หรอืไม่ชอบใจในสนิค้าและบรกิาร ทีลู่กค้าคดิว่าตนจะ
เสยีเปรยีบ  

2.3) แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะของธรุกิจผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

ธุรกิจผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ คือรูปแบบใหม่ของการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ทีไ่ดร้บัแรงผลกัดนัจากสื่อสงัคมออนไลน์ สนับสนุนใหเ้กดิการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ซึ่งมักจะประสานงานผ่านทาง
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์และอนิสตาแกรม [8] โดย 
Linda [18] ได้กล่าวว่า คุณภาพของข้อมูล การสื่อสาร และการบอกต่อ 
สามารถท าใหธ้รุกจิผา่นสื่อสงัคมออนไลน์เป็นสิง่ทีน่่าเชื่อถอืได้ โดยผูบ้รโิภค
มกัจะพิจารณาบทวิจารณ์ต่างๆ ในการท าการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ดงันัน้ คุณภาพของขอ้มลู การสื่อสาร และการบอกต่อ จงึมบีทบาท
ส าคญัในการพฒันาธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งการสรา้งความเชื่อมัน่ให้
เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมถงึ ชื่อเสยีง ขนาด การควบคุมความปลอดภยั และความเป็นไป
ไดท้างเศรษฐกจิ [19] นอกจากนี้ การควบคุมความปลอดภยั และราคา ยงัจดั
ว่าเป็นคุณสมบตัทิีส่ าคญัของธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ [20] อกีทัง้ความ
น่าเชื่อถอืของเวบ็ไซต์ มผีลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมัน่ของธรุกจิผา่นสื่อ
สงัคมออนไลน์ 

2.4) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคเกดิขึน้จากปัจจยัภายใน คอื แรงจูงใจ การ

รบัรู ้การเรยีนรู ้บุคลกิภาพ และทศันคต ิซึ่งจะแสดงใหเ้หน็ถงึความต้องการ 
และตระหนกัว่ามสีนิค้าใหเ้ลอืกมากมาย โดยเป็นกจิกรรมทีม่ผีูบ้รโิภคเขา้มา
เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัขอ้มลูทีม่อียู่ หรอืขอ้มลูทีฝ่่ายผูผ้ลติใหม้า และสุดทา้ยคอื
การประเมนิค่าของทางเลอืกเหล่านัน้ [21] โดยกระบวนการในการเลือกซื้อ
สนิคา้จากทางเลอืก จะมตีัง้แต่สองทางเลอืกขึน้ไป ซึ่งผูบ้รโิภคจะพจิารณาใน
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทัง้ด้านจิตใจและพฤติกรรมทาง
กายภาพ โดยการซื้อเป็นกิจกรรมทัง้ทางด้านจติใจและกายภาพที่เกิดขึ้น
ในชว่งระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ทัง้สองกจิกรรมนี้ท าใหเ้กดิการซือ้และเกดิพฤตกิรรม
การซือ้ตามบุคคลอื่น [22] ดงันัน้จงึสรปุไดว้่า การตดัสนิใจ หมายถงึ การเลอืก
และเปรยีบเทยีบสิ่งที่ต้องการจากทางเลือกต่างๆ โดยน ามาพิจารณาด้วย
เหตุผล เพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีจ่ะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ [23] 

 
3)  วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ผูบ้รโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยท าการซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลิเคชนั
อนิสตาแกรม ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยสูตรของ W.G. Cochran ได้
ขนาดตวัอย่างจ านวน 384 คน โดยสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
และเลอืกตวัอย่างแบบตามสะดวก รวมจ านวนทัง้สิน้ 400 คน 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลด้วยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซึ่งสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ สถิตเิชงิพรรณนา (ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) และสถติเิชงิอนุมาน (การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบ
เพยีรส์นั การวเิคราะหปั์จจยั และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ) 

 
4) ผลการวิจยั 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.0 

รองลงมาคือ เพศชาย คิดเ ป็นร้อยละ 9.0 โดยศึกษาอยู่ ในระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 รองลงมาคอื ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย คดิเป็นรอ้ยละ 49.0  

 
ตารางที ่1: แสดงค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบั
ความคดิเหน็ของขอ้มลู ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป 

ปัจจยั x  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

ภาพรวมของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภค 

4.46 0.714 มากท่ีสุด 

ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค 

4.51 0.677 มากทีสุ่ด 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 4.37 0.751 มากทีสุ่ด 
ดา้นความสะดวก 4.54 0.686 มากทีสุ่ด 
ดา้นการสื่อสาร 4.43 0.739 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมของปัจจยัความ
ไว้วางใจ 

4.55 0.664 มากท่ีสุด 

ดา้นการสื่อสาร 4.59 0.631 มากทีสุ่ด 
ดา้นการเอาใจใส ่ 4.50 0.697 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมของปัจจยั
ลกัษณะของธรุกิจผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

4.50 0.709 มากท่ีสุด 

ดา้นชื่อเสยีง 4.44 0.742 มากทีสุ่ด 
ดา้นคณุภาพของขอ้มลู 4.57 0.655 มากทีสุ่ด 
ดา้นความปลอดภยั 4.56 0.677 มากทีสุ่ด 
ดา้นการบอกต่อ 4.42 0.763 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางที ่1 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้รโิภค มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณา
รายด้าน โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความ
สะดวก ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ด้านการสื่อสาร และ ด้านต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค  

ปัจจยัความไว้วางใจ มรีะดบัความคิดเหน็ต่อปัจจยัอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายดา้น โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสาร และ ดา้นการเอาใจใส่  

ปัจจยัลกัษณะของธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มรีะดบัความคดิเหน็
ต่อปัจจยัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณารายด้าน โดยเรยีงล าดบัตาม
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของขอ้มลู ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นชื่อเสยีง และ ดา้นการบอกต่อ  
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4.1) การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทฺิธิก์ารถดถอยเชงิพห ุพบว่า  
4.1.1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ด้าน

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค และดา้นการความสะดวก 
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแก
รม ของผู้บริโภคระดับชัน้มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธพ์หคุูณ (r) รอ้ยละ 57.6 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดบิ คอื Ý = 4.617+ 
0.073* ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค + 0.175* ด้านต้นทุนของผูบ้รโิภค + 
0.194* ด้านความสะดวก และคะแนนมาตรฐาน คอื Z = 0.155* ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค + 0.372* ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค + 0.412* ด้านความ
สะดวก 

4.1.2) ปัจจยัความไวว้างใจ ดา้นการเอาใจใส่ในการสื่อสาร มอีทิธพิล
ต่อการตดัสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟชอ็ป ผ่านทางแอปพลิเคชนัอนิสตาแกรม ของ
ผูบ้รโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
ความสมัพนัธพ์หคุูณ (r) รอ้ยละ 64.5 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สามารถพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดบิ คอื Ý = 4.617 + 0.304* ด้าน
การเอาใจใส่ในการสื่อสาร และคะแนนมาตรฐาน คอื Z = 0.645* ด้านการเอา
ใจใส่ในการสื่อสาร 

4.1.3) ปัจจยัลกัษณะของธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ด้านชื่อเสยีง 
ดา้นคุณภาพความปลอดภยัของขอ้มลู และด้านการบอกต่อ มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ของผูบ้รโิภค
ระดับชัน้มัธยมศึกษาในเขตกรุง เทพมหานคร  โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์
ความสมัพนัธพ์หคุูณ (r) รอ้ยละ 66.0 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึ่งสามารถพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดบิ คอื Ý = 4.617+ 0.070* ด้าน
ชื่อเสยีง + 0.281* ดา้นคุณภาพความปลอดภยัของขอ้มูล + 0.113* ด้านการ
บอกต่อ และคะแนนมาตรฐาน คอื Z = 0.148* ด้านชื่อเสยีง + 0.597* ด้าน
คุณภาพความปลอดภยัของขอ้มลู + 0.239* ดา้นการบอกต่อ  

 
ตารางที ่2: แสดงการวเิคราะหค์่าสมัประสทฺิธิก์ารถดถอยเชงิพหขุองปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม 

 

ปัจจยั 
การตดัสินใจซ้ือ
สินค้าก๊ิฟชอ็ป t 

P-
value 

 b 
ค่าคงท่ี  - 4.617 274.123 0.000* 
ส่วนประสมทางการตลาด 
ในมมุมองของผู้บริโภค 

    

- ดา้นความสะดวก 0.147 0.069 3.721 0.000* 
ความไว้วางใจ     
- ดา้นการเอาใจใส่ในการ
สื่อสาร 

0.343 0.162 6.298 0.000* 

ลกัษะของธรุกิจผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

    

- ดา้นคณุภาพความ
ปลอดภยัของขอ้มลู 

0.318 0.150 6.197 0.000* 

- ดา้นการบอกต่อ 0.094 0.044 2.312 0.021* 
R = 0.703*   R Square = 0.494,   Adjust R Square = 0.489 
Std. Error of Estimate = 0.337,   F = 96.383 
* นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิก์าร
ถดถอยเชงิพห ุพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
ด้านความสะดวก ปัจจยัความไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร และ
ปัจจยัลกัษณะของธุรกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ด้านคุณภาพความปลอดภยั
ของขอ้มูล และด้านการบอกต่อ มอีทิธพิลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟชอ็ป 
ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ของผูบ้รโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคี่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธพ์หุคูณ (r) รอ้ยละ 70.3 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์ในรูปแบบของ
คะแนนดบิ คอื Ý = 4.617 + 0.069* ดา้นความสะดวก + 0.162* ด้านการเอา
ใจใส่ในการสื่อสาร + 0.150* ดา้นคุณภาพความปลอดภยัของขอ้มูล + 0.044* 
ด้านการบอกต่อ และคะแนนมาตรฐาน คอื Z = 0.147* ด้านความสะดวก + 
0.343* ดา้นการเอาใจใส่ในการสื่อสาร + 0.318* ด้านคุณภาพความปลอดภยั
ของขอ้มลู + 0.094* ดา้นการบอกต่อ 

 
5) สรปุผลการวิจยั 
5.1) ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้รโิภค ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนั
อนิสตาแกรมของผูบ้รโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา่ 
ด้านความสะดวก มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิ๊ฟชอ็ป ผ่านทางแอป
พลเิคชนัอนิสตาแกรม 

5.2) ผลการศกึษาปัจจยัความไว้วางใจ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสินค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลิเคชนัอนิสตาแกรมของผูบ้รโิภคระดบัชัน้
มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม 

5.3) ผลการศกึษาปัจจยัลกัษณะของธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
พบว่า ดา้นคุณภาพความปลอดภยัของขอ้มูล และด้านการบอกต่อ มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผา่นทางแอป-พลเิคชนัอนิสตาแกรม 

 
6) อภิปรายผลการวิจยั 
6.1) จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้รโิภค (Marketing Mix from Consumer's Perspectives) ด้าน
ความสะดวก (Convenience) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้กิฟ๊ชอ็ป ผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม ของผู้บรโิภคระดับชัน้มธัยมศึกษาในเขต
กรงุเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวก ทีค่ านึงถงึการเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
ในการซือ้สนิคา้และบรกิาร เนื่องจาก ปัจจุบนันี้ผูบ้รโิภคจะเป็นผูต้ดัสนิใจเอง
ว่าจะเลือกซื้อสินค้าที่ไหน ซื้อจ านวนมากเท่าไร และซื้อเวลาใด [7] โดย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมฐพิรรณ (2555) [12] พบว่า กลยุทธด์้านการจดั
จ าหน่าย สอดคล้องกับการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ท าได้ง่าย 
สะดวกรวดเรว็ในการแบ่งปัน และสามารถตอบโต้ขอ้ความกบัลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ด้าน
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค (Consumer) ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (Cost) และ
ด้านการสื่อสาร (Communication) พบว่าไม่มีอทิธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ
สนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ จริทปีต์ (2556) [11] พบว่า ปัจจยัด้านต้นทุน ไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืก
ซือ้สนิคา้ แต่พบว่าขดัแยง้กบังานวจิยัของ วภิาวรรณ (2558) [3] พบว่า ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ด้านราคา และด้าน
การส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์ 
(อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรงุเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก สนิคา้
กิฟ๊ชอ็ปทีร่า้นคา้แต่ละรา้นได้เสนอขายบนแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรมมคีวาม
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เหมือนกัน การตัง้ราคาขายสินค้าไม่แตกต่างกันมากนัก รวมถึงมีวิธีการ
สื่อสาร หรอืวธิกีารส่งเสรมิการตลาดทีค่ลา้ยคลงึกนัเชน่เดยีวกนัอกีดว้ย 

6.2) จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัความไว้วางใจ (Trust) ด้านการ
เอาใจใส่ในการสื่อสาร (Caring Communication) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สินค้ากิ๊ฟชอ็ป ผ่านทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม ของผู้บรโิภคระดบัชัน้
มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งตามหลกัแนวคดิเรื่องความ
ไวว้างใจ [17] โดยความไว้วางใจ ประกอบด้วย การสื่อสาร และการเอาใจใส่ 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ประกอบด้วยความเอื้ออาทร 
ความอบอุ่น และความรูส้กึปกป้อง ซึ่งมผีลท าให้ลูกค้ารูส้กึดี โดยสอดคล้อง
กับงานวิจยัของ วิภาวรรณ (2558) [3] พบว่า ปัจจยัด้านความไว้วางใจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) 
สอดคลอ้งต่อเนื่องกบังานวจิยัของ พศิุทธิ ์(2557) [13] พบว่า ความไว้วางใจ
และลกัษณะธรุกจิผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นการบอกต่อ ส่งผลต่อความความ
ตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
Mohmed และคณะ (2013) [14] พบว่า ปัจจยัความไว้วางใจ มคีวามสมัพนัธ์
กบัความตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์อย่างมนีัยส าคญั โดยความไว้วางใจเป็น
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด  

6.3) จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัลกัษณะของธุรกจิผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ (Characteristics of Social Commerce) ด้านคุณภาพความ
ปลอดภยัของขอ้มูล (Safety Information Quality) และด้านการบอกต่อ 
(Word-of-Mouth Referrals) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัอินสตาแกรม ของผู้บรโิภคระดับชัน้มธัยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามหลกัแนวคิดลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ [18] โดยมปัีจจยัต่างๆ มากมาย อาทเิช่น คุณภาพของขอ้มูล 
และการบอกต่อ ทีส่ามารถท าใหธ้รุกจิผา่นสื่อสงัคมออนไลน์เป็นสิง่ทีน่่าเชือ่ถอื
ได้ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัย ยังจดัว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคญัของ
ธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากมุมมองของผู้บริโภคเช่นกัน  [20] โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ (2558) [15] พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ได้แก่ ปัจจยัการบอกต่อ การจดัอนัดบัและการวิจารณ์สินค้า
คุณภาพของขอ้มลู และปัจจยัคุณภาพของการบรกิาร ดา้นความไวว้างใจ และ
ด้านความปลอดภยั สอดคล้องต่อเนื่องกบังานวิจยัของ Duan & Whinston 
(2008) [16] พบว่า การตลาดแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต เป็นการสรา้ง
รายได้อย่างยัง่ยืนส าหรบัการค้าปลีก ส่วนปัจจยัลกัษณะของธุรกิจผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ ดา้นชื่อเสยีง (Reputation) พบว่าไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม ของผูบ้รโิภคระดบัชัน้
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พิศุทธิ ์
(2557) [13] พบว่า ชื่อเสียง ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  

 
7) ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศกึษาค้นคว้าวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อสินค้า ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผู้บริโภคระดับชัน้
มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร ดงักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัได้น ามาพจิารณา 
และมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

7.1) ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
7.1.1) เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัลกัษณะของธุรกจิผ่านสื่อ

สงัคมออนไลน์ (Characteristics of Social Commerce) ด้านคุณภาพความ
ปลอดภยัของขอ้มูล (Safety Information Quality) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของ
ผู้บริโภคระดับชัน้มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด  ดังนัน้ผู้
ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง ควรค านึงถึงคุณภาพความปลอดภยัของขอ้มูลที่

ผู้บริโภคควรจะได้รบัเป็นอนัดับแรก ซึ่งผู้ขายควรมีมาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัต่อการซือ้สนิคา้ โดยมกีารใหข้อ้มูลเบื้องต้นของผูข้าย เพื่อใหลู้กค้า
สามารถตรวจสอบได้ว่าผูข้ายมตีวัจนอยู่จรงิ อกีทัง้จ าเป็นต้องป้องกนัขอ้มูล
ส่วนตวัของลูกค้าไว้เป็นความลบั และไม่น าหลกัฐานการท าธุรกรรมทางการ
เงนิของลูกคา้ไปเผยแพรอ่ย่างเดด็ขาด  

7.1.2) จากผลการวจิยัทีพ่บว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม รองลงมาคอืปัจจยัความ
ไว้วางใจ (Trust) ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร (Caring Communication) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค (Marketing Mix from 
Consumer's Perspectives) ด้านความสะดวก (Convenience) และปัจจยั
ลักษ ะ ของ ธุ ร กิ จ ผ่ า น สื่ อ สั ง คม ออนไ ล น์  (Characteristics of Social 
Commerce) ด้านการบอกต่อ (Word-of-Mouth Referrals) ตามล าดบั ดงันัน้
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต้องสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและ
บรกิารไดเ้ป็นอย่างด ีสามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ลูกค้าได้ทุกเมื่อ โดยต้อง
ค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกัส าคญั หากสนิค้าทีลู่กค้าสัง่ซื้อหมด 
ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถยกเลิก หรือสัง่สินค้า
เพิม่เตมิได้โดยสะดวก โดยมขี ัน้ตอนในการตดิต่อสัง่ซื้อทีง่่ายและไม่ซบัซ้อน 
มชีอ่งทางการช าระเงนิทีห่ลากหลายใหลู้กค้าได้เลอืก ควรจดัส่งสนิค้าใหต้รง
ตามเวลาที่ได้แจ้งไว้กบัลูกค้า พร้อมทัง้แจ้งเลขพสัดุให้ลูกค้าทราบทุกครัง้ 
พร้อมทัง้แสดงภาพถ่ายรวีิวสนิค้า หรอืขอ้คิดเหน็ต่างๆ จากลูกค้าที่เคยท า
การซือ้สนิคา้จากทางรา้นคา้ เพื่อเป็นการบอกต่อถงึคุณภาพสนิคา้ และบรกิาร
ทีด่จีากทางรา้นคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภครายอื่นไดร้บัทราบ 

7.2) ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
7.2.1) ควรท าการวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

สินค้ากิ๊ฟช็อป  ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายอื่น เพื่อเพิม่ยอดขายและก าไร 

7.2.2) ควรท าการวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี
ของลูกคา้ ต่อการซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม เพื่อ
ความยัง่ยนืของธรุกจิ 

 
8) กิตติกรรมประกาศ 
การศกึษาวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณา และ

ความอนุเคราะห์ของ ผศ.ดร.รุจภิาส โพธิท์องแสงอรุณ อาจารย์ทีป่รกึษา ที่
เสียสละเวลาให้ค าปรกึษาแนะน า ขอขอบคุณ ดร.เกียรติศกัดิ ์สมคัรสมาน 
และ คุณสุวิมล วงภักดี ทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแนะน า
เครื่องมอืวจิยั และขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ที่
อ านวยความสะดวกในการท าวจิยัจนส าเรจ็ดว้ยดี 
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แนวทางในการพฒันาการปฎิบติังานและการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 
(MRT) ตามกรอบแนวคิด SERVQUAL 

The Operation and Service development for Mass Rapid Transit 
Chaloem Ratchamongkol line (MRT) by the SERVQUAL framework 

 
ธรีนิต วงศ์วฒุโิชติ 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 

Theeranit.w@gmail.com 

 
 

บทคดัย่อ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการของรถไฟฟ้ามหานคร ตามกรอบแนวคิด  
SERVQUAL 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิาร
ของรถไฟฟ้ามหานครตามปัจจยัส่วนบุคคล 3.น าเสนอแนวทางการพฒันาการ
บรกิารของรถไฟฟ้ามหานคร กลุ่มประชากรตวัอย่างคือ ผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง ประเมนิผลและวเิคราะหข์อ้มูล
โดยใช้สถิติ Independent T-test ผลศกึษาระดบัความส าคญัของความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าต่อปัจจยั SERVQUAL ทัง้ 5 ด้าน  พบว่า 1) 
ทุกปัจจัยอยู่ ในระดับความพึงประสงค์มาก  อันดับแรกคือปัจจัยด้าน 
Tangibility มคี่าเฉลีย่ 4.0633  ปัจจยัล าดบัทีส่อง คอื ปัจจยัด้าน Reliability มี
ค่าเฉลี่ย  3.8706   ปัจจยัล าดบัที่สาม คือ ปัจจยัด้าน Responsiveness มี
ค่าเฉลี่ย 3.87 ปัจจยัด้าน Assurance มคี่าเฉลี่ย 3.7519  และปัจจยัล าดบั
สุดทา้ย คอื ปัจจยัด้าน Empathy มคี่าเฉลี่ย 3.6935 และ 2) ความแตกต่าง
ทางดา้นเพศ, ชว่งอายุ, ระดบัรายได ้และความถีใ่นการใชง้าน ไม่มผีลต่อการ
เลือกใช้บริการ     3) แนวทางการปรับปรุงจะปรับปรุงด้าน Empathy 
Responsiveness Assurance ตามล าดบั 
ค าส าคญั: คุณภาพการบรกิาร, รถไฟฟ้ามหานคร 
 
ABSTRACT 
 The research aims to study 1. Satisfaction of users to 
uses the operation and services of Mass Rapid Transit Chaloem 
Ratchamongkol line (MRT) by SERVQUAL framework 2. To compare 
Satisfaction with personal factors of customers to uses the operation 
and services of Mass Rapid Transit Chaloem Ratchamongkol 3. To 
propose service development for Mass Rapid Transit Chaloem 
Ratchamongkol line (MRT) The sample were 400 customers who used 
metro system. The research tools were questionnaire. The statistics 
using for analysing data were percentile, means, standard deviation,       
t-test statistics .The data statistical analyzsis was software.The 
research were as follows;The research of personal factors of users in 
gender ,  age groups , the income per month  and the frequency to 
access to the service per week .There was not difference to chosen the 
operation of metro. The level of satisfaction of users on the 
SERVQUAL framework. The first factor is Tangibility is 4.0633, the 
second factor is Reliability is 3.8706 the third factor is Responsiveness 

is 3.87 Assurance is 3.7519 and the final is Empathy is worth 3.6935. 
From the result the last 3 factors are Empathy Responsiveness 
Assurance we will improve the operation and service respectively 
Keywords: SERVQUAL, Mass Rapid Transit 
 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ทีไ่ด้สะสมต่อเนื่องมาจากการ
ขยายตวัของเมอืง และจ านวนประชากรทีม่ากขึน้ในกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องนบัสบิปี ท าใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน สรา้ง
รถไฟฟ้าทัง้ BTS, Airport Rail Link และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล 
หรอืรถไฟฟ้า MRT คอืโครงการรถไฟฟ้าใตด้นิสายแรกของประเทศไทย รเิริม่
ขึน้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรงุเทพฯ รถไฟฟ้าได้เขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวถิชีวีติประจ าวนัของสงัคมเมอืงมากขึน้ ทัง้ความสะดวก รวดเรว็ รวมถงึ
ความแน่นอนในการเดินทาง ท าให้ประชาชนนิยมหนัมาใช้บรกิารรถไฟฟ้า
แทนการขนส่งมวลชนในรูปแบบต่างๆเป็นจ านวนเพิ่มขึน้ ประกอบกบัการ
ส่งเสรมิของรฐับาลทีจ่ะสรา้งการขนส่งทางรางในอนาคตจะท าการเชื่อมต่อกบั
ภูมภิาคในประเทศและกบัประเทศเพื่อนบา้นในอนาคต  
 รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล หรอืรถไฟฟ้า MRT ถอืว่า
เป็นรถไฟฟ้าทีใ่ห ้บรกิารโดยมทีัง้หมด 18 สถานี จากบางซื่อ ถงึ หวัล าโพง 
ระยะทางทัง้หมด 20 กโิลเมตร และรองรบัผูโ้ดยสารกว่า 300,000 เทีย่วต่อวนั 
ปัจจบุนัเสน้ทางสายสนี ้าเงนิมโีครงการก่อสรา้งส่วนต่อขยายทัง้เส้นทางใต้ดนิ
และยกระดบั จากปลายทางดา้นทศิเหนือ (สถานีบางซื่อ) ไปยงัถนนจรญัสนิท
วงศแ์ละแยกทา่พระและจากปลายทางด้านทศิใต้ (สถานีหวัล าโพง) ไปยงัท่า
พระ และบางแค ซึ่งทัง้สองเส้นทางจะเชื่อมต่อกนัที่สถานีท่าพระ เกิดเป็น
เสน้ทางรถไฟฟ้าวงแหวนในอนาคต [1] ทัง้นี้การสรา้งภาพลกัษณ์ทีน่่าเชื่อถอื
และไวว้างใจได ้โดยการปรบัปรงุคุณภาพการบรกิารทาง พรอ้มทัง้การอ านวย
ความสะดวก เพื่อให้ผูใ้ชบ้รกิารได้รบัความพึงพอใจ เกดิความประทบัใจใน
การบรกิาร เพื่อความเป็นเลศิในดา้นบรกิารในอนาคต 
 เป็นที่ทราบกันว่าความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการนั ้นมี
ความส าคญัในการท าธุรกจิ เพราะหากได้รบัการบรกิารทีป่ระทบัใจแล้วกจ็ะ
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าและเกิดการบอกต่อไปยงัผูท้ีจ่ะมาใชบ้รกิารต่อไป ดงันัน้
การเพิม่ระดบัความพงึพอใจเพื่อสรา้งความพงึพอใจระดบัสูงสุดนัน้ จงึเป็นสิง่
ทีน่่าตรวจสอบและตดิตามเสมอ 
 เนื่องจากธุรกิจรถไฟฟ้าเป็นธุรกิจการบรกิาร ผู้วิจยัจงึเลือก
ศกึษามติขิองการบรกิารโดยใช้  Service quality ( SERVQUAL ) การ
ท าการศกึษาในครัง้นี้อาจเป็นแนวทางในการพฒันาการปฏิบตัิงานและการ
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ให้บรกิารไฟฟ้ามหานคร (MRT) ให้มปีระสทิธภิาพต่อการใหบ้รกิารทีด่ีสูง
ยิง่ขึน้ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิารของ
รถไฟฟ้ามหานครตามกรอบแนวคดิ SERVQUAL 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัในการเลอืกใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานครตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยกรอบแนวคดิ SERVQUAL 
 3. น าเสนอแนวทางการพัฒนาการบรกิารของรถไฟฟ้ามหา
นคร 
 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง การใหบ้รกิารและความพงึพอใจของผูม้า
รบัการบรกิารจากใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ตามกรอบแนวคิด 
SERVQUAL ซึง่ประกอบไปดว้ยปัจจยัทีศ่กึษา 5 ดา้น ดงันี้  
 1)  ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร (Tangibility)  
 2)  ความเชื่อถอืไวว้างใจได ้(Reliability)  
 3)  การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 
 4)  การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 
 5)  การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 
 การศึกษาการให้บรกิารและความพึงพอใจของผู้มารบัการ
บริการจากใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ครัง้นี้เป็นการศกึษาจาก
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ตัง้แต่ ระหว่าง เดอืนกรกฎาคม 2558 
ถงึ เดอืน มนีาคม 2559 รวมทัง้สิน้ 9 เดอืน 

 
4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. บรษิัทได้รบัทราบข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) เพื่อน าไปปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
 2. บรษิัทได้รบัทราบปัจจยัในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า 
และน าไปปรบัปรงุการบรกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 
 3. บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้รกิารรถไฟฟ้าและการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ เช่น รถเมล์ รถโดยสารประจ าทาง เรือ เป็นต้น และน าไป
ปรบัปรงุการบรกิาร 
 

5. หลกัการพืน้ฐาน เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล หรอืรถไฟฟ้า MRT คอื 
โครงการรถไฟฟ้าใตด้นิสายแรกของประเทศไทย รเิริม่ขึน้เพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ ทีไ่ด้สะสมต่อเนื่องมาจากการขยายตวัของเมอืง และ
จ านวนประชากรทีม่ากขึน้ในกรงุเทพฯ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องนบัสบิปี 
 โครงการนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยม ีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็น
เจ้าของโครงการและผู้ให้สมัปทาน มหีน้าที่จดัสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน และ
มอบสัมปทานการเดินรถให้แก่เอกชน คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้รกิารการเดนิรถ 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระมหากรุณาธคิุณโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานนาม เฉลมิรชัมงคล อนัมคีวามหมายว่า งานเฉลมิฉลอง
ความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม 2542 และได้
เสดจ็พระราชด าเนินทรงเปิดการเดนิรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิ
รชัมงคล อย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2547 
 โดยมบีรษิัทผู้รบัสมัปทาน : บรษิัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ปัจจุบัน คือ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ทางดา้นโครงสรา้งเป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยว คอื เดนิรถอุโมงค์ละหนึ่งทศิทาง มี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.7 เมตร หนา 30 เซนตเิมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก 6.3 เมตร  รางรถไฟฟ้าเป็นรางมาตรฐาน UIC 54 กว้าง 1.435 
เมตร จ่ายกระแสไฟฟ้าโดยรางที่ 3 ในอุโมงค์จะยดึตดิคอนกรตีโดยตรงเพื่อ
ประสิทธภิาพในการเคลื่อนทีอ่ย่างรวดเรว็และความนุ่มนวลของการเดนิรถ 
ส่วนรางบริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุงใช้หมอนรองรางเพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนยา้ยและบ ารงุรกัษา ศนูยซ์่อมบ ารงุของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชั
มงคล ใช้พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นโครงสร้างยกระดบัประมาณ 3 เมตร 
ประกอบ ดว้ย อาคารโรงซ่อมบ ารงุ อาคารศูนย์ควบคุมการปฏบิตักิาร สถานี
จอดรถไฟฟ้า อาคารโรงซ่อมบ ารงุ รางวิง่ทดสอบ และอาคารบรหิาร [1]  
 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ นัน้ มดีงันี้ ระบบรถรถไฟฟ้า
ทีน่ ามาใหบ้รกิารเป็นรถขนาดใหญ่ ปรบัอากาศ ขนาดกว้าง 3.12 เมตร ยาว 
21.5-21.8 เมตร สูงประมาณ 3.8 เมตร ใชไ้ฟฟ้า 750 โวลต์ กระแสตรงป้อน
ระบบขบัเคลื่อนรถ ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบัขบัเคลื่อนตวัรถ ควบคุมการ
เดินรถด้วยระบบอตัโนมตัิจากศูนย์ควบคุม  ขบวนรถไฟฟ้ามีทัง้หมด 19 
ขบวนๆ ละ 3 ตู้ รถไฟฟ้า 1 ขบวน ประกอบด้วย 3 หรือ 6 ตู้ รถไฟฟ้า 1 
ขบวน (3 ตู้) บรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 886 คน วิ่งด้วยมีอตัราความเร็ว
สูงสุด 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง แต่ในการเดินรถจะใช้อตัราความเรว็เฉลี่ย 35 
กโิลเมตร/ชัว่โมง 
 โครงสรา้งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็อยู่ใต้
ดนิลึกจากผวิถนนประมาณ 15-25 เมตร สถานีจะมคีวามกว้างประมาณ 18-25 
เมตร ยาวประมาณ 150-200 เมตร ขึน้อยู่กับสภาพของพื้นที่ โดยสถานีส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบชานชาลาอยู่ตรงกลาง รางรถไฟฟ้าจะอยู่ 2 ด้านของชาน
ชาลา ยกเวน้บางบรเิวณจะมสีถานีแบบอโุมงคซ์อ้นกนั โดยรางรถไฟฟ้าจะอยู่
คนละชัน้ 
 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เป็นรถไฟฟ้าใต้
ดนิสายแรกของประเทศไทย มรีะยะทางทัง้สิ้น 20 กโิลเมตร เริม่ต้นทีส่ถานี
รถไฟหวัล าโพง ผา่นถนนพระรามที ่4 เลีย้วเขา้ถนนรชัดาภเิษก ผา่นศนูยก์าร
ประชุมแห่งชาติสิรกิิติ ์ถนนอโศก สี่แยกพระราม 9 สี่แยกสุทธสิาร เลี้ยวเขา้
ถนนลาดพร้าวที่แยกรชัดา-ลาดพร้าว ผ่านส่วนจตุจกัร เข้าถนนก าแพงเพชร 
สิน้สุดทีส่ถานีรถบางซื่อ รวมทัง้สิน้ 18 สถานี [1-2]  
 ความหมายของคุณภาพการบรกิารว่า หมายถึงการประเมนิ
ของผู้บรโิภคต่อการบรกิารที่มคีวามดีเลิศ หรอืเหนือกว่าของการบริการที่
ไดร้บั [3] 
 คุณภาพการบรกิารตามการรบัรูข้องผูร้บัการบรกิาร คอื การ
ประเมนิหรอืลงความเหน็เกี่ยวกบัความดีเลิศของบรกิารนัน้ๆโดยถาพรวม 
ความคาดหวัง หรอืความต้องการของลูกค้าที่ได้รบัจริงจากการใช้บริการ
ก าหนดมติทิีใ่ชว้ดัคุณภาพการใหบ้รกิารไว้ 10 ดา้น ดงันี้ 
 1. ดา้นความรูค้วามช านาญ (Competence) หมายถงึ การมี
ความรู้ ทกัษะ ในการบรกิารนัน้ๆ เช่น ความสามารถในการให้บรกิารด้าน
ขนส่ง ความสามารถในการใหบ้รกิารสื่อสารและอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 
 2. ด้านอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) หมายถงึ การใหเ้กยีรต ิ
แสดงความสุภาพ การต้อนรบัทีเ่หมาะสมกบัผูท้ี่มารบัการบรกิาร และสรา้ง
มนุษยส์มัพนัธใ์หด้ขี ึน้ 
                 3. ดา้นความไว้วางใจ (Reliability) หมายถงึ ความไว้วางใจ
ในการพร้อมใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ หมายความว่าต้องให้บรกิาร
อย่างถูกต้องเหมาะสมตัง้แต่ครัง้แรกและจะรกัษาการบรกิารแบบนี้ตลอดไป 
เชน่ ในการส่งใบช าระค่าบรกิาร ขอ้มลูถูกตอ้ง ตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
 4. ดา้นการเขา้ถงึการบรกิาร (Access) หมายถงึ การตดิต่อ
ทีง่่าย คล่องตวั เช่น การจองตัว๋เครื่องบนิผ่านมอืถือ 24 ชัว่โมง ท าใหลู้กค้า
เกดิความสะดวกสบายมากขึน้ 
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 5. ดา้นการตดิต่อสื่อสาร (Communication) หมายถงึ การให้
ขอ้มูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาที่สุภาพและเขา้ใจได้ง่าย และรบัฟังความคิดเหน็
ต่างๆ ด้วยความยนิดี เช่น ในการสื่อสารกบัลูกค้าทีห่ลากหลายระดบั กค็วร
อธบิายรายละเอยีดต่างๆ ในสิ่งที่ลูกค้าจะได้รบัและต้องจ่ายเท่าไร เพื่อให้
มัน่ใจว่าความตอ้งการนัน้ๆ ไดร้บัการตอบสนอง 
 6. ด้านการเขา้ใจรูจ้กัลูกค้าจรงิ (Understanding Knowing 
Customer) หมายถงึ ความพยายามจะเขา้ใจความคาดหวงั ความต้องการ
ของลูกคา้ เป็นรายบุคคล ซึง่ท าใหเ้กดิเป็นลูกคา้ประจ าได้ 
 7. ด้านการบริการที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึงที่
สามารถสมัผสัได้ เช่น อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ การแต่งกาย อาคาร
สถานที ่เป็นตน้ 
 8. คา้นความปลอดภยั (Security) หมายถงึ ภาวะปราศจาก
อนัตราย ความเสีย่ง และการสงสยั ไมม่ ัน่ใจ  
 9. ด้านการตอบสนองความต้องการ ความเต็มใจและการ
พรอ้มใหก้ารบรกิาร  (Responsiveness) หมายถงึ ความเตม็ใจ ตอบสนอง ให้
ความชว่ยเหลอืลูกคา้ในทนัทไีมใ่หลู้กคา้รอ  
 10. ด้านความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความมี
คุณค่า น่าเชื่อถอื และความซื่อสตัย์ เช่น ชื่อเสียงของแบรนด์ บรษิทั ความ
จรงิใจในการใหบ้รกิาร องคก์ารและพนกังานตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ และความ
ไวว้างใจในการบรกิาร [4] 
 ต่อมา ปรบัลดปัจจยัการก าหนดคุณภาพบรกิารจากเดิม 10 
ด้าน ให้เหลือพียง 5 ด้านหลักเรียกว่า SERVQUAL Dimension หรือ 
RATER โดยมรีานละเอยีดดงันี้ 
 1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Tangible) ลักษณะสิ่งที่
ปรากฏใหเ้หน็ จบัตอ้งได ้เชน่ อาคาร สถานที ่อปุกรณ์เครื่องมอื บุคคล 
 2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถที่จะแสดง
ผลงานและการให้บริการตามที่ตกลง ถูกต้อง แม่นย า และสญัญาไว้ เช่น 
ความตรงต่อเวลาของรถไฟ  
 3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความ
เตม็ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืและใหบ้รกิารอย่างทนัทว่งท ี
 4. การใหค้วามเชื่อมัน่ (Assurance) การแสดงออกถงึการให้
ความเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิารทีไ่ดร้บั 
 5. การเอาใจใส่ (Empathy) การดูแลเอาใจใส่และความสนใจ
ผูม้ารบัการบรกิาร รวมถงึการสื่อสาร ความเขา้อกเขา้ใจ 
 
 การวัดคุณภาพการบริการนิยมใช้การวัด  5 องค์ประกอบ 
(SERVQUAL) ประกอบไปดว้ย 
 1. ความเชื่อถอืได้ (Reliability) ได้แก่ความสามารถในการ
ใหบ้รกิารตรงตามทีส่ญัญาหรอืตกลงไว้ เชน่ ความตรงต่อเวลานัดหมาย เป็น
ตน้ 
 2. การตอบสนอง (Responsiveness) ได้แก่ ความสามารถ
ในการตอบสนองต่อลูกคา้ เชน่ ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารเป็นตน้ 
 3. ความมัน่ใจ (Assurance) ได้แก่ ความสามารถในการ
สร้างความมัน่ใจให้กับผู้มาใช้บริการ  เช่น การที่พนักงานมีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ เป็นตน้ 
 4. ความเอาใจใส่ (Empathy) ได้แก่ ปัจจยัทีส่่งผลด้านจติใจ 
เชน่ การใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ เป็นตน้ 
 5. สิง่ทีจ่บัต้องได้ (Tangibles) ได้แก่ปัจจยัทีจ่บัต้องได้ เช่น 
สิง่อ านวยความสะดวก การแต่งกายของพนกังานเป็นตน้ [4-5] 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ กจิกรรมทัง้หมดของผูบ้รโิภคที่
เกีย่วขอ้งกบัการซื้อ การทิง้สนิค้าและบรกิาร อารมณ์ไปถงึอารมณ์และจติใจ 

และการตอบสนองเชงิพฤตกิรรม ทีเ่กดิขึน้ล่วงหน้า ขณะใชส้นิค้าหรอืบรกิาร 
และภายหลงักจิกรรมนัน้ ซึง่สามารถแสดงขอบเขตของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคได้
ตามแผนภาพดงันี้ [6] 
 

 
รูปที่ 1 ขอบเขตของพฤติกรรมผู้บรโิภคที่คลอบคลุมด้านกิจกรรมและการ

ตอบสนองของผูบ้รโิภค  
 
 พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สะท้อนจากผลรวมของการตัดสินใจของ
ผูบ้รโิภค โดยมลี าดบัการจดัหา การบรโิภค และการทิง้สนิค้าและบรกิาร ทีม่ ี
ต่อกจิกรรม ประสบการณ์บุคคลและความคิด ของการตดิสินใจในช่วงเวลา
หนึ่ง และจากความหมายดงักล่าว สามารถแบ่งองค์ประกอบของพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ 

 
รปูที ่2 องคป์ระกอบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

 ดังนัน้พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง “กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรโิภคใดๆ เชงิเศรษฐศาสตร”์ ซึ่งจากนิยาม
ดงักล่าวจะเผยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคลอบคลุมตัง้แต่กระบวนการซื้อ การ
บรโิภค และการเลกิบรโิภค โดยมมีลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์[6] 
 
6. การก าหนดกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณโดย
การใชแ้บบสอบถาม 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้ที่อยู่ ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร จงัหวดั กรงุเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้ คอื ผูท้ีอ่ยู่ใชบ้รกิารรถฟ้ามหานคร สายสนี ้าเงนิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างผูว้จิยัใชสู้ตรของ คอแครน  
 
จากสูตร 

N  =  
2

22

d
St  

 
เมื่อ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 t  แทน ระดบัความเชื่อมมัน่ 
 S  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานจากงานวจิยั 
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 d  แทน ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได้ 
 ผูว้จิยัแทนค่าสูตรดงันี้ 
t = ระดบัความเชื่อมมัน่รอ้ยละ 95 ค่า Z = 1.96 
S = ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานจากงานวจิยัในครัง้นี้เทา่กบั 1.075 
d = ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดใ้นครัง้นี้เทา่กบั (3.06x 0.05) = 1.53 
 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง =     

2

22

)53.1(
)057.1()96.1(    

  = 137  คน 
 
 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 137 คน ผู้ศึกษา  
ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จงึไมต่อ้งเกบ็เพิม่ 
 วธิกีารสุ่มตวัอย่างประชากร เป็นแบบการสุ่มตวัอย่างแบบไม่
ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยใช้วิธกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling)   โดยแจกแบบสอบถามใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิารตามสถานทีต่่างๆ ในพืน้ทีต่่างตามแนวรถไฟฟ้าและผูท้ีใ่ชบ้รกิาร 
 
7. สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูศ้กึษาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามวตัถุประสงค์
ของการศกึษา คอื 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบรกิารของ

รถไฟฟ้ามหานครตามกรอบแนวคดิ SERVQUAL พบว่าความพงึพอ
ของผูใ้ชบ้รกิารต่อระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคล ตามกรอบ
แนวคดิ SERVQUAL อยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น 

 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลรายละเอยีดค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบรถไฟฟ้ามหานครตามกรอบแนวคิด 
SERVQUALทัง้ 5 ดา้น 

ความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการต่อการ
บริการของรถไฟฟ้ามหานครตามกรอบ

แนวคิด  SERVQUAL 
N Mean 

Std. 
Deviation 

ระดบั
ความส าคญั 

Tangibility 400 4.0633 .58847 มาก 

Reliability 400 3.8706 .68229 มาก 
Responsiveness 400 3.7956 .74378 มาก 

Assurance 400 3.7519 .72234 มาก 
Empathy 400 3.6935 .76145 มาก 

 
 2. เพื่อเปรยีบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
บรกิารของรถไฟฟ้ามหานครตามปัจจยัส่วนบุคคล 
     การศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
บรกิารของรถไฟฟ้ามหานครตามกรอบแนวคดิ SERVQUAL แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ฉบบั ผลการวจิยั
ทีไ่ดด้งันี้   
 ผลจากการศกึษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิารของรถไฟฟ้ามหานครตามกรอบแนวคดิ 
SERVQUAL พบว่า เพศ ชาย เพศหญงิ อายุซึง่แบ่งเป็นสองกลุ่ม ช่วงอายุต ่า
กว่า 30 ปี กบั ช่วง และ ช่วงอายุ 30 ปี ขึน้ไป กลุ่มรายได้เฉลี่ย คือ รายได้
น้อยกว่า 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึน้ไป ความถี่ในการใช้งานเฉลี่ย 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 1-4 ครัง้ต่อสปัดาห์ และ มากกว่า 4 ครัง้ต่อสปัดาห ์
ทัง้หมดมปัีจจยัในการเลือกใช้บริการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรชั
มงคลตามกรอบแนวคดิ SERVQUALทัง้ 5 ดา้น ไมต่่างกนั  
 

 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการบริการของ

รถไฟฟ้ามหานคร 
 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีแ่บ่งตามเพศ อายุ รายได้ และความถี่
ของการใชง้านนัน้มผีลต่อการเขา้มาใชร้ะบบรถไฟฟ้าไม่ต่างกนั ผูศ้กึษาจงึได้
ท าการหาความส าคัญและน ามาหาค่ากลางระหว่างความพึงพอใจและ
ความส าคญั ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่ 2 เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจและระดบัความส าคญั 
 

 ซึ่งปรากฏว่า ม ี3 ด้าน ที่มคีะแนนน้อยจนถึงน้อยที่สุด และ
ตอ้งมาท าการปรบัปรงุตามล าดบั คอื 

1. ด้าน Empathy คอื ความมคีวามเป็นกนัเอง การ
สื่อสารกบัผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ใจงา่ย การใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม ใส่
ใจผูใ้ชบ้รกิาร ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเหมาะสม (06.00-00.00 น.) 
 
 สิง่ทีต่อ้งน ามาปรบัปรงุ  
 เรื่องการบริการต้องมีแบบระเบียบปฏิบัติ คู่มือการบริการ 
รวมถงึมกีารอบรมทบทวนเรื่องการใหก้ารบรกิารอาจจะ ปีละ 2 ครัง้ เพื่อให้
การบรกิารเป็นไปในมาตรฐานเดยีวกนั   
 2. ด้าน Responsiveness คือ ความสะดวกในการติดต่อ
พนักงาน พนักงานให้บรกิารได้ตามระยะเวลาทีเหมาะสม พนักงานมีการ
สอบถามเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืตอบขอ้สงสยัได้เป็นอย่างดี พนักงานแจง้ให้
ลูกคา้ทราบเสมอเมื่อเริม่ตน้ใหบ้รกิาร หรอืมกีารเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิาร 
 
 สิง่ทีต่อ้งน ามาปรบัปรงุ 
 การแจง้ขา่วสารเรื่องความล่าชา้ หรอืกรณีมปัีญหาฉุกเฉิน ของ
ระบบรถไฟควรให้มคีวามรวดเรว็มากกว่านี้  เช่น รถไฟฟ้ามคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งหยุดบรกิาร ณ สถานีใดสถานีหนึ่ง ควรมพีนกังานพรอ้มสนับสนุนช่วย
บอกข้อมูลการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆให้ผู้ใช้บริการ   เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้
ตดัสนิใจไปเดนิทางแบบอื่น 
 ควรปรบัปรงุระบบการประกาศในสถานีใหม้เีสยีงทีด่งักว่านี้ 
 3.  และดา้น Assurance พนกังานสามารถแกปั้ญหาเกี่ยวกบั
การบรกิารเบือ้งตน้ไดเ้ป็นอย่างด ีมคีวามรู ้ความสามารถ ใหบ้รกิารดว้ยความ
เรยีบรอ้ย เป็นมอือาชพี มกีารดูแลรกัษาความปลอดภยัในสถานีทีเ่หมาะสม 
 
 สิง่ทีค่วรน ามาปรบัปรงุ  
 การตรวจสมัภาระที่ต้องตรวจอย่างจรงิจงั มคีวามซ ้าซ้อนทัง้
การส่งไฟฉายในมอืถือ และเดินผ่านเครื่องตรวจวตัถุ ท าให้เสียเวลาในการ
เดนิทางกรณีชัว่โมงเรง่ด่วน 
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 ป้ายแจง้ขอ้มลูต่างๆ ชดัเจนบ้าง ไม่ชดัเจนบ้าง รวมไปถงึแจง้
ไมค่รบทกุสถานี 
 
8. ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 ในการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างควรหลีกเลี่ยงช่วงชัว่โมง
เรง่ด่วนของการบรกิาร คอื 06.00-09.00 น.และช่วง 15.00-18.00 น. เพราะ
ทางกลุ่มตวัอย่างเดนิทางดว้ยความเรง่รบี ซึง่อาจไมไ่ดร้บัการรว่มมอื และการ
ตอบแบบสอบถามไดข้อ้มลูไมถู่กตอ้งเทา่ทีค่วร 
 ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกหลายสายครอบคลุมทัง้ 
กรงุเทพมหานคร และทัง้ประเทศ ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจและปัจจยัใน
การเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาพฒันาการใหบ้รกิาร ให้
ประชาชนเขา้มาใชบ้รกิารระบบรถไฟฟ้ามากขึน้ 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครัง้นี้ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ทีป่รกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒ ิสุขเจรญิ ซึ่งเป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ทีก่รณุาใหแ้นวคดิและค าแนะน า
ในการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ อกีทัง้ยงัได้ท าการ
ตรวจสอบขอ้บกพรอ่งและแนะน าแกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่
การศกึษาในครัง้นี้ ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบคุณครอูาจารยท์กุทา่น ในหลกัสูตรปรญิญาบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการวสิาหกจิส าหรบัผูบ้รหิาร สถาบนัเทคโนโลย ี
ไทย-ญี่ปุ่ น ทีใ่หค้วามรู ้ประสบการณ์ แนวคดิ มุมมองใหม่ๆ อนัมคีุณค่า และ

เจา้หน้าทีท่กุทา่น ของสถาบนัทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเป็นอย่างดใีนทกุดา้นตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และผู้มี
พระคุณทัง้หลายทีท่ าใหม้โีอกาสศกึษามาจนถงึปัจจบุนั 
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บทคดัย่อ  
 งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อศึกษาและค้นคว้า ปัจจัยและ
องคป์ระกอบในการเลอืกจดุหมายปลายทางสาหรบัอตุสาหกรรมการประชุม
องค์กร การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การประชุมวชิาชพี และการจดังาน
แสดงสินค้าและนิทรรศการ (MICE) ท าการศึกษากับประชากรไทย             
ทีม่วีตัถุประสงค์ในเดนิทางมาเพื่อเขา้ร่วม หรอืเคยเขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ 
จ านวน 300 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธกีารวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั      

และหมนุแกนองคป์ระกอบดว้ยวธิโีปรแมกซ์ ผลการวจิยัพบว่า การวเิคราะห์
องค์ประกอบจาก 42 ตัวแปร ท าให้ได้องค์ประกอบใหม่ทัง้หมด                    
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสถานทีจ่ดังานและสิง่อ านวยความสะดวก     
2) ด้านโรงแรมที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก 3) ด้านสิ่งอ านวย          
ความสะดวกสบายทางการท่องเทีย่วและความบนัเทงิ 4) ด้านสิง่ดงึดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยว 5) ด้านปัจจยัสนับสนุนและทรพัยากรต่างๆ และ            
6) ด้านความคาดหวังส่วนบุคคล โดยที่องค์ประกอบส าคัญที่ผู้มี
ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกจุดหมาย
ปลายทาง คอื ด้านสถานทีจ่ดังานและสิง่อ านวยความสะดวก ด้านโรงแรม   
ทีพ่กัและสิง่อ านวยความสะดวก และดา้นความคาดหวงัส่วนบุคคล  
ค าส าคญั: อตุสาหกรรมไมซ,์ นกัเดนิทางไมซ,์ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study and analyze the factors and 
components of the selection of destination for meetings, incentive 
travels, conventions and exhibitions industry – MICE. The sample 
size were 300 Thai MICE tourists and have an experience in MICE 
activity. The data were collected by using questionnaire survey. This 

study applied descriptive statistics and exploratory factor analysis with 
principle component: Promax rotation. The results showed six 
components for 42 factors in this study. The six new components; 
which are 1) Venues and Facilities, 2) Hotels and Facilities,                   
3) Amenities and Entertainments, 4) Tourist Attractions, 5) Supporting 
Factors and Resources, and 6) Personal Expectations. Furthermore, 
the results showed there were three most important components 
which were 1) Venues and Facilities, 2) Hotels and Facilities, and 3) 
Personal Expectations. 
Keywords: MICE Industry, MICE tourists, Factor analysis 
 
1) บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญั
ต่อประเทศไทย ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม สามารถสรา้ง
รายไดใ้หก้บัประเทศเป็นจ านวนมาก เหน็ไดจ้ากจ านวนนักท่องเทีย่ว
และรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] โดยที่
อุตสาหกรรมการประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล         
การประชุมวชิาชพี และการจดังานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ หรอื
อุตสาหกรรมไมซ์ มสี่วนส าคญัต่อมูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรม   
การท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตสูงสุดของ
ไทย ซึง่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 ประเทศมรีายไดจ้ากอุตสาหกรรม
ไมซ์เพิม่ขึ้นในอตัราร้อยละ 65.35 จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม    
ขึ้นในอตัราร้อยละ 49.14 โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร เป็นประเทศและเมอืงทีม่กีารจดัประชุมนานาชาติ
มากเป็นล าดบัที ่7 และ 4 ในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกตามล าดบั [2] 
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นอกจากนี้ รฐับาลยงัให้ความส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิด้วย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ กระตุ้นในเกิดการจดัประชุมและ
สมัมนาภายในประเทศ ส่งเสรมิการจดังานแสดงสนิคา้ภายในประเทศ 
และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจดัประชุมและงานแสดง
สนิคา้ ส านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้
ด าเนินโครงการไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแห่งการ
ประชุม 5 เมอืงหลกั โดยการสรา้งเครื่อข่ายความร่วมมอืในประเทศ 
เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิอุปสงคแ์ละอุปทานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์ 
นอกจากนี้ยงัมกีารก าหนดแผนโรดแมปไมซ์ประจ าจงัหวดั เพื่อสรา้ง
จุดยืนที่แตกต่าง สร้างความหลากหลายแต่ละพื้นที่ที่สามารถเป็น
ทางเลือกส าหรบัการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าในประเทศได ้
ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่า นอกจากการพฒันาดา้นอุปทานแลว้ การศกึษาความ
ต้องการหรือด้านอุปสงค์ก็เป็นสิ่งส าคญัที่จะช่วยให้การพฒันาด้าน
อุปทานเหน็ผล ตรงกบัความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและวเิคราะห์ปัจจยัและองค์ประกอบในการ
เลอืกจุดหมายปลายทางส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็นตวัอย่างให้
องคก์รหรอืหน่วยงานน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่นกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาด เพื่อตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศมากที่สุด หากเกิดค าถามที่ว่า “แล้วความต้องการของ
ตลาดกลุ่มคนไทย ทีต่้องใชพ้จิารณาในการจดักจิกรรมไมซ์คอือะไร” 
ผู้ว ิจยัได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
จ าแนกปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมไมซ์
และการตัดสินใจ น ามาสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล   
แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในกลุ่มประชากรไทย      
ซึ่งงานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยและองค์ประกอบที่ใช้ในการ
พจิารณาตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทางส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์ที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของประชากรไทยในปัจจุบนั    
 
2) วิธีการวิจยั (Research Methodology) 
 แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีผู่ว้จิยัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู        
จากกลุ่มตวัอย่างประชากรไทย ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางมาเพือ่
เขา้ร่วม หรอืเคยเขา้ร่วมกจิกรรมไมซ์กจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง จ านวน 
300 ตวัอย่าง [3] จากการเกบ็แบบสอบถามออนไลน์และการเก็บ
แบบสอบถามในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มกีารจดักิจกรรมไมซ์ 
โดยที่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทัว่ไปและ
พฤตกิรรมการเดนิทางในอดตีของผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัทีใ่ช้
ในการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทางส าหรบักจิกรรมไมซ์
 ผูว้จิยัใชส้ถิติเชงิพรรณา (Descriptive Statistics) ในการ
อธบิายขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการเดนิทางในอดตีของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส าหรบัการใหค้ะแนนปัจจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณา
ตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทาง ม ี5 ระดบัคะแนน และแบ่งช่วงการ
แปลผลตามหลกัของการแบ่งอตัราภาคชัน้ [4] และใช้การวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบในการเลือกจุดหมายปลายทาง
ส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์ จากปัจจยัทัง้หมด 42 ปัจจยั ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 

ตารางที ่1 ปัจจยัทีใ่ชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทาง 
ท่ี ค าอธิบาย 
F1 ความพรอ้มของระบบคมนาคมและโลจสิตกิสบ์รเิวณพืน้ทีจ่ดังาน 
F2 ความสะดวกในการเดนิทางเขา้สู่เมอืงและสถานทีจ่ดังาน 
F3 ความสะดวกในการเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั 
F4 ความเหมาะสมของท าเลทีต่ ัง้สถานทีจ่ดังาน 
F5 ความพรอ้มของสถานทีจ่ดังานและสิง่อ านวยความสะดวก 
F6 คุณภาพของสิง่อ านวยความสะดวกของสถานทีจ่ดังาน 
F7 ความพรอ้มของโสตทศันูปกรณ์ 
F8 ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในพืน้ที ่
F9 ชื่อเสยีงของสถานทีจ่ดังาน 
F10 คุณภาพในการใหบ้รกิารของสถานทีจ่ดังาน 
F11 ความสามารถในการรองรบัผูเ้ขา้รว่มของสถานที/่พืน้ทีจ่ดังาน 
F12 ระบบการรกัษาความปลอดภยัของสถานที/่พืน้ทีจ่ดังาน 
F13 ความพรอ้มของโรงแรมทีพ่กัและสิง่อ านวยความสะดวก 
F14 คุณภาพในการใหบ้รกิารของโรงแรมทีพ่กั 
F15 ระบบการรกัษาความปลอดภยัของโรงแรมทีพ่กั 
F16 ความมชีื่อเสยีงของสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
F17 ความหลากหลายของกจิกรรมทอ่งเทีย่ว/นนัทนาการ 
F18 ความหลากหลายของสถานทีท่อ่งเทีย่ว/พกัผอ่นหย่อนใจ 
F19 ความหลากหลายของสถานบนัเทงิ 
F20 สิง่อ านวยความสะดวกสบายทางการทอ่งเทีย่ว 
F21 ความน่าสนใจ/ดงึดูดใจของสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
F22 สิง่ดงึดดูใจในพืน้ที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน ดา้นประวตัศิาสตรแ์ละ

วฒันธรรม 
F23 สิง่ดงึดดูใจในพืน้ที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน ดา้นทศันียภาพตาม

ธรรมชาต ิ
F24 สิง่ดงึดดูใจในพืน้ที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน ดา้นภูมอิากาศ 
F25 สิง่ดงึดดูใจในพืน้ที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน ดา้นภูมปิระเทศ 
F26 สิง่ดงึดดูใจในพืน้ที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน ดา้นวถิชีวีติและความเป็นอยู่

ของชมุชน 
F27 ภาพลกัษณ์ของพืน้ที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน 
F28 อธัยาศยัไมตรขีองคนในพืน้ทีจ่ดังาน 
F29 สิง่อ านวยความสะดวกดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
F30 นโยบายการใหค้วามสนบัสนุนจากภาครฐั/เอกชนในพืน้ทีจ่ดังาน 
F31 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของพืน้ทีจ่ดังาน 
F32 สภาพแวดลอ้มโดยรวมของเมอืงทีจ่ดังาน 
F33 ความพรอ้มของตลาดแรงงานเพื่อรองรบัการจา้งงานในการจดังาน 
F34 ความสามารถของผูใ้หบ้รกิารจดังาน 
F35 ความเป็นมอือาชพี ความเชีย่วชาญของผูท้ีจ่ดังาน 
F36 ค่าใชจ้า่ยและงบประมาณของการจดังาน/เขา้รว่มงาน 
F37 ความรูส้กึคุม้ค่าเงนิทีต่อ้งจา่ยไปในการเขา้รว่มกจิกรรม 
F38 โอกาสในการทอ่งเทีย่วส่วนตวั นอกจากการเขา้รว่มกจิกรรมไมซ ์
F39 โอกาสในการตดิต่อปฏสิมัพนัธก์บัผูเ้ชีย่วชาญและผูเ้ขา้รว่มระชมุ 
F40 โอกาสในการศกึษา พฒันาความเชีย่วชาญเฉพาะทาง จาก

ประชมุ สมัมนา หรอืศกึษาดูงาน 
F41 ความปลอดภยัดา้นสุขภาพและอนามยัของพืน้ทีจ่ดังาน 
F42 สภาพอากาศของสถานที/่จงัหวดัทีจ่ดังานในชว่งเวลาจดังาน 
  
 ปัจจยัต่างๆในตารางที่ 1 เป็นปัจจยัที่ได้จากการทบทวน
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 



 

510 

 

สมัมนา การออกงานแสดงสนิค้าทัง้หมดจ านวน 17 งานวจิยั ทัง้ที่
เผยแพร่ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งบางงานวิจัยไม่ได้แสดงหรือ
กล่าวถงึที่มาของการออกแบบกลุ่มปัจจยั หรอืไม่มหีลกัฐานงานวจิยั
ในการออกแบบกลุ่มปัจจยั ซึ่งงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัได้น ากลุ่มปัจจยั
หรือกลุ่มตัวแปรเหล่านัน้ มาจดัองค์ประกอบเพื่อยืนยนัและแสดง
หลกัฐานทางวชิาการและทางสถติิในการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
กลุ่มปัจจยัหรอืกลุ่มตวัแปรทีม่กีารเผยแพร่ในอดตี [5 - 22]  โดยน า
ปัจจยัทัง้ 42 ตัว จาก 17 งานวิจยัที่เผยแพร่ มาจดักลุ่มปัจจยัหรือ
สกัดองค์กอบใหม่โดยใช้วิธีการทางสถิติ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) 
 ผู้วิจ ัยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle 
Component Analysis) ในการสกดัองค์ประกอบ โดยพจิารณาเลอืก
กลุ่มของตัวแปร(ปัจจัย) ที่มีค่าความผันแปรของตัวแปรทัง้หมด 
(Eigenvalue) มากกว่าหรอืเท่ากบั 1 และหมุนแกนปัจจยัดว้ยวธิโีปร
แมกซ์ (Promax Rotation) ในการคดัเลอืกปัจจยั ผู้วจิยัพจิารณา
คดัเลอืกปัจจยัทีม่คี่าน ้าหนัก (Factor Loading) มากกว่าหรอืเท่ากบั 
0.3 [23] 
 
3) ผลการวิจยัและสรปุผลการวิจยั 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัส่วนบคุคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 120 40.0 

 หญงิ 180 60.0 

อายุ น้อยกวา่ 25 ปี 
25-29 ปี 
30-34 ปี 
35-39 ปี 
40 ปีขึน้ไป 

65 
146 
42 
24 
23 

21.7 
48.7 
14.0 
8.0 
7.6 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่รา้ง 

257 
39 
4 

85.7 
13.0 
1.3 

การศกึษา ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

241 
57 
2 

80.3 
19.0 
0.7 

อาชพี ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
พนกังาน/ลูกจา้งรฐั 
พนกังานเอกชน 
ธรุกจิส่วนตวั 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 

14 
22 
213 
33 
18 

4.7 
7.3 
71.0 
11.0 
6.0 

รายไดต้่อเดอืน น้อยกวา่ 15,000 บาท 
15,000-25,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,001-30,000 บาท 
30,001-35,000 บาท 
มากกวา่ 35,000 บาท  

26 
82 
64 
39 
25 
64 

8.7 
27.3 
21.3 
13.0 
8.3 
21.4 

 
 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเดนิทางในอดตี 
พฤติกรรมการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 

กจิกรรมไมซ์
ส่วนใหญ่ทีเ่คย
เขา้รว่ม 

การประชมุองคก์ร  
การทอ่งเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั  
การประชมุวชิาชพี  
งานแสดงสนิคา้และนิทรรศการ  
การประชมุสมัมนาและทอ่งเทีย่ว 
    เพื่อเป็นรางวลัขององคก์ร  

59 
22 
24 
162 
33 

19.7 
7.3 
8.0 
54.0 
11.0 

ค่าใชจ้า่ยเฉลีย่ 
ในการเขา้รว่ม
กจิกรรมไมซ ์
ต่อครัง้ 

น้อยกวา่ 6,000 บาท 
6,001-9,000 บาท 
9,001-12,000 บาท 
มากกวา่ 12,000 บาท 

234 
12 
14 
40 

78.0 
4.0 
4.7 
13.3 

จดุหมาย
ปลายทาง 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

278 
22 

92.7 
7.3 

ความถีเ่ฉลีย่  
ในการเขา้รว่ม
กจิกรรมไมซ์
ต่อปี 

ครัง้แรก 
1 ครัง้ 
2 ครัง้ 
3 ครัง้ ขึน้ไป 

37 
103 
88 
72 

12.3 
34.3 
29.3 
24.1 

อตัราการ   
คา้งคนืเฉลีย่ 

ไมค่า้งคนื 
1 คนื 
2 คนื 
3 คนื ขึน้ไป 

166 
89 
35 
10 

55.3 
29.7 
11.7 
3.3 

  
 จากการศกึษากลุ่มตวัอย่าง ประชากรไทยทีม่วีตัถุประสงค์ใน
เดินทางมาเพื่อเข้าร่วม หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์กิจกรรมใด
กจิกรรมหนึ่ง หรอือาจเรยีกว่าผู้มปีระสบการณ์การเขา้ร่วมกจิกรรม
ไมซ์ จ านวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 
25-29 ปี สถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี
พนักงานเอกชน และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,000-25,000 บาท 
(ตารางที ่2) กจิกรรมไมซ์ทีส่่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมอนัดบัหนึ่ง คอื การ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ และมคี่าใช้จ่าย
เฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ต่อครัง้ไมเ่กนิ 6,000 บาท ซึง่ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกจิกรรม
ไมซ์ปีละ 1-2 ครัง้ โดยไม่มกีารคา้งคนื และเป็นการเขา้ร่วมกจิกรรม
ไมซ์ทีจ่ดัขึน้ภายในประเทศไทย (ตารางที ่3)  
 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจของวจิยันี้ มคี่าสถิติ
ของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคนิ (KMO) เท่ากบั 0.940 ซึ่งมากกว่า 0.5 
ที่เป็นค่าที่อยู่ในระดบัพอใช้ [24] และมคี่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-
Square) เท่ากบั 9845.481 และมรีะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(Sig.) น้อย
กว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมี
ความสมัพนัธ์กนั     ซึ่งหลงัจากท าการสกดัองค์ประกอบแลว้ ท าให้
ไดอ้งคป์ระกอบใหมท่ัง้หมด 6 องค์ประกอบ โดยมพีสิยัของค่าไอเกน 
(Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.131 – 17.644 และมคี่ารอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสม เท่ากบั 66.162 เมือ่ท าการหมุนแกนปัจจยั เพื่อให้
ทราบว่าตวัแปรนัน้ๆ ควรถูกจดัอยู่ในองคป์ระกอบใด ดว้ยวธิกีารหมนุ
แกนแบบ     โปรแมกซ์ (Promax Rotation) และพจิารณาตดัตวัแปร
ที่สามารถอยู่ได้มากกว่า 1 องค์ประกอบ ออกจากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบนี้     ท าใหไ้ดปั้จจยัและองค์ประกอบ ดงัแสดงในตาราง
ที ่5 และเมื่อน าค่าเฉลีย่ (  ) ระดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัใน
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องค์ประกอบมาพิจาณารวมกนั จะท าให้ทราบถึงระดบัความส าคญั
ขององคป์ระกอบนัน้ๆ ซึง่สามารถอธบิายความไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่4 ระดบัความส าคญัขององคป์ระกอบ 

 องคป์ระกอบ 
 1 2 3 4 5 6 
ค่าเฉล่ีย 3.69 3.66 3.50 3.50 3.51 3.67 
แปลผล มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

  
 จากตารางที่ 4 ทุกองค์ประกอบมคี่าเฉลีย่ระดบัความส าคญั
ของปัจจยัรวม อยู่ในช่วง 3.41 – 4.20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทัง้ 6 
องค์ประกอบนี้มคีวามส าคญัต่อการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกจุดหมาย
ปลายทางส าหรบัอุตสาหกรรมไมซ์ในระดบัมาก 
 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 
องคป์ระกอบ / ปัจจยั 
1 ความพรอ้มของระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ บรเิวณพื้นที่

จดังาน (F1) ความสะดวกในการเดนิทางเขา้สู่เมอืงและสถานที่
จดังาน (F2) ความเหมาะสมของท าเลทีต่ ัง้สถานทีจ่ดังาน (F4) 
ความพรอ้มของสถานทีจ่ดังานและสิง่อ านวยความสะดวก (F5) 
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่จดังาน (F6) 
ความพรอ้มของโสตทศันูปกรณ์ (F7) ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในพื้นทีจ่ดังาน (F8) คุณภาพในการ
ใหบ้รกิารของสถานทีจ่ดังาน (F10) และ ความสามารถในการ
รองรบัผูเ้ขา้รว่มของสถานที/่พืน้ทีจ่ดังาน (F11) 

2 ความรูส้กึคุ้มค่าเงนิทีต่้องจ่ายไปในการเขา้ร่วมกิจกรรม (F37) 
โอกาสในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วม
ประชมุ (F39) โอกาสในการศกึษาพฒันาความเชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง จากประชมุ สมัมนา หรอืศกึษาดูงาน (F40) ความปลอดภยั
ด้านสุขภาพและอนามยัของพื้นที่จดังาน (F41) และ สภาพ
อากาศของสถานที/่จงัหวดัทีจ่ดังานในชว่งเวลาจดังาน (F42) 

3 สิ่งดึงดูดใจในพื้นที่/จงัหวัดที่จ ัดงาน ด้านทัศนียภาพตาม
ธรรมชาติ (F23) สิง่ดึงดูดใจในพื้นที่/จงัหวดัที่จดังาน ด้าน
ภูมอิากาศ (F24) สิง่ดงึดูดใจในพื้นที/่จงัหวดัทีจ่ดังาน ด้านภูมิ
ประเทศ (F25) และ สิง่ดงึดูดใจในพื้นที่/จงัหวดัทีจ่ดังาน ด้านวถิี
ชวีติและความเป็นอยู่ของชมุชน (F26) 

4 ความมชีื่อเสยีงของสถานทีท่่องเทีย่ว (F16) ความหลากหลาย
ของกจิกรรมทอ่งเทีย่ว/นนัทนาการ (F17) ความหลากหลายของ
สถานบันเทงิ (F19) สิ่งอ านวยความสะดวกสบายทางการ
ท่องเที่ยว (F20) และ ความน่าสนใจ/ดึงดูดใจของสถานที่
ทอ่งเทีย่ว (F21) 

5 นโยบายการใหค้วามสนบัสนุนจากภาครฐั/เอกชนในพืน้ทีจ่ดังาน 
(F30) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของพื้นที่
จดังาน (F31)  สภาพแวดล้อมโดยรวมของเมอืงทีจ่ดังาน (F32) 
และความพรอ้มของตลาดแรงงานเพื่อรองรบัการจา้งงานในการ
จดังาน (F33) 

6 ความพรอ้มของโรงแรมทีพ่กัและสิง่อ านวยความสะดวก (F13) 
คุณภาพในการใหบ้รกิารของโรงแรมทีพ่กั (F14) และระบบการ
รกัษาความปลอดภยัของโรงแรมทีพ่กั (F15) 

 การก าหนดชื่อองค์ประกอบ ผู้วิจ ัยใช้วิธีการก าหนดชื่อ
องค์ประกอบโดยอ้างอิงถึงขอ้ความที่มุ่งเน้นไปยงัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ของแต่ละตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ โดยทีอ่งค์ประกอบที ่1 ทุกตวั
แปรมุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัสถานที่จดังาน ผู้วจิยัจึงเรียกชื่อ
องค์ประกอบนี้ ว่า “สถานที่จ ัดงานและสิ่งอ านวยความสะดวก ” 
(Venues and Facilities) องค์ประกอบที ่2 ทุกตวัแปรมุ่งเน้นในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคาดหวังส่วนตัวบุคคล ผู้วิจ ัยจึง
เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความคาดหวังส่วนบุคคล” (Personal 
Expectations) องคป์ระกอบที ่3 ทุกตวัแปรมุ่งเน้นในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสิง่ดงึดูดใจดา้นการท่องเทีย่ว ผู้วจิยัจงึเรยีกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
“สิง่ดงึดูดใจดา้นการท่องเทีย่ว” (Tourist Attractions) องค์ประกอบ   
ที่ 4 ทุกตัวแปรมุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของสถานที่
ท่องเทีย่วและการพกัผ่อนหย่อนใจ ผู้วจิยั จงึเรยีกชื่อองค์ประกอบนี้
ว่า “สิง่อ านวยความสะดวกสบายทางการท่องเทีย่วและความบนัเทงิ” 
(Amenities and Entertainments) องค์ประกอบที่ 5 ทุกตัวแปร
มุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนและภาพรวมของเมอืงจดั
งาน ผู้วิจ ัยจึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ปัจจัยสนับสนุนและ
ทรัพยากรต่างๆ” (Supporting Factors and Resources) 
องคป์ระกอบที ่6 ทุกตวัแปรมุง่เน้นในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงแรมทีพ่กั 
ผูว้จิยัจงึเรยีกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “โรงแรมทีพ่กัและสิง่อ านวยความ
สะดวก” (Hotels and Facilities) 
 
4) บทวิจารณ์ 
 จากการศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัและองค์ประกอบในการ
เลอืกจุดหมายปลายทางส าหรบัอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั การประชุมวิชาชพี และการจดังานแสดง
สนิค้าและนิทรรศการ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่าองคป์ระกอบทีส่อดคลอ้ง
กบับรบิทของคนไทย สามารถจ าแนกเป็น 6 ด้านขา้งต้น ซึ่งบาง
องค์ประกอบมคีวามแตกต่างจากเกณฑ์การประเมนิทีม่กีารเผยแพร่
ในวารสารและบทความต่างๆ [25-26] จะเหน็ไดว้่า องค์ประกอบบาง
ตวัทีถู่กระบุในงานเขยีนของ สสปน. [25] และดุษฎ ีช่วยสุข [26] ไม่
สอดคล้องกบัผลการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากงานวจิยัที่ผ่านมานัน้ ไม่ได้
อา้งถงึหลกัฐานทางสถติทิีไ่ดผ้่านการวเิคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็น
คนไทยหรอืผู้บรโิภคทีเ่ป็นคนไทย ผลการวจิยันี้กลบัแสดงให้เหน็ว่า 
บางองค์ประกอบนัน้ ในความคดิเห็นของคนไทย เป็นเพยีงปัจจยัที่
ไม่ได้มคีวามส าคญัทางสถิติถึงข ัน้จดัเป็น 1 องค์ประกอบหลกัเช่น 
ด้านความสะดวกในเข้าสู่ เมืองและสถานที่จ ัดงาน /โรงแรมที่พัก 
(Accessibility) หรอื ด้านการรกัษาความปลอดภยั (Safety and 
Security) นอกจากนี้  งานวิจัยนี้ ย ังช่วยลดทอนองค์ประกอบที่มี
ความหมายสอดคลอ้งกนัหรอืมคีวามหมายไปในทศิทางเดยีวกนั ให้
เหลือเพียงองค์ประกอบเดียว เช่น งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเรา
สามารถรวม 3 องค์ประกอบจากงานวิจยัของ สสปน. ด้านการ
สนับสนุนการจดังานไมซ์จากในเมอืงจดังาน ด้านภาพลกัษณ์และ
ความมชีื่อเสยีงของเมอืง และด้านสภาพแวดล้อมของเมอืง เป็น
องค์ประกอบหลกัองค์ประกอบเดยีวได้ คอื ด้านปัจจยัสนับสนุนและ
ทรพัยากรต่างๆ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของดุษฎี ช่วยสุข ที่สามารถ



 

512 

 

รวม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ดา้นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชนทีอ่ยู่ในทอ้งถิน่  ดา้นภาพลกัษณ์และสิง่ดงึดูดใจ และ
ดา้นบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ เป็นองค์ประกอบเดยีว คอื ด้าน
ปัจจยัสนบัสนุนและทรพัยากรต่างๆ ไดเ้ช่นกนั ดงัแสดงในรปูที ่1 
  

 
รปูที ่1 ความสอดคลอ้งของปัจจยัและองคป์ระกอบ 

 
 ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยและองค์ประกอบที่
ประชากรไทยให้ความส าคัญ  ในการใช้พิจารณาตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางส าหรบักจิกรรมไมซ์ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่อนัดบัที ่1 
ด้านสถานที่จ ัดงานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Venues and 
Facilities) อนัดบัที ่2 ดา้นโรงแรมที่พกัและสิง่อ านวยความสะดวก 
(Hotels and Facilities) และ อนัดบัที ่3 ดา้นความคาดหวงัส่วนบุคคล 
(Personal Expectations) โดยทีท่ ัง้ 3 ดา้นสามารถใชใ้นการพจิารณา
ตดัสนิใจจากทัง้ฝ่ายผูจ้ดังานและผูเ้ขา้ร่วมงาน  
 กล่าวโดยสรุป งานวิจัยฉบับนี้  ได้แสดงให้ว่า จากการที่
ส ารวจกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นคนไทย การจดักลุ่มปัจจยัหรอืองค์ประกอบ
ไดท้ัง้หมด 6 กลุ่มปัจจยัหรอืองคป์ระกอบ โดยมหีลกัฐานทางสถติทิีใ่ช้
อ้างอิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สสปน. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
งานวิจยันี้สามารถใช้เป็นหลักฐานหรือในการแนะน าให้กลุ่มหรือ       
ผูใ้ห้บรกิารในอุตสาหกกรมไมซ์ (MICE) ใชใ้นการประเมนิศกัยภาพ
การจดังานซึง่มผีูม้าใชบ้รกิารทีเ่ป็นคนไทย  
 อย่างไรกต็าม งานวจิยันี้ยงัมขีอ้จ ากดัอยู่บางประการ ไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านภูมศิาสตร์ มผีลต่อการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของ
ปัจจยัและองคป์ระกอบ เช่น ระหว่างการเกบ็ขอ้มลูในจงัหวดัขอนแก่น      
กบัการเกบ็ขอ้มลูในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัที่ไดอ้าจจะมคีวาม
แตกต่างกนั เนื่องด้วยศกัยภาพและความพร้อมในการตอบสนอง
ความตอ้งการในการจดักจิกรรมไมซ์แตกต่างกนั 
 
5) ข้อเสนอแนะ 
 5.1) จากผลการวิจยัพบว่า ผู้มปีระสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมไมซ์ ให้ความส าคญักบัด้านสถานที่จดังานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก และดา้นโรงแรมทีพ่กัและสิง่อ านวยความสะดวก ดงันัน้
หากตอ้งการท าการตลาดกบักลุ่มผูจ้ดักจิกรรมและผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ไมซ์ ควรเน้นที ่2 ดา้นนี้ 
 5.2) องค์ประกอบที่ได้จากงานวจิยันี้ เป็นองค์ประกอบที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของคนไทย ซึง่ผูป้ระกอบการธุรกจิสถานทีจ่ดังาน 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน าเที่ยว หรือธุรกิจรับจัดงาน องค์กรหรือ

หน่วยงานรฐั สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกบับริบทของ
ท่าน ทัง้ ในด้านการจัดท าแผนการตลาด แผนพัฒนาองค์กร 
แผนพฒันาจงัหวดั เป็นตน้ 
 5.3) การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาภาพรวมอุตสาหกรรม   
ทัง้ 4 กิจกรรม (M-I-C-E) ในการศึกษาวจิยัครัง้ต่อไป อาจศึกษา      
ในรายละเอยีดเชงิลกึของแต่ละประเภทกจิกรรม 
 5.4) ตวัแปรทีถู่กตดัออกจากงานวจิยัครัง้นี้ เป็นตวัแปรทีไ่ม่
สามารถจัดให้อยู่ในองค์ประกอบที่ 1-6 ข้างต้นได้อย่างชัดเจน         
แต่ยงัคงเป็นตวัแปรทีม่คีวามส าคญั ซึ่งอาจจะจดัอยู่ในองค์ประกอบ
อื่นๆ ได ้
 5.5) องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ         
เชิงส ารวจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ   
เชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) การวเิคราะห์
เสน้ทาง (Path Analysis: PA) การวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้ง 
(Structural Equation Modeling) หรอื การวเิคราะหค์วามถดถอยและ
สหสมัพนัธ ์(Regression and Correlation Analysis) เป็นตน้ 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้ช่วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยให้ค าปรึกษา ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเป็นประธานและกรรมการสอบ              
ที่ได้ชี้แนะข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขปรับปรุง ด้วยความตัง้ใจ     
และทุ่มเท ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณ 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ทีม่อบทุนสนับสนุน
การศกึษาแก่ผูว้จิยั และขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่คณะ
บริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนร่วมใน
ความส าเรจ็ของงานวจิยันี้ 
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการผลิตของ
บรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ระดบั Small and Medium Enterprise (SMEs) 
และการสร้างแผนภูมิการจดัการด้านการผลิตเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
ศกัยภาพขององค์กร โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูผ้ลติรถยนต์
ระดบั tier 2 จ านวน 10 บรษิทั ด้วยแบบประเมนิการผลติ 8 ด้านของการ
วนิิจฉัยองค์กรท าการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉลี่ย (Mean) ภาพรวมของการ
ประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติทัง้ 8 ด้าน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.83 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลางคือมกีารจดัการงาน
เบื้องต้น เช่น 5ส Visual management และมาตรฐานประกันคุณภาพ 
ISO/TS16949 ส่วนผลคะแนนการประเมนิน้อยสุด คอื ด้านการปรบัปรุงการ
ท างาน การควบคุมการส่งมอบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.53 และ2.60 ตามล าดบั 
อยู่ในเกณฑ์ระดับต ่ าเนื่องจาก ยังขาดการพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการปรบัปรุงงานและการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลด
ความสูญเสยีในกระบวนการผลติเพื่อน าสู่ระบบ Just-In-Time และขาดความ
ต่อเนื่องของการท ากจิกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพฒันาปรบัปรุงอุปกรณ์เครื่องมอืใน
การเพิม่ผลติภาพและลดตน้ทนุการผลติ 
ค ำส ำคญั: การประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติ 8 ดา้น,วนิิจฉยัองคก์ร, SMEs. 
 
Abstract  

The research study aims to understand productive capability of 
the Small and Medium Enterprise (SMEs) car assembly companies, as 
well as to formulate production capability management diagram to 
compare capability of the organization. The data were collected from a 
total of ten manufacturers of second tier at on-site actual workplaces, 
by applying eight-section evaluation as a data collecting template of 
enterprise diagnosis. To analyze the data, by applying average (mean) 
function for statistical analysis. Research findings from overall capacity 
assessment in eight sections indicate that the SMEs car assembly 
companies achieve the mean score at 2.83 (out of 5).This is regarded 
as average level, which stand out in terms of fundamental 
management, covering 5S Management System, visual management 
and Quality Assurance ISO/TS16949. Areas among the eight sections 
of productive capability accessed with lowest score include: working 
improvement and production, along with delivery control, each of which 
has average score at 2.53 and 2.60, respectively. Score of the 
mentioned areas are considered lower than those of other sections, 

resulting from the fact that the SMEs car assembly companies are 
lacking of development of qualified personnel required for working 
improvement, as well as in the deployment of technologies to reduce 
waste in manufacturing process as part of Just-In-Time working 
system. Furthermore, these companies are still inconsistent in terms of 
the operation of group activities in order to upgrade equipment, tools or 
machines to increase productivity, while reducing costs. 
Keywords: The Evaluation of Productive Capability in 8 Sections, 
Enterprise diagnosis, SMEs. 

 
1. บทน า 
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัธุรกจิผลติชิน้ส่วนรถยนต์เป็นจกัรกลทีม่ ี
ความส าคัญต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์อย่างมาก และ
ภาครฐับาลไทยพยายามผลกัดนัและสนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมรถยนต์
เป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรมหลักที่ข ับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ แต่
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มชะลอตวัลง ส่งผลต่อธุรกจิผลติ
ชิ้นส่วนรถยนต์ในไทยในฐานะจกัรกลส าคญั จ าเป็นต้องมกีารพฒันา
เทคโนโลย ีบุคลากร และประสทิธผิลในการจดัการด้านการผลติอย่าง
ต่อเนื่อง 
 [1] ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นัน้ซึ่งประกอบด้วยการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์หลกั 2 ประเภท คอื ผู้ผลติชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงาน
รถยนต์โดยตรง (Original Equipment Manufacturers หรอื OEM) ซึ่ง
จะเรยีกผูผ้ลติชิ้นส่วนประเภท OEM  นี้ว่า First-Tier Suppliers และ
กลุ่มทีเ่ป็นผูร้บัช่วงการผลติเพือ่ป้อนชิน้ส่วนบางประเภทใหก้บักลุ่มแรก  
เพือ่ป้อนรา้นจ าหน่ายอะไหล่ ศนูยบ์รกิารและอู่ซ่อมรถยนต์ ซึง่เป็นกลุ่ม
ระดบั Second และ Third Tier ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม หรอื SMEs ของคนไทยทีผ่ลติชิ้นส่วนยานยนต์
ประเภทนี้เรยีกว่า (Replacement Equipment Manufacturers หรอื 
REM) สถานการณ์และแนวโน้มการผลติชิ้นส่วน OEM ของประเทศ
ไทยในช่วงปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) มมีูลค่า 160,687.26 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปีก่อนช่วงเดียวกัน ลดลงร้อยละ 2.88 และการส่งออก
เครือ่งยนต์ มมีลูค่า 24,963.33 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ลดลงรอ้ย
ละ 4.06 ส่วนสถานการณ์แนวโน้มการส่งออกชิ้นส่วนกลุ่มอะไหล่
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รถยนต์มมีลูค่า 19,228.95ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ
ปีก่อนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.16 
 จากปัจจยัสถานการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์ผูผ้ลติชิน้ส่วนคนไทยตอ้งปรบัตวัเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่
มคีุณภาพดว้ยต้นทุนทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจะต้องปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ผลิตและความสามารถแข่งข ันที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของ
ภาครฐับาลต้องการพฒันาเศรษฐกิจพเิศษในรูปแบบคลสัเตอร์ เพื่อ
สรา้งความเขม้แขง็ของห่วงโซ่มลูค่า (Value Chain) และน าไปสู่การ
สร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนั ้นผู้ว ิจ ัยจึงต้องการศึกษาถึง
ศกัยภาพในการผลติของกลุ่มซพัพลายเออรท์ีเ่ป็น  Second และ Third-
Tier หรอืกลุ่ม ผูป้ระกอบการ SMEs ของบรษิทัผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์
เพื่อน ามาสร้างแผนภูมกิารประเมินการวินิจฉัยด้านการผลิตโดยมี
วตัถุประสงค์คอื 1) เพื่อศกึษาศกัยภาพการจดัการดา้นการผลติทัง้ 8 
ด้านของผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่ม SMEs และ 2) เพื่อสร้างแผนภูมิ
เปรยีบเทยีบศกัยภาพดา้นการจดัการผลติใหก้บักลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ แนวทางทางในการท างานวจิยัเรื่องนี้
จะท าใหผ้ลการศกึษานี้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลสามารถ
เปรยีบเทยีบในการพฒันาศกัยภาพด้านการจดัการด้านการผลติของ
ผูผ้ลติชิน้ส่วนไทยในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั  

 
2.ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคดิและการวนิิจฉยัดว้ยการประเมนิดา้นการผลติ 
 การส ารวจการประเมินเบื้องต้นนี้   เป็นเรื่องที่ส าคัญในการ
ก าหนดทศิทางของการวนิิจฉยั หรอื วธิกีารวนิิจฉยั  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การรบัรู้สภาพที่แท้จรงิของสถานประกอบการอย่างถูกต้อง เป็นสิง่ที่
ส าคญัมากดงันัน้การวนิิจฉยัมลีกัษณะพเิศษทีว่่า เป็นเครื่องมอืส าหรบั
การวเิคราะหส์ภาพการณ์ของสถานประกอบการไดอ้ย่างรอบดา้นไดแ้ก่ 
ด้านบญัชกีารเงนิ การตลาด ทรพัยากรมนุษย์  ด้านการจดัการ และ 
ดา้นการผลติ  แต่กส็ามารถทีจ่ะท าการวนิิจฉยัโดยเน้นประเดน็ปัญหา
ใดปัญหาหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ เช่น การวินิจฉัยด้านการผลติ คือ 
กระบวนการในการส ารวจ ศกึษาและวเิคราะห์สภาพการบรหิารด้าน
การผลิตโดยรวมพร้อมระบุประเด็นปัญหาและการปรับปรุงเพื่อให้
องค์กรมปีระสทิธภิาพ และต้นทุนต ่าเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพแข่งขนัที่
สูงขึ้นนัน้ต้องด าเนินการประเมินหรือการวินิจฉัยด้านการผลิตเพื่อ
พัฒนาตนเองโดยมีหลักแนวทางกระบวนการวินิจฉัยและประเมิน
องคก์รดงัรปูที1่ กระบวนการวธิกีารวนิิจฉยัและการประเมนิองคก์ร [2] 
 

  
รปูที ่1 กระบวนการวธิกีารวนิิจฉยัและการประเมนิองคก์ร 
ทีม่า: Yasushi Nakatani 
 

2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการประเมนิศกัยภาพ 

ดา้นการจดัการดา้นการผลติและประสทิธภิาพดา้นการผลติดงันี้คอื 
 จริฐั ก าพลกิจรตัน์. (2556) จากการประเมนิศกัยภาพการ
จดัการดา้นการผลติ 8 ดา้นส าหรบัผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั 1 ST 
tier ของผูผ้ลติชิน้ส่วนรถยนต์ ท าการเกบ็ขอ้มลูจากผูผ้ลติจ านวนทัง้สิ้น 
10 บรษิทั จากการศกึษาพบว่า บรษิทัทีเ่ป็น ระดบั 1 ST tier มจีุดเด่น
ดา้นการปรบัปรุงการท างานและการบ ารุงรกัษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ และการมสี่วนร่วมของทุกคนโดยกลุ่มผูป้ฏบิตังิานท ากจิกรรม
การลดตน้ทุนและเมือ่น าผลประเมนิทีไ่ดม้าจดัท าแผนภูมปิระสทิธภิาพ
การจดัการดา้นการผลติ ผลคะแนนประเมนิในแต่ละดา้นทัง้ 8 ดา้นอยู่
ในระดบั 4.00 -4.30 คะแนน คอือยู่ในเกณฑ์ศกัยภาพดา้นการผลติสูง 
ถงึสงูสุด ไดม้กีารวางแผนการด าเนินการบนัทกึผลและเกบ็ขอ้มลูเพือ่ใช้
ในการวิเคราะห์ การประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบกับแผนและการ
ยกระดบัการปฏบิตังิานใหเ้กดิความเป็นมาตรฐาน [3] 

จนิตนา สมสวสัดิ,์ ศริวิรรณ เชยีงเหงีย่ม. (2557) การวเิคราะห์
ศกัยภาพในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ความไดเ้ปรยีบ
เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอินโดนีเซียโดยเทียบกบัดชันีด้านการ
ส่งออก (Revealed comparative advantage index หรอื RCA)  
ผลการวจิยัพบว่าประเทศไทยมโีครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรบัการ
ขยายตวัทางการค้าระหว่างประเทศด้านการส่งออกรถยนต์เพื่อการ
พาณชิยแ์ต่ไมม่คีวามไดเ้ปรยีบดา้นการส่งออกรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไป
ยงัตลาดโลก ส่วนในด้านการผลติยานยนต์นัน้ ประเทศไทยไม่มคีวาม
คุ่มค่าในการน าทรพัยากรภายในประเทศมาใช้ในการผลิตยานยนต์ 
ดงันัน้ประเทศไทยควรเร่งพฒันาทกัษะแรงงาน ส่งเสรมิการผลติและ
การใชช้ิน้ส่วนยานยนต์ภายในประเทศมากยิง่ขึน้ [4] 

ผ่องใส เพ็ชรรกัษ์, ศิรตัน์ แจ้งรกัษ์สกุล.(2558) การบรหิาร
จดัการอย่างยัง่ยนืในโซ่อุปทานผลติภณัฑ์รถยนต์นัง่ ผลการศกึษาวจิยั
จากการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ทีส่่งผลต่อปัจจยั
องคก์รคอื 1) ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม คอืการใชป้ระโยชน์ทรพัยากร การ
ปลดปล่อยมลพิษ ด้านของเสีย 2) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ด้านต้นทุน 
ความยดืหยุ่นของผลติภณัฑแ์ละกระบวนการปรบัปรุงการท างาน  ดา้น
เวลาการส่งมอบ ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ์ 3) ปัจจยัดา้นสงัคม คอื 
ด้านพนักงาน การพัฒนาบุคลากร และปัจจัยที่ส่ งผลให้สถาน
ประกอบการเกดิการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืเรยีงล าดบัทีค่วามคดิเห็น
ล าดบั1คอื ดา้นสงัคม ล าดบั 2 เศรษฐกจิ ล าดบั 3 ดา้นสิง่แวดลอ้ม [5] 

พนิดา ศรสีว่าง. (2558) การศกึษาความสามารถในการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชุดสายไฟรถยนต์ในประเทศ
ไทยก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ผลการศกึษาพบว่าในช่วงปี 
2009-2013 ไทยไม่ศกัยภาพในการส่งออกสินค้าชุดสายไฟส าหรบั
รถยนต์ (HS8544) เนื่องจากการส่งออกมแีนวโน้มลดลงร้อยละ 7.90 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนโดยค่า (Revealed Comparative Advantage: RCA 
Index) มคี่าน้อยกว่า1 ชี้ใหเ้หน็ว่าตลาดมกีารแข่งขนัมากและไม่มใีคร
ผูกขาด การส่งเสรมิอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นศูนย์กลางการผลติใน
ภูมภิาค (Detroit of Asia) นัน้ประเทศไทยต้องพึ่งพาวตัถุดบิในการ
ผลติจากต่างประเทศสงู และมตีน้ทุนค่าแรงทีส่งู ดงันัน้ประเทศไทยควร
หาหรือย้ายแหล่งผลิตไปยังอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าที่



 

516 

 

มากกว่าหรือหาแนวทางพฒันาอุตสาหกรรมชุดสายไฟในรถยนต์ให้
พฒันามคีวามไดเ้ปรยีบจนมศีกัยภาพในการส่งออกทดี ี[6] 

ณฐัพล บวัเปลีย่นส.ี (2558). ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการ
บริหารจดัการของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวนัออก ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัด้านการ
บริหารจัดการที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านพนักงานและการ
วางแผนส่งผลต่อความส าเร็จในการบรหิารจดัการของผู้ประกอบการ 
ควรก าหนดราคาชิ้นส่วนยานยนต์ให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิของ
ต้นทุน และมกีารวางแผนการผลติทีส่ามารถส่งมอบเขา้สู่กระบวนการ
ผลติไดท้นัเวลาและรฐับาลควรส่งเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทยให้เขม้แข็ง เพื่อเป็นฐานการพฒันาอุตสาหกรรมไทยใน
ระยะยาว[7] 
 
2.3 กรอบแนวคดิในงานวจิยั 

การประเมนิศกัยภาพการจดัการดา้นการผลติโดยรวมไดม้กีาร
แบ่งหวัขอ้การประเมนิปัจจยัวธิกีารด าเนินการจดัการภายในของผูผ้ลติ
ชิน้สว่นยานยนตร์ะดบั SMEs ออกเป็น 8 ดา้น แต่ละดา้นจะมหีวัขอ้ใน
การประเมนิดงันี้คอื 

1. ดา้นการจดัการงานเบือ้งตน้ 
2. ดา้นการปรบัปรุงการท างาน 
3. ดา้นการประสานงาน 
4. ดา้นการบ ารุงรกัษา 
5. ดา้นการควบคุมคุณภาพ/การประกนัคุณภาพ 
6. ดา้นการผลติ,การควบคุมและการส่งมอบ 
7. ดา้นการควบคุมวสัด ุ
8. ดา้นการควบคุมตน้ทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

วธิีการประเมนิจะท าการประเมนิ ณ สถานประกอบการจริง 
และการประเมนิร่วมระหว่างผู้วจิยั ร่วมกบัตวัแทนสถานประกอบการ
ด าเนินการประเมนิร่วมกนัในการให้ระดบัของคะแนนในแต่ละหวัข้อ 
ส าหรบัหลกัเกณฑ์การประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติจะแสดงผ่านการ
ให้คะแนนเป็นตวัเลขซึ่งมคีะแนนตัง้แต่ 1-5 คะแนน สามารถแสดง
ความหมายของระดบัคะแนนดงัตารางต่อไปนี้ 
 
 

ตารางที1่ ความหมายของคะแนนในการประเมนิ 
คะแนนการประเมนิ ความหมายของคะแนนในการประเมนิ 
1.00 - 1.80  คะแนน ศกัยภาพดา้นการผลติต ่าทีสุ่ด 
1.81 - 2.60  คะแนน ศกัยภาพดา้นการผลติต ่า 
2.61 - 3.40  คะแนน ศกัยภาพดา้นการผลติปานกลาง 
3.41 - 4.20  คะแนน ศกัยภาพดา้นการผลติสงู 
4.21 - 5.00  คะแนน ศกัยภาพดา้นการผลติสงูทีสุ่ด 

  
ในหวัขอ้ของการประเมนิภาพรวมดา้นการผลติ 8 ดา้นสามารถอธบิาย
ไดด้งันี้คอื 

1. การจดัการเบื้องต้น คือ การควบคุม ดูแล ด าเนินการ
สภาพแวดลอ้มโดยรวมของการผลติใหเ้กดิความราบรื่น
ในการด าเนินการกจิกรรมการผลติ เช่น 5ส, visual 
control และ OJT เป็นตน้ 

2. การปรบัปรุงการท างาน คอื การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพที่ดมีากยิง่ขึ้นหรอืการปรบัปรุง
เป็นกระบวนการท าให้สิ่งที่มอียู่แต่เดิมดีขึ้นและมีการ
ค้นหาสภาพปัจจุบันหรือค่ามาตรฐานเพื่อก าหนด
เป้าหมายการปรบัปรุงที่ดขี ึ้นกว่าเดิมโดยผ่านกิจกรรม
เช่น กิจกรรมคุณภาพกลุ่มย่อย (QCC), การสร้าง
จติส านึกในการปรบัปรุง, เครือ่งมอืและอุปกรณ์เป็นตน้  

3. การประสานงาน คือ การจัดให้บุคคลในองค์กรการ
ท างานสัมพันธ์และสอดคล้องกันโดยตระหนักถึง
ภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานขององค์กรเช่น การจดัการความเป็นผูน้ าและ
หน้าทีร่บัผดิชอบ, การใชข้อ้มลูในองคก์ร,สนัทนาการและ
การก าหนดเป้าหมายการบรหิาร 

4. การบ ารุงร ักษา คือ การรักษาสภาพของเครื่องมือ 
เครื่องจกัรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และ
หลกีเลีย่งการ Breakdown ใหน้้อยลงเพื่อท าใหอ้ตัราการ
ท างานของเครื่องจกัรสูงขึน้ เช่น กจิกรรมซ่อมบ ารุงและ
การเตรยีมอะไหล่ส ารอง,การตรวจเช็คประจ าวนั, การ
ก าหนดกลุ่มกิจกรรมพิเศษเพื่อท าการบ ารุงร ักษา , 
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ (การวดั) 

5. การควบคุมคุณภาพ คอื กจิกรรมการบรหิารคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ ที่ช่วยสร้างความมัน่ใจที่จะได้
คุณภาพของสนิค้าตามที่ก าหนดไว้ตามความพงึพอใจ
ให้แก่ลูกค้า เช่น การแก้ไขปัญหา, การสอบกลบัของ
เอกสารควบคุม,การป้องกนัความผดิพลาด, ระบบประกนั
คุณภาพ (ISO,GMP), คู่มอืปฏิบตัิงานและข่าวสารการ
ควบคุมคุณภาพภายในองคก์ร 

6. การผลติ, การควบคุม และการส่งมอบ คอื กจิกรรมการ
ควบคุมกระบวนการผลิตตัง่แ ต่วางแผน ควบคุม
กระบวนการผลติ การตดิตามความคบืหน้าของงานจนถงึ
การควบคุมการส่งมอบด้วยการประเมนิหวัขอ้เช่น การ
วางแผนเกี่ยวกบัขนาดรุ่นผลติ,ระบบการสัง่งานและจ่าย
งาน, การวางแผนการส่งมอบให้แก่ลูกคา้ภายนอก,เวลา

การประเมนิปัจจยั
วธิกีารด าเนินการ
ภายในของผูผ้ลติ
ชิน้ส่วนยานยนต์
ระดบั SMEs  
 

ผูผ้ลติชิน้ส่วนยาน
ยนตร์ะดบั SMEs: 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
10 บรษิทั 
 

ศกัยภาพการจดัการดา้น
การผลติของผูผ้ลติชิน้ส่วน
ยานยนตร์ะดบั SMEs 
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น าในการส่งมอบ,แผนผังโรงงาน,การเสริมสร้างความ
ช านาญงานทีห่ลากหลายแก่พนักงาน,ขอ้มลูดา้นการขาย
เพื่อแผนการผลติและระบบ LAN ฐานขอ้มลูกลางทีใ่ชใ้น
การบรหิารจดัการ 

7. การควบคุมวัสดุ  คือ การดูแลปัจจัยในการผลิตให้
เพยีงพอและไม่เกดิการจดัเกบ็ทีม่ากเกนิความจ าเป็น จะ
ส่ งผล ปัญหาให้กับองค์กร  ต้นทุนที่ สู งขึ้น  สินค้ า
เสือ่มสภาพดงันัน้ควรควบคุมดูแลและการประเมนิหวัขอ้
ดงันี้คือ งานระหว่างผลิตและผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ,การ
ผลติ การจดัส่งและการสัง่ซื้อล่วงหน้า, วธิกีารจดัซื้อและ
การวเิคราะห์, การควบคุมสนิค้าคงคลงัและการขนยา้ย
ภายในโรงงาน 

8. การควบคุมต้นทุน คอื การก ากบั ดูแลต้นทุนที่เกดิขึ้นที่
เป็นไปตามทีก่ าหนดของการควบคุมต้นทุนการผลติ เพื่อ
น าไปสู่การตัง้งบประมาณและวางแผนก าไรโดยการ
ประเมนิจากหวัข้อเช่น ระบบการควบคุมต้นทุน , แผน
ก าไร/ผลการด าเนินงานจรงิ, วศิวกรรมคุณค่า(VA/VE), 
กิจกรรมด้านการปรับปรุงการไหลของงานและ การ
บรหิารจดัการผูร้บัจา้งช่วง หรอืซพัพลายเออรเ์ป็นตน้ 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
จ านวนของผูป้ระกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ ระดบั SMEs มจี านวน 

1700 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้ผลติชิ้นส่วนรถยนต์มจี านวน 386 บรษิัท 
(รายงานขอ้มลูจากฐานเศรษฐกจิwww.thansettakij.com ) จากการวจิยั
ในครัง้นี้มปีระชากร คอื ผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั SMEs จ านวน 
200 ราย [1] 

กลุ่มตวัอย่าง 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มกีลุ่มตวัอย่าง คอื ผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์

ระดบั SMEs ทีม่กีารส่งมอบชิ้นส่วนในระดบั Tier 2 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท า
การรวบรวมข้อมูลในครัง้นี้ โดย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมี
จุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง  จ านวน 10 บรษิทัทีเ่ป็น Tier 2 เท่านัน้ 
เนื่องจากเป็นการประเมนิร่วมระหว่างผูว้จิยัและตวัแทนบริษทั ซึ่งเป็น
ขอ้มลูส าคญัและไม่เป็นทีเ่ปิดเผยภายในองค์กร จงึเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะเจาะจงเท่านัน้เพื่อเป็นกรณีศกึษาแนวโน้มศกัยภาพการจดัการ
ดา้นการผลติของผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ระดบั SMEs 

 
3.2 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การศกึษาในครัง้นี้ใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งปฐมภูม ิโดย
ใช้แบบประเมนิที่ออกแบบส าหรบัการวนิิจฉัยองค์กรด้านการจดัการ
ดา้นการผลติ 8 ดา้น เป็นแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งมี
หวัขอ้ในการประเมนิการผลติแบ่งหวัขอ้ในการประเมนิออกเป็น 8 ดา้น 
โดยการเก็บขอ้มูลใช้การเขา้ไปประเมนิศกัยภาพของแต่ละบรษิัท ณ 
สถานที่ปฏิบตัิงานจริง และท าการประเมนิจากตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิการผลติในแต่ละดา้น โดยมผีูไ้ดร้บัมอบหมายจากบรษิัทซึ่งมี

ต าแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกของแต่ละแผนกเป็นผูใ้หข้อ้มลูควบคู่ตามไป
ดว้ย เพือ่ป้องกนัการเขา้ใจขอ้มลูทีค่าดเคลือ่นของผูท้ าการวจิยั 

 

3.3 การวเิคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้จะวิเคราะห์ในแต่ละด้านรวม

ทัง้หมด 8 ดา้นของบรษิทัผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั SMEs ทีเ่ป็น 
Tier 2 ทีม่กีารส่งมอบชิน้ส่วนใหก้บัผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ Tier 1   ซึ่ง
จะใช้เป็นนามสมมุติ คือ บริษัท 1-10 มหีลักเกณฑ์ทางสถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยในการวเิคราะห์ผลจะแบ่งการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

3.3.1 การวิเคราะห์ผลคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) การประเมนิ
ศกัยภาพการผลติทัง้ 8 ดา้น  

3.3.2 การวเิคราะห์จุดเด่นและจุดปรบัปรุงจากแผนภูมเิรดาร์ของ
การประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติ 8 ดา้น 

 
4.ผลการด าเนินการวิจยั   
 จากการเกบ็ขอ้มลูผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ระดบัSMEs ส าหรบั
ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 2 โดยกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเจาะจง
จ านวน 10 บรษิทัคอื บรษิทัล าดบัที1่ถงึ10  

4.1 ผลการวเิคราะหผ์ลคะแนนเฉลีย่ (Mean) การประเมนิศกัยภาพ
การผลติ 8 ดา้นของผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์จ านวน 10 บรษิทั สามารถ
สรุปผลการประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติทัง้ 8 ดา้นดงัตารางที ่2 และ
เปรยีบเทยีบความหมายของคะแนนในการประเมนิในตารางที ่1 ดงันี้ 
4.1.1 การจดัการเบื้องต้น มคี่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.97 และค่า

Standard Deviation เท่ากบั 0.632 ผลการประเมนิอยู่ระดบัปาน
กลาง 

4.1.2  การปรบัปรุงการท างาน มคี่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.53 และค่า
Standard Deviation เท่ากบั 0.492 ผลการประเมนิอยู่ระดบัต ่า 

4.1.3  การประสานงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.35 และค่า
Standard Deviation เท่ากบั 0.394 ผลการประเมนิอยู่ระดบัปาน
กลาง 

4.1.4  การบ ารุงรกัษา มคี่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.63 และค่าStandard 
Deviation เท่ากบั 0.530 ผลการประเมนิอยู่ระดบัปานกลาง 

4.1.5  การควบคุมคุณภาพ/การประกนัคุณภาพ มคี่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากบั 2.98 และค่าStandard Deviation เท่ากบั 0.518 ผลการ
ประเมนิอยู่ระดบัปานกลาง 

4.1.6  การผลติ, การควบคุม การส่งมอบ มคี่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 
2.60 และค่า Standard Deviation เท่ากบั 0.293 ผลการประเมนิ
อยู่ระดบัปานกลาง 

4.1.7  การควบคุมวสัดุ มคี่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.74 และค่าStandard 
Deviation เท่ากบั 0.353 ผลการประเมนิอยู่ระดบัปานกลาง 

4.1.8 การควบคุมต้นทุน มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.80 และค่า
Standard Deviation เท่ากบั 0.537 ผลการประเมนิอยู่ระดบัปาน
กลาง 
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ตารางที ่2 คะแนนค่าเฉลีย่ของการประเมนิศกัยภาพการผลติ 8 ดา้น 

สรุปผลการประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติ
คะแนน

เตม็

บรษิทั

1

บรษิทั

2

บรษิทั

3

บรษิทั

4

บรษิทั

5

บรษิทั

6

บรษิทั

7

บรษิทั

8

บรษิทั

9

บรษิทั

10

คะแนน

เฉลีย่

(Mean)

คา่

Standard 

Deviation

1. การจดัการงานเบื้องตน้ 5.0     3.17 3.50 2.83 1.83 3.50 2.50 3.00 4.00 2.33 3.00 2.97   0.632

2. การปรบัปรุงการท างาน 5.0     2.75 3.00 2.50 2.00 2.25 2.75 2.50 3.50 2.00 2.00 2.53   0.492

3. การประสานงาน 5.0     3.75 4.00 3.25 2.75 3.50 3.25 3.00 3.75 3.25 3.00 3.35   0.394

4. การบ ารุงรกัษา 5.0     3.25 3.50 2.75 1.75 2.00 2.75 2.75 2.75 2.25 2.50 2.63   0.530

5. การควบคุมคุณภาพ/การประกนัคุณภาพ 5.0     3.33 3.67 2.67 2.00 3.50 3.00 2.83 3.50 2.67 2.67 2.98   0.518

6. การผลติ, การควบคุม การสง่มอบ 5.0     2.50 2.75 2.75 2.13 2.50 2.63 2.63 3.25 2.38 2.50 2.60   0.293

7. การควบคุมวสัดุ 5.0     3.20 3.00 2.80 2.20 3.20 2.60 2.60 3.00 2.40 2.40 2.74   0.353

8. การควบคุมตน้ทุน 5.0     3.50 3.33 2.67 1.83 3.00 3.00 3.00 3.17 2.17 2.33 2.80   0.537

คะแนนเฉลีย่ 5.00 3.18 3.34 2.78 2.06 2.93 2.81 2.79 3.36 2.43 2.55 2.82 0.411
 

 
 4.2 การวเิคราะห์ภาพรวมของการประเมนิศกัยภาพดา้นการ
ผลติ 8 ดา้นของผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ดว้ยจุดเด่นและจุดปรบัปรุงโดย
แผนภมูเิรดารด์งัรปูที ่3 

 

 
 
รปูที ่3 แผนภมูเิรดารข์องการประเมนิศกัยภาพการจดัการดา้นการ

ผลติทัง้ 8 ดา้น 
 
จากการประเมนิภาพรวมของผลรวมคะแนนเฉลีย่ (Mean) เท่ากบั 

2.83 และค่า Standard Deviation เท่ากบั 0.413 เมือ่เทยีบกบัตารางที่
1 ความหมายของคะแนนในการประเมนิศกัยภาพดา้นการผลติอยู่ใน
ระดบัปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์คะแนนที่มคี่ามาก
ทีสุ่ดตัง้แต่คะแนน 2.61ขึน้ไป คอื ดา้นการประสานงาน ดา้นการจดัการ
เบื้องต้น การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุน การควบคุมการผลติ 
และการควบคุมวสัดุ ตามล าดบัโดยจุดเด่นคอื เป็นองค์กรที่มบีุคลากร
จ านวนไม่มากท าให้มีความยืดหยุ่นต่อการประสานงานได้ง่ายและ
เนื่องจากเป็นบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทีม่เีง ือ่นไขของการท า
ระบบประกนัคุณภาพและเป็นผูผ้ลติส่งมอบใหก้บักลุ่ม 1st tier ส่งผลให้
มีก า ร ควบคุ มก า ร จัด ก า ร เบื้ อ งต้ น ด้ าน  5ส  แล ะ ก า ร  Visual 
management ดว้ยสายตา การสอนหน้างาน เพื่อควบคุมการส่งมอบ
และการก าหนดปรมิาณสนิคา้คงคลงัไวใ้หเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกค้า จุดที่ควรปรบัปรุง ขาดความต่อเนื่องการยกระดบัการพฒันา
อบรมใหก้บัพนักงานเขา้ถงึหลกัเกณฑ์ ของการไม่ให้เกดิปัญหาซ ้าใน
ด้านการปฏิบตัิงานที่ผิดพลาดหรือการใช้เครื่องมือการท างานเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดจากการท างานการทบทวนวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาเพื่อการแก้ไข ระบบการควบคุมสนิค้าระหว่างท าและการวาง

แผนการจดัส่งและการสัง่ซื้อไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดและส่งเสรมิ
การลดตน้ทุนหรอืการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บักระบวนการผลิตหรอืValue 
analysis and Value Engineering (VA/VE) ในกระบวนการผลติทีม่ ีlot 
size ทีม่ขีนาดเลก็ลงและการปรบัปรุงแผนผงั Lay Out สายการผลติมี
ความซบัซ้อนและการไหลของงานไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อ Lead time ที่
นาน 

ส่วนคะแนนประเมนิทีม่คี่าน้อยสุดคอืดา้นการปรบัปรุงการท างาน
และดา้นการบ ารุงรกัษาระดบัคะแนน 2.53 และ2.60 ตามล าดบั จุดที่
ควรปรบัปรุงคอืยงัขาดกจิกรรมกลุ่มย่อยเช่น กจิกรรม Kaizen, QCC 
และ TPM อย่างชดัเจนเพื่อลดอตัราการหยุดของเครื่องจกัรและใหเ้กดิ
การพฒันาการปรบัปรุงงานเพื่อพฒันาอุปกรณ์เครื่องมอื เครื่องจกัร 
และนวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่ลดความสญูเสยีละความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้
ในกระบวนการท างานหรอืลดขนาด lot size ในการผลติเพื่อเพิม่ผลติ
ภาพและประสทิธภิาพของการผลติ 
 

5. สรปุ 
สถานการณ์ปัจจุบนัธุรกจิผลติชิ้นส่วนรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ี

ความส าคัญต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมาก และ
ภาครฐับาลต้องการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ เพื่อ
สรา้งความเขม้แขง็ของห่วงโซ่มลูค่า (Value Chain) แต่เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มชะลอตวัลง ส่งผลต่อธุรกจิผลติชิ้นส่วนรถยนต์
ในประเทศไทยดังนัน้ถ้าต้องการน าพาเพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต จงึจ าเป็นตอ้งศกึษาถงึศกัยภาพในการจดัการดา้นการผลติของ
กลุ่มซพัพลายเออร์ระดบั Second Tier ของผูผ้ลติชิ้นส่วนกลุ่ม SMEs
และการสร้างแผนภูมเิปรยีบเทยีบศกัยภาพด้านการจดัการผลติทัง้ 8 
ดา้นผลการวจิยัพบว่าประสทิธภิาพการจดัการดา้นการผลติ คอื ผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั SMEs มรีะดบัขดีความสามารถหรอืศกัยภาพ
ดา้นการผลติทัง้ 8 ดา้น ในระดบัปานกลางเมือ่เทยีบกบัคะแนนเกณฑ์
การประเมนิดงัตารางที่1 และจากผลวจิยัจากการประเมนิจากกลุ่ม
ตวัอย่างบรษิทัผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั SMEs ทีเ่ป็น Tier 2 มี
จุดเด่นคือความยืดหยุ่นการติดต่อประสานงานได้ง่ายเนื่องจากเป็น
ธุรกจิแบบครอบครวัโดยมกีารพฒันาระบบการจดัการเบื้องต้น เช่น 5ส 
Visual Control การติดตามควบคุมวัสดุและต้นทุนการผลิต การ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรเบื้องต้น และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลสบืเนื่องมาจากเงื่อนไขส าหรบัผู้ผลติชิ้นส่วนให้กบั 1st tier มกีาร
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพและระบบการประเมนิการควบคุม Supplier 
และขอ้บงัคบัส าหรบัอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ต้องท าระบบประกนั
คุณภาพ ISO 9001 และ TS 16949 เป็นต้นดงันัน้ส่งใหก้ลุ่มผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั SMEs ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ลูกค้า
ก าหนดแต่อย่างไรกต็ามยงัมหีวัขอ้ทีม่คีะแนนประเมนิต ่าสุดคอืทางดา้น
การปรบัปรุงการท างาน และการการควบคุมการผลติและการส่งมอบ
ใหก้บัลูกค้าเนื่องจากกลุ่มผูผ้ลติชิ้นส่วนยานยนต์ระดบั SMEs ยงัขาด
บุคลากรที่มอีงค์ความรู้เชงิระบบการจดัการและการสร้างทมีงานเพื่อ
พฒันาปรบัปรุงการท างานดงันัน้สถานประกอบการควรพฒันาระบบ
และยกระดับขีดความสามารถของการปฏิบัติงานหรือการปรบัปรุง
กระบวนการปฏบิตังิาน (Process Improvement) ใหม้ปีระสทิธภิาพที่
สูงขึ้นหรือยกระดบัของการจดัท าระบบ Just-in-time และ การใช ้
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Automation และเทคโนโลยกีารผลติทีส่งูขึน้ เพือ่ลดตน้ทุนการผลิตและ
การพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความแขง่แกร่งและศกัยภาพขององคก์รทีส่งูขึน้อย่างยงัยนื 

ขอ้เสนอแนะ 
ส าหรบัผู้ผลติชิ้นส่วนในประเทศไทยทีม่คีวามประสงค์ที่จะพฒันา

ประสทิธภิาพภาพการจดัการดา้นการผลติ สามารถน าผลการประเมนิ
การจัดการด้านการผลิตที่ผ่านการวิเคราะห์และสร้างเป็นแผนภูมิ
ประสทิธิภาพการจดัการด้านการผลิตดงัที่สรุปอยู่ในแผนภูมเิรดาร์นี้
เป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการด้านการผลิตเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในแขง่ขนัของแต่ละบรษิทั 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 3 ประการคือ 1)เพื่อศกึษาวิถี

ชวีติของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิค้าของผูใ้ชบ้รกิาร
รา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 
3)เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่
บรหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยันี้เป็นการวิจยัเชงิ
ปรมิาณศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างอายุ 25 ปีขึน้ไปและเคยเดนิทางไปประเทศ
ญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คนเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจยัเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามวเิคราะหข์อ้มูลด้วยค่าความถี่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน(One-Way 
Analysis of Variance หรอืOne-Way ANOVA)โดยการประมวลผลขอ้มูลใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูผลการวจิยัพบว่าวถิชีวีติของผูใ้ชบ้รกิารพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมี
ความสนใจเกีย่วกบัรสชาตอิาหารทีเ่ป็นแบบตน้ต ารบัมากทีสุ่ดในส่วนการรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสินค้าของผู้ใช้บรกิารพบว่าผู้ใช้บรกิารรบัรู้ภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้าด้านคุณสมบตัใินการมกีระบวนการผลติที่สะอาดสดใหม่มากที่สุดและ
การตดัสินใจใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัพบว่าผู้บรโิภคตดัสินใจใช้
บรกิารจากร้านอาหารที่มคีวามสะอาดถูกสุขอนามยัมากที่สุด และวิถีชวีิต 
(กิจกรรมความสนใจและความคิดเหน็) และการรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
(คุณสมบตัคิุณประโยชน์คุณค่าวฒันธรรมบุคลกิภาพและผูใ้ช้) ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขต
กรงุเทพมหานครอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  
ค าส าคญั: วิถีชีวิต, การรบัรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้า, การตดัสินใจและ
รา้นอาหารญี่ปุ่ นตน้ต ารบั 
 
ABSTRACT 

There are 3 purposes in this survey. First purpose is to study 
lifestyle of user who use the service in original Japanese restaurant 
that managed by Japanese in Bangkok. Second purpose is to study 
brand image perception of user who use the service in original 
Japanese restaurant that managed by Japanese in Bangkok. Third 

purpose is to study the decision of user who use the service in original 
Japanese restaurant that managed by Japanese in Bangkok. This is a 
quantitative survey studying from a sample of 400 people, whose age 
is over 25 years old and have been to Japan, receiving service from 
original Japanese restaurant that managed by Japanese in Bangkok. 
The tool used in this survey is questionnaire to analyze the data with 
percentage, average, standard deviation and One-Way Analysis of 
Variance (ANOVA) from computer program. For lifestyle showed the 
users who use the service, they were interested in the taste of original 
Japanese food. For brand image perception showed the users who use 
the service, they perceived brand image by cleaning process and fresh 
produce. For decision to use the service showed the users who use the 
service, they decided by cleaning and sanitizing process. The lifestyle, 
in term of activity, interest and opinion, and Brand image perception in 
term of attributes, benefits, value, culture and user, had an influence on 
the decision to use the service in original Japanese restaurant that 
managed by Japanese in Bangkok at statistical significance level of 
0.05.  
Keywords: Lifestyle, Brand Image Perception, Decision and Original 
Japanese Restaurant 
 
1) บทน า 

ปัจจุบนัรูปแบบวถิีชวีติของคนในกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มใน
การรบัประทานอาหารนอกบา้นมากขึน้จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิท า
ใหค้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีนอกบ้านเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการ
ด ารงชวีติจงึส่งผลใหค้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการ
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นจากการส ารวจทางสถิติพบว่า
ค่าใช้จ่ายจากการบรโิภคอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิลฑลโดยเฉลีย่2,537 บาทต่อเดอืนของครวัเรอืนจากค่าใชจ้่ายเพื่อ
การอุปโภคบรโิภคโดยเฉลีย่26,719 บาทต่อเดอืนของครวัเรอืนคดิเป็น
รอ้ยละ9.49 [1] ดว้ยเหตุนี้ส่งผลในธุรกจิรา้นอาหารเตบิโตมากขึน้โดย
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ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยในปี2559มแีนวโน้มขยายตัว
เพิม่ขึน้ถงึ2.70 หมืน่ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี2558ทีม่มีลูค่า2.35หมืน่ลา้น
บาท [2] จ านวนร้านอาหารญี่ปุ่ นมมีากขึ้นถึง2,346ร้านเป็นอนัดบัสอง
รองจากรา้นอาหารไทยจะเหน็ไดจ้ากความชื่นชอบในความเป็นญี่ปุ่ นที่
มากขึ้นและปริมาณนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่ น
เพิม่ขึ้นอนัเป็นเหตุจากการผ่อนผนัวีซ่าญี่ปุ่ นแบบพ านักระยะสัน้  15 
วนัทีไ่ดเ้ริม่ใชก้บันักท่องเทีย่วไทยเมือ่วนัที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ.2556 ท า
ให้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่ นกนัอย่างคึกคกัจะเห็นได้จากการเพิม่ขึ้นของ
ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2555 เทียบกบัปี 2558 เพิ่มขึ้นถึง 206% 
หรอืมากกว่าเดมิ 3 เท่าและจากการส ารวจพฤตกิรรมในการเดนิทางไป
เที่ยวญี่ปุ่ นของคนไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยJapan Tourism 
Agency พบว่ากิจกรรมอันดับ1 ที่คนไทยนิยมมากที่สุดคือการ
รับประทานอาหาร [3] รวมถึงปัจจุบันมีองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่ น (Japan External Trade Organization หรอื
JETRO)และองค์ก รส่ ง เส ริม ร้านอาหารญี่ ปุ่ น ใน ต่ างปร ะ เทศ 
(Organization to Promote Japanese Restaurants Aboard หรอื
JRO)ได้เขา้มามบีทบาทในการส่งเสรมินักลงทุนญี่ปุ่ นที่ต้องการขยาย
ธุรกจิรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยอย่างเต็มที ่จากการขยายตวัของ
ธุรกจิร้านอาหารญี่ปุ่ นทีเ่กดิขึน้ ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้จงึมคีวามส าคญั
ในการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็เนื่องจากการรบัรูภ้าพลกัษณ์
ตราสนิคา้เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึลกัษณะของสนิคา้และบรกิารท าใหผู้ซ้ื้อมี
ความมัน่ใจในการซื้อสินค้าและบรกิารในการรบัรู้ตราสินค้าจะท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถจดจ าสนิค้าและบรกิารได้ดยีิง่ข ึ้นนอกจากนี้การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ยงัเป็นสิง่ส าคญัในการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค
อีกด้วย ดงันัน้ผู้ว ิจยัซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปรึกษาธุรกิจ
รา้นอาหารญีปุ่่ นและเหน็ว่าธุรกจิรา้นอาหารญีปุ่่ นก าลงัเป็นทีส่นใจของผู้
ลงทุนท าใหม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งวถิชีวีติและการรบัรูภ้าพลกัษณ์
ตราสนิค้าที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบั
กรณีศึกษาร้านอาหารญี่ปุ่ นที่บริหารงานโดยชาวญี่ปุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตที่ส่งผลจ่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหาร งานโดยชาวญี่ปุ่ น ใน เขต
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลจ่อการ
ตดัสนิใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาว
ญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใช้บรกิารของผู้ใช้บรกิารร้านอาหาร
ญีปุ่่ นตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.สมมติฐานการวิจยั 

1. วิถีชีวติส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้น
ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหาร งานโดยชาวญี่ปุ่ น ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

4.กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
รปูที ่ 1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

 
5.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

Engel; Blackwell & Miniard. [4] ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบ
การด าเนินชวีติไว้ว่า “รูปแบบทีผู่้คนจะด าเนินชวีติ รวมทัง้การใช้เงนิ
และเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะสะท้อนได้จากกิจกรรม 
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) ของ
ผูค้น การศกึษาลกัษณะทางจติวทิยา (Psychographics)โดยการใชว้ธิ ี
AIO (Activities, Interest and Opinion)ซึ่งเป็นวธิกีารวดัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative) เพื่อหาขอ้มูลของผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัการจดัสรรเวลาใน
การท ากจิกรรมต่างๆ (Activities) มคีวามสนใจในเรื่องใด (Interest) มี
ความคดิเหน็ต่อตนเองและสภาพแวดลอ้มอย่างไร (Opinion) เพื่อใชใ้น
การการแบ่งส่วนตลาดจากจิตนิสยัละเอียดและแม่นยากว่า การแบ่ง
ส่วนตลาดเรือ่งประชากรศาสตร ์ 

Kotler [5] ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัตราสนิคา้ไวว้่า การสรา้งตราสนิคา้
เป็นเรื่องส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้สามารถสื่อ
ความหมายได้ 6 ด้านได้แก่ คุณสมบตัิ (Attributes) คุณประโยชน์ 
(Benefits) คุ ณ ค่ า  ( Value) วัฒ น ธ ร ร ม  (Culture) บุ ค ลิ ก ภ าพ 
(Personality) และผูใ้ช ้(User) โดยผ่านการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิาร ผ่าน
ประสาทสัมผัส การเห็น ได้ยิน ชิม และดม แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
จดัระบบแปลเป็นสิง่รบัรูแ้ละตอบสนองออกเป็นการกระท า ความนึกคดิ
และแนวคดิ 

Kotler [6] วธิกีารทีผู่บ้รโิภคท าการตดัสนิใจประกอบดว้ยปัจจยั
ภายในคอื แรงจูงใจ การรบัรู้ การเรยีนรู้ บุคลกิภาพและทศันคติของ
ผูบ้รโิภคซึ่งจะสะทอ้นถงึความต้องการ ความตระหนักในการทีม่สีนิคา้
ใหเ้ลอืกหลากหลาย กจิกรรมทีม่ผีูบ้รโิภคเขา้มาเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูที่มี
อยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มา และสุดท้ายคือการประเมินค่าของ
ทางเลอืกเหล่านัน้ 

 
6. วิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เพื่อ
ศกึษาวถิชีวีติและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับกรณีศึกษาร้านอาหารญี่ปุ่ นที่
บรหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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6.1 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ น

ตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 25 
ปีขึน้ไปและเคยเดนิทางไปประเทศญีปุ่่ นเนื่องจากประชากรมขีนาดใหญ่
และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนดงันัน้ขนาดตวัอย่างสามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของW.G. Cochran โดย
ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อน
รอ้ยละ5 (กลัยาวาณชิย์บญัชา. 2549) [7] เมือ่ค านวณแลว้จะไดจ้ านวน
กลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน400 คน 

6.2 แผนการสุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัไดท้ าการสุ่มตวัอย่างแบบ2ขัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ตอนที่1ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเลอืกที่จะศกึษาร้านอาหารญี่ปุ่ นต้น
ต ารบัที่บรหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน4ร้าน
จากจ านวนทัง้หมด7รา้นซึง่ไดแ้ก่ 

1. รา้น Ginza Hageten   
2. รา้น Teppan Kushiyaki & Okonomiyaki  
3. รา้น Hokkori Warayaki  
4. รา้น Curry-Ousama 
ขัน้ตอนที่2ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการเลอืกตวัอย่างโดยไม่ใชท้ฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยวธิกีารแจกแบบสอบถามคอืผูว้จิยัจะแจกแบบสอบถามใหก้บั
กลุ่มตวัอย่างที่เมื่อพจิารณาจากภายนอกและสอบถามขอ้มูลเบื้องต้น
แลว้เป็นผูม้อีายุ25 ปีขึน้ไปและเคยเดนิทางไปประเทศญี่ปุ่ นซึ่งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัและออกเกบ็ขอ้มูล
ตามรา้นอาหารทัง้4 รา้นโดยใหก้ลุ่มตวัอย่างรา้นละ100 คน 

6.3 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัดงันี้1)ตวัแปรอสิระคอืวถิี

ชวีติและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้2)ตวัแปรตามคอืการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นตน้ต ารบั 

6.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้

คอืแบบสอบถามซึง่แบ่งออกเป็น5 ตอนดงันี้ 
ตอนที1่ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที2่วถิชีวีติของผูใ้ชบ้รกิารแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ตอนที3่การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้แบ่งออกเป็น6ดา้น 
ตอนที4่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นตน้ต ารบั 
ตอนที5่ขอ้เสนอแนะ 
6.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
1. การวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อ

แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้
ในการทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 
(One-Way Analysis of Variance หรอืOne-Way ANOVA) 

 

7.สรปุผลการวิจยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติติรวจสอบ

ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลและน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และ
ประมวลผลแบ่งการเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที1่ ผูม้าใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัทัง้หมด400 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงรอ้ยละ58.25 มอีายุระหว่าง25 - 29 ปีรอ้ยละ
57.25 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรรีอ้ยละ65.75 มอีาชพีเป็นพนักงาน
บรษิัทเอกชน/รบัจ้างร้อยละ69.25 รายได้ต่อเดอืนระดบั20,001 - 
30,000 บาทร้อยละ33.25 และจ านวนครัง้ในการเข้าใช้บริการ
รา้นอาหารญีปุ่่ นตน้ต ารบัต่อเดอืนคอื1 ครัง้/เดอืนรอ้ยละ36.25 

ส่วนที2่ แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเบื้องต้นของตวัแปรสงัเกต
ไดแ้ต่ละตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัรวมทัง้หมด39 ตวัแปรโดยการน าเสนอ
เป็นค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความหมายของค่าเฉลีย่
สรุปผลจากการศกึษาวถิีชวีติของผู้ใช้บรกิารการรบัรู้ภาพลกัษณ์ตรา
สนิค้าและการตัดสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบั พบว่าทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมาก 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานวิถีชีวิตและการรับรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทสี่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ น
ตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที ่1วิถีชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหาร งานโดยชาวญี่ปุ่ น ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 H0 : วถิีชวีิตไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหาร
ญีปุ่่ นตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1 : วถิชีวีติส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ น
ตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที ่2 การรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0 : การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัที่บริหารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H1 : การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานผู้วจิยัท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance หรอืOne-Way ANOVA) เพื่อหาว่าวถิชีวีติและการรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ น
ต้นต ารบัที่บรหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครใช้ระดบั
ความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 95 โดยจะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมือ่ค่า
Sig. มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงันี้ 
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ตารางที1่ ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. วถิชีวีติทสี่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
รา้นอาหารญี่ปุ่ นตน้ต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ น

ในเขตกรงุเทพมหานคร 
สอดคลอ้ง 

2. การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ทสี่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นตน้ต ารบัที่

บรหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรงุเทพมหานคร 
สอดคลอ้ง 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดยีว (One-Way Analysis of Variance หรอืOne-Way ANOVA) ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่าค่าSig. ของวถิชีวีติและการ
รบัรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามคี่าเท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่
คือปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  นัน้
หมายความว่าวถิีชวีติและการรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัทีบ่รหิารงานโดยชาวญี่ปุ่ น
ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 
 
8. อภิปรายผลการวิจยั 

1. วถิีชวีติส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นต้น
ต ารบัที่บริหารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานครผลดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวจิยั[8] ศกึษาเรือ่งรปูแบบการด าเนินชวีติทศันคตแิละ
พฤตกิรรมการบรโิภคทีม่ต่ีออาหารธญัพชืในเขตกรุงเทพมหานครทัง้นี้
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่ารูปแบบการด าเนินชวีติไดแ้ก่กจิกรรมที่
ส่งเสรมิสุขภาพความสนใจเรือ่งสุขภาพและความคดิเหน็เรื่องสุขภาพมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารธญัพชืในเรื่องจ านวนครัง้
ทีซ่ื้อในรอบ3 เดอืนซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและนอกจากนี้
งานวจิยั [9] ศกึษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชวีติ– เครื่องมอืในการท า
ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค (Lifestyle – A Tool for 
Understanding Buyer Behavior) พบว่า มกีารเชื่อมโยงที่ส าคญั
ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคและตราสินค้าของ
ผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคใชซ้ึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมกัจะเลอืกสนิคา้และ
บริการที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตพฤติกรรมการ
บรโิภคสามารถคาดการณ์ได้จากการแสดงออกของแต่ละบุคคล จาก
งานวจิยัสรุปผลออกมาออกมาสอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่อง วถิชีวีติและ
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหาร งานโดยชาวญี่ปุ่ น ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

2. การรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสินค้าทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานครผลดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยั [10] ศกึษาเรื่อง 
การรบัรู้ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้น

คุณสมบตัดิา้นผูใ้ชด้า้นวฒันธรรมดา้นคุณประโยชน์ มคีวามสมัพนัธ์กนั
ในลกัษณะของการส่งผลต่อกนันอกจากนี้จากงานวจิยั [11] การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ของตราสินค้ามคีวามสมัพนัธ์ต่อความภกัดใีนตราสนิค้า
สตารบ์คัส ์(Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร มผีลสอดคลอ้งในเรื่อง
การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่คุณสมบตัคิุณประโยชน์
คุณค่าวฒันธรรมบุคลกิภาพและผู้ใช้มคีวามสมัพนัธ์ต่อความภกัดใีน
ตราสินค้าสตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีผลการศึกษาที่
สอดคลอ้งกบัผลงานเรื่อง วถิีชวีติและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัที่บรหิารงาน
โดยชาวญีปุ่่ นในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
9.ข้อเสนอแนะในงานวิจยั 

ธุรกจิหรอืองค์กรทีด่ าเนินการเกีย่วกบัรา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบั
สามารถน าผลการศกึษาไปใชไ้ดด้งันี้ 

1.วิถีชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้น
ต ารับพบว่าผู้ที่มาใช้บริการให้ความคิดเห็นในด้านกิจกรรมว่า
ผู้ใช้บรกิารมภีารกจิที่ต้องรบัผิดชอบเป็นจ านวนมากด้านความสนใจ
พบว่าผู้ใช้บริการมีความสนใจเกี่ยวกบัรสชาติอาหารที่เป็นแบบต้น
ต ารบัและด้านความคิดเห็นพบว่าการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้น
ต ารบัสามารถท าใหผ้่อนคลายจากการไดร้บัประทานอาหารทีม่รีสชาตดิี
และอร่อยได้ดงันัน้ธุรกิจหรือองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกบัร้านอาหาร
ญี่ปุ่ นต้นต ารบัควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัรสชาตอิาหารที่ดแีละอร่อย
เพือ่ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัการผ่อนคลายจากการไดร้บัประทานอาหารญี่ปุ่ น
ตน้ต ารบัและผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัรสชาตอิาหารทีเ่ป็นแบบ
ตน้ต ารบัมาใชบ้รกิาร 

2. การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับพบว่าผู้ที่มาใช้บริการให้การรับรู้ในด้าน
คุณสมบตัวิ่าร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัมกีระบวนการผลติที่สะอาดสด
ใหม่ด้านคุณประโยชน์พบว่าอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับมี
ปรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการในการรบัประทานดา้นคุณค่าพบว่า
ร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัเป็นร้านที่ให้ความรู้สึกว่าคุณภาพที่ได้ร ับ
คุม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายไปดา้นวฒันธรรมพบว่ารา้นอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบัมี
การรกัษาเอกลกัษณ์รสชาตอิาหารญี่ปุ่ นและดา้นผูใ้ช้พบว่ารา้นอาหาร
ญีปุ่่ นตน้ต ารบัความสามารถสะทอ้นรสนิยมของผูใ้ชบ้รกิารอย่างชดัเจน
ดงันัน้ธุรกจิหรอืองค์กรทีด่ าเนินการเกีย่วกบัร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารบั
ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการรกัษาเอกลกัษณ์รสชาติอาหารญี่ปุ่ น
กระบวนการผลติทีส่ะอาดสดใหม่ปรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการใน
การรบัประทานเพื่อเพิม่ความชดัเจนให้กบัภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า
และสะทอ้นรสนิยมของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน้ 
 
10.ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ส าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไปแนะน าให้ท าการศกึษาแบบ
เจาะลกึลงไปในเรื่องวถิีชวีติของแต่ละกลุ่มช่วงอายุรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างและส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นต้นต ารับที่บริหารงานโดยชาวญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างไรเพื่อน าผลการศกึษามาก าหนดกลยุทธ์การท า
ธุรกจิเกีย่วกบัรา้นอาหารญีปุ่่ นตน้ต ารบัเพิม่เตมิได้ 
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2. ศกึษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างกลุ่มอื่นๆที่แตกต่าง
กนัเช่นรา้นอาหารญี่ปุ่ นทีบ่รหิารงานโดยคนไทยร้านอาหารเกาหลตี้น
ต ารบัที่บรหิารงานโดยชาวเกาหลหีรอืร้านอาหารประเภทอื่นๆเพื่อน
น ามาศกึษาว่ามคีวามแตกต่างจากงานวจิยัฉบบันี้อย่างไรและใชใ้นการ
เปรยีบเทยีบของรปูแบบธุรกจิได ้

3. ศกึษาวถิชีวีติและการรบัรูต้ราสนิคา้ในการใหบ้รกิารทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจใช้บริการในธุรกจิอื่นเช่นธุรกจิบรกิารเสรมิความงาม
ธนาคารและธุรกิจบริการอื่นๆเป็นต้น เพื่อศึกษาเชิงยืนยันกับ
ผลการวจิยัครัง้นี้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยันี้ส าเร็จลงได้ด้วยดเีนื่องจากได้รบัความกรุณาอย่างสูง
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัชิ้นนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
คุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้าและความคุ้มค่าของราคา รวมทัง้
อทิธิพลของตัวแปรดังกล่าวต่ออารมณ์พึงใจของลูกค้าร้านอาหาร ตาม
โมเดลความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบรกิารกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่ น ผลการศกึษา
พบว่านอกจากคุณภาพการบริการด้านต่างๆแล้ว คุณภาพอาหาร และ
ความคุม้ค่าของราคามคีวามสมัพนัธแ์ละมผีลต่ออารมณ์พงึใจของลูกค้าอนั
ได้แก่ ความรู้สึกสนุก มคีวามสุขและเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศ และ
บริการของร้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจยันี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบรกิารเพื่อสรา้งความพึงพอใจ
โดยรวมใหก้บัลูกคา้ในธรุกจิประเภทเดยีวกนันี้ 
ค าส าคญั: คุณภาพอาหาร, ความคุ้มค่า, อารมณ์พงึใจ, รา้นอาหารญี่ปุ่ น,
คุณภาพการบรกิาร 
 

Abstract 

This study was designed to investigate the relative 

influence between perceived service quality, product quality, price 

value and emotional satisfaction according to perceived service 

quality and customer satisfaction relative models. The questionnaire 

composing of perceived service quality, and emotional satisfaction 

was administered to Japanese restaurant customers. The findings 

provide support for the hypothesis predicting the partially relative 

influence of perceived service quality, product quality, and price 

value on customers’ emotional satisfaction of joy, pleasant, and 

happy. The results are discussed in term of the implementation of 

service quality devise with relation to customer satisfaction in 

hospitality industry. 

Keywords: Service quality, hospitality, price value, emotional 

satisfaction, restaurants. 

 

 

1) บทน า 

คุณภาพการบริการเป็นตัวชี้ว ัดตัวหนึ่งว่าลูกค้าหรือ

ผูใ้ช้บรกิารรู้สกึอย่างไรต่อสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ พาราสุรามานและ

คณะคน้พบว่า เกณฑข์องผูบ้รโิภคในการประเมนิคุณภาพสนิคา้หรอื

บรกิารใดๆแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ 5 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความเป็น

รูปธรรมของการบริการ  ความน่าเชื่อถือ  การสนองตอบต่อ

ผู้รบับรกิาร การให้ความมัน่ใจ และ การเห็นอกเห็นใจผู้รบับรกิาร 

[1]และได้พัฒนาแบบประเมินคุณภาพการบริการที่ เรียกว่ า 

SERVQUALทีส่อดคลอ้งกบัเกณฑ์ ดงักล่าวขึ้นมา แต่แบบประเมนิ

ดงักล่าวไม่ใช่แบบประเมนิสากล (Universal)ที่ใช้กบัคุณภาพการ

บริการทุกประเภท เนื่องจาก ธุรกิจบริการแต่ละประเภทต่างก็มี

ลกัษณะเฉพาะบางอย่างของตวั เพิม่เขา้มาใหลู้กคา้ประเมนิ เช่น ใน

ธุรกิจโรงแรมพบว่าเกณฑ์ที่ลูกค้าใช้ในการประเมนิประกอบด้วย

ทักษะและมารยาทของบุคลากร การสื่อสาร การท าธุรกรรม

(transaction) รูปธรรมของการบรกิาร ความรูแ้ละเขา้ใจในตวัลูกคา้ 

และความถูกตอ้งรวดเรว็ในการบรกิาร เป็นตน้ [2] ขอ้ค าถามในแบบ

ประเมนิจงึหลากหลายและแตกต่างกนั ตามประเภทธุรกจิ แมก้ระทัง่

ธุรกิจร้านอาหารก็มีแบบประเมินคุณภาพการบริการเฉพาะของ

ตวัเอง แต่การน ามาใชใ้นงานวจิยัยงัน้อยอยู่ 

ผลการประเมินคุณภาพการบริการที่ค านวณโดยใช้

ผลต่างระหว่างความคาดหวงัทีม่ต่ีอบรกิารนัน้กบัการรบัรูจ้รงิเมือ่ได้

ลองใช้บรกิาร เป็นตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียวว่า ลูกค้าพอใจหรือไม่

พอใจในบริการ กล่าวคอืหากได้ตามที่คาดหวงัก็รู้สึกเฉยๆ  หรือ

อาจจะ “พอใจ” เพราะ”สมหวงั”แต่หากไดร้บับรกิารต ่ากว่าทีค่าดหวงั 

กไ็มพ่อใจเพราะ“ไมส่มหวงั” แต่ถา้ไดร้บับรกิารมากกว่าทีค่าดหวงั ก ็

“ประทับใจ” เพราะ “เกินความคาดหวัง” แต่ความ “ประทับใจ”  

“พอใจ” หรือ”สมหวัง”นัน้ ความหมายตามนัย หรือเนื้อแท้ ของ 

ความรูส้กึนัน้คอือะไร เป็นสิง่ทีเ่ปิดโอกาสใหต้คีวาม หรอืแปลความ
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แตกต่างกนั อาจจะหมายถึง”ผ่อนคลาย” “อิ่มใจ” “ยินดี” หรือ “มี

ความสุข”กไ็ด[้3] 

โอลเิวอร์[4]  อ้างในเซแทม และคณะ[5] ไดเ้สนอแนวคดิ

เกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไวว้่ามสี่วนประกอบของอารมณ์

เข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมกบัการคิดค านวณ เพื่อประเมนิสินค้าหรือ

บริการใดๆ  แต่ “ความพึงพอใจ”  ที่สามารถตีความได้อย่าง

หลากหลายนี้กบัอารมณ์ของผูบ้รโิภคคอืสิง่เดยีวกนัหรอืไม่นัน้ ยงัไม่

ชดัเจน[6]บนพื้นฐานแนวความคดิทีว่่าความพงึพอใจในบรกิารใดๆ

นัน้ เกิดจากทัง้กระบวนการคิดค านวณผ่านทาง พุทธิปัญญา

(Cognitive) และอารมณ์ (Emotion) ประกอบกนั งานวิจยัในระยะ

ต่อมาจงึหนัมาวดัความพงึพอใจ ของผูร้บับรกิารดว้ยขอ้ค าถาม ทัง้

สองส่วน ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการประเมนิ ผ่านกระบวนการคดิ และส่วนที่

เป็นอารมณ์ความรูส้กึ เช่น น่าสนใจ สนุก โกรธ แปลกใจ เป็นต้น[7] 

เช่นเดยีวกบังานวจิยันี้ทีต่้องการวดัความพงึพอใจลูกคา้ในส่วนของ

การคิดค านวณจากการแบบประ เมินคุณภาพการบริก าร 

DINESERV และส่วนทีเ่ป็นอารมณ์ดว้ยขอ้ค าถามเกีย่วกบัอารมณ์

พงึใจทีพ่ฒันาขึน้ใหม ่

หากพจิารณากระบวนการทีจ่ะน าไปสู่ความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน 

กล่าวคอืมอีงค์ประกอบ เขา้มาเกีย่วขอ้งมากมาย ไม่เพยีงแต่ความ

น่าเชือ่ถอืของการบรกิาร รูปธรรมของการบรกิาร การสนองตอบต่อ

ผูร้บับรกิาร การให้ความมัน่ใจ และเหน็อกเหน็ใจผู้รบับรกิารตามที่

ก าหนดในแบบประเมนิคุณภาพการบริการเท่านัน้ คุณภาพสนิค้า 

และความคุ้มราคาของสินค้าหรอืบรกิาร เป็นอีกสองปัจจยัที่น ามา

ศกึษาในงานวจิยันี้ เพื่อความเขา้ใจในกระบวนการ ความพงึพอใจ

ของลกูคา้ในเชงิลกึมากขึน้ 

 

 1.1) กรอบแนวคิดการวิจัย: โมเดลความสัมพันธ์ระหว่าง

คณุภาพการบริการกบัความพึงพอใจ 

จากแนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการของพาราสุรามาน

และคณะที่น าไปสู่การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการบริการ 

SERVQUALดงักล่าวขา้งต้น เซแทม และคณะ[5]ไดน้ าเสนอโมเดล

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิาร และความพงึพอใจขึน้โดย

ชี้ให้เหน็ว่า เมือ่ลูกค้าได้มปีระสบการณ์กบัสนิคา้หรอืบรกิารใดแล้ว 

เป็นกลไกโดยธรรมชาตทิีล่กูคา้จะประเมนิว่าสิง่ทีต่นไดร้บันัน้เป็นไป

ตามที่ตนคาดหวงัหรอืไม่ ตามคุณลกัษณะดา้นต่างๆของสนิคา้และ

บรกิารนัน้ เรยีกสิง่นัน้ว่าการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร และความรูส้กึ

ภายในทีเ่กดิขึน้หลงัจากการรบัรูน้ัน้ เรยีกว่าความพงึพอใจ  

นอกจากคุณภาพการบรกิารแลว้ยงัมปัีจจยัอื่นทีส่่งผลต่อ

ความพงึพอใจลูกคา้ซึ่งได้แก่ คุณภาพของสนิค้าและบรกิาร ความ

คุม้ค่าของราคา และปัจจยัที่ต้องน ามาพจิารณาประกอบคอื ปัจจยั

ส่วนบุคคล และปัจจยัตามสถานการณ์ ตามรูป 1 ซึ่งเป็นโมเดลทีใ่ช้

ในการวจิยัครัง้นี้ 

 

 
รปูที ่1 โมเดลความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพการบรกิารและความพงึ

พอใจ 

แหล่งทีม่า :ดดัแปลงจาก เซแทม และคณะ [5]  

 

 1.2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1. ศึกษาอารมณ์พึงใจของลูกค้าอันเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์

ระหว่างความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบรกิารและ ความคุม้ค่าของ

ราคา  

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ คุณภาพ

สนิคา้ ความคุม้ค่าของราคา กบัอารมณ์พงึใจ 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า ความคุ้มค่าขอ งราคา 

คุณภาพการบรกิารว่ามปัีจจยัใดบา้งทีม่ผีลต่ออารมณ์พงึใจ 

 

1.2.1)คุณภาพสนิคา้ หมายถงึคุณลกัษณะ คุณค่า หรอืสรรพคุณของ

สนิคา้ทีธุ่รกจิน าเสนอ และหมายรวมถงึรสชาต ิสสีนั และการตกแต่ง

ให้มสีสีนัสวยงามน่ารบัประทานของอาหารหรอืผลติภณัฑ์นัน้ด้วย 

งานวจิยัทีม่อียู่อย่างจ ากดัเกีย่วกบัคุณภาพของอาหารและคุณภาพ

การบรกิารพบว่าลกูคา้วยัหลงัเกษยีณชาวอเมรกินัใหค้วามส าคญักบั

คุณภาพของอาหาร ความสะอาด และบรรยากาศภายในร้าน 

มากกว่าปัจจยัหรอืเกณฑ์ดา้นอื่นในการตดัสนิว่าการไปรบัประทาน

อาหารนอกบา้นมือ้นัน้คุม้ราคาหรอืไม่[8] เช่นเดยีวกบังานวจิยัใน

สหรฐัอเมริกาอีกชิ้นหนึ่งที่พบว่า รสชาติของอาหาร การตกแต่ง

อาหารอย่างมสีสีนัชวนรบัประทาน ทีน่ัง่ทีส่ะดวกสบาย การตกแต่ง

ภายในรา้น เสยีงดนตรทีีข่บักล่อม ความน่าเชือ่ถอื การสนองตอบต่อ

ผูร้บับรกิาร และทกัษะการบรกิารของพนักงาน เป็นปัจจยัส าคญัใน

การแยกแยะลกูคา้กลุ่มทีพ่อใจออกจากกลุ่มทีไ่ม่พอใจในบรกิารของ

รา้นอาหารอย่างชดัเจน[9] จากผลของงานวจิยัทีด่งักล่าวน าไปสู่ 

H1 คุณภาพของสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพการบรกิาร 

H 2 คุณภาพของสนิคา้ มอีทิธพิลต่ออารมณ์พงึใจของลกูคา้ 

  

ความพงึพอใจของลูกคา้ 

คณุภาพการบรกิาร 

รปูธรรมของการบรกิาร 

ความน่าเชือ่ถอื 

ความมัน่ใจ 

การสนองตอบ 

ความเหน็อกเหน็ใจ 
คณุภาพสนิคา้ 

ความคุม้คา่ของราคา 

ปัจจยัดา้นสถานการณ์ 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
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1.2.2) ความคุม้ราคา หมายถงึ ผลลพัธ์ทีไ่ดม้า เมือ่เทยีบกบัทุนทีล่ง

ไปเพื่อรบับริการนัน้ ทัง้ที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิซึ่งความคุ้ม

ราคานี้ไมไ่ดข้ ึน้อยู่กบัการประเมนิของลกูคา้ดา้นเดยีว แต่ขึน้นอยู่กบั

วธิกีารน าเสนอของผูใ้หบ้รกิารดว้ย จากการวจิยัในธุรกจิประกนัภยั

พบว่า ไม่ว่าเบี้ยประกันสูงหรือต ่ าก็ตาม การบริการที่รวดเร็ว 

ผดิพลาดน้อยทีสุ่ดท าใหลู้กคา้ประทบัใจในบรกิารเป็นอย่างมาก[10] 

ในขณะที่มีการวิจัยพบว่าในธุรกิจอู่ ซ่อมรถ บริษัทต้องชดเชย

ค่าเสยีหายให้กบัลูกค้าที่ฟ้องร้องต่อศาลว่า อู่ซ่อมรถเรยีกเก็บเงนิ

จากตนโดยไมเ่ป็นธรรม บางอย่างไม่จ าเป็นต้องซ่อมกซ่็อมใหเ้พราะ

คาดหวังในค่าบริการที่จะได้ร ับ [11] กล่าวได้ว่าลูกค้ามักจะคิด

ค านวณหรอืประเมนิความคุม้ค่าในบรกิารอยู่เสมอ โดยพจิารณาจาก

เงนิที่จ่ายไปร่วมกบัคุณภาพของบริการ ทศันคติหรืออากปักิริยา 

ท่าทางของผูใ้หบ้รกิาร ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัประเภทของธุรกจิบรกิาร และ

ความส าคญัของบริการนัน้ในมุมมองของลูกค้า [12] จากงานวจิยั

เกีย่วกบัความคุม้ค่าของราคาดงักล่าวขา้งตน้ น าไปสู่ 

H 3 ความคุม้ราคามคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพการบรกิารบาง

ดา้น 

H 4 ความคุม้ค่าของราคามอีทิธพิลต่ออารมณ์พงึใจของลกูคา้ 

 

1.2.3) อารมณ์พึงใจ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเครื่องมือทาง

การตลาดชนิดหนึ่งที่เป็นตวัชี้วดัความนิยมของสินค้า หรือบรกิาร 

รวมทัง้ยงัใชเ้ป็นขอ้มลูในการวจิยั พฒันาผลติภณัฑ ์ก าหนดนโยบาย

หรอืกลยุทธ์ทางธุรกจิต่างๆอีกมากมาย  จากการวจิยัพบว่า ความ

พึงพอใจประกอบด้วยส่วนที่ เ ป็นความคิด หรือพุทธิปัญญา 

(cognitive) ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องคดิค านวณ และส่วนที่เป็นอารมณ์

(emotion) ซึง่เป็นเรือ่งของความรูส้กึ ประกอบกนั  ดว้ยเหตุนี้เพือ่ท า

ความเข้าถึงแก่นแท้ของความพงึพอใจของลูกค้า จึงต้องค านึงถึง

ส่วนอารมณ์ด้วย[13] งานวิจยัในระยะต่อมาก็สนับสนุนแนวคิดนี้ 

กล่าวคอืพบว่าอารมณ์พงึใจ เช่น อารมณ์สนุก สมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจของลูกค้า[14] เช่นเดียวกบัคุณภาพการบริการที่มกีารวิจยั

พบว่า สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลูกคา้[15]  ตวัอย่างเช่นโครนิน 

และเทเลอร ์พบว่าคุณภาพการบรกิารสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของ

ลูกค้าในธุรกิจซักรีด ร้านอาหารจานด่วน ปัม๊น ้ามนั และธนาคาร 

รวมสีธุ่รกจิดว้ยกนั][16]  แต่งานวจิยัเหล่านี้ มุ่งวดัความพงึพอใจใน

เชิงพุทธิปัญญา (cognitive) เสียเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการให้กลุ่ม

ตวัอย่างใชดุ้ลยพนิิจ ประเมนิความพงึพอใจของตวั งานวจิยัทีศ่กึษา

ดา้นอารมณ์ หรอืความรู้สกึต่อคุณภาพการบรกิารพบในบางธุรกจิ

เท่านัน้ตวัอย่างเช่นพบว่าคุณภาพการบรกิารในธุรกจิคา้ปลกีสมัพนัธ์

กบัอารมณ์พึงใจของลูกค้า[17] จากข้อมูลผลงานวิจัยข้างต้นจึง

น าไปสู่ 

 

H 5 คุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัอารมณ์พงึใจของ

ลกูคา้ 

H 6 คุณภาพการบรกิาร มอีทิธพิลต่ออารมณ์พงึใจของลกูคา้ 

 

2) เครื่องมือ/วิธีการ 

2.1)  กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างคอืบุคคลทัว่ไปทีเ่คยรบัประทานอาหารนอก

บา้นในรา้นอาหารญี่ปุ่ น เนื่องจากรา้นอาหารญี่ปุ่ นเป็นรา้นอาหารที่

ก าลังได้ร ับความนิยม และมกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง [18] ซึ่ง

สามารถเป็นตวัอย่างของการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารของรา้นอาหาร

ทีด่ตีวัอย่างหนึ่ง โดยสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Random sampling)

เฉพาะผูท้ี่เคยรบัประทานอาหารญี่ปุ่ นมาแลว้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ใน

รอบหนึ่งเดอืนทีผ่่านมา เกบ็ตวัอย่างในช่วงปลายเดอืนมกราคม ถงึ

ตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 จ านวน 204 ตวัอย่าง ในย่านธุรกจิส าคญั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามทีก่ าหนด 

เกบ็แบบสอบถามคนืทนัทเีมือ่ตอบเสรจ็ 

  

2.2) แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่  1 สอบถามข้อมูลเชิง

ประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารญี่ปุ่ นทัว่ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่

เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นตอนๆดังนี้  ตอนที่ 1 คุณภาพการบริการ 

ดดัแปลงจากแบบสอบถาม DINESERV[19] ซึ่งประกอบดว้ยเกณฑ์

ในการประเมนิคุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ตอนที ่2 คุณภาพสนิค้า 

ตอนที ่3 ความคุม้ค่าของราคา ตอนที ่4 อารมณ์พงึใจ โดยลกัษณะ

ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นค าถามชนิดจดัอันดบัคุณภาพ 5 

ระดบัของ ไลเคริท์ (Likert’s Rating Scale)  

 

2.3) การวิเคราะหข้์อมลู 

ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการ 

 

2.3 .1ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบด้วย

สมัประสทิธิอ์ลัฟาAlpha Coefficient)ตามวธิขีอง Cronbach ทีร่ะดบั

0.7 ขึ้นไป เพื่อค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ในตวัแปรที่เป็น

ค าถาม แยกตามตวัแปร ดงัตาราง 1 

 

2.3.2 ค านวณค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 1 ค่าความเชือ่ม ัน่ของมาตรวดัตวัแปรต่างๆ 

มาตรวดั ค่าความเช่ือมัน่(Reliability) 
1.รปูธรรมในบรกิาร(TG) 0.93 
2.ความน่าเชื่อถอื(RL) 0.72 
3.ตอบสนองผูใ้ชบ้รกิาร(RS) 0.76 
4.การใหค้วามมัน่ใจ(AS) 0.82 
5.การเหน็อกเหน็ใจ(EM) 0.78 
6.คุณภาพสนิคา้(PQ) 0.81 
7.ความคุม้ราคา(PV) 0.75 
8.อารมณ์พงึใจ(ES) 0.89 
แบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.96 

 

 2.3.3 ค านวณค่าสถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่การ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ของเพียร์ส ัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบ

พหุคณู  

 

 3)ผลการวิจยั 

 3.1) ข้อมลูทัว่ไป ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง แสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

คณุลกัษณะ จ านวน ร้อยละ SD 

1.เพศ   0.39 
ชาย 39 80.9  
หญงิ 165 19.1  
2.อาย ุ   0.79 
18-25 ปี 142 69.6  
25-30 ปี 41 20.1  
30-35 ปี 12 5.9  
35-50 ปี 9 4.4  

3.การศกึษา   0.51 
1.มธัยมตน้    

2.มธัยมปลาย 7 3.4  

3.ปวช./ปวส. 14 6.9  
4.ปรญิญาตร ี 167 81.9  
5.สงูกวา่ป.ตร ี 12 5.9  
4.รายได(้บาท)   0.99 
ต ่ากวา่ 15,000 79 38.7  
15,000-20,000 56 27.5  
20,000-35,000 53 26.0  
35,000-50,000 5 2.5  
50,000-65,000 3 1.5  

มากกวา่ 
65,000 

1 0.5  

ไม่ระบุ 7 3.4  

 

จากตารางสรุปได้ว่า ลูกค้าร้านอาหารในงานวจิยันี้เป็น

หญงิมากกว่าชาย อยู่ในช่วงอายุ18-35 จบการศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีรายไดไ้มเ่กนิ 35,000บาท/เดอืน เป็นส่วนใหญ่ 

 

 3.2) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ระดบัคุณภาพการบรกิาร คุณภาพสนิคา้ ความคุม้ค่าของราคา และ

อารมณ์พงึใจแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเห็นต่อคุณภาพ

การบรกิาร คุณภาพสนิคา้ ความคุม้ค่า และอารมณ์พงึใจ 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย SD ความหมาย 

TG 3.85 0.60 มาก 

RL 3.70 0.57 มาก 

RS 3.74 0.63 มาก 

AS 3.74 0.56 มาก 

EM 3.76 0.56 มาก 

PQ 3.98 0.61 มาก 

PV 3.85 0.73 มาก 

ES 3.90 0.78 มาก 

 

จากตาราง3 พบว่าค่าเฉลี่ยระดบัคุณภาพการให้บรกิาร

ของร้านอาหารอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ คอืด้านรูปธรรมของการบรกิาร 

ความเห็นอกเห็นใจ การสนองตอบ การให้ความมัน่ใจ และความ

น่าเชื่อถือในการบริการตามล าดบั ส าหรบัค่าเฉลี่ยระดบัคุณภาพ

สินค้า ความคุ้มค่าของราคา และอารมณ์พึงใจอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนัคุณภาพการบริการด้านต่างๆคุณภาพสินค้า ความ

คุม้ค่าของราคามคีวามสมัพนัธแ์ละผล กระทบเชงิบวกกบัอารมณ์พงึ

ใจดงัตาราง 4 และ ตาราง 5 

  

3.3) ตรวจสอบสมมติฐานด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และ

สมการถดถอยพหคุณู 

จากตาราง 4 พบว่าคุณภาพการบรกิาร คุณภาพสินค้า 

ความคุ้มค่าของราคามีความสัมพันธ์ทางบวกกับอารมณ์พึงใจ

ระหว่าง0.39-0.82 ที่ระดับนัยส าคัญp<.05 ซึ่งเป็นการยอมรับ

สมมติฐานที่ 1 ,3 และ 5 ความสัมพันธ์ดังกล่าว อาจเป็น 

Multicollinearity ของตวัแปรต้น ดงันัน้จงึทดสอบโดยใชค้่า VIF ใน

การวเิคราะห์สมการถดถอย เชงิเส้นแบบพหุ น าตวัแปรเข้าระบบ

สมการดว้ยวธิ ีAll Enter พบว่า อยู่ระหว่าง 1.69-4.80 ซึ่งน้อยกว่า 

10 แสดงว่า ตวัแปรอสิระไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเอง[20] 

 

 



 

529 

 

ตาราง 4การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ 

คุณภาพสนิคา้ ความคุม้ค่าของราคา และอารมณ์พงึใจ 

ตั ว
แปร 

ES TG RL RS AS EM PQ PV VIF 

ES - .67 .44 .37 .63 .54 .52 .39 - 

TG  - .67 .49 .82 .78 .64 .44 3.74 

RL   - .73 .76 .44 .64 .49 4.69 

RS    - .58 .65 .68 .48 2.87 

AS     - .80 .64 .43 4.80 

EM      - .66 .49 4.63 

PQ       - .57 2.89 

PV        - 1.69 

มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05(**p<.05) 

ตาราง 5 การทดสอบสมัประสทิธิก์ารถดถอยของอารมณ์พงึใจ 

 อารมณ์ พึงใจ   

ตวัแปร 
สมัประสิทธ์ิ
การถดถอย 

ค่าความ 
คลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

t 
p-

value 

ค่าคงที ่ .06 .30 .22 .82 

TG .60 .13 4.68 .00*** 
RL -.22 .15 -1.41 .37 

RS -.09 .10 -.90 .16 

AS .39 .15 2.52 .01** 
EM .08 .15 .05 .95 

PQ .13 .11 1.20 .23 

PV .16 .07 2.19 .03** 
R 2=. 558, Adj.R 2 =.538 F=28.12, p-value<.001, SEE=.530 

***<.01 ;**< .05  

จากตาราง 5 พบว่า  ปัจจยัด้านรูปธรรมของการบรกิาร 

และไว้วางใจได้ของคุณภาพการบริการ  ความคุ้มค่าของราคามี

อทิธพิลต่ออารมณ์พงึใจของลูกค้า โดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ยละ 

53 ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ์อารมณ์พงึใจไดด้งันี้ 

 อารมณ์พงึใจ =.06+.608 TG+.39AS+.16PV 

ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 4 และ 6 ปฏิเสธสมมติฐาน 2 

ส าหรบัคุณภาพการบรกิารด้านความน่าเชื่อถือ ( RL-.22) ซึ่งมขี้อ

ค าถามเกีย่วกบัความผดิพลาดในการบรกิารและ การสนองตอบการ

บริการ( RS-.09)ซึ่งมขี้อค าถามเกี่ยวกบัระยะเวลาในการบริการ

รวมอยู่ดว้ย ค่าสถติทิีไ่ดม้คี่าเป็นลบ  หมายความว่า ขอ้ผดิพลาดยิง่

น้อยลูกคา้ยิง่พอใจ และในแง่ของเวลา หมายถงึบรกิารยิง่เรว็เท่าไร

ลกูคา้ยิง่พอใจมาก  

 

 

4) บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 4.1) สรปุผลการวิจยั 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยัชิ้นนี้คอื ศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างคุณภาพการบรกิาร คุณภาพสนิคา้ และความคุม้ค่าของราคา 

กบัอารมณ์พงึใจซึ่งช่วยให้ท าความเขา้ใจในภาพรวมของตวัแปรใน

ความพันธ์ดังกล่าวชัดเจนขึ้น อีกทัง้ได้น ามาตรวัดคุณภาพการ

บรกิารร้านอาหาร DINESERVE มาใช้ด้วยการปรบัขอ้ค าถามให้

สอดคลอ้งกบับรบิทของรา้นอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย พรอ้มๆกบั

ไดน้ าเอาเรื่องของอารมณ์พงึใจ (emotional satisfaction) มาศกึษา

ด้วยข้อค าถามที่พัฒนาขึ้นใหม่เป็นครัง้แรก ผลการวิจัยพบว่า 

คุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้า ความคุ้มค่าของราคา และ

อารมณ์พงึใจของลูกคา้ ตวัแปรเหล่านี้สมัพนัธ์กนัตามสมตฐิานทีต่ ัง้

ไวเ้ป็นการยนืยนัว่าโมเดลดงักล่าวมคีวามตรง (validity)ในระดบัหนึ่ง 

แต่เมือ่พจิารณาถึงตวัแปรทีส่่งผลต่ออารมณ์พงึใจของลูกคา้ พบว่า

คุณภาพบรกิารทีเ่ขา้เกณฑ์ดงักล่าวม ีเพยีง 2 ดา้นคอืรูปธรรมของ

การบรกิาร และการไว้วางใจได้เท่านัน้ นอกจากนี้  ยงัพบว่าความ

คุ้มค่าของราคามีผลต่ออารมณ์พึงใจของลูกค้า ตามสมมติฐาน 

ยกเวน้คุณภาพของสนิคา้เท่านัน้ทีไ่ม่มผีลต่ออารมณ์พงึใจของลูกคา้ 

ซึง่อาจเป็นไปไดว้่า เมือ่กล่าวถงึคุณภาพสนิคา้ ลูกคา้มกันึกถงึเรื่อง

คุณประโยชน์ สรรพคุณ(benefit)ซึง่ไดแ้ก่คุณค่าทางโภชนาการ และ/

หรอืคุณลกัษณะ(feature) ของอาหารซึ่งได้แก่รูปแบบการปรุง ที่

น ามาประกอบกนัเขา้เป็นเมนู ก่อนเรือ่งของอารมณ์ความรูส้กึ 

  

4.2) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

เหน็ไดว้่ากลุ่มลูกคา้รา้นอาหาร เป็นกลุ่มคน Gen-Y อายุ 

18-35 ปี (เกดิระหว่าง ปี 2523-2540) ทีม่ลีกัษณะนิสยัเฉพาะกลุ่ม 

คือกล้าคิดกล้าแสดงออก ไม่ชอบอยู่ในกรอบมคีวามเป็นตัวของ

ตวัเองสงู การออกไปรบัประทานอาหารนอกบา้น เป็นอกีวธิหีนึ่งทีจ่ะ

แสดงความเป็นตวัของตวัเองออกมา ว่าเป็นคนทนัสมยั นอกจากนัน้

ยงัเป็นกลุ่มทีช่อบเสพขา่วสารผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย หากเราท า

ใหก้ลุ่มนี้มคีวามสุข สนุก เมือ่ไดม้าทานอาหาร โอกาสทีจ่ะมกีารบอก

ต่อ คนรอบขา้งย่อมมมีาก ซึ่งหากรา้นอาหารเปิดช่องทางการสื่อให้

ลกูคา้ดว้ยแลว้ นี่อาจเป็นช่องทางขยายฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้ 

สมการถดถอยทีแ่สดงขนาดของความสมัพนัธข์องตวัแปร

ต่างๆในการวจิยันี้บ่งชี้ว่าคุณภาพการบรกิารในด้านของความเป็น

รูปธรรม ซึ่งหมายรวมถึงความสะอาดของอาหารและสถานที่ การ

ตกแต่งร้านที่สวยงาม เมนูอาหารที่อ่านง่าย การแต่งกายที่สุภาพ

เรยีบร้อยของพนักงาน ที่นัง่ที่จดัอย่างเป็นระเบยีบ สะดวกในการ

เคลื่อนไหว ที่มาพร้อมกับความรู้ที่แม่นย า และถูกต้องเกี่ยวกับ

อาหารและเครือ่งดืม่ และทกัษะการบรกิารของพนกังานทีไ่มแ่ตกต่าง

กนั การพูดจาที่ชดัถ้อยชดัค า มหีางเสยีง ซึ่งลูกคา้รบัรูว้่าคอืความ
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ไวว้างใจไดเ้มือ่ประกอบกนักบัความคุม้ค่าของราคา ซึ่งลูกคา้รบัรูไ้ด้

จากขนาดและปรมิาณของอาหารตามสดัส่วนของราคาที่ลูกคา้ต้อง

จ่าย ตรงกนัทัง้จากภาพในเมนูและอาหารจานนัน้ๆเมือ่น ามาเสริ์ฟ

ตรงหน้า เหล่านี้คอืองค์ประกอบของปัจจยัต่างๆที่หลอมรวมใหเ้กดิ

อารมณ์พงึใจแก่ลกูคา้ ทีผู่ป้ระกอบการสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 

  

4.3) ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

 1.การวจิยัครัง้นี้จ ากดัอยู่เฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่ นเท่านัน้ 

เพือ่ความเขา้ใจทีล่กึซึ้งยิง่ขึน้ควรขยายกลุ่มตวัอย่างไปยงัรา้นอาหาร

ทีไ่ดร้บัความนิยมอื่นๆดว้ย ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และหวัเมอืง

ใหญ่ เช่นเชยีงใหม่ ชลบุรซีึ่งจะท าให้ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่มาก

ขึน้ ซึง่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้จ ากดัขอ้หนึ่งของการวจิยัครัง้นี้ 

 2.การศกึษาเปรยีบเทยีบรา้นอาหารญี่ปุ่ น กบัรา้นอาหาร

อื่นๆ จะช่วยท าให้ทราบถึงรายละเอียดว่าลูกค้าร้านอาหารต่างๆ

เหล่านัน้รบัรูถ้งึคุณภาพการบรกิาร คุณภาพสนิค้า ความคุม้ค่าของ

ราคา และอารมณ์ความรู้สึกต่อการเข้าไปใช้บริการแตกต่างหรือ

เหมอืนกนัอย่างไร 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาหาแนวทางการขยายตลาดร้านอาหารมุสลิมส าหรับ

ผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ชม่สุลมิ มจีดุประสงค์เพื่อศกึษาหาแนวทางการด าเนินการเพื่อ
ขยายตลาดรา้นอาหารมุสลมิส าหรบัผูบ้รโิภคทีไ่ม่ใช่มุสลมิ โดยท าการศกึษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของรา้นอาหารมุสลมิและการรบัรูต้่อ
ภาพลกัษณ์ของรา้นอาหารมสุลมิทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารโดยเป็นวจิยั
แบบผสมของวิจยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ซึ่งใช้แบบสอบถามกบักลุ่ม
ตัวอย่าง 350 คน ในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า
(Quota sampling) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์พหุคูณและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการ 3 ท่านและผู้บริโภค 10ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-34ปี ภูมิล าเนาเป็นชาว
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดับปริญญาตร ีรายได้ 15,000-19,999บาท 
นิยมการซือ้อาหารรบัประทาน โดยส่วนใหญ่รูจ้กัสนิทสนมกบัมุสลมิ และเคย
ไดร้บัการแนะน าใหใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารมสุลมิผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 
พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และ
กระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
ค าส าคญั: รา้นอาหารมสุลมิ,ผูบ้รโิภคทีม่ใิช่มุสลมิ,ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร, ภาพลกัษณ์, การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
 
ABSTRACT 

This research aimed to study the guidelines for expanding 
Muslim Restaurants market for Non-Muslim Customers. This research 
also determined customer decision on Muslim’s restaurant in different 
service marketing mix’s components and image.  This research was 
mixed research of both quantitative and qualitative research methods. 
The sample size comprised of 350 which collected by Quota sampling 
method. The instruments of gathering data were conducted by 
questionnaire survey and semi-structured interview. Then, data were 
analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard 
deviations statistics. For hypothesis testing, Multiple Regression 
Analysis was conducted to distribute the research results. 

The findings revealed that the majority of respondents were 
women, age between 15-25 years old, hold graduated degree, 
Bangkokian, income between 9,000-14,999 Bath per month, knowing 

Muslim and have been recommended to Muslim’s restaurant. According 
to hypothesis testing, image, product, Promotion and Process effected 
to service selecting decision. 
Keywords: Muslim restaurant, Non-Muslim Consumer, Service 
Marketing Mixes, Image, Service Selecting Decision 
 
1) บทน า 

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกจิที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก
ศูนย์วจิยักสกิรระบุว่า ในปี 2557 คนไทยมกีารใชจ้่ายในการบรโิภค
อาหารโดยเฉลีย่ 22,034 บาทต่อคนต่อปีหรอืโดยรวมแลว้มมีลูค่าตลาด
อาหารในประเทศคดิเป็น 1.43 ลา้นลา้นบาทโดยมแีรงขบัเคลื่อนจาก
การพฒันาผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคได้รวมถึงการท า
การตลาดแบบเชงิรุกของผูป้ระกอบการในตลาดซึง่ปัจจยัเหล่านี้จะยงัคง
ส่งผลต่อเนื่องมายงัปี 2558 ท าใหค้าดว่ามลูค่าตลาดอาหารในประเทศ
ในปี 2558 จะขยายตวัอยู่ในช่วงทีร่อ้ยละ 3.0-5.0 ต่อปีหรอืคดิเป็น
มลูค่า 1.49 ลา้นลา้นบาทบ[1] จากขอ้มลูของกรมพฒันาธุรกจิการคา้
พบว่า ในเดอืนมถุินายนปี 2558 ธุรกจิภตัตาคาร/รา้นอาหารมนีิตบิุคคล
ทีด่าเนินกจิการอยู่ทัว่ประเทศรวมทัง้สิ้น 10,506 ราย มจี านวนการจด
ทะเบยีนจดัตัง้ใหม่มากทีสุ่ดในกรุงเทพมหานครคดิเป็นรอ้ยละ 44 และ
มทีุนจดทะเบยีนสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 68[2] 

ปัจจุบนัธุรกจิอาหารฮาลาลไดร้บัความสนใจเพิม่มากขึน้ อนั
จะเห็นได้จากการจดันิทรรศการต่างๆ เช่น เทศกาลฮาลาลนานาชาต ิ
(WORLD HALAL FEST 2016) เมือ่วนัที ่29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 , การให้การสนับสนุนจากภาครัฐโดยการมียุทธศาสตร์การ
ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพธุรกจิสนิคา้และบรกิารฮาลาล พ.ศ. 2559 – 
2563[3]ข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อการสนับสนุนฮาลาลไทยชี้ว่ า 
รา้นอาหารมสุลมิในประเทศไทยทีจ่ดทะเบยีนแลว้มมีากกว่า1,000 แห่ง 
เฉพาะในจงัหวดักรุงเทพมหานครมมีากกว่า600 แห่ง ในปี 2558 
สถาบนัมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอสิลาม
แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย จดัโครงการใหก้าร
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รบัรองฮาลาลแก่ผูป้ระกอบการรายย่อย รา้นอาหารฮาลาล 3,500 รา้น
ทัว่ประเทศเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน [4]ร้านอาหารฮาลาลไม่
เพียงแต่จะได้ร ับความสนใจเฉพาะชาวมุสลิม มลีูกค้าบางส่วนของ
รา้นอาหารมสุลมินบัถอืศาสนาอื่นๆ [5] ดว้ยสถานการณ์ตลาดทีเ่ตบิโต
อย่างต่อเนื่ องนี่ เอง ท าให้เกิดการแข่งข ันที่เพิ่มขึ้นทัง้จากตลาด
รา้นอาหารมุสลมิดว้ยกนัเองและรา้นอาหารประเภทอื่น ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารมุสลิมจ าเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพือ่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาด
และปรบัตวัเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอนัใกล้
ด้วยจ านวนผู้บรโิภคที่มใิช่มุสลมิมรีาวๆ ร้อยละ 95[6] การขยายฐาน
ผู้บรโิภคร้านร้านอาหารมุสลิมไปสู่ผู้บริโภคที่มใิช่มุสลมิเป็นแนวทาง
หนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารมุสลิม ดงันัน้
ผู้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหา “แนวทางการขยายตลาดของ
รา้นอาหารมสุลมิส าหรบัผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ช่มสุลมิ”อนัจะสามารถน าขอ้มลูที่
ไดไ้ปใชพ้ฒันาขยายตลาดรา้นอาหารมสุลมิต่อไป 
 
1.1) วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

2.1เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ช่มสุลมิต่อ
ส่วนประสมการตลาดบรกิารของรา้นอาหารมสุลมิทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารมสุลมิ 

2.2เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ช่มสุลมิต่อ
ภาพลกัษณ์ของรา้นอาหารมสุลมิทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
รา้นอาหารมสุลมิ 

 
1.2) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ผูป้ระกอบการรา้นอาหารมสุลมิ หน่วยงานภาครฐั หรอืผูท้ี่
สนใจ จะสามารถทราบแนวทางในการพฒันาแนวทางการตลาดในการ
ขยายตลาดรา้นอาหารมสุลมิไปสูผู่บ้รโิภคทีไ่มใ่ช่มสุลมิและสามารถน า
ผลวจิยัไปพฒันาและส่งเสรมิการขยายธุรกจิรา้นอาหารมสุลมิไปยงั
ผูบ้รโิภคทีม่ใิช่มสุลมิต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

 
1.3) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1.3.1ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

เครื่องมือทางการตลาด 4 ประการ ที่เรียกว่า ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่า 4P’s คอื Product, 
Price, Place, Promotion ในการสนองความพงึพอใจของบุคคล และ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดแ้ก่ 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบางประการของผลติภณัฑ์ของ
บรษิทัทีอ่าจกระทบต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค  

2. ราคา (Price) ราคามอีิทธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อก็ต่อเมื่อ
ผูบ้รโิภคท าการประเมนิทางเลอืกและท าการตดัสนิใจ  

3. ช่องทางการจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) กลยุทธ์ของ
นักการตลาดในการท าใหม้ผีลติภณัฑ์ไว้พรอ้มจ าหน่ายสามารถส่งผล
ต่อการพบผลติภณัฑ ์ 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด
สามารถส่งผลต่อผู้บรโิภคไดทุ้กขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซื้อ 
ข่าวสารที่นักการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ ผู้บริโภคทราบว่าเขามี
ความตอ้งการแฝงบางอย่าง สนิคา้ทีน่กัการตลาดน าเสนอสามารถแกไ้ข
ปัญหาหรอืส่งมอบคุณค่าใหไ้ดม้ากกว่าสนิค้าของคู่แข่ง หรอืเมือ่ไดร้บั
ข่าวสารหลงัการซื้อก็จะเป็นการยืนยนัว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
ถูกตอ้ง [7] 

ต่อมาในปี1981 Booms และ Bitner ไดท้ าการปรบัปรุง ส่วน
ประสมการตลาดแบบดัง้เดิมมาเป็นส่วนประสมการตลาดบริการ 
(Services Marketing Mixes) ซึง่ถูกเรยีกว่า 7P model โดยเพิม่เตมิอกี
สามองค์ประกอบเข้ามา[8] ได้แก่ 1.People ทุกคนที่มสี่วนในการ
บริการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า2.Physical Evidence 
ลกัษณะทางกายภาพ คอืสภาพแวดลอ้มของการส่งมอบทีพ่นักงานและ
ลูกคา้มปีฏสิมัพนัธ์กนั 3. Process คอื ข ัน้ตอน การด าเนินกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการส่งมอบบรกิารอย่างเป็นระบบ [9] 

1.3.2ภาพลกัษณ์ 
ภาพลกัษณ์หมายถงึภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ (Mental Picture) ของ

คนเราอาจเป็นภาพที่มต่ีอสิง่มชีวีติหรอืไม่มกีไ็ดเ้ช่นภาพที่มต่ีอบุคคล 
(Person) องค์กร (Organization) ฯลฯและภาพดงักล่าวนี้อาจจะเป็น
ภาพหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งสรา้งใหเ้กดิขึน้แก่จติใจเราหรอือาจเป็นภาพทีเ่รา
นึกสร้างเองก็ได้[10]เป็นองค์รวมของความเชื่อความคิดและความ
ประทบัใจที่บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิ่งหนึ่งซึ่งทศันคติและการกระทาใดๆที่
คนเรามต่ีอสิง่นัน้จะมคีวามเกีย่วพนัอย่างสูงกบัภาพลกัษณ์ต่อสิง่นัน้ๆ
ภาพลักษณ์ในทางการตลาดมคีวามเกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์  3 
ประเภทดว้ยกนั[11]คอืภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร, ภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้, ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร (Institutional Image) 

 ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร (Product or Service 

Image) คอืภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

เพยีงอย่างเดยีว 

 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (Brand Image) คอืภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ

ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือเครื่องหมายการค้า 

(Trademark) ใดเครื่องหมายการคา้หนึ่งเป็นสิง่เฉพาะตวัขึน้อยู่กบัการ

ก าหนดต าแหน่ง (Positioning) ของสนิคา้ยีห่อ้นัน้ๆ  

 ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร (Institutional Image) คอื

ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอองคก์ารหรอืสถาบนั 

1.3.3 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการตดัสนิใจซื้อ 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคลกระท าการ

ค้นหา (Searching) ซื้อ (Purchasing) ใช้ (Using) ประเมิน 
(Evaluating) และใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑ์และบรกิารโดยมี
ความคาดหวงัว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาคารเ์ดส และ ไคลน์ 
[12]กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือกิจกรรมทัง้หมดของผู้บริโภคที่
เกีย่วขอ้งกบัการซื้อ การใช ้การทิ้งสนิคา้และบรกิาร รวมไปถงึอารมณ์ 
จติใจ และการตอบสนองเชงิพฤตกิรรม ทีเ่กดิขึน้ล่วงหน้า ขณะใชส้นิคา้
หรอืบรกิาร และภายหลงักจิกรรมนัน้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคอย่างหนึ่งทีม่ ี
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ความส าคญักค็อืการตดัสนิใจซึง่มกีระบวนการของผูบ้รโิภคทัง้สิน้ 5 ขัน้ 
ไดแ้ก่  

 การตระหนัก รบัรู้ หรือรู้จกัความต้องการ (Need/Problem 
Identification) ของตนเองของผู้บริโภค ในขัน้ตอนแรกผู้บริโภคจะ
ตระหนกัถงึปัญหา หรอืความต้องการในสนิคา้หรอืการบรกิารซึ่งความ
ต้องการหรอืปัญหานัน้เกดิขึน้มาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกดิจาก
สิง่กระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรูส้กึหวิขา้ว สิง่กระตุ้น
ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกดิจากการกระตุน้ของส่วนประสม
ทางการตลาด เป็นตน้ 

 การคน้หาขอ้มลู(Information Search)หลงัจากที่ทราบความ
ต้องการของตนเอง ข ัน้ต่อไปคอืการหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้นัน้ๆ โดย
การหาขอ้มลูอาจมาจากหลายแหล่ง ขึน้กบัความสะดวกและพงึใจของ
ผูบ้รโิภคเองโดยแหล่งขอ้มลูของผูบ้รโิภค  

 ประ เมินทาง เลือก เพื่ อ เปรียบเทียบข้อมูล  (Evaluate 
alternatives) เป็นการน าขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ หรอืประสบการณ์จาก
ครัง้ก่อนมาประเมนิเปรยีบเทยีบเพื่อการตดัสนิใจในขัน้ถดัไปผูบ้รโิภค
จะก าหนดเกณฑห์รอืคุณสมบตัทิีจ่ะใชใ้นการประเมนิ 

 การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) หลงัจากทีไ่ด้ท าการ
ประเมนิทางเลอืกแลว้ ผูบ้รโิภคกจ็ะเขา้สู่ในข ัน้ของการตดัสนิใจซื้อ  

 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) 
หลังจากที่ลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้ 
นักการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการซื้อ 
เพือ่ประเมนิพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ[13] 
 
2) เครื่องมือ/วิธีการ  
2.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาวิจยัโดยการผสมวิธกีาร ทัง้เชงิปรมิาณและเชิง
คุณภาพ (Mixed Method) ในส่วนของงานวจิยัเชงิปรมิาณผู้วจิยัได้
ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างประชากรดว้ยสูตรของ Cochran[14] ได้
กลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งใชอ้ย่างน้อย260คน ผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูทัง้สิน้ 350 
คน ใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (multi-stage 
sampling)ขัน้แรก แบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต เป็น 6 
กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มของสานักการศกึษากรุงเทพมหานคร จากนัน้
การสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างจากข้อมูลจ านวนประมาณการประชากรทัง้ 6 เขตได้เป็น
จ านวนตวัอย่างทีต่อ้งสุ่มในแต่ละเขต ดงันี้ กลุ่มกรุงเทพกลาง ประมาณ 
45 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ประมาณ 50 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือประมาณ 
65 คน กลุ่มกรุงเทพตะวนัออกประมาณ 80 คน กลุ่มกรุงธนเหนือ
ประมาณ 50 คน และ กลุ่มกรุงธนใต้ประมาณ 60 คน ท าการเลอืก
หน่วยตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดย
ท าการศกึษาเกบ็ขอ้มลูเฉพาะผูบ้รโิภคทีไ่ม่ใช่มุสลมิทีอ่าศยัหรอืท างาน
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหาร
มุสลมิ ที่มปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั หลงัการวเิคราะห์ผลการวจิยั
เชงิปรมิาณท าการสรุปกลุ่มประชากรทีเ่ป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้
ก าหนดประชากรของการวจิยัเชงิคุณภาพหลงัการวเิคราะห์ผลการวจิยั
เชงิปรมิาณผูว้จิยัไดท้ าการสรุปกลุ่มประชากรทีเ่ป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อใช้ก าหนดลกัษณะประชากรของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ 

ผูบ้รโิภคทีไ่มใ่ช่มสุลมิซึง่อยู่ในวยัท างาน อายุ 22-50 ปี รายได ้15,000-
40,000 บาท เคยมปีระสบการณ์การได้ร ับค าแนะน าให้ใช้บริการ
รา้นอาหารมุสลมิ และเป็นผูท้ีรู่จ้กักบัมุสลมิ จ านวน 10 คน นอกจากนี้
ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลมิจ านวน 3 รา้น 
เพื่อให้ทราบมุมมองด้านผู้ประกอบการ ผู้วิจยัก าหนดเงื่อนไขของ
ผูป้ระกอบการรา้นอาหารมสุลมิว่า จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการรา้นอาหาร
มุสลมิขนาดกลางตามนิยามของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มี
พืน้ที ่50-200 ตารางเมตร มกีารบรกิารแบบทัว่ไป (casual dining)[2]  

 
2.2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งส าหรบัการวจิยัเชงิ
คุณภาพ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ การ
ตรวจสอบความตรง (Validity) โดยมผีูท้รงคุณวุฒติรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่ง
ได้ค่าIOCเท่ากับ 0.98 และการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ดว้ยสมัประสทิธอ์ลัฟาของครอนบคัไดเ้ท่ากบั 0.921 
 
2.3) การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 

2.3.1) อธิบายลักษณะของข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ระดบัความคดิเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชงิพรรณนาคือ 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

2.3.2) ศกึษาอิทธพิลของส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
และภาพลักษณ์ของร้านอาหารมุสลิมต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้
บริการของผู้บริโภคที่ไม่ใช้มุสลิมด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคณู 
 
4) บทสรปุ 
4.1) ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้มีจ านวน  350 
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ51.4อายุ25-34ปีรอ้ยละ 51.4 มี
ภูมลิ าเนาเป็นชาวกรุงเทพมหานครร้อยละ 32.9 มีระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรรีอ้ยละ 82.6 มรีะดบัรายไดต่้อเดอืน15,000-19,999บาทรอ้ย
ละ 29.2 ส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการชอบซื้ออาหารรบัประทานมากกว่า
ท าเองรอ้ยละ 78.9 กลุ่มตวัอย่างมบีุคคลแวดลอ้มคนรูจ้กันับถอืศาสนา
อิสลามร้อยละ 62.6 และส่วนใหญ่เคยได้รบัการแนะน าให้ใช้บริการ
รา้นอาหารมสุลมิรอ้ยละ 58.0แสดงดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1: ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 170 48.6 
หญงิ 180 51.4 
อายุ   
น้อยกว่า 15 ปี 15 4.3 
15-24 ปี 109 31.1 
25-34 ปี 180 51.4 
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35-44 ปี 29 8.3 
45 ปี ขึน้ไป 17 4.9 
ภูมลิ าเนา   
กรงุเทพมหานคร 115 32.9 
ภาคเหนือ 36 10.3 
ภาคกลาง 21 6.0 
ภาคใต ้ 106 30.3 
ภาคตะวนัออก 16 4.6 
ภาคตะวนัตก 3 0.9 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 53 15.1 
ระดบัการศกึษา   
ต ่ากว่าปรญิญา 33 9.4 
ปรญิญาตร ี 289 82.6 
ปรญิญาโทขึน้ไป 28 8.0 
รายได ้   
น้อยกว่า 9000 บาท 59 6.9 
9000-14999 บาท 92 26.31 
15000-19999 บาท 102 29.2 
20000-39999 บาท 68 19.4 
40000 บาท ขึน้ไป 29 8.3 
พฤตกิรรมการซือ้หรอืท าอาหารรบัประทานเอง 
ซือ้อาหารรบัประทาน 276 78.9 
ท าอาหารรบัประทานเอง 74 21.1 
การมบีุคคลรูจ้กันบัถอืศาสนาอสิลาม 
ม ี 219 62.6 
ไมม่ ี 131 37.4 
ประสบการณ์การเคยหรอืไมเ่คยไดร้บัการแนะน า 
เคย 203 58.0 
ไมเ่คย 147 42.0 

 
ตารางที ่2: ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัความคดิเหน็ของ
ผูบ้รโิภคต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ภาพลกัษณ์และการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารมสุลมิ 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

xˉ SD ระดบั 

Product 3.49 0.73887 สูง 
Price 3.24 0.59983 ปานกลาง 

Place 2.97 0.84957 ปานกลาง 

Promotion 2.60 0.93585 ปานกลาง 

People 3.34 0.61242 ปานกลาง 

Process 3.53 0.75720 สูง 
Physical evidence 3.27 0.72493 ปานกลาง 
ภาพลกัษณ์รา้นอาหาร

มุสลิม 
xˉ SD ระดบั 

ภาพลกัษณ์รา้นอาหารมุสลมิ 3.17 0.60872 ปานกลาง 

การตดัสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารมสุลิม 

xˉ SD ระดบั 

การตระหนกั รบัรู ้ความ
ตอ้งการ 

2.79 0.88669 ปานกลาง 

การคน้หาขอ้มลู 2.81 0.98817 ปานกลาง 

ประเมนิทางเลอืกเพื่อ
เปรยีบเทยีบขอ้มลู 

2.92 1.04703 ปานกลาง 

การตดัสนิใจซือ้ 2.97 1.07960 ปานกลาง 

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 3.25 0.78545 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่2 ผูบ้รโิภคทีม่ใิช่มุสลมิมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ

ส่วนประสมการตลาดบรกิารว่าปัจจยัทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่เหน็ว่ามผีลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมุสลิมในระดับสูงที่สุด คือ
กระบวนการบรกิาร (Mean = 3.53, S.D. = 0.75720) รองลงมาคอื 
ผลติภณัฑ์ (Mean = 3.49, S.D. = 0.73887) และ พนักงาน (Mean = 
3.34, S.D. = 0.61242)ตามล าดบัซึง่จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่ (C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10) ต่างใหค้วามส าคญักบั
ผลติภณัฑม์ากทีสุ่ด โดยผูบ้รโิภคกล่าวว่า“เวลาไปรา้น อาหารส าคญัสุด
เลยค่ะ อาหารตอ้งปรุงใหม่ สด สะอาด เคา้เรยีกอะไรนะ ถูกสุขอนามยั 
แลว้กต็อ้งอร่อยค่ะ เวลาจะไปรา้นไหน กจ็ะใหค้วามส าคญักบัเรื่องพวก
นี้ รา้นเลก็รา้นใหญ่ไมส่ าคญั ส าคญัคอือาหารต้องอร่อยดมีคีุณภาพค่ะ” 
(C3, มกราคม 2560: สมัภาษณ์)และจากแบบสอบถามพบว่า มรีะดบั
ความคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์ของร้านอาหารมุสลิมในระดบัปานกลาง 
(Mean = 3.17, S.D. = 0.60872) และมรีะดบัความคดิเห็นต่อ
กระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารในระดบัสูงทีสุ่ดคอื พฤตกิรรมภายหลงั
การซื้อ (Mean = 3.25, S.D. = 0.78545) รองลงมาคอื การตดัสนิใจซื้อ
(Mean = 2.79, S.D. = 1.07960)   และ ประเมนิทางเลอืกเพื่อ
เปรยีบเทยีบขอ้มลู (Mean = 2.92, S.D. = 1.04703) สอดคลอ้งกบัผล
สมัภาษณ์เชงิลกึของผูบ้รโิภคทีส่่วนใหญ่ (C1, C2, C3, C4, C5, C8, 
C9) มาใชบ้รกิารแลว้มกัจะพงึพอใจ มกีารซื้อซ ้าและบอกต่อเพื่อนหรอื
คนในครอบครวัมาใชบ้รกิารดงัค ากล่าวของผูบ้รโิภค เช่น“ตอนไปรา้นนี้
ช่วงแรกๆ กม็เีพื่อนแนะน า พาไป ครัง้แรกๆกท็านขา้วหมก พอหลงัๆ
ลองเมนูอื่นๆ ก็รูส้กึถูกปากค่ะ หลงัจากนัน้ก็เป็นร้านประจ ากนัไปเลย
ค่ะ” “ถา้ไปทานรา้นอาหารมสุลมิรา้นไหน แลว้รูส้กึชอบ กจ็ะผกูขาดเป็น
ลกูคา้ประจ ากนัไปเลย ยิง่ถา้มอีาหารใหเ้ลอืกเยอะ มอีะไรใหห้มุนเวยีน
เปลีย่นกนั ไมน่่าเบือ่ กจ็ะไปทานบ่อย แต่ถา้รา้นท าอร่อยจรงิๆ เช่นบาง
ร้านเค้าขายแต่ข้าวหมกกับซุปโดยเฉพาะ ก็จะไปทานร้านนี้ เวลาที่
อยากทานข้าวหมก แต่คงไม่บ่อยเท่าร้านที่มเีมนูให้เลือกค่ะ ”“มกีาร
แนะน า บอกต่อกบัเพือ่น ว่าถา้อยากทานซุปตอ้งไปรา้นนี้นะ อยากทาน
ขา้วหมกไก่ต้องไปร้านนี้นะ” (C1, มกราคม 2560: สมัภาษณ์)
สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการดงันี้ “ส่วนใหญ่จะกลบัมา
ซื้อซ ้า มาเป็นลูกค้ากนัอีก เราจ าหน้าลูกค้าได้ พนักงานเองก็จ าได ้
หลกัๆทีเ่คา้กลบัมาซ ้าเพราะเพราะพงึพอใจในรสชาตอิาหาร หลกัๆเลย 
เค้ามคีวามมัน่ใจว่าอร่อย เค้าจะมคีวามสุข อย่างลูกค้าประจ าบางคน 
เขยีวหวานทุกวัน จนัทร์ถึงศุกร์ เค้าก็จะวางสตางค์ไว้เลย” (R3, 
เมษายน 2560 : สมัภาษณ์) 
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จากผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุแสดงดงั ตารางที ่3 
สามารถสรุปออกมาเป็นสมการพยากรณ์ได ้4 สมการทีม่อี านาจในการ
ท านายผลต่างๆกนั ดงันี้ 
สมการที ่1 คอื การตดัสนิใจใชบ้รกิาร = 0.816 + 0.699(ภาพลกัษณ์) 
ซึง่มอี านาจในการพยากรณ์เท่ากบั 0.318 หรอื รอ้ยละ 31.8 
สมการที ่2 คอื การตดัสนิใจใชบ้รกิาร = 0.175 + 0.512(ภาพลกัษณ์) + 
0.353(Product) ซึ่งมอี านาจในการพยากรณ์เท่ากบั 0.413หรอื รอ้ยละ 
41.3 
สมการที ่3 คอื การตดัสนิใจใชบ้รกิาร = 0.064 + 0.463(ภาพลกัษณ์) + 
0.361(Product) + 0.090(Promotion) ซึ่งมอี านาจในการพยากรณ์
เท่ากบั 0.423หรอื รอ้ยละ 42.3 
สมการที ่4คอื การตดัสนิใจใชบ้รกิาร = -0.121 + 0.435(ภาพลกัษณ์) + 
0.345(Product) + 0.091(Promotion) + 0.094(Process) ซึ่งมอี านาจ
ในการพยากรณ์เท่ากบั 0.429หรอื รอ้ยละ 42.9 
และเมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้านก็พบว่าในด้าน
ผลติภณัฑ์ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่(C2, C3, C4, C6, C8, C9, C10) รูส้กึว่า
รสชาตอิาหารของรา้นอาหารมุสลมิทีม่คีวามเขม้ขน้คุณภาพดี และเป็น
เอกลกัษณ์แตก ต่างจากรา้นอาหารทัว่ไป ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“ส่วนตัวรู้สึกว่าอาหารมุสลิมมรีสชาติเขม้ข้น วตัถุดิบดี มี
คุณภาพ อาหารอย่างเช่นขา้วหมกไก่ หรอือาหารทีม่เีครื่องเทศ จะรูส้กึ
ว่ารา้นอาหารมสุลมิท ารสชาตดิกีว่า”(C9, มนีาคม 2560: สมัภาษณ์) 

โดยอาหารทีผู่้บรโิภคทีไ่ม่ใช่มุสลมิส่วนใหญ่(C1, C2, C3, 
C4, C8, C9, C10) นิยมใชบ้รกิารจากรา้นอาหารมุสลมิและท าให้
ผู้บริโภคต้องการใช้บริการร้าอาหารมุสลิมคือข้าวหมกไก่ ซุป และ
อาหารทีเ่น้นเครือ่งแกงต่างๆ ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“ใชบ้รกิารเมือ่รูส้กึอยากทานขา้วหมกไก่ อยากทานซุป หรอื
คดิถงึอาหารทีเ่คยไปทานจากรา้นอาหารมสุลมิค่ะ” (C1, มกราคม2560: 
สมัภาษณ์) 
 
ตารางที ่3 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของภาพลกัษณ์และส่วน

ประสมการตลาดบรกิารต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 

สมการท่ี 
 

R 
 

R Square 
ค่าอิทธิพล 

Adjusted R Square 
ค่าอิทธิพลปรบัค่าแล้ว 

1 .565a .319 .318 
2 .645b .417 .413 
3 .654c .428 .423 
4 .660d .436 .429 

 
a. Predictors: (Constant), Image 
b. Predictors: (Constant), Image, Product 
c. Predictors: (Constant), Image, Product, Promotion 
d. Predictors: (Constant), Image, Product, Promotion, Process 
 
 

Model 

Unstandar

dized 

Coefficient

s 

Standardize

d 

Coefficients 
t Sig. 

B Beta 
1 (Constant) .816  4.631 .000 

Image .699 .565 12.782 .000 
2 (Constant) .175  .951 .342 

Image .512 .414 9.092 .000 
Product .353 .346 7.597 .000 

3 (Constant) .064  .342 .732 

Image .463 .375 7.871 .000 
Product .361 .354 7.824 .000 

Promotion .090 .112 2.613 .009 
4 (Constant) -.121  -.589 .556 

Image .435 .352 7.243 .000 
Product .345 .339 7.423 .000 

Promotion .091 .113 2.636 .009 
Process .094 .094 2.181 .030 

 
5) ข้อเสนอแนะ 
5.1) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้านอาหาร

มุสลิมคือ ผู้ที่อยู่ในวยัท างาน(อายุ 23-50 ปี) ที่มรีายได้ 15,000 – 

40,000 บาท รู้จ ักกับมุสลิม และเคยได้ร ับค าแนะน าให้ใช้บริการ

รา้นอาหารมสุลมิ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ผลติภณัฑ์ การส่งเสรมิการตลาด และ
กระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารมุสลิมของ
ผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมดงันัน้ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัโดยมี
แนวทางในการด าเนินการดงันี้1.)ในการสรา้งภาพลกัษณ์ผูป้ระกอบการ
ควรมุง่เน้นดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ก าหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงค์
ของรา้นอาหารมุสลมิว่ามรีสชาตเิขม้ขน้กว่ารา้นอาหารทัว่ โดยเฉพาะ
อาหารทีต่อ้งเน้นเครือ่งเทศและกลิน่ และมคีวามสะอาดมากกว่า ท าการ
สือ่สารโดยอาศยัการสื่อสารผ่านบุคคล (Personal Contact) นอกจากนี้
ผูป้ระกอบการจะตอ้งแกไ้ขภาพลกัษณ์ที่ไม่พงึประสงค์ทีว่่า รา้นอาหาร
มุสลิมเป็นร้านอาหารเฉพาะส าหรบัมุสลมิเท่านัน้ และมแีต่เฉพาะใน
ย่านที่มมีุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 2.) ในด้านผลิตภัณฑ์ใน
รา้นอาหารมสุลมิควรมเีมนูพืน้ฐานในรา้นคอืขา้วหมกไก่และซุป ด าเนิน
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ด้ า น ผ ลิ ต ภัณฑ์  (Product 
Differentiation) ในดา้นรสชาต ิใหแ้ตกต่างจากรา้นอาหารทัว่ไป และมี
สูตรที่แตกต่างจากร้านอาหารมุสลิมแห่งอื่นๆหลงัจากนัน้จึงท าการ
ขยายผลติภณัฑ์ (Product Expansion) มผีลติภณัฑ์ในรา้นมากขึน้ มี
ทางเลอืกใหผู้บ้รโิภคมากขึน้ เพื่อใหเ้กดิการใชบ้รกิารทีม่ากขึน้ ท าการ
ปรบัปรุงตลาด (Marketing Modification) โดยการเพิม่การใชง้าน โดย
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สิง่ส าคญัในดา้นผลติภณัฑ์คอื ความสะอาด รสชาต ิความหลายหลาย 
และการตกแต่ง 3.) ในดา้นการส่งเสรมิการตลาดผูป้ระกอบการจะต้องมี
การประชาสมัพนัธร์า้นอาหารมุสลมิโดยท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านการ
บอกต่อ สือ่ และป้ายหน้ารา้น ซึง่เป็นแหล่งทีผู่บ้รโิภคใชค้น้หาขอ้มลู มี
การส่งเสรมิการขายเพือ่เพิม่ปรมิาณการใช ้เช่น การลดราคาในบางเมนู
ทีม่รีาคาสูง การแถมเมือ่ซื้อในปรมิาณมาก หรอืกจิกรรมช่วงเทศกาล 
และ 4.) ในดา้นกระบวนการนัน้ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบั สี่
สิง่ คอื ความสะอาดของกระบวนการ ทุกขัน้ตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข ัน้ตอนที่มองเห็นได้ ความเร็วของกระบวนการ การคงรสชาติ และ
ความถูกตอ้งของกระบวนการโดยความถูกตอ้งของกระบวนการรวมไป
ถงึการรบัรายการอาหาร การจดัล าดบัควิ เป็นตน้ 

 
5.2) ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครัง้ถดัไป 

ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป อาจท าการศกึษาถึงศกัยภาพของ

ผูป้ระกอบการและสิง่สนบัสนุนทีผู่ป้ระกอบการต้องการเพื่อขยายตลาด

รา้นอาหารมสุลมิไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหมท่ีก่วา้งยิง่ขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่คอยให้แนะน าค าปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
คณะกรรมการสอบทุกท่านทีไ่ดช้ี้แนะท าใหง้านวจิยัชิ้นนี้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกท่านที่ได้สละเวลาในการให้ขอ้มูลแก่
ผูว้จิยั คณะบรหิารธุรกจิสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การสนับสนุนแก่งานวิจยัฉบบันี้  ขอขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
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บทคดัย่อ 

อตุสาหกรรมยานยนตถ์อืว่าเป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัมาก

กบัประเทศไทย ความตอ้งการทางดา้นตลาดรถยนต์ของผูบ้รโิภคค่อนขา้งสูง

อย่างต่อเนื่องท าใหอ้ตุสาหกรรมยานยนต์เตบิโตอย่างรวดเรว็เพื่อใหเ้พยีงพอ

กบัปรมิาณความตอ้งการทางด้านตลาด การปรบัปรุงคุณภาพของผลติภณัฑ์

เป็นมาตรการส าคญัที่ ผูผ้ลิตต้องค านึงถงึ เพื่อเป็นการยกระดบัสนิค้าให้มี

คุณภาพที่สูงขึน้ และยงัเป็นการลดจ านวนของเสียทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการ

ผลติ ทัง้นี้บรษิทักรณีศกึษาซึง่อยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์ซึง่ผูว้จิยัไดท้ า

การเกบ็ขอ้มลูของเสยีท าใหท้ราบว่าของเสยีก่อนปรบัปรุง มผีลเฉลี่ยของเสยี 

ในกระบวนการฉีดพลาสติกมีสูงถึงร้อยละ 21 เมื่อจดัล าดบัปัญหาหลกัที่

รวมกนัสามอนัดบัแรกมปีรมิาณของเสยีรวมสูงกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนของ

เสยี ซึง่ถอืว่าเป็นกลุ่มปัญหาหลกัม ีปัญหาประกอบไปด้วย  ขอบชิน้งานเป็น

รอย ด้านล่างชิน้งานเป็นรอย ชิน้งานบุบ การแก้ไขปรบัปรุงของเสยีโดยใช้

หลักการคิวซีสตอรี่ ได้จัดท าแผนมาตรการตอบโต้ ตามประเด็นปัญหาที่

เกดิขึน้ โดยทมีขา้มสายงาน (Cross Functional Team)  โดยมาตรการตอบ

โต้หลกั คือ การจดัล าดบัท างานและการปรบัค่าพารามเิตอร์ของเครื่องฉีด

พลาสติกใหม่ โดยมกีารปรบั ระยะซึ่งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมที่จะไม่ท าให้

ชิน้งานกลิ้งตกลงออกนอกสายพานและปรบัความเรว็รอบในการหมุน หลงั

ปรบัปรงุสามารถลดอตัราของเสยีจากรอ้ยละ 21 เป็น รอ้ยละ 9 และสามารถ

ขจดัปัญหาขอบชิน้งานเป็นรอย ดา้นล่างชิน้งานเป็นรอย ใหเ้ป็นศนูยไ์ด ้ 

ค าส าคญั: การลดปรมิาณผลติภณัฑบ์กพร่อง, ควิซสีตอรี,่ อุตสาหกรรมยาน
ยนต ์
 
ABSTRACT 

Automotive industry is considered a very important industry 
in Thailand. Due to the consumer demand in the automotive market 
has a high growth rate continuously, as a result, the automotive 
industry has been growing rapidly in order to meet the demand of the 
market. The quality improvement of product is an important measure 
that the manufacturer must take into account for enhancing higher 
product quality, it also reduces the amount of defects generated in the 
production process. For the case study company, which is in the 
automotive industry; the researcher has collected data of defects and 

found that, the amount of defects had resulted in an average of 21 
percent in the plastics injection molding process. When grading the 
main problems as the top three, with a combination of the top three 
found that there were more than 80 percent of the total volume of 
defects, which deemed the main problems consist of friction between 
the part and the machine, friction between the part and the conveyor 
belt, and piece of plastic fell off the conveyor belt.  There have been 
improvement, interpolation to defects using the principle of QC story 
and preparation of countermeasures plan as the issues arises by the 
cross functional team, The main countermeasures were a work grading 
and parameter adjustment in plastic injection molding machines, by 
having distance parameter adjusted at a reasonable level that would 
prevent part from rolling off the conveyor belt, also, the rotation speed 
adjustment. After improving, it would be able to reduce defects from 21 
percent to 8 percent and to eliminate all the problems of friction 
between the part and the machine, friction between the part and the 
conveyor belt, and piece of plastic fell off the conveyor belt. 
Keywords: Defect reduction, QC Story, Automotive industry 
 
1) บทน า 

ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกจิอุตสาหกรรมมแีนวโน้มสูงมาก
ขึน้ โดยมตีวัแปรส าคญัทีสุ่ดคอื ลูกคา้ หากผูป้ระกอบการใดทีส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดด้ทีีสุ่ดกจ็ะเป็นผูน้ าในการแข่งขนั
ทางดา้นการผลติไดโ้ดยไม่ยาก ซึ่งผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเรจ็
จะต้องค านึงถงึความพงึพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั ดงันัน้ของเสยีหรอื
ขอ้บกพร่องของผลติภณัฑ์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของลูกค้า และ
ยอดขายลดลง ทีส่ าคญัยงัส่งผลใหเ้กดิความสูญเสยี ความสูญเปล่าอนั
จะท าใหต้้นทุนการผลติเพิม่ขึน้ ต้องเสยีเวลาในการแก้ไขผลติภณัฑ์ที่
บกพร่อง ซึ่งเรื่องของคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
ตระหนักและต้องปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องโดยต้องมีการควบคุมดว้ยการ
อาศยัหลกัการ และแนวคดิในเชงิการบรหิารคุณภาพทีส่ าคญั 

บรษิทักรณศีกึษาท าการผลติพลาสตกิ ส าหรบัอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มีด้วยกัน
หลากหลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นทีต่อ้งการของลูกคา้ ท าใหต้้องผลติและ
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ส่งสนิค้าให้ได้ทนัตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม จาก
การศกึษาการด าเนินงานของสถานประกอบการของผูว้จิยัและทมีงาน
ปรบัปรุงของโรงงานกรณีศกึษาชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ท าการเก็บขอ้มูล
ของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยใชเ้อกสารใบตรวจสอบ (Check 
Sheet) ในการเก็บขอ้มลู ซึ่งจากการเกบ็ขอ้มลูของชิ้นงานทัง้หมดได้
ทราบว่าของเสยีทีเ่กดิจาก จากขอ้มลู มกราคม-ตุลาคม 2558 โดยมผีล
เฉลี่ยของเสยี ในกระบวนการฉีดพลาสติกนี้มสีูงถึง 21% ซึ่งอยู่ใน
ระดบัสงูมาก ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการด าเนินการปรบัปรุง
อย่างเร่งด่วน ผูว้จิยัและทมีงานปรบัปรุงของโรงงานกรณีศกึษา จงึได้
หาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตพลาสติก 
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสถาน
ประกอบการทีร่่วมในการวจิยั ทีย่งัมปัีญหาเกีย่วกบัการเกดิขอ้บกพร่อง
ของผลติภณัฑอ์ยู่เป็นจ านวนมาก ส าหรบัในการวจิยัอุตสาหกรรมนี้เป็น
การศกึษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขการเกดิขอ้บกพร่องของผลติภณัฑ ์
เพื่อลดต้นทุนในการผลติ และเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ ตลอดจนเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวม ในกระบวนการผลติ
ใหด้ยีิง่ข ึน้ 
 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ใน
โรงงานอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ 
 
3) แนวคิดและทฤษฎี 

พเิชฐ พุ่มเกษร และคณะ [1] ไดท้ าการวจิยั เรื่องการศกึษา
และลดของเสยีในกระบวนการฉีดโมล ในงานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนฉีดโมล วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดของเสียใน
กระบวนการฉีดโมล และปรบัปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสยี ในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์แมกเนตกิและ เบรกเกอร์ โดยส ารวจขอ้มลูข ัน้ต้นตามแบบ
ควิซีสตอรี่ (QC Story)    และศกึษาสภาพโดยทัว่ไปของโรงงาน 
เครื่องจกัร กระบวนการผลติ โดยเริม่ตัง้แต่การป้อนวตัถุดบิจนกระทัง้
ออกมาเป็นผลติภณัฑส์ุดทา้ย และขอ้มลูข ัน้ตน้เกีย่วกบัการเกดิของเสยี 
กระบวนการผลติ ในการฉีดโมลสาเหตุของการเกดิของเสยีจากแผนก
คุณภาพ จากนัน้ท าการวิเคราะห์ความถี่ของการเกิดของเสียด้วย
แผนภูมพิาเรโต้ พรอ้มน ามาวเิคราะห์หาสาเหตุดว้ยแผนภาพก้างปลา 
พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกดิจากพนักงาน จึงมมีาตรการตอบโต้ปัญหา 
โดยไดจ้ดัท าข ัน้ตอนการปฏบิตังิานไวบ้รเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิาน และจดัให้
มีโครงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทุกครัง้  ส่วน ปัญหาที่เกิดจาก
เครื่องจกัร คอื การออกแบบกล่องรองรบัตวัชิ้นงานมขีนาดเล็กท าให้
ชิ้นงานที่ผลติฉีดเสร็จตกลงมากระทบต่อเครื่องจกัรท าให้เกดิของเสยี 
จงึมมีาตรการตอบโต้ดว้ยการ สรา้งกล่องรองรบัชิ้นส่วนใหม่ โดยใชผ้า้
ทีม่คีวามนุ่ม และหนาวางดา้นในกล่อง และใชฟ้องน ้าวางดา้นขา้งกล่อง 
เพือ่ลดแรงกระทบของชิน้งานกบักล่องรองรบั จงึท าใหส้ามารถปรมิาณ
ของเสยีในกระบวนการฉดีโมลไดต้ามเป้าหมาย คอื รอ้ยละ 5 

ในการแกปั้ญหาแบบควิซสีตอรี ่(QC Story) [2]    ซึ่งมี
ข ัน้ตอนการด าเนินงานอยู่ 7 ข ัน้ตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนด

หวัขอ้ปัญหาเป็นการคดัเลอืกหวัขอ้โดยการระบุตวัปัญหา 2) การส ารวจ
สภาพปัจจุบนัและตัง้เป้าหมายเป็นการท าความเขา้ใจในสถานการณ์
ของปัญหาและตัง้เป้าหมายโดยการเกบ็ขอ้มลูเลอืกคุณลกัษณะเฉพาะที่
จะเขา้แกไ้ขปัญหา และตัง้เป้าหมายการด าเนินการวจิยั - การวางแผน
แกไ้ขเป็นวางแผนกจิกรรมทีจ่ะท าการแกไ้ข 3) การวเิคราะหส์าเหตุโดย
การตรวจสอบค่าต่างๆ  ของคุณลกัษณะที่เป็นปัญหาในกระบวนการ
ผลติเขยีนรายละเอยีดและสาเหตุต่างๆ ทีค่าดว่าอาจจะเป็นสาเหตุของ
ปัญหา 4) การก าหนดมาตรการตอบโต้ 5) การปฏบิตังิาน เป็นการ
พิจารณาและน ามาตรการตอบโต้ในการแก้ ปัญหาไปปฏิบัติ การ
ติดตามผล เป็นการประเมินผลการแก้ปัญหา โดยการประเมิน
ประสิทธิผลของมาตรการตอบโต้ปัญหา 6) จากนัน้จึงท าการ
เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดก้บัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 7) การท าให้เป็นมาตรฐาน 
เป็นการจดัท าเป็นมาตรฐานปฏบิตัิ และจดัตัง้การควบคุม โดยจดัท า
มาตรฐานการปฏบิตัใิหม ่และทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิานแบบเดมิ  

ฐาปนัน เขยีวสงัข์ [3] ไดน้ าเสนอเรื่อง การลดของเสยีใน
กระบวนการผลติขึ้นรูปพลาสตกิ โดยมวีตัถุประสงค์ในการมุ่งลดของ
เสียให้เป็นศูนย์ ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาปัจจัยการผลิต (4M) ที่
ประกอบด้วย คน เครื่องจกัร วตัถุดิบ วิธกีาร โดยได้ใช้เครื่องมอืผงั
กา้งปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อหาสาเหตุของปัญหา ท าใหท้ราบ
ว่า สาเหตุทีเ่กดิจาก คน คอื ทกัษะการท างานและประสบการณ์ของช่าง
บ ารุงร ักษา สาเหตุที่เกิดจาก วิธีการ คือ ระหว่างที่เครื่องขึ้นรูป
พลาสติก ขาดการตรวจสอบเครื่องจกัรตามช่วงเวลา  และขาดการ
บนัทกึค่าความเรว็รอบ  การก าหนดอุณหภมูทิีไ่ม่คงที ่สาเหตุทีเ่กดิจาก 
วตัถุดบิ คอื ความแขง็ของแผ่นพลาสตกิส าหรบัการขึน้รูปของแต่ละรุ่น
ทีไ่มต่รงกบัการออกแบบ หลงัจากการด าเนินการปรบัปรุงสามารถการ
ลดของเสยีในกระบวนการผลติขึน้รปูพลาสตกิเหลอื รอ้ยละ 1 ซึ่งผูว้จิยั
ไดเ้สนอแนะในการแกปั้ญหารองทีเ่กดิจากการออกแบบเครื่องจกัรทีไ่ม่
เหมาะสมกบักระบวนการผลติดว้ย 

สุนีรตัน์ ชูช่วย [4] ได้ใช้ตารางควิเอ (QA Matrix) ใน
งานวิจัยการลดของเสียในกระบวนการเชื่อมภายในแผนกเชื่อม 
กรณีศึกษา:ซึ่งตารางดังกล่าว ประกอบด้วยข้อความในแนวตัง้ 
(Columns) และขอ้ความในแนวนอน (Rows) ณ จุดทีต่ดักนันี้จะเป็น
ต าแหน่งทีใ่ชพ้จิารณาขอ้ความทีเ่ป็นแนวคดิส าคญัส าหรบัการแกปั้ญหา 
สามารถน าขอ้มลูจากความคดิเหน็ทีม่ฐีานจากประสบการณ์ ออกมาใช้
งานไดอ้ย่างรวดเรว็และเต็มที ่ท าใหค้วามสมัพนัธ์กนัในกลุ่มปัญหาทีม่ ี
สถานการณ์แตกต่างกันกระจ่างชัดเจนขึ้น ซึ่งท าให้ทราบปัญหา
โดยรวม แผนผงันี้ช่วยก าหนดต าแหน่งของปัญหาไดอ้ย่างชดัเจน ของ
ของเสยีในกระบวนการเชื่อม กบักลไกของเครื่องเชื่อม ที่เป็นสาเหตุ
ของปัญหาของเสยี และท าให้สามารถสร้างมาตรการตอบโต้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 ชยพชิญ์  ตุลยกุล และ สุเชาว ์ จนัทรท์อง [5] ไดท้ าการวจิยั
เรื่อง การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพในโรงงานผลิตผ้าถัก ได้
ท าการศกึษาถึงการน าเอากจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพไปประยุกต์ใช้ใน
โรงงานผลติผา้ถกั เพือ่คุณภาพสนิคา้ใหด้ยีิง่ โดยในกระบวนการถกัผา้
ได้มปัีญหาด้านคุณภาพเป็นอนัมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
ของลูกค้าเป็นอนัมาก จงึได้มกีารจดัตัง้กลุ่มแบบ Cross Functional 
เพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพในแผนกถัก อันประกอบไปด้วย 
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วศิวกร หวัหน้าแผนกถกั ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ เจา้หน้าที่แผนกช่าง และ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้ท าการศกึษาตามหลกัการของ
ควิซสีตอรี ่และใชว้ธิกีารทางสถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยเริม่จากการ
น าขอ้มลูการเกดิของเสยีในอดตีเพือ่หาปัญหาหลกัทีจ่ะท าการแกไ้ข คอื 
ผา้มรีอยเป้ือน ระหว่างกระบวนการถกั ซึ่งจากการขอ้มลูท าใหท้ราบว่า
รอ้ยละ 90 ของผา้ถกัทีม่รีอยเป้ือนเกดิจากน ้ามนัหล่อลื่น จากนัน้ไดใ้ช้
แผนภาพเหตุและผลเพื่อท าการหาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหาดงักล่าว 
โดยสรุปได้ว่าเกิดจากการขาดการบ ารุงร ักษาเครื่องถักและขาด
กระบวนการท าความสะอาดทัง้ก่อนและหลงัการผลติผ้าถกั โดยจาก
การทดลองผลทีไ่ด ้คอื ของเสยีในแผนกถกัลดจาก เฉลีย่รอ้ยละ 7 ต่อ
เดอืน เหลอืเฉลีย่รอ้ยละ 3 จงึไดม้กีารจดัท ามาตรฐานในการท างานใหม้ี
การท าความสะอาดทัง้ก่อนและหลังการขึ้นงานถักและระบบการ
บ ารุงรกัษาเครื่องถกั จากเนื้อหาของงานวจิยันี้พบว่าไดม้กีารไดม้กีาร
จดัตัง้กลุ่มแบบ Cross Function เพือ่ท ากจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพ และมี
การวเิคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการของควิซีสตอรี่ จน
สามารถหาวธิกีารแกไ้ขได ้และไดว้ธิกีารท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน  
 
4) การด าเนินงาน 

งานวจิยันี้ได้มกีารก าหนดแผนการด าเนินงานโดยเริม่จาก
การก าหนดหวัข้อปัญหาซี่งเป็นปัญหาของเสียหรือข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลถึงเชื่อมัน่ของลูกค้า ต้องเสียเวลาในการแก้ไข
ผลติภณัฑ์ที่บกพร่อง จากนัน้เป็นการเขา้ไปส ารวจสภาพปัจจุบนั เมื่อ
สามารถจดัล าดบัความส าคญัได้แล้ว ก็ท าการวเิคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา แล้วคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
จากนัน้เขา้สู่กระบวนการปฏบิตังิานแกปั้ญหาตามแผนทีว่างไว ้แลว้ท า
การเปรยีบเทยีบและตดิตามผล สุดทา้ยท าการก าหนดใหเ้ป็นมาตรฐาน 
ซึง่ไดแ้สดงล าดบัในการด าเนินงานในรปูที ่1 
 

 
รปูที ่1 ล าดบัการด าเนินงาน 

 
4.1) การศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาในปัจจบุนั 
 เครือ่งฉีดพลาสตกิทีศ่กึษาเป็นเครื่องรุ่น Toyo 50 ใชใ้นงาน
ฉีดพลาสตกิ (Injection Molding) โดยกระบวนการเริม่จากการทีเ่มด็
พลาสตกิหรอืผงพลาสตกิถูกใหค้วามรอ้นจนหลอมเหลว แลว้ถูกฉีดเขา้
ไปในแมพ่มิพจ์นเตม็ จากนัน้กป็ลดชิน้งานออกจากแมพ่มิพ์ไดช้ิ้นงานที่
สมบูรณ์ คุณภาพของชิ้นงานขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั จากรูปที่ 2 อตัรา

ของเสยีกระบวนการฉีดพลาสตกิ โมเดล A ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของ
โรงงานกรณศีกึษา มอีตัราของเสยีสงูเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 21 
 

 
 

รปูที ่2 อตัราของเสยีกระบวนการฉดีพลาสตกิ โมเดล A 
ทีม่า : รายงานแผนกควบคุมคุณภาพ เดอืน มกราคม-ตุลาคม 2558 

 
จากนัน้ไดน้ าขอ้มลูอตัราของเสยี จากรายงานแผนกควบคุม

คุณภาพ เดอืน มกราคม-ตุลาคม 2558  ของโรงงานกรณศีกึษามา
จดัท าแผนภมูพิาเรโต ้ เมือ่มาเรยีงล าดบัจ านวนของชิ้นงานตามมากไป
หาน้อย ดงัแสดงในรปูที ่ 3 ท าใหท้ราบว่า อาการของเสยีทีป่รากฏสงู
ทีสุ่ดสามอนัดบัแรก ประกอบดว้ย ขอบชิน้งานเป็นรอย ดา้นล่างชิน้งาน
เป็นรอย ชิน้งานบุบ มปีรมิาณรอ้ยละ 37, 33 และ 13 ตามล าดบั ซึง่
เป็นอาการส่วนใหญ่ของของเสยีทีเ่กดิในกรณศีกึษานี้  
 

 
รปูที ่3 แผนภมูพิาเรโต ้ของเสยีในกระบวนการฉดีพลาสตกิ โมเดล A 
ทีม่า : รายงานแผนกควบคุมคุณภาพ เดอืน มกราคม-ตุลาคม 2558 

 
รปูที ่4 ไดแ้สดงอาการ ขอบชิน้งานเป็นรอย ในกระบวนการ

ฉดีพลาสตกิซึง่เป็นอาการของเสยีทีพ่บมากทีสุ่ด 
 

 
รปูที ่4 แสดงอาการของเสยี 
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4.2) การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหา 
จากอาการหลกัของปัญหา ผู้วจิยัได้ร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญใน

พืน้ทีก่ารท างานประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม วศิวกร ช่างซ่อม
บ ารุง หวัหน้าฝ่ายผลติ และพนักงานคุมเครื่องจกัร จ านวน 8 คน ทีไ่ด้
จดัตัง้ทมีงานตามรูปแบบทมีขา้มสายงาน (Cross Functional Team) 
ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการเครื่องมอื
แผนผงัเมทรกิซ์เพื่อหาความสมัพนัธ์ของอาการของปัญหากบักลไก
หลกัของเครือ่งจกัร  

จากตารางที ่1 แผนผงัเมทรกิซ์ความสมัพนัธ์ของอาการของ
ปัญหากบักลไกหลกัของเครื่องจกัร ท าให้ทราบว่าอาการปัญหาขอบ
ชิ้นงานเป็นรอย และด้านล่างของชิ้นงานเป็นรอย มคีวามเกีย่วขอ้งใน
ระดบัมาก กบัระบบสายพานล าเลยีง ส่วนปัญหาชิ้นงานบุบและชิ้นงาน
หัก มีความเกี่ยวข้องในระดับมาก กับระบบชุดเปิด-ปิดและจับยึด
แม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิ (Clamping Unit) ส าหรบัอาการของเสยีชิ้นงานมี
รอยแตก มคีวามเกีย่วขอ้งในระดบัมาก กบัชุดฉดี (Injection Unit)  

 
ตารางที ่1 แผนผงัเมทรกิซ์ความสมัพนัธข์องอาการของปัญหากบักลไก
หลกัของเครือ่งจกัร 

 
 

จากรูปที่ 3 แผนภูมพิาเรโต้ ของเสยีในกระบวนการฉีด
พลาสตกิ โมเดล A ท าใหท้ราบความส าคญัของปัญหา หากยดึหลกัการ
ของพาเรโต้ ซี่งต้องเลอืกร้อยละ 80 ของความถี่ปัญหาที่เกดิ จงึควร
เลอืกอาการของเสียที่ ขอบชิ้นงานเป็นรอย ด้านล่างชิ้นงานเป็นรอย 
และชิน้งานบุบ จากตารางที ่1 แผนผงัเมทรกิซ์ความสมัพนัธข์องอาการ
ของปัญหากบักลไกหลักของเครื่องจักรจะเห็นได้ว่าระบบสายพาน
ล าเลยีงมคีวามเกีย่วขอ้งกบัของเสยี 2 อาการหลกั คอื ขอบชิ้นงานเป็น
รอย และดา้นล่างชิน้งานเป็นรอย  

ดงันัน้จงึไดม้กีารวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาขอบชิ้นงาน
เป็นรอยจากสายพานดว้ยเครือ่งมอื Why-Why Analysis ดงัแสดงในรูป
ที ่5 ท าใหท้ราบว่าความสงูของการปล่อยชิน้งาน และความเรว็รอบเป็น
ปัจจยัที่ท าให้เกดิของเสียขึ้น ทัง้นี้ชิ้นงานจะถูกปล่อยลงบนสายพาน
ชิน้งานกไ็ดไ้ปอยู่ทีข่อบของสายพาน เนื่องจากจงัหวะการปล่อยชิ้นงาน
ของ บางตวัไม่พรอ้มกนั เมือ่ปล่อยชิ้นงานไม่พรอ้มกนัท าใหช้ิ้นงานไม่
อยู่ที่ต าแหน่งกลางของสายพาน และเมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ไปตาม

สายพาน ชิ้นงานซึ่งอยู่ขอบของสายพานนัน้ก็จะเสยีดสกีบัเครื่อง ซึ่ง
เป็นอาการทีป่รากฏทีม่อีตัราส่วนมากทีสุ่ด 

 

 
รปูที ่5 การวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาขอบชิน้งานเป็นรอย 

 
4.3) การจดัท าแผนมาตรการตอบโต้ 

จากรูปที ่5 การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาขอบชิ้นงาน
เป็นรอยจากสายพาน ท าให้สามารถจดัท ามาตรการตอบโต้ และได้
จดัท าแผนในการปรบัปรุงดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 แผนการด าเนินการปรบัปรุง 

 
 
ไดจ้ดัท าแผนมาตรการตอบโต้ ตามประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

โดยทมีข้ามสายงาน (Cross Functional Team)  ประกอบด้วย 
ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม วศิวกร ช่างซ่อมบ ารุง หวัหน้าฝ่ายผลติ และ
พนักงานคุมเครื่องจกัร โดยมาตรการตอบโต้หลกั คอื การจดัล าดบั
ท างานและการปรบัพารามเิตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ โดยมกีาร
ปรบัระยะทางซึ่งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมทีจ่ะไม่ท าใหช้ิ้นงานกลิ้งตกลง
ออกนอกสายพานและปรบัความเร็วรอบในการหมุนของสายพานให้
ต ่าลงจาก 3,000 รอบ/วินาที เพื่อให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ผ่านจุดที่ปล่อย
ชิ้นงานลงมาได้ช้าลง ดังแสดงรายละเอียดแผน ผู้ร ับผิดชอบ และ
ระยะเวลา 

 
4.4) การด าเนินการปรบัปรงุ 
4.4.1 มาตรการตอบโต ้ (P1) ระยะความสงู การปล่อยชิน้งานต ่า
จนเกนิไปจนท าใหช้ิน้งานเกดิการเสยีดสกีบัตวัเครือ่ง เวลาชิน้งานไหล
ไปตามสายพาน จากสภาพปัจจุบนั จากการวเิคราะหห์าสาเหตุของ
ปัญหาจะไดข้อ้สรุปว่าสาเหตุนัน้มาจาก ต าแหน่งการปล่อยชิน้งานต ่า
เกนิไป ท าใหช้ิน้งานชนกบัตวัเครือ่ง โดยมวีธิกีารแกปั้ญหา โดยการ
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ปรบัความสูง
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ปรบัความเรว็

ของสายพาย
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รอย จากสายพาน

ความสงูของการ
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ความเรว็รอบ
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 RPM
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จดัล าดบัการเคลือ่นทีข่องเครือ่งดว้ยการตัง้ค่าโปรแกรมใหก้ารปล่อย
ชิน้งานสงูขึน้ 10 เซนตเิมตร ซึง่อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมทีจ่ะไมท่ าให้
ชิน้งานกลิง้ตกลงออกขา้งนอก ท าใหช้ิน้งานเคลือ่นทีผ่่านจุดทีป่ล่อย
ชิน้งานลงมาไดช้า้กว่าจากเดมิ  
4.4.2   มาตรการตอบโต้  (P2) การปรบัความเรว็ของระบบสายพาน
ล าเลยีง เนื่องจากสายพานหมุนเร็วเกนิไป ท าใหช้ิ้นงานชนก่อนที่จะ
ยกขึน้ สิง่ทีท่ าการปรบัปรุง ไดป้รบัโปรแกรมใหป้ล่อยชิน้งานสงูขึน้ และ 
ไดป้รบั ความเร็วรอบในการหมุนของสายพานให้ต ่ากว่า 3,000 RPM 
ท าให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ผ่านจุดที่ปล่อยชิ้นงานจากเดิมเพียง 2 วินาท ี
กลายเป็น 5 วนิาท ี ผลทีไ่ดร้บั ความเรว็ในเคลื่อนทีข่องชิ้นงานผ่านจุด
ที่ปล่อยนั ้นกลายเป็น 5 วินาที ซึ่งท าให้การเคลื่อนที่กลับไปยัง
จุดเริม่ต้น (Home) ก่อนทีช่ ิ้นงานจะเคลื่อนผ่าน ส่งผลใหข้องเสยีจาก
การทีช่ ิน้งานเสยีดสกีบันัน้กลายเป็นศูนย์ สามารถขจดัการเกดิของเสยี
ในกระบวนการได ้

 
5) ผลการด าเนินการปรบัปรงุ 

จากการด าเนินการปรบัปรุงตามแผนท าใหผ้ลการด าเนินงาน
หลงัการปรบัปรุงมอีตัราของเสยีเหลอืรอ้ยละ 9 จากรอ้ยละ 21  (ก่อน
ปรบัปรุง) โดยไดม้กีารแสดงล าดบัอาการปัญหา โดยไดน้ าขอ้มลูอตัรา
ของเสยีจากรายงานแผนกควบคุมคุณภาพ ก่อนและหลงัการปรบัปรุง
ของโรงงานกรณีศกึษาชิ้นส่วนยานยนต์ มาจดัท าแผนภูมพิาเรโต้ ดงั
แสดงรปูที ่6 แผนภมูพิาเรโตข้องเสยีเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง
ในกระบวนการฉีดพลาสตกิ โมเดล A ซึ่งถอืว่าบรรลุวตัถุประสงค์ของ
การวจิยัทีมุ่ง่ลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการฉีดพลาสตกิ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์  

 
ก่อนปรบัปรุง  หลงัปรบัปรุง 

 
ภาพที ่4.5 แผนภมูพิาเรโตข้องเสยีเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง

ในกระบวนการฉดีพลาสตกิ โมเดล A 

 
จากนัน้ไดม้กีารจดัท าเอกสารมาตรฐาน (SOP) ของระยะ

ความสูง การปล่อยชิ้นงาน และการปรบัความเร็วของระบบสายพาน
ล าเลยีงเครื่องฉีดพลาสตกิ ใชใ้นงานฉีดพลาสตกิ (Injection Molding)  
เพือ่น าไปสอนงานใหก้บัพนกังานทีค่วบคุมเรือ่งจกัรต่อไป 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Vacuum Pump  
ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

 Vacuum Pump Process Improvement by Toyota Production System 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการ
ผลิต Vacuum Pump ด้วยระบบการผลติแบบโตโยต้า เป็นงานวิจยัเชงิ
ปฏิบัติการณ์ในสถานการณ์จริง โดยท าการวิจัยกระบวนการผลิตทัง้
กระบวนการ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหาทีก่่อใหเ้กดิความสูญเปล่า 
แล้วน าแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้าและเครื่องมอืในระบบการผลิต
แบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ จากการวิเคราะห์พบว่ามคีวามสูญเปล่าทีเ่กิด
จากการผลิตของเสยี ความสูญเปล่าจากการผลติมากเกนิไปมกีารผลติไม่
สม ่าเสมอ ไมเ่ป็นไปความความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ความสูญเปล่าจากการเกบ็
วสัดุคงคลังท าให้มีจ านวนชิ้นงานระหว่างกระบวนการและสินค้าคงคลัง
จ านวนมาก เวลาน ารวมของการผลติสูง ดงันัน้จงึไดน้ าเครื่องมอืในระบบการ
ผลติแบบโตโยตา้มาประยุกตใ์ชไ้ด้แก่ การปรบัปรุงพื้นทีก่ารปฏบิตังิานด้วย
การควบคุมใหเ้หน็ดว้ยสายตา (Visualized control) การสรา้งระบบการไหล
ของชิน้งานด้วยระบบดึง (Pull system) การจกัท ามาตรฐานการท างาน 
(Standardized work)  และการจดัท าสายธารคุณค่าเพื่อจ าแนกคุณค่าของ
กระบวนการผลิต ผลจากการวิจยัแสดงให้เหน็ว่า จ านวนของเสียที่เป็น
ปัญหาหลกัลดลง จาก 2.6% เป็น 1.25% ชิน้ส่วนระหว่างกระบวนการลดลง 
69.8% เวลาน ารวมลดลงจาก 29 วันเป็น 23 วัน และประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติโดยรวมเพิม่ขึน้จาก 92.5% เป็น 95.9% 
ค าส าคญั: การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ, Vacuum pump, ระบบ
การผลติแบบโตโยตา้ 
 
Abstract 

The objective of this research is to apply Toyota Production 
System (TPS) for improving the productivity of vacuum pump 
process. This research was conducted as an action research in the 
practical situation by studying the whole process of vacuum pump in 
order to eliminate the waste (Muda) in the production process. As a 
result, it was found that there were the types of the following wastes 
in the process; defects, overproduction, too many stock and 
inventory, and long lead time. Thus, TPS was applied with the tools 
which were Visualized Control, Continuous Flow, Pull System, 
Standardized Work and Value Stream Mapping. The result shows that 
the defect, which is the main problem, can be reduced from 2.6% to 
1.25%. Next, WIP can be reduced 69.8% while the lead time 

decreases from 29 days to 23 days. In overall, the productivity 
increases from 92.5% to 95.9%. 
Keywords: Production process improvement, Vacuum pump, Toyota 
Production System 
 
1) บทน า 
 การขยายตัวและการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ประเทศไทย ตามสถติกิารผลติรถยนต์ [1] ทีเ่พิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั
ของเดอืนพฤศจกิายน ปี 2557 ทีร่อ้ยละ 3.25 โดยส่วนใหญ่แลว้เป็น
การเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ และการ
ส่งออกรถกระบะในประเทศแถบเอเชีย โอเชยีเนีย รวมทัง้ตะวนัออก
กลาง ส่งผลใหโ้รงงานผลติต้นน ้าจ าเป็นต้องเพิม่ขดีความสามารถใน
การผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาด โดย
โรงงานแห่งนี้เป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนล าดบัที ่1 (First Tier) ท าการผลติ
เครือ่งดดูสุญญากาศส าหรบัเบรก (Vacuum Pump : V/P) เครื่องยนต์
โมเดล GD Engine ส าหรบัรถกระบะ Hilux Revo ของโตโยต้า  
ดงันัน้ยอดการผลติจะขึ้นอยู่กบัยอดการสัง่ซื้อของโตโยต้าโดยตรง 
และเริ่มการผลิตชิ้นส่วนช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมาเฉลี่ยเดือนละ 
30,000 ชิน้   

เป็นที่ทราบกนัดวี่าบรษิัทโตโยต้าประสบความส าเรจ็ในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานและการบรหิารองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างยิง่ 
โดยมสี่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดบัหนึ่งในประเทศไทยและยงัเป็น
ผู้ผลติรถยนต์ระดบัแนวหน้าของโลก ทัง้นี้ เพราะบรษิัทโตโยต้าได้
คดิคน้และยดึหลกัปฏบิตัทิีเ่รยีกว่า ระบบการผลติแบบโตโยต้า มาใช้
ในองคก์รอย่างทัว่ถงึนัน่เอง  ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดและ
สามารถด าเนินการปฏบิตัิงาน การผลติสนิคา้ ตลอดจนการส่งมอบ
สนิคา้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางและขอ้ก าหนดของโตโยตา้ บรษิทัจงึต้อง
เรยีนรูแ้ละน าวธิกีารท างานในรปูแบบหรอืระบบการผลติแบบโตโยต้า
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์มากทีสุ่ด 

จากการศกึษาขอ้มูลและการสงัเกตการณ์ของกระบวนการ
ผลติ Vacuum Pumpภายในโรงงานแห่งนี้พบว่าไดเ้ริม่มกีารน าระบบ 
Kanban, Kaizen, Quality Control Circle และ อื่นๆทีอ่้างองิมาจาก
ระบบการผลติแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใชง้านโดยบรษิทัแม่ (ประเทศ
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ญี่ปุ่ น) เป็นผู้ก าหนด แต่กลบัพบว่ายงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร
ตามที่คาดหวังไว้ กระบวนการผลิตยังขาดประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล (Efficiency & Effectiveness) อนัเนื่องจากการจดัการ
กระบวนการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบโตโยต้า 
ก่อให้เกดิการสูญเปล่ามากมายในกระบวนการ เกดิของเสยีที่ไม่พงึ
ประสงค์ แต่ละกระบวนการมกีารผลติชิ้นงานไม่สม ่าเสมอ พนักงาน
ท างานเสร็จในเวลาที่แตกต่างกนัมาก ท าให้ผู้ว ิจ ัยในฐานะที่เป็น
ผูบ้รหิารในส่วนของการผลติมคีวามสนใจที่จะประยุกต์ใชร้ะบบการ
ผลติแบบโตโยต้าในการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการผลิตให้เป็น
รูปธรรมอย่างแท้จริง ท าให้พนักงานเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้ร ับ 
สามารถปฏบิตัิได้จรงิ ให้เป็นที่ยอมรบัและเอาไปปฏบิตัิจนเกดิเป็น
วฒันธรรมการท างานของบรษิทัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
2) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

สิง่ที ่Toyota Production System (TPS) มุ่งหวงัคอื วธิกีาร
ผลติซึง่สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งตามแนวคดิในการก าขจดั Muda 
ให้หมดสิ้นไป กล่าวคอื กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการลดขัน้ตอนการผลติ
และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ กจิกรรมหลกั 2 Pillars ซึ่งสนับสนุน 
Toyota Production System คอื Just In Time (JIT) และระบบ
อตัโนมตั ิ(Autonomy) 
 

รปูที ่1 กรอบของ Toyota Production System 
แหล่งทีม่า : มงักร โรจน์ประภากร.  (2554).  ระบบการผลิตแบบโต
โยต้า. 
 
 2.1) ระบบการผลิตแบบ Just In Time 

หลกัการเบื้องต้นของการผลคิคือ ผลิตสินค้าที่มคีุณภาพด ี
ราคาถูกลงและเสนอให้แก่ผู้คนหลากหลายมากขึ้นในช่วงเวลาที่
เหมาะสม ซึง่ความคดินี้ไม่เคยเปลีย่นแปลงไม่ว่ายุคสมยัใด สิง่ส าคญั
ในการผลติคอื “ผลติสิง่ทีข่ายได”้ เนื่องจากการผลติตามอุปสงค์เทยีม
หรอืการคาดการณ์แบบคดิเอาเอง จะน าพาบรษิทัไปสู่ภาวะวกิฤตได ้
ดัง เ ช่ น ก า ร ล่ ม ส ล า ย ข อ งก า ร บู ม ข อ ง ยุ ค ไ อ ที  (Information 
Technology: IT) และก่อใหเ้กดิอุปทานส่วนเกนิและสต๊อกมากเกนิไป 
ซึง่สรา้งภาระกดดนัต่อธุรกจิเป็นอย่างมาก [2] 
 

ผลติแต่สิง่ทีข่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยวธิกีารซึ่งไม่เกดิ 
Muda หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นการผลติให้สอดคลอ้งกบัจงัหวะของ
การขาย โดยกลไกนี้เป็นแนวคดิของ Just In Time 

Just In Time คอื กระบวนการถดัไปจะเป็นผูด้งึสิง่ทีจ่ าเป็น 
ในเวลาทีจ่ าเป็น จากกระบวนการก่อนหน้า ถ้าท าไดโ้ดยสมบูรณ์แลว้
ก็จะก่อให้เกดิระบบซึ่ง กระบวนการก่อนหน้าก็เพยีงแค่ผลติเฉพาะ
ส่วนที่ถูกน าไปใชง้านเท่านัน้ โดยจะไม่มกีารผลติสิง่ที่ขายไม่ไดเ้ลย 
และไม่เกดิสต๊อกทีไ่ม่จ าเป็น เพื่อไม่ใหเ้กดิสต๊อกทีเ่ป็น Muda แมว้่า
การผลติล่าช้าจะไม่ใช่เรื่องด ีแต่ว่าการผลติเร็วเกนิไปกลบัจะยิง่แย่
เสยีกว่า ถา้เรายอมรบัต่อการผลติมากเกนิหรอืผลติเรว็เกนิไปแลว้ ก็
จะท าใหเ้กดิสต๊อกที่เป็น Muda และระบบ Just In Time กจ็ะไม่
สามารถท างานได ้
 

เพือ่ป้องกนัการผลติทีม่ากเกนิไป ฝ่ายผลติจงึตอ้งรอรบัค าสัง่
ยนืยนัการผลติและผลติโดยปฏบิตัิตาม Takt Time ซึ่งขอ้ก าหนด
พืน้ฐานของ Just In Time มดีงัต่อไปนี้ 

 ระบบการดงึ (Pull System) 
 การไหลต่อเนื่องของกระบวนการ (Continuous Flow 

Process) 
 ผลติเท่าทีจ่ าเป็นตาม Takt Time 
 เฉลีย่ปรมิาณงานใหใ้กลเ้คยีงกนั (Heijunka) 

 
 2.2) ระบบอตัโนมติั (Jidoka) 

Jidoka คอืการควบคุมตวัเองโดยอตัโนมตั ิหมายถงึ ในทุก ๆ 
กระบวนการผลติตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพ เนื่องจากในการผลติของ 
Toyota หากพนักงานท าการผลติในจุดของตนเองไม่ทนักบัการไหล
ของสายพานการผลติ อนัเนื่องมาจากการเกดิของเสยีในระหว่างการ
ผลติ การท างานขา้มขัน้ตอน พบปัญหาระหว่างการผลติ กส็ามารถท า
การหยุดสายพานการผลติได้เพื่อท าให้ทนั แต่การหยุดสายพานการ
ผลติจะก่อให้เกดิการสูญเสยี ดงันัน้ จึงต้องมรีะบบการควบคุมเพื่อ
ไมใ่หเ้กดิการผดิพลาดทีจ่ะน าไปสู่การหยุดสายพานการผลติ 
 

Mr. Sakichi Toyoda (ซากชิ ิโตโยดะ) ผูก้่อตัง้บรษิทั โต
โยต้า กรุ๊ป ท่านเป็นนักประดิษฐ์และนักอุตสาหกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัการยกย่องว่าเป็น “ราชาแห่งการประดษิฐ์ของญี่ปุ่ น” 
หรอืเป็นบดิาแห่งการปฏวิตัอุิตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่ น สิง่ประดษิฐ์
ที่สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือ เครื่องทอผ้าที่ท างานโดยระบบ
อตัโนมตั ิซึง่เครือ่งจกัรสามารถหยุดท างานไดเ้องเมือ่พบว่า เสน้ใยทอ
ผา้มกีารขาดในระหว่างการทอ ต่อมาระบบอตัโนมตันิี้ไดก้ลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการผลติแบบโตโยตา้ดว้ย [3] 
เป้าหมายของ Jidoka มดีงัต่อไปนี้ 

 ผลติชิน้งานทีม่คีุณภาพ 100% ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 
 การป้องกนัการเสยีหาทีอ่าจเกดิขึน้ไดก้บัเครือ่งจกัร 
 ลดจ านวนคนทีค่อยควบคุมเครือ่งจกัรโดยไมจ่ าเป็น 
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 2.3) ความสญูเปล่า (Muda)  
ในระบบการผลติแบบโตโยตา้แบ่งประเภทความสญูเปล่า 7 

ประการไดแ้ก ่
 ความสญูเปล่าเนื่องจากการแกไ้ขงาน (Rework or Defect) 
 ความสญูเปล่าเนื่องจากการผลติมากเกนิ (Over Production) 
 ความสญูเปล่าเนื่องจากขัน้ตอนการผลติ (Processing) 
 ความสญูเปล่าเนื่องจากการขนส่ง (Transportation) 
 ความสญูเปล่าเนื่องจากการเกบ็วสัดุคงคลงั (Inventory) 
 ความสญูเปล่าเนื่องจากการเคลือ่นไหว (Motion) 
 ความสญูเปล่าเนื่องจากการรอคอย (Delay) 

  
 2.4) งานมาตรฐาน (Standardized Work) 

 Standardized work คอื การจดัท าข ัน้ตอนมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานทีแ่น่นอนส าหรบัพนกังานผูป้ฏบิตังิานในสายการผลติ เมือ่
น ามาใช้ขจดัความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เราอาจกล่าวได้ว่า 
Standardized Work กค็อื การรวบรวมงานทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหว
ของคน มาจัดเป็นล าดับการท างานที่มีประสิทธิภาพ (คุณภาพ , 
ปลอดภยั) ใหป้ราศจากความสญูเปล่า [4] 
Standardized Work จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด (Type) ไดแ้ก่ 
     1.   Type 1: การท างานทีม่ลีกัษณะของการเดนิวนเป็นลูป เช่น 
พนกังานใน Line manual ของ Machine line 
     2.   Type 2: สามารถก าหนด Takt time ไดแ้ต่ปรมิาณเนื้อหามี
มาก ยากทีจ่ะเขยีนออกมาเป็นเอกสารได ้เช่น พนักงานประกอบใน 
Assembly line ทัง้เครือ่งยนต์และตวัถงั 
     3.   Type 3: การท างานตาม Andon เช่น Check man หรอื Out 
line ไมส่ามารถก าหนด Takt time ได ้แต่พอทีจ่ะก าหนดเนื้อหางานที่
จะต้องท าในเวลาท างานได ้รวมถงึงาน Part packing และงานขนส่ง
ของ PC ดว้ย 

 

ในระบบการผลิตแบบโตโยต้า จะมีข ัน้ตอนในการท า 
Standardized Work หลกัๆดงันี้ 
 2.4.1) ก าลงัการผลติ (Production Capacity) 

เราจะหาก าลงัการผลติว่ามคีวามสามารถผลติได้ตาม Takt 
Time หรือไม่ เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับ Standard Work 
Combination ซึ่งเราสามารถใช้ตารางแสดงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (Production Capacity Sheet) ในการหาก าลงัการผลติ
และยงัใช้หาคอขวด (Bottle neck) ของกระบวนการหรอืจุดที่
กระบวนการไมส่ามารถผลติไดต้าม Takt Time 

 
 2.4.2) งานมาตรฐานผสม (Standard Work Combination) 

เพื่อดูความสมัพนัธ์ระหว่าง Cycle Time และ Takt Time 
และยงัใชดู้ความสมัพนัธ์ระหว่างงานมอืกบังานเครื่องจกัร จากนัน้ก็
น าขอ้มลูไปวเิคราะห์เพื่อท าไคเซ็น โดยขอ้มลูจะถูกน ามาแจกแจงลง
ใน Standard Work Combination Sheet 

 
 2.4.3) แผนภาพงานมาตรฐาน (Standard Work Chart) 

การสร้างแผนภาพงานมาตรฐาน เพื่อใชอ้้างองิขอบเขตและ
ล าดบัข ัน้ตอนการเคลื่อนไหวของพนักงานใน 1 รอบการท างานต่อ
ชิ้นงาน 1 ชิ้น หรอื 1 cycle โดยจะเน้นที ่ความปลอดภยั, คุณภาพ
และจ านวนชิน้งานในกระบวนการ (work in process) 
2.4.4) แผนภมูคิวามสมดุลของปรมิาณงาน (Yamazumi Chart) 

ใช้ในการเปรยีบเทยีบปรมิาณงานและเวลาการท างานของ
พนักงานในหน่วยการผลติเดยีวกนั ในรูปแบบแท่งสะสมแต่ละรอบ
การท างาน เพื่อท า Balancing ของพนักงานแต่ละคน ประโยชน์ที่
ได้รบัคอื สามารถมองเห็นคอขวด (bottle neck) ของกระบวนการ
ผลติและยงัอาจช่วยลดปรมิาณพนกังานลงไดอ้กีดว้ย 
 
 2.5) การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Kaizen) 

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นค าในภาษาญี่ปุ่ น 2 ค ารวมกนั จากค า
ว่า "Kai" ซึ่งหมายถึงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ส่วนค าว่า “Zen” 
หมายถงึ การมุ่งสู่ความสมบูรณ์ เมือ่รวมกนั “Kaizen” จงึหมายถึง 
ความมุ่งมัน่จะแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous improvement) 

ในระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System) 
ทีใ่ชห้ลกั Just In Time (JIT) ในการผลติชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทีใ่ห้
ท า เฉพาะทีต่้องการ เฉพาะเมื่อต้องการ และแค่จ านวนที่ต้องการ ก็
เป็นผลมาจากการทดลองผ่านการท าไคเซ็นทัง้สิ้น โดยแนวคดิเหล่านี้ 
เมื่อน ามาประกอบกับขัน้ตอนที่เป็นวิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จะช่วย
จดัการกบัปัญหาเชงิระบบทีเ่ป็นรูปธรรมได้กวา้งขวาง เป็นได้ตัง้แต่ 
การควบคุมคุณภาพ การลดกระบวนการท างาน การจดัการสนิคา้คง
คลงั การบรหิารระบบขนส่ง ฯลฯ โดยการแก้ปัญหานี้จะถูกทดลอง
โดยผูท้ี่อยู่ในสภาพแวดลอ้มโดยตรง ก่อนจะรวบรวมเป็นค าแนะน า
หรอืสตูรการจดัการต่อไป ค าตอบทีไ่ดจ้ากการทดลองแต่ละขัน้จงึมกั
ไดแ้นวทางทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ ซึ่งพอรวบรวมจนไดเ้ฉพาะเนื้อหาทีด่ทีีสุ่ด 
ก็จะเกดิเป็นนวตักรรมใหม่ได้ ดงัเช่นที่ Toyota ในที่สุดก็สามารถ
สรา้งระบบการผลติแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ซึ่งใช้
หลกั Just In Time (JIT) ในการควบคุมการผลติขึน้ไดจ้นส าเรจ็ ก็
เป็นผลมาจากการศกึษาและทดลองผ่านการท า Kaizen ในส่วนย่อยๆ 
ของระบบอย่างต่อเนื่อง ทีส่ะสมมาเป็นเวลาหลายสบิปีกระทัง่ไดเ้ป็น
สตูรส าเรจ็ในทีสุ่ดนัน่เอง [5] 
 

 2.6) สายธารคณุค่า (Value Stream Mapping) 
แผนภูมสิายธารคุณค่า [6] เป็นเครื่องมอืส าคญัที่มุ่งศึกษา

คุณค่าหรอืความต้องการในมุมมองของลูกคา้ (Focus on Customer 
Needs) ดงันัน้แผนภูมสิายธารแห่งคุณค่า จงึแสดงถงึภาพรวมการ
ไหลของงานตลอดทัง้กระบวนการ (Holistic Approach) ซึ่งแนวทาง
ดงักล่าวจะท าใหส้ามารถระบุขอบเขตและกจิกรรมทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ปรบัปรุงที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมกีารจ าแนก
ระหว่างกจิกรรมทีเ่กดิคุณค่ากบักจิกรรมทีเ่กดิความสูญเปล่า ส าหรบั
ในมุมมองลูกค้าจะยนิดจี่ายเงนิเพื่อได้รบัในสิ่งที่เกดิคุณค่า โดยไม่
สนใจต่อความสญูเปล่าหรอืกจิกรรมทีไ่ม่เกดิคุณค่าใดๆ เช่น ของเสยี 
งานที่ต้องแก้ไข เป็นต้น หากสามารถจ าแนกความสูญเปล่าที่ เกิด
ขึน้กบักระบวนการกจ็ะก าหนดแนวทางขจดัความสูญเปล่าเหล่านี้ได้
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ง่ายขึน้ แต่หากไม่สามารถจ าแนกประเภทความสูญเปล่าทัง้หลายที่
ซ่อนเร้นในกระบวนการ ความสูญเปล่าเหล่านัน้ก็จะยงัคงส่งผลต่อ
ต้นทุนที่สูงขึ้น จนไม่สามารถแข่งขนัได้ ดงัค ากล่าวที่ว่า “หากท่าน
ทราบว่าวันนี้ท่านอยู่ที่ไหน มนัก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวางแผนเพื่อ 
ปรบัเปลีย่นสู่สถานะทีต่้องการจะเป็นในอนาคต” ดว้ยเหตุนี้สายธาร
แห่งคุณค่าจงึมบีทบาทต่อการจ าแนกความสญูเปล่า เพื่อเป็นแนวทาง
ปรบัปรุงสู่สถานะอนาคตทีค่าดหวงัไดอ้ย่างสมบรูณ์ตามแนวคดิลนี 
 
3) การด าเนินงานวิจยั 
 3.1) ก าหนดดชันีท่ีสนใจ 

ดชันีทีส่นใจจะช่วยชีว้ดัผลของการประยุกต์ใชร้ะบบการผลติ
แบบโตโยต้ากบับรษิัทกรณีศกึษา โดยมกีารก าหนดตาม KPI ของ
ฝ่ายผลติของบรษิทักรณศีกึษา ซึง่มหีวัขอ้หลกัดงันี้ 
     1.   ประสทิธภิาพการผลติเพิม่สงูขึน้ (%Productivity) 
     2.   จ านวนของเสยีในกระบวนการขึ้นรูป Rotor ลดลง 
(%Defective) 
     3.   เวลาท าการผลติลดลง หรอืเวลาน ารวมลดลง (Lead time) 
     4.   จ านวนสนิคา้คงคลงั และชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการลดลง 
(FG Inventory/WIP) 
     5.   มมีาตรฐานในกระบวนการผลติ (Standardized Work) 
 
 3.2) ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 

การด าเนินการศกึษาวจิยั ได้เลอืกกระบวนการผลติชิ้นส่วน 
Vacuum pump ทัง้กระบวนการเป็นต้นแบบ (Model Line) เนื่องจาก
การผลติปัจจุบนัมแีค่ผลติภณัฑ์เดยีวและรุ่นเดยีวเท่านัน้ ขอ้บกพร่อง
ในกระบวนการผลิตก็มีจ านวนมากและยังมองเห็นว่ ามีบาง
กระบวนการที่เกดิคอขวดที่ส่งผลกระทบต่อการผลติโดยรวม โดยมี
ล าดบัการด าเนินงานดงันี้ 
     1.   เกบ็รวบรวมขอ้มลูสภาพการผลติ (ส ารวจสภาพปัจจุบนั) 
     2.   รวบรวมขอ้มลูจากบนัทกึที่พนักงานฝ่ายผลติท าการบนัทกึ
รายวนั (Daily check sheet) และการส ารวจหน้างานจรงิ น ามาคยี์ลง
ในไฟล์ Excel รวบรวมเป็นข้อมูลการผลิตรายเดือนตัง้แต่เดือน 
มนีาคม – กนัยายน พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นช่วงเวลาเริม่กระบวนการผลติ 
Vacuum Pump และก่อนทีผู่ว้จิยัจะท าการวจิยัประยุกต์ใชร้ะบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า โดยข้อมูลที่สนใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลติ ไดแ้ก่ 

 อัตราของ เสียที่ เ ป็ น ปัญหาหลักที่ส่ งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลติแต่ละกระบวนการ 

 ขัน้ตอนหรอืกระบวนการทีเ่ป็นคอขวด (Bottleneck) 
 Productivity rate ของแต่ละกระบวนการ 
 จ านวน Work in process 
 ระดบัสนิคา้คงคลงั 
 รอบเวลาการผลติ Cycle time 

     3.   วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดด้ว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ 
 Pareto chart ในการบ่งชีข้องเสยีทีเ่ป็นปัญหาหลกั 

 Value stream mapping การวเิคราะห์ภาพรวมดว้ยสาร
ธารคุณค่า 

 กราฟเสน้แสดง Productivity rate ของแต่ละกระบวนการ 
 ตารางประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและตารางงาน

มาตรฐานผสม 
      4.   ก าหนดวธิกีารปรบัปรุงแกไ้ข 
      5.   ตรวจประเมนิผล 

เป็นประเมนิผลการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนและ
หลงัโดยดจูากตวัดชันีทีส่นใจ 

      6.   จดัตัง้มาตรฐาน 
      7.   สรุปและรายงานผลการวจิยั 
 
4) ผลการวิจยั 
 4.1) การส ารวจสภาพปัจจบุนั 

กระบวนการผลติ Vacuum pump ในส่วนของการแปรรูป 
(Machining) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ และในส่วนของ
การประกอบ (Assembly) อกี 1 กระบวนการ ดงัแสดงในรปูที ่1 

 Rotor 010 เป็นตน้กระบวนการแปรรูปวตัถุดบิ Rotor โดย
การกลงึผิวหยาบ มเีครื่องจกัรส าหรบัแปรรูป 1 เครื่อง 
(OP010) ใชพ้นกังาน 1 คน ในการควบคุมและเตมิวตัถุดบิ 
240 ชิ้นต่อครัง้ จากนัน้เครื่องก็จะท าการโหลดงานเข้า-
ออก โดยอตัโนมตั ิระยะเวลาในการผลติชิ้นงาน 1 ชิ้นมี
รอบเวลาการท างานเท่ากบั 25 วนิาท ีงานทีผ่ลติไดจ้ะเกบ็
เป็นสต๊อกรอน าไปผลติต่อทีก่ระบวนการ Rotor First 

 Rotor First เป็นกระบวนการแปรรูป Rotor ใหไ้ดรู้ปร่าง
และขนาดทีส่มบรูณ์ตามก าหนด โดยมจี านวนสายการผลติ 
3 ไลน์ แต่ละไลน์จะมเีครื่องจกัรในส่วนของการแปรรูป 4 
เครื่องได้แก่ OP020, OP030, OP040 และ OP050 
ส่วนท้ายเครื่องจักรแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องวัดขนาด
อตัโนมตัเิพือ่ตรวจสอบและปรบัค่าชดเชยใหก้บัเครื่องจกัร
โดยอตัโนมตัิเช่นกนั ลกัษณะการผลิตแบบต่อเนื่องโดย
อัตโนมตัิ ซึ่งชิ้นงานจะถูกส่งผ่านทางสายพานระหว่าง
เครื่องจกัรแต่ละเครื่อง ส่วนทา้ยไลน์แต่ละไลน์กจ็ะมพีื้นที่
ส าหรบัพนกังานตรวจสอบชิน้งานดว้ยสายตา (Inspection) 
โดยมพีนักงาน 1 คนท าหน้าที่ตรวจสอบทัง้ 3 ไลน์ 
ระยะเวลาในการผลติชิ้นงาน 1 ชิ้นของแต่ละไลน์มรีอบ
เวลาการท างานเท่ากบั 95 วนิาที งานที่ผลิตได้จะเก็บ
เป็นสต๊อกรอน าไปผลิตต่อที่กระบวนการ Rotor Finish 
ต่อไป 

 Rotor Finish เป็นกระบวนการแปรรูป Rotor ขัน้
สุดทา้ย ท าหน้าทีข่ดัลบครบีบนชิ้นงานและชุบแขง็ส่วนหวั
ของ Rotor โดยการอาร์ค (Quenching) มสีายการผลติ 1 
ไลน์ มเีครือ่งจกัรทีท่ างาน 3 เครื่องไดแ้ก่ OP070, OP080 
และ OP090 ส่วนท้ายไลน์จะมีพื้นที่ส าหรับพนักงาน
ตรวจสอบชิน้งานดว้ยสายตา (Inspection) โดยมพีนักงาน 
1 คนท าหน้าทีต่รวจสอบและเตมิงานเขา้เครือ่งจกัรทีล่ะชิ้น 
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(one piece flow) มกีารท างานลกัษณะเดนิเป็นลูป 
ระยะเวลาในการผลติชิ้นงาน 1 ชิ้นมรีอบเวลาการท างาน
เท่ากบั 27 วนิาท ีชิ้นงานส าเรจ็จะเกบ็เป็นสต๊อกรอน าไป
ประกอบทีก่ระบวนการ Assembly 

 Assembly เป็นกระบวนการประกอบทุกชิ้นส่วนให้เป็น 
Vacuum pump มสีายการผลติ 2 ไลน์ แต่ละไลน์จะม ี10 
ขัน้ตอนเป็นทัง้ข ัน้ตอนของงานเครื่องจักรและงานมือ 
ได้แก่ OP010, OP020, OP030, OP040, OP050, 
OP060, OP070, OP080, OP090 และ OP100 มี
พนกังานปฏบิตังิาน 1 คนต่อไลน์ ลกัษณะการเดนิเป็นลูป
โดยพนักงานจะหยบิงานจากแต่ละ Operation เขา้ไป
ประกอบที ่Operation ถดัไปจนจบกระบวนการแบบ one 
piece flow ระยะเวลาในการผลติชิ้นงาน 1 ชิ้นมรีอบเวลา
การท างานเท่ากบั 53 วนิาท ี
 

 
รปูที ่2 : ผงัเครื่องจกัรกระบวนการผลติ Vacuum pump 

 
 4.2) วิธีการปรบัปรงุแก้ไข 

 ท าการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานโดยการท า Visualized 
control เพื่อใหเ้หน็และสามารถควบคุมกระบวนการผลติ
ดว้ยสายตาได ้การท ากจิกรรม 5ส 

 จดัท ามาตรฐานการท างานเพื่อลด Cycle Time ของ
กระบวนการ เป็นการลดการรอคอยระหว่างกระบวนการ
และยงัช่วยลดการผลติทีไ่มส่ม ่าเสมอของพนักงาน เพื่อท า
ให้สายการผลิตมีความสเถียรและท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 สรา้งระบบการไหลของชิน้งานระหว่างกระบวนการโดยน า
ระบบดงึ (Pull System) มาประยุกต์ใช ้เพื่อลดสนิคา้คง
คลงั และวตัถุดบิคงคลงั 

 จัดท าส ายธารคุณค่ า ใหม่ โ ดยพัฒนาจาก ปัจจุ บัน 
ค านวณหา Takt Time เพื่อก าหนดอัตราการผลิตให้
เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ เช่น เพิม่ไลน์การผลติ 
Rotor First อนัเป็นปัญหาคอขวด เพื่อปรบัปรุง Cycle 
Time ทีเ่ป็นคอขวด 

 เพิม่การตรวจสอบผลติภณัฑ์ Rotor ทีเ่ครื่องจกัร OP020 
ตามช่วงเวลาทุกๆ 50 ชิ้น (ใช ้counter ของ Tool count 
limit control เป็นการแจ้งเตือน) เพื่อเป็นการค้นหา
ตรวจจบัและลดโอกาสทีข่องเสยีจะถูกผลติออกมาจ านวน
มาก และค านวณหาจ านวนงานบนสายพานล าเลียง 
(supermarket) ที่เหมาะสมเพียงพอที่จะไม่ท าให้
สายการผลิตหรือเครื่องจกัรถดัไปต้องหยุดชะงกั  โดย
ค านวณหาจากเวลาและความถี่ทีใ่ช ้setup Tooling พบว่า
เวลาทีใ่ชใ้นการเปลีย่น Tool ตาม Life time ทีม่ากทีสุ่ด
ของแต่ละเครือ่งจกัรอยู่ที ่5 นาท ี 

 
 4.3) การจดัตัง้มาตรฐาน 

 ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัิงาน Standardize work 3 
chart จากขอ้มลูหลงัการปรบัปรุงแลว้ 

 จดัท า Work Instruction ส าหรบัวธิกีารปฏบิตังิานทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงหรอืก าหนดขึน้มาใหม่ 

 
5) สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต  Vacuum 
Pump ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้าส าหรบัโรงงานกรณีศกึษา 
งานวจิยันี้เราคน้พบ Muda ไดแ้ก่ การแกไ้ขงานเนื่องจากมกีารผลติ
ของเสยี การผลติมากเกนิเกดิชิน้ส่วนระหว่างกระบวนการจ านวนมาก 
จ านวนสนิคา้คงคลงัสงูและเวลาน ารวมสงูจากการเกบ็สต๊อก เครือ่งมอื
ทีน่ ามาประยุกต์ใชไ้ดแ้ก่ Takt time, Continuous flow, Pull system, 
VSM, Standardized work และ Visualized control โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้
ก่อนการปรบัปรุงในช่วงเวลา เดอืนมนีาคม – กนัยายน พ.ศ. 2558 
เปรยีบเทยีบหลงัการปรบัปรุง เดอืนมกราคม – มนีาคม พ.ศ. 2559 
ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1: สรุปผลการวจิยักระบวนการ Vacuum Pump 

หวัข้อ 
ก่อน

ปรบัปรงุ 
หลงั

ปรบัปรงุ 
ผลลพัธ ์

จ านวนของเสยี (Rotor) 2.6% 1.25% ลดลง 51.9% 

ชิน้ส่วนระหว่าง
กระบวนการ 

10,995 
ชิน้ 

3,320 
ชิน้ 

ลดลง 69.8% 

จ านวนสนิคา้คงคลงั 3 เทา่ 3 เทา่ ไมเ่ปลีย่นแปลง 

เวลาน ารวม 29 วนั 23 วนั ลดลง 20.6% 

ประสทิธภิาพการผลติ 92.5% 95.9% เพิม่ขึน้ 3.4% 
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 ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าจ านวนของเสียลดลง 51.9% ชิ้นส่วน
ระหว่างกระบวนการลดลง 69.8% เวลาน ารวมลดลง 20.6% และ
ประสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึน้ 3.4% ส าหรบัจ านวนสนิคา้คงคลงัทีไ่ม่
มกีารเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลตินี้ยดึเอานโยบายและเหตุผลทางธุรกจิของบรษิทัที่
ก าหนดใหต้อ้งมจี านวนสนิคา้คงคลงัไมน้่อยกว่า 3 เท่าของยอดสัง่ซื้อ
เฉลีย่ต่อวนั 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความ
อนุเคราะหจ์าก ดร. ปาลรีฐั เลขะวฒันะ อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์ที่
ได้เสียสละเวลาในการให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและ
ตรวจสอบข้อบกพร่องในการจดัท าสารนิพนธ์ และขอขอบพระคุณ 
ผศ.ดร.จกัร  ตงิศภทัยิ์ ส าหรบัขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าในการเริม่ท า
สารนิพนธต์ลอดจนตดิตามผลความกา้วหน้าในการท าสารนิพนธ์ของ
นกัศกึษาจนสามารถด าเนินการไดท้นัตามเวลาที่ตัง้เป้าหมายไว ้

ขอขอบพระคุณผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานทุกท่านในบรษิทัฯ 
ทีใ่หค้วามร่วมมอื ร่วมใจปฏบิตัติามขอ้แนะน าเพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูล
และผลการวเิคราะหท์ีด่ ีทัง้ยงัช่วยผลกัดนัใหง้านวจิยัประสบผลส าเรจ็
ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
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ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารของรฐัใน
ประเทศไทยด้วยแบบจ าลอง ACSI 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตี่อการใหบ้รกิารของธนาคารของรฐัในประเทศ
ไทย การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ประชาการทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
นี้คือผู้ใช้บรกิารธนาคารออมสินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทัง้สิ้น 
500 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม การทดสอบสมมตฐิานใชส้ถติิ
การวิเคราะห์แบบจ าลองโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสมมติฐานด้วย
โปรแกรม STATA ผลการวจิยัพบว่า 1) แบบจ าลองสมการโครงสรา้งเชงิ
สมมติฐานที่ก าหนดขึน้มานัน้มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ใน
ระดบัด ี(X2 =562.628 , df = 159 , RMSEA = 0.071 , SRMR = 0.073 , 
CFI = 0.885 , TLI = 0.862 , CD = 0.967) 2) ปัจจยัการรบัรูคุ้ณภาพ การ
รบัรู้คุณค่า ภาพลกัษณ์มอีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ3) ปัจจยัการรบัรู้
คุณภาพมอีทิธพิลทางออ้มต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารของรฐั 
ผ่านทางการรบัรู้คุณค่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิและ 4) ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิารธนาคารของรฐัมอีทิธพิลทางตรงต่อความจงรกัภกัดีและ
ทางอ้อมผ่านขอ้ร้องเรียนของผู้ใช้บริการอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติด้วย
เชน่กนั 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจ การบรกิาร ธนาคารของรฐัในประเทศไทย 
 
Abstracts 

 The target of research is study the factor which affects to 
Satisfaction of Customers on the Services of Government Bank in 
Thailand. This research is Survey Research in population of 500 
customers who were served from Government Savings Bank in 
Bangkok by Cluster Sampling. The Cluster Sampling is equipment 
which collected data by questionnaire, Equation model simulator of 
hypothetical structure (Structure Equation Modeling: SEM) via 
STATA program. The research found that 1) Equation model 
simulator of hypothetical structure which was set is coherent to 
empirical data as good level (X2= 562.628, df = 159, RMSEA = 
0.071, SRMR = 0.073 ,CFI = 0.885 ,TLI = 0.862 ,CD = 0.967). 2) 
Perceptual factor of quality, perceptual worth, and image influence to 
direct and indirect of Satisfaction of Customers on the Services of 

Government Bank in Thailand, statistically significant data. 
3)Perceptual factor of quality influences to indirect Satisfaction of 
Customers on the Services of Government Bank via perceptual 
worth, statistically significant data as well as 4)Satisfaction of 
Customers on the Services of Government Bank influences to direct 
loyalty and indirect via requisition of customers, statistically 
significant data also.  
Keywords: Satisfaction, Services, Government Bank in Thailand 

 
1) บทน า  
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การค้าระหว่าง
ประเทศ และการตดิต่อสื่อสารเชื่อมโยงกนัทัว่โลกอย่างไรพ้รมแดน 
ประชาคมโลกจะสามารถรบัรู ้หรอืไดร้บัผลกระทบจากสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้
อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างมหาศาลเป็นไปอย่าง
รวดเรว็เช่นกนั เศรษฐกจิประเทศหนึ่งมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิโลก 
และยังสามารถไปกระทบต่อภูมิภาคอื่นในประเทศอีกซีกโลกได ้
สถาบนัการเงนิเป็นองค์การทางการเงนิที่มคีวามส าคญัยิ่งต่อการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการเงนิของแต่ละประเทศทัว่โลก สถาบนัการเงนิ
ในประเทศไทยมบีทบาทอย่างมากต่อระบบการเงนิและเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็นช่องทางในการส่งผ่านผลการด าเนินนโยบายทาง
การเงนิ ด้วยการขึ้นหรอืลดอตัราดอกเบี้ย เพื่อปรบัสภาพคล่องใน
ระบบการเงนิและเสถยีรภาพของเศรษฐกจิ 
  ธนาคารของรฐัเป็นธนาคารพิเศษที่รฐับาลจดัตัง้ขึ้นมา
ดว้ยวตัถุประสงค์ต่างกนั มฐีานะเป็นนิตบิุคคลทีม่กีฎหมายจดัตัง้ขึน้
ภายใต้พระราชบญัญตัิเฉพาะกจิ โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
กระทรวงการคลงัซึ่งไดม้อบหมายให ้ธนาคารแห่งประเทศไทย ท า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ความเสีย่ง และรายงานผล
การตรวจสอบตามดังกล่ า ว เพื่ อ เ สนอ ต่อ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ซึ่งธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ มี
บทบาทส าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอย่างยิง่ในการกระตุ้นการ
ปล่อยสินเชื่อในระบบ โดยเฉพาะช่วงวิกฤติ รวมทัง้การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง ถือเป็น

mailto:Nakapron.db@gmail.com1
mailto:Suttipong.kmit@gmail.com2


 

549 

 

เครื่องมือส าคัญของภาครัฐในการพัฒนา และให้ความความ
ช่วยเหลอืในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ  
  สภาพการแข่งข ันของธนาคารที่รุนแรงในปัจจุบัน 
ธนาคารต่างๆ จงึมคีวามจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามตอ้งการไม่สิ้นสุด เนื่องจาก ผูใ้ชบ้รกิาร เมือ่เคย
ได้รบัการบริการที่ดีมคีุณภาพ จะมคีวามคาดหวงัว่าจะได้รบัการ
บรกิารที่ดตีามมาตรฐานหรอืสูงกว่าเดมิ ในการรบับรกิารครัง้ต่อๆ 
ไป ซึง่ในแต่ละธนาคารต่างกพ็ยายามสรรหาวธิ ีกระบวนการ หรอืกล
ยุทธ์มาตอบสนองความต้องการหรอืคาดหวงัของผู้ใช้บริการให้มี
ความพงึพอใจยิง่ๆ ขึน้ไป เพื่อสร้างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั 
จากผลการศกึษาโดย American Society of Quality (ASQ) พบว่า 68% 
ของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ลกิซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร จากองค์การนัน้ๆ เนื่องจาก
ความไมพ่งึพอใจในสนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึพนักงานขาดความเอา
ใจใส่ดแูลผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ถา้หากองค์การดงักล่าว สามารถสรา้งความ
พงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารไดแ้ลว้นัน้ ไม่เพยีงแต่จะรกัษาผูใ้ชบ้รกิาร 
68% นี้ไวไ้ดเ้ท่านัน้ แต่ยงัสามารถแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
คู่แขง่ทีไ่มส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารของเขาไดถ้งึ 
68% เนื่องจากงบประมาณในการรกัษาฐานของผู้ใช้บรกิารหรือ
ลูกค้านัน้ ต ่ากว่างบประมาณในการหากลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ใหม่ๆ  [1] 

ดังนั ้น  การวัดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการจึงมี
ความส าคญัยิง่ ธนาคารของรฐัจงึต้องเผชญิกบัสภาพการแข่งขนัที่
รุนแรง ผู้ใช้บริการมีทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการทาง
การเงินที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ความพึงพอใจในการรับบริการจาก
ธนาคารจึงมีความส าคัญยิ่งในปัจจุบัน ผู้ว ิจ ัยจึงได้เห็นถึงปัญหา
ดงักล่าว จึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บรกิารของธนาคารของรฐัตาม
แบบจ าลอง ACSI 

 
1.2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บรกิารที่มต่ีอการให้บรกิารของธนาคารของรฐัตามแบบจ าลอง 
ACSI 
 
2) ทบทวนวรรณกรรม 
2.1) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

ความคาดหวงัของผูร้บับรกิารที่ได้รบัว่าควรเป็นไปตาม
การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งความคาดหวงัเกดิจากประสบการณ์
การได้ร ับบริการที่ผ่านมา ซึ่งในการตลาดของบริการต้องมีการ
สื่อสารหรอืการประชาสมัพนัธ์ทีม่คีุณภาพ เพื่อใหผู้้รบับรกิารทราบ
ถงึการบรกิารทีแ่ทจ้รงิ ผูร้บับริการจะประเมนิคุณภาพตามความพงึ
พอใจทีม่ต่ีอการบรกิารทีไ่ดร้บัโดยผูร้บับรกิารมคีวามต้องการทีจ่ะให้
ความคาดหวงัของตนเองบรรลุผลอย่างครบถ้วน และมแีนวโน้มทีจ่ะ
ยอมรบับรกิารนัน้ได ้ธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็ในการบรกิารจะต้อง
เป็นหน่วยงานทีส่ามารถท านายลกัษณะความคาดหวงั และความพงึ
พอใจของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างครบถว้น [2] 
 

 2.2) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณภาพ 
 การรบัรูคุ้ณภาพ (Perceived Quality) ของผูบ้รโิภคกค็อื
การลงความเหน็หรอืการประเมนิในการใชบ้รกิารโดยรวมซึ่งผลลพัธ์
ทีเ่กดิขึ้นจากการเปรยีบเทยีบของผู้บรโิภค ระหว่างความคาดหวงั
เกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิาร และการบรกิารที่ได้รบัจรงิ  [3] การ
ตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคทีจ่ะส่งผลไปยงัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ใน
อนาคต [4] การรบัรูคุ้ณภาพในเชงิบวกมผีลต่อความไวเ้นื้อเชื่อใจ
ของลกูคา้ [5-6] โดยการรบัรูคุ้ณภาพเป็นการเสรมิสรา้งความไวเ้นื้อ
เชือ่ใจของผูบ้รโิภค 
 คุณภาพการบรกิาร(Service Quality) คอืคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร เป็นส่วนขยายของบรกิาร กระบวนการบรกิาร และองค์กร
ที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจใน
ความคาดหวงัของบุคคล [7] ซึ่งคุณภาพการใหบ้รกิารสามารถวดั
โดยผ่านความพงึพอใจของผูร้บับรกิารได ้ 
 
2.3) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณค่า 
 คุณค่าที่รบัรู้ด้านความคุ้มค่าคอื  การตัดสนิใจ  หรือการ
ประเมนิราคาของลกูคา้ขึน้อยู่กบัการเปรยีบเทยีบการรบัรูป้ระโยชน์ 
และค่าใชจ้่ายทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ์ หรอืบรกิาร [8] โดยคุณค่าทีร่บัรู้
ของลกูคา้ คอื การประเมนิประโยชน์ของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร เมือ่
เปรยีบเทยีบระหว่างต้นทุนทีจ่่ายกบัคุณค่าทีเ่ป็นประโยชน์โดยรวม
ของผูบ้รโิภค [9] 
 
2.4) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
 ความพงึพอใจของลกูคา้ คอื ความรูส้กึของลกูคา้ ไมว่่าจะ
เป็นความประทบัใจหรอืไม่ประทบัใจภายหลงัจากการใชส้นิค้าและ
บรกิาร โดยเปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัทีม่ต่ีอตวัสนิคา้หรอืบรกิาร
นัน้ๆ [1] ความพงึพอใจ เป็นความรูส้กึของลูกคา้ว่าพงึพอใจหรอืไม่
พึงพอใจ เป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ใน
ผลติภณัฑก์บัความคาดหวงัของลกูคา้ และในลกัษณะเดยีวกนั [10] 
  
2.5) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
  ภาพลกัษณ์  หมายถึง  ภาพที่เกิดขึ้นในความคิดของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเป็นภาพทีเ่กดิจากการรวมกนัของความเชื่อ 
ความคดิทีผ่่านจากประสบการณ์โดยตรง หรอืโดยอ้อมของบุคคลทีม่ ี
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง [11] ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของบุคคล ทีม่คีวามรูส้กึ
นึกคิดต่อองค์การ สถาบนั และภาพในใจนัน้ๆ อาจจะได้มา จาก
ประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์โดยออ้ม [12] 
 
2.6) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรกัภกัด ี

ความจงรกัภกัด ี หมายถงึ  สิง่ทีแ่สดงทศันคตใินเชงิบวก
ต่อตราสนิคา้ ผลทีเ่กดิจากทศันคตเิชงิบวกจะส่งผลใหลู้กค้าซื้อตรา
สนิค้าเดมินัน้อีกหลายครัง้ เนื่องจากลูกค้าเกดิการเรยีนรูต้ราสนิค้า
นัน้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจได้ [13] 
ดงันัน้ ความจงรกัภกัด ีหมายถงึ ทศันคติในเชงิบวกต่อตราสนิค้า
แสดงออกทางพฤตกิรรมที่ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอในการซื้อสนิค้า มี
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การซื้อซ ้าในสินค้าหรือบริการจากองค์กรเดิม หรือมีการแนะน า
บุคคลอื่นถงึขอ้ดขีององคก์ร  

2.7) แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 
 ขอ้ร้องเรียน (Complaints ) คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้รบัจาก
องคก์รธุรกจิตามความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของลูกคา้  และท า
ให้เกิดความไม่พงึพอใจ  ขอ้ร้องเรียนสามารถเกดิขึ้นได้ตลอดการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ และตอ้งมอีงคป์ระกอบทีช่ดัเจนเพือ่ใหส้ามารถน าค า
รอ้งเรยีนไปพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและท า
ใหอ้งคก์รทราบว่าจะใหค้ าตอบแก่ลกูคา้คนใดอย่างไร  [14] 
 
2.8) แบบจ าลองที่ใชใ้นการวดัความพงึพอใจของลูกคา้ American 
Customer Satisfaction Index (ASCI) 
 ACSI ถูกพฒันาขึ้นในปี ค.ศ.1994 เพื่อเป็นดชันีชี้วดัใน
ระดบัมหภาคที่ช่วยสะทอ้นใหเ้หน็ถึงคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร 
และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มต่ีอสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศรวมถงึสนิคา้และบรกิารจากต่างประเทศทีจ่ าหน่ายใน
สหรฐัอเมรกิา ACSI มบีทบาทต่อระบบเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาอย่าง
สงู เนื่องจากความพงึพอใจของลูกคา้มกัส่งผลถงึแนวโน้มในอนาคต
ของกจิการว่าจะสามารถขายสนิค้าและบรกิารได้มากน้อยเพยีงใด 

อนัน าไปสู่ผลประกอบการและผลก าไรของบรษิทั นอกจากนี้ในระดบั
ธุรกิจ ASCI ยงัช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจวดัความซื่อสตัย์ของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้ คน้หาจุดอ่อนทีท่ าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจ 
และใชเ้ป็นเครือ่งมอืเปรยีบเทยีบคุณภาพระหว่างสนิคา้และบรกิารที่
ผลติขึน้ในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ [15]  
 ACSI เป็นระบบการวดัผลการด าเนินงานรูปแบบใหม่ของ
ลูกค้าที่ใช้ในบริษัททัง้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกจิของประเทศ ACSI จะวดัคุณภาพสนิคา้และบรกิารโดยใช้
ประสบการณ์ของลูกค้าแต่ละบุคคลซึ่งสามารถประเมนิผลโดยรวม
ของประสบการณ์ในการซื้อและบรโิภคทัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิและคาดการณ์
ไว ้ACSI เป็นระบบการท างานของเหตุและผล ม ี7 ปัจจยั ความหวงั
ของลูกค้า การรบัรู้คุณภาพ รบัรู้คุณค่า ความหวงัของลูกค้า 
ภาพลกัษณ์และความส าคญัต่อผลกระทบของความพึงพอใจของ
ลกูคา้ทัง้ในดา้นการรอ้งเรยีนของลกูคา้และความจงรกัภกัด ี[16] 
 
2.9) กรอบแนวคดิการวจิยั 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบแนวคดิการ
วจิยัในการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
ของธนาคารของรฐั ดว้ยแบบจ าลอง ACSI 

 

 
ภาพที1่ กรอบแนวคดิการวจิยั 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตี่อการใหบ้รกิารธนาคารของรฐั 

3) วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจัยนี้ เ ป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการให้บรกิารของธนาคารของรฐัในประเทศไทยดว้ย
แบบจ าลอง ACSI การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง
โดยใช้ความน่าจะเป็น  (Probability Sampling) ซึ่งสามารถก าหนด
โอกาสที่หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยถูกเลือก โดยใช้การเลือกแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling)  จ านวนตวัอย่าง 500 
ตวัอย่าง   การวเิคราะห์ขอ้มลูโมเดลสมการโครงสรา้งโดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู Stata  
3.2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  

การวิจยัในครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูคอื แบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามเกีย่วกบัระดบัของความ
คดิเหน็ใชม้าตราส่วนประมาณ Rating Scale 5 ระดบั 
 
4) ผลการศึกษา 
 จากการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสรา้ง
ของความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารต่อการใหบ้รกิารของธนาคารของรฐั
ในประเทศไทยด้วยแบบจ าลอง ACSI ตามสมมติฐานกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
พจิารณาจากค่าสถิตปิระเมนิความกลมกลนืของตวัแบบกบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ (2 = 562.628 , df มคี่า 159 , RMSEA มคี่า 0.071 , 
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SRMRมคี่า 0.073 , CFI มคี่า 0.885 , TLI มคี่า 0.862 , CD มคี่า 0.967) ดงัแสดงในภาพที ่2 
 

 
ภาพที ่2: ผลการวเิคราะหโ์มเดลสมการเชงิโครงสรา้งของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคารของรฐัในประเทศไทย ตามแบบจ าลอง ACSI 

 
ผลการวเิคราะห์อิทธพิลของตวัแปรในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอการให้บรกิารของ

ธนาคารของรฐัในประเทศไทยแบบจ าลอง ACSI สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 
 

 
หมายเหต ุอิทธิพลทางตรง(DE) ,อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (IE) 
 

จากตางรางที ่1 พบว่า ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไดร้บั
อทิธพิลทางตรงคอืความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร การรบัรูคุ้ณภาพ การ
รับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์ มีค่าเท่ากับ  0.02 ,0.45 ,0.19 และ 0.29 
ตามล าดบั ได้รบัอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรแฝงภายนอกคือความ
คาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารมคี่าเท่ากบั 0.014 ตวัแปรแฝงคัน่กลางคอืการ
รบัรู้คุณภาพ มคี่าเท่ากบั 0.116 และตัวแปรที่มคี่าอิทธิพลสูงสุดต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อธนาคารของรฐั คอื การรบัรู้คุณภาพ 
ให้ค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.566 รองลงมาคือภาพลักษณ์ การรับรู้
คุณค่า และความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร มคี่าเท่ากบั 0.29 , 0.19 และ 
0.019 ตามล าดบั ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส่งอทิธพิลทางตรงต่อ
ขอ้ร้องเรียนของผู้ใช้บริการและความจงรกัภกัดีของผู้ใช้บริการมคี่า
เท่ากบั -0.24 และ 0.53 ส่งอทิธพิลทางอ้อมจากความจงรกัภกัดมีคี่า
เท่ากบั 0.115 และตวัแปรที่มอีทิธพิลรวมสูงสุดต่อความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการคอื ความจงรกัภกัดมีคี่าเท่ากบั 0.645 รองลงมา คือข้อ
รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิารมคี่าเท่ากบั -0.24 
 
5) สรปุ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จะเห็นได้ว่า การรับรู้
คุณภาพ, การรบัรู้คุณค่าและภาพลกัษณ์ มอีิทธพิลต่อความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บรกิารธนาคารของรฐั โดยเฉพาะการรบัรู้คุณภาพมอีิทธพิล
ทางตรงและทางออ้มผ่านการรบัรูคุ้ณค่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 การรบัรูคุ้ณภาพมอีทิธิพลทางอ้อมผ่านการรบัรู้คุณค่าในการ
ใชบ้รกิารของธนาคารของรฐั แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูคุ้ณภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กบัผู้ใชบ้รกิารไม่ว่าในด้านผลติภณัฑ์หรอื
บรกิารนัน้ๆ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเหน็คุณค่าในผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
 นอกจากนี้  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารของรัฐมี
อิทธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดี และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของธนาคาร ผูใ้ชบ้รกิารจะ
เกดิความรูส้กึทีด่แีละใชบ้รกิารซ ้ากบัธนาคาร ซึ่งถ้าหากผูใ้ชบ้รกิารไม่
พงึพอใจในการบรกิารของธนาคารจะเกดิขอ้รอ้งเรยีน และเลกิใชบ้รกิาร
กบัธนาคาร ซึ่งธนาคารต้องรบัฟังขอ้เสนอแนะและน าไปปรบัปรุง และ
จะตอ้งตอบสนองผูใ้ชบ้รกิารอย่างรวดเรว็ เมือ่มกีารปรบัปรุงและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้มาแลว้นัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะกลบัมาใชบ้รกิารกบัทาง
ธนาคารอกีครัง้และท าใหเ้กดิความจงรกัภกัดกีบัธนาคารได ้ 

การรบัรูคุ้ณภ าพ การรบัรูคุ้ณค่า การรบัรูคุ้ณภ าพ การรบัรูคุ้ณค่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - - - - - -0 .2 - -0.24 0.53 0.115 0.65

ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการ 0.02 0.014 0.004 0.029 0.019 - - - - - -

การรบัรูคุ้ณภ าพ 0.45 - 0.116 - 0.566 - - - - - -

การรบัรูคุ้ณค่า 0.19 - - - - - - - - - -

ภ าพลกัษณ์ 0.29 - - - - - - - - - -

ข้อร้องเรียน ความจงรกัภักดี

ตวัแปรผลตวัแปรสาเหตุ IE TE
DE

DE

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

IE TE DE IE TE
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 โดยสรุป ปัจจยัขา้งตน้ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารของรฐั ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผู้ใช้บริการของธนาคารให้ความส าคญักบัการบริการทัง้ภายในและ
ภายนอกธนาคารรวมถึงผลติภณัฑ์ในด้านต่างๆ ทัง้ในด้านเทคโนโลยี
และนวตักรรม ดา้นการบรกิารลูกคา้ ดา้นคุณภาพ เพื่อใหก้ารบรกิารมี
ประสทิธภิาพ และผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจสูงสุด ดงันัน้ธนาคารของ
รฐัสามารถใชปั้จจยัขา้งตน้เป็นเครือ่งมอืในการตอบสนองความต้องการ
ต่างๆ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเกิดการรบัรู้ในคุณภาพและ
คุณค่าของผลติภณัฑ์และการบรกิาร และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดเีพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร และส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
เกดิความจงรกัภกัดต่ีอธนาคารของรฐั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค ทีใ่หค้วามสนใจสนิค้าจากวสิาหกจิชุมชน OTOP ประเภทผา้และ
เครื่องแต่งกายทีม่นีวตักรรม รวมถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และการยอมรบั
นวัตกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มสินค้าสิ่งทอ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมใน
ผลิตภณัฑ์และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรบัผู้ประกอบการณ์ โดย
กลุ่มเป้าหมายในงานวิจยัครัง้นี้คือ ผู้เขา้ร่วมชมงานแฟร์และงานออกร้าน
ภายใต้งาน OTOP WISDOM TO THE WORLD โอทอปภูมปัิญญาไทยก้าว
ไกลสู่สากล โดยงานวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ซึ่งจะเกบ็ขอ้มูลจาก
การเก็บแบบสอบถาม แบบเจาะจงเลอืกผูบ้รโิภคทีซ่ื้อสินค้าจรงิภายในงาน 
ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลพื้นฐาน การแบ่งช่วงอายุของผู้บรโิภค มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อรวมถงึพฤติกรรมการยอมรบันวตักรรม โดยผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญักบัความสวยงาม มาก่อนประโยชน์การใชง้าน ซึ่งความ
สวยงามจะกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในผลติภณัฑส์่วนนวตักรรมจะเขา้มาเป็น
ส่วนเสรมิในการตดัสนิใจซือ้ และชว่ยสรา้งโอกาสในการทดลองผลติภณัฑใ์หม่ 
ๆ นวตักรรมหลกัทีต่้องการใหเ้กดิขึน้ควบคู่กบัการพฒันาผลติภณัฑค์อื การ
เพิ่มความแปลกใหม่ในการออกแบบลวดลายการทอผ้า ซึ่งเป็นจุดแขง็ของ
สนิคา้ OTOP ในปัจจบุนั 
ค าส าคัญ : นวัตกรรมสิ่งทอ , สิ่งทอประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย , 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค , วสิาหกจิชมุชน , หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the 
behaviors of consumers who were interested in OTOP products: 
clothes and innovative costumes, produced by small and micro 
community enterprises, including determination in purchasing products 

and acceptation of textile innovation, in order to develop product 
innovation and marketing strategies for entrepreneurs. The samples 
were 100 people who participated in OTOP WISDOM TO THE WORLD 
FAIR. The quantitative data were purposively collected by 100 
questionnaires from the shoppers who purchased products in the fair. 
The result revealed that the consumers' basic information and age 
ranges affecting purchasing behaviors and acceptation of innovative 
products. Most consumers were first more interested in product beauty 
than function. The innovation was also a supporting factor that made 
the consumers decide to buy products, which offered an opportunity for 
a new product trial. The main required innovation along with product 
development was a new additional textile design, which was a 
marketing strength of OTOP products nowadays. 
Keywords: Innovation, Textile and Apparel Products, Customer 
Behaviors, Small and Micro-Community Enterprises, OTOP 
 
1) บทน า 
 ผลติภณัฑ์สิง่ทอจากวสิาหกจิชุมชน (One Tambon One 
Product: OTOP) เป็นที่ยอมรบั และรู้จกัแพร่หลายมากขึ้น อาจเนื่อง
ดว้ยหลายปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาธุรกจิ รวมถงึนโยบายการส่งเสรมิ 
และยกระดบัผลติภณัฑจ์ากภาครฐั ท าใหส้นิคา้มคีวามหลากหลาย และ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดใ้นระดบัหนึ่ง 
 แต่ในปัจจุบนัโลกยุคดจิติอลพฒันาไปอย่างรวดเรว็ ผูบ้รโิภค
สามารถเข้าถึงสินค้า และผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายผ่านระบบออนไลน์ 
สนิคา้ทีม่นีวตักรรมจงึถูกน ามาพฒันาเป็นจุดขายใหก้บัผลติภณัฑ์ เช่น
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ผ้าฝ้ายที่ตกแต่งคุณสมบตัิให้สามารถสะท้อนน ้าได้ หรอืการป้องกนั
แบคทเีรยี ซึง่ท าใหผ้ลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรม แตกต่างไปจากสนิคา้อื่น ๆ 
ในกลุ่มตลาดเดยีวกนั สามารถสรา้งโอกาสในการทดลองสนิคา้ และซื้อ
สนิค้าได้เพิม่มากขึ้น โดยการพฒันานวตักรรมการผลติให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน หรอืการพฒันาผลติภณัฑน์ัน้ พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อและการ
ยอมรบันวตักรรม ถอืเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ป้ระกอบการ หรอืนกัการ
ตลาด เหน็ถงึปัจจยัทีจ่ะน าไปสู่การพฒันา และรูถ้งึความต้องการหลกั
ของผู้บรโิภค รวมถึงการให้ความสนใจนวตักรรม ที่ควรจะเกดิขึ้นใน
ผลติภณัฑ์ OTOP ของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัสามารถขยายช่องทาง หรอื
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพิม่เตมิได ้หากมคีวามเขา้ใจในความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของงานวิจยัครัง้นี้ที่มุ่งหวงัว่าข้อมูลการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคจะช่วยให้เกิดประโยชน์ แก่วิสาหกิจชุมชน      
ทีต่อ้งการสรา้งนวตักรรมใหก้บัผลติภณัฑข์องตนเอง รวมถงึการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องหรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างครอบคลุมและครบถว้น 
 
2) เครื่องมือ/วิธีการ 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive 
Research) แบบผสมผสานระหว่างการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) และงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดย
เริม่ท าการวจิยัดว้ยการส ารวจ (Survey Research) ดว้ยแบบสอบถาม 
(Questionnaire)เพือ่ศกึษาวเิคราะหค์วามตอ้งการและการยอมรบั 
นวตักรรมทีม่ต่ีอสนิคา้โอทอปประเภทสิง่ทอของผูบ้รโิภค
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้
จรงิภายในงาน OTOP WISDOM TO THE WORLD โอทอป ภมูิ
ปัญญาไทยกา้วไกลสู่สากล จดัขึน้ ณ คลองผดุงกรุงเกษม บรเิวณ
ท าเนียบรฐับาล ระหว่างวนัที ่3 – 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
 งานวจิยันี้อา้งองิจากจ านวนประชากรขา้งตน้และท าการ
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยสตูรการค านวณของ Taro Yamane  

สตูร    n   =            
21 Ne

N


      

โดย    n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
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                  n  =   98 
 
ในการวจิยัครัง้นี้  ประชากรทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมชมงานเฉลีย่วนัละ 5,000 
คน ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 100 คน 
 การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใน
การศึกษาวิจัยครัง้นี้ผู้ว ิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง  โดย
งานวจิยันี้เป็นการวจิยัดา้นสนิคา้สิง่ทอประเภทผา้และเครื่องแต่งกายที่
มนีวตัรกรรมในผลติภณัฑ์ จงึคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะผูบ้รโิภคทีซ่ื้อ
สนิคา้ภายในงาน จากผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน OTOP ซึ่งสถานที่
ทีท่ าการเกบ็ขอ้มลูคอืงานแสดงสนิคา้หรอืงานแฟรป์ระจ าปี 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชพี และรายได้ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบ
ชนิดใหเ้ลอืกตอบ (Multiple Choices) ทัง้สิน้ 6 ขอ้ 
 2. พฤตกิรรมการตดิสนิใจซื้อสนิคา้ OTOP ของผูบ้รโิภคที่
เดินงานออกร้าน ได้แก่ ความต้องการหลกัในการซื้อ ประเภทที่ซื้อ 
เทคนิคพิเศษที่สนใจ จ านวนเงนิที่จ่าย ความถี่ในการเลือกซื้อ ตรา
สนิคา้และบรรจุภณัฑ ์รูปแบบการจดัรา้น คุณสมบตัขิองผูข้าย สถานที่
ที่นิยมซื้อ ช่วงเวลาการจัดแสดงงาน โดยเป็นการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามชนิดใหเ้ลอืกตอบ (Multiple Choices) ทัง้สิน้ 10 ขอ้ 
  3. ความต้องการนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผูบ้รโิภค ได้แก่ ขอ้ทีบ่่งบอกความเป็นตวัตนของผู้บรโิภคในการเลอืก
ซื้อสนิคา้ นวตักรรมทีส่นใจและตอ้งการใหม้ใีนผลติภณัฑ์ OTOP ระดบั
ราคาทีย่อมจ่ายเพิม่เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งนวตักรรมนัน้ ๆ บุคคลทีม่อีิทธพิล
ต่อการยอมรบันวตักรรม ช่องทางการสัง่ซื้อ ดา้นนวตักรรมจ าเป็นต้อง
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โอกาสในการเลอืกซื้อสนิคา้นวตักรรม และดา้น
อายุการใช้งาน โดยเป็นการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบชนิดให้
เลอืกตอบ (Multiple Choices) ทัง้สิน้ 9 ขอ้ 
 4. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่นีวตักรรม ไดแ้ก่ 
ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ์ และการตลาดตามหลกั 4P (ด้านการตลาด
ในผลิตภณัฑ์) 4E (ด้านความคาดหวังของผู้บริโภค) 4C (ด้านการ
แกปั้ญหาของผูบ้รโิภค) จ านวน 51 ขอ้ แบบสอบถามเป็นการใหร้ะดบั
ความส าคัญ ม ี5 ระดบัได้แก่ 5 เท่ากับ มากที่สุด 4 เท่ากบั มาก 3 
เท่ากบั ปานกลาง 2 เท่ากบัน้อย และ 1 เท่ากบัน้อยทีสุ่ด 
 การแปลผลคะแนน จะพจิารณาคะแนนเฉลี่ยอ้างอิงจากค่า
กลาง (Midpoint) เป็นเกณฑ์ในการแปลความหมาย (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2553 ) 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ มาก 
 คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ มากทีสุ่ด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัท าการเก็บขอ้มูลเองเพื่อให้
ขอ้มลูถูกตอ้งและเทีย่งตรง โดยแจกแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายที่
เขา้มาซื้อสนิคา้ OTOP ภายในงานออกรา้น และเกบ็แบบสอบถามทนัที
ทีต่อบเสรจ็เรยีบรอ้ย 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูและสถติทิีใ่ช้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การแจกแบบสอบถามทัง้หมด มาท าการวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
อภิปรายผล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมานด้วย Chi-Square Test เพื่อใช้ทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 
3) สรปุ 
 จากการเก็บขอ้มลูทัง้หมดผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูบ้รโิภคพบว่ากลุ่มผูบ้รโิภคเกอืบทัง้หมดเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 
91.00 ส่วนเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 9.00  
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูอายุของผูบ้รโิภคและจ าแนกตาม Generation 
อายุ จ านวน ร้อยละ Gen 

25 - 29 ปี 15 15.00 Gen Y 
30 - 39 ปี 29 29.00 Gen X 
40 - 49 ปี 35 35.00 Gen X 
มากกวา่ 50 ปี 21 21.00 BabyBoomer 
รวม 100 100.00 - 

                                      
Patota, Schwarz and Schwarz 2007 (อ้างถงึในฉฐัจุฑา 

นกจนัทร,์ 2554) ไดใ้หค้วามหมายเจนเนอเรชัน่ (Generation) คอืกลุ่ม
ผู้คนที่มีประสบการณ์ร่วมกันและจดจ าเหตุการณ์ส าคัญๆ ร่วมกัน 
ในช่วงชีวิตของกลุ่มคน รุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งประสบการณ์และ
ความจ าเหล่านี้ ท าใหค้นกลุ่มนี้มคีวามเชื่อ ค่านิยมและความคดิความ
คาดหวงัคลา้ยๆ กนั 

จากขอ้มลูพื้นฐานเหล่านี้ พบว่าผูป้ระกอบการทีม่าออกรา้น
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าส าเร็จรูปส าหรับผู้หญิง  ท าให้
อัตราส่วนของเพศ นัน้พบว่ามเีพศหญิงมากกว่าเพศชาย และหาก
จ าแนกข้อมูลพื้นฐานตามกลุ่มอายุจะเห็นถึงความแตกต่างว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคสนิคา้ OTOP มากกว่าครึง่อยู่ในช่วง Gen X มอีายุระหว่าง  
30 - 49 ปี คดิเป็นร้อยละ 64.00 ซึ้งเป็นคนวยัท างาน พฤติกรรมของ
คนกลุ่มนี้ คือ  การชอบอะไรง่าย  ๆ โดยไม่ต้องเป็นทางการ  ให้
ความส าคญักบัเรื่องความสมดุลระหว่างงานกบัครอบครวั (Work–life 
balance) มแีนวคดิและการท างานในลกัษณะรูทุ้กอย่างและท าทุกอย่าง
ไดเ้พยีงล าพงัไมพ่ึง่พาใคร เป็นตวัของตวัเองสูง มคีวามคดิเปิดกวา้ง มี
ความคดิสร้างสรรค์ ยกตวัอย่างเช่น การมองว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรอื
การหย่าร้างก็เป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับเรื่องเพศที่ 3 ซึ่งต่างจาก
กลุ่มเบบีบ้มูเมอรท์ีม่องเรือ่งทางสงัคมเหล่านี้เป็นเรื่องผดิจารตีประเพณี 
โดยกลุ่ม Gen Baby Boomer คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 ซึ่งมอีายุมากกว่า 
50 ปีขึน้ไป ปัจจุบนัเริม่เขา้สู่วยัชราแลว้ซึ่งสอดคลอ้งกบัสงัคมผูสู้งอายุ
ของไทยในอนาคต คนกลุ่มนี้จงึเป็นคนทีม่ชีวีติเพื่อการท างาน เคารพ
กฎเกณฑ ์กตกิา มคีวามอดทนสงู ทุ่มเทใหก้บัการท างานและองค์กร มี
ความประหยดั อดออม จงึมกีารใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมดัระวงั 
กว่าคนในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นประเภท 
"อนุรกัษนิยม" เป็นคนที่เคร่งครดัในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คน
กลุ่มนี้ถอืว่ามจี านวนมากทีสุ่ดในสงัคมปัจจุบนั และกลุ่ม Gen Y คดิเป็น
รอ้ยละ 15 ตามล าดบั ซึ่งใน Gen Y ทีม่อีายุระหว่าง 25 – 29 ปี ตาม
กลุ่มตวัอย่างทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูขา้งตน้ เป็นกลุ่มคนทีค่นกลุ่มนี้อยู่ในทัง้ช่วง
วยัเรยีน และวยัท างาน และจากการทียุ่คนี้เป็นยุคทีม่เีทคโนโลยเีขา้มา
เกีย่วขอ้ง จงึท าใหค้นกลุ่มนี้จะมคีวามสามารถในการท างานทีเ่กีย่วกบั
การ ตดิต่อสือ่สาร ดา้นเทคโนโลยไีอท ีใชค้วามคดิสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ ๆ 
รวมทัง้สามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างไดใ้นเวลาเดยีวกนั พฤติกรรม
การตดัสนิใจซื้อจงึแปรผนัไปตามลกัษณะสงัคมยุคดจิติอล (เดชะ วฒัน
ไพศาล 2557 : 54 - 56) 
 

 
รปูท่ี 1 แสดงขอ้มลูการเปรยีบเทยีบความตอ้งการหลกัในการตดัสนิใจ

ซื้อสนิคา้ OTOP กบัช่วงอายุในแต่ละ Generation 
 
 จากรูปที่ 1 พบว่าผู้บริโภคแต่ละ Generation มีความ
ต้องการหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05* โดยผูบ้รโิภค Gen Y มคีวามต้องการ
ด้านความทนทาน ความสวยงาม และราคาถูกอย่างใกล้เคียงกนัใน
ระดบักลาง ๆ แต่ให้ความสนใจด้านสนิค้ามคีุณค่าเป็น 0 ผดิกบักลุ่ม 
Gen B หรอื Babyboomer ทีม่องว่าสนิคา้ OTOP เป็นสนิคา้ทมีคีุณค่า
คดิเป็นร้อยละ 20.00 ซึ่งมากที่สุดในจ านวนความคดิเห็นทัง้หมด ใน
ดา้น Gen X1 (อายุระหว่าง 30-39ปี) ทีเ่ป็นวยักลางคนท างานมาไดส้กั
ระยะจะใหค้วามส าคญักบัความสวยงามมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 
ในขณะที ่Gen X2 (อายุระหว่าง 40-49ปี) ทีม่อีายุใกลเ้คยีงกบั Gen B 
จะใหค้วามส าคญักบัเรือ่งการไดร้บัการยกย่องจากสงัคม คดิเป็นรอ้ยละ 
15.00 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พรนิภา  หาญมะโน , 2558 ) ที่
กล่าวถงึพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของกลุ่ม Generation B Generation X 
และ Generation Y ที่รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ ว่ากลุ่ม Gen Y จะให้
ความส าคัญกบัความสวยงามของผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับแรกและ
รายไดก้บัช่วงอายุ มผีลต่อการใหคุ้ณค่าใหผ้ลติภณัฑจ์าก OTOP 
 
ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มลูกลุ่มอายุของผูบ้รโิภคมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ซื้อสนิคา้แต่ละประเภทแตกต่างกนั 

อตัราส่วน : รอ้ยละ  n = 100 
ประเภทสินค้า Gen Y Gen X1 Gen X2 Gen B 

เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 2.00 22.00 15.00 9.00 

ผา้ผนื/ผา้ทอ 1.00 3.00 19.00 10.00 

ผา้พนัคอ/คลุมไหล่ 5.00 0.00 1.00 0.00 

ของตกแต่งบ้าน 2.00 2.00 0.00 2.00 

หมวก 1.00 1.00 0.00 0.00 

กระเป๋า 4.00 1.00 0.00 0.00 

รวม 15.00 29.00 35.00 21.00 
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 จากตารางที ่2 พบว่าผูบ้รโิภคแต่ละ Generation มกีารเลอืก

ซื้อสนิค้าแต่ละประเภท แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01* โดยหากเปรยีบเทยีบอตัราส่วนสงูสุดตามล าดบัแลว้ กลุ่ม Gen Y 

ใหค้วามสนใจสนิคา้ประเภทผา้พนัคอผา้/คลุมไหล่ คดิเป็นรอ้ยละ 5.00  

กลุ่ม Gen X1 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบัสนิคา้ประเภทเสื้อผา้

ส าเร็จรูป คดิเป็นรอ้ยละ 22.00 กลุ่ม Gen X2 ให้ความสนใจสนิค้า

ประเภทผา้ผนืและผา้ทอ คดิเป็นร้อยละ 19.00 และกลุ่ม Gen B ให้

ความสนใจสนิค้าประเภทเสื้อผ้าส าเร็จรูปและผ้าผนื/ผ้าทอ เท่าๆ กนั 

คิดเป็นร้อยละ 9.00 และร้อยละ10.00 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับ

พฤตกิรรมของแต่ละ Generation กลุ่มอนุรกัษ์นิยมอย่าง BabyBoomer 

หรอื Gen B จะชอบความโบราณของลายทอที่เป็นเอกลกัษณ์จงึให้

ความสนใจกบัผ้าทอ และเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากกลุ่ม OTOP ส่วนใหญ่

นิยมใช้ผา้ทอเป็นวตัถุดบิหลกัในการตดัเยบ็ ส่วนกลุ่ม Gen X ที่ให้

ความส าคญักบัสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ส าเรจ็รูป เนื่องจากชวีติการท างาน

ทีต่อ้งการความเป็นทางการ รวมถงึนโยบายการอนุรกัษ์ผา้ไทยในส่วน

ราชการ ในขณะทีก่ลุ่มคนยุคดจิติอลอย่าง Gen Y เลอืกทีจ่ะใหค้วาม

สนใจกบัสนิคา้ชิน้เลก็ทีเ่ลอืกซื้อไดง้่ายกว่า และสามารถน าไปประยุกต์

กบัเสือ้ผา้แฟชัน่ในยุคปัจจุบนัได ้
 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มลูการเปรยีบเทยีบ ช่วงอายุในแต่ละ Generation 
ต่อจ านวนเงนิทีใ่ชซ้ื้อสนิคา้ OTOP 

อตัราส่วน : รอ้ยละ  n = 100 
จ านวนเงินท่ีใช้ซ้ือสินค้า Gen Y Gen X1 Gen X2 Gen B 

ต ่ากวา่ 500 บาท 12.00 2.00 4.00 0.00 
501 – 1,000 บาท 2.00 19.00 2.00 3.00 
1,001 – 3,000 บาท 1.00 8.00 28.00 7.00 
3,001 – 5,000 บาท 0.00 0.00 0.00 3.00 
5,001 บาทขึน้ไป 0.00 0.00 1.00 8.00 

รวม  15.00 29.00 35.00 21.00 
 
 จากตารางที่  3  พบว่าระดับอายุของผู้บริโภคแต่ละ 
Generation มีผลต่อจ านวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01* ซึ่งอายุที่มากขึ้น มแีนวโน้มรายได้ที่
มากขึน้ สามารถจ่ายเงนิเพือ่สนิคา้ในเพดานราคาทีแ่พงขึน้ตามไปดว้ย 
โดยกลุ่ม Gen B นัน้ เป็นกลุ่มทีจ่่ายเงนิในราคาทีแ่พงทีสุ่ด คอื 5,001 
บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 แต่ในขณะที ่Gen Y จ่ายเงนิเพื่อซื้อ
สนิคา้ในกลุ่มราคาต ่าทีสุ่ด คอื ต ่ากว่า 500 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงขอ้มลูการยอมรบัและแพร่กระจายนวตักรรมของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค ตามแต่ละช่วง Generation 

พฤติกรรมท่ีบ่งบอก
ตวัตนของผู้บริโภค 

Gen 
Y 

Gen 
X1 

Gen 
X2 

Gen 
B 

Total 
100.00 

มคีวามกลา้ทดลองสนิคา้
ใหม ่ๆ ทีเ่พิง่เคยเจอ 2.00 2.00 1.00 0.00 5.00 

ชอบเผยแพรส่ิง่ด ีๆ ต่อ
เพื่อนรว่มงานหรอืคน

รูจ้กั 
5.00 1.00 1.00 10.00 17.00 

ไตรต่รองอย่างละเอยีด
เสมอ ในการซือ้สนิคา้ 4.00 14.00 8.00 4.00 30.00 

จะซือ้เฉพาะทีจ่ าเป็น 
ตอ้งซือ้เทา่นัน้ 2.00 10.00 2.00 2.00 16.00 

ซือ้เฉพาะสนิคา้เดมิที่
ม ัน่ใจและเคยใชซ้ ้า ๆ 2.00 2.00 23.00 5.00 32.00 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าอายุและพฤติกรรมการยอมรบัและ

เผยแพร่นวตักรรม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01* 
โดยหากดูผลรวมของแต่ละ Generation เพื่อหาว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการยอมรบัและการเผยแพร่นวตักรรมอย่างไร ตามทฤษฎ ี
การแพร่กระจายทางเทคโนโลยทีีย่อมรบัมากที่สุดในโลกของ Everett 
Roger ทีเ่รยีกว่าทฤษฎี Diffusion of Innovation ซึ่งใหค้ าจ ากดัความ
แหละความหมายของกลุ่มคนในสงัคมทีจ่ะยอมรบันวตักรรมดงัรูปภาพ
ต่อไปนี้ 
 

 
รปูท่ี 2 แสดงทฤษฎ ีDiffusion of Innovation 

ทีม่า : (Rogers, Everett M 1983) 
  

ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคที่ผู้ว ิจ ัยท าการศึกษาในทุก Generation 

รวมกนัแลว้ กลุ่มทีม่พีฤตกิรรมกลา้ทดลองสนิคา้ใหม่ ๆ จดัอยู่ในกลุ่ม 

innovators คดิเป็นร้อยละ 5.00 พฤติกรรมชอบเผยแพร่สิง่ด ีๆ ต่อ

เพื่อนร่วมงานหรอืคนรูจ้กั อยู่ในกลุ่ม Early Adopters คดิเป็นรอ้ยละ 

17.00 พฤตกิรรมไตร่ตรองอย่างละเอยีดเสมอ ในการซื้อสนิคา้ จดัอยู่ใน

กลุ่ม Early majority คิดเป็นร้อยละ 30.00 พฤติกรรมซื้อเฉพาะที่

จ าเป็นต้องซื้อเท่านัน้ อยู่ในกลุ่ม Late majority คดิเป็นรอ้ยละ 16.00 

และ พฤติกรรมซื้อเฉพาะสนิค้าเดิมที่ม ัน่ใจและเคยใช้ซ ้า ๆ จดัอยู่ใน

กลุ่ม Laggards คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 ตามล าดบั (Rogers, Everett M 

1983) แต่จะมีความแตกต่างกับทฤษฎีข้างต้นเล็กน้อยโดยที่กลุ่ม

ตวัอย่างทีท่ าการศกึษานี้จะม ีเปอร์เซ็นของกลุ่ม Laggards ทีส่ลบักบั 

กลุ่ม Late Majority จากผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

ท าการศกึษานัน้ เป็นกลุ่มทมีกีลุ่มอายุมาก ไดแ้ก่ กลุ่ม Gen X2 และ 

Gen B ซึ่งเลอืกตอบ พฤตกิรรมตามกลุ่ม Laggards มพีฤตกิรรมการ

เลอืกซื้อสนิคา้เดมิซ ้า ๆ หลงใหลในความโบราณของผา้ทอ เนื่องจาก

เป็นคนอนุรกัษ์นิยม พฤตกิรรมจงึไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปตามสงัคม แต่จะ

อยู่กบัสิง่เดมิที่เคยใช้ แต่ไม่ได้ซื้อสนิค้า OTOP เพราะความจ าเป็น 
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สดัส่วนหลกัจงึไมไ่ดใ้นกลุ่ม Late Majority แต่ซื้อเพราะความชอบในเอ

ลกัษณ์ที่หาไม่ได้จากสนิคา้ทัว่ไป ท าให้กลุ่ม Laggards มเีปอร์เซ็นที่

มากกว่าตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 5 แสดงนวตักรรมทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจ และอยากใหม้ใีน
ผลติภณัฑ ์OTOP โดยจ าแนกตาม Generation 
ช่วงอาย ุ ด้านการ

ทอผา้ 
ด้านการ
ย้อมสี 

ด้านการ
ตดัเยบ็ 

ด้านการตกแต่ง
คณุสมบติัเพ่ิม 

Gen Y 2.00 6.00 6.00 1.00 
Gen X1 3.00 14.00 8.00 4.00 
GenX2 18.00 5.00 15.00 1.00 
Gen B 15.00 2.00 3.00 1.00 
รวม 38.00 27.00 28.00 7.00 

 
 จากตารางที ่5 พบว่า ช่วงอายุมผีลต่อนวตักรรมทีผู่บ้รโิภค
ใหค้วามสนใจ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01* โดยผลการวจิยันี้
แบ่งกลุ่มจากแนวโน้มการตอบค าถามทีใ่กลเ้คยีงกนั แบ่งออกได ้2 กลุ่ม
คอื กลุ่มทีอ่ายุน้อย ไดแ้ก่ Gen Y และ Gen X1 (อายุเฉลีย่ 25 – 39 ปี) 
ให้ความสนใจกบันวตักรรมด้านการย้อมสีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และกลุ่มทีม่อีายุมาก ได้แก่ Gen X2 และ Gen B (อายุเฉลีย่ 40 
– 50 ปีขึน้ไป) ใหค้วามสนใจกบันวตักรรมดา้นการทอผา้มากทีสุ่ด คดิ
เป็นร้อยละ 38.00 แต่นวตักรรมด้านดารตกแต่งคุณสมบัติเพิ่มนัน้ 
ผู้บรโิภคได้ให้ความสนใจเพยีงเล็กน้อย คดิเป็นร้อยละ 7.00 เท่านัน้ 
อาจเพราะว่า การตกแต่งคุณสมบตัขิองผา้ (Finishing) ยงัไม่เป็นทีรู่้จกั
แพร่หลายในสงัคม จงึไม่เกิดการยอมรบันวตักรรมและการเผยแพร่
นวตักรรมไปสู่วงกวา้ง 
  
ตารางท่ี 6 แสดงขอ้มลูช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้ OTOP ทีม่นีวตักรรม 

ช่วงอาย ุ
ระบบ
Online 

ซ้ือกบั
ผู้ขายจาก
งานแฟร ์

ห้างสรรพ 
สินค้า 

ซ้ือจาก
แหล่งผลิต
โดยตรง 

Gen Y 10.00 5.00 0.00 0.00 
Gen X1 0.00 24.00 1.00 4.00 
Gen X2 0.00 35.00 0.00 0.00 
Gen B 1.00 18.00 0.00 2.00 
รวม 11.00 82.00 1.00 6.00 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ช่วงอายุมผีลต่อช่องทางการสัง่ซื้อ
สินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* โดยกลุ่ม Gen Y 
สามารถเปิดรบัการซื้อสนิคา้ OTOP ทีม่นีวตักรรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Facebook/Line/website) คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ในคณะที ่Generation 
อื่น ๆ นิยมซื้อสินค้าผ่านร้านจ าหน่าย หรือการออกงานแสดงสินค้า 
งานแฟร์ของผู้ขายโดยตรงเท่านัน้ เพื่อทดลองนวัตกรรมก่อนการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ Gen X1 คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 Gen X2 คดิเป็นรอ้ย
ละ 35 และ Gen B คดิเป็นรอ้ยละ 18 ตามล าดบั 
 
 

4) ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจซื้อและการยอมรบันวตักรรม ในผลติภณัฑ์สิง่ทอประเภทผ้า
และเครือ่งแต่งกายจากวสิาหกจิชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์  
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าสิ่งทอประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย จากกลุ่ม OTOP ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่ม 
Generation X เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัซื้อ ซึ่งความต้องการหลกัใน
การตดัสนิใจซื้อคอื ความสวยงาม และการไดร้บัการยกย่องจากผู้พบ
เห็น หากกลุ่มเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑ์คือ ผู้หญิงวยัท างาน ใน 
Gen X ทีรู่ส้กึว่าการไดส้วมใส่ผา้ไทย ท าใหไ้ดร้บัการยกย่องจากสงัคม 
ดูมคีวามน่าเชื่อถือ ผู้ประกอบการควรส่งเสรมิด้านความสวยงามของ
ลวดลายการทอ และ ความเป็นทางการของรูปแบบผลติภณัฑ์ ส่วน
นวตักรรมนัน้ ถูกมองว่าเป็นส่วนที่เขา้มาเสรมิในการตดัสนิใจ ไม่ใช่
แรงจงูใจหลกัในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ OTOP 

2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซื้อสนิค้าประเภทเสื้อผ้าส าเรจ็รูป 
สิง่ส าคญัทีต่อ้งค านึงถงึกค็อื การวางลายทอของผา้ในการน ามาแปรรูป 
ตอ้งวางใหม้คีวามสมดุลและสวยงาม รูปแบบของแพทเทริ์น ขนาดของ
ไซส์ต้องไดม้าตรฐาน รวมถงึคุณภาพของการตดัเยบ็ ตะเขบ็ และการ
เลอืกเนื้อสมัผสัของผ้า เพราะเมื่อรูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม ท าให้
ลกูคา้เกดิความสนใจเขา้มาดูสนิคา้ในรา้น ผวิสมัผสัของสนิคา้จะถูกน า
มาร่วมการตดัสนิใจ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซื้อสนิคา้ชิน้นัน้ ๆ แต่ Gen Y จะ
สนใจในสนิคา้เลก็ ๆ ทีซ่ื้องา่ย สามารถน าเศษผา้ทีเ่หลอืจากการแปรรูป
เสือ้ผา้ มาสรา้งเป็นผลติภณัฑใ์หม ่ๆ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายหลกัจาก 
Gen X สู่ Gen Y ไดอ้กีดว้ย 
 3. ราคาทีผู่้บรโิภคยอมจ่ายกลุ่ม Gen B สามารถจ่ายใน
ราคาสงูทีสุ่ดได ้คอืมากกว่า 5,001 บาทขึน้ไป ส าหรบัชิ้นงานทีม่คีวาม
โดดเด่น ท ายาก หรือมีคุณค่าจากงานท ามือ เพราะผ้าผือ /ผ้าทอ 
เปรยีบเสมอืนของสะสม หรอืของขวัญที่มมีูลค่า ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัความ
ยากและความสวยงามของลายทอ ในขณะที ่Gen X จะยอมจ่ายเงนิกบั
สนิคา้ราคา กลาง ๆ อยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาท ฉะนัน้เสื้อผ้าส าเรจ็รูป
หรอืผ้าทอที่จะขายกลุ่ม Gen X ควรมรีาคาอยู่ในระดบันี้ แต่ถ้าหาก
ต้องการเลือกหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็น Gen Y สนิค้าต้องดู
ทนัสมยัและราคาควรอยู่ในระดบั 500 – 1,000 บาทเท่านัน้ 
 4. หากตอ้งการน าเสนอนวตักรรมเกีย่วกบัผา้ทอ เพื่อออกสู่
ตลาดครัง้แรกควรน าเสนอ ผลติภณัฑ์กบักลุ่ม Gen B เพราะมกี าลงัซื้อ
สูงที่สุด อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่ม innovators ที่ชอบทดลองหรอืกล้าที่จะ
ลองสิง่ใหม่ แต่คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งมคีวามเป็น Early Adopters ทีช่อบ
เผยแพร่สิง่ด ีๆ ต่อเพื่อนร่วมงานหรอืคนรู้จกั และหากชื่นชอบ ถูกใจ
หรอืมัน่ใจในผลติภณัฑก์จ็ะมคีวาม royalty ใหก้บัแบรนดส์งู 
 5. นวัตกรรมที่ควรแก่การพัฒนาให้เกิดกับผลิตภัณฑ ์
OTOP คอืนวตักรรมดา้นลายทอ เพราะสดัส่วนของกลุ่มผูบ้รโิภค Gen 
B และ Gen X กว่า 1 ใน 3 ในความสนใจนวตักรรมในดา้นมมีาก แต่ถา้
หากนวตักรรมด้านการยอ้มส ีการเล่นสใีนผ้าทอ จะได้รบัความสนใจ
จากกลุ่มทีม่อีายุน้อยมากกว่า อย่างเช่น Gen Y ทัง้นี้อาจจะต้องเลอืก
ว่ากลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ คอืกลุ่มใดจะไดน้ ามาเป็นแนวทางใน
การพฒันาผลติภณัฑ ์เพือ่ใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการไดม้ากทีสุ่ด 
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 6.ช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัสนิคา้ทีม่นีวตักรรมผูว้จิยั
คดิว่าในขัน้แรกควรน ามาเปิดตวัในงานแสดงสนิค้า เพื่อดูผลตอบรบั
ของกลุ่มผู้บริโภค ว่าสามารถยอมรับนวัตกรรมนัน้ ๆ ได้หรือไม ่
เพราะว่า งานออกรา้นถอืเป็นแหล่งรวมของสนิคา้พืน้เมอืง ทีด่งึดูดกลุ่ม
ผู้ที่สนใจเขา้มาเลอืกซื้อสินค้า แล้วจงึท าการตลาดแบบ Online ใน
ภายหลงั แต่ถ้าหากกลุ่มเป้าหมายคอื Gen X2 – Gen B ทีม่อีายุมาก
นัน้ ผลตอบรบัจากช่องทางออนไลน์น่าจะไม่ดเีท่าทีค่วร นอกจากว่าจะ
ใชเ้ป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้โดยตรง ส าหรบัการสัง่ซื้อที่
ตอ้ง Pre-Order หรอืสัง่ทอพเิศษ สามารถใชช้่องทางนี้ เพื่อใหผู้บ้รโิภค
ไดต้ดิตามผลงานทีก่ าลงัอยู่ในกระบวนการผลติ จนกว่าสนิคา้จะถงึมอื
ผูบ้รโิภค 
 
5) กิตติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ ผศ. ดร.กรทพิย ์วชัรปัญญาวงศ์ เตชะ
เมธีกุล ที่เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาที่ดีในการท าวิจยัในครัง้นี้  และ
ขอบคุณทมีงานคุณภาพทีร่่วมกนัช่วยเกบ็แบบสอบถามในการท าวจิยั 
จนผ่านลุลวงไปได้ด้วยด ีขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวจิยัทุก
ท่าน ทีท่ าใหบ้ทความนี้เสรจ็สมบรูณ์ 
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 บทคดัย่อ  
        วตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศกึษาระบบการตลาดปลาสวยงามของ
ญี่ปุ่ นในมุมมองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพฒันาการส่งออก
ปลาสวยงามของประเทศไทย การวจิยัด าเนินควบคู่ระหว่างเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่ม
ตวัอย่าง สุ่มแบบหลายขัน้ตอนจ านวน 400 คน และแบบเจาะจงจ านวน 10 
คน สถิตทิีใ่ช ้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า 
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ นมกีารด าเนินการตัง้แต่ผู้ผลิตถึงผู้บรโิภค 
โดยจะมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึน้อยู่กบัปัจจยัทีเ่กดิขึน้ภายนอกตลาด 
ซึ่งผลักดันให้ระบบการตลาดต้องปรบัตาม ส่งผลกับการด าเนินการทาง
การตลาด ปัจจยัซื้อขายจะเน้นคุณภาพของปลาเป็นหลัก การพัฒนาการ
ส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยยงัมโีอกาสในการขยายตลาดส่งออก  
เพื่อทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางของปลาสวยงามโลกได ้โดยตอ้งมุง่เน้นการพฒันาสาย
พนัธุ์ปลาเพื่อเพิม่มูลค่าการส่งออก การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่าน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต เพราะมคี่าใชจ้า่ยต ่าขยายฐานลูกคา้ได้ทัว่โลก ปลาสวยงาม
ทีส่่งออกมาก ไดแ้ก่ ปลาปอมปาดวัร ์ปลากดั ปลาทอง และปลาคารพ์  
ค าส าคญั : ระบบการตลาด, มมุมองผูบ้รโิภค, ปลาสวยงามญี่ปุ่ น, การส่งออก
ปลาสวยงามของประเทศไทย 
 
ABSTRACT 
         The purpose of research was to 1) Study marketing systems of 
Japan ornamental fishes in view of consumer in Bangkok. 2) To 
develop the export Thailand ornamental fishes. Research uses a 
variety of research techniques conducted simultaneously between 
quantitative research and qualitative research. Research tools 
questionnaire and In-depth interview. Population used in research  
400 of ornamental fish consumers in Bangkok and 10 people of 
Manufacturers and suppliers related to the Japan ornamental fishes 
import business from Japan. Statistics used in research: percentage, 
mean, standard deviation and data analysis. The research found; 
marketing system of Japan ornamental fishes is operated from the 
manufacturer to the consumer. It will change all the time depending on 
factors outside the market. Which pushed the market to adjust 

accordingly. Trading factors will focus on the quality of fish. The 
development of Thailand's ornamental fish exports also have the 
opportunity to expand export markets, need to focus on the 
development of fish species and distribution channels through online 
market. Thailand ornamental fish exports; Pompadour fish, Fighting 
fish, Goldfish and Fancy carp. 
Keywords: Marketing system, View of customer, Japan ornamental 
fishes, Export Thailand ornamental fishes 
 
1) บทน า 

เนื่องจากประเทศไทยมผีูน้ิยมเลีย้งปลาสวยงามกนัเป็นจ านวนมาก 
รสนิยมในการเลี้ยงปลาแตกต่างกนัออกไป ผูเ้ลี้ยงบางกลุ่มจะใหค้วาม
สนใจ ในปลาที่มลีกัษณะแปลกประหลาด ปลาหายาก หรือ ปลาที่มี
ล ักษณะสวยงามที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในประเทศไทย ปลากลุ่ม
ดังกล่าว จะเป็นปลาพื้นเมืองของประเทศอื่นๆ และยังไม่สามารถ
เพาะพนัธุ์ได้ในประเทศไทย เช่น ปลากระเบนโพลกาดอท ปลาปอด
ออสเตรเลยี ปลาซีบร้าไทเกอร์ เป็นต้น อีกทัง้ยงัมกีลุ่มลูกค้าอีกกลุ่ม
หนึ่ง ซึง่นิยมปลาทีม่ลีกัษณะแปลก เช่น ปลาสัน้ หรอื short body ปลา
ทีม่สีแีละลวดลายแปลกไปจากปลาปกต ิเช่น ปลาแพลตตนิัม่ ปลาเผอืก 
เป็นต้น ซึ่งปลาเหล่านี้บางชนิด จะมรีาคาสูงมาก ถึงแมจ้ะมผีู้บรโิภค
และผูผ้ลติปลากลุ่มนี้จ านวนน้อยเมือ่เทยีบกบัลูกคา้ปลาทัว่ไป แต่ ปลา
แต่ละตัวนัน้ มมีูลค่าสูงกว่ามาก และนอกจากนี้  ยังมีคู่ค้าส าคญัคือ
ประเทศญี่ปุ่ น เป็นประเทศทีม่กีารพฒันาสายพนัธุ์ปลาเป็นอนัดบัต้นๆ 
ของโลก และผู้คนในประเทศนิยมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นจ านวนมาก 
เช่น ปลาแฟนซีคาร์ฟ  และ ปลาทอง ซึ่งในประเทศญี่ปุ่ นนี้ จะมี
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงเป็นกลุ่มเฉพาะ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อการ
ประกวดเป็นหลัก ผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรมนี้  จึงเป็นปลาที่มี
คุณภาพสูงและมรีาคาแพง โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตที่มภีูมปิระเทศที่ดี มสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่มกัจะ
ประสบกบัสภาวะอากาศหนาวจดัในฤดหูนาวจนท าใหอุ้ตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และ ปลาทองไม่ได้ร ับการพฒันาเท่าที่ควร 
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เพราะตอ้งใชทุ้นในการสรา้งโรงเลี้ยงทีส่ามารถปรบัอุณหภูมไิด้ และยงั
ตอ้งพึง่น ้าจากแหล่งธรรมชาตซิึง่ไมส่ะดวกเท่าทีค่วร [1]  

ในปี 2553-2556 ปลาสวยงามทีส่่งออกเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ
ไทยได้แก่ ปลากดั  ปลาปอมปาดวัน์ ปลาหางนกยูง ปลาคาร์พ ปลา
ทอง ประเทศทีม่ชี ื่อเสยีงทัง้ดา้นการเพาะเลี้ยงและส่งออกปลาสวยงาม
ทัง้สองชนิดนี้คอืประเทศญี่ปุ่ น และยงัถอืเป็นประเทศต้นก าเนิดในการ
พฒันาสายพนัธุ์ปลาสวยงามดงักล่าว จนคนไทยเรยีกปลาสวยงามทัง้
สองชนิดนี้ว่า “ ปลาสวยงามญี่ปุ่ น ”  และยงัเป็นปลาสวยงามทีม่ลูค่า
การส่งออกสงูกว่าปลาสวยงามชนิดอื่นเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการ
ส่งออก เช่น ในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกปลาคาร์พเป็นอนัดบัที่ 1 
มูลค่าอยู่ที่ 25 ล้านบาท และปลากัดเป็นอันดับถัดมา มีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที ่17 ลา้นบาท ปรมิาณการส่งออกเมือ่คดิเป็นตวั ปลาคาร์พ
มปีรมิาณการส่งออกอยู่ที่ 2.2 ลา้นตวัและปลากดัมปีรมิาณการส่งออก
อยู่ที ่4.7 ลา้นตวั แสดงใหเ้หน็ว่าปลากดัมปีรมิาณการส่งออกทีสู่งกว่า
ปลาคารพ์มากกว่าหนึ่งเท่าตวัแต่มลูค่ากลบัน้อยกว่า [2]  

ดงันัน้การศกึษาระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ น โดยอาศยัของ
มุมมองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อพฒันาการส่งออกปลา
สวยงามของประเทศไทย จะท าใหท้ราบถงึระบบการตลาด การด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดและปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบตลาดของปลา
สวยงามญีปุ่่ น เพือ่เป็นแนวทางในการเสนอแนะปรบัปรุงการด าเนินงาน
ทางการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น และท าใหส้ามารถทราบช่องทาง
และวิธีการในการด าเนินธุรกิจปลาสวยงามให้ได้เปรียบในเชิงการ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม  อกีทัง้เป็นขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางการตลาดในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ต่อไป 

 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

        2.1) เพื่อศึกษาระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ น ในมุมมอง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
        2.2) เพือ่พฒันาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
รปูที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
3) ขอบเขตของการวิจยั 
        3.1) ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

         การวิจัยในครัง้นี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระบบ
ก า ร ต ล าดปล า ส ว ย ง ามญี่ ปุ่ น โ ด ยมุ ม ม อ งผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย  
โดยมุ่งในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาครัง้นี้ จะศึกษาแนวทางการ

วเิคราะห์ระบบตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ น รวมทัง้ศกึษาส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างตลาด พฤติกรรมตลาด และผล
การด าเนินงานทางการตลาด โดยศกึษาระบบการตลาดปลาสวยงาม
ญีปุ่่ นจากผูผ้ลติและผูจ้ าหน่าย และศกึษาส่วนประสมทางการตลาดจาก
ผูบ้รโิภค 
        3.2) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                 3.2.1) การวจิยัเชงิปรมิาณ 

 ประชากร  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค
ทีซ่ื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ นกลุ่มนี้เป็นผูม้อี านาจการตดัสนิใจในการบรโิภค
ด้วยตนเองและพักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 2,677 คน 
(สมาคมปลาสวยงาม : 2558)  

 กลุ่มตวัอย่าง ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อปลาสวยงามของญี่ปุ่ นและพกั
อาศยัอยู่กรุงเทพมหานคร ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่จะใช้
เป็นตวัแทนของประชากรโดยใช้ การค านวณของ Yamane [3] ทีร่ะดบั
ความเชือ่ม ัน่ 95% จ านวน 400 คน  

            3.2.2) การวจิยัเชงิคุณภาพ 
 ประชากร  คอื ผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

ปลาสวยงามญี่ปุ่ น ทีม่ปีระสบการณ์การท างานในธุรกจิไม่ต ่ากว่า 3 ปี 
โดยใชต้วัแทนกลุ่มตวัอย่างตามความสมคัรใจ 

 กลุ่มตวัอย่าง การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้
ก าหนดตัวอย่างจากผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจปลา
สวยงามญีปุ่่ น จ านวน 10 คน 

 
4) วิธีด าเนินการวิจยั 

การด าเนินการวจิยัจะด าเนินการวจิยั  2  ประเภท ควบคู่กนั
ไปดงันี้ 
      4.1) การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
            การวิจัยเชิงปริมาณจะสร้างเครื่องมือในรูปแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพือ่ส่งแบบสอบถามไปยงับุคคลเป้าหมายเพื่อส ารวจ
ความคดิเหน็ บุคคลเป้าหมายคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อปลาสวยงามของญี่ปุ่ น
กลุ่มนี้เป็นผูม้อี านาจการตดัสนิใจในการบรโิภคดว้ยตนเองและพกัอาศยั
อยู่กรุงเทพมหานคร    
        4.2) การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวจิยัเชงิคุณภาพประกอบดว้ย 
                4.2.1) ท าการศึกษาวิจยัจากเอกสาร โดย การรวบรวม
สบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัการส่งออกปลาสวยงามและพรรณไมน้ ้าของไทย 
การน าเขา้ปลาสวยงามของประเทศเพือ่นบา้น ทีเ่ป็นผูผ้ลติ และส่งออก
ปลาสวยงามทีส่ าคญั โดยการค้นจากเอกสาร สบืคน้จาก Internet ค้น
จากขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
                4.2.2) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ไดแ้ก่ การ
สัมภาษณ์บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจปลาสวยงามญี่ปุ่ น อาท ิ
ผู้ประกอบการน าเข้าปลาสวยงามญี่ปุ่ น ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ ายปลา
สวยงามญีปุ่่ น ทีเ่ป็นรายใหญ่ของประเทศไทย  
5) การรวบรวมข้อมลู 
        5.1) แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) 

ขอ้มลูปฐมภูมทิีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้
ศกึษาไดอ้อกแบบขึน้มาเพือ่ท าการเกบ็ขอ้มลูในภาคสนาม (Field Data 

ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่น 

การส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย 

ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่น 
ในมุมมองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวทางการพฒันาการสง่ออก 
ปลาสวยงามของประเทศไทย 
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Collection) โดยใช้แบบสอบถามความคดิเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง ที่ได้
ค านวณจากสตูรการหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 
95   การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้  
        5.2) แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 

เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการศกึษาคน้ควา้จากเอกสารการวจิยั 
หนงัสอื รายงาน บทความต่าง ๆ  เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet) ทัง้
ทีเ่ป็นของหน่วยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิยัครัง้นี้ 
ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ

 
6) การวิเคราะหข้์อมลู 
        ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ในครัง้นี้  เ ป็นข้อมูล เชิงคุณภาพ 
(Qualitative) เพือ่สรุปผลผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดย
มขี ัน้ตอนในการวเิคราะห์ ดงันี้ 
        6.1) การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ด้านสภาพและปัญหาในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระบบการตลาดปลาสวยงามของ
ประเทศญี่ปุ่ น  ในมุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อ
พฒันาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยโดยจะด าเนินการดงันี้
  
                 6.1.1) ก าหนดประเดน็ทีท่ าการวเิคราะห์ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ น และดา้นการพฒันาการส่งออกปลา
สวยงามของไทย 
             6.1.2) ก าหนดประเด็นทีจ่ะท าการวิเคราะห์ ตามกรอบ
แนวคดิของการวจิยั   
                6.1.3) ก าหนดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ตามเกณฑ์ที่จะ
วเิคราะห์ตามกรอบแนวคิด 2 ด้านข้างต้นที่สอดคล้องกบัการศึกษา
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ น  ในมุมมองผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเพือ่พฒันาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย 
 
7) ผลการวิจยั 
        7.1) สรุปผลการวจิยัเชงิปรมิาณ 
                   7.1.1) ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนมากมเีพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 67.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก
มอีายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.5   กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมอีาชีพ
ธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ คดิเป็นรอ้ยละ 49.75  รายไดส้่วนบุคคลต่อ
เดือนตัง้แต่ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.25  ระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 74.5  และปลาสวยงามญี่ปุ่ นปลา
คารพ์ คดิเป็นรอ้ยละ 87.25 
                7.1.2) ส่วนที  ่2  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามดา้นระบบการตลาดปลาสวยงามญีปุ่่ น 
                ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัปัจจยัทีเ่กีย่วกบัดา้น
ผลติภณัฑ์ ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ทีร่ะดบัค่าเฉลีย่ 3.15  
ด้านราคา ค่าความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ที่ระดบัค่าเฉลี่ย 3.6 ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลีย่ 3.68 และดา้นการส่งเสรมิการตลาด ค่าความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก ทีร่ะดบัค่าเฉลีย่ 3.87 

                7.1.3) ส่วนที ่3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อปลา
สวยงามญีปุ่่ น 
             ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ น 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมกีารซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ นจากผูเ้ผลติ, ผู้
จ าหน่าย3 – 4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 32.5  แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กักบัผู้
เพาะเลีย้งปลาสวยงามญีปุ่่ นผูผ้ลติ, ผูจ้ าหน่าย เขา้มาตดิต่อโดยตรง คดิ
เป็นร้อยละ 27.75  เหตุผลที่ซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ นคุณภาพ/ลกัษณะ
ทัว่ไปของปลาสวยงาม คดิเป็นร้อยละ 18.63  เงนิทีใ่ชซ้ื้อปลาสวยงาม
ญี่ปุ่ นตัง้แต่ 5,001 – 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.25  วธิกีารช าระ
เงนิจ่ายเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 33.5  ความถีใ่นการซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ น
1 ครัง้ต่อ 2 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 34  การสัง่ซื้อปลาสวยงามช่วงเดอืน
ม.ีค. – เม.ย. คดิเป็นรอ้ยละ 36.75  และบุคคลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
สัง่ซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ นผู้มชีื่อเสยีงในการเลี้ยงปลาสวยงามญี่ปุ่ น คดิ
เป็นรอ้ยละ 37.75  
                7.1.4) ส่วนที  ่4 สรุปจากข้อ เสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เสนออยากให้
ภาครฐัมกีารจดัการประกวดปลาสวยงามญี่ปุ่ นทีเ่ป็นระดบันานาชาตใิน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลู การพฒันา
สายพนัธุ ์รวมถงึองคค์วามรูใ้หม่ๆในการเลี้ยงปลาสวยงามญี่ปุ่ น อกีทัง้
ยงัเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบัปลาสวยงามญี่ปุ่ นของประเทศ
ไทย ซึง่หากมกีารพฒันาสายพนัธุป์ลาสวยงามญีปุ่่ นทีเ่ป็นสายพนัธุ์ไทย
ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพฒันาและเพิม่มูลค่าการส่งออกปลา
สวยงามของไทยได ้
        7.2) สรุปผลการวจิยัเชงิคุณภาพ 
        จากการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ผลิตกับผู้จ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกจิการน าเขา้ปลาสวยงามญี่ปุ่ น จากประเทศญี่ปุ่ น จ านวน  10 ราย 
พบว่า ระบบโครงสรา้งตลาดของปลาสวยงามญี่ปุ่ นในประเทศไทย ม ี2 
แบบ คอื 1) ปลาสวยงามญี่ปุ่ นทีน่ าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งจะเป็น
ปลาทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นปลาที่มคีุณภาพสูง เนื่องจากมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยงแบบระบบปิดรวมถึงการควบคุมคุณภาพสายพนัธุ์  ที่
เขม้งวดของผูผ้ลติและจ าหน่ายและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่สี่วน
สนบัสนบัสนุนเพือ่การรกัษาคุณภาพของปลาสวยงามญีปุ่่ นของประเทศ
ญี่ปุ่ น อีกทัง้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับผู้ผลิตและ
จ าหน่ายในประเทศ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ  จงึท าให้
ปลาสวยงามญี่ปุ่ นที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่ นมรีาคาค่อนข้างสูง แต่ก็
ยงัคงเป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ การน าเข้าปลา
สวยงามญี่ปุ่ นจากประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัตลาดในประเทศไทยในอดีต
ส่วนมากจะน าเข้ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์  แต่ปัจจุบันสืบเนื่องจากการ
ตดิต่อสือ่สารแบบไรพ้รหมแดน ท าใหผู้เ้ลีย้งทัว่ไปทีค่่อนขา้งมกี าลงัจ่าย
สูงสามารถซื้อ เพื่อ เลี้ยงทัว่ ไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับมี
ผูป้ระกอบการรายใหมใ่นการน าเขา้ปลาสวยงามญีปุ่่ นจากประเทศญีปุ่่ น
เพิม่มากขึน้ ท าใหเ้กดิการแข่งขนัดา้นราคา ซึ่งส่งผลดกีบัผูบ้รโิภคทีจ่ะ
ได้ซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ นที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ต ่ าลง  แต่ในทาง
กลบักนักอ็าจจะท าให้ปลาสวยงามญี่ปุ่ นมมีากเกนิไปจนลน้ตลาด และ
อาจมผีลกบัปลาสวยงามญี่ปุ่ นที่ผลิตในประเทศได้ 2) ปลาสวยงาม
ญีปุ่่ นทีผ่ลติในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นปลาเพาะพนัธุ์มาจากปลาสวยงาม
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ญี่ปุ่ นทีน่ าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ นที่มสีายพนัธุ์ทีม่ชี ื่อเสยีง และมาจาก
ผู้ผลติและจ าหน่ายที่มชีื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่ น  แต่ราคาซื้อขายใน
ตลาดจะต ่ากว่าปลาทีน่ าเขา้มาจากญีปุ่่ นค่อนขา้งมาก โดยปลาประเภท
นี้จะเน้นขายส่งให้กับตลาดปลาสวยงามเพื่อน าไปขายปลีกต่อไป 
ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซื้อปลาสวยงามญี่ปุ่ นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผูเ้ลี้ยงใหม่ และ
กลุ่มทีม่คีวามสามารถในการจ่ายไมส่งูมากนกั 
 
8) การอภิปรายผล  
 ผลการวจิยัครัง้นี้ มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้   
        ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ น จากการศึกษาจากเอกสาร 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การเกบ็ขอ้มลู แบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
และการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูผ้ลติ ผูจ้ าหน่ายจ านวน 10 คน พบว่า ระบบ
การตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ นมกีารด าเนินการกิจกรรมทางการตลาด
หลายขัน้ตอน ตัง้แต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เนื่องจากระบบตลาดปลา
สวยงามญี่ปุ่ นมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กบัปัจจยัที่เกดิขึ้น
ภายนอกการตลาด ซึง่เมือ่เกดิขึน้แลว้จะผลกัดนัใหร้ะบบการตลาดปลา
สวยงามญี่ปุ่ นต้องปรบัตาม เช่น การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั 
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีการขยายตวัของประชากร เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนส่งผลกับการด าเนินการทางการตลาดทัง้  4 ด้าน คือ  ด้าน
ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิ
การตลาดและการส่งเสรมิของภาครฐั โดยขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมเีพศชาย ส่วนมากมอีายุ 
31-40 ปี มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอิสระ รายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน
ตัง้แต่ 30,001 – 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.25  ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีและปลาสวยงามญีปุ่่ นทีเ่ลอืกซื้อเป็นปลาคารพ์มากกว่าปลา
ทอง ปัจจยัทีซ่ื้อขายปลาสวยงามญีปุ่่ นส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพของปลา 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ [4] ได้ศึกษาเรื่อง  ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดทีม่ผีลต่อการซื้อปลาสวยงามของรา้นคา้ปลกีปลาสวยงามใน
จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมอีายุ
ระหว่าง 30-39 ปีวุฒกิารศกึษาสงูสุดระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าและ
ประกอบอาชพีจ าหน่ายปลาสวยงามเป็นเวลา 3- 6 ปีมรีายไดจ้ากการ
จ าหน่ายปลาสวยงามต ่ากว่า 20,000 บาทต่อเดอืนโดยลกัษณะของรา้น
เป็นรา้นคา้ปลกีซึ่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของรา้นจดัซื้อ
ปลาสวยงามจากผูเ้พาะเลีย้งปลาสวยงามจ านวน 1-2 รายและรูจ้กักบัผู้
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยการที่ผู้เพาะเลี้ยงเขา้มาติดต่อเองโดยตรง
เหตุผลที่เลือกซื้อปลาสวยงามจากแหล่งที่ซื้อคือคุณภาพ/ลักษณะ
โดยทัว่ไปของปลาสวยงามส่วนใหญ่น าปลาสวยงามมาจ าหน่าย 1-5 
ชนิดซึ่งปลาที่น ามาจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นปลาหางนกยูงและใน
ระยะเวลา 1 เดอืนผูต้อบแบบสอบถามไดท้ าการจดัซื้อปลาสวยงามโดย
มกีารจดัซื้อปลาหางนกยูงในปรมิาณมากทีสุ่ดคอืประมาณ 20,020 ตวั
ต่อเดอืนและมนีโยบายในการจดัซื้อปลาสวยงามจากแหล่งทีซ่ื้อคอืตาม
กระแสนิยมโดยส่วนใหญ่มกีารช าระเงนิโดยการจ่ายเงนิสดและมคีวามถี่
ในการสัง่ซื้อปลาสวยงามคอื 4 ครัง้ต่อเดอืนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มที่
มผีลต่อการจดัซื้อปลาสวยงามเป็นล าดบัแรกคอืระดบัความตอ้งการของ
ลูกค้าปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดซื้อปลาสวยงามล าดับแรกคือ
วตัถุประสงค์ของรา้น เนื่องจาก มผีู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมากในตลาด 
ปรมิาณการซื้อขาย ของผูข้ายแต่ละราย เมื่อเทยีบกบัปรมิาณซื้อขาย

โดยรวมของตลาดจงึมสีดัส่วนปรมิาณน้อย  ราคาสนิค้าและบรกิารใน
ตลาดจะเป็นราคาเดียวกนั หรือ ราคาตลาด โดยหน่วยธุรกิจแต่ละ
หน่วยจะไมม่อีทิธพิลในการก าหนดราคาแต่ผูเ้ดยีว และ ณ เวลาหนึ่ง ๆ 
ตลาดนี้จะมเีพยีงราคาเดยีว  สนิคา้ทีอ่ยู่ในตลาดจะไม่มคีวามแตกต่าง
กนัทัง้ดา้นรปูลกัษณ์ คุณภาพ และเป็นสนิคา้ข ัน้ปฐมภูมไิม่มกีารกดีกนั
การเขา้มาของธุรกจิรายใหม ่หน่วยธุรกจิรายใหมส่ามารถเขา้มาแข่งขนั
ในตลาดได้อย่างเสรี และหน่วยธุรกิจเดิมที่ไม่ประสบความส าเร็จก็
สามารถออกจากตลาดไดโ้ดยง่าย และจะไม่กระทบต่อราคาสนิคา้ผูซ้ื้อ
และผูข้ายจะมคีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไปของสภาพตลาด ราคาสนิคา้
และบริการในตลาดเป็นอย่างดี ดังนัน้ การขายสินค้าที่สูงกว่าราคา
ตลาดของหน่วยธุรกจิหนึ่งๆ จะท าไม่ได้ ในขณะเดยีวกนัในแง่ของการ
ซื้อในลกัษณะกดราคาต ่ากว่าราคาตลาดกจ็ะท าไมไ่ดใ้นระบบการตลาด
ปลาสวยงามญี่ปุ่ นเช่นกนั ส าหรบัโอกาสในการขยายตลาดส่งออกปลา
สวยงามยงัเปิดกว้างอีกมาก โดยเฉพาะช่องทางการจดัจ าหน่ายปลา
สวยงามผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต เพราะมคี่าใชจ้่ายต ่าและมโีอกาสขยาย
ฐานลูกค้าได้อย่างกวา้งขวางทัว่โลก ท าใหใ้นช่วงทีผ่่านมา มผีูส้่งออก
รายใหม่ ๆ อาศยัช่องทางการตลาดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] การผลส ารวจการ
ส่งออกปลาสวยงามทัว่โลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิปี 2541 มมีลูค่า 1,836 ลา้นบาท  มลูค่าการส่งออกของ
ไทยจากกรมศุลกากร 200 – 300 ลา้นบาท  ซึ่งความเป็นจรงิประเทศ
ไทยส่งออกปลาสวยงามมากกว่าพนัล้านบาท  นอกจากนี้ข้อมูลของ 
INFOFISH ปี พ.ศ. 2554 การส่งออกปลาสวยงามทัว่โลกมมีูลค่า 
37,539 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้ความจริงมากกว่า  ประเทศที่
น าเข้าปลาสวยงามจากไทย  ได้แก่  อเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
ประเทศในสหภาพยุโรป  ปลาที่มกีารส่งออกมาก ได้แก่ ปลาปอม
ปาดวัร์ ปลากดั ปลาทอง ปลาคาร์พ ปลาหางไหม ้ปลาหางนกยูง ปลา
น ้าผึง้ ปลาหมอส ีปลาทรงเครือ่งและปลาซกัเกอร์  ประเทศไทยส่งออก
ปลาสวยงามไปอเมรกิามากทีสุ่ดเป็นอนัดบัหนึ่ง  เนื่องจากเกษตรกรมี
ความสามารถเพาะขยายพนัธุไ์ดท้ัง้จ านวนชนิดและปรมิาณ  ซึง่แต่ก่อน
นัน้  สงิคโปรเ์ป็นผูน้ า  สหภาพยุโรปเป็นตลาดปลาสวยงามขนาดใหญ่ 
(40 เปอรเ์ซน็ต์ของตลาดโลก)  ประเทศทีน่ าเขา้สงู  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
เยอรมนั องักฤษและฝรัง่เศส  ซึ่งมขีอ้มูล OFI Journal รายงานการ
น าเขา้ปลาสวยงามไปยงัสหภาพยุโรปนัน้  สงิคโปรม์สี่วนแบ่งการตลาด  
32 เปอร์เซ็นต์  ไทย ± 2 เปอร์เซ็นต์  ทัง้นี้ประเทศไทยประสบ
ความส าเรจ็ในการท าตลาดปลาสวยงามกบัประเทศอเมรกิา  ในอนาคต
อนัใกล้นี้ต้องหาส่วนแบ่งตลาดยุโรปโดยจดัท ามาตรฐานฟาร์มเพราะ
สหภาพยุโรปเขม้งวดเกีย่วกบัคุณภาพ สุขอนามยัฟาร์ม น ้ามคีุณภาพด ี
สุขภาพปลาสมบูรณ์และปลอดโรคการส่งออกปลาสวยงามไปสหภาพ
ยุโรป  เช่น ฝรัง่เศสมมีูลค่าเพิ่มขึ้นจาก  11.6 ล้านบาท  เป็น  25.1 
ลา้นบาท  เยอรมนั  1.8 ลา้นบาทเป็น  4.7 ลา้นบาท  ในปี  2554และ
เป็น  9.3 ล้านบาท ในปี 2555จากแนวโน้มตลาดและความเป็นไปได้  
ปัจจุบนัปลาพื้นเมอืงตามแหล่งน ้าธรรมชาติมปีรมิาณลดลง อาท ิปลา
ปล้องอ้อย ปลากระทิงไฟ ปลาก้างพระร่วง ส่วนปลาน าเข้าที่มกีาร
พฒันาสายพนัธุ์  เช่น  ปลาปอมปาดวัร์  ซึ่งผูเ้พาะเลี้ยงไดพ้ฒันาเป็น
สนิคา้ส่งออกทีม่ชี ื่อเสยีงนอกจากนัน้กรมประมงไดด้ าเนินกจิกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเพาะเลี้ยงเป็นประจ าทุกปี  แต่มขีอ้จ ากดั
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ดา้นงบประมาณและเจา้หน้าที ่ เน้นเทคโนโลยกีารผลติ  การรกัษาโรค  
การปรบัปรุงพนัธุ์  ทัง้นี้โดยดูนโยบายและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า
และยงัมกีารสร้างแรงจูงใจให้ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยการจดังาน
ประมงน้อมเกลา้ฯ การสรา้งศนูยส์่งออกปลาสวยงาม  ทีบ่างขนั จงัหวดั
ปทุมธานี ซึง่มภีาคเอกชนเป็นผูด้ าเนินการ  การเปิดเวบ็ไซด ์ทีร่วบรวม
รายชือ่ลกูคา้ต่างประเทศไวด้ว้ย  
        กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมคีวามพรอ้มทัง้ในดา้นศกัยภาพการ
เลี้ยง และการเพาะพนัธุ์ใหม้คีวามหลากหลาย สามารถสู้กบัคู่แข่งขนั
ส าคญัในการส่งออกปลาสวยงามในตลาดโลกได้ หากมกีารส่งเสรมิจาก
ภาครฐัทีถู่กจุด จะเหน็ไดว้่าหากปลาสวยงามญี่ปุ่ นเป็นปลาสวยงามอกี
ชนิดหนึ่งทีม่กีารส่งออกเป็นอนัดบัต้นๆในการส่งออกปลาสวยงามของ
ประเทศไทย การพฒันาระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ นจึงเป็นอีก
แนวทางในการพฒันาการส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของปลา
สวยงามของประเทศไทยได้ สิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่ง
ด าเนินการปรบัปรุงพฒันา คอื การด าเนินกจิกรรมทางการตลาด ไม่ว่า
จะเป็น ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจดัจ าหน่าย และ
ปัญหาดา้นการส่งเสรมิการตลาดและการส่งเสรมิของภาครฐั โดยเฉพาะ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทัง้ในและต่างประเทศเน้นเรื่องคุณภาพ 
มาตรฐาน และความน่าเชือ่ถอืของผูผ้ลติและจ าหน่ายเป็นปัจจยัหลกัใน
การตัดสินใจเลือกซื้อปลาสวยงามงามญี่ปุ่ น และการศึกษาระบบ
การตลาดปลาสวยงามญี่ปุ่ นครัง้นี้ท าให้ทราบถึงวิธีการพฒันาเรื่อง
คุณภาพ มาตรฐาน และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจ าหน่าย ของ
ประเทศญีปุ่่ น คอื การการส่งเสรมิการตลาดและการส่งเสรมิของภาครฐั 
ที่เขม้ข้นทัง้ในการผลิต การตลาด และนโยบาย สนับสนุน กล่าวคือ 
ปลาสวยงามญี่ปุ่ น มกีารส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติผูจ้ าหน่ายรกัษาคุณภาพสาย
พนัธุ์ของปลาสวยงามญี่ปุ่ นโดยเริ่มตัง้แต่มาตรฐานของฟาร์มในการ
เพาะพนัธุจ์นถงึการพฒันาสายพนัธุใ์หเ้ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ฟาร์ม และ
จดัใหม้กีารประกวดปลาสวยงามญี่ปุ่ นในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ
อย่างจรงิจงัจนไดร้บัการยอมรบัไปทัว่โลก ส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติ ผูจ้ าหน่าย
ในเทศญี่ปุ่ นได้มชี่องทางในการน าเสนอสินค้าที่มคีุณภาพและสร้าง
ชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ ดงันัน้ 
หากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
ทัง้ภาครฐัและเอกชน ร่วมมอืกนัพฒันาปรบัปรุงส่งเสริมความรู้และ
เทคนิคการเพาะเลี้ยง การพัฒนาสายพันธุ์  และการพัฒนาระบบ
การตลาดในด้านกจิกรรมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ทัง้นี้เพื่อยกระดบั
มาตรฐานการเพาะเลีย้งและการตลาดปลาสวยงามญีปุ่่ นใหส้ามารถเจาะ
ขยายตลาดการส่งออกไปยงัต่างประเทศไดม้ากยิง่ขึน้ 
 
9) ข้อเสนอแนะ 
        9.1) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในครัง้นี้  
    ปลาสวยญี่ปุ่ นเป็นปลาสวยงามที่มีความส าคัญกับการ
ส่งออกปลาสวยงามของไทย เพราะมมีูลค่าจากส่งออกสูงเป็นอันดบั
ต้นๆของประเทศไทย ดงันัน้หากมภีาครฐั หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
รวมถงึผู้ผลติและจ าหน่ายร่วมมอืกนัพฒันาคุณภาพและสายพนัธุ์ปลา
สวยงามญีปุ่่ นของไทย ใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดปลาสวยงามของโลก
ได้  ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิม่เมด็เงนิเขา้มาในประเทศไทย

อย่างยัง้ยนืรวมถงึยงัเป็นการลดการน าเขา้ปลาสวยงามญี่ปุ่ นเขา้มาใน
ประเทศไทยอกีทาง 
        9.2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 ควรมีการวิจยัแนวทางการพัฒนาปลาสวยงามญี่ปุ่ นสาย
พนัธุ์ไทย เพื่อขยายตลาดปลาสวยงามทัง้ในและต่างประเทศ อกีทัง้ยงั
เป็นการเพิม่มลูค่าการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย 
 
10) กิตติกรรมประกาศ 
        การวจิยันี้ส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดว้ยความกรุณาอย่างยิง่
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลกัษณ์  วทิยวิจนิ ที่กรุณาแนะน า
เสนอแนะ ตรวจ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ด้วยด ี
ตัง้แต่ตน้จนส าเรจ็เรยีบรอ้ยและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน 
ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านที่
กรุณาใหข้อ้มลูทีเ่กดิประโยชน์ในการท าวจิยัครัง้นี้ขอขอบคุณทุกคนใน
ครอบครวั ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืทุกอย่าง คุณค่าและประโยชน์อนัพงึ
มจีากการวจิยัครัง้นี้ ขอมอบแด่ผูม้พีระคุณและอุปการคุณ ทุกท่าน 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้คอืเพื่อประเมนิหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ

โดยประเมนิทัง้ 4 ด้านโดยใชก้รอบแนวคดิการประเมนิ CIPP Model ได้แก่
ดา้นสภาวะแวดลอ้มปัจจยัพืน้ฐานกระบวนการผลผลติและผลกระทบจากการ
น าผลการเรยีนรูไ้ปประยุกตส์ าหรบัสภาพการณ์อื่นประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา
จ าแนกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มผูใ้ชห้ลกัสูตรคอืคณาจารย์และผู้บรหิารจ านวน7คน
นกัศกึษา 51 คนและกลุ่มผูใ้ชผ้ลผลติในสถานประกอบการ 29 คนเครื่องมอืที่
ใช้คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ศกึษา คือสถิติเชงิพรรณนาสรุปผลตามCIPP 
พบว่านกัศกึษาประเมนิว่ามคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 4.24โดยใน
ด้านปัจจยัพื้นฐานมรีะดบัสูงสุดและตามล าดบัดงันี้กระบวนการผลผลิตและ
ผลกระทบและสภาวะแวดล้อมคณาจารย์และผู้บรหิารประเมนิว่าหลกัสูตรมี
ความเหมาะสมในระดบัมากที่ค่าเฉลี่ย 4.07ได้แก่ด้านปัจจยัพื้นฐานสภาวะ
แวดล้อมกระบวนการและด้านผลผลิตและผลกระทบและกลุ่มผู้ใช้ผลผลิต
หลกัสูตรมคีวามพงึพอใจต่อผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูใ้นระดบัมากทีสุ่ดทีค่่าเฉลี่ย 
4.52 ประกอบด้วยทกัษะสงัคมคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี
ทกัษะทางปัญญาและทกัษะการสื่อสารและใชเ้ทคโนโลยตีามล าดบั 
ค าส าคญั:ประเมนิหลกัสูตร, โมเดลซบิบ,์ หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 
 
ABSTRACT 

The purpose of the study “The Evaluation Research of 
Bachelor of Accountancy Program, using CIPP model, consist of 
context, input, process, and product and impact. The two-group 
population comprised of 7 instructors and administrators and 51 
students, another group was 29 persons in co-operative education. 
Questionnaires were used and analyze by descriptive statistics. The 
students ’results in descending order were input, process, product and 
impact, and context elements. For instructors, were input, process, 
context, product and impact elements .Enterprises’ satisfaction in 
product and impact, described as learning outcomes were social skill, 
Moral and ethical, intellectual, communication and Information 
Technology skill. 
Keywords: Program evaluation, CIPP, Bachelor of Accountancy 
Course 

1) บทน า 
หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุ่ น เป็นหลกัสูตรทีเ่ริม่สรา้งขึน้ใหม่และใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 เพื่อ
สรา้งผลผลติใหต้อบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการโดยเฉพาะภาค
ธรุกจิอตุสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่ นซึง่ตอ้งการผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาชพี
บญัชรีว่มกบัสามารถสื่อสารและเขา้ใจกนัทางธุรกจิด้วยภาษาญี่ปุ่ น หลกัสูตร
ได้จดัท าขึน้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒริะดับ
ปรญิญาตรสีาขาวชิาการบญัช ีพ.ศ.2553 และประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที่
17/2552 เรื่องหลกัสูตรตวัอย่างปรญิญาตรดี้านบญัช ีทัง้นี้เพื่อใหห้ลกัสูตรอยู่
บนแนวทางการรบัรองวุฒปิรญิญาตรทีางการบญัชีตามมาตรฐานการศกึษา
บญัชรีะหว่างประเทศ (International Education Standard 2 หรอื IES 2)  

ในปีการศกึษา 2559 เป็นปีทีบ่ณัฑติบญัชรีุน่แรกส าเรจ็การศกึษา 
เป็นผลผลติแรกของหลกัสูตรทีเ่ริม่ส่งออกไปยงัผูใ้ชใ้นสถานประกอบการจรงิ 
หลกัสูตรบญัชจีงึจ าเป็นต้องทราบถึงการด าเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า
สถานภาพการด าเนินการหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ (หลกัสูตรใหม่พ.ศ. 2556)    
มคีวามเหมาะสมเป็นไปตามวตัถุประสงค์สามารถผลติบณัฑติตรงกบัความ
ตอ้งการของสงัคมผูใ้ชบ้ณัฑติและองคก์ารทีก่ ากบัควบคุมหลกัสตูรทางวชิาชพี
บญัชีมากน้อยเพียงใดนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้และมคีวามรู้ใน
เนื้อหาสาระตาม IES 2 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัประเทศ รวมทัง้
สามารถน าองคค์วามรูแ้ละผลทีเ่รยีนรูไ้ปประยุกตใ์นสถานการณ์ทางธรุกจิจรงิ
ในสถานประกอบการจรงิด้วยเอกสาร/โปรแกรมการบนัทกึทางบญัชจีรงิได้
อย่างมปีระสทิธผิลพยีงใดคณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการประเมนิครบทัง้ 4 ด้าน ตาม 
CIPP Model ซึ่งประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร (Context) 
ปัจจยัน าเขา้หลกัสูตร (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติและผลกระทบ 
(Product and Impact) 

นอกจากนี้ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรพี.ศ. 2558 
ได้ระบุให้ทุกหลักสูตรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก  5 ปี
คณะผูว้จิยัจงึไดท้ าการวจิยัประเมนิหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ (หลกัสูตรใหม่พ.ศ.  
2556) เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูส าคญัส าหรบัการปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรร่วมกบั
ขอ้มลูจากประกาศของสภาวชิาชพีทีก่ าหนดใหห้ลกัสูตรบญัชใีนประเทศไทย 
จะต้องด าเนินการเป็นไปตามหลกัสูตรมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ 
(International Education Standard) ที่ก าหนดให้หลักสูตรบัญชีต้อง
เปลีย่นแปลงการมุง่เน้นไปทีผ่ลลพัธก์ารเรยีนรูต้ ัง้แต่ พ.ศ. 2560 ขอ้มูลส าคญั 
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ต่างๆดงักล่าวจะน ามาสู่การพฒันาหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ (หลกัสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ.2561) ใหส้ามารถผลติบณัฑติวชิาชพีบญัชไีด้ตามวตัถุประสงค์หลกัสูตร 
มคีุณสมบตัขิองนกับญัชใีนระดบัสากลและมศีกัยภาพในการใชผ้ลการเรยีนรู้
เพื่อปฏบิตังิานดา้นต่างๆทางวชิาชพีบญัชไีดอ้ย่างเกดิผล 

 
2) วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

เพื่อประเมนิผลหลงัการใชห้ลกัสูตรบญัชบีณัฑติ(หลกัสูตรใหม่พ.ศ.  
2556) ของคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่ นในด้านสภาวะ
แวดลอ้มดา้นปัจจยัพืน้ฐานดา้นกระบวนการและดา้นผลผลติและผลกระทบ 
 
3) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

3.1 ทราบขอ้มลูทีเ่ป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสูตรให้
เป็นไปตามความตอ้งการใชบุ้คลากรวชิาชพีทางการบญัชใีนปัจจบุนั 

3.2 ทราบขอ้มูลผลการเรยีนรูข้องบณัฑติบญัชีทีจ่ าเป็นต้องมุ่งเน้น
การพฒันา 
 
4) วิธีการศึกษา 

คณะผู้วิจ ัยได้ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPP Model 
ของสตฟัเฟิลบมี (Daniel L. Stufflebeam) ซึ่งใหก้รอบแนวคดิการประเมนิ
และกระบวนการประเมินเพื่อหาข้อมูล และให้ข้อมูลส าหรบัการน าไปใช้
ตดัสนิใจบรหิารจดัการหลกัสูตรต่อไป รปูแบบจะแสดงใหเ้หน็ภาพรวมทัง้หมด
ของการประเมนิหลกัสูตรในเชงิระบบ ทัง้ดา้นการประเมนิสภาวะแวดลอ้มหรอื
บรบิท  (Context: C) การประเมนิปัจจยัพื้นฐาน (Input: I) การประเมนิ
กระบวนการ (Process: และการประเมนิผลผลติ (Product: P) ซึ่งเป็นการ
ประเมินองค์ประกอบที่เป็นผลผลิตของผลกระทบของการใช้หลักสูตรว่า 
เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่  และเป็นข้อมูลส าหรบัการ
ปรบัปรุงหลกัสูตร โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มูล ด้วยวิธี
ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ประชากร 
การวจิยัประเมนิหลกัสูตรครัง้นี้ ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม 

ประชากร ประกอบดว้ยกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัหลกัสูตรและผลผลติ
ของหลกัสูตร จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 

1) นกัศกึษา คณาจารย ์และผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย 
• นกัศกึษาซึ่งก าลงัศกึษาภาคการศกึษาสุดทา้ยปีการศกึษา 2559 
จ านวน 51 คนซึง่ลงทะเบยีนรายวชิาสหกจิศกึษา ซึ่งเป็นรายวชิา
บงัคบั โดยปฏบิตังิานทีส่ถานประกอบการเป็นเวลา 4 เดอืน 

• คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ จ านวน 5 คนและผูบ้รหิาร 
ประกอบดว้ยคณบดคีณะบรหิารธรุกจิ และประธานหลกัสูตรบญัชี
บณัฑติ จ านวน 2 คนรวม 7 คน 

2) ผูใ้ชน้กัศกึษาในสถานประกอบการ 
• ผูใ้ชน้กัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยในรายวชิาสหกจิศกึษาจ านวน 29 คน 
 
4.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยประเมินหลักสูตร  (Evaluation 

Research) ในครัง้นี้ผูว้จิยัได้ใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) จ านวน 3 ชุด 
เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย  

1) แบบสอบถามประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรตามความ
คดิเหน็ของนกัศกึษา แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูคุณสมบตัพิืน้ฐานของนกัศกึษา 
ส่วนที ่2 ส่วนของการประเมนิตาม CIPP Model 
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

2) แบบสอบถามประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรตามความ
คดิเหน็ของคณาจารยแ์ละผูบ้รหิารประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของคณาจารยแ์ละผูบ้รหิาร 
ส่วนที ่2 ส่วนของการประเมนิตาม CIPP Model 
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 

3) แบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจของผูม้อบหมายงานและ
ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูม้อบหมายงานและ 
 ตดิตามการปฏบิตังิานของนกัศกึษา 
ส่วนที ่2 ส่วนของการประเมินความพึงพอใจใน

ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้และการน าผลการ
เรยีนรูไ้ปประยุกตส์ าหรบัสภาพการณ์อื่น 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วิจยัได้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย

การแจกแบบสอบถามใหก้บัแต่ละกลุ่ม และน าขอ้มลูทีร่วบรวมได ้มาวเิคราะห์
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ(SPSS) 

 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
5) ผลการศึกษา 
 การวเิคราะหข์อ้มูลในการศกึษาครัง้นี้ น าเสนอผลการศกึษาเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มคณาจารย์และผู้บริหาร และกลุ่มผู้ประกอบการ สรุป
สาระส าคญัของการศกึษาไดต้งัต่อไปนี้ 

ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มนกัศกึษาผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
เพศหญงิรอ้ยละ 80.00 และเป็นเพศชายรอ้ยละ 20.00 ซึง่มเีกรดเฉลีย่สะสม
เมื่อส าเรจ็การศกึษาในชว่ง 2.00-2.50 คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 รองลงมาคอืมี
เกรดเฉลีย่สูงกวา่ 3.01-3.50 คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 จ านวนทีเ่กรดเฉลีย่อยู่
ระหว่าง 2.51 – 3.00 รอ้ยละ 22.50 และมรีอ้ยละ 20 ทีเ่กรดเฉลีย่สูงกว่า 3.51 
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ตารางที ่1 แสดงผลการประเมนิหลกัสูตรของนกัศกึษาตาม CIPP Model 

ผลการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (C) 4.15 .48 มาก 
ดา้นปัจจยัพืน้ฐาน (I) 4.33 .58 มาก 
ดา้นกระบวนการ(P) 4.25 .59 มาก 

ดา้นผลผลติและผลกระทบ
(P) 

4.19 .42 มาก 
CIPP 4.24 .46 มาก 

 
 จากตาราง 1 แสดงผลการประเมนิหลกัสูตรในภาพรวมตาม CIPP 
Model พบว่า นักศึกษามีความคิดเหน็ต่อหลกัสูตรในภาพรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัมากทีค่่าเฉลี่ย 4.24  โดยเหน็ว่าด้านปัจจยัพื้นฐานมคีวาม
เหมาะสมมากทีสุ่ด โดยประเมนิดา้นกระบวนการว่ามคีวามเหมาะสมมาก ใน
ดา้นผลผลติ นกัศกึษาประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูแ้ละการน าไปใชป้ระยุกต์
ในระดับมาก แต่ประเมินว่าด้านสภาวะแวดล้อมและการให้บริการของ
หน่วยงานบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด  

 
ตารางที ่2 แสดงผลรายการประเมนิหลกัสูตรรายดา้นของนกัศกึษา 

ผลการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
สภาพ/ บรกิารสนบัสนุน 3.98 .48 มาก 
โครงสรา้ง  วตัถุประสงค ์ 4.25 .49 มาก 
ดา้นปัจจยัพืน้ฐาน 

นกัศกึษา 3.95 .80 มาก 
คณาจารย ์/ อ.ทีป่รกึษา 4.50 .55 มาก 

เนื้อหารายวชิา 4.44 .58 มาก 
ดา้นกระบวนการ 
 การบรหิาร/จดัการเรยีนรู ้ 4.20 .61 มาก 

การวดัและประเมนิผล 4.28 .55 มาก 

ดา้นผลผลติและผลกระทบ  
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้ 4.20 .49 มาก 
ใชผ้ลในสภาพการณ์อื่น 4.13 .61 มาก 

 
 จากตาราง 2 พบวา่ นกัศกึษาประเมนิองคป์ระกอบของแต่ละดา้น
และเหน็ว่าในดา้นปัจจยัพืน้ฐาน (I) นัน้ คุณสมบตัดิา้นความพรอ้มและ
ศกัยภาพของผูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการ คณุสมบตัพิืน้ฐานของ
นกัศกึษารายวชิาหรอืเนื้อหาของรายวชิาในหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด ส าหรบัโครงสรา้งหลกัสูตร วตัถุประสงคจ์ดุเน้นความเชีย่วชาญและ
คุณลกัษณะบณัฑติหลกัสูตร มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 4.25 
ส่วนในดา้นกระบวนการ (P) ซึง่ประกอบดว้ย การบรหิารหลกัสูตรและการ
จดัการเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผล นกัศกึษาประเมนิว่ามคีวามเหมาะสม
มาก ส าหรบัดา้นผลผลติ (P) นกัศกึษาประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูแ้ละการ
น าไปใชป้ระยกุตใ์นสภาพการณ์อื่นระดบัมาก ในขณะทีด่า้นสภาวะแวดลอ้ม 
นกัศกึษาประเมนิความเหมาะสมในระดบัมากเป็นล าดบัทา้ยสดุ โดยดา้น
สภาพแวดลอ้มสถาบนัและคณะและการบรกิารสนบัสนุนของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมคีวามเหมาะสมมากเป็นล าดบัสุดทา้ยทีค่า่เฉลีย่ 3.98  
 
 
 

ตารางที ่3 แสดงขอ้มลูคณาจารยผ์ูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลของคณาจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 3 60.00 
หญงิ 2 40.00 

ระยะเวลาทีส่อน

วชิาทางบญัช ี

1ปี – ต ่ากว่า 3ปี 0 0.00 
3ปี– ต ่ากว่า 5 ปี 0 0.00 
มากกวา่ 5 ปี 5 100.00 

ประสบการณ์

ท างานวชิาชพี

วชิาชพี 

ม ี 5 100.00 
ไมม่ ี 0 0.00 

 
ตารางที ่4  แสดงขอ้มลูผูบ้รหิารผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลของผู้บริหาร จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 2 100.00 
หญงิ 0 0.00 

ระดบัส่วนงาน

การบรหิาร 
หลกัสูตร 1 50.00 
คณะ 1 50.00 

 
 จากตาราง 3 และตาราง 4 แสดงขอ้มลูของคณาจารยแ์ละผูบ้รหิาร 
พบว่า กลุ่มคณาจารย์หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ เป็นเพศชายรอ้ยละ 60เป็นเพศ
หญงิรอ้ยละ 40 คณาจารยท์ัง้หมดมปีระสบการณ์ท างานวชิาชพีทางบญัช ีและ
มรีะยะเวลาทีส่อนวชิาทางบญัชมีากกว่า 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 100 ส าหรบักลุ่ม
ผูบ้รหิารเป็นเพศชายรอ้ยละ 100 และมสี่วนงานการบรหิารในระดบัคณะ และ
ระดบัหลกัสูตรคดิเป็นรอ้ยละ 50 
 
ตารางที ่5 แสดงผลการประเมนิของคณาจารยแ์ละผูบ้รหิารตาม CIPP Model 

ผลการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นสภาวะแวดลอ้ม (C) 4.17 0.55 มาก 
ดา้นปัจจยัพืน้ฐาน (I) 4.23 1.13 มาก 
ดา้นกระบวนการ (P) 4.06 0.51 มาก 
ดา้นผลผลติและ
ผลกระทบ (P) 

3.81 0.37 มาก 

CIPP 4.07 0.71 มาก 

  
 จากตาราง 5 แสดงภาพรวมผลการประเมนิหลกัสูตรด้วย CIPP 
Model คณาจารยแ์ละผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็ว่าหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมใน
ระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.07 โดยด้านปัจจยัพื้นฐานมคีวามเหมาะสมสูงสุดที่
ค่าเฉลี่ย 4.23 และมีความเหมาะสมในด้านต่อไปนี้เป็นล าดบั ได้แก่ ด้าน
สภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการและด้านผลผลติและผลกระทบ ที่ค่าเฉลี่ย 
4.17, 4.06 และ 3.81 
 
ตารางที ่6 แสดงรายการประเมนิหลกัสูตรรายดา้นของคณาจารยแ์ละผูบ้รหิาร 

ผลการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดา้นสภาวะแวดลอ้ม 

สภาพ/ บรกิารสนบัสนุน 4.14 0.50 มาก 

โครงสรา้ง  วตัถุประสงค ์ 4.20 0.48 มาก 
ดา้นปัจจยัพืน้ฐาน 

นกัศกึษา 4.00 0.98 มาก 
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คณาจารย ์/ อ.ทีป่รกึษา 4.10 0.50 มาก 

เนื้อหารายวชิา 4.41 0.88 มาก 
ดา้นกระบวนการ 
การบรหิาร/จดัการเรยีนรู ้ 4.00 0.55 มาก 

การวดัและประเมนิผล 4.09 0.35 มาก 
ดา้นผลผลติและผลกระทบ 
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้ 3.70 0.50 มาก 
ใชผ้ลในสภาพการณ์อื่น 3.88 0.35 มาก 

 
 จากตาราง 6 พบว่า คณาจารยแ์ละผูบ้รหิารประเมนิปัจจยัพื้นฐาน

(I) ดา้นความเหมาะสมของเนื้อหารายวชิาในระดบัมากทีค่่าเฉลีย่ 4.41  ล าดบั

ถดัมาคือศกัยภาพและความพร้อมของคณาจารย์และที่ปรึกษาวิชาการที่

ค่าเฉลี่ย 4.10  และคุณสมบัติพื้นฐานนักศึกษาที่ระดับ4.00 ส าหรบัการ

ประเมนิปัจจยัสภาวะแวดล้อม    ) C) โครงสร้างหลกัสูตรวตัถุประสงค์จุดเน้น

ความเชีย่วชาญและคุณลกัษณะบณัฑติหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมระดบัมากที่

ค่าเฉลีย่ 4.20 ถดัมาเป็นด้านสภาพแวดล้อมสถาบนัและคณะและการบรกิาร

สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ย 4.14ส าหรับปัจจัยด้าน

กระบวนการ )P) คณาจารยแ์ละผูบ้รหิารประเมนิว่าการวดัและประเมนิผลว่ามี

ความเหมาะสมมากทีค่่าเฉลีย่ 4.09  ล าดบัถดัมา คอืการบรหิารหลกัสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ที่ค่าเฉลี่ย 4.0 0ส าหรับด้านผลผลิตและผลกระทบ  P)

คณาจารยแ์ละผูบ้รหิารประเมนิว่านกัศกึษาใชผ้ลการเรยีนรูไ้ปประยกุตส์ าหรบั

สภาพการณ์อื่นได้ระดบัมากทีค่่าเฉลี่ย 3.88 และมผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูม้าก

ในระดบัถดัไปดว้ยค่าเฉลีย่ 3.70 

 
ตารางที ่7 แสดงขอ้มลูของผูใ้ชน้กัศกึษาในสถานประกอบการ 

ข้อมูลผู้ใช้นักศึกษาบญัชี จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่ง     

หน้าที่

งาน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช/ีฝ่ายตรวจสอบ 7 24.14 
หวัหน้าหน่วยงานบญัช ี 10 34.48 

พนกังานบญัช ี 6 20.69 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี 1 3.45 
เจา้ของส านกังานบญัช ี 4 13.79 

อื่นๆ 1 3.45 

ลกัษณะ

ขอธรุกจิ 

ส านกังานตรวจสอบบญัช ี 14 48.28 
ส านกังานบญัช ี 5 17.24 
บรษิทัเอกชนอื่น 10 34.48 

 
 จากตาราง 7 พบว่า สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าไป
ปฏบิตังิานทัง้ภาคการศกึษา เป็นส านักงานตรวจสอบบญัช ี14 แห่ง คดิเป็น
รอ้ยละ 48.28ส านักงานบญัช5ี แห่ง รอ้ยละ17.24 และเป็นบรษิัทเอกชนอื่น
รอ้ยละ 34.48 โดยทีน่ักศกึษาทุกคนปฏบิตังิานทางบญัช ีและมทีีป่รกึษาการ
ปฏบิตังิานทีม่อบหมายประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัฝ่าย ระดบัหน่วยงานทาง
บัญชีและเจ้าของส านักงานบัญชี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86 
พนักงานบญัชซีึ่งเป็นที่ปรกึษาการปฏบิตัิงาน จ านวน 6 คน รอ้ยละ 20.69
และผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลจ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.45 
 

ตารางที ่8 แสดงผลการประเมนิของผูใ้ชน้กัศกึษาดา้นผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู ้

 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชพี 

4.67 .48 มากทีสุ่ด 

ทกัษะทางปัญญา 4.26 .59 มาก 
ทกัษะทางสงัคมความ
รบัผดิชอบ ภาวะผูน้ า 

4.74 .45 มากทีสุ่ด 

ทกัษะการสื่อสาร ภาษา 
และการใชเ้ทคโนโลย ี 4.15 .82 มาก 

รวม 4.52 .51 มากทีสุ่ด 
  
 จากตาราง 8 ผลการประเมนิความพงึพอใจ พบว่า ผูม้อบหมาย
งานและตดิตามการปฏบิตังิานของนกัศกึษาในสถานประกอบการรายวชิาสห
กิจศึกษาพึงพอใจผลผลิตของหลักสูตรซึ่งเป็นนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายใน
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ด้านทกัษะทางสงัคม การท างานร่วมกบัผู้อื่นมคีวาม
รบัผิดชอบและภาวะผู้น าในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.74 และด้านอื่น
ตามล าดบั ดงันี้ ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีในระดบัมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านทกัษะทางปัญญา ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และความพึงใจใน
ล าดบัสุดทา้ยคอื ทกัษะการสื่อสารภาษาและการใชเ้ทคโนโลยใีนระดบัมากที่
ค่าเฉลีย่ 4.15 
 
5) สรปุ 
 การวิจยัประเมนิหลกัสูตร [1] ด้วยCIPP Model [2] สรุปผล
ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2556) ของทัง้กลุ่มคณาจารย์ผู้บริหารและกลุ่ม
นกัศกึษาอยู่ในระดบัมากดว้ยการประเมนิภาพรวมทุกด้านตามกรอบแนวคดิ 
CIPP Model รวมทัง้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิต ทัง้ด้าน
ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูแ้ละความสามารถปรบัประยุกตค์วามรูใ้นสภาพการณ์อืน่
จากสถานประกอบการในระดบัมากเชน่กนั  แสดงถงึประสทิธผิลของหลกัสูตร
ทีส่ามารถสรา้งผลผลติได้สอดคล้องตามวตัถุประสงค์หลกัสูตร มผีลสมัฤทธิ ์
การเรยีนรู ้ทัง้ดา้นความรูต้ามมาตรฐานการศกึษาบญัชีระหว่างประเทศ: IES 
2) [3] และผลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา และ
จากการประเมนิแต่ละด้าน นักศกึษาและคณาจารย์ประเมนิว่าปัจจยัพื้นฐาน 
หรือปัจจัยน าเข้า (I)  กลุ่มคณาจารย์ผู้บริหารและกลุ่มนักศึกษามีการ
ประเมนิผลตรงกนัว่า หลกัสูตรมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  ในดา้นปัจจยัพื้นฐาน 
โดยเฉพาะด้านคณาจารย์ซึ่งจากการรบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
อาจารย์ของหลักสูตรทุกคนมีประสบการณ์ทัง้ด้านวิชาชีพบัญชี  และมี
ประสบการณ์ด้านการสอน ส าหรบัด้านกระบวนการ (P) คณาจารย์และ
ผูบ้รหิารประเมนิว่ามปีระสทิธภิาพมากกว่าเมื่อเทยีบกบัสภาวะแวดล้อม (C) 
ส่วนประสทิธผิลด้านผลผลติและผลกระทบ (P) ซึ่งเป็นผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้
และการน าความรู้ไปประยุกต์ส าหรับสภาพการณ์อื่นนัน้คณาจารย์และ
ผูบ้รหิารประเมนิว่ามคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัด้านอื่น ส าหรบันักศกึษา
ประเมนิว่าด้านกระบวนการมปีระสทิธภิาพเป็นล าดบัทีส่องส่วนประสิทธผิล
ดา้นผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูแ้ละการน าความรูไ้ปประยุกตส์ าหรบัสภาพการณ์อืน่
นัน้อยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่สาม โดยที่ด้านสภาวะแวดล้อม มีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย  
 ส าหรบัประสทิธผิลของหลกัสูตรดา้นผลผลติซึง่เป็นผลสมัฤทธิก์าร
เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิละเนื้อหาความรูต้ามมาตรฐานการศกึษา
ทางบญัชีระหว่างประเทศ [3] รวมทัง้ผลกระทบซึ่งเป็นการน าความรู้ไป
ประยุกต์ส าหรบัสภาพการณ์อื่นนัน้ มคี่าเฉลี่ยผลประเมนิแตกต่างกนัสูงสุด
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ระหว่างคณาจารย์ผู้บรหิารซึ่งเท่ากบั 3.81 กบันักศกึษาที่ระดบั 4.19 เป็น
ขอ้มูลส าคญัในการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร [4] 
 ส าหรบัผลประเมนิความพงึพอใจต่อคุณลกัษณะบณัฑติและการใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน[5]นัน้ มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ทีสุ่ดที ่4.52 ซึง่เป็นการประเมนิเฉพาะด้านผลผลติและผลกระทบ(P)จากการ
ปฏบิตังิานในสถานการณ์ทางธุรกจิจรงิทีส่ถานประกอบการจรงิด้วยเอกสาร/
โปรแกรมการบนัทกึบญัชจีรงิ ผูท้ีใ่ชผ้ลผลตินักศกึษาเกอืบทัง้หมดเป็นบุคคล
ในวชิาชพี และได้ประเมนิความพึงพอใจในทกัษะต่างๆตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒดิ้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อตนเองและการปฏิบตังิาน มภีาวะ
ผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเป็นล าดับแรก การมีคุณธรรม
จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีเป็นล าดบัถดัมา โดยมทีกัษะทางปัญญาเป็น
ล าดบัทีส่ามและมทีกัษะดา้นภาษา การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยเีป็นล าดบั
สุดทา้ย  
 อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาในผลสัมฤทธิก์ารเรยีนรู้ด้านการ
สื่อสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา พบว่า ด้านภาษาองักฤษ
เป็นประเดน็ส าคญัของนกัศกึษาของหลกัสูตร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
มหาวทิยาลยัรงัสติ [6] และส าหรบัภาษาญี่ปุ่ นซึ่งแสดงความเป็นเอกลกัษณ์
ของสถาบนั ยงัอยู่ในระดบัทีไ่ม่มปีระสทิธผิลมากเพยีงพอต่อการน ามาใช ้ซึ่ง
ทัง้นักศึกษาคณาจารย์และผู้บริหารมคีวามคิดเห็นในลักษณะเดียวกันว่า 
จ าเป็นต้องเพิ่มรายวิชา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านภาษา นอกจากน้ี การประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ด้าน
ความรู้ตาม IES 2 โดยไม่ได้พิจารณาผลสมัฤทธิด์้านอื่นตามมาตรฐาน
การศกึษาทางบญัชรีะหว่างประเทศ จงึเป็นขอ้มูลส าคญัจากการวจิยัประเมนิ
หลกัสูตร[7] เพื่อก าหนดแนวทางการตดัสนิใจปรบัปรุงพฒันาหลกัสูตรบญัชี
บณัฑติ หลกัสูตรปรบัปรงุ (พ.ศ.2561) 
 
6) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 ควรท าการศกึษาประเมนิหลกัสูตรระหว่างการใชห้ลกัสูตร ส าหรบั
หลักสูตรที่มีการปรบัปรุง เพื่อสามารถปรบัปรุงพัฒนาระหว่างการบริหาร
หลกัสูตรในสภาพการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในปัจจบุนั 

 
7) กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสถาบนัเทคโนโลยไีทย– ญี่ปุ่ นทไีด้สนับสนุนทุน
การวิจยัในครัง้นี้ตลอดจนท่านอธกิารบดีและท่านคณบดีที่ได้การสนับสนุน
ทกุๆดา้นจนงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้เป็นอย่างดจีงึขอขอบพระคุณไว้ใน
โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ 
         งานวิจยันี้วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบผลตอบแทนจากการ
ลงทนุของทกุหุน้ทีม่มีลูค่าตลาดสูงสุดตามทีม่กีารแบ่งเป็น 8 กลุ่มอตุสาหกรรม 
และได้ใช้กราฟดัชนีราคาหลักทรัพย์ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2558 ก าหนด
จงัหวะการลงทุนไว้ 4 สถานการณ์ คือ จุดที่ 1: การลงทุนที่ดชันีราคา
หลกัทรพัย์ 907.28 จุด เป็นตวัแทนจุดสูงสุด, จุดที ่2: การลงทุนทีด่ชันีราคา
หลกัทรพัย ์817.03 จดุ เป็นตวัแทนจดุพกัตวัหลงัจากลงจากจดุสูงสุด, จดุที ่3: 
การลงทนุทีด่ชันีราคาหลกัทรพัยเ์ท่ากบั 431.5 จุด เป็นตวัแทนจุดต ่าสุด และ
จดุที ่4: การลงทนุทีด่ชันีราคาหลกัทรพัยเ์ทา่กบั 717.07 จุด เป็นตวัแทนจุดที่
เป็นขาขึน้ และไดก้ าหนดจดุขายหุน้ทีด่ชันีราคาหลกัทรพัย์ 1587.01 จุด โดย
งานวิจยันี้ได้ใช้ข้อมูลตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการจ าลองการ
ลงทนุดว้ยวธิถีวัเฉลีย่ตน้ทนุ ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็ซเ์ซล ผลการวจิยั
พบว่า จุดที่ 1 ใหผ้ลตอบแทนเฉลี่ย 14.87% ,ชารป์เรโชเฉลี่ย 1.46, จุดที ่ 2 
ใหผ้ลตอบแทนเฉลี่ย 15.21% ,ชารป์เรโชเฉลี่ย 1.50, จุดที ่3 ใหผ้ลตอบแทน
เฉลี่ย 12.87% ,ชาร์ปเรโชเฉลี่ย 1.37 และจุดที่ 4 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 
10.12% ,ชารป์เรโชเฉลีย่ 1.07 
ค าส าคญั: การลงทุนแบบถวัเฉลี่ยต้นทุน, อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
,ชารป์ เรโช ,จงัหวะการลงทนุ 
 
ABSTRACT 
         The objective of this research was to compare the stock returns 
of all securities that had the highest market capitalization in 8 industrial 
sectors index. Using set graph chart between 2007-2016 to determine 
the investment timing into 4 situations which were, point 1: investing at 
set index at 907.28 as represent to the highest point, point 2: investing 
at set index at 817.03 as represent to the side way point after down 
from peak, point 3: investing at set index at 431.5 as represent to the 
lowest point of set index, and point 4: investing at set index at 717.07 
as represent to the upturn of set index. And determined the selling 
point at set index as 1587.01This research used the data from price 
index of the stock exchange of Thailand to simulate the dollar cost 

average by using Microsoft excel program. The results of this research 
were (1) the average rate of return was 14.87, the average Sharpe 
ratio was 1.46 (2) the average rate of return was 15.21, the average 
Sharpe ratio was 1.50 (3) the average rate of return was 12.87, the 
average Sharpe ratio was 1.37 and (4) the average rate of return was 
10.12, the average shape ratio was 1.07  
Keywords:   DCA Dollar Cost Averaging , the rate of return on 
investment, Sharpe ratio, investment timing 
 
1) บทน า 
 ปี พ.ศ. 2518 ตลาดทุนไทยก่อตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รษิทัเขา้มาระดม
ทุนทางตรงและมีการซื้อขายของนักลงทุนที่สนใจในตลาดรองท าให้
หลกัทรพัย ์(หุน้) มกีารเปลีย่นแปลงของราคา โดยพฤตกิรรมการลงทุน
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คอื (1) กลุ่มนักลงทุนมอืใหม่ เขา้ตลาดเมือ่
ตลาดรอ้นแรง มกัจะซื้อหุน้ในช่วงทีด่ชันีหุน้อยู่ในช่วงทีเ่กอืบสูงสุด (2) 
กลุ่มนักลงทุนที่มปีระสบการณ์ระดบัหนึ่ง เข้าซื้อหุ้นเมื่อพิจารณาว่า
ดชันีรวมของหลกัทรพัยล์ดต ่าลงมาระดบัหนึ่งและเริม่พกัตวัจนคลา้ยกบั
ว่าตลาดไดล้งอย่างรุนแรง (3)  กลุ่มนักลงทุนเน้นคุณค่า เป็นกลุ่มทีเ่ฝ้า
รอใหต้ลาดลงมาใกลจุ้ดต ่าสุด มลูค่าหุน้จะมรีาคาถูกมาก นักลงทุนกลุ่ม
นี้จงึมกัเขา้ลงทุนในช่วงทีต่ลาดใกลถ้งึจุดต ่าสุด (4) กลุ่มนักลงทุนทีเ่น้น
ปลอดภยั เป็นกลุ่มที่เขา้ลงทุนเมื่อทศิทางของเศรษฐกจิเริ่มคลี่คลาย 
และเริม่ปรบัตวัเขา้สู่ขาขึน้อกีครัง้  การลงทุนในแบบที ่1 และ 2 มกัเป็น
ภาวะจ ายอม เนื่องจากก าหนดจงัหวะการเขา้ลงทุนผดิพลาด ส่วนแบบ
ที ่ 3 และ 4 เป็นการเลอืกลงทุนเพื่อสรา้งโอกาสก าไรในอนาคต และ
ต่อมาไดม้กีองทุนมาเพือ่ช่วยใหผู้ท้ ีส่นใจการลงทุนระยะยาวในหุน้ ดว้ย
การสร้างวินัยในการออมที่มปีระสิทธิภาพ แต่ไม่มเีวลาติดตามการ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยใช้การลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost  
Average) คอื การสะสมการลงทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่าๆ กนัในทุกๆ 
งวด โดยไม่สนใจราคาหุ้นของกองทุนที่นักลงทุนเข้าซื้อว่าจะมกีาร
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เปลี่ยนแปลงราคาขึน้ๆ ลงๆ ในระยะสัน้  โดยขัน้ตอนการลงทุนผ่าน
กองทุนดว้ยวธิ ีDCA มแีนวคดิหลกั 3 ข ัน้ตอน คอื 1. วางแผนเงนิออม
เพื่อการลงทุน โดยก าหนดเวลาและจ านวนเงนิที่จะใช้ในการลงทุนใน
แต่ละงวด 2. พจิารณากองทุนว่ามกีารลงทุนในหุน้ใดบา้ง ผลงาน NAV 
รวมเงนิปันผล พรอ้มเงือ่นไขต่างๆ ของกองทุน 3. เปิดบญัชกีบักองทุน
ทีส่นใจพรอ้มตดับญัชอีตัโนมตัติามระยะเวลาทีต่้องการ โดยการลงทุน
แบบ DCA ในกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เป็น กองทุนที่
สามารถลงทุนในหุน้สามญั หุน้บุุรมิสทิธ ิใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อ
หุ้น (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ ตามสดัส่วน
ของการลงทุนเป็นไปตามเกณฑส์ านกังาน ก.ล.ต. โดยเฉลีย่แลว้ไม่น้อย
กว่า 65% ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม  
 
2) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ศกัดา สรรพปัญญาวงศ์. [1] ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องลงทุนใน LTF 
แบบ Dollar Cost Average ดจีรงิหรอื? การศกึษากลยุทธ์การลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดย
ศกึษาเปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ย และผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน
ระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost  Average (DCA) ทีซ่ื้อ
หน่วยลงทุน ณ สิน้ปี ดว้ยการใชข้อ้มลูจ านวน 31 กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ใน
ปี พ.ศ. 2547-2549 ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นเดือนของหน่วย
ลงทุน LTF ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548-2554 พบว่าการลงทุนแบบ 
DCA จะให้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 3.5%ต่อการซื้อ
หน่วยลงทุน ณ สิ้นปี  โดยผลตอบแทนของการลงทุนแบบ DCA 
พจิารณาจาก ทฤษฎีมูลค่าของเงนิตามเวลา. [2] มูลค่าของเงนิใน
อนาคต (Future Value) จะมคี่าน้อยกว่า มูลค่าของเงนิในปัจจุบนั 
(Present Value) ที่จ านวนเงนิเท่ากนัจากค่าเสยีโอกาสของเงนิจาก
อตัราดอกเบีย้ ทีผ่่านระยะเวลา กรณีอตัราดอกเบี้ยทบต้น มลูค่าเงนิใน
อนาคต FV=PV (1+I) ^n  
 
 กว ีชูกจิเกษม. [3] กล่าวถงึวกิฤตเศรษฐกจิ และการพงัทลาย
ของตลาดหุน้ในโลก มกัเกดิขึน้เป็นรอบประมาณ 8 ถงึ 10 ปี วฏัจกัร
ตลาดทุน จากวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี 2550 -2551 ท าใหม้นีัก
ลงทุนจ านวนมากมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น
ในช่วงปี 2560 – 2561 ส่งผลใหม้นีักลงทุนจ านวนหนึ่ง เริม่ทยอยขาย
หุน้ท าก าไร และถอืเงนิสดมากขึน้ แต่วกิฤตกย็งัไม่เกดิขึน้ จงึไดน้ าเงนิ
เขา้ไปลงทุนใหมอ่กีครัง้ แต่ยงัมคีวามกงัวลในเรือ่งวกิฤตเศรษฐกจิ จึงมี
ค าถามว่าในช่วงสถานการณ์ดงักล่าว ควรมกีารลงทุนต่อเนื่อง หรือ 
ควรขายหุ้นแล้วถือเงนิสดรอจนเกิดวิกฤตแล้วเข้าลงทุนอีกครัง้เมื่อ
วกิฤตเศรษฐกจิเริม่คลีค่ลาย ดว้ยการใชก้ารกระจายการถอืหุน้ ทฤษฎี
การเลอืกถอืทรพัย์สนิของ Markowitz. [4] การกระจายการลงทุนกลุ่ม
หลกัทรพัย์จะช่วยลดความเสีย่งได้โดยลงทุนเป็นกลุ่มหลกัทรพัย์ ให้มี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ต ่ากว่า +1 จากการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัย์ทีใ่ห้
อตัราผลตอบแทนทีค่าดไว ้รวมกบัค่าเบีย่งเบนมาตรฐานในระดบัต่างๆ 
โดยใหก้ลุ่มหลกัทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพเหนือกว่ากลุ่มหลกัทรพัย์อื่นๆ 
คือ จากการเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่เรียงตัวอยู่บน  “เส้นโค้งที่มี
ประสทิธภิาพ” (Efficient Frontier) 

 

ชชัศรณัย์ โชคเจรญิพษิิฐ  กติตพินัธ์ คงสวสัดิเ์กยีรต.ิ [5] การ
วเิคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกลุ่ ม 
อุตสาหกรรมบรกิารธุรกจิสื่อและสิง่พมิพ์โดยใช้ตวัแบบจ าลองก าหนด
ราคา หุ้น ตามแบบจ าลองการก าหนดราคาหลกัทรพัย์ตามทฤษฎ ี
Capital Asset Pricing Model (CAPM) [6]  ทีใ่ชใ้นการค านวณหา
อัตราผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยการขจัดความเสี่ยง
เฉพาะตวั (Unsystematic Risk)กบัระดบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการ
กระจายความเสีย่ง ของแต่ละหลกัทรพัย์ใหเ้หลอืแต่ความเสีย่งทีเ่ป็น
ความเสี่ยงของระบบ (Systematic Risk) ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิเ์บต้า 
(Beta) เป็นตวัก าหนด พจิารณาผลตอบแทนจาก Rf+β(Rm-Rf) พบว่า
หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารธุรกิจสื่อและสิง่พมิพ์ มหีุ้นที่มอีัตรา
ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิสูงกว่า อตัราผลตอบแทนของตลาดจ านวน 4 
หุน้ คอื TH, SMM, TBSP และ TKS  ส่วนหุน้ SEED และ SPORT มี
อตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั  
 
 ณฐันิชา จนัทโชต ิเนตรนภา ดาวสื่อ ปฐมหทยั พรรณไวย. [7]   
อตัราผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 15 กองทุน ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2547-2557  
พบว่า ผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีและกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวมคี่าสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาด
หุน้ค่าความเสี่ยงซึ่งวดัจากส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกองทุนรวมทัง้
สองประเภทมคี่าต ่ากว่าค่าความเสี่ยงของตลาดหุ้นจากการวเิคราะห์
ดว้ยมาตรวดัแบบ Sharpe, Treynor และ Jensen พบค่าดชันี Sharpe 
และTreynor แสดงค่าของกองทุนรวมทัง้สองประเภทดกีว่าตลาดหุ้น 
และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ให้ค่าผลตอบแทนและผลการ
ด าเนินงานที่ด ี ที่สุด คอื กองทุนเปิดอเบอร์ดนีสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (ABSC-RMF) ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ให้ค่า
ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานที่ดทีี่สุด คอื กองทุนเปิดอเบอร์ดนี
หุน้ระยะยาว (ABLTF) 
 
  สุทตัตา เล้าอรุณ. [8] จ านวนกองทุนรวมในกลุ่มหุ้นที่
เหมาะสม ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแนวคดิ
การลงทุนผ่านกองทุน และโครงการใหเ้งนิท างานผ่านกองทุนรวมพบว่า
พฒันาการของธุรกจิกองทุนรวมเตบิโตอย่างกา้วกระโดดและเป็นสากล
มากขึน้ การกระจายการลงทุนในหุน้จ าเป็นตอ้งลงทุนในหุน้จ านวนมาก
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด การกระจายการลงทุนในกองทุนรวมเป็น
ทางเลอืกหนึ่งส าหรบันักลงทุน มขีอ้จ ากดัหลายประการ การกระจาย
การลงทุนในกองทุนรวม เมื่อ ค านึงถึงต้นทุนส่วนเพิม่ โดยใช้ขอ้มูล
อตัราผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนรวมเปิดตราสารทุนที่ไม่รวม 
LTF และ RMF ช่วงมกราคม พ.ศ. 2549 ถงึ ธนัวาคม พ.ศ. 2553 รวม
เวลา 5 ปี พบว่าการลงทุนในกองทุนรวมสามารถลดความเสีย่ง วดัดว้ย
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราผลตอบแทน และท าให ้Sharpe ratio 
สงูขึน้ ทฤษฎ ีSharpe Ratio. [9] พจิารณาผลตอบแทนของกองทุน หกั
ดว้ย ผลตอบแทนของสนิทรพัย์ทีไ่ม่มคีวามเสีย่ง หารดว้ยค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน เป็นการวเิคราะห์ความเสี่ยงเมื่อเทยีบกบัผลตอบแทนการ
ลงทุน คอื ผลตอบแทนทีไ่ดใ้นส่วนทีส่งูกว่าการลงทุนในสนิทรพัย์ทีไ่ม่มี
ความเสีย่ง (risk-free asset) เมือ่น ามาเทยีบกบัค่าความเสีย่ง หรอืค่า
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ความผนัผวน หรอืค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation)  โดย
กองทุนรวมทีเ่หมาะสมคอื 3-4 กองทุน สรา้งประโยชน์ส่วนเพิม่ ใหน้ัก
ลงทุนมากกว่า และนักลงทุนควรกระจายการลงทุนข้ามบริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน (บลจ.) เพราะการกระจายการลงทุนภายใน 
บลจ. เดยีวกนัไมส่ามารถลดความเสีย่งได ้การลงทุนในกองทุนรวมทีม่ ี
Sharpe Ratio สูงสุดกองทุนเดยีวถอืว่าเพยีงพอ ในขณะทีก่ารกระจาย
การลงทุนในกองทุนรวม นักลงทุนควรกระจายไปยัง บลจ. อื่นเพื่อ
ประโยชน์จากการลงทุนตาม  
 
 งานวจิยันี้ ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบผลตอบแทนตามงวดเวลา
จากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงนิสด และความเสี่ยงของ
การลงทุนด้วยการเลือกลงทุนในหุ้นที่มมีูลค่ารวมสูงสุดของทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้วยตนเองโดยวิธี DCA ในช่วงปี 2550-2558 เพื่อ
วางแผนการเงนิส่วนบุคคลกบัการคาดหวงัผลตอบแทน ภายใต้แนวคิด
วฎัจกัรตลาดทุนไทย 
 
3) การด าเนินงานวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 เพื่อท าการศกึษาว่าการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของหุ้นที่มี
มลูค่ารวมสงูสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม  ในแต่ละจงัหวะของการลงทุน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558  โดยมขี ัน้ตอนการศกึษาดงันี้ คอื  
 3.1.1 การระบุหุน้ที่ใช้ในการศกึษา แบบการเลอืกตวัแทน
หลกัทรพัย์ชนิดเจาะจงตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม Industry Index และ
อยู่ในกลุ่ม SET100 ทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
[10]   
 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กบั ราคาของหุน้ ความสมัพนัธข์อง R2 

ชือ่ยอ่หุน้ R2 
1. ADVANC 0.81 
2.CPALL 0.54 
3. CPF 0.62 

4. MODERN 0.89 
5. PTT 0.46 
6. SCB 0.94 
7. SCC 0.93 
8. VNT 0.39 

 
 เพือ่ใหก้ารศกึษาครัง้นี้ครอบคลุมพฤตกิรรมของหุน้ในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม จงึได้เลอืกใช้หุ้นที่มมีลูค่าตลาดสูงสุดของดชันีราคาราย
กลุ่มอุตสาหกรรม Industry Index ประกอบดว้ยหุน้ 8 ตวั คอื 1.กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร : บรษิทั เจญิโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
(มหาชน): CPF 2.กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค : บรษิทั โมเดอร์นฟอร์ม
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน): MODERN ( หุน้ MODERN ทีม่มีลูค่าตลาดเป็น
อนัดบัสองของกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคแทน หุน้  KYE ทีไ่ม่มสีภาพ
คล่อง ท าให้ไม่สามารถท าการซื้อ -ขายติดต่อกันตามระยะเวลาที่
ตอ้งการได)้ มกีารแตกพาร์ จาก พาร์ 10 บาท เป็น 1 บาท ในวนัที ่13 

พฤษภาคม 2554  3.กลุ่มธุรกจิการเงนิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) : SCB 4.กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม :  บรษิทั วนีิไทย จ ากดั 
(มหาชน) : VNT   5.กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง : บรษิทั ปนูซิ
เมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน): SCC 6.กลุ่มทรพัยากร : บรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) : PTT  7.กลุ่มบรกิาร : บรษิทั ซีพ ีออลล์ จ ากดั 
(มหาชน): CPALL 8. กลุ่มเทคโนโลยี : บรษิทั แอดวานซ์ อินโฟร ์
เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน): ADVANC ส าหรบั 8 หุน้ นี้ไดม้กีารตรวจสอบ
ระยะเวลาที่เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหุ้นครอบคลุมช่วงเวลาที่
ศกึษา ปี พ.ศ. 2550-2558 และ สามารถสรุปความสมัพนัธ์ในรูปของค่า 
R2 ไดต้ามตารางที ่1  
 3.1.2 การระบุจงัหวะเขา้ซื้อ-ขายหุน้   
 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2559) [1] ไดม้กีารสรุป
ดชันีราคาหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
ทุกสิ้นเดอืน ตัง้แต่ปี 2518 – ปัจจุบนั เมือ่พจิารณาใชก้ราฟดชันีราคา
หลกัทรพัย์ในช่วงรอบปี 2550 – 2558 สามารถก าหนดจงัหวะการ
ลงทุนไว ้4 สถานการณ์  
 

 ตารางที ่2 แสดงขอ้มลูราคาหุน้ทีเ่ขา้ซื้อและขาย 

ชือ่หุน้ 
จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 1 

จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 2 

จุ ด เ ข้ า
ซือ้3 

จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 4 

จุดขาย 

เดอืน/ปี ต.ค.-50 พ.ค.-51 ม.ีค.-52 ก.ย.-52 ก.พ.-58 
1.ADVANC 88.5 93.5 80.5 86.25 255 
2. CPALL 11.2 10.3 12.2 16.9 41.75 
3. CPF 5.15 4.76 3.38 6 25.25 
4.MODERN 4.05 4.13 2.88 2.73 9.95 
5. PTT 336 336 234 269 350 
6. SCB 78.5 90 54.5 77 187 
7. SCC 256 210 99.5 194 472 
8. VNT 7.8 8.2 3.9 6.1 10.3 
Set Index 907.28 817.03 431.5 717.07 1587.01 
รวม:เดอืน 89 82 73 66 - 

  
3.1.2.1 ก าหนดจุดเขา้ซื้อ  

ก. จุดเขา้ซื้อที ่1: จุดสงูสุดก่อนเกดิวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์  ดชันี
ราคาหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ที ่
907.28 ของเดอืน ตุลาคม 2550 ดงันัน้จงึก าหนดใหว้นัทีล่งทุนวนัแรก
ก าหนดใหเ้ป็น วนัจนัทรท์ี ่1 ตุลาคม 2550 

ข. จุดเขา้ซื้อที ่2: จุดพกัตวัหลงัจากดชันีไดล้งมาสกัระยะหนึ่ง 
ซึ่งระหว่างเดอืน กุมภาพนัธ์ 2551 – พฤษภาคม 2551 ดชันีราคา
หลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) แกว่งตวั
ในช่วง 817.03 – 845.76 ดงันัน้จงึก าหนดให้วนัที่ลงทุนวนัแรก
ก าหนดใหเ้ป็น วนัองัคารที ่1 พฤษภาคม 2551 

ค. จุดเขา้ซื้อที ่ 3: จุดต ่าสุดของวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์  ดชันี
ราคาหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ที ่
431.5 ของเดอืน มนีาคม 2552 ดงันัน้จงึก าหนดใหว้นัทีล่งทุนวนัแรก
ก าหนดใหเ้ป็น วนัที ่1 มนีาคม 2552 

ง. จุดเขา้ซื้อที่ 4: จุดเริม่เขา้สู่ขาขึ้นชดัเจน เมื่อดชันีราคา
หลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลงมาจุด
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ต ่าสุด ดชันีกเ็ริม่ขึน้ทลีะเล็กน้อยต่อเนื่องจนเดอืน สิงหาคม 2552 – 
กนัยายน 2552 อตัราการเพิม่ของดชันีเพิม่ขึน้ในช่วงก่อนหน้าอย่าง
ชดัเจน ซึง่แสดงว่านกัลงทุนเริม่มคีวามเชือ่ม ัน่และกลบัเขา้มาลงทุนใหม่
อกีครัง้ โดยในขณะนัน้ ดชันีอยู่ที ่653.25 ในเดอืน สงิหาคม 2552 และ 
717.07 ในเดือน กนัยายน ดงันัน้จึงก าหนดให้วนัที่ลงทุนวนัแรก
ก าหนดใหเ้ป็น วนัองัคารที ่1 กนัยายน 2552 
 3.1.2.2 ก าหนดจุดขาย งานวจิยันี้ได้ก าหนดใหว้นัศุกร์ที ่27 
กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นจุดขาย เนื่องจากดชันีราคาหลกัทรพัย์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ที ่1587.01 และช่วงเวลา
ดงักล่าว นักลงทุนมคีวามกงัวลในเศรษฐกจิมาก โดยเฉพาะข่าวยุติ 
QE. การขึน้อตัราดอกเบี้ยของสหรฐัอเมรกิา และ ปัญหาเศรษฐกจิของ
ประเทศจนี   

 

  
รปูที1่ ราคาหุน้ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมกบัดชันีราคา 2550-2558 
 

 3.1.3 การจ าลองการลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า  
           3.1.3.1 ขอ้ก าหนดการจ าลองการลงทุน 

ก. วนัเริม่ต้นลงทุนวนัแรก ก าหนดไว้ 4 สถานการณ์ 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้  3.1.2.1  

ข. มลูค่าหุน้เริม่ต้น 1,000 บาท และเป้าหมายการเติบโต
ของหุน้ตอ้งการใหเ้ตบิโตเดอืนละ 1,000 บาท 

ค. การลงทุนในแต่ละงวดลงทุนในวันที่ 1 ของเดือน 
ยกเวน้ตรงกบัวนัหยุด จะขยบัไปลงทุนในวนัท าการวนัแรก โดยการซื้อ-
ขาย หุน้ไมม่กี าหนดการลงทุนขัน้ต ่าการซื้อ-ขายหุน้ และการขายหุน้จะ
พจิารณาราคาขายจากตน้ทุนเฉลีย่ 

ง. การซื้อหุน้ ก าหนดใหซ้ื้อในราคาเปิด และการขายหุน้ใน
ราคาปิด โดยการซื้อ-ขาย ใชร้าคาจรงิของหุน้ทีเ่กดิขึน้ในอดตี 

จ. การค านวณผลตอบแทน ไม่รวมเงนิปันผลของหุน้และ
การคดิค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุน้ 

ฉ. ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมอืในการจ าลองการ
ลงทุนดว้ยการลงทุนแบบถวัเฉลีย่ตน้ทุน 
   3.1.3.2 การจ าลองการลงทุนแบบถวัเฉลีย่ตน้ทุน 
    การจ าลองการลงทุนแบบถวัเฉลี่ยต้นทุน มกีารค านวณทีใ่ชใ้น
การจ าลองการลงทุนดงันี้  

ก. การค านวณตน้ทุนพอรต์รวม= ตน้ทุนพอรต์ตน้งวด +1,000 
ข. การค านวณมูลค่าพอร์ตจริง = จ านวนหน่วยหุ้นสะสม x 

ราคาเปิด  
ค. การค านวณจ านวนหน่วยของหุ้นที่ต้องลงทุน = มูลค่าเงนิ

ลงทุนแต่ละงวด /  ราคาเปิด (โดยในทีน่ี้มลูค่าเงนิลงทุนแต่
ละงวด เท่ากบั 1,000 บาท) 

ง. การค านวณอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่ากระแส
เงนิสด (Money-Weighted Return : MWR) ใชฟั้งก์ชนั XIRR  ของ
โปรแกรมไมโครซอรฟ์เอก็เซล     

จ. ก าหนดให้ อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk 
Free Return : RF) เท่ากบั 2.56% ซึ่งเป็นอตัราพนัธบตัรออมทรพัย์
อายุ 7 ปี ทีป่ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  

ฉ. การค านวณความเสี่ยงของผลตอบแทนการลงทุน  วดัจาก
ความผนัผวน (Standard Deviation : SD) ของผลตอบแทนในช่วง
ระยะเวลาการลงทุน โดยใชฟั้งกช์นั STEDV ของโปรแกรมไมโครซอรฟ์
เอก็เซล     

ช. การค านวณผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการลงทุน (Holding 
rate return) = (V1 – V0) / V0   โดยที ่V1 คอื มลูค่าพอรต์ปลายงวด , V0 
คอื มลูค่าพอรต์ตน้งวด 

ซ. การค านวณอตัราผลตอบแทนส่วนเพิม่  
Sharpe Ratio = [MWR – RF] / SD   
 3.1.3.3 การวดัผลการลงทุนแบบถวัเฉลีย่ตน้ทุน 

ก. วดัอตัราผลตอบแทนตามงวดเวลาดว้ย ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ดว้ยมลูค่ากระแสเงนิสด (Dollar-Weighted Return : DWR) 

ข. วัดความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยการหาค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD ) จาก อตัราผลตอบแทน 1 งวด
การลงทุน (Holding Period Return: HPR) 

ค. วัดผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ยง เปรียบเทียบกับ
หน่วยความเสีย่ง ดว้ย Sharpe Ratio โดยก าหนดให ้อตัราผลตอบแทน
ทีป่ราศจากความเสีย่ง (Risk Free Return : RF) เท่ากบั 2.56% ซึ่ง
เป็นอตัราพนัธบตัรออมทรพัย์อายุ 7 ปี ที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
3.2 ข้อมลูท่ีใช้ในการท าวิจยั  
 การศกึษานี้ใช้ขอ้มูลจากการลงทุนในหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  
 
4) ผลการด าเนินงานวิจยั 
 จากการศกึษาการลงทุนแบบถวัเฉลีย่ต้นทุน ของตวัแทนหุน้ที่
มมีลูค่าตลาดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมโดยท าการคดัเลอืกตวัแทนแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ในช่วงเวลา
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 โดยผลของการศกึษาไดค้รอบคลุม
ประเดน็ดงัต่อไปนี้  
 
4.1 อตัราผลตอบแทนตามงวดเวลา  
 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่ากระแสเงนิสด   
(Dollar-Weighted Return : DWR) 

ชือ่หุน้ จุดเขา้ซือ้ 1 จุดเขา้ซือ้ 2 จุดเขา้ซือ้ 3 จุดเขา้ซือ้ 4 

1.ADVANC 19.99% 21.21% 22.25% 22.53% 

2.CPALL 15.29% 13.50% 7.88% 3.91% 

3.CPF 23.86% 23.04% 14.38% 3.35% 

4.MODERN 19.03% 20.26% 21.12% 19.85% 
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5.PTT 5.48% 6.44% 6.00% 4.84% 

6.SCB 15.59% 16.50% 15.92% 14.67% 

7.SCC 16.11% 17.30% 15.24% 11.84% 

8.VNT 3.60% 3.46% 0.19% 0.00% 

คา่เฉลีย่ 14.87% 15.21% 12.87% 10.12% 
ชือ่หุน้ จุดเขา้ซือ้ 1 จุดเขา้ซือ้ 2 จุดเขา้ซือ้ 3 จุดเขา้ซือ้ 4 

ค่าสงูสุด 23.86% 23.04% 22.25% 22.53% 

ค่าต ่าสุด 3.60% 3.46% 0.19% 0.00% 
 

    จากการศกึษาอตัราผลตอบแทนตามตารางที่ 3 สามารถสรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้จุดเขา้ซื้อทีด่ทีีสุ่ด ควรเป็นจุดเขา้ซื้อที ่2 คอื จุดพกัตวั
หลงัจากดชันีไดล้งมาสกัระยะหนึ่ง ซึง่ระหว่างเดอืน ก.พ. 51 – พ.ค. 51 
ดชันีราคาหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 
แกว่งตวัในช่วง 817.03 – 845.76 ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่า
กระแสเงนิสด  อยู่ที่ 15.21% คอื เมื่อพอร์ตการลงทุนช่วงเริม่ต้น
เสยีหายจากราคาทีล่ดต ่าลงแต่มแีนวทางการลงทุนแบบ DCA จงึมกีาร
ลงทุนเพิม่จ านวนหุน้มากขึน้ เพือ่ชดเชยมลูค่าพอรต์ทีล่ดลงใหก้ลบัไปสู่
มลูค่าพอรต์ตามเป้าหมายรองลงมาคอื จุดเขา้ซื้อที่ 1 จุดสูงสุดก่อนเกดิ
วกิฤตแฮมเบอรเ์กอร์ ค่าเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่ากระแสเงนิสด  อยู่
ที ่14.87%  จุดเขา้ซื้อที ่3 และ 4 ใหผ้ลตอบแทนทีล่ดลง เนื่องจากการ
ปรมิาณการสะสมหุน้ในช่วงทีร่าคาหุน้ตกต ่ามปีรมิาณน้อย ท าใหโ้อกาส
สรา้งก าไรจากการขายระหว่างทางมน้ีอยลง  
 
4.2 ความเส่ียงของการลงทุน 
 
ตารางที่ 4 แสดงความเสี่ยงของแต่ละหุ้น ซึ่งแสดงผ่านค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

ชื่อหุน้ จดุเขา้ซือ้ 1 จดุเขา้ซือ้ 2 จดุเขา้ซือ้ 3 จดุเขา้ซือ้ 4 

1.ADVANC 6.69% 6.85% 6.94% 7.09% 

2.CPALL 10.53% 10.72% 10.42% 10.56% 

3.CPF 10.15% 10.41% 9.99% 9.74% 

4.MODERN 7.25% 7.54% 6.63% 6.66% 

5.PTT 9.21% 8.71% 7.42% 6.86% 

6.SCB 8.13% 7.83% 7.34% 7.44% 

7.SCC 8.95% 9.16% 8.41% 7.87% 

8.VNT 12.02% 12.37% 11.92% 9.42% 

ค่าเฉลีย่ 9.12% 9.20% 8.63% 8.45% 

ค่าสงูสุด 12.02% 12.37% 11.92% 11.42% 

ค่าต ่าสุด 6.69% 6.85% 6.63% 6.66% 
 
จากตารางที ่3 และ ตารางที ่4   พบว่าจุดเขา้ซื้อที่ 4 ท าใหเ้งนิสด

ทีไ่ดจ้ากการขายหลกัทรพัย์ระหว่างการลงทุนลดลง ส่งผลใหม้อีตัรา
ผลตอบแทนติดลบจากการเขา้ซื้อในแต่ละจงัหวะ โดยใหผ้ลตอบแทน

ผนัผวน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงไม่เกนิ 10% ยกเวน้ CPF จะมคีวามผนั
ผวนของผลตอบแทนอยู่ที่ 10.56% การลงทุนในจุดเขา้ซื้อ ที ่1,2,3 ให ้
อตัราผลตอบแทนต ่าสุด 3.46% ซึง่มากกว่าอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก การ
ลงทุนในจงัหวะขาขึน้ของตลาด (จุดเขา้ซื้อที่ 4 ) มโีอกาสทีจ่ะขาดทุน
ดงันัน้ การเข้าซื้อที่จุดต ่าสุดของดชันีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจะใหผ้ลตอบแทนดทีีสุ่ด 
 ความผนัผวนของราคาหุ้น จะมไีม่มผีลต่ออตัราผลตอบแทน
ของการลงทุนถวัเฉลีย่ต้นทุน และความสมัพนัธ์ของราคาหุน้กบัดชันี
ราคาหลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถน ามา
คาดการณ์อตัราผลตอบแทนของหุน้ทีล่งทุนได ้  
 
4.3  อตัราผลตอบแทนหลงัปรบัค่าความเส่ียง 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลตอบแทนหลงัปรบัค่าความเสี่ยง ด้วย Sharpe 
Ratio 

ชื่อหุน้ จุดเขา้ซือ้ 1 จุดเขา้ซือ้ 2 จุดเขา้ซือ้ 3 จุดเขา้ซือ้ 4 

1.ADVANC 2.60 2.72 2.84 2.82 

2.CPALL 1.21 1.02 0.51 0.13 

3.CPF 2.10 1.97 1.18 0.08 

4.MODERN 2.27 2.35 2.80 2.60 

5.PTT 0.32 0.45 0.46 0.33 

6.SCB 1.60 1.78 1.82 1.63 

7.SCC 1.51 1.61 1.51 1.18 

8.VNT 0.09 0.07 -0.20 -0.22 

ค่าเฉลีย่ 1.46 1.50 1.37 1.07 

ค่าสงูสุด 2.60 2.72 2.84 2.82 

ค่าต ่าสุด 0.09 0.07 -0.20 -0.22 

 
 จากตารางที ่3 และ ตารางที่ 5 สามารถสรุปไดว้่าค่าเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัดว้ยมลูค่ากระแสเงนิสด กบั ผลตอบแทนหลงัปรบัค่าความเสีย่ง
ดว้ย Sharpe Ratio มทีศิทางเดยีวกนั โดยถ้าพจิารณาหุน้ ADVANC 
กบัหุน้ CPF เพิม่จากตารางที ่4 แสดงความเสีย่งของแต่ละหุน้ ซึง่แสดง
ผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบว่า หุ้น ADVANC ที่มผีลตอบแทน
เฉลีย่สูงกว่ากบัหุน้ CPF ในขณะทีม่คีวามเสีย่งของหุน้ ADVANC ต ่า
กว่าหุน้ CPF ท าให้ค าพูดที่กล่าวว่า “ความเสีย่งสูง ผลตอบแทนสูง 
(High Risk High Return) ” ไมเ่ป็นความจรงิในทุกกรณ ี 
 
5) สรปุ 

การเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของหุ้นที่มมีูลค่ารวมสูงสุดของทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม ในแต่ละจงัหวะของการลงทุน ในช่วงปี 2550-2558 
เป็นการลงทุนทีเ่น้นวนิัยการลงทุนทีใ่ชค้่าเฉลีย่ต้นทุนในการการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่วจิยัพบว่า ถ้านักลงทุนท าการลงทุนแบบถวั
เฉลี่ยต้นทุนตัง้แต่ก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์ และก่อนที่ดัชนีราคา
หลกัทรพัย์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยลดลงจนถึงจุดต ่าสุดและ
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ขาย เดอืน ก.พ. 2558 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักด้วย
มลูค่ากระแสเงนิสด และ ตารางที ่4 แสดงความเสีย่งของแต่ละหุน้ ซึ่ง
แสดงผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนสูงสุด 
23.86% SD 12.02% จากจุดเขา้ซื้อที ่ 1 แต่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 15.21% 
SD 12.37% จากจุดเขา้ซื้อที่ 2 ซึ่งเหตุผลหลกัจากการลงทุน แบบ  
DCA ทีม่กีารเลอืกหุน้ตวัแทนกลุ่มอุตสาหกรรมท าใหผ้ลตอบแทนเฉลีย่
สงู คอื เมือ่พอร์ตการลงทุนช่วงเริม่ต้นเสยีหายจากราคาทีล่ดต ่าลง แต่
ไดม้กีารลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาจ านวนหุน้ทีม่ตี้นทุนแตกต่างกนัท า
ให้ชดเชยมูลค่าพอร์ตที่ลดลงให้กลบัไปสู่มูลค่าพอร์ตตามเป้าหมาย 
ขณะเดยีวกนั ถ้านักลงทุนมวีนิัยและรอจนดชันีราคาหลกัทรพัย์ตลาด
หุน้ลงถงึจุดต ่าสุด แลว้จงึเขา้ลงทุน ดว้ยวธิ ีDCA จงัหวะการเขา้ลงทุน
ดงักล่าวกลบัใหผ้ลตอบแทนอยู่ในช่วงเฉลีย่  10.12% SD 11.42% และ
ในบางหุน้กอ็าจขาดทุนได้ จากปรมิาณการสะสมหุ้นในช่วงทีร่าคาหุ้น
ตกต ่ามีปริมาณน้อย ท าให้โอกาสสร้างก าไรจากการขายมีน้อยลง 
(กองทุนรวมตราสารทุนที่มหีุน้ดงักล่าวและลงทุนแบบ DCA ในช่วง
เวลาเดยีวกนัจะใหผ้ลตอบแทนเฉลีย่ 10.1%) จากตารางที ่3 และตาราง
ที ่5 แสดงผลตอบแทนพบว่าหุน้ ADVANC ทีม่ผีลตอบแทนสูงขณะทีม่ ี
ความเสีย่งต ่าเมือ่เทยีบกบัหุน้ CPF จากตารางที ่4 
 ส าหรบัจุดอ่อนของวธิถีวัเฉลีย่ต้นทุน คอื การเลอืกหุน้ทีต่้องมี
พืน้ฐานและเป็นตวัแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาดหุน้ทีม่ ี
การกระจายแตกต่างกนั โดยเฉพาะช่วงเกดิวกิฤต หรอื ช่วงที่นักลงทุน
เริม่ตน้การลงทุนอาจจะมคีวามวติกกงัวลต่อการลงทุนอย่างมาก  
 อย่างไรกต็ามการศกึษานี้มขีอ้จ ากดัหลายประการ คอื  การไม่
น าเงนิปันผลมาใชใ้นการศกึษา  การเลอืกหุน้ทีม่มีลูค่าตลาดมากสุดใน
ดชันีอุตสาหกรรม ซึ่งบรษิทัเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้น าตลาด จงึมคีวาม
แขง็แรงสามารถทนทานวกิฤตเศรษฐกจิได ้ซึ่งหากเป็นหุน้ทีม่คีุณภาพ
ดอ้ยลงมา ผลลพัธอ์าจจะออกมาเป็นแบบอื่นได้  
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บทคดัย่อ  
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการสอนด้วย

ภาษาองักฤษในวิชาของสาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย -ญี่ปุ่ น ใช้ข้อมูลจากผลการสอบ
ภาษาองักฤษ การประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาระหว่างปี 2555 จนถงึ 
2558 แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักศกึษาและการประชุมผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาสาขา IB. มคีวามสามารถและมพีฒันาการด้าน
ภาษาองักฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญั โดยมปัีจจยัที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจต่อการสอนด้วยภาษาองักฤษ ได้แก่ ชัน้ปีนักศึกษา ขนาด
หอ้งเรยีน เพศและวิธกีารสอนของผู้สอน นักศกึษา IB. ส่วนใหญ่มคีวาม
คิดเห็นว่าควรสอนด้วยภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้นส าหรับสาขาอื่นๆ 
นอกจากนัน้จากการประชมุผูเ้ชีย่วชาญพบว่า การสอนด้วยภาษาองักฤษควร
ปรบัปรงุในเรื่อง จ านวนวชิาทีส่อนดว้ยภาษาองักฤษควรเป็น 1-3 วชิาต่อภาค
การศกึษา ควรใชห้อ้งเรยีนขนาดเลก็ไมเ่กนิ 30 คน วธิกีารสอนทีเ่น้นหลกัการ
สื่อสารมากกว่าหลกัไวยากรณ์ ปรมิาณงานไม่มากเกนิไปในแต่ละวชิา ควรมี
ความหลากหลายของกจิกรรมและการมสี่วนรว่มของนกัศกึษาในชัน้เรยีน ควร
มกีารจงูใจและความสนุกสนานในการสอนเพิม่มากขึน้ 
ค าส าคญั: การสอน, ภาษาองักฤษ, วชิาสาขา 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate the teaching 
process of International Business Management (IB.) Department, 
Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology. 
The data is gathered from English proficiency test, the student 
evaluation from 2012 to 2015, student’s satisfaction survey and experts 
meeting. The researcher found that IB. students have capability in term 
of English skill and development rather than other majors. The factors 
impact on student’s satisfaction is follows these: class level, number of 
student per class, sex and the teaching style of the instructors. 
Furthermore, experts also recommend that the good and efficiency 
class should focus on adding more subject using English 
communication, 30 students per room for maximum, emphasizing 
conversation rather than grammar, not too much assignment in each 
subject, class participation, motivation and fun. 

Keywords: Teaching, English, Major Subjects 
 
1) บทน า 

ปัจจุบนัภาษาองักฤษถอืว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั เห็นไดจ้าก
วชิาภาษาองักฤษทีม่กีารเรยีนตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึระดบัอุดมศกึษา 
แต่จากทีผ่่านมาพบว่าผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรกีย็งัคงมี
ปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ เช่น จากรายงานความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติ สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น ทีส่ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 
2556 [1] ส ารวจจากนายจ้างของบณัฑติทุกสาขาที่ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 136 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 23.73 ของผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษา พบว่า 
คะแนนความพงึพอใจต่อความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษมคี่าต ่า
กว่าค่าเฉลีย่อย่างมาก 

นอกจากนัน้ จากรายงานการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศกึษาปีสุดทา้ยต่อหลกัสตูร [2] พบว่า นักศกึษาปีสุดทา้ยมคีวามพงึ
พอใจต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมคี่าต ่าที่สุดในทุกด้าน
ของการประเมนิ ดงันัน้การพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
จงึเป็นภารกจิที่ส าคญัและเร่งด่วนประการหนึ่งของการจดัการศกึษา
ของ สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น  

ปัจจุบนัการสอนในสาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ (IB.) 
คณะบริหารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่ น ได้จดัให้มกีารสอน
ด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขาบางวิชา เนื่องจากคาดว่า การท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  โดยเป็นไปอย่าง
ธรรมชาตซิึง่จะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพิม่
มากขึ้น ดงันัน้ผู้ว ิจยัจึงขอเสนอการวิจยัฉบบันี้  เพื่อประเมนิผลการ
ด าเนินงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขา ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพดา้นภาษาองักฤษของบณัฑติในคณะบรหิารธุรกจิใหเ้พิม่มาก
ขึน้ต่อไป 
 
2) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 “กรอบมาตรฐานการประเมนิความสามารถทางภาษา จาก
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” [3] หรอื CEFR (Common European 
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Framework of Reference for Languages) ไดอ้ธบิายว่า CEFR คอื
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับสมาชิกของ
สหภาพยุโรป ซึ่งเหมาะกบัผู้ทีใ่ช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง พบว่า 
ระดบัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของผู้เรยีนจะแปรผนัตาม
จ านวนชัว่โมงทีใ่ชใ้นการเรยีน โดยแบ่งความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ออกเป็น 6 ระดบั จากระดบัเริม่ต้น A1-Beginner ซึ่งไม่ไดก้ าหนดเวลา
เรยีนเอาไว ้ระดบั A2-Elementary ใชเ้วลาเรยีน 180-200 ชัว่โมง B1-
Lower Intermediate เวลาเรยีน 350 – 400 ชัว่โมง B2-Upper 
Intermediate เวลาเรียน 500-600 ชัว่โมงC1-Advanced เวลาเรียน 
700-800 ชัว่โมง จนถงึระดบัความสามารถสูงมาก C2-Very Advanced 
ซึ่งต้องใช้เวลาเรียน 1,000-1,200 ชัว่โมง ซึ่งเป็นระดับที่จะท าให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคยีงกบัเจ้าของภาษา สามารถอ่าน
บทความที่เป็นต้นฉบบัด้านวรรณกรรมได้เข้าใจและเลือกใช้ภาษา
ส าหรบัพูดและเขยีนได้อย่างเหมาะสม ดงันัน้การเพิม่ชัว่โมงเรียน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มความสามารถด้าน
ภาษาองักฤษของผูเ้รยีนไดโ้ดยตรง 

การเรียนภาษาอังกฤษของไทย เน้นความถูกต้องอย่าง
สมบูรณ์แบบ เป็นลกัษณะวชิาการ (Academic English) มเีนื้อหาทีล่กึ
และยากกว่าการใชใ้นชวีติจรงิ แต่ในสงิคโปร์เน้นการใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อการเรยีนรู้ (English for learning) เน้นทกัษะ 4 ดา้น คอื การ
สื่อสาร การวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
ดงันัน้โดยทัว่ไปภาษาองักฤษของคนสงิคโปร์จงึสามารถใชไ้ดด้กีว่าคน
ไทย เพราะเป็นภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริง ที่มีความ
แตกต่างจากภาษาองักฤษในโลกแห่งวชิาการ [4] 

จากที่กล่าวมาพบว่า การเรียนภาษาอังกฤษที่มปีระสิทธิผล
จะตอ้งด าเนินการโดยมเีวลาเรยีนใหม้ากเพยีงพอ ถ้ามเีวลามากขึน้กจ็ะ
ท าให้มคีวามสามารถเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย และ การเรยีนอย่างเป็น
ธรรมชาติโดยที่ไม่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเน้นหลกัไวยากรณ์ให้มาก
เกนิไป ควรเน้นการใชง้านเพือ่การสือ่สารใหเ้พิม่มากขึน้จะเป็นแนวทาง
ทีม่คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
3) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถภาษาอังกฤษของ
นกัศกึษาสาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ (IB.) กบัสาขาอื่นๆ ใน
คณะบรหิารธุรกจิ 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของนักศกึษาสาขา
การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ (IB.) ทีเ่รยีนดว้ยภาษาองักฤษในวชิา
สาขา 

3. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาสาขาการจดัการธุรกจิ
ระหว่างประเทศ (IB.) ทีส่อนดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขา 

4. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการสอนด้วย
ภาษาองักฤษในวชิาสาขา 
 
4) วิธีด าเนินการวิจยั 

1. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขา IB. กบัสาขาอื่นๆ ในคณะบริหารธุรกิจ โดยการ
เปรยีบเทยีบจากคะแนนสอบเขา้วชิาภาษาองักฤษ น าขอ้มลูมาจากฝ่าย

วิชาการ และคะแนนสอบในชัน้ปี 3 ของการสอบวัดความสามารถ
ภาษาองักฤษ น าขอ้มลูมาจากส านกัวชิาพืน้ฐานและภาษา 

2. การศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศกึษา โดยใชข้อ้มลูจากการประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาที่
จดัเกบ็ในแต่ละภาคการศกึษาของระบบทะเบยีน (reg.) ฝ่ายวชิาการ 
ศกึษาเฉพาะวชิาทีม่กีารสอนเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยในผูส้อน
คนเดยีวกนั  

3. การศกึษาความคดิเหน็ของนักศกึษาสาขา IB. ทีเ่รยีนดว้ย
ภาษาองักฤษในวชิาสาขา เกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีผู่ว้ ิจยัไดส้รา้ง
ขึ้นเอง โดยน ากรอบแนวคดิมาจาก การสมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนใน
สาขา IB. ที่ใช้ภาษาองักฤษในการสอน 4 ท่าน ร่วมกบัแนวคดิเรื่อง
คุณภาพการศกึษา [5] จากนัน้ได้น าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ความ
สอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 
ท่าน พบว่า ทุกขอ้มคี่า IOC. ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 หลงัจากที่ได้
ปรบัปรุงแบบสอบถามแลว้ ไดน้ าไปทดสอบ (Try-out) กบันักศกึษา 30 
คน ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบารค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ทัง้ฉบบัม ีค่า Alpha = .8696 
และแต่ละขอ้มคี่ามากกว่า 0.8 จงึไดน้ าไปเกบ็ขอ้มลูจากนักศกึษาสาขา 
IB. และวเิคราะหผ์ลต่อไป 

4. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการสอนด้วย
ภาษาองักฤษในวชิาสาขา โดยการประชุมผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน หลงัจาก
นัน้น าขอ้มูลจากการประชุมเพื่อวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวทางการ
พฒันาการจดัการสอนดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขา ดว้ยการวเิคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 
 
5) ผลการวิจยั 

5.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาองักฤษนักศึกษา
สาขา IB กบัสาขาอ่ืนๆ ในคณะบริหารธรุกิจ  

กลุ่มตวัอย่างในการเปรยีบเทยีบคะแนนสอบ ไดแ้ก่ นักศกึษา
กลุ่มสอบตรง ซึง่แต่ละสาขามจี านวนนักศกึษามากกว่ารอ้ยละ 50 ของ
นักศึกษาทัง้หมด จึงสามารถน ามาใช้เป็นตัวแทนของประชากร มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

 
ตาราง 1 ผลการจดักลุ่มระดบัคะแนนสอบภาษาองักฤษของการสอบ
เขา้ จดักลุ่มดว้ย Scheffe ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

สาขา 
จ านวน 

(คน) 
คะแนนเฉล่ีย (ร้อยละ) 

การสอบเข้า 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

การจัดการธุรกิจระหว่ า ง
ประเทศ (IB.) 

119 
 40.89 

การจดัการอตุสาหกรรม (IM.) 63 32.63  
การจดัการธรุกจิญี่ปุ่ น (BJ.) 161  40.14 
การจดัการบญัช ี(AC.) 35  38.46 

 
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนสอบเข้าภาษาองักฤษ  นักศึกษา

สาขา IM แตกต่างจากสาขาอื่นๆ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 
โดยมคีะแนนสอบเขา้น้อยทีสุ่ด (32.63) ส่วนสาขาอื่นๆ มคีะแนนสอบ
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เขา้ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ แสดงว่านักศกึษาสาขา IB 
(40.89) มคีวามสามารถดา้นภาษาองักฤษในขณะเริม่ต้นเขา้ศกึษาสูง
กว่าสาขา IM (32.63)  แต่มคีวามสามารถอยู่ในระดบัเดยีวกบันักศกึษา
สาขา BJ. (40.14) และ AC. (38.46) 

เมื่อนักศึกษากลุ่มเดิม เรียนถึงชัน้ ปี  3 ได้เข้าส   อบวัด
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษอกีครัง้หนึ่ง ทีจ่ดัโดยส านักวชิาพื้นฐาน
และภาษา ไดผ้ลคะแนนสอบตามตาราง 2 ดงันี้ 
 
ตาราง 2 ผลการจดักลุ่มระดบัคะแนนสอบภาษาองักฤษของนักศกึษา
ชัน้ปี 3 จดักลุ่มดว้ย Scheffe ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

สาขา 
จ านวน 

(คน) 
คะแนนเฉล่ีย (ร้อยละ) 

การสอบปี 3 
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

การจัดการธุรกิจระหว่ า ง
ประเทศ (IB) 

119   68.82 

การจดัการอตุสาหกรรม (IM) 63 56.02   
การจดัการธรุกจิญี่ปุ่ น (BJ) 161  63.48  
การจดัการบญัช ี(AC) 35  64.14  

 
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนสอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
1) กลุ่มคะแนนสอบน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษาสาขา IM 

(56.02)  
2) กลุ่มคะแนนสอบปานกลาง ได้แก่ นักศึกษาสาขา BJ 

(63.48) และ AC. (64.14)  
3) กลุ่มคะแนนสอบสงูทีสุ่ด ไดแ้ก่ นกัศกึษาสาขา IB (68.82) 
  
จากตาราง 1 พบว่า นักศกึษาสาขา IB. มคีวามสามารถดา้น

ภาษาองักฤษในระดบัเดยีวกบันกัศกึษาสาขา BJ. และ AC. ในขณะเขา้
เริม่ต้นเขา้ศกึษา จากตาราง 2 เมือ่ศกึษาจนถงึชัน้ปี 3 ผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษาสาขา IB. มี
ความสามารถสงูกว่าสาขาอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแสดงใหเ้หน็
ว่านกัศกึษาสาขา IB. มพีฒันาการและความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
สงูกว่าสาขาอื่นๆ ทัง้นี้เนื่องจากนักศกึษาสาขา IB.เป็นเพยีงสาขาเดยีว
ที่มกีารสอนด้วยภาษาอังกฤษในวชิาสาขา ส่วนนักศกึษาสาขาอื่นจะ
สอนวชิาในสาขาดว้ยภาษาไทย จงึท าใหน้กัศกึษาสาขา IB. มเีวลาเรยีน
ดว้ยภาษาองักฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ  

จากขอ้มลู ตาราง 1 และ 2 สามารถสรุปไดว้่า วธิกีารสอนดว้ย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขา จะส่งผลท าให้นักศึกษามพีฒันาการและ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากกว่านักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่
สอนดว้ยภาษาไทยในวชิาสาขา  

 
5.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการสอนของนักศึกษา

สาขา IB.  
ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากผลการประเมนิความพงึพอใจทีจ่ดัท าโดย

ฝ่ายวชิาการ เกบ็ขอ้มลูจากนกัศกึษาสาขา IB. ในแต่ละวชิาเพือ่
วเิคราะหห์าปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนกัศกึษา มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

ตาราง 3 ผลการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของนกัศกึษา  

ปัจจยั 
กลุ่ม
เรียน 

ค่าเฉล่ีย 
Sig. 

(2-tailed) 
ความ 
หมาย 

ปีการ 
ศกึษา 

2555 18 4.1550 

.282 
ไม่

แตกต่าง 
2556 29 4.2224 
2557 29 4.2507 
2558 23 4.0696 

ภาคเรยีน 
1 61 4.1523 

.281 
ไม่

แตกต่าง 2 38 4.2321 

ชัน้ปีของ
นกัศกึษา 

1 30 4.2200 

.021 แตกต่าง 
2 8 4.4975 
3 10 4.2360 
4 51 4.1014 

ขนาด
หอ้งเรยีน 

เลก็ =< 
30 

20 4.3295 

.007 แตกต่าง 
กลาง 
31-60 

62 4.1950 

ใหญ่ > 
60 

17 3.9665 

ภาษาทีใ่ช้
สอน 

ไทย 45 4.1467 
.385 

ไม่
แตกต่าง องักฤษ 54 4.2131 

เพศของ
ผูส้อน 

ชาย 67 4.0845 
.000 แตกต่าง 

หญงิ 32 4.3891 
วุฒขิอง
ผูส้อน 

โท 47 4.2172 
.365 

ไม่
แตกต่าง เอก 53 4.1519 

ผูส้อน 

A 26 4.3915 

.000 แตกต่าง 

B 33 4.3294 
C 8 3.6338 
D 18 3.9344 
E 6 4.3783 
F 5 3.8440 
G 3 3.8933 

ค่าเฉลีย่ 99 4.1829 
 
จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัที่มผีลท าใหน้ักศกึษาเกดิความพงึ

พอใจต่อการสอน ประกอบดว้ย ชัน้ปีของนักศกึษาโดยทีน่ักศกึษาชัน้ปี 
2 มคีวามพงึพอใจสงูสุด หอ้งเรยีนขนาดเลก็ทีม่นีกัศกึษาไม่เกนิ 30 คน 
ถ้ามีจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้ความพึงพอใจลดลง 
ผูส้อนเพศหญงิท าให้นักศกึษามคีวามพงึพอใจมากกว่าผูส้อนเพศชาย 
และวธิกีารสอนของผูส้อนทีแ่ตกต่างกนัท าใหน้ักศกึษามคีวามพงึพอใจ
ทีแ่ตกต่างกนั 

 
5.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขา IB. ต่อการสอนด้วย

ภาษาองักฤษในวิชาสาขา 
จากแบบสอบถาม ค าถามที่ 47 ถามว่า “สาขาอื่นๆ ควรเรยีน

เป็นภาษาองักฤษหรอืไม”่ ผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 184 คน ส่วนใหญ่ 
176 คน(95.6%) มคีวามคดิเห็นว่านักศกึษาในสาขาอื่นๆ ควรมกีาร
สอนดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขาเช่นเดยีวกบันกัศกึษาสาขา IB. 
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จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาสาขา IB. มี
ความต้องการให้สาขาอื่นๆ เรียนวิชาสาขาด้วยภาษาอังกฤษ
เช่นเดยีวกบัสาขา IB. หลงัจากทีไ่ดพู้ดคุยกบันักศกึษา IB บางส่วน
สามารถสรุปได้ว่า  เนื่ องจากเมื่อนักศึกษาสาขา IB ได้เรียน
ภาษาอังกฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ จึงท าให้มีทัศนคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษในทางที่เป็นบวก เห็นประโยชน์ของการเรียนด้วย
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  จึงต้องการให้สาขาอื่นๆ เรียนด้วย
ภาษาองักฤษเพิม่มากขึน้เช่นกนั 

 
5.4 แนวทางการพฒันาการสอนด้วยภาษาองักฤษในวิชา

สาขา    
จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการส ารวจ

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ผ่านมาให้ผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่านได้ทราบ 
หลงัจากนัน้ได้ขอความคิดเห็นว่าควรที่จะปรบัปรุงการสอนอย่างไร 
โดยเฉพาะค าถามทีไ่ดค้ะแนนประเมนิจากนกัศกึษาน้อยกว่า 4.00 ซึ่งมี
อยู่ 10 ขอ้ ไดผ้ลดงันี้ 
 
ตาราง 4 แนวทางการปรบัปรุงการสอนดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขา 
ขอ้ ค าถาม แนวทางการปรบัปรงุ 
1 มเีอกสารการสอน 

ทัง้เนื้อหาและ
แบบฝึกหดัตัง้แต่การ
เรยีนครัง้แรก 

เอกสารการสอนและแบบฝึกหดัอาจจะไม่
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งพรอ้มในครัง้แรกกไ็ด ้แต่ควรมี
ใหค้รบ 

2 เนื้อหาบทเรยีนในแต่
ละบทมกีารจดัเรยีง
อย่างต่อเนื่องกนั 

การสอนทีเ่รยีงกนัไปทลีะบท อาจจะไม่ใชส่ิง่ที่
จ าเป็น อาจจะสลบับทเรยีนกไ็ด ้แต่ตอ้งเน้นให้
นกัศกึษาเกดิความเขา้ใจในบทเรยีนมากกวา่ 

7 ใหน้กัศกึษาน าเสนอ
รายงานทีน่กัศกึษา
เป็นผูจ้ดัท า 

1.การน าเสนอดว้ยภาษาองักฤษ ไม่ควรเน้นที่
ความถกูตอ้งในหลกัไวยากรณ์มากนกั ให้
สื่อสารเขา้ใจกน่็าจะเพยีงพอ 
2.บางครัง้การน าเสนอรายงานกม็ากเกนิไป 
บางวชิาตอ้งรายงานทุกสปัดาหแ์ละนกัศกึษา
ตอ้งเรยีนหลายวชิาจงึรูส้กึวา่อาจจะมากเกนิไป 
ดงันัน้จงึควรค านึงถงึเรื่องปรมิาณทีเ่หมาะสม 

10 มกีจิกรรมที่
หลากหลายในการ
เรยีน เชน่ การ
อภปิรายกลุม่ 
(Group discussion) 
ถาม-ตอบ หนงัสัน้ 
(Clip) บทบาทสมมต ิ
(Role play) เป็นตน้ 

1.ควรเน้นใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ 
ไม่ใชก่ารท ากจิกรรมเพยีงบางคน 
2.ตอ้งระวงัอย่าใหม้ากเกนิไปเพราะนกัศกึษาจะ
รูส้กึเหนื่อยและเบื่อหน่ายได้ 

11 มกีารทดสอบย่อย 
(Quiz) บ่อยๆ 

1.ควรมกีารบอกใหท้ราบล่วงหน้าวา่จะมกีาร
ทดสอบย่อยทุกครัง้ 
2.การทดสอบย่อยไม่ควรใหย้ากเกนิไป ควร
เน้นทีก่ารทบทวนบทเรยีน แต่อาจจะมขีอ้ยาก
บ้าง 1-2 ขอ้ จาก 10 ขอ้ 
3.ไม่ควรมกีารทดสอบทุกสปัดาหเ์พราะมาก
เกนิไป นกัศกึษาจะเครยีด  
4.อาจจะไม่มกีารเกบ็คะแนนกไ็ดแ้ต่ควรเน้นให้
สนุกสนานร่วมด้วย  

ขอ้ ค าถาม แนวทางการปรบัปรงุ 
12 มกีารแจง้คะแนน

ต่างๆ ของนกัศกึษา
เป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.การแจง้คะแนนควรท าทุกครัง้และไม่เปิดชื่อ
นกัศกึษา ใหท้ราบผลเฉพาะบุคคล 
2.ตอ้งแจง้ใหน้กัศกึษารูถ้งึภาพรวม เชน่ MAX., 
MIN., Mean, SD. 

19 ความยากของเนื้อหา
โดยทัว่ไปอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

ขอ้สอบส่วนใหญ่ควรมคีวามยากปานกลาง มี
ขอ้สอบทีง่่ายและยากร่วมด้วย  แต่ไม่ควรให้
มากกวา่อย่างละ 20% 

28 มแีบบฝึกหดัหลาย
รปูแบบ 

1.นกัศกึษาบางคนอาจจะไม่ชอบแบบฝึกหดั
บางอย่าง แต่กม็คีวามจ าเป็นเพื่อฝึกให้
นกัศกึษามทีกัษะหลายอย่างซึง่เป็นสิง่จ าเป็นใน
การประกอบอาชพี 
2.งานกลุ่มนกัศกึษา อาจารยจ์ะตอ้งเน้นให้
นกัศกึษาทีม่เีกรดน้อยเป็นคนน าเสนอผลงาน
ของกลุ่ม 

29 ใหน้กัศกึษาท า
กจิกรรมกลุม่รว่มกนั 
เชน่ รายงานกลุ่ม 
กลุ่มตวิ 

1.ทีผ่า่นมา นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนอ่อนมกัไม่
สนใจเขา้ร่วมการตวิ ควรมกีารใหค้ะแนนพเิศษ
บ้าง อาจจะเป็น 1-2 % 
2.การจดักลุ่มท ารายงาน อาจารยผ์ูส้อนควร
เป็นผูจ้ดักลุ่ม โดยทีแ่ต่ละกลุ่มใหน้กัศกึษา
กระจายทัง้คนเก่งและอ่อนอยู่ร่วมกนั  
3.ควรมวีธิกีารใหค้ะแนนสมาชกิในกลุ่มไม่
เท่ากนั คนทีท่ างานมากควรจะไดม้ากกวา่ เช่น 
ใหน้กัศกึษาในกลุ่มใหค้ะแนนกนัเองบางส่วน 
หรอื ใชก้ารสุ่มคนทีจ่ะตอ้งออกมาน าเสนอ
รายงาน โดยไม่ให้รูต้วัก่อนวา่ใครจะเป็นผู้
น าเสนอ 

46 ควรจดักลุม่นกัศกึษา
ตามระดบั
ความสามารถของ
ภาษาองักฤษ 

เป็นแนวคดิทีด่แีละมกีารจดัท าเรื่องนี้ใน
สถาบนัการศกึษาอื่นมาแล้ว ผลเป็นทีน่่าพอใจ 
แต่ส าหรบั TNI.คงจะท าไดย้าก เพราะเป็น
หอ้งเรยีนขนาดใหญ่ วชิาทัว่ไปกเ็ปิดสอนเพยีง 
1- 2 กลุ่มเท่านัน้ จงึไม่สามารถแยกคนเก่งและ
ไม่เก่งออกจากกนัได้ 

 
6) อภิปรายผลการวิจยั 

1. การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบคะแนนภาษาองักฤษการสอบเขา้
และการสอบชัน้ปี 3 นักศกึษาสาขาต่างๆ พบว่า นักศกึษาสาขา IB. มี
ความสามารถและมพีฒันาการด้านภาษาอังกฤษสูงที่สุด เนื่องจากมี
การสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขาในทุกภาคการศกึษา ท าให้มี
เวลาเรยีนภาษาองักฤษมากกว่านักศกึษาสาขาอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกบั 
CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) ทีพ่บว่า ความสามารถภาษาองักฤษของผูเ้รยีนจะแปรผนั
ตามจ านวนเวลาเรยีนทีเ่พิม่มากขึน้ ถา้ยิง่มเีวลาเรยีนภาษาองักฤษเพิม่
มากขึน้ก็จะส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถด้านภาษาองักฤษเพิม่มาก
ขึน้ตามไปดว้ย 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการสอน 
ประกอบด้วย ชัน้ปีของนักศกึษา ขนาดหอ้งเรยีน เพศและวธิกีารการ
สอนของผูส้อน แต่ละปัจจยัมลีกัษณะและการเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกนั
ดงันี้ 

2.1 ชัน้ปีของนักศกึษา พบว่า นักศกึษาชัน้ปี 2 มคีวามพงึพอใจ
สงูสุดและชัน้ปี 4 มคีวามพงึพอใจต ่าสุด เมือ่ศกึษาในรายละเอยีดพบว่า 
นกัศกึษาชัน้ปี 2 มกีลุ่มเรยีน 8 กลุ่มเรยีน นักศกึษาชัน้ปี 4 ม ี51 กลุ่ม
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เรยีน แสดงใหเ้หน็ว่าถา้มจี านวนการเรยีนดว้ยภาษาองักฤษมากเกนิไป
อาจจะท าให้ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลง เพราะการเรียนด้วย
ภาษาองักฤษเป็นภาระที่หนักส าหรบันักศกึษาในหลกัสูตรภาษาไทย
และไม่มคีวามคุ้นเคยกบัการใช้ภาษาองักฤษมาก่อน ดงันัน้จงึไม่ควร
ก าหนดใหม้มีากเกนิไป จากการประชุมผูเ้ชีย่วชาญ ไดร้บัค าแนะน าว่า
ควรสอนดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขา 1-3 วชิาต่อภาคการศกึษา โดย
เริ่มจากน้อยไปหามาก เช่น  นักศึกษาปี 1 -2 ควรเรียนด้วย
ภาษาองักฤษในวชิาสาขา 1- 2 วชิา ส าหรบันักศกึษาปี 3-4 ควรเรยีน
ดว้ยภาษาองักฤษในวชิาสาขา 2-3 วชิา เป็นตน้ 

2.2 ขนาดหอ้งเรยีน พบว่า หอ้งเรยีนขนาดเลก็ไม่เกนิ 30 คน จะ
ท าใหน้กัศกึษามคีวามพงึพอใจสงูทีสุ่ด เมือ่หอ้งเรยีนมขีนาดใหญ่ขึน้จะ
ท าให้ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลงเพราะการมีส่วนร่วมของ
นักศกึษาต่อการเรยีนลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารมสี่วนร่วมของ
นักศกึษา (The Theory of Student Involvement) ทีว่จิยัพบว่า “การมี
ส่วนร่วมของนกัศกึษา” เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหน้กัศกึษาสามารถส าเรจ็
การศกึษาได้ [6]  แนวคดินี้สอดคลอ้งกบั จอห์น ดวิอี้ นักวชิาการดา้น
การศกึษาทีม่ชี ื่อเสยีงอกีท่านหนึ่ง ไดเ้คยกล่าวเอาไวว้่า “Learning by 
doing” [7] หมายถงึ การเรยีนรูข้องนักศกึษาจะเกดิขึน้ไดก้โ็ดยการลง
มอืกระท า ซึ่งเป็นหลกัการที่ส าคญัที่ช่วยยนืยนัต่อแนวคดิเรื่องการมี
ส่วนร่วมของนักศกึษาว่าเป็นสิง่ส าคญัต่อการเรยีนรู้ของนักศกึษา  ที่
จะต้องเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ให้เพิม่มากขึ้น ดงันัน้จงึควร
จดัหอ้งเรยีนขนาดเลก็ส าหรบัวชิาทีเ่รยีนดว้ยภาษาองักฤษ เพื่อท าให้
นกัศกึษามโีอกาสมสี่วนร่วมในการเรยีนเพิม่มากขึน้ 

2.3 เพศของผูส้อน พบว่า ผูส้อนเพศหญงิท าใหน้ักศกึษามคีวาม
พงึพอใจมากกว่าเพศชาย เป็นทีท่ราบโดยทัว่ไปในสงัคมไทยที่พบว่า
ลกัษณะน ้าเสียงหรือการแสดงออกของเพศหญิงจะมีความนุ่มนวล
มากกว่าเพศชาย ดงันัน้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหน้ักศกึษามคีวาม
พงึพอใจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศมรตัน์ บุญยศ ทีว่จิยั
พบว่า เสียงบรรยายของเพศหญิงจะท าให้ผู้เรียนมีคะแนนการสอบ
มากกว่าเสยีงบรรยายของเพศชาย อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ[8] 

2.4 วธิกีารสอน พบว่า ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอผูส้อน
แต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั เพราะผูส้อนแต่ละคนมลีกัษณะและวธิกีาร
สอนทีแ่ตกต่างกนันัน่เอง 

3. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาสาขา IB. พบว่า ส่วนใหญ่มคีวาม
คดิเห็นว่า นักศกึษาในสาขาอื่นๆ ควรมกีารสอนด้วยภาษาองักฤษใน
วชิาสาขาเช่นเดยีวกนั แสดงว่าเมือ่นักศกึษาไดเ้รยีนภาษาองักฤษมา
อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้หน็ประโยชน์ของการเรยีนดว้ยภาษาองักฤษเพิม่
มากขึน้ จนมคีวามสามารถดา้นภาษาองักฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ และมี
ทศันคตเิชงิบวกต่อการเรยีนดว้ยภาษาองักฤษ 

 
7) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรก าหนดใหทุ้กสาขาวชิาตอ้งมกีารสอนดว้ยภาษาองักฤษ
ในวิชาสาขาเพิ่มมากขึ้น จากการวิจัยครัง้นี้พบว่า การสอนด้วย
ภาษาองักฤษในวชิาสาขามสี่วนท าให้นักศกึษามคีวามสามารถและมี
พฒันาการดา้นภาษาองักฤษมากกว่าผูท้ีไ่ม่ไดเ้รยีน และนักศกึษาส่วน
ใหญ่ทีไ่ดเ้รยีนภาษาองักฤษอย่างต่อเนื่องจะมทีศันคตดิา้นบวกต่อการ
เรยีนดว้ยภาษาองักฤษมากขึน้ 

2. การก าหนดมาตรฐานการสอน (Standard of Procedure: 
SOP.) จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า มปัีจจยัหลายประการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความพึงพอใจของนักศึกษา ดงันัน้จึงต้องควบคุมปัจจยัดังกล่าวให้
สามารถด าเนินการเพื่อให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลตามที่ต้องการ 
ได้แก่ จ านวนวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษควรมี 1-3 วิชาต่อภาค
การศกึษา ควรใชห้อ้งเรยีนขนาดเลก็นักศกึษาไม่เกนิ 30 คนเพื่อท าให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนเพิ่มมากขึ้น วิธีการสอนที่ต้องเน้น
หลกัการสื่อสารมากกว่าหลกัไวยากรณ์ ความยากง่ายในระดบัปาน
กลาง ปรมิาณงานที่ไม่มากจนเกนิไป ความหลากหลายของกจิกรรม
ภายในหอ้งเรยีนและเพิม่การมสี่วนร่วมของนกัศกึษา การตวิส าหรบัผูท้ี่
เรยีนไมท่นั การเพิม่แรงจงูใจและความสนุกสนานในการสอน เป็นตน้ 

 
8) ข้อเสนอในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. การศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นภาษาองักฤษของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชาสาขาด้วยภาษาไทยและกลุ่มที่เรียนด้วย
ภาษาองักฤษ ในวชิาเดยีวกนั 

2.  การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านวิชาการของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนวิชาสาขาด้วยภาษาไทยและกลุ่มที่เรียนด้วย
ภาษาองักฤษ ในวชิาเดยีวกนั 
 
9) เอกสารอ้างอิง 
[1] ฝ่ายวชิาการ, “รายงานความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-

ญี่ปุ่ น ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (ส ารวจระหว่าง กุมภาพนัธ์ – 
พฤษภาคม 2558),” สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญี่ปุ่ น, 2559. 

[2] ฝ่ายวชิาการ, “การประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย ต่อคุณภาพ
หลกัสูตรของ นักศกึษาที่ยื่นขอส าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2557,” สถาบนั
เทคโนโลย ีไทย-ญี่ปุ่ น, 2559. 

[3] เจษฎา คณานันท์. (2560, มกราคม 10). CEFRกรอบมาตรฐานการสอน
ภาษาองักฤษ [Online]. แหล่งทีม่า: 
http://hs3dxs.blogspot.com/2014/08/cefr.h 

[4] ธานินทร์ เอื้ออภิธร. (2560, มกราคม 10). ความล้มเหลวในการเรียน
ภาษาองักฤษของคนไทย.หนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ.วนัอาทติย์ที่ 4 ตุลาคม 
2558. 

[5] สมบตั ิทฆีทรพัย,์ “คู่มอืการสอนวศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์” 
Adobe Acrobat Document, 2557. 

[6]  A. W. Astin, “Student Involvement: A Developmental Theory for Higher 
Education” Journal of College Student Development, 40, 518-529, 1999. 

[7] E. Hoxie, (2560, มกราคม 10). “Learning by doing: John Dewey” [Online]. 
แหล่งทีม่า https://prezi.com/lpwe20c8vbfm/learning-by-doing-john-dewey/ 

[8] ศมรัตน์ บุญยศ, “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมปีที่ 2 ที่เรยีนจากหนังสอืนิทานอสีปอิเลก็ทรอนิกส์ที่บรรยายโดยเสยีง
เพศชายและเสียงเพศหญิง,” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยกีารศกึษา), มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร,์ 2554. 

 
 
 
 

http://hs3dxs.blogspot.com/2014/08/cefr.h


 

580 

 

หลกัสตูรฝึกอบรมโค้ชลีนบนพืน้ฐานสมรรถนะ 

A LEAN COACH COMPETENCY-BASED TRAINING PROGRAM  
 

องัสนา กลิน่พพิฒัน์1 และ จกัร ตงิศภทัยิ์2 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

ถนนพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

angsana_k.pipat@hotmail.com
1
 

chark@tni.ac.th
2
 

 
 

บทคดัย่อ 
การพฒันาบุคลากรรองรบัการเปลีย่นผา่นไปสู่องค์การลนีต้องใชเ้งนิ

ลงทนุจ านวนมาก หลกัสูตรฝึกอบรมโค้ชลนีภายในบนพื้นฐานสมรรถนะของ
บริษัทผลิตฮาร์ดดิสไดร์ฟถูกพัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใน
สายการผลิตต้นแบบโดยองิกระบวนการพฒันาหลักสูตร 5 ขัน้ตอน ผล
การศกึษาพบว่า ประสทิธผิลของหลกัสูตร 34 บทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้บนพื้นฐาน
มาตรฐานสมรรถนะโค้ชลีน 21 สมรรถนะมคีวามเหมาะสมในระดับมาก 
เนื้อหามคีวามสอดคลอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาหลกัสูตร และ
วดัระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลงัการฝึกอบรมด้วยขอ้สอบปรนัยได้อย่างมี
นัยส าคัญ (α) ที่ 0.05  หลักสูตรฝึกอบรมโค้ชลีนบนพื้นฐานสมรรถนะ
สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันาโคช้ลนีรุน่ต่อไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลเพื่อขบัเคลื่อนบรษิทัสู่วฒันธรรมองคก์ารแบบลนี 
ค าส าคญั:   หลกัสูตรบนพื้นฐานสมรรถนะ, โค้ชลนี, การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์
 
ABSTRACT 

The human resources development to cope with the 
transformation to a Lean organization enforces a company to spend a 
large expenditure. Through an action research in the model production 
line, the internal Lean coach, competency-based training program of a 
hard-disk drive company has been developed in accordance with the 5-
step of training program development process. It found that the 34-
content Lean coach training program, developed based on twenty-one 
competencies, was rated in the high scores for its appropriateness; has 
valid contents and congruence with its objectives for all aspects, and 
mean scores of Pre -Posttest for learning implied a significant 
improvement at the confidential level of 95%. The internal Lean coach 
competency-based training program is a useful and efficient learning 
instrument to enhance the next generation of Lean coach in 
transforming to Lean organization.  
Keywords:   Competency-based Training Program, Lean Coach, HRD  
 
1) บทน า 

ในปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวน อตัราการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิขยายตวัลดลง [1-2] ธุรกจิต่างๆ ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่
รอด จากสถานการณ์ที่ทา้ทายท าใหผู้บ้รหิารบรษิทัผลติฮาร์ดดสิไดร์ฟ
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึง่เป็นกรณศีกึษาไดต้ดัสนิใจน าระบบการผลติแบบ
ลีนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัขององค์การใหสู้งขึน้ ธุรกจิมคีวามยดืหยุ่น
และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว บริษัท
กรณีศึกษาเป็นองค์การขนาดใหญ่ประกอบด้วยโรงงานผลิตหวัอ่าน 
โรงงานผลิตส่วนประกอบชุดหวัอ่าน และโรงงานผลิตส่วนประกอบ
ฮาร์ดดสิไดร์ฟ มสีายการผลติรวมกว่า 180 สาย ภายใต้รูปแบบการ
ผลติหลกั 20 แบบ และมจี านวนพนักงานกว่า 12,000 คน ไดป้ระกาศ
วสิยัทศัน์ในการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ารไปสู่องค์การลนีทีป่ระสบ
ความส าเรจ็อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายในปีพ.ศ. 2561 และน าระบบการ
ผลติแบบลนีเขา้มาใชต้ัง้แต่ในปี พ.ศ. 2556  บรษิทัก าหนดกลยุทธ์โดย
มุ่งเน้นทีก่ารพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (People Development) ให้
สามารถปฏิบัติงานในระบบการผลิตแบบลีน สายการผลิตต้นแบบ 
(Model line) และพนักงานถูกคัดเลือก ได้ร ับการฝึกอบรมและ
ค าแนะน าจากทีป่รกึษาภายนอกซึ่งด าเนินการไดรุ้่นละ 4 สายการผลติ
ต้นแบบและใชร้ะยะเวลา 1 ปีต่อรุ่น จนถงึปัจจุบนับรษิทัไดด้ าเนินการ
ไปแลว้ 6 สายการผลติหลกั ยงัเหลอื 14 สายการผลติทีร่อการขยายผล 
ด้วยข้อจ ากดัในด้านงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานล่าช้าไปจาก
ก าหนดการ จงึเป็นทีม่าของการวจิยัเพื่อพฒันาบุคลากรภายในใหเ้ป็น
ผู้ เชี่ยวชาญที่สามารถฝึกอบรมและฝึกสอนงานให้แก่กลุ่ มใน
สายการผลิตอื่นๆ ท าหน้าที่ขบัเคลื่อนไปสู่องค์การลีนภายใต้ความ
เชือ่ม ัน่ว่าบุคลากรภายในเป็นปัจจยัส าคญัทีเ่ป็นผูส้รา้งวฒันธรรมลนีใน
แบบฉบบัของตวัเอง (Lean Journey) [3] 

บทความวจิยัฉบบันี้เป็นผลที่เกิดจากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาและก าหนดมาตรฐานสมรรถนะส าหรบั
โคช้ลนี 2) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมโค้ชลนีภายในองค์การบนพื้นฐาน
สมรรถนะ และ 3) วดัประสทิธผิลของหลกัสูตร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของหลกัสูตร ความสอดคล้องของหลกัสูตร และด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรที่สร้างขึ้นได้น าไปใช้พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายในองคก์ารใหส้ามารถเป็นโคช้ในโรงงานแบบลนี 
 
2) ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1) การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมบนพืน้ฐานสมรรถนะ 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการจดัท า
หลกัสูตร เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรทีจ่ดัท าขึน้มาใหม่ หรอืปรบัปรุงจากหลกัสูตร
เดมิ [4-6] ดงัรปูที ่2 รายละเอยีดมดีงันี้ 
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รปูที ่1: กระบวนการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมบนพืน้ฐานสมรรถนะ 

 
แหล่งทีม่า : ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ,์ “Competency ภาคปฏบิตั ิเขาท า
กนัอย่างไร,”  หน้า 129, 2553 

 
2.1.1) การวเิคราะหค์วามจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ขัน้ตอนการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training 
Needs Analysis) เป็นการก าหนดสมรรถนะทีค่าดหวงั เพื่อใชห้าระดบั
และสมรรถนะทีจ่ าเป็นตอ้งฝึกอบรม [7-9] 

สมรรถนะ(Competency) หมายถึง ภาพรวมของคุณสมบตั ิ
ความรู้ ทกัษะ ความเชื่อ ทศันคติ และพฤติกรรมอื่นๆ ที่มอียู่ในตัว
บุคลากร และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  [10-12] 
โดยทัว่ไปสมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
ความรู ้(Knowledge) หมายถงึ แนวคดิหรอืหลกัการ  2) ทกัษะ (Skill) 
หมายถึง ความช านาญ และ 3) คุณลกัษณะ (Attributes) หมายถึง 
ความคิดและลกัษณะนิสยั สมรรถนะที่น ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท [7-8,12] ไดแ้ก่  
 1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถงึ ความสามารถ
หลักที่สนับสนุนให้ธุรกิจขององค์การประสบความส าเร็จได้  เป็น
สมรรถนะทีอ่งคก์ารตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนม ี
 2. สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการ (Managerial Competency) 
คอื ความสามารถที่ผูบ้งัคบับญัชาจ าเป็นต้องมี เพื่อช่วยให้บรหิารคน
และงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3. สมรรถนะในงาน (Functional Competency) คือ 
ความสามารถเฉพาะดา้นตามงานและหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ความสมัพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบและประเภทของสมรรถนะ[7] ปรากฏดงัตารางที ่1  
 

ตารางที ่1  องคป์ระกอบและสมรรถนะ 

องคป์ระกอบ 
ประเภท 

Core Managerial Functional 
Knowledge   ∕ 

Skill 
Managerial  ∕  
Technical   ∕ 

Attributes ∕  ∕ 
 
แหล่งทีม่า : อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ,์ “The Pocket Training Series: 
Training Needs Analysis-Competency-Based,” หน้า 85, 2556 

2.1.2) การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม  
การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม (Training Program) เป็น

ขัน้ตอนการวางแผนการส าหรบัการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมและวสิยัทศัน์ขององคก์าร [13] ประกอบดว้ยการ
ก าหนดหัวข้อหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร  หรือเนื้ อหาสาระ 
ระยะเวลาในการจัดอบรม รูปแบบการฝึกอบรม สถานที่ รวมถึง
งบประมาณ เพื่อใหโ้ปรแกรมการฝึกอบรมสามารถใชพ้ฒันาสมรรถนะ
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [14]  
 
2.1.3) การด าเนินการฝึกอบรม  

การด าเนินการฝึกอบรม (Training implementation)  หมายถงึ 
กระบวนการในการจดัการฝึกอบรม [15] ไดแ้ก่ การคดัเลอืกหลกัสูตร 
สถาบนัฝึกอบรมและวทิยากร การติดต่อประสานงานระหว่างสถาบนั
ฝึกอบรมหรือวิทยากรและผู้เรียน การจัดเตรียมเอกสารการอบรม 
สถานทีแ่ละก าหนดการเวลา การเตรยีมการประเมนิการฝึกอบรม การ
ตดิตามผลหลงัการฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่นๆ ส าหรบัการฝึกอบรมที่
จ าเป็น [16] 
 
2.1.4) การประเมนิประสทิธภิาพการฝึกอบรม  

การประเมนิประสทิธภิาพการฝึกอบรม (Training Evaluation) 
หมายถึง การเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมเพื่อวัดระดับการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรให้
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฝึกอบรมใน
อนาคตได ้[17] โดยมงีานวจิยัประยุกต์ใช ้2 รปูแบบหลกัดงันี้ 

 รูปแบบประเมนิการฝึกอบรมแบบซปิป์ (CIPP Evaluation) 
[18-19] ดงัรปูที ่2 

 

 
รปูที ่2: รปูแบบประเมนิการฝึกอบรมแบบซปิป์ 

 
แหล่งทีม่า : สมชาย กจิยรรยง; และอรจรย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง, “เทคนิคการจดั
ฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ,” 2550 : 179-180; 
อา้งองิจาก Stufflebeam, 1971 
 

 รปูแบบประเมนิการฝึกอบรมของเคริ์กแพทรคิ (Kirkpatrick) 
4 ระดบั [17,20] ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 รปูแบบประเมนิการฝึกอบรมของเคริก์แพทรคิ 
ระดบั วธิกีารประเมนิผล น ามาใช ้(%) 
1 การประเมนิปฏกิริยิาการตอบสนองของ

ผูเ้รยีน (Reaction and Satisfaction) 
100 

2 การประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
(Learning) 

50-70 

3 การประเมนิพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
(Behavior) 

25-35 

4 การประเมนิผลลพัธท์ีส่ง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินธรุกจิขององคก์ร (Business Impact) 

10 

 
แหล่งทีม่า : อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ,์ “The Pocket Training Series : การ
ประเมนิผลการฝึกอบรมบนพืน้ฐาน Competency = Training 
Evaluation : Competency-Based,” หน้า 155, 2556 

 
2.1.5) การหาคุณภาพของเครือ่งมอืวดัผล 

คุณภาพของแบบทดสอบเป็นสิ่งที่ท าให้ผลการประเมิน
หลกัสตูรน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้ [21] เครือ่งมอืวดัผลทีด่คีวรมคีุณลกัษณะดา้น
ต่างๆ ตามประเภทของเครื่องมอื แบบประเมนิ หรอืแบบทดสอบ [21-
23] งานวิจัยนี้ได้น าการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหามาใช้
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาภายในหลกัสูตร และครบตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดผล โดยใช้วิธีการค านวณค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) หรอื IOC [23-25] 
มสีตูรค านวณดงันี้  

 

N

R
IOC


   (1) 

  
IOC  = ค่าความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 

 ∑R = ผลรวมคะแนนรายขอ้จากการประเมนิทัง้หมด 
 N  = จ านวนผูท้ าการประเมนิ 
 

บทความวจิยัฉบบันี้บรูณาการรปูแบบการประเมนิการฝึกอบรม

แบบซิปป์ทัง้ 4 ด้าน เข้ากับรูปแบบประเมนิการฝึกอบรมของเคิร์ก

แพทรคิ 2 ระดบัแรก ได้แก่ การประเมนิปฏิกริยิาการตอบสนองของ

ผูเ้รยีน และการประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มาเป็นกรอบแนวคดิใน

การวดัประสทิธผิลของหลกัสูตรในดา้นความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหา

และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรกบัมาตรฐานสมรรถนะจากค่า IOC ที่

ค านวณได ้

 
2.2) ระบบการผลติแบบลนี 

ปรัชญาในการผลิตที่มุ่ ง เ น้นการลดความสูญเปล่ า ใน
กระบวนการผลติ ลดระยะเวลาการผลติใหส้ัน้ที่สุด และส่งมอบคุณค่า
ของสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ หลกัการพื้นฐานตามแนวคดิ
การผลติแบบลนี 5 ประการ [26] ทีเ่น้นการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในแต่

ละโครงสรา้งหลกั ตามการหมนุของวงลอ้การผลติแบบลนี ปรากฏดงัรปู
ที ่3 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 
รปูที ่3: หลกัการพืน้ฐานของระบบผลติแบบลนี 

 
แหล่งทีม่า : Womack J. Jones, D.; and Roots, D., “The Machine 
that Change the World,”  p. 70, 1990 
 
 1. การนิยามคุณค่า เพือ่ท าความเขา้ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ

ลกูคา้ แลว้จงึก าหนดคุณค่าของกระบวนการ 

 2. การวเิคราะห์การไหลของคุณค่าดว้ยสายธารแห่งคุณค่า เพื่อ

หาคุณค่าของกระบวนผลติ 

 3. การไหล ถือเป็นหัวใจส าคญัของการผลิตแบบลีน ท าให้

สายการผลติเกดิการไหลอย่างต่อเนื่องและมเีวลาน าทีส่ ัน้ทีสุ่ด 

 4. การดงึ เพือ่สรา้งความสมดุลและความสมัพนัธ์ของปรมิาณการ

ผลติกบัความตอ้งการขอลกูคา้ 

 5. ความสมบูรณ์แบบ เป็นการเพิม่คุณค่าดว้ยการปรบัปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
3) วิธีด าเนินการศึกษา 
3.1) ข ัน้ตอนการวจิยั 

งานวจิยัไดถู้กด าเนินการดงัรปูที ่4 โดยเริม่ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม สมรรถนะ และระบบการผลิต
แบบลนี รวบรวมสมรรถนะดา้นต่างๆ ของโคช้ลนี และน ามาใช้ในการ
จดัสมัมนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อวเิคราะห์หาและก าหนดสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นส าหรบัโค้ชลนีภายในองค์การ แลว้น ามาพฒันาเป็นหลกัสูตร
ฝึกอบรมโคช้ลนีภายในองคก์ารบนพื้นฐานสมรรถนะ ไดท้ าการทดลอง
ใชแ้ละปรบัปรุงก่อนน าไปใชจ้รงิ และวดัประสทิธผิลหลกัสตูรฝึกอบรม 3 
ด้าน ได้แก่ 1. ประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตร ด้วยมาตราส่วน
ประเมนิค่า 5 ระดบั  2. ประเมนิความสอดคล้อง 3 ส่วน ด้วย IOC 
ไดแ้ก่ มาตรฐานสมรรถนะกบัหวัขอ้เนื้อหาหลกัสูตร, หวัขอ้เนื้อหากบั
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ 3. ประเมินผลด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อน -หลัง
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ฝึกอบรม และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้ด้วยการทดสอบ
ค่าเฉลีย่แบบ Paired t-test แลว้ท าการสรุปผลและอภปิราย 

 

 
รปูที ่4: ขัน้ตอนการศกึษาการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมบนพืน้ฐานสมรรถนะ 

 
3.2) กลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัทัง้หมดเป็นแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึง่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดงันี้ 
 1. กลุ่มตวัอย่างในการสมัมนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อวเิคราะห์
หาและก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัโคช้ลนี และหาความสอดคลอ้ง
ระหว่างมาตรฐานสมรรถนะกบัหวัขอ้เนื้อหาหลกัสูตรฝึกอบรม จ านวน 
6 คน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร 2 คน ทีป่รกึษา 1 คน โคช้ลนี 3 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้หลกัสูตร (Try out) เพื่อการ
ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมโคช้ลนีภายในองคก์ารบนพืน้ฐานสมรรถนะ
ทีไ่ด้พฒันาขึ้นและประเมนิหลกัสูตร โดยหวัหน้าทมีโค้ชลนีจ านวน 5 
คน 
 3. กลุ่มตวัอย่างในการฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมโค้ชลนีภายใน
องค์การบนพื้นฐานสมรรถนะ เพื่อน าหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมกับ
กลุ่มเป้าหมายของงานวจิยัและประเมนิหลกัสตูร จ านวน 16 คน ซึง่เป็น
โคช้ลนีของบรษิทักรณศีกึษา 
 
3.3) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.3.1) ก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัโคช้ลนี  

สมัมนากลุ่มเพื่อวเิคราะห์หาและก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
โคช้ลนีดว้ยวธิกีารระดมสมอง โดยใหแ้ต่ละคนออกเสยีงเลอืกสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็นจากรายการสมรรถนะ และใชเ้กณฑ์เลอืกสมรรถนะทีม่คีวามถี่
มากกว่า 3 ขึน้ไป 
3.3.2) พฒันาหลกัสตูร 

ประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างมาตรฐานสมรรถนะกบัหวัขอ้
เนื้อหาหลกัสูตร เพื่อให้หวัขอ้เนื้อหาหลกัสูตรครอบคลุมทุกสมรรถนะ 
ดว้ย IOC โดยใชเ้กณฑ์การประเมนิความสอดคลอ้งที่เหมาะสม ตัง้แต่ 
0.5 ขึน้ไป [22-23] 

3.3.3) การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม  
สมัมนากลุ่มเพื่อทดลองใชห้ลกัสูตรกบัหวัหน้าโคช้ลนี จ านวน 

5 คน และประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้เนื้อหากบัวตัถุประสงค์ 
และความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัแบบทดสอบ ด้วย IOC 
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิความสอดคลอ้งทีเ่หมาะสม ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
[22-23] ผลการทดลองใชใ้หค้่าความสอดคลอ้งรวมเฉลีย่ 0.9 และ 0.95 
จาก 1.0 ตามล าดบั และปรบัปรุงหลกัสตูรตามค าแนะน า จงึน าหลกัสตูร
ไปใชจ้รงิในขัน้ตอนต่อไป 
3.3.4) น าหลกัสตูรมาใชจ้รงิ 

ฝึกอบรมตามหลกัสูตรกบัโค้ชลนี 16 คน ประเมนิผลด้านการ
เรยีนรู้ของผู้เรยีนก่อน-หลงั ฝึกอบรม ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตวัเลอืก แลว้เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่หลงั-ก่อน ดว้ยการทดสอบทางสถติิ
โดยใช ้Paired t-test และประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรโดยแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ [22] ดงันี้  

4.51-5.00 หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
3.51-4.50 หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อย 
1.00-1.50 หมายถงึ  มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
โดยผู้วจิยัได้ด าเนินการน าการประชุมเชงิปฏบิตัิการ สมัมนา

กลุ่ม แจกแบบประเมนิ เกบ็แบบประเมนิ และรวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเอง
ทุกขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 
4)  ผลการศึกษา 
4.1) มาตรฐานสมรรถนะของโคช้ลนีภายในองคก์าร 

มาตรฐานสมรรถนะของโคช้ลนีไดถู้กก าหนดขึน้รวมทัง้สิ้น 21 
สมรรถนะ โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มสมรรถนะ [27] ตามตารางที่ 1 ดงันี้ 
1. สมรรถนะหลกั จ านวน 3 สมรรถนะ 2. สมรรถนะด้านการจดัการ 
จ านวน 3 สมรรถนะ และ 3. สมรรถนะในงาน จ านวน 15 สมรรถนะ ซึง่
แบ่งออกเป็นสมรรถนะในงานดา้นความรู ้9 สมรรถนะ และสมรรถนะใน
งานดา้นทกัษะ 6 สมรรถนะ มรีายละเอยีดดงัรปูที ่5 
 

 
รปูที ่5: มาตรฐานสมรรถนะของโคช้ลนี 

 
4.2) การพฒันาหลกัสตูร 

ได้ก าหนดหวัขอ้หลกัสูตรฝึกอบรมโคช้ลนีภายในองค์การบน
พืน้ฐานสมรรถนะรวมทัง้สิ้น 39 หวัขอ้เนื้อหา ตามมาตรฐานสมรรถนะ

1. ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. วเิคราะหห์าและก าหนดเป็นมาตรฐานสมรรถนะส าหรบัโคช้ลนี  

3. พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมโคช้ลนีภายในองคก์ารบนพืน้ฐานสมรรถนะ 

4. ทดลองใชห้ลกัสูตร (Try Out) 

5. น าหลกัสูตรมาใชฝึ้กอบรมจรงิ 

6. ประเมนิประสทิธผิลของหลกัสูตรการฝึกอบรม 

7. สรปุผล 

Knowledge Skill

1. Lean Philosophy 4. Presentation 7. Goal Setting&VSM 16. Start-up Workshop

2. Leadership 5. Appearance 8. Accountability 17. Consultant

3. Motivation 6. Facility Setup 9. Visual Management 18. Assessment Calibration

10. Customer Focus 19. Lean Assessor

11. Built-in Quality 20. Train the Trainer

12. TPM&SMED 21. English

13. Education&Training

14. Respect for People

15. Problem Solving

Core Managerial
Functional
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ของโค้ชลีนทัง้ 21 สมรรถนะ และประเมินความสอดคล้องระหว่าง
มาตรฐานสมรรถนะกบัหวัขอ้เนื้อหาหลกัสูตรด้วย IOC ได้ค่าความ
สอดคล้องรวมเฉลี่ย 0.9 จาก 1.0 แสดงว่าหวัข้อหลกัสูตรโดยรวมมี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสมรรถนะมาก หวัขอ้ที่ได้ค่า IOC 1.0 มี
จ านวน 26 หวัขอ้, 0.8 จ านวน 6 หวัขอ้, 0.7 จ านวน 6 หวัขอ้ และ 0.5 
จ านวน 1 หวัขอ้  

หัวข้อเนื้อหาที่ถูกประเมินได้ถูกน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมโคช้ลนีภายในองคก์ารบนพืน้ฐานสมรรถนะ ครอบคลุมเนื้อหา
ทัง้สิ้น 38 หัวข้อ (ไม่รวมทกัษะการใช้ภาษอังกฤษ) ประกอบด้วย 
โครงสรา้งหลกัสตูร ระยะเวลาการฝึกอบรม และรูปแบบการฝึกอบรมที่
แนะน า โดยท าการก าหนดวถัตุประสงค์เชงิพฤติกรรมที่ต้องการจาก
การฝึกอบรมจ านวนทัง้สิ้น 56 วตัถุประสงค์ และแบบทดสอบ 70 ขอ้ 
เพือ่ประเมนิประสทิธผิลดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 
4.3) การทดลองใชห้ลกัสตูร 

ท าการทดลองใชห้ลกัสตูรกบัหวัหน้าโคช้ลนีจ านวน 5 คน  และ
ประเมนิหลกัสตูรทัง้ 3 ดา้น ไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 
 1. ความเหมาะสมหลกัสูตร ได้ผลการประเมนิค่าความเหมาะสม
รวมเฉลีย่ 4.0 จาก 5.0 แสดงว่า หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมมาก และทุก
รายการประเมนิ 10 ขอ้ มคีวามเหมาะสมมากทุกขอ้ 
 2. ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเนื้อหา (38 บทเรียน) กับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (56 ข้อ) ได้ผลการประเมินค่าความ
สอดคล้องรวมเฉลี่ย 0.9 จาก 1.0 แสดงว่า วัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องกบัหวัข้อเนื้อหามาก โดยหวัข้อเนื้อหากบัวตัถุประสงค์มี
ความสอดคล้องกนัทุกขอ้ โดยมคี่า IOC  1.0 จ านวน 47 ขอ้, 0.8 
จ านวน 2 ขอ้ และ 0.6 จ านวน 7 ขอ้ 
 3. ความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรม (56 ขอ้) 
กบัแบบทดสอบ (70 ข้อ) ได้ผลการประเมนิค่าความสอดคล้องรวม
เฉลี่ย 0.95 จาก 1.0 แสดงว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์มาก และมคีวามสอดคลอ้งกนัทุกขอ้ โดยมคี่า IOC 1.0 
จ านวน 60 ขอ้, 0.8 จ านวน 2 ขอ้ และ 0.6 จ านวน 8 ขอ้ 
 
4.4) การน าหลกัสตูรมาใชจ้รงิ 

ท าการปรบัปรุงหลกัสูตรจากผลการประเมนิหลกัสูตรจากการ
ทดลองใช ้ดา้นการล าดบัเนื้อหาและระยะเวลาการฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิ
ความต่อเนื่องและเหมาะสมในการฝึกอบรมมากขึน้ โดยยุบรวมหวัขอ้ที่
เนื้อหาต่อเนื่องกนัรวมเป็นหวัขอ้เดยีวกนั จากทัง้หมด 38 หวัขอ้ ลด
เหลอื 34 หวัขอ้ แลว้น าหลกัสูตรไปฝึกอบรมกบัโคช้ลนีจ านวน 16 คน 
โดยประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 
 1. ความเหมาะสมหลกัสูตร ได้ผลการประเมนิค่าความเหมาะสม
รวมเฉลีย่ 4.3 จาก 5.0 แสดงไดว้่า หลกัสูตรมคีวามเหมาะสมมาก โดย
หวัขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดที ่4.6 ไดแ้ก่ หลกัสูตรเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด 4.1 ได้แก่ ระยะเวลา
ฝึกอบรมเหมาะสมกบัหลกัสตูร 
 2. การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดค้่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลการเรียนรู้ก่อนฝึกอบรม (Pre-Test) เท่ากบั 39 และ 7.7  

คะแนน หลงัฝึกอบรม (Post-Test) เท่ากับ 63 และ 2.4 คะแนน 
ตามล าดบั ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ทางสถติิดว้ย Paired-t test โดยมี
สมมตฐิานการทดสอบ H1: Post – Pre >0 ทีร่ะดบันัยส าคญั (α) 0.05 
ได้ค่า P = 0.000 แสดงว่า ผลการเรยีนรู้หลงัฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หลงัการฝึกอบรมน้อยกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นถึงระดับ
ความรู้ของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกนัมากขึ้นหลงั
ฝึกอบรม ดงัผลในรปูที ่6 
 

 
รปูที ่6: ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลงั-ก่อน 

 
5) สรปุผลการวิจยั และอภิปรายผล 

ผลการวิจัยท าให้ได้มาตรฐานสมรรถนะของโค้ชลีน 21 
สมรรถนะ และพฒันาหลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 34 บทเรยีน ครอบคลุม 20 
สมรรถนะ จากทัง้หมด 21 สมรรถนะ ซึ่งไม่ได้รวมสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษและแนะน าให้ใช้การฝึกอบรมจากสถาบันสอนภาษา
โดยเฉพาะ จากผลการประเมนิหลกัสตูรแสดงใหเ้หน็ว่าหลกัสตูรมคีวาม
เหมาะสมมาก หัวข้อเนื้ อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมทุก
สมรรถนะ รวมถึงแบบทดสอบที่สอดคล้องกับวัถตุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่คาดหวงั จงึท าให้หลกัสูตรสามารถน ามาใช้ฝึกอบรมโค้ช
ลีนได้จริง ซี่งผลจากการพัฒนาหลักสูตรนี้ท าให้โค้ชลีนของบริษัท
กรณีศึกษาจ านวน 16 คน สามารถน าหลกัการลนีไปขยายผลต่อกบั
สายการผลติหลกัที่เหลอือีก 14 สายการผลติ ได้ภายในปี 2561 ตาม
เป้าหมายทีบ่รษิทักรณศีกึษาไดก้ าหนด 

การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบน
พื้นฐานสมรรถนะ สามารถด าเนินการได้ 5 ข ัน้ตอน คือ 1. ก าหนด
มาตรฐานสมรรถนะโค้ชลนี 2. พฒันาหลกัสูตร 3. ทดลองใชห้ลกัสูตร 
4. ฝึกอบรมหลกัสูตร และ 5. ประเมนิประสทิธผิลหลกัสูตร การระดม
สมองท าให้มาตรฐานสมรรถนะโคช้ลนีทัง้ 21 สมรรถนะไดถู้กก าหนด
ขึน้  และน าไปพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีค่รอบคลุมทุกสมรรถนะ โดยมี
การประเมนิความสอดคลอ้งของหลกัสูตรดว้ย IOC และประเมนิความ
เหมาะสมของหลกัสตูรซึง่เป็นไปตามรูปแบบประเมนิการฝึกอบรมแบบ
ซปิป์ ทัง้ 4 ด้าน (รูปที่ 2) ไดแ้ก่ 1. ดา้นบรบิทโดยการประเมนิความ
สอดคล้องของหลกัสูตร 2. ด้านปัจจยัเบื้องโดยการประเมนิหลกัสูตร
ช่วงทดลองใช ้3. ดา้นกระบวนการโดยการประเมนิหลกัสูตรช่วงการน า
หลกัสูตรมาใชจ้รงิ และ 4. ด้านผลผลติโดยแบบทดสอบการเรยีนของ
ผูเ้รยีน ในการประเมนิผลดา้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนก่อน-หลงัฝึกอบรม 
สอดคลอ้งกบัรูปแบบประเมนิการฝึกอบรมของเคริ์กแพทรคิ (ตารางที ่
2) ระดบั 2 ได้แก่ การประเมนิการเรยีนรู้ของผู้เรยีนดว้ยแบบทดสอบ
ปรนัย และยงัการประเมนิปฏกิริยิาการตอบสนองของผู้เรยีนโดยการ
ประเมนิหลกัสตูรดว้ย ซึง่ท าใหก้ารพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมโคช้ลนีภาย
ในองคก์ารบนพืน้ฐานสมรรถนะทีเ่กดิประสทิธผิลสงูสุด 
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บทคดัย่อ  

จงัหวัดนนทบุรีมีอตัราการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรพัย์
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง การลงทุนดงักล่าวย่อมมคีวามเสี่ยงจากปัจจยัภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง                 
การศึกษานี้เป็นการศกึษาเชิงปรมิาณ มุ่งเน้นการประเมนิค่าความเสี่ยง            
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง                
ทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏบิตังิาน ด้านการเงนิ และด้านการ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ            
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ในจงัหวดันนทบุร ี
รวม 108 ราย ใช้เทคนิคการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจ ง                  
รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มูลด้วยสถติเิชงิพรรณนา 
ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัเสี่ยงทีม่คี่าความเสี่ยงอยู่ในระดบัสูงสุดระหว่าง
พฒันาโครงการ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนกลยุทธท์ีผ่ดิพลาดของผูป้ระกอบการ 
2) ผู้รบัเหมาปฏิบัติงานไม่เสร็จตามก าหนดในสัญญา 3) พนักงานขาด
ประสบการณ์และทกัษะในการท างาน 4) การด าเนินงานของโครงการล่าชา้ 
5) ผูป้ระกอบการขาดสภาพคล่อง และ 6) การรบัค่านายหน้าจากผูร้บัเหมา
หรอืคู่ค้า ซึ่งการศกึษานี้ได้เสนอแนวทางการจดัการความเสี่ยงดงักล่าว                    
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการดว้ย 
ค าส าคัญ : การประเมินค่าความเสี่ยง , โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง , 
ผลกระทบของความเสีย่ง, ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็ถงึขนาด
กลาง 
 
ABSTRACT 

Nonthaburi Province has continued to expand its real estate 
business. However, every investment has risk, whether internal or 
external causes, particularly the Small or Medium size developers. 
This research is a quantitative base research, aims to assess the 
relationship between likelihood and consequences of the risks 
associated in the real estate development process, these risks 
include Strategic, Operational, Financial and Compliance risks, 
respectively. The researchers employed the purposive sampling 

method to select the respondents, and then distributed 108 sets of 
questionnaires, followed by analyzing data by descriptive statistics. 
The results revealed that risk factors in the extreme level that caused 
during project development are included: developers failed to 
compose the effective business strategy, the contractors failed to 
achieve the project contractual constraints, the developers’ staff are 
lack of working experience and skills, projects delay, the illiquidity of 
developers’ cash, and the developers’ staff fraud during deal with 
their vendors. Finally, this research also recommended the systematic 
and appropriate risk treatment actions to Small and Medium size 
developers in Nonthaburi Province.  
Keywords: risk assessment, likelihood of risk, consequences of risk, 
and small and medium size real estate developers 
 
1) บทน า  

1.1) หลกัการและเหตผุล 
จงัหวดันนทบุรตีัง้อยู่ในเขตปรมิณฑล มรีะบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการทีค่รบครนั การคมนาคมสะดวกสามารถเดนิทางไดห้ลากหลาย
วิธีทัง้ทางรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจ าทาง รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร 
(โครงการแลว้เสรจ็ปี 2559) และทางเรอืโดยสารแม่น ้าเจา้พระยา จงึเหมาะสม 
ทีจ่ะเป็นทีอ่ยู่อาศยัของประชากรทีต่้องการหลกีเลีย่งความแออดัภายในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบกบัอตัราประชากรของจงัหวดันนทบุรทีี่เพิม่ขึ้น   
ส่งผลให้อตัราการขยายตวัของการลงทุนในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์เริม่เขา้มาลงทุนในบรเิวณพื้นที่
จงัหวัดนนทบุรีเป็นจ านวนมาก ทัง้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง                
และขนาดเล็ก ในการลงทุนดังกล่าวย่อมมคีวามเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายใน              
และภายนอก ซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) ความเสีย่ง ดา้นการเงนิ 
(Financial Risk) และความเสีย่งดา้นการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance 
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Risk) (ส่วนงานบรหิารความเสี่ยงส านักแผนยุทธศาสตร์องค์การคลงัสนิค้า, 
2553) ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีประสบการณ์             
ไม่เพยีงพอในการด าเนินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ย่อมมโีอกาสที่จะเกดิความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงตามไปด้วย ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถท าการระบุ
ความเสีย่ง (Risk Identification) และประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)                
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 
ผูป้ระกอบการจะสามารถวางแผนเพื่อเตรยีมความพรอ้มรองรบัและตอบสนอง
ต่อความเสีย่ง (Risk Response) ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

1.2) วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
เพื่อท าการศกึษาการรบัรู้และประเมนิความเสีย่งของผู้ประกอบการ

อสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็ถงึขนาดกลางในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบุร ี
 

1.3) การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ              

การประเมนิความเสีย่ง สามารถสรุปไดว้่า องค์กรทุกองค์กรลว้นต้องเผชญิกบั
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกดิความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรจึงจ าเป็นต้องรับรู้ความเสี่ยงที่ถูกต้อง                      
ตามความเป็นจริง และท าการประเมินค่าความเสี่ยงที่องค์กรจะได้ร ับ                  
เพือ่วางแผนการจดัการความเสีย่งอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ซึ่งต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ [1] 

ในการประเมนิค่าความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มติิ ได้แก่ โอกาสที่จะ
เกดิความเสี่ยง (Likelihood of Risk) คอื เหตุการณ์มโีอกาสเกดิขึน้มากน้อย
เพยีงใด และผลกระทบของความเสี่ยง (Consequence of Risk) คือ หากมี
เหตุการณ์เกดิขึ้นองค์กรจะได้รบัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด [2] โดยประเมนิ               
ค่าความเสี่ยงจากความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ              
ความเสีย่ง แสดงไดด้งัสมการที ่1 [3] ดงันี้ 

 
ค่าความเสีย่ง = โอกาสเกดิความเสีย่ง x ผลกระทบจากความเสีย่ง  

 
ปัจจัยความเสี่ยงภายในของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้ตาม

ลกัษณะการเกดิของความเสีย่ง ดงันี้ [4]  
(1) ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ (Strategic/Business Risk) คอื ความเสีย่ง            

ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน า                
แผนดงักล่าวไปปฏบิตัอิย่างไมเ่หมาะสม  

(2) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร (Operational Risk) คอื ความเสีย่ง           
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของแต่ละกระบวนการหรอืกจิกรรมภายในองคก์ร 

(3) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการทางการเงนิโดยความเสี่ยงที่เกดิจากปัจจยัภายใน เช่น  
การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง การสร้างหรือรักษาความน่าเชื่อถือ                     
ทางการเงนิ การจดัหาเงนิลงทุน เป็นตน้ 

(4) ความเสี่ยงดา้นการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์องค์กร (Compliance 
Risk) คอื ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไม่ปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั              
ของหน่วยงานก ากบัดแูลผูป้ระกอบการ 

 

1.3) กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
รปูที ่1: กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 
2) วิธีการศึกษา 

2.1) กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาครัง้นี้  คือ ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึง

ขนาดกลาง ซึ่งมทีุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท [5] ที่ด าเนินธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดันนทบุร ีจ านวน 100 ราย  

 
2.2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค าถาม

แบบมตีวัเลอืก 
ส่วนที ่2 การประเมนิความเสีย่งของผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรี มีล ักษณะเป็นค าถาม              
แบบมาตรวดั (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม มลีกัษณะเป็น
ค าถามแบบปลายเปิด 

 
2.3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ผู้ศึกษาจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน              

100 ราย ด้วยเทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู้ศึกษาท าการทอดแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยน า
แบบสอบถามไปให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและนัดเวลาในการเก็บ
แบบสอบถามคนื ทัง้นี้  เพื่อป้องกนัปัญหาการเก็บแบบสอบถามคนืไม่ทนั      
ตามก าหนดและปัญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได ้             
ท าการทอดแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 120 ราย ซึ่งสามารถ            
เกบ็แบบสอบถามไดจ้รงิ จ านวน 108 ราย 

 
2.4) การวิเคราะหข้์อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี ่

(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และประเมนิ           
ระดบัความเสี่ยง (Risk Level) จากความสมัพนัธ์ระหว่างโอกาส              
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ที่จะ เกิด  (Likelihood of Risks) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(Consequences of Risks) ตามสมการที ่1 

 
3) ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 108 ราย ซึง่สามารถแสดงผลการศกึษาไดด้งันี้ 

3.1) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1: จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง 

จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 
ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. รปูแบบองคก์รธุรกจิ   
- บุคคลธรรมดา 53 49.07 
- หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 8 7.41 
- บรษิทัจ ากดั 47 43.52 

รวม 108 100.00 
2. ทุนจดทะเบยีน   

- ไม่ม ี 53 49.07 
- 1 - 50 ลา้นบาท 30 27.78 
- 51 - 200 ลา้นบาท 25 23.15 

รวม 108 100.00 
3. ประสบการณ์ท างาน   

- 1 - 10 ปี 28 25.93 
- 11 - 20 ปี 59 54.63 
- 21 ปีขึน้ไป 21 19.44 

รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า รูปแบบองค์กรธุรกิจของผู้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ บุคคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 49.07  
(53 จาก 108 ตัวอย่าง) ทุนจดทะเบียนของผู้ตอบแบบสอบถาม              
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ไมม่ทีุนจดทะเบยีน คดิเป็นรอ้ยละ 49.07 (53 จาก 108 
ตัวอย่าง) ประสบการณ์ท างานของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
ไดแ้ก่ 11 – 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 54.63 (59 จาก 108 ตวัอย่าง) 

 
3.2) โอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียงของผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรพัยข์นาดเลก็ถึงขนาดกลางในพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรีุ 
 

ตารางที ่2: ค่าเฉลี่ยของโอกาสและผลกระทบที่จะเกดิความเสีย่ง 

ความเส่ียง 
ค่าเฉล่ีย 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ด้านกลยุทธ์ 3.55 4.18 
1. การวางแผนกลยุทธ์ที่ผดิพลาดของ

ผู้ประกอบการ 
3.76 4.81 

2. ผู้รบัเหมาปฏิบัติงานไม่เสร็จตาม
ก าหนดในสญัญา 

4.10 4.83 

3. ผู้ประกอบการขาดวธิกีารประเมิน
และตรวจสอบที่มีคุณภาพ 

3.30 3.57 

4. องค์กรให้ผลตอบแทนหรอื
สวสัดิการพนักงานสูงหรอื     ต ่า
กว่ามาตรฐานทัว่ไป 

3.03 3.52 

   

 
ตารางที ่2: ค่าเฉลี่ยของโอกาสและผลกระทบที่จะเกดิความเสีย่ง 
(ต่อ) 

ความเส่ียง 
ค่าเฉล่ีย 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
ด้านการปฏิบติังาน 3.16 3.89 
5. พนักงานขาดประสบการณ์และ

ทกัษะในการท างาน 
3.62 4.45 

6. เทคโนโลยีที่น ามาใชข้าดความ
น่าเชื่อถอื 

2.46 2.99 

7. องค์กรขาดการวางระบบการ
ด าเนินการภายในที่มีคุณภาพ 

3.11 3.71 

8. การด าเนินงานของโครงการล่าช้า
ไม่เป็นไปตามก าหนด 

3.73 4.32 

9. องค์กรมีความผดิพลาดในการ
บริหารค่าใช้จ่าย 

2.87 3.98 

ด้านการเงิน 3.24 3.83 
10. ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน 
3.72 4.34 

11. ชื่อเสียงขององค์กรขาดความ
น่าเชื่อถอืจากสถาบันการเงิน 

3.13 3.49 

12. องค์กรขาดการบริหารหนี้สิน   ที่มี
คุณภาพ 

2.86 3.67 

ด้านการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 3.34 3.86 
13. พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎและ

นโยบายขององค์กร 
2.98 3.39 

14. มีการรบั Commission          จาก
ผู้รบัเหมาหรอื Supplier 

3.70 4.43 

 
จากตารางที ่ 2 เมื ่อพจิารณาค่าเฉลี ่ยของโอกาสและ

ผลกระทบที่จะเกดิความเสี่ยงของผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จงัหวดันนทบุรใีนภาพรวม พบว่า 
โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากบั 
3.55 รองลงมาได้แก่ ด้านการไม่ปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ ด้านการเงนิ 
และด้านการปฏบิตั ิงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34, 3.24 และ 3.16 
ตามล าดบั ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
เท่ากบั 4.18 รองลงมาได ้แก่ ด ้านการปฏบิตั ิงาน ด ้านการไม่
ปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านการเงนิ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83, 3.86 
และ 3.83 ตามล าดบั  

เมื่อพจิารณาปัจจยัความเสี่ยงที่มโีอกาสและผลกระทบทีจ่ะ
เกดิความเสี่ยงเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่มปัีจจยัความเสี่ยงที่มโีอกาส 
ที่จะเกดิความเสี่ยงอยู่ในระดบัมากที่สุด  (มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.21 – 5.00) ส่วนปัจจยัความเสี่ยงที่มผีลกระทบของความเสี่ยง         
อยู่ในระดบัมากที่สุด (มคี่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00) มทีัง้สิ้น 
6 ปัจจยั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี ่ยจากมากที ่ส ุดไปหาน้อยที่ส ุด 
ได ้แก ่ ผู ้ร บั เหมาปฏบิ ตั ิง าน ไม ่เ สร ็จต ามก าหนดในส ญัญา                  
การวางแผนกลยุทธ์ที่ผดิพลาดของผู้ประกอบการ พนักงานขาด
ประสบการณ์และทกัษะในการท างาน มกีารรบั Commission จาก
ผู ้ร บั เ ห ม าห ร อื  Supplier ผู ้ป ร ะ กอบกา ร ข าด สภ าพคล ่อ ง                   
ทางการเงนิ และการด าเนินงานของโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตาม
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ก าหนด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.83, 4.81, 4.45, 4.43, 4.34 และ 4.32 
ตามล าดบั 

 
3.3) การประเมินระดับความเส่ียงของผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรพัยข์นาดเลก็ถึงขนาดกลางในพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรีุ 
ผู้ศึกษาท าการประเมินค่าความเสี่ยง จากความสัมพันธ์

ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  ซึ่งแสดงได ้             
ตามสมการที ่1 ดงันี้ 

               
ค่าความเสีย่ง = โอกาสเกดิความเสีย่ง x ผลกระทบจากความเสีย่ง  

 
หลังจากนัน้ ผู้ศึกษาได้น าค่าความเสี่ยงที่ได้มาจัดระดับ              

ความเสีย่ง ปรากฏรายละเอยีดตามตารางที ่3  
 

ตารางที ่3 การจดัระดบัความเสีย่ง 
ค่าความเส่ียง ระดบัความเส่ียง 

1.00 – 6.00 Low (ต ่า) 
6.01 – 10.00 Medium (ปานกลาง) 
10.01 – 16.00 High (สงู) 
16.01 – 25.00 Extreme (สงูทีสุ่ด) 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต,ิ 2552 
 

ตารางที ่4: ระดบัความเสีย่งของผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จงัหวดันนทบุรี 

ความเส่ียง 

ค่าเฉล่ีย 
ค่า

ความ
เส่ียง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

โอกา
สเกิด 

ผล 
กระท
บ 

ด้านกลยุทธ์     
1. การวางแผน             

กลยุทธ์ที่ผดิพลาด ของ
ผู้ประกอบการ 

3.76 4.81 18.09 Ex 

2. ผู้รบัเหมาปฏิบัติงาน ไม่
เสร็จตามก าหนด            
ในสญัญา 

4.10 4.83 19.80 Ex 

3. ผู้ประกอบการขาดวธิกีาร
ประเมินและตรวจสอบที่
มีคุณภาพ 

3.30 3.57 11.78 H 

4. องค์กรให้ผลตอบแทน   
หรือสวสัดกิารพนักงาน
สูงหรือต ่ากว่ามาตรฐาน
ทัว่ไป 

3.03 3.52 10.67 H 

ด้านการปฏิบติังาน     
5. พนักงานขาด

ประสบการณ์และทกัษะ
ในการท างาน 

3.62 4.45 16.11 Ex 

6. เทคโนโลยีที่น ามาใชข้าด
ความน่าเชื่อถือ 

2.46 2.99 7.36 M 

7. องค์กรขาดการวางระบบ
การด าเนินการภายในที่มี
คุณภาพ 

3.11 3.71 11.54 H 

ตารางที ่4: ระดบัความเสีย่งของผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จงัหวดันนทบุรี (ต่อ) 

ความเส่ียง 
ค่าเฉล่ีย ค่า

ความ
เส่ียง 

ระดบั
ความ
เส่ียง 

โอกาส
เกิด 

ผล 
กระทบ 

ด้านการปฏิบติังาน (ต่อ)     
8. การด าเนินงานของ

โครงการล่าช้า                  
ไม่เป็นไปตามก าหนด 

3.73 4.32 16.11 Ex 

9. องค์กรมีความ
ผดิพลาดในการ
บริหารค่าใช้จ่าย 

2.87 3.98 11.42 H 

ด้านการเงิน     
10. ผู้ประกอบการ                

ขาดสภาพคล่อง                  
ทางการเงิน 

3.72 4.34 16.14 Ex 

11. ชื่อเสียงขององค์กร
ขาดความน่าเชื่อถือ
จากสถาบนัการเงิน 

3.13 3.49 10.92 H 

12. องค์กรขาดการ
บริหารหนี้สินที่มี
คุณภาพ 

2.86 3.67 10.50 H 

ด้านการไม่ปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ 

    

13. พนักงานไม่ปฏิบัติ    
ตามกฎและนโยบาย
ขององค์กร 

2.98 3.39 10.10 H 

14. มีการรบั 
Commission จาก
ผู้รบัเหมาหรอื 
Supplier 

3.70 4.43 16.02 Ex 

หมายเหตุ: Ex  คอื  Extreme หมายถงึ  ความเสีย่งอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด  
 H คอื High หมายถงึ  ความเสีย่งอยู่ในระดบัสูง 
 M คอื Medium หมายถงึ  ความเสีย่งอยู่ในระดบัปานกลาง 
 L คอื Low หมายถงึ  ความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า 

 
จากตารางที่ 4 สามารถน าค่าความเสี ่ยงที ่ได ้มาจดัท า

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) แสดงดงัรูปที่ 2 
 

 
รปูที ่2: แผนภาพความเสีย่ง (Risk Map) 

5
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ร ูป ที ่ 2  แ ส ด ง ใ ห ้เ ห ็น ว ่า  ป ัจ จ ยั ค ว า ม เ สี ่ย ง ข อ ง
ผู้ประกอบการอสงัหารมิทรพัย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่
จงัหวดันนทบุรทีี ่มคี่าความเสี่ยงอยู ่ในระดบัสูงที่ส ุด (Extreme)                
ม ี6 ขอ้ สามารถเรยีงตามล าดบัค่าคะแนนความเสี่ยงจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้รบัเหมาปฏบิตัิงานไม่เสร็จตามก าหนดใน
สญัญา (Risk 2, ค ่าความเสี ่ยง เท ่ากบั  19.80)  การวางแผน               
กลยุทธ ์ที ่ผดิพลาดของผู ้ประกอบการ (Risk 1, ค ่าความเสี ่ยง 
เท่ากบั 18.09) ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ  (Risk 
10, ค่าความเสี่ยง เท่ากบั 16.14) พนักงานขาดประสบการณ์และ
ทกัษะในการท างาน (Risk 5, ค ่าความเสี ่ยง เท ่ากบั  16.11)              
การด าเนินงานของโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด (Risk 8, 
ค่าความเสี่ยง เท่ากบั 16.11) และมกีารรบั Commission จาก
ผู้รบัเหมาหรอื Supplier (Risk 14, ค่าความเสี่ยง เท่ากบั 16.02)  

 
4) สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

4.1) สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงที่สุด 

(Extreme) ของผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ผู ้รบัเหมาปฏบิตั ิงาน             
ไม่เสร็จตามก าหนดในสญัญา การวางแผนกลยุทธ์ที่ผดิพลาดของ
ผู ้ประกอบการ ผู ้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเง นิ  
พนักงานขาดประสบการณ์และทกัษะในการท างาน การด าเนินงาน
ขอ ง โ ค ร งก า ร ล ่า ช ้า ไ ม ่เ ป็น ไปต ามก าหนด  แ ล ะม กี า ร ร บั 
Commission จากผู้รบัเหมาหรอื Supplier ปัจจยัความเสีย่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร               
อาจส่งผลกระทบท าใหง้บประมาณโครงการเพิม่ขึน้  

จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัความเสี่ยงดงักล่าวขา้งต้น
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ Khumpaisal [2] ที่พบว่า การจดัซื้อ
จดัจ้างผู้รบัเหมาและแรงงานในการก่อสร้างเป็นปัจจยัเสี่ยงที่ส าคญั
ประการหนึ่งที ่เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการด าเนินการและส่งมอบ
โครงการ  ส ่งผลกระทบต่อ เวลาในการด า เน ินการก ่อสร ้าง 
งบประมาณโครงการ และคุณภาพของงานก่อสร ้าง รวมถ ึง
ผลงานวจิยัของวุฒพิงศ์ อ่อนศรสีมบตั ิ [6] ที่พบว่าปัญหาในการ
ก่อสร้างอาคารมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้า              
อาจเกดิจากผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงานและบรหิารโครงการ ผูร้บัเหมา
งานก่อสรา้ง เจา้ของโครงการ และสิง่กดีขวาง ทางกายภาพ หรอืเกดิ
จากเหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุม ซึ่งเป็นสาเหตุท าใหก้ารก่อสรา้ง
ไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญา ส่งผลให้เกดิความเสยีหายในการประกอบ
ธุรกจิ และยงัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของนิชุดา จอเจรญิรกัษ์  [7] 
ที่พบว่า ความล่าช้าในการส่งมอบงานของผู้รบัเหมาและทกัษะของ
บุคลากรส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลกัษณ์ขององค์กร ท าให้
ผู้ประกอบการสูญเสยีทรพัยากรและเกดิค่าเสยีโอกาสในการขาย  

 
4.2) ข้อเสนอแนะ 
ผูศ้กึษาเสนอให้ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย์ขนาดเล็กถึง

ขนาดกลางในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรีควรท าการก าหนดเกณฑ์                 
ความเสี่ยงทีย่อมรบัไดแ้ละค่าเบีย่งเบนของการด าเนินงานทีย่อมรบั 

ให้เกดิได้หากความเสีย่งนัน้เกนิความสามารถในการบรหิารจดัการ
เพื่อใชป้ระกอบการตอบสนองต่อความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้อย่างเหมาะสม 
ส าหรบัปัจจยัความเสี่ยงที่มคี่าระดบัความเสี่ยงอยู่ในระดบัสูงที่สุด 
(Extreme) 6 ขอ้ดงักล่าว เสนอใหต้อบสนองความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ดว้ย
การลดหรอืการควบคุมความเสีย่ง (Risk Reduction) โดยฝ่ายบรหิาร
ควรท าการปรบัปรุงระบบหรอืออกแบบวธิกีารท างานใหม่ พรอ้มทัง้
ติดตามและประเมนิผลอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอให้มัน่ใจว่ามกีาร
ปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดั เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิหรอืลดผลกระทบ            
ใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ ได้ท าการศึกษาการประเมิน           
ความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงภายในเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไป             
จงึควรท าการศกึษาการประเมนิความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอกด้วย 
อีกทัง้ในการศึกษานี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ในภาพรวม ซึ่งการลงทุนในธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์
สามารถแบ่งประเภทได้ อาทิ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เป็นต้น            
เห็นควรท าการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้  โดยแยกศึกษาตาม
ประเภทของอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อใหก้ารจดัท าแผนความเสีย่งเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ ควรท าการศกึษาปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการวาง                   
แนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการ
ต่อไปในอนาคตดว้ย 
 
5) กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รบัการชี้แนะ
แนวทางและให้ค าปรึกษาที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาจาก                 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศาล ดร.คดัเขต บุนนาค และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน รวมถึงการให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดีในการ
ตอบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการขนาดเลก็ถงึขนาดกลางที่ด าเนิน
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ในจงัหวดันนทบุรี ตลอดจนก าลงัใจและความ
ช่วยเหลือจากครอบครวัและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาต้องขอขอบคุณ                 
ทุกท่านมา ณ ที่นี้  และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครัง้นี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูท้ีส่นใจต่อไป 
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บทคดัย่อ         
        การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัคุณค่าตราสนิค้า
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ
นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ได้แก่ ผูบ้รโิภครุ่นใหม่
วยัท างาน อายุระหว่าง 21 – 38 ปี (Gen Y) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยสูตรของ W.G. Cochran ได้ขนาดตวัอย่าง ~ 384 คน โดยสุ่มตวัอย่าง
แบบใชค้่าความน่าจะเป็นสองขัน้ตอน ไดแ้ก่ การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมแิละ
การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน
ของจ านวนประชากรทัง้ชายหญิงแต่ละเขต รวมจ านวนทัง้สิ้น 400 คน
ด าเนินการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอย่าง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ ค่าสมัประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์ปัจจยั การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซือ้นาฬกิา
ขอ้มอืแฟชัน่ โดยมคีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด ด้านสนิทรพัย์ประเภทอื่น ได้แก่ 
เครื่องหมายการคา้ สทิธบิตัร รางวลั รองลงมาคอื ด้านการบัรูใ้นตราสนิค้า  
2) ปัจจยัคุณค่าตราสนิค้า โดยด้านการรบัรูใ้นตราสนิค้า มอีทิธพิลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ โดยมี
ความสมัพนัธม์ากทีสุ่ด ด้านผลติภณัฑ ์รองลงมาคือ ด้านกระบวนการใน
การใหบ้รกิาร  4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยด้านผลติภณัฑ ์ด้าน
การใหบ้รกิารจากพนกังานขาย ดา้นสื่อส่งเสรมิการตลาด ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการจงูใจดว้ยการส่งเสรมิการขาย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ 5) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่มากกว่าปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ 
ค าส าคญั:   ปัจจยัคุณค่าตราสนิค้า, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps, 
นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ 
 
ABSTRACT 
        The purposes of this research were study the influence brand 
equity factor and marketing mixed 7P’s factor affecting to fashion 
watch purchasing decision. The sample group is new generation of 
the working age consumer has age between 21 – 38 years (Gen Y). 

The sample formula size by W.G. Cochran had 384 people. The 
sampling method by probability two stages were stratified sampling 
and simple random sampling from all 50 areas, selected 10 areas 
from random total 400 peoples.  Research methodology instrument 
were collect data manually by using the questionnaires. Data analyze 
statistics were the descriptive statistics were frequency, percentage, 
average, deviation standards, and the inferential statistics were 
Pearson’s correlation coefficient, factor analysis and multiple 
regression analysis. The research found that 1) Brand equity factor 
was correlation with the fashion watch purchasing decision, the most 
correlation was other proprietary brand assets (logo, copyright, 
award), the second was brand awareness. 2) Brand equity factor 
were brand awareness affecting to fashion watch purchasing 
decision.  3) Marketing mixed factor was correlation with the fashion 
watch purchasing decision, the most correlation was product, the 
second was process of service management.   4) Marketing mixed 
factor were product, service from staff, marketing media, place, 
promotion motivation affecting to fashion watch purchasing decision. 
5) Marketing mixed factor affecting to fashion watch purchasing 
decision more than brand equity factor. 
Keywords:  Brand Equity Factor, Marketing Mixed 7P’s, Fashion 
Watch 
 

1)  บทน า 
ยอดขายการส่งออกนาฬกิาสวสิในปี 2558 ลดลงรอ้ยละ 3.3 

ดว้ยปัจจยัหลกัที่ท าให้ยอดขายลดลง อนัเนื่องมาจากความต้องการ
ของตลาดในเอเชียลดลง และผลจากการอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึง
แนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัจจยัส าคญัต่างๆ [1] 
โดยสถานการณ์ในประเทศไทยผู้น าเขา้และจดัจ าหน่ายนาฬกิาจาก
ต่างประเทศไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จากปัจจยัลบทางดา้น
เศรษฐกจิทีผ่่านมาท าใหก้ าลงัซื้อผูบ้รโิภคชะลอตวั ส่งผลใหภ้าพรวม
ยอดขายของการน าเขา้ลดลงตามไปดว้ย นับเป็นการด าเนินธุรกจิทีม่ ี
ผลประกอบการต ่าสุดในรอบ 5 ปี ทัง้ยงัมผีลต่อเนื่องมายงัไตรมาส
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แรกของปี 2559 ทีย่งัคงเตบิโตลดลงอกีร้อยละ 5 [2] ในขณะทีข่อ้มูล
ดา้นตลาดรวมนาฬกิาในไทยมมีลูค่ารวม 45,000 ลา้นบาทในปี 2557 
และเพิ่มขึ้นเป็น 45,900 ล้านบาท ในปี 2558 [3] ซึ่งถือว่ามีการ
เติบโตค่อนข้างต ่า เนื่องด้วยปัญหาตลาดนาฬิกาที่กล่าวมาขา้งต้น 
โดยคาดว่าปี 2559 ตลาดรวมจะเตบิโตเพิม่ขึน้ เนื่องจากก าลงัซื้อของ
ตลาดในระดบักลางไม่ได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกจิและเป็นกลุ่มที่
เติบโตดทีีสุ่ด ธุรกจิที่จ าหน่ายนาฬกิาขอ้มอืมกีจิกรรมต่างๆ กระตุ้น
ตลาดเต็มที่ ดว้ยการจดังานแสดงนาฬิกาและมกีารลดราคา บวกกบั
โครงสรา้งราคานาฬิกาของไทยกส็ามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได้
เพราะภาษนี าเขา้ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 5 เท่านัน้ ทัง้นี้ตลาดนาฬกิา
เมอืงไทยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นาฬกิาระดบัไฮเอนดแ์ละลกัชวัร ี
รอ้ยละ 35  ระดบัมดิเอนด์ รอ้ยละ 35 และนาฬกิาแฟชัน่และเทรนด์ 
ร้อยละ 30 โดยตลาดมดิเอนด์เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด มกีาร
เติบโตร้อยละ 15 อนัเนื่องมาจากความหลากหลายทัง้ทางด้าน ตรา
สนิคา้ รุ่น และราคา ส่วนทางดา้นตลาดนาฬกิาแฟชัน่เตบิโตค่อนขา้ง
ต ่า ซึง่หลายปีทีผ่่านเคยเตบิโตมาก เนื่องจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
กลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซื้อชา้ลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตลาดนักสะสมหรอื
กลุ่มไฮเอนด์ไม่ได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ [4] โดยกลยุทธ์
ของปี 2559 ในภาคธุรกิจนาฬิกาจะเน้นการสื่อสารตราสินค้ากบั
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึน้ เน้นจุดแขง็ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ในดา้น
คุณภาพ การด าเนินการปรบัภาพลกัษณ์ใหม่ จะท าใหเ้ห็นภาพตรา
สินค้ามากยิ่งขึ้นโดยผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ จ านวนมาก รวมทัง้
กิจกรรมทางการตลาด โดยเน้นสื่อออนไลน์ตามวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ เน้นเจนเนอเรชัน่วาน (Gen Y) 
ซึง่มสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 30 ของจ านวนประชากรไทย [5] และจากขอ้มลู
ปี 2558 มลูค่าตลาดรวมของนาฬกิาขอ้มอื 45,900 ลา้นบาท โดยมี
สดัส่วนของการแบ่งส่วนทางการตลาดตามระดบัราคาตามตารางที ่1 
ดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่1: แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดนาฬกิาขอ้มอื 

แหล่งทีม่า : Power mall and Seiko, มกราคม 2559 
 
จากขอ้มูลสถานการณ์ตลาดนาฬิกาขอ้มอืเบื้องต้นและการ

ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทฤษฎีตราสนิค้ามคีวามส าคญัอย่างมาก
ต่อตลาดนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ ของกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ทีเ่ป็นคน
รุ่นใหมเ่จนเนเรชัน่วาย (Gen Y) ตราสนิคา้ถอืเป็นสิง่ทีม่บีทบาทและมี
ความส าคญัต่อความอยู่รอดของธุรกจิ ผูผ้ลติจงึจ าเป็นต้องสรา้งตรา
สินค้าของตน เพื่อแสดงถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและท าให้
สินค้านัน้มคีวามโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าอื่น ส่งผลให้ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายของธุรกจิรบัรูแ้ละจดจ าเอกลกัษณ์ของตราสนิคา้นัน้ได้
ง่าย โดยต้องบวกกบักลยุทธ์การบรหิารการตลาดทีไ่ด้รบัความนิยม
มาหลายทศวรรษ ซึ่งไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาด 7P’s (Marketing 

Mix) เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั สรา้งการเตบิโตของยอดขาย 
และขยายส่วนแบ่งตลาดขององคก์รในตลาดนาฬกิาขอ้มอืต่อไป 

 
1.1)  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.1.1) เพื่อศกึษาอิทธพิลของปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ ที่ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ 
1.1.2) เพือ่ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

7P’s ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ 
 
1.2)  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 
 

1.3) สมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่  
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่  
 

2)  การทบทวนวรรณกรรม 
การศกึษา คุณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) และส่วนประสม

ทางการตลาด  (Marketing Mix) ทีม่อีทิธพิลส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจ
ซื้อ (Purchase Decision) นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ (Fashion Watch) 

 
2.1) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้า (Brand 

Equity)  
คุณค่าของตราสินค้าในมุมมองของผู้บรโิภค (Consumer’s 

Perspective) ตามมุมมองนี้จะมองคุณค่าของตราสินค้านัน้คือ
มูลค่าเพิ่ม (Added Value) ที่เกิดขึ้นกบัผู้บริโภค แล้วจะท าให้

ระดบัราคาของนาฬิกา ส่วนแบ่งตลาด (%) 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 30% 

10,000 – 30,000 บาท 60% 

30,000 บาทขึน้ไป 10% 
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ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าตราสินค้านนั ้นมมีูลค่าสูงกว่าที่เป็นจริงจาก
คุณสมบตัทิีส่นิคา้นัน้มอียู่ ซึง่จะเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คุณค่าตราสินค้าเป็นผลที่เกิดขึ้นทาง
การตลาดเกิดจากการนิยมยอมรบัลกัษณะเฉพาะตวัของตราสนิค้า
นัน้ๆ คุณค่าตราสินค้าเป็นสินทรพัย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งมี
คุณค่าดา้นจติใจและดา้นการเงนิต่อบรษิทั มอีงค์ประกอบ 5 ประการ 
[6,11] ดงันี้   

2.1.1) การรูจ้กัตราสนิค้า (Brand Awareness) คอืการที่
ลกูคา้สามารถระบุไดว้่าตราสนิคา้นัน้มคีวามแตกต่างจากตราสนิคา้อืน่ 
ๆ ซึง่เกดิจากการทีล่กูคา้สามารถจดจ าการท างานของตราสนิคา้ได้ 

2.1.2) การรบัรู้ในคุณภาพ (Perceived Quality) คือ
กระบวนการที่ผู้บริโภคท าการเลือกสรร จดัระเบียบและตีความสิ่ง
กระตุน้ทีไ่ดร้บัผ่านประสาทสมัผสัทัง้หา้ 

2.1.3) การเชื่อมโยงความสมัพันธ์กบัตราสินค้า (Brand 
Associations) คือความคิด ความรู้สึก การรับรู้  ภาพพจน์ 
ประสบการณ์ ความเชื่อและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า
ความสมัพนัธ์ซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกบัสิง่ต่างๆ เกีย่วกบัตราสนิคา้ใหม้ี
ความเขา้กบัความทรงจ าของผู้บริโภคเชื่อมโยงกนั โดยจะสามารถ
ช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกต่อตราสินค้า และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับ
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคใหเ้ขา้กบัตราสนิคา้นัน้ๆ 

2.1.4) ความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) คอืความพงึ
พอใจในตราสนิค้าเดมิหรอืของผู้ผลติรายใดรายหนึ่ง ประกอบด้วย
ความภักดีในตราสินค้าด้านทัศนคติ ซึ่งเป็น ความรู้สึกที่ดีต่อตรา
สนิคา้และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ดา้นพฤตกิรรม เป็นความรูส้กึยดึมัน่
ในตราสนิคา้และความพยายามของผูบ้รโิภคในการแสวงหาตราสนิคา้
เดมิเพือ่การใชอ้ย่างต่อเนื่อง  

2.1.5) สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other 
Proprietary) ประกอบดว้ยสทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิแ์ละ
ความสมัพนัธอ์ื่น ๆ ในช่องทาง 

 
2.2) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

7P’s (Marketing Mix 7P’s)  
โดยทัว่ไปมกัจะนิยมวางแผนการตลาดโดยใชส้่วนประสมทาง

การตลาด ส่วนประสมการตลาดแบบดัง้เดิม คือ 4P’s ได้แก่ 
ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่และช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) แต่ส าหรบั
ธุรกจิบรกิารแลว้ 4P’s นัน้ยงัคงไม่เพยีงพอต่อการวางแผนการตลาด
ของธุรกจิบรกิารหรอืธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารได ้เพราะลกัษณะ
ของธุรกจิแต่ละประเภทจะมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับริการจึงควรต้องมีส่วนประสมการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps 
ได้แก่ บุคลากร (Personal) สิ่งอ านวยทางกายภาพ (Physical 
Facilities) และกระบวนการในการบริหารจัดการ (Process 
Management) เพื่อให้การด าเนินงาน และวางแผนการตลาดของ
ธุรกจิบรกิารมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล [12] ฉะนัน้จงึต้องน ากล
ยุทธ์การบริหารการตลาดที่ได้รบัความนิยมมาหลายทศวรรษเป็น
แนวคิดหลักที่ใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ตอบสนองต่อตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเริม่ต้นทีธุ่รกจิต้องมสีิง่ทีจ่ะ

น าเสนอต่อลูกคา้หรอืผลติภณัฑ์ ท าการตัง้ราคาเหมาะสม หาวธิกีาร
น าส่งถงึลูกคา้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยการบรหิารช่องทางการจดั
จ าหน่าย และหาวธิกีารสื่อสารเพื่อจะสรา้งข่าวสารและกระตุ้นใหเ้กดิ
การซื้อดว้ยการท าการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ถอืว่าเป็น
เครื่องมอืทางการตลาดส าคญัที่เป็นรู้จกักนัดีซึ่งรวมเรียกว่า ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7P’s ซึ่งเป็นตวัแปรทาง
การตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่บรษิทัน ามาประยุกต์ใชร้่วมกนั เพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย [7,13] โดยมี
เครือ่งมอืทีป่ระกอบดว้ยสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ [14] 

2.2.1) ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ เกิดความพึงพอใจ
ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมม่ตีวัตนกไ็ด้ 

2.2.2) ราคา (Price) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจ่ายส าหรบัสิง่ที่
ไดม้าซึง่แสดงถงึมลูค่าในรูปเงนิตราหรอือาจหมายถงึจ านวนเงนิหรอื
สิง่อื่นทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑ์ 

2.2.3) การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่องทางซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานและกจิกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
สนิคา้และบรกิารจากองคก์ารหรอืผูผ้ลติไปสู่ผูบ้รโิภค 

2.2.4) การส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) หมายถงึ การ
ท าให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างของสินค้าและบริการ หรือสร้าง
ภาพพจน์และชือ่เสยีง ซึ่งท าหน้าทีใ่นการใหข้อ้มลูแก่ลูกคา้ การจูงใจ
ให้สนใจและซื้อ และช่วยการกระตุ้นความทรงจ าของลูกค้า ซึ่งการ
ส่งเสรมิทางการตลาด ประกอบดว้ย การประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังาน การส่งเสรมิการขาย และ การตลาดทางตรง 
โดยแต่ละวธิตีอ้งใชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละประเภทธุรกจิ 

2.2.5) บุคลากร (People) หมายถงึ บุคคลทัง้หมดทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งในการน าเสนอสนิคา้และบรกิารแก่ลกูคา้  

2.2.6) กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึ ข ัน้ตอน 
วธิกีาร และกจิกรรมต่างๆ ทีต่อ้งอาศยับุคลากรและเครื่องมอืเพื่อทีจ่ะ
ท าใหล้กูคา้เกดิความสะดวกสบาย รวดเรว็และประทบัใจ 

2.2.7) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง สิ่งที่
สามารถมองเหน็หรอืสามารถสมัผสัได ้เป็นปัจจยัหนึ่งในการเลอืกใช้
บรกิารของลูกคา้ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของอาคารสถานที ่เครื่องมอื 
อุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการบรกิาร 
 

2.3) การตดัสินใจซ้ือสินค้า (Purchase Decision) 
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตดัสนิใจ

ซื้อ (Buyer’s Decision Process) โดยผ่านกระบวนการคดิโดยใช้
เหตุผลในการเลอืกสิง่ใดสิง่หนึ่งจากหลายทางเลอืกที่มอียู่เพื่อให้ได้
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด และตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากทีสุ่ด 
[15] มขี ัน้ตอนในการเลือกซื้อ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ข ัน้ตอน
ด้วยกัน เริ่มต้นจากการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 
(Problem or need recognition) การค้นหาขอ้มูล (Information 
Search) การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) การ
ตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และสุดท้ายเกิดพฤติกรรม
ภายหลงัการซื้อ (Post Purchase Behavior) ว่ามปีระสบการณ์
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เกี่ยวกับความพอใจ หรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกซื้อมาแล้ว 
[14,16] 
 

3)  วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชศ้กึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภครุ่นใหม่วยัท างานทัง้เพศ

ชายและหญงิ อายุระหว่าง 21 – 38 ปี (Gen Y) ทีม่พีฤตกิรรมเคยซื้อ
และใชน้าฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอย่าง
แบบใชค้่าความน่าจะเป็น (Probability Sampling) สองขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Sampling) และการสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยการจบัฉลาก
เพือ่เลอืกเขตพืน้ทีจ่ะแจกแบบสอบถามจากเขตพื้นทีท่ ัง้หมด 50 เขต 
สุ่มเลอืกขึ้นมา 10 เขต ไดแ้ก่เขต เขตปทุมวนั เขตสมัพนัธวงค์ เขต
ราชเทว ีเขตบางกะปิ เขตบางนา เขตบางแค เขตสาทร เขตลาดพรา้ว 
เขตบางบอน และเขตจอมทอง โดยก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง
ตามสดัส่วนของจ านวนประชากรทัง้ชายหญิงแต่ละเขต รวมจ านวน
กลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิ้น 400 คน ด าเนินการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง
จากกลุ่มตวัอย่าง สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล สถติิเชงิพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์ส ัน การ
วเิคราะหปั์จจยั การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 

 
4)  ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธพิลส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจ

ซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มดีงันี้ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้รโิภครุ่นใหม่วยัท างานทัง้เพศชาย
และหญงิ อายุระหว่าง 21-38 ปี (Gen Y) ทีม่พีฤตกิรรมเคยซื้อและใช้
นาฬิกาขอ้มอืแฟชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ร้อยละ 53 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย 
จ านวน รอ้ยละ 47 ช่วงอายุส่วนใหญ่คอื 25-29 ปี (รอ้ยละ 36) และ
รายได้ส่วนตัวโดยรวมต่อเดือนส่วนใหญ่คือ 20,001-30,000 บาท 
(รอ้ยละ 31) ใชน้าฬกิาแฟชัน่ทีม่ตีราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กั (Brand name) 
ทีใ่ช้อยู่จ านวน 1 เรอืน (ร้อยละ 45) ซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ที่ระดบั
ราคา 3,001-5,000 บาท (รอ้ยละ 23.2) โดยส่วนใหญ่มคีวามชื่นชอบ
นาฬิกาแฟชัน่ที่เคยใช้อยู่ 5 ล าดบัแรก ได้แก่ Casio, G-shock , 
Guess, Seiko, Baby-G ตามล าดบั  

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ของนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ มีระดับ
ความคดิเหน็ต่อปัจจยัอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ด้านการเชื่อมโยง
ความสมัพนัธก์บัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรู ้ดา้นการรบัรูใ้นตรา
สินค้า ส าหรับด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ ด้านความภักดีต่อตรา
สนิคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ของนาฬิกาขอ้มอื
แฟชัน่ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ล าดบั คอื ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 
ส าหรบัดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คอื ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

การตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ อยู่ในระดบัมาก และเมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้จากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย 3 ล าดบั คอื คุณภาพ
ทีด่แีละความแมน่ย าของสนิคา้คอืเหตุผลท าใหต้ดัสนิใจซื้อ มคีวามชื่น
ชอบและพงึพอใจต่อรูปแบบของสนิค้า มคีวามคุ้นเคยต่อตราสนิค้า
เป็นอย่างด ีส าหรบัขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คอื การไดร้บัแรงจูงใจจาก
การพนกังานขาย 

 
4.1) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.1.1) ปัจจยัคุณค่าตราสินค้าโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนั

ระดบัปานกลาง (r = .546) ต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ 
โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธม์ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สนิทรพัยป์ระเภทอื่น ไดแ้ก่ 
เครือ่งหมายการคา้ สทิธบิตัร รางวลั (r = .460) รองลงมาคอื การรบัรู้
ในตราสนิคา้        (r = .457) การเชื่อมโยงความสมัพนัธ์กบัตรา
สนิคา้ (r = .427) คุณภาพทีถู่กรบัรู้ (r = .397) และมคีวามสมัพนัธ์
น้อยทีสุ่ดในดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (r = .311) ตามล าดบั 

4.1.2) ปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ โดยดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ 
การรบัรูคุ้ณภาพและการเชื่อมโยงตราสนิคา้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ รอ้ยละ 30.6 และค่า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธพ์หุคณู (r) รอ้ยละ 55.3  

4.1.3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์นัระดบัสงู (r = .730) ต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอื
แฟชัน่ โดยด้านที่มคีวามสมัพนัธ์มากที่สุด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ (r = 
.628) รองลงมาคอื กระบวนการในการใหบ้รกิาร (r = .577) ลกัษณะ
ทางกายภาพ บรรยากาศ ณ จุดขาย (r = .564) กจิกรรมการส่งเสรมิ
การตลาด (r = .554)   พนักงาน (r = .551) ราคา (r = .523) และมี
ความสมัพนัธ์น้อยที่สุดในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (r = .344) 
ตามล าดบั 

4.1.4) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นการให้บรกิารจากพนักงานขาย ด้านสื่อส่งเสรมิการตลาด ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการจูงใจด้วยการส่งเสริมการขาย มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อแฟชัน่ ร้อยละ 55.6 และค่า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธพ์หุคณู (r) รอ้ยละ 74.6 

การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคูณ ปัจจยัที่ที่มี
อทิธพิลส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค 
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ตามตาราง 2 ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่2: แสดงผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัคุณค่าตราสนิค้า มอีิทธพิลต่อการตดัสินใจซื้อนาฬิกาแฟชัน่ 
รอ้ยละ 56.4 และค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธพ์หุคณู (r) รอ้ยละ 75.1 

 
5. สรปุ 
5.1) สรปุผลการวิจยั 
ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือ

แฟชัน่ของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จากผลการศกึษา มดีงัต่อนี้ 

5.1.1) ผลการศกึษาปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ พบว่า ดา้นการ
รบัรูใ้นตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ แต่
มอีทิธพิลต ่าทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัปัจจยัดา้นอื่นของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

5.1.2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อนาฬิกาขอ้มอืแฟชัน่ เรยีงตามล าดบัตวัพยากรณ์ที่มคี่า 
Beta สูงสุด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ รองลงมาคอื ดา้นการให้บรกิาร
จากพนักงานขาย ด้านสื่อส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นการจงูใจดว้ยการส่งเสรมิการขาย ตามล าดบั 

5.1.3) เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด 
โดยพจิารณาค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน () 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
นาฬกิาแฟชัน่มากกว่าปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้  

แสดงให้เห็นว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลติภณัฑ ์มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการพยากรณ์การตดัสนิใจ
ซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถพยากรณ์ในรปูของคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี้ 

Y = 4.07 + 0.21* ดา้นผลติภณัฑ ์+ 0.21* การใหบ้รกิารจาก
พนักงานขาย + 0.15* ด้านสื่อส่งเสริมการตลาด + 0.09* ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย + 0.08* ด้านการจูงใจดว้ยการส่งเสรมิการ
ขาย + 0.05* การรบัรูใ้นตราสนิคา้ 

Z = 0.43* ด้านผลติภณัฑ์ + 0.42* การให้บรกิารจาก
พนักงานขาย + 0.29* ด้านสื่อส่งเสรมิการตลาด + 0.18* ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย + 0.16* ดา้นการจูงใจดว้ยการส่งเสรมิการ
ขาย + 0.10* การรบัรูใ้นตราสนิคา้ 

 
5.2) อภิปรายผลการศึกษาวิจยั 
จากการศึกษา ปัจจยัที่มอีิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

นาฬิกาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดงันี้ 

5.2.1) กลุ่ม Generation Y (Gen Y) เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่ม
นี้ก าลงัมอีทิธพิลสูงต่อตลาดอุปโภคบรโิภคในประเทศ Gen Y เป็นเจ
เนอเรชัน่ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในไทย มรีายไดค้่อนขา้งสูง เตบิโตมาใน
ยุคที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียก าลังแพร่หลาย 
ตดัสนิใจบนขอ้มูล ตรวจสอบเปรยีบเทยีบให้แน่ใจก่อนการตดัสนิใจ
ซื้อสนิคา้ โดยงานวจิยั พบว่า ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื้อนาฬิกาแฟชัน่ โดยปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
นาฬกิาแฟชัน่ ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณค่าตราสนิค้า ดา้นการรบัรู ้และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด หลายๆ ด้านประกอบกนั ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิเกีย่วกบัเจนเนเรชัน่ตามมุมมองในเชงิการตลาด อธบิายไวว้่า 
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มขีอ้มลูและระบบการคดิทีส่มบูรณ์กว่า ยนือยู่บนโลก
ความเป็นจรงิ เชื่อในทางเลอืกทีห่ลากหลาย ไม่ยดึตดิวธิกีารเดมิๆ มี
อสิระทางความคดิ มอีสิระในเลอืกศกึษา การสื่อสาร การเลอืกอาชพี 
และการเลอืกเพศ ซึง่ท าใหค้นกลุ่มนี้ไมย่ดึตดิกบัตราสนิคา้ [17]   

5.2.2) ปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้มอีทิธพิลส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยปัจจยัด้านที่มอีิทธิพล คอื ด้านการรบัรู้ในตราสินค้า เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคจดจ ารูปสญัลกัษณ์ตราสนิคา้ (Logo) บนนาฬกิานี้ได้ รูส้กึ
คุน้เคยกบัชือ่เสยีงของตราสนิคา้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัโดดเด่น รบัรูต่้อ
ภาพลกัษณ์ทีด่เีป็นตราสนิคา้ทีม่คีุณค่า และระลกึถงึตราสนิคา้นี้ทนัที
เมือ่พูดถงึนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่สอดคล้องกบังานของ จกัรพนัธ์ อุพนั
วนั พบว่า คุณค่าตราสนิคา้และ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬิกา G-
SHOCK มากทีสุ่ด [18]  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญวทิย ์ 
เชียงทอง พบว่า คุณค่าตราสินค้าแต่ละด้านมผีลต่อความตัง้ใจซื้อ
สมารท์วอทช์ (Smart Watch) โดยดา้นการรบัรูใ้นตราสนิคา้ ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซื้อสมาร์ทวอท์ชมากที่สุด [19] ทัง้นี้  อันเนื่องมาจาก
นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ผูบ้รโิภคต้องการรูปลกัษณ์สนิคา้มคีวามโดดเด่น
สามารถเสรมิบุคลิกภาพ และรูปแบบเหมาะกบัวิถีชีวิต (Lifestyle) 
เป็นไปตามแนวคดิทฤษฎคีุณค่าตราสนิคา้ คอื สิง่ทีน่อกเหนือออกไป
จากคุณสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ซึ่งเชื่อมโยงผ่านชื่อ
และสญัลกัษณ์ตราสนิค้า ผู้บรโิภคจะใช้มูลค่าของตราสินค้าเขา้มา
ช่วยในการสือ่ความหมาย การจดัการ และการจดจ าขอ้มลูทีม่อียู่มาก 
โดยเกีย่วกบัตราสนิคา้ซึ่งจะท าให้ผูบ้รโิภคเกดิความมัน่ใจและความ
พงึพอใจต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ [6] 

5.2.3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มอีทิธพิลส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัดา้นทีม่อีทิธพิล คอื ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
รองลงมาคอื ปัจจยัดา้นการใหบ้รกิารจากพนักงานขาย ปัจจยัดา้นสื่อ

ตวัแปร 

การตดัสินใจซ้ือ 
นาฬิกาข้อมือ

แฟชัน่ 
t 

P-
value 

b  
ค่าคงที ่(a) 4.07  245.49 0.00* 
ดา้นผลติภณัฑ ์ 0.21 0.43 12.12 0.00* 
การใหบ้รกิารจากพนกังานขาย 0.21 0.42 12.64 0.00* 
ดา้นสื่อส่งเสรมิการตลาด 0.15 0.29 8.28 0.00* 
ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย 0.09 0.18 5.33 0.00* 
ดา้นการจงูใจดว้ยการส่งเสรมิ
การขาย 

0.08 0.16 4.77 0.00* 

การรบัรูใ้นตราสนิคา้ 0.05 0.10 2.65 0.01* 
R =0.751, R Square = 0.564, Adjust R Square = 0.558 
Std.Error of Estimate = 0.322, F = 84.81 
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ส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการ
จูงใจดว้ยการส่งเสรมิการขาย ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศิริพงษ์ จิต -ประสงค์พาณิช พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
นาฬิกาข้อมอืของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด 7P’s โดยใหล้ าดบัความส าคญัไดด้งันี้ กลุ่มที ่1 
ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ และปัจจยัดา้นการบรกิาร [9] และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เอื้อมกุล  สุขสุชพี,      มยุพนัธุ์ ไชยมัน่คง, ชลชั 
กลิน่อุบล พบว่า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 7P’s 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคที่ใชน้าฬกิา LOUIS 
MORAIS มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกทัง้หมด [10] ซึ่งหากก าหนดกล
ยุทธส์่วนประสมทางการตลาดใหต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภค
แล้วก็จะเกดิการตดัสินใจซื้อ เป็นไปตามแนวคดิทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้
ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ มลูกค้า เ ป้ าหมาย 
ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการใชเ้พือ่ใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความ
ตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ [7] 

 5.2.4) ปัจจยัทีม่อีิทธพิลส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อนาฬกิา
ขอ้มอืแฟชัน่ของผูบ้รโิภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณค่าตราสนิคา้ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ศุภมทันี  ชูมณี และ ผศ.ดร.วกิานดา พรสกุลวานิช 
พบว่า คุณค่าตราสนิค้าและส่วนประสมทางการตลาดมคีวามส าคญั  
ซึง่ทัง้นี้ความสมัพนัธข์องทัง้ 2 ปัจจยั คอืดา้น คุณค่าตราสนิคา้แฟชัน่
และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นผลที่น ามาสู่
พฤตกิรรมการตัง้ใจซื้อเสื้อผา้แฟชัน่ ซึ่งในการศกึษาไดล้งลกึถึงเหตุ
จูงใจทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้แฟชัน่ ผู้บรโิภคบางกลุ่มยงัมี
พฤตกิรรมการตัง้ใจซื้อจากสิง่ทีต่นชอบ พงึพอใจ เพยีงเพื่อยกระดบั
ตนเองในสงัคม ด้วยการเชื่อมโยงการใชส้นิคา้ ตราสนิคา้ กบัการใช้
สนิคา้แฟชัน่จากดาราและผูม้ชี ือ่เสยีง และไมส่นใจราคาสนิคา้ [20] ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิทฤษฎีของกระบวนการตดัสนิใจซื้อ โดยผูบ้รโิภค
จะตดัสนิใจเลอืกในขัน้สุดท้ายว่า จะซื้อผลติภณัฑ์ยี่ห้อใด โดยการ
ตดัสนิใจเลอืกนี้ ผูบ้รโิภคกระท าโดยความต้องการทีแ่ตกต่างกนัไม่ว่า
จะเป็นสิง่กระตุ้นภายในหรอืภายนอกก็ตาม อาศยัขอ้มลูต่างๆ ที่ได้
จากการประเมนิทางเลอืก อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคแต่ละคนมกัจะมี
รูปแบบการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มีการตัดสินใจเลือกที่
แตกต่างกนั แมว้่าอาจจะไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เหมอืนกนัก็
ตาม [14] 

 
5.3) ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
5.3.1) การวจิยันี้ สามารถน าผลทีไ่ดไ้ปวางกลยุทธ์การตลาด 

ควรพิจารณาจากความส าคญัที่มอีิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ตามล าดบัจากปัจจยัทีส่่งผลมากทีสุ่ดไปถงึน้อยทีสุ่ด โดยเฉพาะปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ให้ความส าคัญต่อเป็นพิเศษคือด้าน
ผลติภณัฑ ์มุง่เน้นคุณภาพทีด่ขีองสนิคา้ ออกแบบผลติภณัฑ์ดว้ยการ
น าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยพฒันาลูกเล่น รวมถึงการออกแบบที่เน้น
ดไีซน์และความพถิพีถินัใหเ้หนือความคาดหมายของ Gen Y แต่ยงั
ต้องอยู่ในราคาที่สามารถเอื้อมถึงอีกด้วย ส าหรบัดา้นการให้บรกิาร

และช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบธุรกจิควรอ านวยความสะดวก
ใหเ้หนือความคาดหมาย เนื่องจาก Gen Y มขีอ้มลูจ านวนมากรวมทัง้
มแีนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นไปทางเลอืกอื่นทนัทเีมือ่เกดิสิง่กระตุ้นอื่นๆ จงึ
จ าเป็นตอ้งสรา้งความประทบัใจในเชงิบวกต่อผูบ้รโิภค 

5.3.2) ผู้ประกอบการนาฬิกาขอ้มอืแฟชัน่ ควรมุ่งเน้นสร้าง
คุณค่าตราสนิคา้ ใหค้วามส าคญัการรบัรูใ้นตราสนิคา้เป็นส าคญั เพื่อ
เป็นการเพิม่คุณค่าและมูลค่าให้แก่ตราสนิค้า ส่วนทางด้านการรบัรู้
คุณภาพและการเชือ่มโยงตราสนิคา้ การภกัดใีนตราสนิคา้ เป็นปัจจยั
ทีไ่มม่คีวามสมัพนัธห์รอืสมัพนัธต์ ่าโดยอาจส่งผลน้อยต่อการตดัสนิใจ
ซื้อเมื่อเปรยีบเทยีบกบัด้านอื่นๆ แต่หากนักการตลาดให้ตราสนิค้า
ขององคก์รของตนมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั กค็วรมุ่งเน้นกลยุทธ์
ส่วนนี้ด้วยเพราะตราสินค้าอื่นอาจจะใช้กลยุทธ์ด้านนี้ไม่เพียงพอ
หรอืไมต่รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

5.3.3) ด้านการสร้างคุณค่าตราสนิค้า ด้วยการสื่อสารต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ธุรกจิควรพจิารณาเลอืกใช ้สื่อสงัคมออนไลน์ โฆษณา
ออนไลน์ เพื่อเพิม่ช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มนี้ด้วยต้นทุนทีต่ ่าลง 
อกีช่องทางหนึ่งคอื การลงโฆษณาบนป้ายโฆษณาตามเสน้ทาง BTS 
และ MRT ซึ่งเป็นระบบขนส่งหลกัที ่Gen Y ไทยเลอืกใช ้โดยป้าย
โฆษณาเหล่านี้จะท าหน้าที่ตอกย ้าความสนใจในผลิตภณัฑ์อีกครัง้
หนึ่ง และต้องปรบัปรุงร้านออนไลน์ที่เป็นช่องทางส าคญัทีจ่ะสื่อสาร
ดงึดดูและรกัษาลกูคา้กลุ่มนี้ไว ้

 
5.4) ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
5.4.1) ควรวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการกลบัมาซื้อ
ซ ้า น ามาซึ่งยอดขายและก าไรได้ในระยะยาว เพื่อความยัง่ยนืของ
ธุรกจิ 

5.4.2) ควรวิจยัเกี่ยวกบัเรื่องความพงึพอใจต่อคุณค่าตรา
สนิคา้นาฬกิาขอ้มอืแฟชัน่ เพือ่ยกระดบัการสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ 

 
6)  กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้านความ

กรุณาและความอนุเคราะห์ของ ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิท์องแสงอรุณ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ว ิจยัต้อง
ขอขอบคุณ ทางด้านผู้ทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบแนะน าเครื่องมอื
วิจยั ขอขอบคุณ ดร.เกียรติศกัดิ ์สมคัรสมาน นางศิริพร ซุน และ
ขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทรท์ีอ่ านวยความ
สะดวกในการท าวจิยัจนส าเรจ็ดว้ยด ี
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บทคดัย่อ  

การทอ่งเทีย่วเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลกัของของประเทศที่
สรา้งรายไดเ้ขา้สู่ระบบเศรษฐกจิของไทย อย่างไรกต็ามการท่องเทีย่วเป็น
อุตสาหกรรมทีม่คีวามอ่อนไหวต่ออุปสงค์ และอุปทานด้านการท่องเทีย่ว
จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย จากกรณีปัญหาด้านเสถียรภาพทาง
การเมอืงในประเทศไทยนับตัง้แต่ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถงึ พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน ลดลงต ่าสุดใน
ประวตัิการณ์กว่าร้อยละ 27  ก่อนที่จะเริม่ฟ้ืนตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2557 การศกึษาในครัง้นี้มุง่ส ารวจความเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น 
และเกาหลใีต ้ต่อเสถยีรในประเทศไทยภายหลงัวกิฤตทิางการเมอืง ในชว่ง 
พ.ย.-ธ.ค. พ.ศ. 2559 และมกราคม พ.ศ. 2560 ผลของการศกึษาพบว่า 
ความเชื่อมัน่ของนกัทอ่งเทีย่วชาวญี่ปุ่ นมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีม่า
เยือน และระยะเวลาที่พ านักในประเทศไทย ในขณะที่ความเชื่อมัน่ของ
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีมีความสัมพันธ์กับช่องทางที่รู้จกัประเทศไทย 
ความเชื่อมัน่ต่อเสถียรภาพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวเกาหล ี
ส่งผลต่อความจงรกัภกัดตี่อจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วประเทศไทย
แตกต่างกนั แต่กลบัไมม่คีวามแตกต่างในกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วชาวญี่ปุ่ น  
ค าส าคญั: การทอ่งเทีย่ว ประเทศไทย ญี่ปุ่ น เกาหล ี 
 
Abstract  
Tourism is the major national industry generated large amount of an 
income to Thailand economic system. Despite, Tourism is a 
sensitive industry based on tourists demand and supply due to a 
period of time and also sensitive on unexpected situation and crisis. 
The impact of Thailand political instability since October 2013 to 
May 2014 cause to the number of tourists brake down at 27 percent 
decrease from June, this is lower than ever recorded, before getting 
recover in October 2014. This objective of the study is aim to survey 
of Japanese and South Korea tourists on Thailand situation after the 
crisis during Dec-Nov 2016 and Jan 2017. The results of the study 
shows that the significant were found the number of visiting Thailand 
and duration to stay in Thailand have a relationship with Japanese 
tourists confident on Thailand stability sub groups. South Korean 
tourists with different on Thailand stability subgroup have 
significantly differences in the level of Thailand destination loyalty 
while have no difference in Japanese tourists group. 
Keyword: Tourism, Thailand, Japanese, South Korean  

 
1) ความส าคญัของปัญหาท่ีน าสู่การวิจยั  
        การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามอ่อนไหวต่ออุป
สงค์ และอุปทานด้านการท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย 
ได้แก่ เหตุการณ์ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ การระบาดของโรค และ
เหตุการณ์ด้านความมัน่คง คลอบคลุมถึง การก่อความไม่สงบ
ภายในประเทศและทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [1] ด้วยเหตุนี้ความเชื่อมัน่ด้าน
เสถยีรภาพและความปลอดภยั จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก นับตัง้แต่เกดิเหตุการณ์ 9/11  (11 
กนัยายน 2011) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดนิทางไปยงัสหรฐัอเมรกิา
ลดลง รอ้ยละ 6.8 เมือ่เทยีบช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2000 [2] จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้นักท่องเที่ยวจากทัว่โลกพิจารณาถึง
เสถียรภาพและความปลอดภัยของประเทศจุดหมายปลายทาง 
ประกอบการตดัสินใจเดนิทางท่องเที่ยวเป็นส าคญั [3] กรณีของ
ประเทศไทยปัญหาเสถยีรภาพทางการเมอืงภายในประเทศนับตัง้แต่
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส่งผลให้จ านวน
นกัท่องเทีย่วในเดอืนมถุินายน ลดลงต ่าสุดกว่ารอ้ยละ 27  ก่อนทีจ่ะ
เริม่ฟ้ืนตวัในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมนีักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 
2557 จ านวน 24,809,683 คน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 6.54  น า
รายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทย 1.17 ลา้นลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน รอ้ยละ 
2.85 โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วจากญี่ปุ่ นลดลง รอ้ยละ 20 และเกาหลี
ใต ้รอ้ยละ 13 ในปี พ.ศ. 2558 แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัดา้นเสถยีรภาพ
ทางการเมอืงของไทย ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ดา้นความปลอดภยั ซึ่ง
เป็นปัจจยัส าคญัที่นักท่องเทีย่วใช้พจิารณาวางแผนการเดนิทางเขา้
มาท่องเทีย่วในประเทศไทย [4] ปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ออกแคมเปญ ‘ท่องเที่ยววถิีไทย ’ ‘Amazing 
Thailand: 2015 Discover Thainess’  เพื่อเรยีกความเชื่อมัน่และ
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัการท่องเทีย่วของประเทศ กระตุ้นการมาเยอืน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยประกาศเป็น ‘ปีท่องเที่ยววิถีไทย 
2558’ ภายหลงัการท าประชาสัมพนัธ์แคมเปญดงักล่าว ส่งผลให้
จ านวนนกัท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 2558 เพิม่ขึน้สงูขึน้กว่าปีก่อน รอ้ยละ 
24  มจี านวนนกัท่องเทีย่ว 29.9 ลา้นคน น ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศกว่า 
1.45 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้สงูขึน้กว่าปีก่อน รอ้ยละ 23 นับว่า ททท. 
ประสบความส าเร็จในการฟ้ืนฟูความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยว
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ภายหลงัวกิฤติการณ์ทางการเมอืง ด้วยการสื่อสารภาพลกัษณ์ที่ด ี
ดว้ยเหตุนี้ ททท. จงึเดนิหน้าสานต่อการท่องเทีย่ววถิไีทยในปี พ.ศ. 
2559 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผล
โดยตรงต่อความพงึพอใจ และความจงรกัภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่ว [5] 
ในท านองเดยีวกนัความเชื่อมัน่ต่อเสถียรภาพและความปลอดภยั
ของประเทศไทย เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหน้ักท่องเทีย่วเกดิการมา
เยอืนซ ้า [6] อนัน ามาซึ่งรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยอย่างยัง่ยนื การ
วจิยัในครัง้นี้จงึมุ่งศกึษาความเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น เกาหลี
ใต้ ต่อสถานการณ์ในประเทศไทยภายหลงัเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมอืงทีผ่่านมา ตลอดจนศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ และ
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ซึง่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้จากการมา
เยือนซ ้ า  ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาในครัง้นี้ สามารถน า มา
ประกอบการวางแผนนโยบายบริหารจัดการภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมัน่ให้กบันักท่องเที่ยวต่อจุดหมาย
ปลายทางการท่องเทีย่วในประเทศไทย 

2) วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  
     วตัถุประสงคข์องการวจิยัในครัง้นี้ (1) เพื่อศกึษาลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมการเดนิทางของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น 
เกาหลใีต ้(2) เพือ่ส ารวจความเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น เกาหลี
ใต้ ทีม่ต่ีอสถานการณ์ในประเทศไทย (3) เพื่อศกึษาความเชื่อมัน่
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานการณ์ในประเทศไทย จ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ เดินทางของ
นักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ (4) เพื่อเปรยีบเทยีบความเชื่อมัน่ที่
แตกต่างกนัของนกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น เกาหลใีต้ กบัความพงึพอใจ และ
ความจงรกัภกัดต่ีอจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วไทย 

3) ขอบเขตของการศึกษา 
       ขอบเขตของการวิจัยในครัง้นี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่วญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ ทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทยผ่าน
สนามบนิสุวรรณภูม ิจ านวน 1,072 ตวัอย่าง แบ่งเป็นนักท่องเทีย่ว
ญี่ปุ่ น 562 คน เกาหลีใต้ 510 คน เดินทางเข้ามาประเทศไทย
ระหว่างเดอืนพฤษจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และเดอืนมกราคม 
พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูทัง้สิน้ 3 เดอืน  

4) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการศึกษา 
       เ นื่ อ ง จ ากกา รศึกษ า เกี่ ย ว กับค ว าม เชื่ อ มั น่ ข อ ง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มต่ีอจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยยงัมอียู่จ ากดั โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้มแีนวโน้มขยายตวัต่อเนื่อง 
ดงันัน้ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรม และโครงสรา้งดา้นประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนการตลาด การปรบักลยุทธ์ส าหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความเชื่อมัน่ต่อสถานภาพของประเทศ
ไทย หน่วยงานภาครฐั และภาคธุรกจิ สามารถน าขอ้มลูของการวจิยั
ในครัง้นี้ใช้ในการวางแผนการประชาสมัพนัธ์ ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ 
สรา้งความเชือ่ม ัน่ต่อการท่องเทีย่วของประเทศไทย  

5) แนวคิดและทฤษฎีท่ีสมัพนัธ์  
       จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อมัน่
ของนกัท่องเทีย่วต่างชาตต่ิอจุดหมายปลายทางในประเทศไทย สรุป
ไดด้งันี้ 
      5.1 ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 
TPB) เป็นทฤษฎทีีว่่าดว้ยเรื่องของทศันคตกิบัพฤตกิรรมของมนุษย ์
ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action: TRA) โดย [7] กล่าวว่า การแสดงพฤตกิรรมของ
มนุษยจ์ะไดร้บัอทิธพิลจากความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม และปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม กล่าวคอืการรบัรูข้องมนุษย์
ต่อปัจจยักระตุน้ภายนอกส่งผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมทีแ่สดงออก 
      5.2 ทฤษฎแีรงจงูใจในการท่องเทีย่ว ทีส่มัพนัธก์บัปัจจยัผลกัดนั 
และปัจจยัดึงดูด (Push and Pull Factors) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) ปัจจยัภายในหรอืปัจจยัผลกั (Push factors) ไดแ้ก่ ความรูส้กึ 
การรบัรู้ ความต้องการ การจูงใจ บุคลกิภาพ และทศันคติภายใน
บุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออก [8] ตามทศันะของ 
[9] กล่าวถึงปัจจยัผลกัว่า “คนจะมพีฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของตนเอง”  ดว้ยเหตุนี้จงึสามารถสรุป
ไดว้่าความต้องการของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั เป็นปัจจยัส าคญั
ในการก าหนดพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว และ (2) ปัจจยัภายนอก
หรอืปัจจยัดงึดูด (Pull factors)  หมายถึง ปัจจยัภายนอกบุคคลที่
กระตุ้นและดึงดูดให้บุคคลนัน้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เกดิขึ้น ได้แก่ ความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยว ภาพลกัษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อเสยีงของสถานที่
ท่องเทีย่ว ความสะดวกสบายในการเดนิทาง ความหลากหลายของ
กจิกรรม [10] ซึง่ปัจจยัเหล่านี้สามารถดงึดูดใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทาง
ไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ  
      5.3 ภาพลกัษณ์ของสถานทีท่อ่งเทีย่วต่อการตดัสนิใจเลอืก
สถานทีท่่องเทีย่ว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัในอดตี
พบว่า ภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่ว (Destination Image) 
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว โดยนกัท่องเทีย่วจะ
พจิารณาจากภาพลกัษณ์ทีด่ขีองสถานทีท่่องเทีย่วมากกว่า
ภาพลกัษณ์ทีไ่มด่ขีองสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ [1] จากโครงการศกึษา
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยในสายตานกัท่องเทีย่วต่างชาต ิพบว่า 
มปัีจจยัลบ 3 ประการทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วไมเ่ดนิทางเขา้มาประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศ ภยั
ธรรมชาต ิและการคา้ประเวณ ีซึง่นกัท่องเทีย่วใหค้ะแนนดา้นความ
ปลอดภยัในเกณฑต์ ่าทีสุ่ด [11] จากการศกึษาของ [12] พบว่า 
นกัท่องเทีย่วในจงัหวดัสงขลาใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์ดา้น
บรรยากาศทางสงัคมวถิชีวีติแบบไทยมากทีสุ่ด ในขณะทีภ่าพลกัษณ์
การใหบ้รกิารของภาครฐั ดา้นความปลอดภยั ควรปรบัปรุง 
นอกจากนี้ภาพลกัษณ์ของสถานทีท่อ่งเทีย่วยงัมอีทิธพิลต่อความพงึ
พอใจ คุณค่าทีไ่ดร้บั และความจงรกัภกัดต่ีอสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ 
[13-14] จากการศกึษาทีผ่่านมาชีใ้หเ้หน็ว่า ภาพลกัษณ์ของสถานที่
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ท่องเทีย่วมอีทิธพิลอย่างมากต่อการตดัสนิของนกัทอ่งเทีย่วในการ
เลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว อย่างไรกต็ามภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีส่ามารถ
ควบคุม และเปลีย่นแปลงใหม้ทีศิทางทีเ่หมาะสม [6] ดงันัน้
หน่วยงานของภาครฐั ไดแ้ก่ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย จะตอ้ง
เขา้มาดแูลขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว ดว้ยการน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองแหล่งท่องเทีย่ว ควบคุมภาพลกัษณ์เชงิลบ สรา้ง
ความเชือ่ม ัน่ใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว
ประเทศไทย 

6) วิธีด าเนินการวิจยั  
       ประชากรของการศกึษา คอื นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น และ
เกาหลใีต ้อายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป เดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศ
ไทยระหว่างเดอืน พฤษจกิายน-ธนัวาคม 2559 และมกราคม 2560 
ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ ขอ้มลูล่าสุดจากกรมการท่องเทีย่ว ณ 
วนัที่ 10 มกราคม 2560 จ านวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นเดนิทางเขา้มา
ประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษจิกายน -ธันวาคม 2559 จ านวน 
250,687 คนและนักท่องเที่ยวเกาหลใีต้ จ านวน 256,306 คน โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ จ านวนทัง้สิ้น 1,200 
ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม พฒันามาจาก
งานของ [13] ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าลิ
เคอรท์ 5 ระดบั แบบสอบถามต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ น ามาแปล
เป็นภาษาไทย ก่อนที่จะแปลเป็นญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ จากนัน้จึง
เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรง
เชงิเนื้อหา (Content Validity) พบว่าขอ้ค าถามในแบบสอบถามมคี่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้
ไว้ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผ่านเกษณฑ์ 0.05 ขึ้นไปทุกขอ้
ค าถาม [6] การเกบ็รวมรวม และวเิคราะห์ขอ้มลู จดัท าแบบส ารวจ
จ านวนทัง้สิ้น 1,200 ชุด แจกจ่ายใหก้บัหน่วยงานทีส่มัพนัธ์เพื่อลง
พืน้ทีส่ ารวจขอ้มลูภาคสนาม ไดร้บักลบัมาจ านวน 1,072 ชุด คดิเป็น
ร้อยละ 80.5 จากนัน้น าผลการส ารวจมาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม 
SPSS เพื่อหาค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) สถติเิชงิอนุมานที่ใชท้ดสอบสมมติฐานนัน้จะใช้-การ
ทดสอบไคส์แควร์ (Chi-square) การทดสอบความแตกต่างของค่าท ี
(T-Test)  

7)  ผลของการศึกษา 
     ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที ่1 คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของ
นกัท่องเทีย่วญีปุ่่ นรอ้ยละ 65 เป็นเพศชาย  มอีายุระหว่าง 41-60  ปี  
รอ้ยละ 12 อายุมากกว่า 60 ปี มสีถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 
นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ร้อยละ 67 รูจ้กัประเทศไทยจากค าแนะน าของ
เพื่อนและครอบครัว วางแผนเดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วย
การศกึษาขอ้มลูผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต คดิเป็นรอ้ยละ 66 ซื้อแพกเกจ
ทวัร์จากตัวแทนในประเทศไทย ร้อยละ 23 ซื้อแพคเกจทวัร์จาก
ตวัแทนในประเทศญีปุ่่ น รอ้ยละ 11 นกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ส่วนใหญ่รอ้ย

ละ 49 เดินทางเข้ามาประเทศไทยคนเดียว ร้อยละ 63 มีอาชีพ
พนักงาน ร้อยละ 18 เป็นนักธุรกิจ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 
175,001-525,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 32 มงีบประมาณใช้จ่ายใน
ประเทศไทยครัง้ละไม่เกิน 35 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 39 และมรีะยะเวลาพ านักในประเทศไทยนานกว่า 7 
วนั คดิเป็นรอ้ยละ 42  
       นักท่องเกาหลใีต้ รอ้ยละ 71 เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-
40 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 63 ในขณะทีว่ยัเกษียณอายุมเีพยีงรอ้ยละ 6 
เท่านัน้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 72 
นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ร้อยละ 65 รูจ้กัประเทศไทยจากค าแนะน าของ
เพื่อนและครอบครวั วางแผนเดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
ดว้ยการศกึษาขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต คดิเป็นรอ้ยละ 52 ซื้อแพคเกจ
ทวัร์จากตวัแทนในประเทศเกาหลใีต้ รอ้ยละ 38  มเีพยีงรอ้ยละ 10 
ซื้อแพกเกจทวัรจ์ากตวัแทนในประเทศไทย นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่รอ้ยละ 50 เดนิทางเขา้มาประเทศไทยเป็นหมู่คณะ รอ้ยละ 21 
เดินทางมากับครอบครัว และร้อยละ 28 เดินทางมาคนเดียว 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 58 มอีาชพีพนักงาน รอ้ยละ 27 เป็น
นักธุรกจิ มรีายได้ต่อเดอืนประมาณ 175,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 
42 มงีบประมาณใช้จ่ายในประเทศไทยประมาณครัง้ละ 35,001-
52,500 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 42 เดินทางเข้ามา
ประเทศไทยประมาณ 1-2 ครัง้ และมรีะยะเวลาพ านกัในประเทศครัง้
ละประมาณ 5-7 วนั คดิเป็นรอ้ยละ 49 
       ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นร้อยละ 70 มี
ความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศไทยกลบัมามี
เสถยีรภาพ อกีรอ้ยละ 30 มคีวามเหน็ว่าสถานการณ์ในประเทศไทย
ยังไม่มีเสถียรภาพ ด้านนักท่องเที่ยวเกาหลี ใต้ ร้อยละ 81 มี
ความเหน็ว่าสถานการณ์ทางการเมอืงของไทยกลบัมามเีสถยีรภาพ 
ในขณะที่ร้อยละ 21 มองว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยงัรูปไม่มี
เสถยีรภาพ  
      ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3 ลักษณะประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ จ าแนกตามความเชื่อมัน่ต่อ
เสถยีรภาพของประเทศไทย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา 
อาชพี และรายไดข้องนกัท่องเทีย่ว ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัความ
เชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นที่มต่ีอเสถียรภาพของประเทศไทย 
ด้านของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความเชื่อมัน่ของ
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลใีต้ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.001 (แสดงรายละเอียดใน
ตารางที ่1) 
         พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้จ าแนกตาม
ความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทย พบว่า วตัถุประสงคข์อง
การเดนิทาง ระยะเวลาทีพ่ านกั และจ านวนครัง้ทีม่าเยอืนประเทศ
ไทย มคีวามสมัพนัธก์บัความเชือ่ม ัน่ของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นต่อ
เสถยีรภาพของประเทศไทย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และ 0.001 ตามล าดบั ในดา้นของนกัท่องเทีย่วชาวเกาหลใีต ้พบว่า 
จ านวนครัง้ทีม่าเยอืนประเทศไทย ช่องทางรูจ้กัประเทศไทย การ
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เตรยีมตวัเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วประเทศไทย สมาชกิทีเ่ดนิทางเขา้
มาประเทศไทยพรอ้มกนั เหล่านี้มคีวามสมัพนัธก์บัความเชือ่ม ัน่ของ

นกัท่องเทีย่วชาวเกาหลใีตต่้อเสถยีรภาพของประเทศไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และ0.05 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่1: ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่วกลุ่ม JK จ าแนกตามความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพ (ผลการทดสอบไคสแ์ควร:์ Chi-square test) 

ขอ้มลูทัว่ไปของนกัทอ่งเทีย่ว J = Japan (N=562) K = South Korean (N=510) 
มเีสถยีรภาพ ไม่มเีสถยีรภาพ (x2) Sig. มเีสถยีรภาพ ไม่มเีสถยีรภาพ (x2) Sig. 

เพศ N= 396 N= 166 .635 .426 N=405 N=105 4.178 .041* 
 ชาย 262 104   126 22   
  หญงิ 134 62   279 83   
อาย ุ N= 396 N= 166 5.106 .164 N=405 N=105 14.269 .003* 
น้อยกวา่ <20 ปี - 2   4 -   
21-40 ปี 140 58   270 52   
41-60 ปี 206 88   113 42   
มากกวา่ >61  50 18   18 11   
สถานภาพ N= 396 N= 166 3.028 .082 N=405 N=105 .123 .725 
แต่งงาน 202 98   115 28   
โสด 194 68   290 77   
การศกึษา N= 396 N= 166 4.886 .180 N=405 N=105 8.949 .030* 
มธัยม 80 40   44 21   
ปรญิญาตร ี 216 98   241 59   
ปรญิญาโท 80 22   100 24   
อื่นๆ 20 6   20 1   
อาชพี N= 396 N= 166 3.321 .345 N=405 N=105 4.331 .228 
พนกังาน 246 107   246 52   
นกัธรุกจิ 69 34   103 34   
นกัศกึษา 27 11   24 8   
อื่นๆ 54 14   32 11   
รายได/้USD N= 396 N= 166 4.704 .195 N=405 N=105 18.675 .000** 
<5,000 USD 127 44   188 28   
5,001-15,000 132 49   82 38   
15,001-25,000 87 44   86 29   
>25,000 USD 50 29   49 10   

 *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05, **มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.001 
 

ตารางที ่2: ความพงึพอใจ และความจงรกัภกัดขีองนกัท่องเทีย่วกลุ่ม JK จ าแนกตามความเชือ่ม ัน่ (ผลการทดสอบค่าท:ี T-Test) 

จดุหมาย
ปลายทางการ
ท่องเท่ียว

ประเทศไทย 

J = Japan (N=562) K = South Korean (N=510) 
ความเช่ือมัน่ของนักท่องท่ียวชาวญ่ีปุ่ น  ความเช่ือมัน่ของนักท่องท่ียวชาวเกาหลีใต้ 

Stable Unstable   Stable Unstable   
Mean S.D. Mean S.D. T Sig Mean S.D. Mean S.D. T Sig 

ความพงึพอใจ 4.007 .6223 3.927 .5858 1.44 .149 4.32 .406 4.39 .338 1.669 .096 
ความจงรกัภกัด ี 2.905 .4600 2.905 .4600 .044 .965 2.97 .163 2.99 .046 2.697 .007* 

 *มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05, **มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.001 
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ตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่4 ผลการศกึษาพบว่า ความเชื่อมัน่ทีแ่ตกต่าง
กนัของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น กล่าวคอื นักท่องเทีย่วกลุ่มที่มองว่า
สถานการณ์ในประเทศไทยมเีสถียรภาพ และไม่มเีสถียรภาพ มี
ระดบัความพงึพอใจ และความจงรกัภกัดต่ีอจุดหมายปลายทางใน
ประเทศไทยไมแ่ตกต่างกนั ในขณะทีค่วามเชือ่ม ัน่ทีแ่ตกต่างกนัของ 
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ มีระดับความพึงพอใจต่อจุดหมาย
ปลายทางในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั แต่มรีะดบัความจงรกัภกัดี
ต่อจุดหมายปลายทางในประเทศไทยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (แสดงรายละเอยีดในตารางที ่2) 

8) สรปุและอภิปลายผล 
            ความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัเป็นปัจจยั
ส าคัญในการเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อนของ
นกัท่องเทีย่ว [9] นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นรอ้ยละ 70 มคีวามเชือ่ม ัน่ต่อ
เสถยีรภาพของประเทศไทย ดา้นนักท่องเทีย่วเกาหลใีต้ รอ้ยละ 79 
มคีวามเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศไทย จากการศกึษาของ [3] 
ท าการส ารวจความเชือ่ม ัน่และทศันะของนกัท่องเทีย่วชาวองักฤษ ที่
มต่ีอเสถยีรภาพทางการเมอืงของไทย ผลการศกึษาพบว่า ร้อยละ 
45 มองว่าความไม่สงบทางการเมอืงของไทยมผีลต่อการตดัสนิใจ
เดินทางท่องเที่ยว อีกร้อยละ 55 มองว่าไม่มผีลต่อการตัดสินใจ
เดนิทาง ผลส ารวจในครัง้นี้แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมี
ความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพของไทยภายหลงัการเกดิวกิฤตคิวามไม่
สงบทางการเมืองนับตัง้แต่ปี พ .ศ. 2553 ดังนั ้นภาครัฐ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้นความปลอดภยั และ
ฟ้ืนฟูบรรยากาศของความเป็นไทย สร้างภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว
วถิีไทย ให้นักท่องเที่ยวรบัรู้ถึงคุณค่าต่อการมาเยอืนประเทศไทย 
[15] พบว่าภายใต้สถานการณ์วกิฤตการเมอืงไทย บรรยากาศความ
เป็นไทยไม่ว่าจะเป็นวิถีความเป็นไทย ผู้คน และคุณภาพการ
ให้บริการแบบไทย ยังคงเป็นภาพลักษณ์ส าคัญที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาตนิึกถงึเมือ่กล่าวถงึการมาท่องเทีย่วเมอืงไทย  การศกึษาใน
ครัง้นี้ พบว่ าความเชื่อมัน่ ต่อ เสถียรภาพของประเทศไทยมี
ความสมัพนัธ์กับลกัษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาว
เกาหลใีต้ในด้านของเพศ การศกึษา และรายได้ ในขณะที่ตวัแปร
เหล่านี้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัความเชื่อมัน่ต่อเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่ร้อยละ 53 เป็นเพศชาย ร้อยละ 53 มีอายุ
ประมาณ 41-60 ปี  ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส ร้อยละ 66 เดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยด้วยการศกึษาขอ้มูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
โดยรอ้ยละ 39 ของกลุ่มตวัอย่างเดนิทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 
10 ครัง้ ท าใหโ้ครงสรา้งดา้นประชากรศาสตรข์องนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้
ไมม่อ่ีอนไหวต่อการรบัรูด้า้นความเชือ่ม ัน่ต่อเสถยีรภาพของประเทศ
ไทย ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลใีต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 เป็น
เพศหญงิ รอ้ยละ 63 มอีายุระหว่าง 21-40 ปี และมสีถานภาพโสดสูง
ถงึรอ้ยละ 72 ส่วนใหญ่เดนิทางเขา้มาประเทศไทยประมาณ 1-2 ครัง้
เท่านัน้ ท าใหโ้ครงสรา้งดา้นประชากรศาสตรข์องนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา และรายได ้มคีวามอ่อนไหวต่อการรบัรู้
ด้านความเชื่อมัน่ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51 เดินทางเข้ามา
ประเทศไทยเป็นหมูค่ณะ รอ้ยละ 38 ซื้อแพคเกจทวัร์จากตวัแทนใน
ประเทศเกาหลี ท าให้การเตรียมการท่องเที่ยว และสมาชิกที่เดิน
ทางเขา้มาประเทศไทยพรอ้มกนั มคีวามสมัพนัธก์บัความเชือ่ม ัน่ของ
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย 
นักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ร้อยละ 65 รูจ้กัประเทศไทยจากค าแนะน าของ
เพื่อนและครอบครวั ส่งผลใหช้่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลใีต้
รูจ้กัประเทศไทย มคีวามสมัพนัธ์กบัความเชื่อมัน่ต่อเสถยีรภาพของ
ประเทศไทย การสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเทีย่วดว้ยการสื่อสาร
ขอ้มูลเชิงบวก ควบคุมภาพลกัษณ์เชิงลบ จงึเป็นปัจจยัส าคญัที่
สามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ [12] 
พบว่าภายหลงัการเกดิวกิฤตการณ์ทางการเมอืงและความไม่สงบใน
จังหวัดสงขลา ภาพลักษณ์เชิงลบที่ควรปรับปรุงในสายตาของ
นกัท่องเทีย่ว คอืการบรกิารของภาครฐัดา้นความปลอดภยั ในขณะที่
ภาพลักษณ์เชิงบวกที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดคือ 
บรรยากาศวถิชีวีติแบบไทย สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 เน้นการสื่อสารข้อมูลเชิงบวกด้วยการใช้
เอกลกัษณ์ ‘วถิีไทย’ ปรบัภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสู่
การเป็นแหล่งท่องเทีย่วคุณภาพมาตรฐานเน้นการส่งมอบคุณค่าและ
สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้กบันักท่องเที่ยวด้วยการใช้ ‘วถิไีทย’ เป็น
เนื้อหาหลกัในการสื่อสารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ใหน้ักท่องเทีย่ว
ช่วงบอกต่อเน้นการน าเสนอขอ้มลูด้านบวกเพื่อกลบขอ้มูลด้านลบ 
(Positive Negative Ratio) สร้างความเขา้ใจที่ถูกต้องให้กบั
นักท่องเที่ยวในประเทศไทยทัง้ภาวะปกติ และภาวะวิกฤต [16] 
ประเด็น เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของไทย อนัน าไปสู่การจดัการวกิฤตการณ์
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
        ความเชื่อมัน่ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นต่อเสถียรภาพ
ของประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเทีย่ว ได้แก่ 
วตัถุประสงค์ในการเดนิทางของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น จ านวนครัง้
ทีม่าเยอืน และระยะเวลาในการพ านัก รอ้ยละ 39 ของนักท่องเทีย่ว
ชาวญีปุ่่ นเดนิทางเขา้มาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้  และพ านักใน
ประเทศไทยเฉลีย่มากกว่า 7 วนั ท าใหน้กัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นมคีวาม
อ่อนไหวต่อเสถยีรภาพของประเทศไทยในดา้นของวตัถุประสงค์ของ
การเดนิทาง ความถี่ในการมาเที่ยวประเทศไทย และระยะเวลาใน
การพ านักในประเทศไทย  ด้านนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้พบว่า 
ความเชือ่ม ัน่ของนกัท่องมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีม่าเยอืน แต่
ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการพ านัก เนื่องจากนักท่องเทีย่ว
กลุ่มนี้  ร้อยละ 38 เดินทางมากับตัวแทนด้านการท่องเที่ยว และ
เดนิทางเขา้มาเป็นหมู่คณะ มกี าหนดการเดนิทางทีช่ดัเจนเฉลี่ยครัง้
ละ 5-7 วนั จึงท าให้ความเชื่อมัน่ต่อเสถียรภาพไม่ส่งผลใดๆ ต่อ
ระยะเวลาการพ านักของนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ในขณะทีน่ักท่องเทีย่ว
ชาวญี่ปุ่ น ร้อยละ 49 เดนิทางเขา้มาประเทศไทยคนเดียว โดยไม่
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ผ่านตวัแทนบรษิทัท่องเทีย่ว จงึมรีะยะเวลาในการพ านักทีเ่ฉลีย่นาน
กว่า 7 วนั ความเชือ่ม ัน่ดา้นเสถยีรภาพของประเทศไทยจงึมอีทิธพิล
ต่อระยะเวลาในการพ านักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  การรับรู้ต่อ
เสถียรภาพของประเทศไทยที่แตกต่างกัน (มีเสถียรภาพ/ไม่มี
เสถยีรภาพ) ของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น มรีะดบัความพงึพอใจ และ
ความจงรกัภกัดต่ีอจุดหมายปลายทางในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 
ในขณะการรบัรู้ต่อเสถียรภาพของประเทศไทยที่แตกต่างกนัของ
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มีระดับความพึงพอใจต่อจุดหมาย
ปลายทางในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั แต่มรีะดบัความจงรกัภกัดี
ต่อจุดหมายปลายทางในประเทศไทยแตกต่างกนั (t=2.697 sig 
.007) ความเชือ่ม ัน่ของนักท่องเทีย่วต่อเสถยีรภาพของประเทศไทย 
ส่งผลใหร้บัรูถ้งึความคุม้ค่าต่อการมาเยอืน เกดิการแนะน าและบอก
ต่อ ดงันัน้หากภาครฐัสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ดา้นความปลอดภยั
ไดม้ากขึน้ จะส่งผลใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความพงึพอใจและความภกัดี
ต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยการมา
เยอืนซ ้า หรอืยดืระยะเวลาการพ านักในประเทศไทยใหย้าวนานขึ้น 
[15] อนัจะน ามาซึง่รายไดเ้ขา้สู่ประเทศไทยอย่างมัน่คงและยัง่ยนื  
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บทคดัย่อ
       ธรุกจิการทอ่งเทีย่วมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย การวิจัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ทอ่งเทีย่วของชาวญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยรวมถงึปัจจยัทีม่ผีล

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่มตี่อจุดหมายปลายทางใน

ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างของการศกึษาคอืนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นจ านวน 

188 คน ที่เดินทางเขา้มาประเทศไทยผ่านท่าอากาศสุวรรณภูม ิระหว่าง

วนัที่1-30 เมษายน 2559 ด้วยวิธเีลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก แล้วน า

ขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ใช้สถิติเชงิพรรณนาในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไป พฤติกรรม การรับรู้ของนักท่องเที่ยว ทดสอบ

สมมุติฐานของด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยัพบว่านักท่องเที่ยว

ชาวญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 40 – 50 ปี มกีารศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ี มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนประมาณ 96,000-360,000 บาท/เดอืน 

(300,001 – 500,000 เยน)  นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดนิทางมาท่องเทีย่วคน

เดยีวมคี่าใชจ้า่ยในการท่องเทีย่วประมาณ 25,600 บาท /ครัง้ (80,000เยน) 

พ านกัในประเทศไทยเฉลีย่ 7 วนั ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในจดุหมาย

ปลายทางของนกัทอ่งเทีย่วชาวญี่ปุ่ นไดแ้ก่ ดา้นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ,

แสงสแีละความบนัเทงิยามค ่าคนืและอากาศทีด่ ีสดชื่น, กจิกรรมกลางแจง้, 

การไดท้ ากจิกรรมรว่มกบัครอบครวั,ความเป็นเจา้บา้นทีด่ขีองคนไทย,ความ

ปลอดภยัและความสะดวกสบาย และระยะห่างทางด้านวฒันธรรม ปัจจยั

เหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ระดบันัยส าคญัทางสถิต ิ

0.01  

ค าส าคญั : ความพงึพอใจ,จดุหมายปลายทาง,นกัทอ่งเทีย่วชาวญี่ปุ่ น 

ABSTRACT 
       Tourism is a key business in driving Thailand’s economy. This 
research aims to study Japanese tourist’s behavior and their 
perception on “Amazing Thailand Discovery Thainess 2015” 
campaign as well as the factors effecting Japanese tourist’s 
satisfaction based on Thailand destination. These sampling of 188 
Japanese tourist’s arrival by Suvarnabhumi International Airport 
during 1st April to 30th April 2016 were collected via convenient 

sample. The data were analyzed by using SPSS Program. 
Descriptive analysis were used for interpreting respondent general 
information, research hypothesizes were test by multiple regression 
analysis. The results show that most of respondent are male at age 
between 40-50 years, bachelor degree and average income between 
96,000-360,000 Baht (300,001 – 500,000 JPY) per month. Most of 
tourists are traveling alone, spending about 25,600 Baht (80,000 JPY) 
per trip, averagely stayed in Thailand for 7 days. Factors that 
affecting Japanese tourist destination satisfaction such as tourist 
attraction and culture, night time entertainment venue, resort 
atmosphere, outdoor activities, service and atmosphere, safety 
comfort and hospitality and the different in culture. These factors have 
positive significant affected on tourist satisfaction at 0.01 level.  
Keywords: Satisfaction, Destination, Travel, Japanese tourist 
 
1) บทน า 
       การท่องเทีย่วเป็นธุรกจิส าคญัของประเทศไทยในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิ จากรายงานของ World Travel & Tourism Council 
(2015) เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยมสี่วนส าคญัต่อการ
สนับสนุนรายไดป้ระชาชาตขิองประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ของไทยมมีูลค่าสูงถึง 1.037 ล้านล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.6 ของ
รายไดป้ระชาชาต ิในปี 2557 ส่งผลใหเ้กดิการจา้งงานภายในประเทศ
สงูถงึ 2,210,000 ต าแหน่งงาน คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 ของการจา้งงานทัง้
ประเทศ อนัจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้
เขา้สู่ระบบเศรษฐกจิของไทยเป็นอนัดบัต้นๆ จากสถิตนิักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี2559 [1] 
พบว่านักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นล าดบัต้นๆ
ได้แก่ จีน  ร ัสเซีย  มาเลเซีย  ออสเตรเลีย  อังกฤษ  และญี่ปุ่ น 
ตามล าดบั ในดา้นรายไดป้ระชาชาติต่อหวั (GNI) ของคนญี่ปุ่ นปีละ 
42,000 เหรียญสหรฐั หรือ 1,470,000 บาท/ปี สูงกว่ารสัเซีย ที่มี
รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI) ที่ประมาณ 13,210 หรือ 462,350 
บาท/ปี [2] แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น ที่
สามารถจบัจ่ายภายในประเทศไทยได้มากขึ้น การจะกระตุ้นการใช้
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จ่ายของนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องศกึษาพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วเพื่อกระตุ้นการรบัรูข้องนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงท าใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วลดลง ก่อนทีจ่ะ
ฟ้ืนตวัสู่ภาวะปกตใินเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 [1] การกระตุ้นการ
มาเยอืนของนักท่องเทีย่วยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ 
ได้แก่  ความน่าสนใจของสถานที่ ท่องเที่ยว  ความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม [3] ปัจจยัเหล่านี้ เป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องศกึษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพการท่องเทีย่วของไทยใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม และ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจต่อ
จุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว ส่งผลต่อโครงสรา้งเศรษฐกจิไทย
อย่างยัน่ยนื [4] 
 
2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
ความพึงพอใจต่อจดุหมายปลายทาง (Destination Satisfaction) 
       [5] ไดก้ล่าวว่าความพงึพอใจหมายถงึทศันคตแิละความพงึพอใจ
ในสิง่หนึ่ง สามารถใช้แทนกนัได้เพราะค าสองค านี้หมายถึงผลที่ได้
จากการทีบุ่คคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในสิง่นัน้ ทศันคตดิ้านบวกจะแสดง
ใหเ้ป็นสภาพความพงึพอใจในสิง่นัน้ๆ และทศันคตดิา้นลบจะแสดงให้
เป็นสภาพความไม่พึงพอใจ [6] กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรูส้กึของผูท้ีม่ารบับรกิารตามประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ไป
ติดต่อขอรบับริการในสถานที่นัน้ๆ  [7] กล่าวว่า ความพึงพอใจ 
หมายถงึสภาวะจติทีป่ราศจากความเครยีด ทัง้นี้เพราะธรรมชาตขิอง
มนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนัน้ได้ร ับการตอบสนอง
ทัง้หมด หรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะ
เกดิขึน้และในทางกลบีกนั ถา้ความตอ้งการนัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 
ความเครยีดและความไม่พงึพอใจกจ็ะเกดิขึน้ [8] ไดเ้สนอทฤษฎกีาร
แสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระท าสิ่งใดๆที่ให้มี
ความสุขและจะหลกีเลีย่งไม่กระท าในสิง่ทีเ่ขาจะไดร้บัความทุกขห์รอื
ความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ ได้ 3 
ประเภท คอื 
       (1) ความพอใจดา้นจติวทิยา (psychological hedonism) เป็น
ทรรศนะของความพงึพอใจว่ามนุษยโ์ดยธรรมชาตจิะมคีวามแสวงหา
ความสุขส่วนตวัหรอืหลกีเลีย่งจากความทุกขใ์ดๆ 
       (2) ความพอใจเกีย่วกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็น
ทรรศนะของความพอใจว่ามนุษยจ์ะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั 
แต่ไมจ่ าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาตขิองมนุษย์
เสมอไป 
       (3) ความพอใจเกีย่วกบัจรยิธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะ
นี้ถอืว่ามนุษยแ์สวงหาความสุขเพือ่ผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รอื
สงัคมทีต่นเป็นสมาชกิอยู่และเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ผูห้นึ่งดว้ย 
       [9] กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจของมนุษย์
ที่ไม่เหมอืนกนั ขึ้นอยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวงัหรือมคีวามตัง้ใจมากและได้รบัการ
ตอบสนองด้วยดีจะมคีวามพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัข้ามอาจ
ผดิหวงัหรอืไมพ่งึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมือ่ไม่ไดร้บัการตอบสนองตามที่
คาดหวงัไวท้ัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสิง่ทีต่ ัง้ใจไว้ว่าจะมมีากหรอืน้อยสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ [10] กล่าวว่า ความพงึพอใจหมายถงึความรูส้กึหรอื

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ความรูส้กึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อต้องการของบุคคลไดร้บัการตอบสนอง
หรอืบรรลุจุดมุง่หมายในระดบัหนึ่ง ความรูส้กึดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่
เกดิขึน้ หากความตอ้งการหรอืจุดมุง่หมายนัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 
        จากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจสรุปไดว้่าความ
พงึพอใจเป็นทศันคตทิีเ่ป็นนามธรรมเกีย่วกบัจติใจ อารมณ์ ความรูส้กึ
ทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ไมส่ามารถมองเหน็เป็นรูปร่างได ้เมือ่ไดร้บั
การตอบสนองหรอืบรรลุวตัถุประสงค์ในสิง่ที่ต้องการ ก็จะท าใหเ้กดิ
ความรู้สกึด ีชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกบัความคาดหวงัหรอื
มากกว่าทีค่าดหวงัไวก้จ็ะมคีวามพงึพอใจ หากผลทีไ่ดร้บัต ่ากว่าความ
คาดหวังก็จะรู้สึกพอใจ ซึ่งความพึงพอใจที่ เกิดขึ้นนี้ สามารถ
เปลีย่นแปลงไดต้ามค่านิยมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 
3) วตัถปุระสงค ์

       การวิจัยในครัง้นี้ มีว ัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่เข้ามาเยือนประเทศไทย 

รวมถึงศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่มีต่อแคมเปญ 

“Amazing Thailand Discover Thainess 2015” และเพื่อศกึษาปัจจยั

ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นทีม่าเยอืนประเทศ

ไทย โดยเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

 
4) กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

ตารางที ่1: ตารางแสดงกรอบแนวคดิจากทฤษฎ ี
และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น 

 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ 

 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของแหล่งทอ่งเทีย่ว 

 กจิกรรมภายนอกสถานที ่

 การบรกิารและสภาพแวดลอ้ม 

 ความปลอดภยัและความสะดวกสบาย 

 ความคลา้ยคลงึทางดา้นวฒันธรรม  

ตวัแปรตาม 

ความพงึพอใจต่อจดุหมายปลายทางทอ่งเทีย่วของไทย 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
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5) วิธีด าเนินการวิจยั 

       การศึกษาในครัง้นี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพฒันามาจากทฤษฎีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี แสดงรายละเอยีดในตารางดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่2 : ตารางแสดงตวัแปรทีศ่กึษาและรายละเอยีด 
จากทฤษฎรีวมถงึงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ 

No. ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน
ค าถาม 

ประยุกต์จาก 

1 สถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจ  6 Ibrahim & Gill, (2005) 
2 บรรยากาศของสถานทีพ่กัผอ่น  3 Ibrahim & Gill, (2005) 
3 กจิกรรมนอกสถานที ่ 3 Ibrahim & Gill, (2005) 
4 บรรยากาศการใหบ้รกิาร  6 Ibrahim & Gill, (2005) 
5 คว า มป ลอดภัย แล ะ ค ว า ม

สะดวกสบาย  Culture 
Distance  

4 Ibrahim & Gill, (2005) 

6 ความคลา้ยคลงึดา้นวฒันธรรม 2 Ibrahim & Gill, (2005) 
7 ความพึงพอใจ ต่อจุ ดหมาย

ปลายทาง  
4 Yoon & Uysal, (2005) 

       แบบสอบถามประยุกต์มาจากงานวจิยัของ [11-12] มคี่าความ
เชื่อมัน่สูงกว่า 0.6 (Reliability>0.6) จากนัน้จงึน าแบบสอบถามจาก
ภาษาองักฤษมาแปลเป็นภาษาไทย และแปลเป็นภาษาญี่ปุ่ น และน า
แบบสอบถามมาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของภาษา 
จากนัน้จงึท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื (แบบสอบถาม) ว่า
มคีวามเที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรอืไม่ เรยีกขัน้ตอนการท างานนี้ว่า 
Pilot study คอืทดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีใ่กลเ้คยีงกบั
กลุ่มตวัอย่างจรงิ เพื่อหาขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม และเป็นการ
ประเมนิงานวจิยัเบื้องต้นว่าจะสามารถด าเนินการเก็บขอ้มูลของการ
วจิยัไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่การวจิยัในครัง้นี้ไดท้ าการ
ทดสอบ Pilot-test Study กบัชาวญีปุ่่ นทีพ่กัอยู่ในประเทศไทยจ านวน 
38 ตวัอย่าง โดยเกบ็ขอ้มลูผ่านบรษิทัจดัหางานของคนญี่ปุ่ นทีต่ ัง้อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการวเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ระหว่าง 
0.7- 0.8 ซึง่สงูกว่า 0.6 [13]   

6) กลุ่มตวัอย่าง การเกบ็ข้อมูล และการวิเคราะหผ์ล 

       จากรายงานของ World Travel & Tourism Council เปิดเผยขอ้มลู
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่เดนิทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2558 จ านวน 1,256,529 คน [14] การเกบ็ขอ้มลูในครัง้นี้ใชก้บั
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย 
ในช่วง 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2559 ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมซิึ่งมจี านวน 107,014 คน เมือ่น ามาค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามสตูรของ [15] ในระดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ
90 ระดบัความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 10  จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างเท่ากบัหรอืไม่น้อยกว่า100 ตวัอย่าง การวจิยัในครัง้นี้ใชก้าร
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่ างแบบบัง เอิญ  (Accidental 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ 
โดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ (เฉพาะ
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นเท่านัน้) อย่างไรกต็ามสามารถเกบ็ขอ้มลูไดจ้รงิ

จ านวน 188 ตวัอย่าง จากนัน้ใช้โปรแกรม SPSS ในการวเิคราะห์
ด้วยสถิติพรรณนา และสมการถดถอยพหุคุณ ในการทดสอบ
สมมตุฐิานของการวจิยัในครัง้นี้ 

ผลการวิจยั 
       กลุ่มตวัอย่างของการศกึษาในครัง้นี้คอืนกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นซึ่ง
เดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทยในช่วงเวลาทีก่ าหนด จ านวน 188 
คน แบ่งเป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 75 เพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 25 
อายุของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40–50 ปี คดิเป็นร้อยละ 
62  สถานภาพแต่งงานร้อยละ 52 และ ระดับการศึกษาของ
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่รอ้ยละ 60 จบปรญิญาตร ี จุดมุ่งหมายในการ
มาเยือนประเทศไทยมากที่สุดได้แก่การมาท่องเที่ยวพักผ่อน 
รองลงมาคอืการมาท าธุรกจิและอื่นๆ ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว
ประเทศไทยพบว่านักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มาเที่ยวไทย 10 ครัง้ขึน้ไป
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 ผลของการทดสอบสมมุติฐานที่1-6
สามารถน ามาแสดงในรปูแบบตารางไดด้งัต่อไปนี้ 

 
ตารางที3่: ตารางแสดงผลการวเิคราะหส์มมตุฐิานที1่-6 

ของกลุ่มตวัอย่างการวจิยั (188ตวัอยา่ง) 

 
 
      จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยวธิกีารวเิคราะห์
การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจยั
ดา้นสถานทีท่่องเทีย่วที่น่าสนใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
แหล่ งท่อ งเที่ยว  กิจกรรมภายนอกสถานที่  การบริการและ
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ความ
คล้ายคลงึกนัทางวฒันธรรม  ปัจจยัต่างๆเหล่านี้ ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นทีม่ต่ีอประเทศ
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ไทย ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ยอมรบัสมมตฐิานที ่1, 2, 3, 4, 
5 และ 6 (H1, H2, H3, H4, H5 และ H6) 
 
7) อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
       การวิจยัในครัง้นี้พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่งผลต่อ
ความพงึพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทาง ตวัแปรทีช่ ี้วดัความพงึ
พอใจคือ “สถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ” ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
ท าการศกึษาในครัง้นี้จ านวน 188 คน เป็นผู้ที่มาเยอืนประเทศไทย
ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการมาท่องเทีย่วกว่ารอ้ยละ 79 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
ความสนใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีม่ปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน ตามทศันะของ 
[16] ได้ศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเองของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย : กรณีศึกษา
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นในบรเิวณจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดผ้ลการทดสอบว่า
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่ นตดัสนิใจเลือกเดนิทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยเพราะมคีวามสนใจในวฒันธรรมประเพณี เป็นอนัดบัแรก 
โดยมวีตัถุประสงค์หลกัในการเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทย คอื 
ตอ้งการชมสถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์ และต้องการพกัผ่อน
หย่อนใจ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่วส่งผลต่อ
ความพงึพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในดา้นแสงสี
และความบนัเทงิยามค ่าคืนและอากาศที่ด ีสดชื่นโดยตวัแปรทัง้2นี้
สามารถท านายความพึงพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นที่เดนิทางมาประเทศไทยได้รอ้ยละ  18 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [17] พบว่าภาพลกัษณ์ของเมอืงพทัยาที่
ดงึดดูใจนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิไดแ้ก่ ความตื่นเต้นเรา้ใจ การผจญภยั 
โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้ค้นพบความท้าทายใหม่ๆ จากกา ร
ท่องเทีย่วสถานบนัเทงิในยามค ่าคนื ความผ่อนคลายทีไ่ดร้บัจากการ
ท่องเทีย่ว ความพงึพอใจ ความเป็นมติรและ ความน่าไวว้างใจของคน
ไทยในเมอืงพทัยา ความสามารถในการสื่อสารของคนไทยในเมอืง
พทัยา ความปลอดภัย และ ความน่าสนใจ  ดึงดูดใจของสถานที่
ท่องเที่ยวและกจิกรรมต่างๆ  การได้ท ากิจกรรมกลางแจ้งมากมาย 
และไดใ้ชเ้วลาในการท่องเทีย่วท ากจิกรรมร่วมกบัครอบครวัส่งผลต่อ
ความพงึพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่ น เนื่องจากชาวญี่ปุ่ นนิยมการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์และนิยมท า
กจิกรรมนนัทนาการต่างๆ ซึง่มอียู่มากมายในสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 
ในประเทศไทย จึงท าให้ชาวญี่ปุ่ นเกิดความพึงพอใจและรู้สึก
เพลดิเพลนิต่อการท ากจิกรรมในสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ สอดคลอ้งกบั
ผลวิจยัของ [18] ท าการส ารวจทศันคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนิทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ผล
สรุปไปในทศิทางเดยีวกนัว่านักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศมคีวามพงึ
พอใจต่อกจิกรรม  สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลาย ความน่า
ตื่นเต้น การบรกิาร ความคุ้มค่าเงนิ และความปลอดภยั (ค่าเฉลี่ย 
4.19, 4.17, 4.17, 4.17 และ 4.16 ตามล าดบั) แสดงให้เห็นว่า 

กจิกรรม  สถานทีท่่องเทีย่วโดยรวมสามารถสรา้งความพงึพอใจแก่
นกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
       การวจิยัในครัง้นี้พบว่าปัจจยัดา้นการบรกิารและสภาพแวดลอ้ม
ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทาง เนื่องจาก
ประเทศไทยยงัมทีรพัยากรทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์และมชีื่อเสยีง
ในดา้นการเป็น “สยามเมอืงยิ้ม” ตามล าดบัจงึส่งผลใหปั้จจยัในดา้น
เจ้าบ้านที่เป็นมติรส่งผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [19] คน้พบว่าสิง่ส าคญัอย่างมากส าหรบั
เจ้าบ้านคือ การสร้างความประทบัใจในการต้อนรบัของประชาชน 
พนักงานบรกิารในพื้นที่ ซึ่งมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการรกัษาสภาพ
ธรรมชาตขิองแหล่งทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่มคีวามพงึ
พอใจและรู้สึกชื่นชมการมีอธัยาศยัไมตรีที่ดีของคนไทย พร้อมกบัแสดง
ความคิดเหน็ว่าคนไทยมคีวามเป็นกนัเองและมเีสน่ห์ ความปลอดภยัและ
ความสะดวกสบายเป็นอกีหนึ่งปัจจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประเทศ
จุดหมายปลายทาง โดยจากผลการวิจยัพบว่าตวัแปรด้าน “จุดท่องเทีย่วที่
ปลอดภยั”เป็นปัจจยัที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นใหค้วามใส่ใจและส่งผลอย่าง
มากในการตดัสนิใจมาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย [20] ไดก้ล่าวถงึอทิธพิลของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศตัง้แต่อดีตทีผ่่านมา ประเภทของ
ความเสี่ยงที่ได้รบั และระดบัความปลอดภยัโดยรวมในการเดนิทางไปยงั
ประเทศต่างๆโดยพวกเขาพบว่าประสบการณ์การเดนิทางในอดตีไปยงัพืน้ที่
หนึ่งจะมผีลต่อแนวโน้มการเดินทางไปยงัที่แห่งนัน้อกีครัง้ ที่เพิ่มขึน้ และ
แนวโน้มทีจ่ะหลกีเลี่ยงการเดนิทางไปยงัทีแ่ห่งนัน้ลดลง ประสบการณ์การ
เดนิทางในอดตีของแต่ละคนไปยงัประเทศใดประเทศหนึ่งอาจกลายเป็นการ
เพิ่มความมัน่ใจให้กบัประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ดังนัน้จึงมี ความ
เป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัไปทอ่งเทีย่วทีป่ระเทศนัน้ซ ้า โดยทัว่ไปประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวท าให้แต่ละคนม ี โอกาสทีจ่ะเปรยีบเทยีบการรบัรูท้ี่ได้รบัจรงิๆ 
ดงันัน้การตดัสนิใจและการประเมนิทางเลอืกสถานทีท่อ่งเทีย่ว ของแต่ละคน
จงึมาจากอทิธพิลของประสบการณ์การทอ่งเทีย่วในอดตี นอกจากนี้ประเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุ่ นมวีฒันธรรมและวถิกีารใชช้วีติทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั
และมวีฒันธรรมหลายๆ ด้านทีค่ล้ายคลงึกนัและมคีวามสมัพนัธอ์นัดตี่อกนั
มานานนบัศตวรรษ ซึง่จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัด้านมาตรฐานการครอง
ชีพสูงส่งผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยัของ [21] ซึ่งได้ท าการวิจยัเกี่ยวกบัการตลาดการท่องเที่ยว
ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวญี่ปุ่ นทีพ่ านกัระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่ การวจิยั
ในครัง้นี้พบว่านกัทอ่งเทีย่วชาวญี่ปุ่ นทีพ่ านักระยะยาวเป็นนักท่องเทีย่วทีม่ ี
อ านาจการซื้อสูง (high spender) ท าใหม้รีายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เพิม่ขึน้ย่อมส่งผลต่อธรุกจิ รวมถงึกจิกรรมการทอ่งเทีย่วด้วยอนัส่งผลท าให้
เกดิการหมุนเวยีนของเมด็เงนิในระบบเศรษฐกจิ ก่อใหเ้กดิการจา้งงานใน
ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรบัปัจจยัทีผ่ลกัดนัและปัจจยัดูดทางการท่องเทีย่วของ
ประเทศญี่ปุ่ นกบัประเทศไทย ที่มคีวามสมัพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
ส่งเสรมิการออกเดินทางท่องเที่ยวพ านักระยะยาวของประเทศญี่ปุ่ นและ
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพ านักระยะยาวส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติของประเทศไทย  อตัราค่าครองชพีในประเทศญี่ปุ่ นสูงกว่า
ประเทศไทย หรอืความคล้ายคลงึกนัทางด้านวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ น
และประเทศไทยที่ท าให้การด ารงชีวิตของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทยไม่
แตกต่างมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการด ารงชวีติใน ประเทศญี่ปุ่ น  
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บทคดัย่อ  
 การทอ่งเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมภาคบรกิารทีม่บีทบาทส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกจิของไทย น าเงนิตราต่างประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิของไทย 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ข้อมูลจากกรมการ
ท่องเทีย่วเปิดเผยว่า รายได้จากการท่องเทีย่วปี พ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา ทัง้
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทย และต่างชาต ิมมีลูค่าสูงถงึ 2.52 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปี พ.ศ. 2558 รอ้ยละ 11 โดยมจี านวนนักท่องเทีย่ว 32.58 ล้านคน สูง
ทีสุ่ดในประวตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องจากการขยายตวัของนักท่องเทีย่ว
เอเชยีตะวนัออกเป็นหลกั ได้แก่ จนี ญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้  อย่างก็ตามแม้
จ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตจิะมแีนวโน้มทีสู่งขึน้ หากเป็นการกระจกุตวัของ
นกัทอ่งเทีย่วในกรงุเทพฯ ในฐานะเมอืงหลวงของไทย มจี านวนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาตสิูงถงึ 18 ลา้นคน ถดัมาคอื ภูเกต็ 8.3 ล้านคน และชลบุร ี7.2 ล้าน
คน ในขณะที่จ ังหวัดตราด 1 ใน 12 จงัหวัดห้ามพลาด และเป็นจงัหวัด
ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 7 ของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และอนัดับ 9 ของ
นักท่องเทีย่วเกาหลีใต้ ทว่ามจี านวนนักท่องเทีย่วต่างชาต ิ4 แสนคนต่อปี
เท่านัน้ โครงการส ารวจในครัง้นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
พจิารณาประกอบแผนยุทธศาสตรก์ารประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วของไทย  
ค าส าคญั: แหล่งทอ่งเทีย่ว ญี่ปุ่ น เกาหล ีประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract   
 Tourism industry has plays a significant role on Thai 
economy, generate foreign exchange income to Thailand economic 
system, generate national employment and distribute national income 
to homegrown economic. Department of Tourism has report a tourism 
revenue recorded in 2016 achieved up to 2.52 billion baht, an increase 
of 11 percent from the previous year. The number of foreign tourists 
has reach up to 32.58 million make a new record. This phenomenal 
cause by the expansion of East Asian tourists, mainly from China, 
Japan and South Korea. Despite, the number of international tourists 
have been increasing in higher propensity while a large number of 18 
million tourists clustered in Bangkok as a Thailand capital city, follow 
by Phuket 8.3 million and Chonburi 7.2 million. In the other hand, Trat 
one of twelve provinces do not miss. Trat was rank at the 7th popular 
destination for Japanese tourists and 9th popular destination for South 
Korean tourists. In fact, Trat have received international tourist only 4 
hundred thousand tourists per year. Thus, the purpose of this survey is 
to investigate the information for promoting Thailand tourism public 
relationship strategy. 
Keywords: Leisure Destination, Japanese, Korean, Thailand    
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1) ความส าคญัของปัญหาท่ีน าสู่โครงการวิจยัเชิงส ารวจ 
 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นธุรกจิส าคญัในการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิของไทยนับตัง้แต่วกิฤตเศรษฐกจิโลกตกต ่าในปี พ.ศ. 2526 
วกิฤตสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ส่งผลให้ราคาน ้ามนัโลกพุ่งสูงขึ้นอย่าง
กา้วกระโดดในปีพ.ศ. 2533 เหตุการณ์การเมอืงพฤษภาทมฬิในปี พ.ศ. 
2535 วกิฤตเศรษฐกจิต้มย ากุง้ปี พ.ศ. 2540 ตามดว้ยวกิฤตเศรษฐกจิ
แฮมเบอร์เกอร์ปี พ.ศ. 2009 ล้วนเป็นเหตุฉุดรัง้ความเจริญทาง
เศรษฐกจิของไทย ดงันัน้ภาคการท่องเทีย่วและบรกิารจงึกลายมาเป็น
ตวัพยุงและค ้าจุลเศรษฐกจิของไทยใหส้ามารถขบัเคลื่อนไปไดภ้ายใต้
ภาวะวิกฤติที่ผ่านมา [1] อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นับว่าเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่ออุปสงค์ และอุปทานด้านการ
ท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ได้แก่ เหตุการณ์ภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิ(Natural Disaster)  โรคระบาด (Disease Infection) 
และเหตุการณ์ด้านความมัน่คง (Security Incidents) ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [2] โดยในปี พ.ศ. 2557 การ
ท่องเที่ยวของไทยได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์รฐัประหารและการ
ประกาศใชก้ฎอยัการศกึ เมือ่วนัที ่20 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์และความเชือ่ม ัน่จากนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ ใน
เดือนมิถุนายน จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงต ่าสุดที่ ร้อยละ 27.67 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่ง เป็น
นกัท่องเทีย่วตลาดหลกัของไทย ขอ้มลูจากกรมการท่องเทีย่ว ณ วนัที่ 
23 กรกฎาคม 2558 พบว่า นักท่องเทีย่วจากประเทศญี่ปุ่ นลดลง รอ้ย
ละ 17.48 เกาหลีใต้ ร้อยละ 13.34 โดยในปี พ.ศ. 2557 จ านวน
นักท่องเทีย่วต่างประเทศลดลง ร้อยละ 6.54 ส่งผลต่อรายได้จากการ
ท่องเที่ยวลดลงที่ระดับร้อยละ 2.85 หรือ 3.43 หมื่นล้านบาท 
นอกจากนี้การท่องเทีย่วในจงัหวดัสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
และการลงทุนของภาคใต้  ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวาง
ระเบดิในพื้นทีอ่ าเภอหาดใหญ่ เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม 2557 รวมถึง
ผลสบืเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมอืงในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ท าใหต่้างประเทศยกระดบัค าเตอืนเพื่อหลกีเลีย่งการเดนิทางเขา้มายงั
ประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องจากประเทศมาเลเซยี และสงิคโปร์ที่
เดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงใน 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ นราธวิาส ยะลา สงขลา สตูล ลดลงต ่าสุดเป็น
ประวตัิการณ์ที่ร้อยละ 29.5 ในเดือนมถุินายน อัตราเข้าพกัภาคใต้
ชายแดนอยู่ทีร่อ้ยละ 40.1 ลดลงจากเดอืนเดยีวกนัของปีก่อนอยู่ทีร่อ้ย
ละ 54.2 [3] อตัราการเขา้พกัภาคเหนือ ในเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 
อยู่ทีร่อ้ยละ 37 ลดลงจากเดอืนเดยีวกนัของปีก่อนอยู่ทีร่อ้ยละ 54.5 [4] 
ขอ้มูลเหล่านี้บ่งชี้ถึงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศและทางการ
เมอืง (War and Civil/Political Unrest) ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาส าคญัที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [2,5-6] โดย
นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่ยงัคงกระจุกตวัอยู่ในเมอืงท่องเทีย่วส าคญั ไดแ้ก่ 

กรุงเทพฯ มจี านวนนักท่องเทีย่วหนาแน่นมากกว่า 18 ล้านคน ภูเก็ต  
8.3 ล้านคน ชลบุรี 7.2 ล้านคน  สุราษฎร์ธานี 2.7 ล้านคน และ
เชียงใหม่ 2.3 ล้านคน และพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยี่ยม
เยอืนชาวต่างชาตกิระจุกตวัอยู่ใน  
20 จงัหวดั ประมาณ รอ้ยละ 94.2 ของผูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างชาต ิ
ทัง้หมด และจังหวดัที่มนีักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคน มเีพียง 9 
จงัหวดัเท่านัน้ (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1) นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตลาดหลกัของไทยโดยเฉพาะจีน และรสัเซีย ยงัคงกระจุกตัวอยู่ใน
จงัหวดัเหล่านี้  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้หาก
ประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือเกิด
เหตุการณ์วกิฤตต่ิางๆ ทีไ่มเ่อื้อต่อการรองรบันกัท่องเทีย่วการศกึษาใน
ครัง้นี้มุ่งส ารวจแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 10 อนัดบั ของนักท่องเทีย่ว
ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาศกึษาแนวโน้มการกระจาย
จ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่รองที่มศีกัยภาพ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ได้แก่ 12 เมอืง ประกอบด้วย จังหวดัล าปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย 
บุรรีมัย ์สมุทรสงคราม ราชบุร ีจนัทบุร ีตราด ชุมพร นครศรธีรรมราช 
และตรงั เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสรมิเอกลกัษณ์และวถิชีวีติ
ชุมชนของแต่ละพืน้ที ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารของชุมชน 
อนัน ามาสู่การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื [7] 

2) วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  
2.1  เพือ่ส ารวจลกัษณะประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการเดนิ
ทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น เกาหลใีต ้
(JK) 
2.2  ส ารวจแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม 10 อนัดบัของนักท่องเทีย่ว
ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้(JK)  
2.3  ศกึษาอัตราการเขา้พกัของผู้มาเยือนในจงัหวดัยอดนิยม
ของนกัท่องเทีย่วญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้(JK) 

3) ประโยชน์เชิงวิชาการท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการศึกษา  
3.1  ผลของการวิจัยน ามาพิจารณาประกอบการวางแผน
 ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่วไทยด้านภาพลกัษณ์ของสถานที่
ท่องเทีย่วในเขตพืน้ทียุ่ทธศาสตรส์ าคญั 
3.2  ผลของการวจิยั น ามาส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่ว
ในเขตพืน้ทีศ่กัยภาพรองจากเมอืงท่องเทีย่ว หลักเพื่อกระจายความ
หนาแน่นของนกัท่องเทีย่ว และกระจายความเสีย่งจากเหตุการณ์ทีม่ไิด้
คาดหมาย 
3.2  ผลของการวิจัยน ามาวางแผนกลยุทธ์การตลาด เสนอ
บรกิารทีแ่ตกต่างใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนักท่องเทีย่วในแต่ละ
ประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น และเกาหลีใต้ ซึ่ งเป็น
นกัท่องเทีย่วคุณภาพของไทย 
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ตารางที ่1: การกระจายตวัของผูเ้ยีย่มเยอืนชาวต่างชาต ิ
No. จงัหวดั จ านวนผู้เย่ิยมเยือน 

 

1 กรุงเทพมหานคร 18,580,855 
2 ภเูกต็ 8,395,921 
3 ชลบุร ี 7,216,105 
4 สุราษฎรธ์านี 2,708,110 
5 เชยีงใหม่ 2,341,905 
6 สงขลา 2,212,248 
7 กระบี่ 1,995,991 
8 อยุธยา 1,656,639 
9 พงังา 1,324,772 
10 ประจวบศรีขีนัธ ์ 916,526 
11 สมุทรปราการ 817,858 
12 เชยีงราย 526,498 
13 หนองคาย 519,587 
14 ปทุมธานี 491,155 
15 ระยอง 473,614 
16 ยะลา 448,121 
17 เพชรบุร ี 432,819 
18 ตราด 404,153 
19 กาญจนบุร ี 364,094 
20 นราธริาส 355,255 

    ทีม่า: กรมการท่องเทีย่ว (2015)  
 
4) การทบทวนวรรณกรรม  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งสามารถสรุปได้
ดงันี้ 

     4.1 แรงจูงใจในการท่องเทีย่ว จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิยัในอดตีพบว่า มปัีจจยั 2 ประการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ตดัสนิใจเลอืกจุดหมายปลายทาง ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัภายในหรอืปัจจยั
ผลัก (Push factors) กล่าวถึง ความรู้สึก และการรับรู้ของ
นักท่องเทีย่วเป็นผลมาจากการถูกกระตุ้นจูงใจใหเ้กดิความต้องการ
ภายในบุคคล ซึ่งความต้องการภายในบุคคลนี้ เองที่ส่งผลต่อ
บุคลกิภาพ และพฤตกิรรมการแสดงออกของนักท่องเทีย่ว [8] ตาม
ทศันะของ [9] ใหท้ศันะเกีย่วกบัปัจจยัภายในหรอืปัจจยัผลกัว่า “คน
จะมพีฤตกิรรมการแสดงออกต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง”  ทศันะดงักล่าวชี้ใหเ้หน็ว่าความต้องการของนักท่องเทีย่วที่
แตกต่างกนั ซึง่ความแตกต่างนี้เองเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดกล
ยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว (2) ปัจจยั
ภายนอกหรอืปัจจยัดงึดูด (Pull factors) กล่าวถงึ ปัจจยัที่เป็นแรง
กระตุ้นและดงึดูดให้นักท่องเทีย่วเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเที่ยวใน
จุดหมายปลายทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่กดิขึน้ [10] 
กล่าวถงึปัจจยัดงึดดูเหล่านี้ไดแ้ก่ ทรพัยากรธรรมชาตทิีน่่าสนใจของ
แหล่งท่องเที่ยวนัน้ๆ ภาพลกัษณ์ที่ดขีองสถานที่ท่องเที่ยว ความมี
ชื่อเสยีงของสถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของกจิกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวที่สามารถ
เดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทางนัน้ๆ ไดอ้ย่างสวสัดภิาพ  
 

 
 
     4.2 ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ว (Destination Image) ความ
น่าสนใจและชือ่เสยีงของสถานทีท่่องเทีย่ว ความสะดวกสบายในการ
เดนิทาง ความหลากหลายของกจิกรรม เป็นปัจจยัส าคญัทีด่งึดูดให้
นักท่องเทีย่วเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ [10] โดยทัว่ไป
นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการพิจารณาจาก
ภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสถานที่นั ้น [20] 
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยในสายตานักท่องเทีย่วต่างชาต ิพบว่า 
มปัีญหาดา้นเสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศ ภยัธรรมชาต ิและ
การคา้ประเวณี เหล่านี้เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าให้นักท่องเที่ยวไม่เดนิ
ทางเข้ามาประเทศไทย [11] จากงานวิจัยของ [12] พบว่า 
ผูป้ระกอบการไทยมกีารตัง้ราคาสนิค้าในอตัราส าหรบันักท่องเทีย่ว
ต่างชาตทิีสู่งเกนิความเป็นจรงิ ท าใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความรูส้กึถูก
เอารดัเอาเปรยีบจากคนไทย ส่งผลใหภ้าพลกัษณ์การท่องเทีย่วของ
ไทยไดร้บัความเสยีหาย นอกจากนี้สิง่อ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวต้องมีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น ระบบ
โทรคมนาคม โทรศพัท์ สญัญาณอนิเตอร์เน็ต เพื่อให้นักท่องเทีย่ว
สามารถคน้หาขอ้มลูในการเดนิทาง จองหอ้งพกั ตัว๋เครื่องบนิ ส่งผล
ต่อความพงึพอใจในการเดนิทาง และความภกัดต่ีอแหล่งท่องเทีย่ว
นัน้ [12] สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว เช่น ความสวยงามของสถาปัตยกรรม 
ประเพณี วฒันธรรมที่น่าสนใจ มติรภาพของผู้คน สิง่อ านวยความ
สะดวก เหล่านี้ เป็นองค์ประกอบส าคญัที่นักท่องเที่ยวใช้ประเมิน
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย [13] จากการศึกษาของ [14] 
พบว่า นักท่องเที่ยวในจงัหวดัสงขลาใหค้วามส าคญักบัภาพลกัษณ์
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ด้านบรรยากาศทางสังคมวิถีชีวิตแบบไทยมากที่สุด ในขณะที่
ภาพลกัษณ์การใหบ้รกิารของภาครฐั ดา้นความปลอดภยัของแหล่ง
ท่องเที่ยวควรเร่งปรบัปรุง  [15] พบว่าภาพลกัษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยวมอีิทธิพลต่อความพึงพอใจ คุณค่าที่ได้รบั และความ
จงรกัภกัด ีต่อสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ จากการศกึษาทีผ่่านมาชี้ใหเ้หน็
ว่า ภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมอีิทธิพลต่อการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว [16] ดงันัน้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จะต้องเขา้มาดูแลข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการ
น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยว น าเสนอบริการที่
แตกต่างให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละ
ประเทศ 
 
5) วิธีด าเนินการวิจยั  
      5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการศกึษา ประชากรทีใ่ชใ้น
การวจิยั คอื นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ ทีม่ ีอายุตัง้แต่ 18 
ปีขึ้นไปเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2559 และมกราคม 2560 ใช้วิธีสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ดว้ย
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และเป็นการ
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ใหไ้ดต้าม
จ านวนทีต่อ้งการ  
      5.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ส่วนที ่1 ขอ้มลู
ทัว่ไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ ส่วนที่  2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
วตัถุประสงคข์องการมาเยอืน จ านวนครัง้ทีม่าเยอืน ระยะเวลาพ านัก 
ช่องทางทีรู่จ้กัประเทศไทย การวางแผนเตรยีมการท่องเทีย่ว จ านวน
สมาชกิทีเ่ดนิทางเขา้มาพร้อมกนั งบประมาณที่ใชจ้่าย และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นิยมมาเยือน จ านวน 20 จังหวดั พัฒนามาจากการ
ท่องเทีย่ว (อา้งองิตารางที ่1) 
      5.3 การเก็บรวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ลงพื้นที่ส ารวจ
นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ ทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทย
ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน–ธนัวาคม 2559 และเดอืนมกราคม 2560 
ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิจ านวน 1,072 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น 562 ตัวอย่าง เกาหลี 510 ตัวอย่าง จากนัน้
วเิคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สถติิทีใ่ชว้เิคราะห์ ได้แก่ การแจก
แจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

6) ผลของการศึกษา  
     ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที ่2.1 นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นรอ้ยละ 
65 เป็นเพศชาย รอ้ยละ 53 มอีายุระหว่าง 41-60  ปี  มสีถานภาพ
สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 53  รูจ้กัประเทศไทยจากค าแนะน าของเพื่อน
และครอบครวั รอ้ยละ 67 ศกึษาขอ้มลูผ่านทางอนิเตอร์เน็ต รอ้ยละ 
66 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ร้อยละ 49 เดินทางเข้ามาประเทศไทยคน
เดยีว รอ้ยละ 21 เดนิทางมากบัครอบครวั และรอ้ยละ 30 เดนิทางมา
เป็นหมูค่ณะ รอ้ยละ 63 มอีาชพีพนกังาน รอ้ยละ 18 เป็นนักธุรกจิ มี
รายไดต่้อเดอืนประมาณ 175,001-525,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32 

มงีบประมาณใช้จ่ายในประเทศไทยครัง้ละไม่เกนิ 35,000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 48 ถดัมารอ้ยละ 28 มงีบประมาณ 35,001-52,500 บาท 
(ต่อคน/ต่อครัง้) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เดินทางเข้ามาประเทศไทย
มากกว่า 10 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 39 และมรีะยะเวลาพ านกัในประเทศ
ไทยนานกว่า 7 วนั คดิเป็นร้อยละ 42 นักท่องเที่ยวชาวเกาหลใีต ้
รอ้ยละ 71 เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21-40 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 63 
มสีถานภาพโสดร้อยละ 72 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  ร้อยละ 65 รู้จ ัก
ประเทศไทยจากค าแนะน าของเพือ่นและครอบครวั ศกึษาขอ้มลู และ
ส ารองทีพ่กัผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต คดิเป็นรอ้ยละ 52 ซื้อแพคเกจทวัร์
จากตวัแทนในประเทศเกาหลใีต ้รอ้ยละ 38  นักท่องเทีย่วรอ้ยละ 50 
เดนิทางเขา้มาประเทศไทยเป็นหมูค่ณะ รอ้ยละ 58 มอีาชพีพนักงาน 
รอ้ยละ 27 เป็นนักธุรกจิ มรีายได้ต่อเดอืนประมาณ 175,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 42 มงีบประมาณใชจ้่ายครัง้ละ 35,001-52,500 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 41 นักท่องเที่ยวร้อยละ 42 เดนิทางเขา้มาประเทศ
ไทยประมาณ 1-2 ครัง้ และมรีะยะเวลาพ านักในประเทศครัง้ละ
ประมาณ 5-7 วนั หรอืรอ้ยละ 49 
 ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 2.2 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 10 
อนัดบัของนกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น พบว่า รอ้ยละ 38 นิยมเดนิทางมา
ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 19 ภูเก็ต ร้อยละ 17 เชยีงใหม ่
ร้อยละ 6 หัวหิน และสมุย ชลบุรี ร้อยละ 4 เกาะช้าง ร้อยละ 3 
กาญจนบุร ีสงขลา และกระบี ่ร้อยละ 2 สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ร้อยละ 27 กรุงเทพฯ ร้อยละ 13 
เชยีงใหม่ ร้อยละ 15 ภูเก็ต ร้อยละ 12 หวัหนิ  รอ้ยละ 7 เพชรบุร ี
รอ้ยละ 6 สงขลา รอ้ยละ 5 กาญจนบุร ีและเกาะชา้ง รอ้ยละ 4 ชลบุร ี
(แสดงรายละเอยีดในรปูภาพที ่1) 

 

 

รปูภาพที ่1: แหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม 10 อนัดบั ของนกัทอ่งเทีย่ว
ชาวเกาหลใีต ้JK 

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2.3 อัตราการเข้าพักแรมของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย และต่างชาต ิใน 10 จงัหวดัทีน่กัท่องเทีย่วชาว
ญีปุ่่ น และเกาหลใีตน้ิยมมาเยอืน พบว่ากรุงเทพฯ มอีตัราการเขา้พกั
สูงที่สุด โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ของปี พ.ศ. 
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614 

 

2559 มจี านวนผู้เยี่ยมเยอืน 4.9 ล้านคนในเดอืนพฤศจกิายน และ 
4.6 ล้านคนในเดือนธนัวาคม จงัหวดัเชยีงใหม่มจี านวนผู้มาเยอืน
เพิ่มมากที่สุดในไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2559 โดยในเดือน
ตุลาคม มจี านวนผูม้าเยอืนทัง้ชาวไทยและต่างชาต ิเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 
44 จากเดอืนกนัยายน และเพิม่ขึ้นอีก รอ้ยละ 13 และ 14 ในเดอืน
พฤศจิกายน และธนัวาคม อย่างไรก็ตามภายหลงัจากเหตุการณ์
ความไมส่งบ ‘ระเบดิหน้ารา้นบารเ์บยีร์’ ในอ าเภอหวัหนิ เมือ่วนัที ่11 
สงิหาคม พ.ศ. 2559 จ านวนผูม้าเยอืนจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ลดลง 
ร้อยละ 18 ในเดอืนกนัยายน และจากเหตุการณ์ระเบดิ 5 จงัหวดั
ภาคใตต้อนบน (ตรงั ประจวบครีขีนัธ ์ภเูกต็ พงังา และสุราษฎรธ์านี) 
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไทย มกีารประกาศเตอืน
นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ระมดัระวงัการเดนิทางเขา้มาประเทศไทย 
เช่น สหรฐัอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่ น [4]     
สุราษฎร์ธานี 1 ใน 5 จงัหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น มี
จ านวนลดลง รอ้ยละ 29 ในเดอืนตุลาคม ก่อนทีจ่ะปรบัตวัสูงขึน้รอ้ย
ละ 21.8 ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 แมว้่าไตรมาสสุดทา้ยของปี 
พ.ศ. 2559 จ านวนนักท่องเที่ยวจะลดลงในหลายจงัหวดั อย่างไรก็
ตามรายไดจ้ากผูม้าเยอืนทัง้ชาวไทย และต่างชาต ิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
เช่น ชลบุรมีรีายไดจ้ากผูม้าเยอืนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 52.9 ภูเกต็ รอ้ยละ 
47.7 กระบี ่รอ้ยละ 42.4 เชยีงใหม ่รอ้ยละ 35.4 และประจวบครีขีนัธ์
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.9 จากเดือนกนัยายน อย่างไรก็ตามเป็นที่น่า
สงัเกตว่าจ านวนผูม้าเยอืนในกระบีล่ดลง รอ้ยละ 3.5 ขณะที่รายได้
เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 42.4 คดิเป็นมูลค่า 6,895 ล้านบาท ในเดือน
ตุลาคม ก่อนที่จะขยายตวัสูงขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน คดิเป็นมลูค่า 
7,177 ลา้นบาท และ10,429 ลา้นบาทในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ขอ้มลูเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ถงึนกัท่องเทีย่วคุณภาพทีเ่ขา้มาใชจ้่ายเพิม่
รายไดเ้ขา้สู่ภาคเศรษฐกจิของไทย 
 
7) สรปุและอภิปรายผล 

ปัญหาการกระจุกตวัของนักท่องเทีย่วในเมอืงส าคญั เช่น
กรุงเทพฯ มผีูม้าเยอืนกว่า 18 ลา้นคน  ภเูกต็ 8.3 ลา้นคน ชลบุร ี7.2 
ลา้นคน สุราษฎร์ธานี 2.7 ลา้นคน เชยีงใหม่ 2.3 ลา้นคน ในขณะที่
จงัหวดัท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ เชยีงราย หนองคาย ตราด เพชรบุร ี
ระยอง มจี านวนผูม้าเยอืน 4-5 แสนคน เท่านัน้ (อ้างอิงตารางที่ 1) 
ผลส ารวจในครัง้นี้ พบว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ ร้อย 38 
และ 27 นิยมเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในกรุงเทพฯ ร้อยละ 19 และ 
15 นิยมเดนิทางเข้ามาท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต ร้อยละ 17 และ 13 
นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเหล่านี้มี
จ านวนนักท่องเทีย่วหนาแน่น หากไม่มกีารกระจายนักท่องเทีย่วไป
ยงัแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาจมคีวามเสี่ยงในกรณีที่เกดิเหตุการณ์
วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือเหตุการณ์
ความไมส่งบทางการเมอืงเกดิขึน้ นอกจากนี้ขดีความสามารถในการ
รองรบันักท่องเที่ยวอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศ
การณ์ต่างๆ จากขอ้มลูของ Travel and Tourism Competitiveness 
Index พบว่าประเทศไทยมขีดีความสามารถในการ 
แขง่ขนัในล าดบัที ่35 ของโลก และเป็นอนัดบัที ่10 ในภาคพื้นเอเชยี
แปซิฟิก อย่างไรกต็ามเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 

สงิคโปร ์(อนัดบัที ่11 ของโลก) และมาเลเซยี (อนัดบัที ่25 ของโลก) 
ประเทศไทยยังมีข้อจ ากดัด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ
นักท่องเที่ยวซึ่งต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย และความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยงัมจีุดแขง็ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิในล าดบัที ่16 ของ
โลก [17] ดว้ยเหตุนี้แผนพฒันายุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว พ.ศ.2558-
2560 จงึมมีาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัเมอืงรองทีม่ ี
ศกัยภาพ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะพืน้ที ่12 เมอืง ประกอบดว้ย จงัหวดั
ล าปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรรีมัย์ สมุทรสงคราม ราชบุร ีจนัทบุร ี
ตราด ชุมพร นครศรธีรรมราช และตรงั โดยเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาต ิเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมร่วมกบัวถิชีวีติชุมชนของแต่
ละพืน้ที ่[7] ตวัอย่าง เช่น ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนา ดว้ย
การพานักท่องเที่ยวญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็น
จงัหวดัท่องเทีย่วส าคญัของภาคเหนือ และเป็นจงัหวดัยอดนิยมของ
นักท่องเทยีวกลุ่มนี้ไปเยอืนจงัหวดัล าปาง เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม
ลา้นนา โบราณสถาน วดัวาอาราม ส่งเสรมิคุณค่า และอนุรกัษ์วถิี
ชวีติความเป็นไทย [9] อนุรกัษ์วฒันธรรมโบราณ อย่าง รถมา้ หอ
นาฬกิา สะพานขา้มแม่น ้า สถานีรถไฟ และทีส่ าคญัคอืการเชื่อมกนั
ดว้ยรถไฟผ่านอุโมงค์ขุนตาน และเลอืกชมเลอืกซื้อผา้ทอพื้นเมอืง
เป็นของฝากกลบับา้น เพิม่ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่กบันักท่องเทีย่ว กระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น จงัหวดัตราด 1 ใน 12 เมอืงห้ามพลาด และเป็น
เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 7 ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น และ
อนัดบั 9 ของนักท่องเทีย่วเกาหลใีต้ เป็นอีกหนึ่งจงัหวดัศกัยภาพที่
รองรับนักท่องเที่ยวได้ใกล้เคียงกับจังหวัดชลบุรี มีจ านวน
นักท่องเที่ยวหนาแน่นกว่า 7.2 ล้านคน หากแต่จงัหวดัตราดยงัมี
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 4 แสนคนต่อปีเท่านัน้ ตาม
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาสนิคา้และบรกิารการท่องเทีย่วมุ่งส่งเสรมิ
และพัฒนา จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไปสู่การ
ท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากลที่เ ป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม ผ่านมาตรการสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
ดา้นการท่องเทีย่วและกฬีา [7] โดยเฉพาะจงัหวดัตราด ทมีหีมู่ทะเล
ตราดสวยงามมากมาย เช่น เกาะชา้ง เกาะกดู เกาะหมาก เกาะเสมด็ 
เกาะมนันอก เป็นที่นิยมของนักกีฬาด าน า สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชงิกฬีา (Sport Tourism) ใหก้บัจงัหวดัตราด ดว้ยเหตุนี้
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรสื่อภาพลกัษณ์สสีนัการ
ท่องเที่ยววิถีไทย ตามเขตพื้นที่ศกัยภาพ เชื่อมโยงกบัพฤติกรรม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
จ านวนนักท่องเที่ยวในจงัหวดัศกัยภาพรอง บรหิารความสี่ยงจาก
เหตุการณ์ทีม่ไิดค้าดหมาย กระจายรายไดสู้่ชุมชนและทอ้งถิน่ สรา้ง
รายจากการท่องเทีย่วสู่ระบบเศรษฐกจิของประเทศอย่างมัน่คงและ
ยงัยนื  
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บทคดัย่อ  
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัรเป็นตัวบ่งชี้ความสูญเสียที่

เกดิขึน้ภายในสายการผลติ บรษิทักรณีศกึษาใชเ้ทคนิควศิวกรรมอุตสาหการ
เพื่ อปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปโลหะเพื่ อผลิตชิ้นส่วนประกอบของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในสายการผลิต M79 และเพิ่มประสิทธผิลโดยรวมของชุด
เครื่องจกัรหมายเลข M079A ในด้านความพรอ้มใช้งานของเครื่องจกัร ด้าน
สมรรถนะการเดินเครื่องจักร และด้านอัตราคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผล
การศกึษาพบว่า ค่าประสิทธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรในเดอืนที ่6 ของการ
ปรบัปรงุมคี่าสูงสุดทีร่อ้ยละ 96  
ค าส าคญั:   ค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร, เทคนิควศิวกรรมอุตสาห
การ, กระบวนการขึน้รปูโลหะ 
 
ABSTRACT 
           The Overall Equipment Effectiveness (OEE) value indicated 
wastes occurring in the production line. The case company utilized the 
industrial engineering techniques to improve the efficiency of the metal 
forming process of an electrical appliance part in an M79 production 
line, in order to maximize the OEE values via machine availability and 
performance, and product quality rate. The results found that the OEE 
value jumped up to the highest value in the sixth month of the 
improvement period equaling to 96 percent. 
Keywords: Overall equipment effectiveness (OEE), Industrial 
engineering techniques, Metal forming process 
 
1) บทน า 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และต้นทุนการผลิตรวมถึงการส่ง
มอบสนิค้าใหแ้ก่ลูกคา้ได้ทนัเวลาเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการแข่งขนัและ
ความอยู่รอดของธุรกิจ บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทรับจ้างผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืน ท าการผลิตชิ้นส่วนฝาหม้อหุงข้าวด้วย
กระบวนการขึ้นรูป พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานรับเหมา 
(Subcontract) ทัง้คนไทยและต่างชาติ บรษิทัประสบปัญหาสนิค้าที่
ผลติได้ไม่ตรงตามคุณภาพและมขีองเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ
เป็นจ านวนมาก จากการรวบรวมขอ้มลูการผลติชิน้ส่วนฝาหมอ้หุงขา้ว

แต่ละรุ่น ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2558 พบว่า 
กระบวนการผลติฝาหมอ้หุงขา้วรุ่น E2 และ F3 จากสายการผลติ M79 
มขีองเสยีทิ้งสูงสุดมคี่าเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 และ 1.59 และมขีอง
เสยีซ่อมได้รอ้ยละ 3.02 และ 4.62 ตามล าดบั โดยต้องเสยีค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ในการซ่อม 5,369.28 บาท ส าหรบัรุ่น E2 และ 4,106.80 บาท 
ส าหรบัรุ่น F3 และจากการวเิคราะหอ์าการของของเสยีทิ้งและของเสยี
ซ่อมได ้พบว่าอาการเหล่านัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นเครื่องจกัร 
แมพ่มิพ ์วธิกีารท างาน และความรูข้องพนกังาน เมือ่น าขอ้มลูการผลติ
ฝาหมอ้หุงขา้วเฉพาะรุ่น E2 มาค านวณหาค่าประสทิธผิลโดยรวมของ
เครื่องจักรท าให้เห็นว่าประสิทธิภาพด้านความพร้อมใช้งานของ
เครื่องจักร ด้านสมรรถนะการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน (รูปที่ 1) โดยมีค่า
สมรรถนะการเดนิเครื่องและค่าอตัราคุณภาพต ่ากว่าค่าเป้าหมายของ
ส่วนงานผลติ ซึง่ก าหนดไวท้ี ่0.95 และ 0.98 ตามล าดบั และมคี่าเฉลีย่
ของประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรเท่ากบัรอ้ยละ 73.03 (รูปที ่2) 
ซึง่ต ่ากว่าเกณฑเ์ป้าหมายของบรษิทัทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 85 

 

 
รปูที ่1 ความพรอ้มใชง้านของเครื่องจกัร สมรรถนะ และอตัราคุณภาพ 

ของกระบวนการผลติ 
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รปูที ่2 ค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรในกระบวนการผลติ 

 
บทความวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ของกระบวนการผลติฝาหมอ้หุงขา้วรุ่น E2 โดยใชเ้ทคนิควศิวกรรมอุต
สาหการ และวดัค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรทีเ่พิม่ขึน้ในดา้น
ความพรอ้มใชง้านของเครือ่งจกัร ดา้นสมรรถนะการเดนิเครือ่งจกัร และ
ดา้นอตัราคุณภาพของผลติภณัฑ์ 

 
2) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร (Overall Equipment 
Effectiveness: OEE) เป็นตวัชี้วดัความสามารถในการท างานของ
เครือ่งจกัรโดยวดั ประสทิธผิลโดยรวมใน 3 ดา้น [1] ไดแ้ก่ 
 1. ความพรอ้มใชง้าน (Availability) เปรยีบเทยีบระหว่างเวลาทีใ่ช้
ในการปฏิบตัิงานที่เป็นไปได้กบัเวลาที่เครื่องจกัรใช้ในการผลิตจริง 
ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 
 

  
เวลาที่วางแผนการผลติทัง้หมด –  เวลาทีส่ญูเสยีไปทัง้หมด

เวลาทีว่างแผนการผลติทัง้หมด
(1) 

 
 2. สมรรถนะของเครื่องจกัร (Performance) เปรยีบเทยีบระหว่าง
ผลผลติจรงิทีไ่ดก้บัผลผลติทีเ่ครือ่งจกัรควรผลติไดใ้นช่วงเวลาเดยีวกนั 
ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 
 

  
เวลาทีใ่ชใ้นการผลติชิน้งานในอุดมคติ

เวลาที่ใชใ้นการผลติจรงิ
(2) 

 
 3. อตัราของคุณภาพ (Quality Rate) เปรยีบเทยีบระหว่างจ านวน
ผลติภณัฑ์ที่ผลติกบัจ านวนผลติภณัฑ์ที่ตรงตามขอ้ก าหนดของลูกค้า 
ค านวณโดยใชส้ตูรดงันี้ 
 

  
จ านวนชิน้งานดี

จ านวนชิน้งานทีผ่ลติได
(้3) 

 
ในการค านวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร (OEE)ใช้สูตร
ค านวณดงันี้ 
 

                   (4) 

จากการรวบรวมขอ้มลูพบว่ามคีวามสูญเสยีเกดิขึน้ 6 สาเหตุ
หลักในกระบวนการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประสทิธผิลของเครือ่งจกัร ไดแ้ก่ 
 1.เวลาทีต่อ้งหยุดเดนิเครือ่งจกัรจากเหตุขดัขอ้งของเครือ่งจกัร 
 2. เวลาทีใ่ชใ้นการตดิตัง้เครือ่งจกัร 
 3. การหยุดเดนิเครือ่งเป็นระยะๆ ท าใหอ้ตัราความเรว็ในการผลติ
ลดลง 
 4. การตัง้อตัราความเร็วในการเดนิเครื่องทีต่ ่ากว่าประสทิธภิาพ
ของเครือ่งจกัร 
 5. ของเสยีของเสยีรอท าลาย และการแกไ้ขชิน้งาน 
 6. ความสญูเสยีทีเ่กดิในช่วงแรกของการเดนิเครือ่ง 
 
2.2 เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering 
Techniques: IE Techniques) เป็นกลุ่มเทคนิคและวธิกีารทีใ่ชใ้นการ
ปรับปรุงงานเพื่อมุ่งขจัดความสูญเสียและของเสียที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลติ รวมถงึความไมส่ม ่าเสมอของการผลติ โดยพยายาม
ปรับปรุงให้ท างานง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้น และประหยดั ค่าใช้จ่าย 
วธิกีารท างานมปีระสทิธภิาพ และสามารถวดัผลของงานได้ เทคนิค IE 
จะเน้นศกึษาวธิกีารท างาน เวลาและขัน้ตอนการท างาน วเิคราะห์เพื่อ
ปรบัปรุง และจดัท ามาตรฐานในการท างาน [2] 
 เทคนิควศิวกรรมอุตสาหการทีน่ ามาใชป้รบัปรุงกระบวนการ
ผลติฝาหมอ้หุงขา้วรุ่น E2 แบ่งเป็น 

2.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 7QC Tools เป็นเครื่องมอื
พืน้ฐานในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการควบคุมคุณภาพทางสถติิ
ของสนิคา้ [3] เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัน ามาใชป้ระกอบดว้ย 
 1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นกระดาษทีอ่ยู่ในรูปตาราง ใช้
ส าหรับกรอกรายละเอียดของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการจ าแนกและ
วเิคราะห์ขอ้มูล รวมถึงแบบฟอร์มบนัทกึขอ้มูลรายวนัและรายเดอืน
เพือ่ใชค้ านวณค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัรดว้ย 
 2. แผนภูมพิาเรโต (Pareto Chart) เป็นแผนภูมแิสดงระดบั
ความส าคญัของสาเหตุที่เป็นปัญหาด้านคุณภาพของสนิค้า  เมื่อน า
ข้อมูลมาแจกแจงความถี่จะพบสาเหตุส าคัญ การแก้ไขที่สาเหตุ
เหล่านัน้จะช่วยลดปัญหาคุณภาพลงไดม้าก  
 3. กราฟ (Graph) เป็นวธิกีารน าเสนอและเปรยีบเทยีบขอ้มลูใน
รายงานทีท่ าใหผู้อ่้านรายงานสามารถเขา้ใจไดง้่าย การเลอืกใชก้ราฟ
ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของการน าเสนอ โดยกราฟเสน้จะใชเ้พื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวและแนวโน้มของปัญหา โดย
เปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการแกไ้ข ณ ช่วงเวลาหนึ่ง กราฟแท่งใช้
แสดงการเปรียบเทียบค่าของข้อมูลตัง้แต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป  กราฟ
วงกลมใช้แบ่งขอ้มูลออกเป็นกลุ่มเพื่อเปรียบเทยีบอตัราร้อยละของ
ขอ้มลูทัง้หมดส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 
 4. แผนภูมคิวบคุม (Control Chart) เป็นแผนภูมทิี่ใช้เพื่อการ
วเิคราะห์และควบคุมกระบวนการผลติ ท าใหส้ามารถแยกแยะสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตระหว่างความบงัเอิญและ
ความผดิปกตอิอกจากกนั เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการ
ผลติใหก้ลบัสู่สภาพปกตไิด ้
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2.2.2 การวเิคราะหแ์ละก าหนดมาตรการด าเนินการ 
 1) Why–Why Analysis เป็นเทคนิคการวเิคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาอย่างมขี ัน้ตอนและเป็นระบบใหไ้ดถ้งึสาเหตุที่เป็นรากเหงา้ของ
ปัญหา โดยใชก้ารถามเกีย่วกบัปัญหานัน้ซ ้าหลายๆ ครัง้ดว้ยค าถามว่า 
“ท าไม” ไม่น้อยกว่า 5 ครัง้ เพื่อให้สามารถก าหนดมาตรการป้องกนั
ไมใ่หปั้ญหานัน้เกดิขึน้อกีได ้ในการคน้หาสาเหตุของปัญหาอาจใชแ้นว
ทางการพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบปัญหาที่เกดิกบัสภาพที่ควรจะเป็น 
หรอืพจิารณาจากทฤษฎทีีเ่ป็นสาเหตุใหเ้กดิปัญหานัน้ๆ [4] 
 2) แผนภูมกิระบวนการไหล (Flow Process Charts) เป็น
เครื่องมอืในการวเิคราะห์ข ัน้ตอนการไหลของวตัถุดบิ พนักงาน และ
อุปกรณ์ทีเ่คลื่อนไปในกระบวนการพร้อมกบักจิกรรมที่เกดิขึ้น โดยใช้
สญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวัของThe American Society of Mechanical 
Engineers (ASME) อธิบายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
(Operation) การตรวจสอบ (Inspection) การขนส่ง (Transport) การ
เกบ็ (Storage) และการคอย (Delay) ทีป่รากฏอยู่ในแผนภูม ิ[5] การ
วเิคราะหแ์ผนภมูกิระบวนการไหลมขี ัน้ตอนด าเนินการดงันี้ 
1. ก าหนดวตัถุประสงค์อย่างชดัเจนว่าต้องการวเิคราะห์การไหลของ
เรือ่งใด 
2. บ่งชีก้ระบวนการอย่างละเอยีดตัง้แต่จุดเริม่ต้นจนถงึจุดสิ้นสุดของสิง่
ทีต่อ้งการศกึษา 
3. เริม่วเิคราะหจ์ากจุดเริม่ตน้ของการไหล บนัทกึงานโดยใชส้ญัลกัษณ์
ก ากบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิอย่างละเอยีด และบรรยายลกัษณะงานสัน้ 
ๆ  
4.เกบ็ขอ้มลูระยะทางทีเ่คลือ่นไป ปรมิาณการขนยา้ย ระยะเวลารอคอย 
ในขัน้ตอนทีม่กีารท ากจิกรรมพรอ้มกนัใหใ้ชส้ญัลกัษณ์ควบ 
5.โยงเสน้ระหว่างสญัลกัษณ์จากบนลงล่าง 
6.สรุปขัน้ตอนการปฏิบัติงานลงในตารางสรุปผลในการวิเคราะห์
แผนภมูกิระบวนการไหลควรด าเนินการควบคู่กบัการวเิคราะห์เสน้ทาง
การเคลื่อนยา้ยจากแผนภาพการไหล (Flow Diagram) เพื่อใชศ้กึษา
การท างานซึง่จะช่วยใหเ้หน็ภาพของกระบวนการทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ [6]  
 3) การศกึษาการท างาน (Work Study) เป็นการศกึษาถงึวธิกีาร
ท างานเพือ่ลดส่วนของงานลงและศกึษาการวดัผลงานของพนักงานเพื่อ
ลดเวลาการท างานที่ไร้ประสทิธิภาพ ท าให้บรษิัทประหยดัค่าใช้จ่าย 
โดยมขี ัน้ตอนตัง้แต่เลอืกงานหรอืกระบวนการทีต่้องการศกึษา บนัทกึ 
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ตรวจสอบความถูกต้องและ
ข้อเท็จจริงของสิ่งที่จดบันทึกและวิเคราะห์วิธีการท างานที่เป็นอยู่ 
พฒันาวธิกีารท างานทีง่่ายขึน้ มปีระสทิธภิาพและลดค่าใช้จ่าย วดัผล
โดยค านวณมาตรฐานเวลาที่ใช้ท างาน จดัท าเป็นวิธีการท างานใหม ่
หรอืเป็นคู่มอืการท างานโดยมมีาตรฐานของงานตามทีก่ าหนดไวแ้ละมี
วธิกีารควบคุมทีเ่หมาะสม  [7] 
 
 2.2.3 การแก้ไขปัญหาโดยใช้การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
อย่างรวดเร็ว (Single Minute Exchange of Dies: SMED) เป็น
กระบวนการจัดการระยะเวลาที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
(Changeover Time) เพื่อให้สามารถผลติเป็นชุดเล็กๆ ได้ วธิกีาร
ปรบัตัง้เครื่องจกัรอย่างรวดเรว็มหีลกัการ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การ
แยกแยะระหว่างการตัง้เครือ่งภายในและการตัง้เครื่องภายนอก การตัง้

เครื่องภายนอกสามารถท าได้ก่อนเวลางานซึ่งจะช่วยลดเวลาการ
ปรบัตัง้เครื่องจกัรลงไดร้อ้ยละ 30-50    2) การแปลงการตัง้เครื่อง
ภายในเป็นการตัง้เครื่องภายนอกด้วยการหาวิธีการท ากิจกรรมนัน้
ขณะทีเ่ครือ่งจกัรยงัท างาน และ 3) การปรบัปรุงการตดิตัง้เครื่องจกัรให้
มปีระสทิธภิาพมากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์จบัยึดแทนน็อตและสลกัเกลยีว 
[8]  
 
2.3 งานขึ้นรปูโลหะ (Metal Forming Process) เป็นกระบวนการ
ผลิตที่เปลี่ยนรูปร่างของวตัถุดิบให้เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการโดยใช้
แม่พมิพ์หรอืเครื่องมอืเฉพาะ โดยที่วตัถุดบิอยู่ในสภาวะของแขง็ไม่มี
การเสยีเศษและไม่มกีารเปลีย่นแปลงองค์ประกอบภายในของวสัดุ [9] 
ส่วนประกอบของงานขึ้นรูปที่ส าคญั ได้แก่ แม่พิมพ์ เครื่องปั ๊ม แผ่น
วตัถุดบิ ส าหรบักระบวนการผลติฝาหมอ้หุงขา้วรุ่น E2 มกีระบวนการ
ผลติ 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ข ัน้ตอนเชด็แผ่น ทาน ้ามนัทีข่อบ ขึน้รูปชิ้นงาน
ฝา ตดัขอบ-มว้นขอบ และขัน้ตอนเจาะรู (รูปที ่3) ในการขึน้รูปฝาหมอ้
หุงขา้วรุ่น E2 จะใชเ้ครื่องจกัรชุดหมายเลข M079A ขนาดเครื่องจกัร
ประมาณ 50 ตนัท าหน้าทีส่่งผ่านแรงประกบชุดแม่พมิพ์เขา้หากนัเพื่อ
ขึน้รูป  ชุดเครื่องจกัรประกอบด้วย เครื่องทาน ้ามนัทีข่อบแผ่นฝาหมอ้ 
เครื่องขึ้นรูปฝาหมอ้ เครื่องตดัขอบฝาหมอ้ จิ๊กส าหรบัเครื่องตดัขอบ 
เครื่องม้วนขอบฝาหมอ้ และเครื่องเจาะรูฝาหม้อ แม่พมิพ์ที่ใช้ข ึ้นรูป 
มว้นขอบและเจาะรูเป็นแม่พมิพ์เดีย่ว (Single Die) โดยหนึ่งสถานีการ
ท างานจะมชีุดแม่พมิพ์ที่ท างานเพยีงรูปแบบเดยีว ในการผลติงานขึ้น
รปูโลหะมกัพบอาการของชิน้งานทีเ่ป็นปัญหาดงันี้ 

2.3.1 ชิ้นงานฉีกขาดทีก่น้ฝาหมอ้ (บรเิวณเหนือรศัมพีนัช์)
เกดิจากชิ้นงานบรเิวณปีกฝาหมอ้เปลี่ยนรูปและไหลลงไปในช่องว่าง
ดาย และเนื่องจากใชแ้รงกดแผ่นจบัชิ้นงานสูงเกนิไปท าใหค้่าความเคน้
แรงดงึทีเ่กดิขึน้สงูเกนิค่าความแขง็แรงของวสัดุ จงึเกดิการฉกีขาด 

2.3.2 เกดิรอยย่นทีปี่กหรอืผนังฝาหมอ้เนื่องจากแรงกดบน
แผ่นจบัชิน้งานไมเ่พยีงพอ ผวิหน้าดายหรอืแผ่นจบัชิ้นงานไม่ไดร้ะนาบ 
หรอืรศัมดีายใหญ่เกนิไป ท าใหม้พีืน้ทีใ่นการจบัยดึทีปี่กฝาหมอ้น้อย  

2.3.3 เอียรงิ (Earing) ชิ้นงานมลีกัษณะขอบไม่สม ่าเสมอ
และมคีวามหนาของผนังฝาหมอ้ไม่เท่ากนัเนื่องจากความสามารถใน
การรบัแรงและการยดืตวัของโลหะซึง่เป็นปัญหาเกีย่วกบัสมบตัขิองวสัดุ 

2.3.4 รอยขดูลกึบนผนังฝาหมอ้ (Scratching) เกดิจากวสัดุ
ทีใ่ช้ท าแม่พมิพ์หรอืสารหล่อลื่นที่ใช้ แม่พมิพ์ขึน้รูปฝาหมอ้หุงขา้วท า
จากเหลก็กลา้เครื่องมอืงานเยน็ เกรด JIS-SKD11 ซึ่งมคีวามสามารถ
ในการชุบแขง็สูง เหนียว และทนต่อการเสยีดส ีและใช้น ้ามนัมะพร้าว
เป็นสารหล่อลื่นเนื่องจากมรีาคาถูก แต่มขี้อเสยีคอืจะมกีารตกค้างที่
แมพ่มิพส์่งผลใหช้ิน้งานทีผ่ลติเป็นคลืน่ [10] 
 
2.4 วฏัจกัรของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจร PDCA เป็น
แนวคิดในการบรรลุถึงความส าเร็จและประสิทธิภาพของการด าเนิน
กจิกรรมโดยจะตอ้งมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องจนครบวงจร โดยเริม่จาก
การวางแผนทีด่ ี(Plan - P) การปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้(Do - D) การ
ตรวจสอบตดิตามผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามเป้าหมาย Check - 
C) และการปรบัปรุงแกไ้ขงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และจดัท าเป็น
มาตรฐานงาน (Action - A) โดยในขัน้การวางแผนจะต้องมกีารระบุ
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ปัญหาทีต่อ้งการปรบัปรุง เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ศกึษาการกระจายของ
ขอ้มลูและพจิารณาสาเหตุดว้ยการจ าแนกขอ้มลูเป็นกลุ่มๆ  จากนัน้จงึ
ก าหนดหัวข้อและแสดงสภาพปัญหาด้วยแผนภูมิและกราฟ ระดม
ความคดิร่วมกนัเพื่อก าหนดเป้าหมายของกจิกรรมการปรบัปรุง และ
ร่วมกนัเลอืกวธิกีารแกไ้ขปัญหาใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 
[11]   
 

 
รปูที ่3 ข ัน้ตอนการผลติฝาหมอ้หุงขา้ว 

 
3) วิธีด าเนินการศึกษา 

ด าเนินการศึกษากระบวนการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 ใน
สายการผลติ M79 ของบรษิทัรบัจา้งผลติเครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัเรอืนที่
เป็นบรษิทักรณศีกึษา โดยศกึษาประสทิธผิลโดยรวมของชุดเครื่องจกัร
หมายเลข M079A มพีนกังานปฏบิตังิาน 2 กะรวม 10 คนประกอบดว้ย 
พนักงานเช็ดแผ่น 2 คน พนักงานประจ าเครื่องจกัร 6  คน และโฟร์
แมนประจ าสายการผลติ 2 คน โดยมขี ัน้ตอนการวจิยั ดงันี้ 
 1. เก็บรวบรวมขอ้มูลของเสยีจากสายการผลติฝาหมอ้หุงขา้ว 4 
สายการผลติ จ านวน 9 รุ่นตัง้แต่เดอืนมกราคม ถงึเดอืนมถุินายน 2558 
 2. จ าแนกของเสยีตามสายการผลติและรุ่นเพือ่คดัเลอืกปัญหา 
 3. วเิคราะหอ์าการของเสยีของสายการผลติ M79 และรุ่น E2 

 4. ค านวณประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรสถานะปัจจุบนัของ
สายการผลติและรุ่นทีเ่ลอืกศกึษา 
 5. ก าหนดเป้าหมายของสมรรถนะการเดินเครื่องจักร อัตรา
คุณภาพ และค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัรตามนโยบายของ
บรษิทั 
 6. น าเทคนิควศิวกรรมอุตสาหการมาใช้ปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน และเก็บรวบรวมผลตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือน
มถุินายน 2559 เป็นระยะเวลา 12 เดอืน 
 7. เก็บรวบรวมขอ้มลูระหว่างการปรบัปรุงและด าเนินการแกไ้ข
ตามวงจร PDCAและฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังาน  
 8. จัดท าคู่มือปฏิบัติการมาตรฐานและแผนภูมิควบคุมการ
ปฏบิตังิาน 

ผูว้จิยัไดต้ัง้สมมตฐิานของการวจิยัไวว้่าการใชเ้ทคนิควศิวกรรม
อุตสาหการสามารถลดปัญหาของเสยีในกระบวนการผลติฝาหมอ้หุง
ขา้วรุ่น E2 ใหม้ขีองเสยีไมเ่กนิรอ้ยละ 2 และเพิม่ค่าประสทิธผิลโดยรวม
ของชุดเครือ่งจกัร M079A ใหม้คี่าเท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 85 ได ้
 
4) ผลการศึกษา 
สภาพปัจจบุนัและผลหลงัการปรบัปรงุกระบวนการ   
 1. อตัราคณุภาพ สายการผลติM79 มจี านวนของเสยีทิง้ 3 อนัดบั
แรกจากขัน้ตอนการขึน้รูป ไดแ้ก่ ชิ้นงานแตกชิ้นงานบุบ และเป็นคลื่น 
ส่วนของเสยีซ่อมได้ ได้แก่ ชิ้นงานเศษติดและเป็นรอยกระดาษทราย 
หลงัจากด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขในรอบ 9 เดอืนและวดัประสทิธผิล
ดา้นคุณภาพพบว่า อตัราคุณภาพของชิ้นงานเพิม่ขึน้สูงกว่าเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไวใ้นเดอืนกนัยายนและธนัวาคม 2558 และเดอืนมกราคม 2559  
(รปูที ่4) 
 2. ค่าสมรรถนะ  เวลามาตรฐานของการผลติฝาหมอ้หุงขา้วรุ่น 
E2 ต่อชิ้นจะคดิค่าเผื่อความเมื่อยลา้ทีร่้อยละ 12และค่าเผื่อเวลาการ
แกไ้ขงานรอ้ยละ 1.80 มคี่าเวลามาตรฐานเท่ากบั 19.02 วนิาทแีต่จาก
การศกึษาเวลาท างานจรงิพบว่าใชเ้วลาผลติต่อชิ้นเท่ากบั 21.20 วนิาท ี
ซึ่งสูงกว่าค่าเวลามาตรฐานของโรงงานที่ก าหนดไว้ ผลจากการ
สัมภาษณ์พนักงานที่ท างานจุดดังกล่าวพบว่าค่าสมรรถนะต ่ าลง
เนื่องจากบางรอบของการผลติมกีารปรบัเครื่องจกัรเลก็ๆ น้อยๆ ส่งผล
ใหสู้ญเสยีความเรว็ และวธิกีารปฏบิตังิานมคีวามเรว็ไม่สม ่าเสมอ บาง
รอบการท างานเครื่องจกัรรอคนท างาน หลงัจากด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขและวดัประสทิธผิลด้านสมรรถนะของเครื่องจกัร พบว่าหลงัการ
ปรบัปรุง 3 เดอืน สมรรถนะของเครื่องจกัรเพิม่ขึ้นเท่ากบัหรอืสูงกว่า
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมนีาคม 2559  
แนวทางในการพฒันาจ าเป็นต้องจดัท าคู่มอืปฏบิตักิารมาตรฐานใหแ้ก่
ผูป้ฏบิตังิาน  (รปูที ่4) 
 3. ความพร้อมใช้งานของเครื่องจกัร ผลการศกึษาพบว่า เวลา
สญูเสยีสงูสุดเกดิจากการหยุดเครื่องจกัรเพื่อปรบัแม่พมิพ์ รองลงมาคอื
การปรบัตัง้เครื่องเพื่อเปลี่ยนรุ่นการผลติ หลงัจากด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขและวดัประสทิธผิลด้านความพรอ้มใชง้านของเครื่องจกัร พบว่า
การปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรอย่างรวดเร็ว (SMED) ช่วยลดเวลาการ
ปรบัตัง้แมพ่มิพ ์การปรบัปรุงเฉพาะเรือ่งดา้นคุณภาพส่งผลใหเ้วลาของ
การหยุดเครื่องจักรลดลง ความพร้อมใช้งาน สมรรถนะ และอัตรา

1.        

2.         
          

          
         
           

          –
       

5.       
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คุณภาพเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนการปรบัปรุง ระหว่างการปรบัปรุง
และหลงัการปรบัปรุง ปรากฏดงัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 เปรยีบเทยีบความพรอ้มใชง้านของเครื่องจกัร สมรรถนะ และอตัราคุณภาพ 

 
ผลของการปรบัปรุงกระบวนการผลติฝาหมอ้หุงขา้วรุ่น E2 โดย

ใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
สายการผลติ M79 โดยวดัประสิทธิผลในด้านความพร้อมใช้งานของ
เครื่องจกัร ด้านสมรรถนะ และด้านคุณภาพ ส่งผลให้ค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจกัรหลงัการปรบัปรุงมคี่าสูงสุดในเดอืนธนัวาคม 
2558 อยู่ทีร่อ้ยละ 96 รายละเอยีดปรากฏดงัรปูที ่5 
 

รปูที ่5 ค่าประสทิธผิลโดยรวมของเครื่องจกัร ก่อน ระหวา่ง และหลงัการปรบัปรุง 

 
5)  กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วจิยัขอขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ที่ได้ให้ทุน
สนบัสนุนการศกึษาและการวจิยัในครัง้นี้ 
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บทคดัย่อ  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วน

บุคคลทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน 2) ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรม
การท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน กลุ่มตวัอย่างคอืพนักงานคนไทยและ
คนญี่ปุ่ นแห่งหนึ่ง จ านวน 300 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล ใช้
สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั ผลการศกึษาพบว่า 1) อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด  และรายได้มีผลต่อ
ประสิทธภิาพการท างานด้านคุณภาพ ด้านปรมิาณงาน ด้านเวลา และด้าน
ค่าใชจ้า่ย ขณะทีเ่พศมผีลต่อประสทิธภิาพการท างานดา้นคุณภาพของงาน 2) 
วฒันธรรมการท างานดา้นความสุขในการท างาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร 
ด้านคุณภาพชวีติ และด้านผู้น ามคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธภิาพ
การท างานในดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณ ดา้นเวลา และด้านค่าใชจ้่าย 
ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทีส่ถติทิี ่0.01 ส่วนวฒันธรรมการท างาน
ดา้นความสมัพนัธใ์นองค์กร มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัประสทิธภิาพการ
ท างานในดา้นคุณภาพของงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้า่ย ในระดบัต ่า อย่าง
มนียัส าคญัทีส่ถติทิี ่0.01  
ค าส าคญั: วฒันธรรมการท างาน ประสทิธภิาพในการท างาน ความสมัพนัธ ์
 
ABSTRACT 

This objective of this study were to 1) compare the personal 
factors that affect to working efficiency. 2) the relationship between 
working culture and the working efficiency. The data was collected from 
300 employees of Thai and Japanese by used the questionnaire. The 
statistic used for the data analysis consists of Mean, Percentage, 
Standard deviation, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), and 
Pearson’s Correlation Coefficient. The research found that 1) Age, 
marriage status, education level, work section and income are affected 
to working efficiency in aspect of quality, quantity, time, and cost 
whereas sex factors is affected to working efficiency in quality aspect. 
2) working culture in aspect of job inspiration, organization’s share 
value, quality of work life, and leadership have the moderate level of 
positive relationship with working efficiency in quality aspect, quantity 

aspect, and cost aspect at significantly 0.01 except working culture in 
aspect of friendship has low level of positive relationship with quality 
aspect, time aspect, and cost aspect at significantly 0.01. 
Keywords: organization culture, working culture, relationship 
 
1) บทน า 

 วฒันธรรมองคก์รเป็นระบบค่านิยมความเชือ่ อุดมการณ์ ที่
องค์กรสร้างขึ้นมาเพื่อการควบคุมประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรในองคก์ร วฒันธรรมองคก์รเป็นปัจจยัเชงิยุทศาสตร์ทีม่พีลงัใน
การผลกัดันและเชื่อมโยงองค์กรกบัทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรไปสู่
ความส าเรจ็ วฒันธรรมองค์กรคอืหวัใจองค์กรทีเ่กดิขึ้นจากการพฒันา
ความเชื่อ  ค่านิยมและอุดมการณ์ความส าเร็จขององค์กร เช่น
ประสทิธภิาพ คุณภาพ การบรกิารลูกคา้ ความไวว้างใจทีเ่ชื่อมโยงกบั
ความเชื่อมัน่จากหัวใจของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจากการเป็น
สมาชิกขององค์กร ความรักความผูกผัน การเป็นส่วนหนึ่งองค์กร 
ผลกัดนัพลงัการแข่งขนัจากภายในหวัใจของบุคลากรเป็นพลงัร่วมใน
การท างานทัง้องคก์ร [1] 

 วฒันธรรมองค์กรยงัเป็นแบบแผนค่านิยมความประพฤตกิาร
ปฏิบตัิความเข้าใจความรู้สึกของสมาชกิในองค์กร มรีากฐานมาจาก
ค่านิยม ความคดิ ความเชื่อ และอุดมการณ์ ทีส่มาชกิมรี่วมกนัการได้
เหน็ ไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่กดิขึน้ในองคก์รการเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่กดิขึน้ในองค์กร 
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจว่าบุคลากร เป็นวถิชีวีติทีค่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมากลายเป็นนิสัย  และความเคยชินเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวถิปีระพฤติ ปฏบิตั ิความเชื่อ ค่านิยม ภาษา
วตัถุสิง่ของต่างๆ วฒันธรรมท าให้คนรวมตัวกนัเป็นสงัคม มกีารอยู่
ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม 
ค่านิยมที่ใชใ้นการตดัสนิใจหรอืวนิิจฉยั สัง่การ จรยิธรรม องค์กรถือ
เป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานขององค์กรกา้วหน้าและส่งผล
ให้องค์กรได้รบัความเชื่อถือจากสงัคม องค์กรทุกประเภทจึงจ าเป็น
อย่างยิง่ที่จะต้อง น าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหา



 

622 

 

องค์กรอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รบัความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี ชื่อเสียง 
เกยีรตยิศและความกา้วหน้าขององค์กรหากจะมองทีปั่จเจกบุคลากรจะ
เหน็ว่าบุคลากรจะกระท าการไปสู่เป้าหมายใดๆ ตอ้งอาศยัศูนย์รวมของ
จติใจ ดงัค ากล่าวทีว่่า “ส าเรจ็ ด้วยใจ” โดยมวีถิีชวีติที่สอดคล้องกนั 
“วฒันธรรมในองคก์ร ทีท่ าใหเ้กดิประสทิธภิาพการท างานสงูสุด” [2]  

จากสถติกิารยื่นขอลงส่งเสรมิของโครงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศใน ปี 2559 มจี านวนโครงการยื่นขอส่งเสรมิจ านวน 510 
โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 133,330 ล้านบาท จ านวนโครงการจาก
ต่างชาติที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 60 ของจ านวน
โครงการทีย่ ื่นขอส่งเสรมิทัง้สิ้น (853 โครงการ) ญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่มี
ปรมิาณเงนิลงทุนในการยื่นขอส่งเสรมิสูงทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าการลงทุนจากต่างชาติทัง้หมด รองลงมาคอืเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ฮ่องกง [3] จะเห็นไดว้่ามบีรษิทัต่างชาติมาเปิดกจิการในประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก ท าใหค้นไทยจ านวนไม่น้อย ไดม้โีอกาสเขา้ไปท างาน
ในบรษิทัต่างชาต ิโดยเฉพาะบรษิทัญี่ปุ่ น เนื่องจากเป็นประเทศทีม่กีาร
ลงทุนในประเทศไทยสูงที่สุด ซึ่งการท างานในบรษิัทสญัชาตญิี่ปุ่ นนัน้ 
การท าความเขา้ใจมารยาทในการท างานกบัคนญี่ปุ่ นนัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญั
อย่างหนึ่ง หากสามารถน ามาใชป้ฏบิตัจิรงิไดก้เ็ชื่อว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผูท้ างานร่วมกบัคนญี่ปุ่ นไม่น้อย หลกัการทีเ่ป็นหวัใจส าคญั ในการ
ท างานของคนญีปุ่่ นทีอ่าจพบเหน็ไดเ้สมอ พนกังานแต่ละแผนกจะตอ้งมี
การท าโฮเรนโซในแผนกหรอืฝ่ายทีต่นเองท างานอยู่ โฮเรนโซ นัน้เน้น
การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน โดยเริ่มจากหัวหน้างาน
ตดิต่อสื่อสารไปสู่ลูกน้อง และใหเ้ชื่อมต่อการตดิต่อสื่อสารต่อไปอกีจน
ท าใหทุ้กคนรูข้า่วไดท้ัว่ถงึและรวดเรว็ ซึง่ถอืเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัการ
ท างานในบรษิัทญี่ปุ่ นเพราะนอกจากจะท าใหเ้ขา้ใจหรอืเป็นโอกาสที่ดี
ต่อการรบัฟังความคดิเหน็ของเพือ่นร่วมงานแลว้ยงัส่งผลใหก้ารท างาน
เป็นทมีมปีระสทิธภิาพมาก [4] 

 จากความส าคญัดงักล่าว จะเห็นได้ว่า การท างานในบรษิัท
ต่างชาต ิวฒันธรรมการท างาน วฒันธรรมองค์กรของแต่ล่ะบรษิทัย่อม
ไมเ่หมอืนกนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท างานกเ็ป็นได้ 
ดังนั ้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
วฒันธรรมการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน ซึ่งการศกึษานี้เป็น
การชี้ให้เหน็ว่า องค์กรควรมุ่งเน้นปรบัปรุงวฒันธรรมดา้นใด เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการท างานภายในองคก์ร 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
  1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่ งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพการท างานภายในองคก์รญีปุ่่ น 
  2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมการท างานกบั
ประสทิธภิาพการท างานภายในองคก์รญีปุ่่ น 
 
สมมติฐานการวิจยั 
  1.  คุณลกัษณะส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างมผีลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั 
  2. วฒันธรรมการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ
ท างานภายในองคก์รญีปุ่่ น 
 

2) ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
วฒันธรรมองคก์าร หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอย่างทีบุ่คคลในองค์การ

หนึ่งปฏบิตัเิหมอืนๆกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะองค์การนัน้ เกดิจากการ
เชื่อมโยงผสมผสานกนัระหว่างเจตคติของบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ 
ปทสัถาน และการกระท าของบุคคล ของกลุ่มขององคก์าร นโยบายและ
วตัถุประสงค์ขององค์การ เทคโนโลยี สภาวะกลุ่มความส าเร็จของ
องคก์ารจนเป็นทีย่อมรบัของบุคคลในองคก์าร [5]  

วฒันธรรมองค์กร คอื ค่านิยมและความเชื่อที่มรี่วมกนัอย่าง
เป็นระบบเกดิขึน้ในองคก์รและใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดพฤตกิรรม
ของคนในองค์กรวฒันธรรมองค์กรจงึเป็น เสมอืน “บุคลิกภาพ” หรือ 
“จติวญิญาณ” ขององคก์ร [6]  
   การท างานทีบุ่คคลในองค์กรรู้สกึมคีวามสุขกบัการท างาน มี
ผลงานทีอ่อกมาอย่างมปีระสทิธภิาพ และตรงกบัเป้าหมายทีว่างไวท้ัง้
ในระดบับุคคลและองค์กร ซึ่งทฤษฎีในการท างานอย่างมคีวามสุขนัน้
ตัง้อยู่บนพื้นฐานของหนังสอืชื่อ “Fish” ซึ่งแต่งโดย สตเีฟน ซเีลนดนั; 
จอห์น ครสิเตนเซ่น; แฮร์รี ่พอล; และฟิลปิ สแตรนด์ [7] การสรา้ง
ความสุขในการท างานนัน้ได้ตัง้อยู่บน “ปรัชญาปลายิ้ม” (Fish 
Philosophy) ประกอบไปด้วย 1. เล่น 2. สร้างสรรค์ว ันดี 3. ใส่ใจ
ให้บริการ 4. เลือกสร้างทัศนคติ จากทฤษฎีดังกล่าว เป็นกรอบ
การศกึษาหลกัของการศกึษาครัง้นี้ ซึ่งปัจจยัที่เป็นแรงผลกัดนัให้เกดิ
การท างานอย่างมคีวามสุข (Happiness in the Workplace) ม ี5 
ประการดว้ยกนั คอื  

1. ความรกัในงาน (Job Inspiration) หมายถึง กจิกรรมที่
บุคคลต้องปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจที่ตนได้ร ับมอบหมายนั ้นบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไว ้โดยบุคคลมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมทีไ่ดท้ า 

2. ค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization’s Share Value) 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่ยึดถือเป็นพฤติกรรมร่วม 
และมกีารปฏบิตัิกนัมาอย่างต่อเนื่องจนเกดิเป็นวฒันธรรมขององค์กร
นัน้  

3. คุณภาพชีวติในการท างาน (Quality of Work Life) 
หมายถงึ ความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ขององค์ประกอบ 3 ดา้น คอื สภาพ
การท างาน (Work Environment) การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
(Employee Participation) และการค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการ
ท างาน (Humanization of Work) ซึ่งเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อองค์กร
และพนักงานในการที่จะหาความพงึพอใจร่วมกนั เพื่อให้พนักงานมี
ประสทิธภิาพการท างานอย่างสงูทีสุ่ด 

4. ดา้นผู้น า (Leaderships) หมายถึง ผู้บรหิารหรอืหวัหน้า
ลกัษณะส าคญัในการช่วยส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้การบงัคบั
บญัชา มกีารสรา้งแรงจงูใจ สนับสนุน สรา้งแรงปรารถนาในการท างาน
อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ผูน้ าต้องการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหเ้กดิ
การสือ่สารอย่างโปร่งใสและอุทศิตนเพื่อส่วนรวม สรา้งความรูส้กึทีด่ใีห้
เกดิกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Friendships) หมายถึง 
การมปีฏสิมัพนัธร์่วมกนัในทีท่ างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยลกัษณะ
ความสมัพนัธจ์ะตอ้งมคีวามผกูผนัทีแ่น่นแฟ้นภายในกลุ่มใหก้ารยอมรบั
ซึง่กนัและกนั [8] 
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จากความหมายของวฒันธรรมที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรม เป็นองค์ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม  ศีลธรรม 
กฎหมาย ประเพณี ความสามารถ และอุปนิสยัอื่นๆ อีกหลายอย่างที่
มนุษย์ได้มาจากการเป็นสมาชิกของสงัคม ซึ่งต่างๆเหล่านี้สามารถ
ถ่ายทอดไปยงัสมาชกิของสงัคมได ้อกีทัง้ทัง้ยงัเป็นแบบแผนการด าเนิน
ชวีติของบุคคลในสงัคม ซึ่งคลอบคุลมไปถงึค่านิยม กฎเกณฑ์ในสงัคม 
ความเชื่อ ประเพณี องค์ความรูต่้างๆ ตลอดจนสิง่ต่างๆ ทีม่นุษย์สรา้ง
ขึน้มา 

ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง ความสามารถของ
พนักงานในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมายตามเป้าหมายของ
องค์กร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประเมินได้ 2 
ลกัษณะ คือ ประสิทธภิาพจากการประเมนิผลการท างานโดยตนเอง 
หมายถงึ การพจิารณาตนเองในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้กึพอใจ 
การประสบความส าเรจ็ในการท างาน การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากงาน 
และประสิทธิภาพจากการประเมินผลการท างานโดยผู้บงัคับบญัชา 
หมายถึง  ความคิด เห็นของผู้บังคับบัญชาต่อการท างานของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาในด้านความรู้ความเข้าใจ การรบัผิดชอบต่อหน้าที ่
การกระตอืรอืรน้ ความรวดเรว็ในการท างาน การมมีนุษย์สมัพนัธ์ การ
ไดร้บัความไวว้างใจในการท างาน [9] 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ปัจจัยน้อยที่สุด เพื่อให้ได้
ผลผลติในจ านวนที่ก าหนด หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งกค็อื การท าสิง่ต่างๆ
ใหถู้กต้อง (Doing The Thing Right) ดงันัน้ประสทิธภิาพจงึเกดิจาก
ความสามารถของผู้จดัการหรอืผู้บรหิารในการท าสิง่ต่างๆ เพื่อให้ได้
ผลผลติทีส่งูกว่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปัจจยัน าเขา้ ดงันัน้ ประสทิธภิาพ
จงึมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัน าเขา้ (Input) และ (Output) เพื่อให้
ตน้ทุนของทรพัยากรต ่าสุด [10]  

แนวคิดของ ปีเตอร์สนั; และ พลาวแมน [11] กล่าวถึง
องคป์ระกอบของประสทิธภิาพ ไวด้ว้ยกนั 4 ขอ้ คอื 

1. คุณภาพของงาน (Quality) คอื จะมคีุณภาพสูงนัน้ผู้ผลติ
และผูใ้ชไ้ดร้บัประโยชน์ทีคุ่ม้ค่าและมคีวามพงึพอใจในผลการท างานทีม่ ี
ความถูกต้องได้มาตรฐาน นอกจากนี้ผลงานที่มคีุณภาพควรส่งผลให้
เกดิประโยชน์ต่อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

2. ปรมิาณงาน (Quantity) คอื งานทีจ่ะเกดิขึน้จะต้องเป็นไป
ตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และควรมกีารวางแผนบริหารเวลา
เพือ่ใหไ้ดป้รมิาณตามความหวงัขององคก์ร 

3. เวลา (Time) คอื เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานที่จะต้องมี
ลกัษณะที่ถูกต้องเหมาะสมกบังานและมคีวามทนัสมยั มกีารพฒันา
เทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) คอื ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจะต้อง
เหมาะสมกบังาน และจะต้องลงทุนให้น้อยที่สุดแต่ได้ก าไรมากที่สุด 
ประสทิธภิาพในมติิของค่าใช้จ่าย หรอืเรยีกว่า ต้นทุนการผลติ ได้แก่ 
การใชท้รพัยากรดา้นการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลยทีีม่อียู่อย่างประหยดั
คุม้ค่า และเกดิการสญูเสยีน้อยทีสุ่ด 

จากความหมายดงักล่าวขา้งต้น สามารถสรุปความหมายของ
ประสิทธิภาพได้ว่า ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการ
ปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ขององค์การ โดยค านึงถึง

การใช้ทรัพยากรในกิจกรรมทุก ๆ ด้านให้คุ้มค่าที่สุดแต่ก่อให้เกิด
ผลผลติสงูสุด ประหยดัทัง้เวลา ค่าใชจ้่าย และไดคุ้ณภาพ และปรมิาณ
งานตามทีก่ าหนดไว ้ 

จากแนวคดิและทฤษฎทีีก่ล่าวมาขา้งต้น ผูศ้กึษาสนใจในการ
น าทฤษฎขีอง (สตเีฟน ซเีลนดนั; จอหน์ ครสิเตนเซ่น; แฮรร์ี ่พอล; และ
ฟิลปิ สแตรนด.์ 2546) มาใชใ้นการศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมการท างาน 
ซึ่งประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี้ ดา้นความสุขในการท างาน ดา้นค่านิยม
ร่วมในการท างาน ดา้นคุณภาพชวีติ ดา้นผูน้ า และ ดา้นความสมัพนัธ์
ในการท างาน ในด้านประสทิธภิาพการท างาน ผู้ศกึษาสนใจในการน า
ทฤษฎีของ ปีเตอร์สนั; และพลาวแมน (Peterson; and Plowman. 
1989) มาใชใ้นการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ดา้น ดงันี้ ด้านคุณภาพ
ของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
       ตวัแปรอสิระ          ตวัแปรตาม  
      
      
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 : กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

3) วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ พนักงานคนไทยและ

พนกังานคนญีปุ่่ นทีท่ างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลติของญี่ปุ่ น
แห่งหนึ่ง ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นขนาดของประชากรทีท่ราบ
จ านวนทีแ่น่นอน (Finite Population) จ านวน 900 คน โดยใชสู้ตรการ
ค านวณของ ยามาเน่ ทาโร่ (Yamane, Taro ) [12] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 เมือ่ค านวณแลว้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้

คณุลกัษณะส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. หน่วยงานทีส่งักดั 
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
ประสิทธิภาพในการ
ท างานในองคก์ร 

1. ดา้นคณุภาพของ
งาน 
2. ดา้นปรมิาณงาน 
3. ดา้นเวลา 
4. ดา้นคา่ใชจ้า่ย 
 
ปีเตอรส์นั และ พลาว
แมน (1953) 
 

วฒันธรรมการท างาน 
1. ดา้นความสุขในการ
ท างาน 
2. ดา้นคา่นิยมรว่มในการ
ท างาน 
3. ดา้นคณุภาพชวีติ 
4. ดา้นผูน้ า 
5. ดา้นความสมัพนัธ์ในการ
ท างาน 

 
สตเีฟน ซลีนัเดล; จอหน์ 
ครสิเตนเซ่น; แฮรี ่พอล; 
และฟิลปิ สแตรด ์(2003) 
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นี้เท่ากบั 277 คน ผู้ศกึษาได้เลอืกสุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวมรวมขอ้มูล เพื่อป้องกนัความผดิพลาด ผู้ศกึษาจงึได้ท าการเก็บ
ส ารองแบบสอบถามเพิม่อกี 23 ชุด รวมแบบสอบถามทัง้สิ้น 300 ชุด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์
เพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation) 
 
4) ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานเพศ
หญงิ จ านวน 217 คน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 72.33 และเป็นเพศชายจ านวน 
83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.67 ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 21 - 25 ปี มาก
ทีสุ่ด จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 รองลงมามอีายุระหว่าง 26 
- 30 ปี จ านวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.67 ส่วนใหญ่มสีถานภาพ
โสด จ านวน  159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และมสีถานภาพสมรส 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาหรอืต ่ากว่า มากที่สุด จ านวน  190 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.33 รองลงมามกีารศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ปวส./ปวช. จ านวน 72 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามสดักดัอยู่ฝ่ายการ
ผลติ มากทีสุ่ด จ านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 75.67 รองลงมาสงักดั
อยู่ฝ่ายจดัซื้อ จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 9.67 ส่วนใหญ่มรีายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 15,001 –20,000 บาท มากที่สุด จ านวน 136 
คน คิดเป็นร้อยล่ะ 45.33  รองลงมามรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
15,000 บาท จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 30  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ที ่1 ผูศ้กึษาสามารถสรุปผลการ
ทดสอบไดต้ามตารางดา้นล่างดงันี้ 

  
ตารางที ่1: ผลการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างมผีล 

ต่อประสทิธภิาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั 

คณุลกัษณะ
ส่วนบุคคล 

ประสิทธิภาพการท างาน 

คณุภาพ ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย 

เพศ แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
อายุ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

สถานภาพ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
การศึกษา แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
หน่วยงาน แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
รายได้ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ที ่2 ผูศ้กึษาสามารถสรุปผลการ

ทดสอบไดต้ามตารางดา้นล่างดงันี้ 
 

ตารางที ่2: ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมการท างานและ
ประสทิธภิาพการท างานในองคก์ร 

วฒันธรรม
การท างาน 

ระดบัความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการท างาน (ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.01) 

คณุภาพ ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย 

ความสุขใน
การท างาน 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ค่านิยมร่วม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
คณุภาพชีวิต ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ผู้น า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ความสมัพนัธ์
ในองคก์ร 

ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

 
5) สรปุและอภิปรายผล 

ผลการ เปรียบเทียบคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผล ต่ อ
ประสทิธภิาพการท างาน พบว่า  

ด้านเพศ พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน ไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งบางส่วนกบั นิรมล ตนัตศิริิ
อนุสรณ์; และสมชาย คุ้มพูล [13] ไดท้ าการศกึษา พฤตกิรรมในการ
ท างานให้มปีระสทิธภิาพของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ บรษิัท อินโน
เฟรช อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ให้
ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร ภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  

ดา้นอายุ พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั นิ่มนวน ทองแสน [14] ได้
ท าการศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
กลุ่มธุรกจิผลติเครือ่งส าอาง พบว่า อายุของพนกังานทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อประสทิธภิาพการท างานที ่แตกต่างกนั  

ด้านสถานภาพ พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั จนัทร์
นภา วงศ์ศรภีูมเิทศ; และณกมล จนัทร์สม [15] ไดท้ าการศกึษา ปัจจยั
ที่มผีลต่อประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานของพนักงานบริษัท ปิโตรเคม ี
พบว่า สถานภาพของพนักงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานที ่แตกต่างกนั  

ดา้นระดบัการศกึษา พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั ระพี
พรรณ อินหลี  [16] ได้ท าการศึกษา ปัจจัยส่ วนบุคคล  ปัจจัย
ความสามารถของหวัหน้างาน และปัจจยันโยบายการบรหิารจดัการ ทีม่ ี
ต่อระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงาน ธนาคารกสกิรไทย 
ส านักงานใหญ่ พบว่า ระดบัการศกึษาพนักงานที่แตกต่างกนัมผีลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานที ่ไมแ่ตกต่างกนั  

ดา้นหน่วยงานทีส่งักดั พนกังานทีม่หีน่วยงานทีส่งักดัแตกต่าง
กนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั รตัน์
ชนก จนัยงั [17] ไดท้ าการศกึษา ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
การท างานของพนกังานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ลกัษณะของ
งานทีท่ ามผีลต่อปัจจยัจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน 
และดา้นความกา้วหน้าของงาน  

ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พนักงานที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนที่
แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั ทศพร จริกจิวบิลูย ์[18] ไดท้ าการศกึษา คุณภาพชวีติในการท างาน
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อ
พนักงานระดบัปฏบิตัิการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดั
ชลบุร ีจากการศกึษาพบว่า พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมี
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ผลต่อการสรา้งแรงจงูใจที ่แตกต่างกนั  
การก าหนดลกัษณะงานให้แก่พนักงาน ควรพจิารณาถึงเรื่อง

เพศ เพราะ เพศส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในเรื่องคุณภาพ
ของงาน  หากเป็นลกัษณะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการตดัสนิใจ 
อาจมอบหมายให้พนักงานอาวุ โสมาตัดสินใจให้ เนื่ องจากมี
ประสบการณ์ และมคีวามช านาญมากกว่าในด้านนัน้ๆ  เพื่อเป็นการ
เพิม่พนูความรูค้วามสามารถใหแ้ก่พนกังาน อาจมอบหมายใหพ้นักงาน 
อาวุโส ของแต่ล่ะหน่วยงานเป็นครูฝึก ให้ความรู้แก่พนักงานที่ยงัไม่
ช านาญ  ใหค้วามรูห้ลายๆดา้น เช่น การมคีวามคดิรเิริม่ การน าความรู้
ทีไ่ดเ้รยีนไปใชใ้นงาน ทกัษะพเิศษของหน่วยงานนัน้ๆ และอื่นๆ  เมื่อ
พนักงานมคีวามสามารถทีสู่งขึน้ ท างานไดห้ลายหลายมากขึน้ ควรให้
ค่าตอบแทน และปรบัต าแหน่งให้เหมาะสมตามความสามารถของ
พนักงาน ปัจจัยดังกล่าวจะท าให้พนักงานมีแรงจูงใจ และมีความ
ประณีตในการท างาน มีความละเอียดในการตัดสินใจมากขึ้น หาก
ค านึงถงึปัจจยัทีก่ล่าวมาดา้นบนอาจท าใหผ้ลลพัธข์องประสทิธภิาพการ
ท างาน แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมการท างานกบั
ประสทิธภิาพการท างานในองคก์ร โดยภาพรวมพบว่า ดา้นความสุขใน
การท างาน ดา้นค่านิยมร่วมขององคก์ร ดา้นคุณภาพชวีติ และดา้นผูน้ า 
มคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพการท างานใน
องค์กรในด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณด้านเวลา และด้าน
ค่าใชจ้่าย ในระดบัปานกลาง ขณะทีท่างดา้นความสมัพนัธ์ในองค์กร มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับประสิทธิภาพการท างานใน
องคก์ร ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย 
ในระดบัต ่า ซึ่งเมื่อดูในภาพรวมของความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม
การท างานกับประสิทธิภาพการท างานในองค์กร ด้านผู้น า มี
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสูงที่สุด ของทัง้ 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกบั 
สุรนิทร ์ชุมแกว้; และ วชิยั อุตสาหจติ [19] ไดท้ าการศกึษา วฒันธรรม
การท างานในองค์กร ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผูบ้รหิารในองค์การเอกชน จากการศกึษาพบว่า ผู้น าขององค์การมี
ภาวะผูน้ าซึง่เป็นความสามารถทีจ่ะมอีทิธพิลและจูงใจผูใ้ต้บงัคบับญัชา
ให้ประพฤติปฏิบตัิและท างานตามแนวทางที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยให้
บรรลุเป้าหมายองคก์าร ดงันัน้ ผูน้ าจงึเป็นปัจจยัทีส่ าคญัของการบรหิาร
องคก์าร โดยองคก์ารทีม่ผีลการด าเนินงานทีจ่ะประสบความส าเรจ็ หรอื
ลม้เหลวในการด าเนินงานนัน้ ปัจจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดปัจจยัหนึ่ง กค็อื ภาวะ
ของผู้น า ถ้าองค์การมผีู้น าที่มปีระสทิธภิาพก็จะสามารถสัง่การที่เกดิ
อทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหส้ามารถปฏบิตังิานตลอดจนท ากจิกรรม
ต่างๆในองคก์ารใหส้ าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีและปัจจยัวฒันธรรมองค์การก็
เช่นกัน เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นปรัชญาและความเชื่อร่วมกันของ
องคก์ารทีส่ะทอ้นค่านิยมและเจตคตริ่วมกนั ทีส่มาชกิใหก้ารยอมรบัและ
แสดงออกมาในวิถีของบรรทดัฐานแห่งการคิดและการปฏิบตัิมกีาร
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยงัอกีรุ่นหนึ่งในหลากหลายรปูแบบ  

ทางผูบ้รหิาร ควรพจิารณาใหค้วามส าคญัในแต่ล่ะดา้นดงันี้  
1. ดา้นความสุขในการท างาน ก าหนดหน้าทีข่องพนักงานใหม้ี

ความเด่นชดั  แจ้งใหท้ราบถงึระดบัความกา้วหน้าในสายงานที่ท า ให้
ตวังานมคีวามน่าสนใจและหลากหลาย เพื่อเป็นกระตุ้นให้พนักงานมี

ความรกัในงานทีท่ า 
2. ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ท าให้พนักงานมคีวามรู้สึกว่า 

พนักงานมคีวามหมายต่อองค์กร ชี้แจงให้ทราบถึงงานที่พนักงานท า
ส่งผลต่อองค์กรอย่างไร ยึดถือเป้าหมายขององค์กรประหนึ่งเป็น
เป้าหมายของพนกังานเอง 

3. ด้านคุณภาพชีวิต สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ด ี
เหมาะสมแก่การท างานใหแ้ก่พนกังาน รวมถงึใหพ้นักงานมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของบริษัท  การให้ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตวัและชวีติการท างาน 

4. ดา้นผูน้ า ควรเน้นใหค้วามส าคญัเกีย่วกบั การใหค้วามรูด้า้น
ภาวะผูน้ า เนื่องจากภาวะผูน้ ามอีทิธพิลและจงูใจต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้
ประพฤตปิฏบิตัแิละท างานตามแนวทางเป้าหมายขององคก์ร  

5. ด้านความสมัพนัธ์ในองค์กร เมื่อพนักงานเจอปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ไขเองได้ พนักงานต้องการค าปรึกษา การชี้แนะ จาก
หวัหน้างาน รวมไปถงึการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา การสนับสนุนทัง้
เพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาดว้ย  

อีกทัง้ทางผู้บรหิารควรค านึงถึงการพฒันากลยุทธ์ที่สามารถ
เพิม่ระดบัของวฒันธรรมการท างานในแต่ล่ะดา้นใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่
มากขึน้ ซึง่จากการพฒันาดงักล่าวจะส่งประสทิธภิาพการท างานสูงขึน้
ตามไปด้วย เช่น การก าหนดลกัษณะงานตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
การพฒันาภาวะผูน้ า การปรบัเปลีย่นรูปแบบ การสรา้งบรรยากาศการ
ท างานให้เหมาะสม การให้ความรู้เกี่ยวกบัแนวคิดค่านิยมร่วมของ
องคก์รและความสุขในการท างาน เป็นตน้ 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการสอบ บริษัท
ตวัอย่าง และหน่วยงานทีใ่หค้วามกรุณาในการศกึษาในครัง้นี้ส าเรจ็ไป
ไดด้ว้ยด ี
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บทคดัย่อ  

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า และความผูกพันต่อองค์กร 2) การบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และ 3) ภาวะผู้น าส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กร กลุ่มตวัอย่างคือพนักงานระดบัหวัหน้างาน ผู้บรหิาร
ระดบัตน้และระดบักลาง จ านวน 133 คน โดยใชส้ถติคิ่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ารอ้ยละ การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า และความผกูพนัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัสูง 2) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ  ด้าน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปร (β) = 
0.377 และ 0.309 ตามล าดบั และ 3) ภาวะผูน้ าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลง
ด้านการมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ และภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมด้านการ
แบ่งปันอทิธพิลส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปร (β) = 0.451 และ 0.320 
ตามล าดบั 
ค าส าคญั: การบรหิารทรพัยากรมนุษย,์ ภาวะผูน้ า, ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
Abstract 

The study was carried out to investigate 1) level of Human 
Resources Management, Leadership and Organizational Commitment. 
2) Human Resources Management affecting to Organizational 
Commitment and 3) Leadership affecting to Organizational 
Commitment. Data was collected from 133 employees in supervisory, 
junior and middle management level. The statistics used for the data 
analysis consisted of Mean, Standard Deviation, Percentage, Pearson’s 
Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. Research 

findings were as follows:   1) Human Resources Management, 
Leadership and Organizational Commitment was at a high level 2) 
Human Resources Management in Performance Appraisal and 
Compensation & Benefits had affected on the Organizational 
Commitment at 0.01 level of significance, had coefficient (β) = 0.377 
and  0.309 respectively. 3) Transformational Leadership in Idealized 
Influence and Participative Leadership in Sharing of Influence had 
affected on the Organizational Commitment at 0.01 level of 
significance, had coefficient (β) = 0.451 and 0.320 respectively. 
Keywords: Human Resources Management, Leadership,  
Organizational Commitment 
 
1) บทน า 

“ทรพัยากรมนุษย”์ เป็นหวัใจส าคญัของความส าเรจ็ขององค์กร 
ดงันัน้ “การบรหิารทรพัยากรมนุษย”์ เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถขบัเคลื่อน
ภารกจิต่างๆ ขององค์กรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จงึเป็นส่วนส าคญั
ทีสุ่ดทีจ่ะท าใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายได ้หากองค์กร
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้  ทักษะ  และ
ความสามารถสูงเข้ามาร่วมงานกับองค์กร พัฒนาบุคลากรและดึง
ศกัยภาพของเขามาใช้ให้เกดิประโยชน์กบัองค์กรอย่างคุ้มค่า รวมทัง้
สามารถรกัษาบุคลากรที่มคีุณภาพและประสทิธิภาพสูงให้ท างานกบั
องคก์รอย่างมคีวามสุขและระยะยาวได ้ถอืว่าองคก์รประสบความส าเรจ็
ในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ และมศีกัยภาพสูงในการแข่งขนัทาง
ธุรกจิ ดว้ยเหตุนี้ หลกัวชิาการดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์จงึไดร้บั
การยอมรบัว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการท างานของนกับรหิาร [1]  

ผูน้ าถอืเป็นอกีหนึ่งองคป์ระกอบทีส่ าคญัของการบรหิารงานใน 
องคก์ร เพราะองคก์รจะประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลวในการด าเนิน 
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งานนัน้ ปัจจยัส าคญัทีสุ่ดกค็อืผูน้ า ถา้องคก์รใดไดผู้น้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ
แล ะมีภ า ว ะผู้ น า สู ง  ก็ จ ะ ส ามา ร ถสั ง่ ก า ร แล ะ ใ ช้ อิท ธิพ ล ต่ อ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ในองค์กรให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยด ีแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าองค์กรใดได้ผู้น าที่ไม่มปีระสทิธิภาพ 
ขาดความรูแ้ละทกัษะในการพฒันาภาวะผูน้ าในแต่ละรูปแบบเพื่อน ามา
ประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัองค์กร กจ็ะไม่สามารถน าพาองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ ดงันัน้ การศกึษาถึงแนวคดิเกี่ยวกบัภาวะผู้น าจงึ
เป็นสิง่จ าเป็นและเป็นปัจจยัทีส่ าคญัอย่างยิง่ส าหรบัผูบ้รหิารทุกองคก์ร  

ผลจากการที่องค์กรให้ความส าคญัต่อการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์ และภาวะผู้น าของผู้บรหิาร ย่อมท าให้เกดิผลดต่ีอบุคลากรใน
องค์กร เช่น ความพงึพอใจในการท างาน ความจงรกัภกัด ีและน าไปสู่
ความผูกพนัต่อองค์กร หากองค์กรสามารถสร้างให้บุคลากรเกดิความ
ผกูพนัต่อองคก์รได ้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์มากมาย ไดแ้ก่ การลดอตัรา
การลาออกของพนกังาน ความสม ่าเสมอของการมาปฏบิตังิาน ลดสถติิ
การขาดหรือลางานลง ผลการปฏิบตัิงานดีขึ้น นอกจากนัน้แล้ว ยัง
ส่งผลให้บุคลากรมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถใหก้บัภารกจิต่างๆ ขององคก์ร ซึ่งจะแสดงออกในรูปของ
ความกระตอืรอืรน้ ความคดิสรา้งสรรค์ การปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน 
เพือ่ใหอ้งคก์รอยู่รอดและสามารถแขง่ขนักบัตลาดได้อย่างยัง่ยนื ซึง่จาก
การศกึษาพบว่าในการบรหิารองคก์รนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อองคก์รค่อนขา้งสงูทีย่ ัง่ยนื (Sustained Commitment) [2] 

จากสภาพความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะ
ที่เป็นพนักงานในองค์กรนี้  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น า ว่าส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
หรอืไม ่การวจิยันี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการกระตุ้นใหอ้งค์กรเหน็
ความส าคญัและส่งเสรมิการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละการพฒันาผูน้ า
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหก้บับุคลากร
ในองคก์ร น าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวับุคลากรทีส่อดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ 
เพื่อให้องค์กรสัญชาติญี่ปุ่ นองค์กรอื่นๆ ที่มีการบริหารงานอยู่ใน
ประเทศต่างๆ ได้ศึกษาและลองน าไปปรับใช้กับวิธีการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์และภาวะผู้น า ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ
บรบิทของแต่ละองคก์รต่อไปดว้ย 

2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัความคดิเหน็ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
ภาวะผูน้ า และความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2. เพื่อศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีส่่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ร 
 3. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ าทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
3) สมมติฐานการวิจยั 
 1. ระดบัความคดิเหน็ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ า 
และความผกูพนัต่อองคก์ร อยู่ในระดบัสงู 
 2. การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 3. ภาวะผูน้ า ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

4) กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
    ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 : กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
5) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรม แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบและแนวทางในการศกึษา ดงันี้ 

5.1) แนวคดิและทฤษฎกีารบรหิารทรพัยากรมนุษย์ (Human 
Resources Management) โดยเลอืกศกึษาตามแนวคดิของ Mondy, 
Noe and Premeaux (1999) [3] ทัง้หมด 4 ดา้น เช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของกรสรรค ์เอนกศกัยพงศ ์(2556) [4] คอื 

1) ดา้นการสรรหาและคดัเลอืก (Recruitment and Selection) 
หมายถงึ กระบวนการทีใ่หไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงตาม
ต าแหน่งงานขององคก์ร 

2) ดา้นการพฒันาและฝึกอบรม (Development and Training) 
หมายถึง กระบวนการที่ช่วยปรบัปรุงและพฒันาความสามารถของ
บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลสงูสุดตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

3) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมผลการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรเพื่อใช้เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ว่าได้ตามความ
คาดหวงัหรอืไมอ่ย่างไร เพือ่เป็นขอ้มลูป้อนกลบัใหแ้ก่พนกังาน 

4) ดา้นค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ (Compensation and 
Benefits) หมายถงึ ค่าตอบแทนทีจ่ดัใหโ้ดยนายจา้งเพื่อตอบแทนการ
ปฏบิตังิาน เช่น เงนิเดอืน ค่าจา้ง รางวลั ผลประโยชน์เกือ้กลูต่างๆ 

5.2) แนวคดิและทฤษฎีภาวะผู้น า (Leadership) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบแนวทางการศกึษาภาวะผู้น าในองค์กรญี่ปุ่ น 
ตามงานวจิยัของ Jacob Hillestad Andreasson, Helena Jozanovic 

การบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
1. การสรรหาและคดัเลอืก 
2. การพฒันาและฝึกอบรม 
3. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
4. ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 
Mondy, Noe and Premeaux (1999) 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 
1. ความเชือ่มัน่ยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์ร 
2. ความเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเท
ปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์
ขององคก์ร 
3. ความปรารถนาทีจ่ะ
รกัษาไวซ้ึง่ความเป็น
สมาชกิขององคก์ร 
Porter et al. (1974) 

ภาวะผู้น า 
ภาวะผูน้ าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 
1. การมอีทิธพิลอย่างมอีุดมการณ์ 
2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
3. การกระตุน้ทางปัญญา 
4. การค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล 
Bass B. M. (1985) 
ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม 
1. การแบ่งปันขอ้มลูขา่วสาร 
2. การแบ่งปันอ านาจ 
3. การแบ่งปันอทิธพิล 
House (1976) 
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and Erik Pieschl (2011) [5] และการศกึษาภาวะผูน้ าตามงานวจิยัของ 
Badshah Shital Bharatkumar (2011) [6] ผูว้จิยั จงึเลอืกศกึษาภาวะ 
ผูน้ าใน 2 รปูแบบ ดงันี้ 
 
 5.2.1) แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) ตัง้แต่ทศวรรษที ่1980 
เป็นตน้มา แนวคดิเกีย่วกบัความเป็นผูน้ าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 
ได้รบัความสนใจในการศกึษาวจิยัเป็นอย่างมาก ซึ่งผูว้จิยัเลอืกศกึษา
ตามแนวคดิของ Bass B. M. (1985) [7] เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
สุรนิทร์ ชุมแก้ว (2556) [8] โดย Bass แบ่งพฤติกรรมผู้น าแบบสร้าง
ความเปลีย่นแปลงออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
 1) การมอีิทธพิลอย่างมอุีดมการณ์ (Idealized Influence) 
หมายถงึ พฤตกิรรมของผูน้ าเป็นแบบอย่างที่ดใีหก้บัผูต้าม จนเกดิการ
ยอมรบัว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้เป็นสิง่ที่ถูกต้องดงีาม จงึไดร้บัการนับถอื
และไว้วางใจอย่างสูงจากผู้ตาม ดังนัน้ ผู้น าจึงสามารถท าให้ผู้ตาม
ปฏบิตังิานตามวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกจิขององคก์รได้ 

2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถงึ 
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกเพื่อให้ผู้ตามรับรู้ถึงวิสยัทศัน์และความ
คาดหวงัของผูน้ าทีม่ต่ีอตวัผูต้าม ดว้ยการสรา้งแรงบนัดาลใจ จูงใจใหผู้้
ตามยดึมัน่ต่อวสิยัทศัน์ขององคก์ร ส่งเสรมิน ้าใจแห่งการท างานเป็นทมี 
จงูใจและสรา้งจติส านึกใหผู้ต้ามท างานบรรลุเกนิเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถงึ 
พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ตามคดิริเริ่มสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ 
โดยใช้วธิกีารฝึกคดิทบทวน ใหก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิแก่ผูต้ามในการ
สรา้งสรรคว์ธิกีารใหม่ๆ  ใหผู้ต้ามสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเรจ็ดว้ยตนเอง 

4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual 
Consideration) หมายถงึ พฤตกิรรมของผูน้ าทีเ่ขา้ใจความแตกต่างของ
ผูต้ามทัง้ในเรื่องความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกนัของแต่
ละบุคคล รบัฟังอย่างเอาใจใส่ต่อความตอ้งการของผูต้าม แสดงบทบาท
ของการเป็นพีเ่ลีย้งและทีป่รกึษาทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืผูต้าม 

 
5.2.2) ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม (Participative Leadership) 

 การศกึษาภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมนัน้ ไดศ้กึษามาจากแนวคดิ
ทฤษฎขีอง House (1976) [9] เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ วารวีรรณ คง
ชุ่ม (2549) [10] โดย House ไดเ้สนอแนวคดิผูน้ าแบบมสี่วนร่วมว่าม ี3 
ลกัษณะ ดงันี้ 
 1) การแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร (Sharing of Information) 
หมายถึง การสื่อสารขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิงาน 
ทนัต่อเหตุการณ์ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา และมวีธิกีารสือ่สารทีเ่หมาะสม 
 2) การแบ่งปันอ านาจ (Sharing of Power) หมายถึง การ
กระจายอ านาจไปสู่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อให้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบัการบรหิารงานภายในหน่วยงาน  
 3) การแบ่งปันอทิธพิล (Sharing of Influence) หมายถงึ การ
ยอมให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาใช้อิทธิพลของผู้บงัคับบญัชาในการกระท า
กจิกรรมบางอย่าง ใหอ้สิระในการประเมนิปัญหาและเสนอวธิแีกปั้ญหา 
รวมถงึการช่วยไกล่เกลีย่ใหส้มาชกิในทมีมคีวามเขา้ใจกนั 

5.3) แนวคดิและทฤษฎีความผูกพนัต่อองค์กร (Organizational 
Commitment) โดยเลอืกศกึษาตามแนวคดิของ Porter et al. (1974) 
[11] เช่นเดยีวกบังานวจิยัของปิยาพร ห้องแซง (2555) [12] โดย 
Porter et al. กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์รนัน้ เป็นการแสดงออกของ
บุคคลอย่างแรงกลา้ ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ คอื 

1) ความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมขององค์ก ร  
(Belief in and Acceptance of the Organization’s Goals and 
Values) หมายถงึ การทีเ่ป้าหมายขององค์กรและของบุคคลสอดคลอ้ง
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั บุคคลจะรูส้กึยนิดแีละภาคภูมใิจกบัการเป็น
ส่วนหนึ่งขององคก์ร พรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมขององคก์ร  
 2) ความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์ขององค์กร   
(Willingness to Exert Considerable Effort on Behalf of the 
Organization) หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายามอย่างเต็มที ่
เตม็ใจ และตัง้ใจจะอุทศิแรงกาย แรงใจ สตปัิญญา ในการท างานทีด่ ีใช้
ความพยายามอย่างมากเพือ่ตอบสนองหรอืมุง่สู่เป้าหมายขององคก์ร 
 3) ความปรารถนาทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ความเป็นสมาชกิขององค์กร 
(Desire to Maintain Organizational Membership) หมายถึง การ
แสดงออกถึงความจงรกัภกัดี ไม่ลาออกจากองค์กร ไม่ว่าจะได้รบั
ขอ้เสนอการเพิม่เงนิเดอืน รายได ้หรอืต าแหน่ง มคีวามตัง้ใจอย่างแน่ว
แน่ทีจ่ะคงความเป็นสมาชกิต่อไป ไมว่่าองคก์รจะอยู่ในสภาวะปกตหิรอื
อยู่ในสถานะวกิฤตอนัเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ กต็าม 
 
6) วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดบัหวัหน้างาน 
ผูบ้รหิารระดบัต้นและระดบักลาง จ านวนทัง้สิ้น 133 คน เป็นประชากร
และกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและทราบจ านวนแน่นอน (Finite 
Population)  
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 ขอ้มลูส่วนบุคคล ส่วนที ่2 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ส่วนที ่3 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัภาวะ
ผูน้ า และ ส่วนที ่4 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
กลบัคนืไปทีอ่เีมล์ส่วนกลางส านักงานใหญ่ญี่ปุ่ น และผูอ้ านวยการฝ่าย
บรหิารทรพัยากรมนุษยส์่งต่อแบบสอบถามนัน้ใหแ้ก่ผูว้จิยัทางอเีมล์ 
 4. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยท าการทดสอบค่าความ
เทีย่งตรง (Validity) จากผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความ
สอดคล้องของขอ้ค าถาม (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถงึ 1.00 และท าการทดสอบความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการทดลองใช ้(Try Out) จ านวน 30 ชุด 
ได้ค่าสมัประสิทธิค์วามเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ส าหรบัตวัแปรการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ รวมเท่ากบั 0.900 ตวัแปร
ภาวะผูน้ า รวมเท่ากบั 0.971 และตวัแปรความผูกพนัต่อองค์กร รวม
เท่ากบั 0.926 และค่ารวมทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.968 และท าการทดสอบ
ความปกตขิองขอ้มูล (Normality) ด้วยค่าสถติ ิSkewness (SK: การ
กระจายที่สมมาตร)  และค่า Kurtosis (KU: ความสูงของการกระจาย 
พบว่าอยู่ในช่วง -3.0 ถงึ +3.0 แสดงถงึความปกตขิองขอ้มลู 
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 5. ใชก้ารวเิคราะห์เชงิพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่า
แจกแจงความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
Regression Analysis) 
 
7) การวิเคราะหข้์อมลูและผลการวิจยั 

7.1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 92 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.17 ทีเ่หลอืเป็นเพศหญงิจ านวน 41 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 30.83 ส่วนใหญ่มอีายุ 30-40 ปี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
55.64 และน้อยทีสุ่ดอายุ 51 ปี ขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 
5.26 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 71.43 และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดบั ปวช/ปวส หรือต ่ากว่า 
จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.28 ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน
กบัองค์กร 10 ปี ขึน้ไป จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.84 และน้อย
ทีสุ่ดต ่ากว่า 3 ปี จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.53 ส่วนใหญ่สงักดั
ประเทศไทย จ านวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.41 และน้อยทีสุ่ดสงักดั
ประเทศสงิคโปร์ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.75 ส่วนใหญ่สงักดั
หน่วยงานขาย และ/หรอื การตลาด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.11 และน้อยทีสุ่ดสงักดัหน่วยงานโลจสีตกิส์ จ านวน 3 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 2.26 ส่วนใหญ่ต าแหน่งระดบัหวัหน้างาน จ านวน 60 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.11 และน้อยทีสุ่ดต าแหน่งระดบัผูจ้ดัการอาวุโส จ านวน 
10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.52 

7.2) ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ภาวะผูน้ า และความผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัสงู 

พบว่า ความคดิเหน็ต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์โดยรวมอยู่
ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 3.66 (S.D.= 0.490) เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
เป็นรายด้าน เรยีงตามด้านที่มคี่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี้ 
อันดบัที่ 1 คือ ด้านการสรรหาและคัดเลือก มคีวามคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 3.82 (S.D.= 0.566) อนัดบัที ่2 คอื ดา้นการพฒันา
และฝึกอบรม มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.77 (S.D.= 
0.629) อนัดบัที ่3 คอื ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน มคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.68 (S.D.= 0.667) และอนัดบัสุดทา้ย คอื 
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่ 3.37 (S.D.= 0.650) 

พบว่า ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉลีย่ 3.93 (S.D.= 0.409) เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดเป็นรายดา้น 
เรยีงตามด้านที่มคี่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี้ อนัดบัที่ 1 คอื 
ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ย 4.06 
(S.D.= 0.487) อนัดบัที่ 2 คอื ภาวะผู้น าแบบมสี่วนร่วม ด้านการ
แบ่งปันอทิธพิล มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.94 
(S.D.= 0.523) อนัดบัที ่3 คอื ภาวะผูน้ าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง มี

ค่าเฉลีย่ 3.93 (S.D.= 0.514) อนัดบัที่ 4 คอื ภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลีย่นแปลง ดา้นการสรา้งแรงบนัดาลใจ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.92 (S.D.= 0.488) อนัดบัที ่5 คอื ภาวะผูน้ าแบบสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลง ด้านการมอีิทธิพลอย่างมอุีดมการณ์ มคีวามคดิเห็น
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.90 (S.D.= 0.475) อนัดบัที ่6 คอื 
ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม ดา้นการแบ่งปันอ านาจ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง   มคี่าเฉลีย่ 3.88 (S.D.= 0.556) และอนัดบัสุดทา้ย คอื ภาวะ
ผูน้ าแบบมสี่วนร่วม ดา้นการแบ่งปันขอ้มลูขา่วสาร  มคีวามคดิเหน็โดย 

รวมอยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่ 3.86 (S.D.= 0.539) 
พบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ใน

ระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.79 (S.D.= 0.565) เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด
เป็นรายด้าน เรยีงตามด้านที่มคี่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี้ 
อนัดบัที ่1 คอื ดา้นความเต็มใจทีจ่ะทุ่มเทปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลีย่ 3.88 (S.D.= 
0.562) อนัดบัที ่2 คอื ดา้นความปรารถนาทีจ่ะรกัษาไวซ้ึ่งความเป็น
สมาชกิขององค์กร มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัสูง มคี่าเฉลี่ย 
3.88 (S.D.= 0.656) และอนัดบัสุดท้าย คอื ดา้นความเชื่อมัน่ยอมรบั
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 
มคี่าเฉลีย่ 3.62 (S.D.= 0.647) 

7.3) ผลการวเิคราะห์การบรหิารทรพัยากรมนุษย์และภาวะ
ผูน้ า ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะห์ตวัแปรพยากรณ์ที่ดขีองการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม 

ชุด
ตวัพยา 
กรณ์ทีด่ ี

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error F Sig. 

X3 0.539 0.291 0.285 0.478 53.739 0.000** 
X3 , X4 0.600 0.360 0350 0.455 36.595 0.000** 

 
จากตารางที ่1 พบว่า X3 ซึ่งแทนตวัแปรการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน มคี่าอ านาจในการพยากรณ์
ความผูกพนัต่อองค์กรไดร้อ้ยละ 29.1 และเมือ่เพิม่ X4 ซึ่งแทนตวัแปร
การบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ ท าใหม้ี
ค่าอ านาจในการพยากรณ์เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 36.0  
 
ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าน ้าหนักความส าคญัของตัวแปร
พยากรณ์ทีด่ขีองการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร 

ตวั
แปร 
พยา 
กรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized Coefficients 
Collinearity 
Statistics 

B SEb β t Sig. Tolerance VIF 

X3 0.319 0.246 0.377 4.569 0.000** 0.724 1.381 
X4 0.269 0.070 0.309 3.753 0.000** 0.724 1.381 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าตัวแปร X3 ด้านการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (β = 0.377) สูงกว่า X4 ดา้น
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ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ (β = 0.309) แสดงว่า ตวัแปรดา้นการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรสูงกว่าตัว
แปรดา้นค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ ส่วนตวัแปรการบรหิารทรพัยา 
กรมนุษยด์า้นอื่นๆ ทีเ่หลอื ไมส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะห์ตวัแปรพยากรณ์ที่ดขีองภาวะผู้น า 
ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวม 

ชุดตวัพยา 
กรณ์ทีด่ ี

R R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error  

F Sig. 

X1 0.618 0.382 0.377 0.446 80.928 0.000** 
X1 , X7 0.676 0.457 0.448 0.420 54.613 0.000** 

 
จากตารางที ่3 พบว่า X1 ซึ่งแทนตวัแปรภาวะผูน้ าแบบสรา้ง

ความเปลี่ยนแปลงดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ มคี่าอ านาจใน
การพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กรได้รอ้ยละ 38.2 และเมื่อเพิม่ X7  
ซึง่แทนตวัแปรภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมดา้นการแบ่งปันอทิธพิล ท าให้ 
มคี่าอ านาจในการพยากรณ์เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 45.7  
 
ตาราง 4 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าน ้าหนักความส าคญัของตัวแปร
พยากรณ์ทีด่ขีองภาวะผูน้ า ทีส่่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

ตวั
แปร 
พยา 
กรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized Coefficients 
Collinearity 
Statistics 

b SEb β t Sig. 
Tolera
nce 

VIF 

X1 0.537 0.090 0.451 5.964 0.000** 0.729 1.371 
X7 0.346 0.082 0.320 4.228 0.000** 0.729 1.371 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ตวัแปร X1 ภาวะผู้น าแบบสรา้งความ

เปลีย่นแปลงดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ มคี่าสมัประสทิธิก์าร
ถดถอย (β = 0.451) สูงกว่า X7 ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมดา้นการ
แบ่งปันอทิธพิล (β = 0.320) แสดงว่าตวัแปรภาวะผูน้ าแบบสรา้งความ
เปลีย่นแปลงดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ ส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรสูงกว่าตัวแปรภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปัน
อิทธิพล ส่วนตัวแปรภาวะผู้น าด้านอื่นๆ ที่เหลือ ไม่ส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 

 

8) บทสรปุและการอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของการบริหารทรพัยากร
มนุษย์อยู่ในระดบัสูง 3 ดา้น คอืดา้นการสรรหาและคดัเลอืก ดา้นการ
พัฒนาและฝึกอบรม และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน นั ้น
เนื่องมาจากองค์กรมีระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ช ัดเจนในเรื่อง
ดงักล่าว มกีารสื่อสารใหพ้นักงานระดบัหวัหน้างาน ผูบ้รหิารระดบัต้น
และระดบักลางไดร้บัรู ้ส่วนดา้นค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์ทีร่ะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลางนัน้ เป็นเพราะองค์กรมลีกัษณะการ
บริหารงานและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนแบบญี่ปุ่ น ซึ่งมีฐาน
ค่าจ้างไม่สูงเท่ากบัฐานค่าจ้างขององค์กรสญัชาติอเมริกนัหรือยุโรป 
ดังนั ้น ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นด้านนี้ จึงไม่อยู่ ในระดับ สูง 
เพราะฉะนัน้ องค์กรควรก าหนดเป็นนโยบายในการทบทวนโครงสรา้ง

ค่าจ้างและผลประโยชน์สวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั เช่น ก าหนดเป็นนโยบายทบทวนทุกๆ 2 ปี และควรเขา้ร่วม 
การส ารวจค่าจา้งและสวสัดกิารกบัโครงการทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมส ารวจในธุรกจิ 
ประเภทเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั   รวมทัง้พจิารณาน าจุดแขง็ของการ 
บรหิารแบบญีปุ่่ นในเรือ่งการจดัสวสัดกิารใหม้คีวามหลากหลายและให ้
ครอบคลุมไปถงึบุคคลส าคญัในครอบครวัของบุคลากรในองคก์รดว้ย 
 ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ของภาวะผูน้ า อยู่ในระดบัสงู 
ทุกดา้น ทัง้ภาวะผูน้ าแบบสรา้งความเปลีย่นแปลง และภาวะผูน้ าแบบม ี
ส่วนร่วม เนื่องจากการวจิยัในครัง้นี้ ท าการส ารวจความคดิเหน็โดยให ้
พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเป็นผู้
ประเมนิตนเอง ดงันัน้ ผู้ประเมนิส่วนใหญ่ย่อมมคีวามคดิเห็นว่าตนมี
ภาวะผูน้ าสูง จงึได้รบัการเลื่อนต าแหน่งไปสู่ระดบัผูบ้งัคบับญัชา หาก
เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัของวารวีรรณ คงชุ่ม (2549) [10] ซึ่งศกึษา
เรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วม 
พฤตกิรรมการดูแลของหวัหน้าหอผูป่้วย กบัความพงึพอใจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาคตะวนัออก โดยประเมนิ
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของ
พยาบาลวชิาชพี พบว่าภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมของหวัหน้าหอผูป่้วย
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง อาจกล่าวไดว้่าผลการวจิยัของวารวีรรณ คงชุ่ม 
(2549) [10] มมีมุมองความคดิเหน็จากผูป้ฏบิตังิานในต าแหน่งทีต่ ่ากว่า 
ท าการประเมนิภาวะผูน้ าในต าแหน่งทีสู่งกว่าแลว้ผลการวจิยัออกมาสูง 
ย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าการประเมนิตนเอง และจากผลการวจิยั
พบว่า ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  มี
ค่าเฉลี่ยความคดิเห็นต ่ากว่าด้านอื่นๆ ดงันัน้ องค์กรควรก าหนดเป็น
นโยบายในเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
บุคลากรทุกระดบัในองค์กรได้รบัรู้ทิศทางนโยบายและข้อมูลส าคัญ
ต่างๆ ตามความจ าเป็นและตามเวลาที่เหมาะสม รวมทัง้ร ับฟัง
ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับจากบุคลากรก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
กระทบต่อการปฏบิตัิงานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุคลากร 
การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจ การ
แกปั้ญหาของทมีตามลกัษณะภาวะผูน้ าแบบญี่ปุ่ น กเ็ป็นอกีวธิกีารหนึ่ง
ที่จะช่วยสร้างเสริมความรู้สกึของความเป็นอนัหนึ่งอันเดยีวกนั และ
น าไปสู่ความผกูพนัต่อองคก์รไดใ้นทีสุ่ด 

ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ของความผูกพนัต่อองค์กรอยู่
ในระดบัสูงทุกดา้น เนื่องจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏบิตังิาน
กบัองค์กรมากกว่า 10 ปี รองลงมาคอืผูท้ี่ปฏบิตังิานกบัองค์กร 5-10 ปี 
ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่าระดบัความผูกพนัต่อองค์กรมคีวามเกีย่วขอ้งกบั
ระยะเวลาปฏบิตังิานกบัองค์กรดว้ย เนื่องจากพนักงานทีป่ฏบิตังิานกบั
องค์กรนานเท่าใด จะยิง่มคีวามคุ้นเคยและผูกพนักบัองค์กรมากยิง่ขึ้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิความผูกพนัต่อองค์กรของ Porter et al. (1974) 
[11] ทีก่ล่าวว่า ความผูกพนัเป็นการแสดงออกของบุคคลประกอบดว้ย 
ความเชื่อมัน่ยอมรบัเป้าหมายและค่านิยมองค์กร ความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีเ่พือ่องคก์ร และมคีวามปรารถนาทีจ่ะรกัษา
ความเป็นสมาชกิขององค์กร จากผลการวจิยั องค์กรควรมุ่งเน้นการ
พฒันาเพื่อเพิม่พูนความผูกพนัต่อองค์กรใน 4 ประเดน็หลกัๆ ดงันี้ 1) 
การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 2) การ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ 3) ภาวะ
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ผูน้ าแบบสรา้งความเปลี่ยนแปลงดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ 
และ 4) ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมดา้นการแบ่งปันอทิธพิล 

ผลการศกึษา พบว่าการบรหิารทรพัยากรมนุษยด์า้นการประ 
เมนิผลการปฏบิตังิาน และ ดา้นค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์สามารถ 
ร่วมกนัพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์รได ้แสดงว่าพนกังานต้องการให้
องค์กรมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่เป็นมาตรฐานโดยเทียบ
กบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ มคีวามยุตธิรรมปราศจากความรูส้กึส่วนตวั หาก
เปรยีบเทยีบผลการวจิยักบัหลกัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น 
[13] พบว่า การบรหิารทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นจะเน้นการจา้งงาน
ตลอดชีพ ให้ความส าคญักับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างต่อ    
เนื่อง มรีะบบการหมนุเวยีนงานเพือ่ใหพ้นักงานเรยีนรูร้ะบบและวธิกีาร
ท างานในองค์กรอย่างครบถ้วน ส่วนการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ 
ญีปุ่่ นเน้นการประเมนิผลงานโดยเทยีบกบัเป้าหมาย (Management by 
Objectives: MBO) ซึง่จะมกีารประเมนิเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่ 
ตดิตามและปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน พนักงานจะเกดิความผูกพนัต่อ
พนัธกจินัน้ๆ เพิม่ขึน้ ส่วนดา้นค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ แสดงว่า
พนักงานต้องการให้องค์กรมรีะบบโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนที่
เป็นไปตามผลงาน เพยีงพอเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของปิยาพร ห้องแซง (2555) [12] ที่ศึกษาและพบว่า 
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์มผีลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านการ
คงอยู่ของพนักงานสาขาธนาคารออมสนิในเขตกรุงเทพมหานคร และ
หากเปรยีบเทยีบกบัการบรหิารแบบญีปุ่่ นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและ
สทิธปิระโยชน์นัน้ ฐานค่าจา้งเมือ่เริม่เขา้ท างานจะไม่สูง แต่จะดึงดูดให้
พนกังานอยู่กบัองคก์รใหน้าน โดยใหค้่าตอบแทนทีส่งูขึน้เมือ่พนกังานมี
อายุมากขึน้ และจดัสวสัดกิารทีห่ลากหลายใหค้รอบคลุมทัง้ตวัพนักงาน
และครอบครวัของพนักงาน จงึเหน็ได้ว่าการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
แบบญีปุ่่ น น่าจะช่วยส่งเสรมิความผกูพนัต่อองคก์รไดเ้ป็นอย่างด ี

ผลการศกึษา พบว่า ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง
ดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ และ ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนร่วมดา้น
การแบ่งปันอทิธพิล สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์กรได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎภีาวะผูน้ าของ Bass B.M. (1985) [7] ทีก่ล่าวว่า 
ภาวะผูน้ าทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ีจะไดร้บัการยอมรบันับถอืจากผูต้าม ท า
ให้ผู้ตามปฏิบตัิตามวิสยัทศัน์องค์กรและสร้างความผูกพนัต่อองค์กร
เพิม่ขึน้ และแนวคดิของ House (1976) [9] ทีก่ล่าวว่า การทีผู่น้ าเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหา พนักงาน
จะรู้สกึผูกพนักบัภารกจิ และจะใช้ความพยายามทุ่มเทท างานเพื่อให้
องค์กรประสบความส าเรจ็ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Badshah Shital 
Bharatkumar (2011) [6] ซึ่งพบว่าภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลีย่นแปลงดา้นการมอีทิธพิลอย่างมอุีดมการณ์ มผีลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรด้านการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อองค์กร และยัง
สอดคล้องกบัแนวคดิภาวะผู้น าแบบญี่ปุ่ น เนื่องจากการบริหารแบบ
ญี่ปุ่ นจะให้ความสนใจกับการมีส่ วนร่วมในการตัดสินใจ การ
ปรกึษาหารอืร่วมกนั การเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเหน็จน
น าไปสู่การตดัสนิใจตามมตขิองสมาชกิกลุ่ม ดงันัน้ หากองค์กรต้องการ
ส่งเสรมิใหพ้นักงานเกดิความผูกพนัต่อองค์กรเพิม่มากขึน้ องค์กรควร
เน้นนโยบายการบริหารงานในส่วนต่างๆ โดยการให้พนักงานมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการตดัสนิใจใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 

9) ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรควรพจิารณาศกึษาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์และ
ภาวะผูน้ า ส่งผลต่อความมปีระสทิธภิาพโดยรวมขององค์กรดว้ย ว่ามี
ทศิทางสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่
 2. องค์กรควรพิจารณาส ารวจความคิดเห็นจากมุมมองของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีม่ต่ีอตวัผูน้ าดว้ย เพือ่ดวู่ามคีวามเหมอืนหรอื
แตกต่างจากการทีผู่น้ าเป็นผูป้ระเมนิตนเองอย่างไร 
 3. องค์กรควรพจิารณาท าการวจิยัไม่เฉพาะแต่ระดบัหวัหน้างาน 
ผูบ้รหิารระดบัตน้ และผูบ้รหิารระดบักลางเท่านัน้ แต่ควรท าการวจิยัให้
ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทุกระดบัและทุกต าแหน่งทัว่ทัง้องคก์ร 
 4. องค์กรควรพจิารณาท าการวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่ม
บรษิทั 
ในเครอืเดยีวกนั เพือ่ใหส้ านกังานใหญ่ประเทศญี่ปุ่ นน าขอ้มลูเหล่านี้ไป
ต่อยอดนโยบายการบรหิารงานในระดบัภมูภิาคอาเซยีนไดใ้นอนาคต 
 5. องคก์รควรพจิารณาศกึษาระดบัการรบัรูข้องพนกังานในองค์กร 
เรื่องการบริหารงานแบบญี่ปุ่ น   ที่ส่งผลต่อความผูกพันและต่อ
ประสทิธภิาพ 
 โดยรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้บรหิารของแต่ละประเทศเขา้ใจ
และเลอืกใชน้โยบายการบรหิารงานแบบญีปุ่่ นทีเ่หมาะสมกบัองคก์รของ
ตน 
 
10) กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจากองค์กรส าหรบัเกบ็
ข้อมูลกรณีศึกษา รวมทัง้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น อาจารย์ที่
ปรกึษา และกรรมการทุกท่าน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและความต้องการในการใช้
ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน กลุ่มประชากรได้แก่นักศกึษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่ นจ านวน 240 คน โดยได้
แบบสอบถามสมบูรณ์กลับคืนจ านวน 198 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82.50 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรบัญชี
บณัฑติของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นโดยรวมพบว่าปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านอาจารย์ผูส้อน ด้านการประกอบ
อาชพี และด้านหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอน ปัจจยัด้านหลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรเป็นที่
ตอ้งการของตลาดแรงงาน และ หลกัสูตร    มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจยัด้าน
อาจารยผ์ูส้อนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ปัจจยัด้านอาคารสถานที่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนอกจากนี้นักศึกษาให้ความส าคัญกับ  
ปัจจยัดา้นการประกอบอาชพีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทกุดา้น  ปัจจยัดา้น
อทิธพิลของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่าการตดัสนิใจเลือกเรยีนด้วยตนเองอยู่ใน
ระดับมาก นักศึกษาให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน           
การสอนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค าส าคญั: บญัชบีณัฑติ 
 
ABSTRACT 

The objective of this paper is to study the factor affected on 
their interest in selecting the bachelor degree's program in term of 
accountancy and the predicted possibility of English comprehension 
and usage in the curriculum of accountancy. It is evidence that the 
sampling group of this study consists of 240 students apparently 
registered in this bachelor degree in accounting program. By the way, 
the major concern of this research takes part in retrieval of 198 copies 
with the personal data filled completely by respondents. When 
analyzing factors effected on their interest in selecting the bachelor 

degree’s program in term of accountancy, it is obviously found that the 
view of teachers, possible career paths, teaching management. 
Furthermore, they have most weight in the accountancy curriculum 
management and adaption in way of both being in need of the labor 
market and being outdated in accordance with the varied circumstance. 
Therefore, most give much importance to their teachers in all direction. 
While less importance is determined to the surrounding, landscape and 
premises in the university, they give more weight to the factors 
effecting positively on their occupation in the long run in all aspects. On 
the one hand, such people who have influence on their consideration in 
choosing the accounting program become major concern. Last of all, in 
this curriculum, the teaching of subjects in English is mostly concerned 
by them as usual.                           
Keywords: Bachelor of Accountancy 
 
1) บทน า 

การพฒันาประเทศเพื่อเขา้สู่การแข่งขนัระดบัเวทนีานาชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการแข่งขนักนัทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืงและการศกึษา ตลอดจนในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) [1] ประเทศไทยยงัคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะ
ก่อใหเ้กดิความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแส
การเปิดเศรษฐกจิเสร ีความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทัง้เศรษฐกจิ 
สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยในปัจจุบนัที่
ย ังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาทางภาคการผลิต 
ความสามารถในการแข่งข ัน ความเหลื่อมล ้าทางสังคม คุณภาพ
การศกึษา ซึง่ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง
เพือ่สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทต่ีาง ๆ  โดยเฉพาะทางดา้นการศกึษาทีม่ ี
หน้าทีใ่นการสรา้งบุคลากรทีม่คีุณภาพ ซึ่งแนวทางการพฒันาทางดา้น
การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพเท่าเทยีม 
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และทัว่ถงึ โดย (1) ปฎริปูระบบบรหิารจดัการทางการศกึษา (2) ปฎริูป
ระบบการคลงัดา้นการศกึษา (3) พฒันาคุณภาพครู (4) ปฎริูประบบ
การเรยีนรู ้(ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 
12:2559) นอกจากนี้แนวทางตามกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) [2] และ แผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเน้นประเด็น
การปฎิรูปอุดมศึกษาทางด้านการสร้างพลเมืองคุณภาพ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การจดัการเรียนรู้ การกระจายโอกาสและ
คุณภาพ ลดความเหลื่อมล ้า บรหิารจดัการงบประมาณและทรพัยากร 
สือ่การเรยีนรูแ้ละระบบ ICT หลกัสตูรการเรยีนรู ้

สภาวชิาชพีบญัช ี[3] มกีารปรบัเปลีย่นการรบัรองหลกัสูตร
ในส่วนของมาตรฐานการศกึษาระหว่างประเทศ ฉบบัที ่2 (IES2) ตามที่
สหพนัธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ  (International Federation of 
Accountants : IFAC) ไดอ้อก IES2 ฉบบัปรงัปรุงใหม่มา โดยจะเน้น
การวดัผลการเรยีนรู้ (Learning Outcomes - Based) (สภาวชิาชพี
บญัช)ี การพฒันาศกัยภาพวชิาชีพบญัชี คอื กระบวนการที่ท าให้ผู้
ประกอบวชิาชพีไดพ้ฒันาเตบิโตของขดีความสามารถ (capability) ที่
ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพ (potential) ใหป้รากฏผลส าเรจ็เพือ่เพิม่สมรรถนะ 
(competence) ในด้านวชิาชพีให้กา้วหน้ากว่าเดมิ ซึ่งจุดอ่อนของนัก
บญัชไีทยมคีวามรูค้วามสามารถดา้นวชิาชพี แต่ยงัคงมปัีญหาในการใช้
ภาษาองักฤษและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จงึเป็นอุปสรรคส าคญัทีท่ าให้
ไมส่ามารถไดง้านทีด่เีนื่องจากผูป้ระกอบการมทีางเลอืกมากขึน้ (ณฐัชา 
วฒันวไิลและจุฑามน สทิธผิลวนิชกุล,2555) [4] ดงันัน้ การจดัการเรยีน  
การสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruciton) โดยการ
สอดแทรกภาษาองักฤษไปในรายวชิาต่าง ๆ เป็นแนวทางหนึ่งในการ
พฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 

2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั     
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกศกึษาหลกัสูตร
บญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
 2.เพื่อศกึษาความต้องการสอดแทรกภาษาองักฤษในการเรยีน
การสอนหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

3) วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยครัง้นี้ การ เก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ว ิจ ัยได้แจก
แบบสอบถามให้แก่นักศกึษา 240 คน โดยได้แบบสอบถามสมบูรณ์
กลบัคนืจ านวน 198 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 82.50 
 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมเีกณฑ์การแปลค่าคะแนน
เฉลีย่ ไดแ้ก่  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็น้อย ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 2.51.3.50 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก และค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถงึ ระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด 

 

4) ผลการวิจยั 
ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ านวน 198 คน พบว่า สถานภาพของนักศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
จ านวน 140 คน คดิเป็นร้อยละ 70.70  และเป็นเพศชาย จ านวน 58 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.30 นักศกึษาส่วนใหญ่อยู่ช ัน้ปีที ่1 จ านวน 70 
คน คดิเป็นร้อยละ 35.35 นักศกึษาส่วนใหญ่ GPA สะสม 3.01-3.50 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.85   ล าดบัรองลงมาได้แก่ GPA 
สะสม 2.51-3.00 จ านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 34.34 นักศกึษาส่วน
ใหญ่มภีูมลิ าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร จ านวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 
62.63  

ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่ น
โดยรวมพบว่า นกัศกึษาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกศกึษาหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัทางดา้นอาจารย์ผูส้อน ดา้นการประกอบ
อาชพี และดา้นหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนโดยใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมาก ส่วนทางดา้นชื่อเสยีงของสถาบนั ดา้นอิทธพิลของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งและดา้นอาคารสถานทีใ่หค้วามส าคญัระดบัปานกลาง   

นกัศกึษาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นชือ่เสยีงของสถาบนัใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ถงึอย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาเป็น  ราย
ขอ้พบว่า นักศกึษาให้ความส าคญักบับณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาเป็น ที่
ยอมรับของบุคคลทัว่ไปอยู่ในระดับมาก แต่ทางด้านชื่อเสียงและ
คุณภาพเป็นที่รู้จ ัก และด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาให้
ความส าคญัระดบัปานกลาง  

ปัจจยัด้านหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนโดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมากโดยนักศกึษาใหค้วามส าคญักบัหลกัสูตรเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน รองลงมาได้แก่หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยใหค้วามส าคญัระดบั
มาก ส่วนทางด้านความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอด
หลกัสูตรและสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้นักศกึษาใหค้วามส าคญัในระดบั
ปานกลาง   

ปัจจัยทางด้านอาจารย์ผู้สอน ในภาพรวมนักศึกษา                 
ให้ความส าคัญในระดับมาก และเมื่อพิจารณาปัจจัยรายข้อพบว่า
นักศกึษาให้ความส าคญัในระดบัมากในทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
อาจารย์ผูส้อนมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในวชิาทีส่อน อาจารย์ผู้สอนมี
ใบอนุญาตผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) หรอื ผูส้อบบญัชภีาษีอากรรบั
อนุญาต (TA)  

ปัจจยัทางด้านอาคารสถานที่ นักศึกษาให้ความส าคญัใน
ภาพรวมระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่
นักศกึษาให้ความส าคญัในระดบัปานกลางทัง้ทางด้านอาคารสถานที ่
หอ้งเรยีนและหอ้งสมดุ ส่วนทางดา้นทีจ่อดรถใหค้วามส าคญัระดบัน้อย  

ปัจจยัทางด้านการประกอบอาชพีนักศกึษาให้ความส าคญั
ระดบัมาก  และเมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ในทุกๆ ขอ้ทัง้ทางดา้นการประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย การหางานท า 
ความมัน่คงในการประกอบอาชพี และค่าตอบแทน   

ปัจจัยทางด้านอิทธิพลของบุคคลที่ เกี่ย วข้องกัน ให้
ความส าคญัในภาพรวมระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า
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อิทธิพลทางด้านบิดา มารดาและญาติพี่น้อง ครูอาจารย์แนะน า ให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง การตดัสนิใจด้วยตนเองและเลอืกตาม
เพือ่น ๆ อยู่ในระดบัน้อย  
 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ในการใชภ้าษาองักฤษในการ
เรยีนการสอนของหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น 
โดยภาพรวมนักศกึษาใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก(X  = 4.20) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าความคิดเห็นทัง้หมดอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ภาษาอังกฤษมคีวามส าคัญต่อการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจ  (X  = 
4.49) ผูป้กครอง/ครอบครวัมคีวามคาดหวงัใหผู้เ้รยีนมกีารพฒันาการที่
ดขี ึ้นในด้านภาษาองักฤษ (X  = 4.48) การศกึษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น
จ าเป็นต้องใชท้กัษะภาษาองักฤษ (X  = 4.37) ภาษาองักฤษช่วยใหน้ัก
บญัชไีดม้โีอกาสพฒันาตนเอง (X  = 4.35) นักบญัชมีคีวามพรอ้มด้าน
ภาษาจะได้ร ับโอกาสที่ดีในวิชาชีพมากขึ้น (X  = 4.26) การใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ควรเริ่มทีละน้อยจากการเรียนรู้
ค าศัพท์ การฝึกท าแบบฝึกหัด พัฒนาจนถึงการท าความเข้าใจ
กรณีศกึษาทีเ่ป็นภาษาองักฤษ (X  = 4.19) การใชภ้าษาองักฤษในสื่อ
การสอน เช่น PowerPoint ควรมกีารอธิบายขยายความรู้นัน้เป็น
ภาษาไทย เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในเนื้อหาสาระ (X  = 4.13) ผูป้กครอง/
ครอบครวัสนับสนุนใหม้กีารใชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอน (X  = 
4.04) ควรมกีารสอดแทรกภาษาองักฤษในบทเรยีนทุกวชิาด้านบญัช ี
(X  = 3.94) และแบบฝึกหดั/การบ้าน/กรณีศกึษา บางส่วน ควรเป็น
ภาษาองักฤษเพือ่ผูเ้รยีนจะไดเ้กดิความคุน้เคยกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ทีเ่กีย่วขอ้ง (X  = 3.79) ตามล าดบั 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิม่เติม นักศกึษาเห็นว่า ควรมกีจิกรรมส่งเสรมิภาษาองักฤษใหม้าก
ขึ้น เช่น การจดั English Camp  การสอดแทรกภาษาองักฤษใน
รายวชิา และการใช ้Text Book ในการเรยีนการสอน การปพูื้นฐาน
ภาษามาตั ้งแ ต่ เริ่มต้น เข้ามาในสถาบัน  เพื่อ ใช้พัฒนาความรู้
ความสามารถในภาษาองักฤษ 

 
5)การอภิปรายผล 
           การศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาหลกัสูตร
บญัชบีณัฑติของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นโดยรวม พบว่า
ปัจจยัทางดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการประกอบอาชพี และดา้นหลกัสูตร
การจดัการเรยีนการสอนมผีลต่อการตดัสนิใจระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของธนัยากร ช่วยทุกขเ์พื่อน (2557) [5] ซึ่งพบว่า ปัจจยั
ด้านหลกัสูตรและปัจจยัด้านอาจารย์ผู้สอนมผีลต่อการตัดสนิใจเลอืก
เรยีนในระดบัอุดมศกึษา [7] นอกจากนี้จ าลอง สุรวิงค์และนันทยิา น้อย
จนัทร์ (2559) [6]  ไดศ้กึษาพบว่า ดา้นแนวทางการจดัการเรยีนการ
สอน มผีลต่อการตดัสินใจเลอืกสถานศกึษาเอกชนให้บุตรหลานของ
ผู้ปกครองนักเรียนสูงสุด นอกจากนี้ ปัจจยัด้านอิทธิพลของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งพบว่าการตดัสนิใจเลอืกเรยีนด้วยตนเองอยู่ในระดบัมากซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของกนกพร ชยัประสทิธิ ์ (2551) [7] ทีพ่บว่า
บุคคลทีม่ผีลการตดัสินใจเรยีนต่อหลกัสูตรนานาชาติ คอื บดิามารดา 
และการตดัสนิใจดว้ยตนเอง 

การศกึษาความต้องการสอดแทรกภาษาองักฤษในการเรยีนการสอน
ของหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น นักศกึษา ให้
ความส าคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นภาษาองักฤษที่มี
ความส าคญัต่อการสื่อสารและการตดิต่อธุรกจิ นักบญัชมีคีวามพรอ้ม
ด้านภาษาจะได้รบัโอกาสที่ดีในวิชาชีพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกบัผล
การศกึษาของณฐัชา วฒันวไิลและจุฑามน สทิธผิลวนิชกุล(2555) ซึ่ง
พบว่า นักบญัชไีทยมปัีญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นอุปสรรค
ส าคญัที่ท าให้ไม่สามารถไดง้านทีด่เีนื่องจากผูป้ระกอบการมทีางเลอืก
มากขึ้น นอกจากนี้  ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและ             
บญัชมีหาบณัฑิต คณะบญัชีมหาวทิยาลยัรงัสิตที่หลกัสูตรควรมกีาร
พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใหแ้ก่นักศกึษา (อรสิรา 
ธานีรณานนท์และคณะ ,2558) [8] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จรญัญา เทพพรบญัชากจิ (2556) [9] ซึ่งพบว่า การบรหิารหลกัสูตร
ควรพฒันาหลกัสูตรใหม่ทีห่ลากหลายน่าสนใจและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของตลาด และหลกัสตูรควรมคีุณภาพและมมีาตรฐาน  

 
6) สรปุ 
 ปัจจยัทางด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหลกัสูตร และด้านการ
ประกอบอาชพีมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการตดัสนิใจเลอืกศกึษาใน
หลกัสูตร ดังนัน้การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทัง้ทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบนัซึง่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ถอืเป็นหน้าทีห่ลกั
ของการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษานอกจากนี้นักศึกษายงัให้
ความส าคญักบัการสอดแทรกภาษาองักฤษในการเรยีนการสอน ดงันัน้ 
การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 
(International Education Standard : IES) ซึง่เน้นการวดัผลการเรยีนรู ้
(Learning Outcomes-Based) การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของไทย(Thai Financial Reporting Standards : TFRS) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International 
Financial Reporting Standards : IFRS) ทีป่รบัปรุงใหม่ รวมถงึการ
สอดแทรกภาษาองักฤษในการเรยีนการสอน โดยการใช ้Textbook สื่อ
การเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษเพื่อเพิม่ศกัยภาพของนักศกึษาให้
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

7) กิตติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ที่สนับสนุน
ทุนวิจัย  ขอขอบพระคุณคณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะ
บรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นทีม่สี่วนส าคญัท าใหง้านวจิยั
เรือ่งนี้ส าเรจ็เรยีบรอ้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและพฒันาสื่อการสอนออนไลน์ 
วชิาคอมพวิเตอรเ์บื้องต้น โดยใชร้ะบบ Moodle Cloud ได้สรา้งบทเรยีนและ
แบบทดสอบออนไลน์ ในการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จ านวน 30 คน ซึง่ไดว้ดัประสทิธภิาพทางการเรยีนก่อน
เรียนและหลังเรียนของผู้เรียน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 และ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีน รวมทัง้วเิคราะห์
ความคงทนทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลงัได้เรยีนรูจ้ากบทเรยีนออนไลน์ ใน
วชิาคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ ผลการศกึษาพบว่าบทเรยีนคอมพวิเตอรเ์บื้องต้นมี
ประสิทธภิาพอยู่ในเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ E1/E2 เท่ากบั 78.10/71.17 ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีน (X = 47.17) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรยีน (X = 34.63)และผูเ้รยีนมคีวามคงทนการเรียนรูอ้ยู่ในเกณฑห์ลงัจาก
เวลาผา่นไป 1 สปัดาห ์และ 30 วนัสรปุไดว้่าการสรา้งบทเรยีนออนไลน์ท าให้
ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาดขีึน้ 
ค าส าคญั: สื่อการเรยีนออนไลน์, มูเดลิคราวน์, ผลสมัฤทธิ,์ ความคงทนการ
เรยีนรู ้
 
1) บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาประยุกต์ใช้งาน
ทางดา้นการศกึษากนัอย่างแพร่หลาย ยกตวัอย่างเช่น การศกึษาผ่าน
บทเรยีนออนไลน์ E-learning ซึง่เครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีจ่ะสรา้งบทเรยีน
ออนไลน์ขึ้นมานัน้ก็มอียู่หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมในปัจจุบัน คือระบบ 
Moodle [1] เป็นระบบ Open Source ทีร่วบรวมเอกสารการสอนต่างๆ
ไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ มรีะบบตดิต่อสือ่สารระหว่างผูเ้รยีน และผูส้อนดว้ย
วธิ ีChat หรอื Web board นอกจากนี้ยงัม ีระบบแบบทดสอบ ระบบ
การบา้น ระบบการท ากจิกรรมต่างๆ และระบบการใหค้ะแนน หรอืการ
ประเมนิผลในการใชง้านทางดา้นการเรยีนการสอนผ่านระบบ Moodle 
อีกด้วย อย่างไรก็ตามระบบ Moodle ในอดตีจ าเป็นจะต้องมเีครื่อง
คอมพวิเตอร ์Server เพือ่ตดิตัง้ระบบและเป็นศนูยก์ลางในการใหเ้ครือ่ง
คอมพวิเตอร์ของผูเ้รยีนไดเ้ขา้มาทบทวนบทเรยีนและท าแบบทดสอบ 

ซึ่งท าใหเ้กดิความเสีย่งและการสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้ ปรบัปรุง
หรอืดแูลรกัษา 

งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอการใชร้ะบบ Moodle Cloud [2] สรา้ง
บทเรยีนออนไลน์เพือ่ใชใ้นการสอนวชิาคอมพวิเตอร์เบื้องต้น ซึ่งระบบ 
Moodle Cloud จะมคีวามแตกต่างจากระบบ Moodle แบบก่อนคอืไม่
จ าเป็นตอ้งมเีครือ่ง Server คอยใหบ้รกิาร และไมต่อ้งตดิตัง้ระบบลงบน
เครื่อง Server จงึท าใหล้ดค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ระบบ นอกจากนี้ยงั
ช่วยลดความเสีย่งในการดแูลรกัษาระบบลงไดเ้นื่องจากการท างานของ
ระบบจะท าอยู่บน Cloud computer ตัง้แต่การจดัการบทเรยีน จดัการ
ขอ้มูลของผูใ้ช้งาน ตดิตามรายงานผลผู้เรยีน การจดัการแบบทดสอบ
ก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีนแต่ละบทเรยีน ซึ่งท าให้มกีารใช้
งานทีส่ะดวกและงา่ยกว่าระบบ Moodle ในอดตี  

ในการทดสอบระบบ Moodle Cloud จะใช้กลุ่มตวัอย่างใน
การวจิยั คอืนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิชัน้ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2559 สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จ านวน 30 คน โดยการ
ทดสอบประสทิธภิาพบทเรยีนออนไลน์วชิาคอมพวิเตอร์พื้นฐาน เพื่อ
เปรยีบผลสอบก่อนเรยีน Pre-test และแบบทดสอบหลงัการเรยีน Post-
test เพื่อน าผลคะแนนสอบของนักศึกษา มาเปรยีบเทยีบผลคะแนน 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ทีส่รา้งขึน้  
 
2) วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนมูเดิลคราวนด์ วิชา
คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 

2.2 เพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีนออนไลน์บนมเูดลิคราวนด ์
วชิาคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน ตามเกณฑ ์70/70 

2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนของผูเ้รยีนจากบทเรยีนออนไลน์ วชิาคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 

2.4 เพือ่หาความคงทนในการเรยีนจากบทเรยีนออนไลน์บนมู
เดลิคราวน์ วชิาคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
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3) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
บณัฑิต อนุญาหงษ์ [3] ได้น าทฤษฎีเกณฑ์ 75/75 ของชยั

ยงค์ พรหมวงศ์ มาใช้วดัประสิทธิภาพในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา โดยในการสอนแต่ครัง้จะใหน้ักศกึษาได้
ท าแบบทดสอบวดัผลก่อนและหลงัเรยีนการอ่านภาษาองักฤษจ านวน 5 
บทเรียน ผลการทดลองพบว่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบของ
นกัศกึษาเฉลีย่ 80.07/53.92 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 

สวิาลยั จนิเจอื และ บสีุดา ดาวเรอืง [4] ไดพ้ฒันาบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนระบบมลัตมิเีดยีบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต ส าหรบั
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยใช้ Moodle ซึ่งเป็นระบบจดัการเรยีน
การสอนแบบ Open Source Software ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อช่วยในการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนในระบบออนไลน์ 

อนิรุทธ ์สตมิ ัน่ [5] ไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการ
สือ่สาร (Communication) มาประยุกต์ใชง้านใหก้บัผูเ้รยีน โดยน าระบบ
บรหิารจดัการเรยีนรู ้(Learning Management System : LMS) การใช้
ระบบอีเลริ์นนิ่งในการเรยีนการสอนในวชิา สื่อการศกึษาเบื้องต้น ใน
การทดสอบบทเรียนจะใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ านวน 38 คน มา
ทดสอบเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ ง ที่สร้างขึ้นจากนั ้นจะมีการท า
แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยตัง้เกณฑ์ประสทิธภิาพของ
บทเรยีนไว้ที ่80/80 ซึ่งผลคะแนนที่ไดค้อื 83.17/81.57 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้

มานพ ฉิมมา และผุสด ีบุญรอด [6] ได้ท าการออกแบบ
บทเรียนช่วยสอนในรายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครอืข่าย โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash ในการสรา้งเนื้อหาบทเรยีนแบบมลัตมิเีดยีหรอื
เรยีกว่า Interactive Multi Media Computer Assisted Instruction 
(IMMCAI) จากนัน้ให้นักศึกษาได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและเมื่อ
นักศกึษาเรยีนจบบทเรยีนจะต้องท าแบบทดสอบหลงัเรยีนอีกครัง้เพื่อ
วดัประสทิธภิาพในการเรยีนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ผลที่ไดค้อื บทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน มปีระสิทธิภาพ 82.57/81.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 

นิลุบล ทองชยั [7] ได้ประยุกต์ใชส้ื่อการสอนแบบออนไลน์ 
หรอือเีลริ์นนิ่ง มาเป็นเครื่องมอืช่วยเสรมิในการสอนวชิาภาษาองักฤษ 
ให้กบันักศกึษาจ านวน 21 คน เครื่องมอืที่ใช้สร้างบทเรยีนออนไลน์ 
และจดัการเรยีนการสอนคอืเวบ็ไซต์ http://elearningcoit.kru.ac.th เมือ่
นักศึกษาได้เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วจะต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
จากนัน้จงึจะเรยีนเสรมิในเนื้อหารายวชิาได้ ข ัน้ตอนสุดท้ายนักศกึษา
จะต้องกลบัมาท าแบบทดสอบหลงัเรยีนอีกครัง้เพื่อน าคะแนนทัง้สอง
ครัง้มาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ผลทีไ่ดค้อื 33.21/66.51 

กลัยาณี ยะสานตทิพิย์ และผศ. ดร.พสิุทธา อารรีาษฏร์ [8] 
ไดท้ าการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมภีาพ เสยีง และ
ภาพเคลื่อนไหว ประกอบการจดัการเรยีนรู้วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เรื่องระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ เพื่อประเมนิหาค่าประสทิธภิาพผล
การเรยีนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ผลที่ได้คอื 88.2/86.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์

ระดบัพอใช้ อกีทัง้ยงัมกีารวเิคราะห์ความคงทนหลงัจากการเรยีนเมื่อ
เวลาผ่านไป 7 วนั ต้องลดลงไม่เกนิ 10% และ 30 วนั ลดลงไม่เกนิ 
30%  ผลที่ได้คือ หลงัจากการเรยีนไป 7 วนัผู้เรยีนมคีวามรู้ลดลง 
4.73% และหลงัจากการเรยีนไป 30 วนัผูเ้รยีนมคีวามรูล้ดลง 15.76% 
ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

 จากงานวจิยัที่ผ่านมาพบว่าการสร้างสื่อการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ หรอือเีลริน์นิ่งส่วนใหญ่จะใชร้ะบบ Moodle ซึ่งมขีอ้จ ากดั
ดา้นการด าเนินการตดิตัง้ระบบทีต่อ้งใชเ้ครือ่ง Server ในการจดัการตวั
ระบบมคีวามซบัซ้อน และยากต่อการบรหิารจดัการ งานวจิยัฉบบันี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การพฒันาสื่อออนไลน์บนระบบ Moodle cloud ซึ่งเป็น
ระบบที่ก าลงัได้รบัความนิยมเป็นล าดบัต้นๆในการสร้างสื่อการสอน
ออนไลน์ เพราะผูส้อนกบัผูเ้รยีนสามารถใชง้านไดอ้ย่าง Real time และ
สามารถม ีInteractive ตอบสนองกนัในขณะใชง้านระบบได ้ อกีทัง้ยงั
ประหยดัค่าใชจ้่ายในการตดิตัง้ระบบหรอืจดัท าสื่อการสอนออนไลน์ใน
รปูแบบเก่าอกีดว้ย 
 
4) วิธีการด าเนินการวิจยั 
4.1 ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้คือ นักศกึษา
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น จ านวน 30 คน โดยให้
นักศกึษาท าแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และท าแบบทดสอบ
เมือ่เรยีนผ่านไปแลว้ 7 วนั และ 30 วนั 
 ขอบเขตด้านเนื้อหาคือ เนื้อหาบทเรียนในรายวิชา BUS-
210 (คอมพิวเตอร์เบื้องต้น) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 บทเรียน 
ประกอบดว้ย  บทเรยีนฮารด์แวรค์อมพวิเตอร์, บทเรยีนระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร์ และบทเรยีนเทคโนโลยสีารสนเทศ ในแต่ละบทเรยีน
ผู้วจิยัได้จดัท าแบบทดสอบจ านวนบทละ 20 ขอ้ เพื่อใช้ในการวดั
ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องนกัศกึษาดว้ย 
 ขอบเขตดา้นเวลา ใช้เวลาด าเนินการระหว่างภาคเรยีนที ่2 
ของปีการศกึษา 2559 ตัง้แต่เดอืน ตุลาคม 2559 ถงึเดอืน กุมภาพนัธ ์
2560 รวม 5 เดอืน 

4.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
Moodle [2] ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment คอืโปรแกรมโอเพนท์ซอร์ท Open Source 
ภายใตข้อ้ตกลงของ General Public License ถูกพฒันาขึน้โดย Martin 
Dougiamas มจีุดประสงค์เพื่อน ามาใชใ้นการจดัการรูปแบบการเรยีน
การสอนระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน จุดเด่นของ Moodle ทีเ่ป็นทีย่อมรบั
และใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหาบทเรียน , 
กจิกรรมในชัน้เรยีน, แบบทดสอบย่อยในแต่ละสปัดาห์การเรยีน, และ
สามารถพูดคุยโต้ตอบผ่านห้องสนทนาในโปรแกรม Moodle ได้แบบ
เรียลไทม์ ในส่วนของผู้เรียนจะได้ร ับประโยชน์จากการโปรแกรม 
Moodle คอืสามารถ Log in เขา้สู่ระบบมาทบทวนบทเรยีนทีเ่คยเรยีน
ในชัน้เรยีนไปแล้วไดทุ้กที่ทุกเวลา, และสามารถท าแบบทดสอบหรอื
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในโปรแกรมไดท้นัท ี   
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ระบบ Learning Management System (LMS) [2] คอืระบบ
ที่ท างานควบคู่กบักบั Moodle ซึ่ง LMS นัน้จะมหีน้าที่หลกัในการ
บรหิารจดัการในทุกๆส่วนการท างานของระบบ รวมถงึการเกบ็รวบรวม
ผลคะแนนการท าแบบทดสอบ จากนัน้น ามาค านวณคะแนนเพื่อตัด
เกรดใหก้บันกัศกึษาไดอ้ย่างอตัโนมตั ิ 

แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test [9] คอืวธิกีารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูผลคะแนนสอบของกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้น าผลคะแนนที่
ไดม้าเขา้สู่กระบวนการวเิคราะห์ผลการทดลองตามจุดประสงค์ของแต่
ละงานวิจัย นิยมน ามาใช้ในงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research design) เพื่อหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลระหว่าง 2  ตวัแปร 
และน าไปพสิจูน์เปรยีบเทยีบทฤษฎสีรุปผลการทดลองได ้ 
 เกณฑ์ประสทิธภิาพ E1/E2 [10] คอืเกณฑ์การวดัมาตรฐาน
ประสทิธภิาพของงานวจิยัหรอืสมมุตฐิานทีต่ ัง้ข ึ้น ความหมายของ E1 
คอืค่าเฉลี่ยของประสทิธภิาพก่อนการใช้เครื่องมอืหรอืกระบวนการที่
สร้างขึ้น ความหมายของ E2 คือค่าเฉลี่ยประสทิธิภาพหลงัการใช้
เครื่องมือหรือกระบวนการที่ส ร้างขึ้น  ตัวอย่ าง เกณฑ์การวัด
ประสทิธภิาพทีน่ิยมน ามาใชง้านเช่น 70/70, 80/80, 90/90 ขึน้อยู่กบั
รปูแบบและมาตรฐานของงานวจิยัในแต่ละงาน แต่ไม่ควรต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 ในการสรุปวิเคราะห์ผลเกณฑ์การวดัมาตรฐาน
สามารถท าได ้2 วธิคีอื วธิกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่างผลคะแนน
การท าแบบทดสอบก่อนและหลงัของประชากร (Pre-test และ Post-
test) ว่าเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้หรอืแย่ลงหลงัจากการใชเ้ครื่องมอืทีส่รา้ง
ขึน้ วธิกีารพจิารณาอกีวธิหีนึ่งคอืการหาดรรชนีประสทิธผิล (Effective 
Index) โดยค านวณจากสตูร ดรรชนีประสทิธผิล = (ผลรวมของคะแนน
หลังเรียนทุกคน - ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน) หารด้วย 
(จ านวนนกัเรยีนxคะแนนเตม็ - ผลรวมของคะแนนก่อนเรยีนทุกคน) 

4.3 ข ัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ

บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้, แบบทดสอบออนไลน์เพ่ือ
หาประสิทธิภาพของบทเรียน และแบบทดสอบเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนโดยมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

4.3.1 ขัน้ตอนการวิเคราะหเ์น้ือหา  
ขัน้ตอนนี้ เป็นการเตรียมหวัข้อและเนื้อหาให้กบับทเรียน

ออนไลน์ โดยในการก าหนดหวัขอ้บทเรยีนนัน้จ าเป็นจะต้องใหส้มัพนัธ์
กบัรายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ผู้วจิยัได้เลอืกหวัขอ้และเนื้อหามา
จัดท าบทเรียนออนไลน์ จ านวน 3 บท คือ บทเรียนฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์, บทเรียนระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และบทเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคญั ในการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน บรหิารจดัการงานต่างๆ ทัง้ในการเรยีน
และการท างานต่อไป  

4.3.2 ขัน้ตอนการออกแบบการสอน  
ขัน้ตอนนี้เป็นการเตรยีมหน้าหลกัในการเขา้สู่การเรยีนการ

สอนรายวชิาคอมพวิเตอร์เบื้องต้น โดยใชร้ะบบ Moodle cloud ซึ่งใน
แต่ละบทเรยีนจะมเีนื้อหาทีต่่อเนื่องกนัมกีารจดัท าหอ้งสนทนาระหว่าง

ผูส้อนกบัผูเ้รยีน นอกจากนี้ยงัมสีไลด์เนื้อหาทีน่ักศกึษาไดเ้รยีนในชัน้
เรียน รวมถึงเนื้อหาที่เป็นส่วนเสริมในแต่ละหวัข้อบทเรียน เพื่อให้
นกัศกึษาไดเ้ขา้มาทบทวนบทเรยีนภายหลงัจากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน ส่วน
ส าคญัของบทเรยีนออนไลน์คอื แบบทดสอบก่อนเรยีน Pre-test และ
แบบทดสอบหลงัการเรยีน Post-test ส าหรบัใหน้ักศกึษาไดเ้ขา้มาท า
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อน าผลคะแนนการสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผล 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ และประเมนิผลการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

4.3.3 ขัน้ตอนการพฒันาเน้ือหาบทเรียน  
ขัน้ตอนนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ บน Moodle 

cloud ซึ่งจะสร้างเนื้อหาของบทเรยีน เอกสารประกอบค าสอน และ
กจิกรรมต่างๆที่จะเกดิขึ้นในแต่ละบทเรยีนไว้ที่ระบบ เพื่อใหน้ักเรยีน
สามารถเขา้ถงึและศกึษาหาความรูไ้ดอ้ย่าง Real Time ผ่านระบบได ้
ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้การเรยีนในแต่ละบทดงัต่อไปนี้ 

บทเรยีนที ่1 ฮารด์แวรค์อมพวิเตอร ์(Computer Hardware) 
หวัขอ้การเรยีน 

- ยุคของคอมพวิเตอร ์
- ประเภทของคอมพวิเตอร์ 
- องคป์ระกอบคอมพวิเตอร์ 
- ฮารด์แวร ์(Hardware) 
- วธิตีรวจสอบฮารด์แวรค์อมพวิเตอร์ 

บทเรยีนที ่2 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ (Computer Network) 
หวัขอ้การเรยีน 

- ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
- ประเภทของเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
- องคป์ระกอบของเครอืขา่ย LAN 
- ซอฟต์แวรท์ีใ่ชส้ าหรบัจดัการเกีย่วกบัเครอืขา่ย  
- ตวักลางน าขอ้มลูทีใ่ชใ้นส าหรบัเครอืขา่ย LAN 
- ลกัษณะสญัญาณไฟฟ้าทีร่บัส่ง 

บทเรยีนที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
หวัขอ้การเรยีน 

- เทคโนโลย ีและ สารสนเทศ คอือะไร 
- ตวัอย่างการน า IT เขา้มาใชใ้นงาน 
- ระบบสารสนเทศ คอือะไร 
- ประเภทของระบบสารสนเทศ 
- ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.3.4 ขัน้ตอนการวิเคราะหข้์อมลูแบบทดสอบ  
ขัน้ตอนนี้เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจากผลคะแนนแบบทดสอบ 

Pre-test และ Post-test ของนักศึกษา โดยแบบทดสอบ Pre-test 
นักศกึษาทัง้ 30 คนจ าเป็นต้องท าแบบทดสอบจ านวน 20 ขอ้ เพื่อ
ประเมนิความรู้ก่อนเรยีน และนักศกึษาจะต้องท าแบบทดสอบ Post-
test จ านวน 20 ข้อ หลงัจากการเรยีนจบในแต่ละบท เพื่อประเมนิ
ความรู้หลงัเรยีน อีกทัง้นักศกึษาจะต้องท าแบบทดสอบหลงัจากการ
เรยีนรูผ้่านไปแลว้ 7 วนั และ 30 วนั จ านวน 60 ขอ้ จากทัง้ 3 บทเรยีน 
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บทเรียนละ 20 ข้อ เพื่อประเมนิความคงทนของความรู้ ที่ได้จาก
บทเรยีนออนไลน์บน Moodle cloud ดว้ย 
 
5.ผลการด าเนินการวิจยั 

5.1 ผลการพฒันาบทเรียนออนไลน์บนมเูดิลคราวน์ วิชา
คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 

ผู้วิจ ัยได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์บนมูเดิลคราวน์วิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย 3 บทเรียน คือ ฮาร์ดแวร์
คอมพวิเตอร์, ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยมตีวัอย่างหน้าเวบ็ไซต์บทเรยีนทีส่รา้งขึน้ดงัรปูที ่1 ถงึรปูที ่5  

 

 
รปูที ่1. หน้าจอหลกัเขา้สู่บทเรยีนวชิาคอมพวิเตอรเ์บื้องตน้ 

 
 รูปที ่1 แสดงหน้าหลกั เมือ่นักศกึษาท าการ Log in เขา้สู่
ระบบและเขา้สู่บทเรยีนวชิาคอมพวิเตอร์เบื้องต้นเรยีบรอ้ยแลว้ ในหน้า
แรกผูเ้รยีนจะพบกบัเนื้อหาวตัถุประสงค์การเรยีนของวชิา และเนื้อหา
ในแต่ละบทเรียนที่ผู้เรยีนจะได้เรียนในแต่ละสปัดาห์ รวมทัง้การจดั
กจิกรรมต่างๆ ระหว่างการเรยีน เช่น กระดานสนทนา บอร์ดสนทนา ที่
ผู้เรียนสามารถตัง้ค าถามหรือแชร์ความรู้ให้กบัสมาชิกผู้เรียนในชัน้
เรยีนได้ร่วมกนั ในส่วนของผู้สอนเองก็สามารถสัง่งาน จดัการขอ้มูล
หรอืสรา้งกจิกรรมต่างๆภายในบทเรยีนได ้

เนื้อหาบทเรยีนที ่1 ฮารด์แวรค์อมพวิเตอร ์(Computer Hardware) 

 
รปูที ่2 บทเรยีนออนไลน์บทที่ 1 

รปูที ่2 แสดงหน้าจอเมือ่ผูเ้รยีนคลกิเขา้สู่บทเรยีนที ่1 จะพบ
กบัเนื้อหาโดยสรุปทีท่างผูส้อนไดจ้ดัเตรยีมไวร้วมถงึเนื้อหาทีเ่ป็น Slide 
การสอนในชัน้เรยีนในรูปแบบไฟล์ PDF สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัผู้เรยีนคอื
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวดัประสทิธภิาพการเรยีนรูจ้ านวน 20 ขอ้ที่
ผูเ้รยีนจ าเป็นจะตอ้งท าก่อนการเรยีนในชัน้เรยีน และแบบทดสอบหลงั
เรยีนหลงัจากเรยีนจบในบทเรยีนที ่1 ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์แลว้ เพื่อ
น าผลคะแนนมาวเิคราะหผ์ลต่อไป 

เนื้อหาบทเรยีนที ่2 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ (Computer Network) 

 
รปูที ่3 บทเรยีนออนไลน์บทที่ 2 

 
รปูที ่3 แสดงหน้าจอเมือ่ผูเ้รยีนคลกิเขา้สู่บทเรยีนที ่2 จะพบ

กบัเนื้อหาโดยสรุปทีท่างผูส้อนไดจ้ดัเตรยีมไวร้วมถงึเนื้อหาทีเ่ป็น Slide 
การสอนในชัน้เรยีนในรูปแบบไฟล์ PDF สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัผู้เรยีนคอื
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวดัประสทิธภิาพการเรยีนรูจ้ านวน 20 ขอ้ ที่
ผูเ้รยีนจ าเป็นจะตอ้งท าก่อนการเรยีนในชัน้เรยีน และแบบทดสอบหลงั
เรยีนหลงัจากเรยีนจบในบทเรยีนที่ 2 ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์แลว้ 
เพือ่น าผลคะแนนมาวเิคราะหผ์ล 
 
เนื้อหาบทเรยีนที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

 
รปูที ่4 บทเรยีนออนไลน์บทที่ 3 

 
รูปที ่4 แสดงหน้าจอเมือ่ผูเ้รยีนคลกิเขา้สู่บทเรยีนที่ 3 จะพบ

กบัเนื้อหาโดยสรุปทีท่างผูส้อนไดจ้ดัเตรยีมไวร้วมถงึเนื้อหาทีเ่ป็น Slide 
การสอนในชัน้เรยีนในรูปแบบไฟล์ PDF สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัผู้เรยีนคอื
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวดัประสทิธภิาพการเรยีนรู้จ านวน 20 ขอ้ที่
ผูเ้รยีนจ าเป็นจะตอ้งท าก่อนการเรยีนในชัน้เรยีน และแบบทดสอบหลงั
เรยีนหลงัจากเรยีนจบในบทเรยีนที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศแล้ว เพื่อ
น าผลคะแนนมาวเิคราะหผ์ล 

แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test 

 
รปูที ่5 แบบทดสอบ Pretest บทที ่1 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอแบบทดสอบออนไลน์ที่นักศกึษากลุ่ม
ตัวอย่างจะต้องท าเพื่อวดัประสิทธิภาพของการเรียนรู้ จากรูปเป็น
แบบทดสอบ Pre-test ของบทที ่1 จ านวน 20 ขอ้ เมื่อนักศกึษาท า
แบบทดสอบเสร็จระบบจะท าการบันทึกผลคะแนนไว้ เพื่อน าไป
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัคะแนนแบบทดสอบ Post-test  
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5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์บนมูเดิล
คราวน์ วิชาคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 

ในการวดัประสทิธภิาพของบทเรยีนออนไลน์ที่สร้างขึ้นจะใช้
เกณฑ ์E1/E2 โดย E1 คอืผลคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรยีนของ
นักศึกษา และ E2 คือผลคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนของ
นกัศกึษา ซึง่ผลคะแนนทีไ่ดจ้ะแสดงในตารางที ่1  
 

ตารางที ่1 :ตารางผลคะแนนการสอบแยกตามบทเรยีน 

 
จากตาราง 1 แสดงผลคะแนนการท าแบบทดสอบของนกัศกึษา 

โดยผลคะแนนแต่ละบทจะมคีะแนนเตม็ที ่N = 20 คะแนน รวมคะแนน 3 
บทเป็น 60 คะแนน ซึง่แต่ละบทเรยีนจะมคี่าเฉลีย่คะแนนของนักศกึษา
คอื บทที ่1 X = 15.2 คะแนน, บทที ่2 X = 14.03 คะแนน และบทที ่3 X 
= 17.63 คะแนน ผลคะแนนตามเกณฑ์ E1/E2 คือ 78.10/71.17 
ขอ้สงัเกตงานวจิยัคอืผลคะแนนทีไ่ดส้งูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 

5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนขอผูเ้รียน
บทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 

ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการหาผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังการใช้
บทเรียนบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  จากการ
เปรยีบเทยีบคะแนนระหว่างก่อนเรยีน (Pre-test) และคะแนนสอบที่ได้
จากการท าแบบทดสอบทา้ยบดเรยีนในแต่ละบท (Post-test) โดยใชว้ธิ ี
t-test ปรากฏดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 :ตารางค่าเฉลีย่ผลคะแนนการสอบ 

คะแนน 
จ านวน
ผูเ้รยีน 

คา่เฉลีย่ 
คะแนน
เตม็ 

Tค านวณ Tตาราง 

Pre-test 30 32.27 60 
9.730 1.697 Post-

test 
30 44.35 60 

 
จากตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ผลคะแนนการสอบของนักศกึษา 

จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนมคี่า
เท่ากบั 32.27 คะแนน และค่าเฉลีย่ของผลคะแนนการท าแบบทดสอบ
หลงัเรยีนเท่ากบั 44.35 คะแนน ซึ่งสามารถน าไปหาค่าสถติ ิT-Test ได้
ค่าเท่ากบั 9.730 จากนัน้ผู้วจิยัได้เปิดค่า T จากตารางได้ค่าเท่ากบั 
1.697 จะเหน็ไดว้่าค่า T ทีค่ านวณไดจ้ะมคี่ามากกว่าค่า T ทีเ่ปิดจาก
ตาราง ผู้ว ิจ ัยจึงท าการสรุปผลได้ว่าผลสัมฤทธิข์องการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มคีวามแตกต่างกนัระหว่างก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ผลคะแนนการท า
แบบทดสอบหลงัเรยีนยงัมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนเรยีนอกีดว้ย 

5.4 ผลการหาความคงทนในการเรียนจากบทเรียน
ออนไลน์บนมเูดิลคราวน์ วิชาคอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น 

ผู้วจิยัได้น าผลคะแนนที่ได้มาแยกออกเป็น 10% และ 30% 
เพื่อเปรยีบเทยีบความคงทนของการเรยีนในบทเรยีนว่าผลคะแนนที่
ลดลงกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ ตามตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 :ตารางค่าความคงทนของผลคะแนนสอบ 
คะแนนเฉลีย่ 
หลงัเรยีน 

คะแนนหลงั 
 7วนั 

คะแนนหลงั 
 30 วนั 

คะแนน 10% 30% คะแนน ลดลง คะแนน ลดลง 
47.17 4.72 14.15 42.70 4.47 37.80 9.37 

 
จากตารางที ่3 แสดงผลคะแนนเฉลีย่ค่าความคงทนหลงัการ

เรียนบทเรียนออนไลน์ ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ ผลคะแนนหลงัจากที่
นกัศกึษาไดเ้รยีนไปเป็นเวลา 7 วนั คะแนนจะต้องลดลงในช่วง 10% มี
ค่าเฉลี่ยไม่เกนิ 4.72 ผลคะแนนจากการค านวณของผู้วจิยัมคี่าเฉลี่ย 
4.47 และเกณฑ์การวดัผลคะแนนหลงัจากเรยีนเป็นเวลา 30 วนั ผล
คะแนนจะตอ้งลดลงในช่วง 30% มคี่าเฉลีย่ไม่เกนิ 14.15 ผลคะแนนจาก
การค านวณของผู้วจิยัมคี่าเฉลีย่ 9.37 ซึ่งผลคะแนนทัง้ 2 ช่วงเวลามี
ค่าเฉลีย่ทีน้่อยกว่าเกณฑ์ทีต่ ัง้ไว ้จงึสรุปไดว้่าการท าบทเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ในครัง้นี้สามารถช่วยใหน้กัศกึษาสามารถจดจ าเนื้อหาของ
บทเรยีนไดอ้ย่างคงทนอยู่ในเกณฑท์ีร่บัได ้
 
6) สรปุผลการวิจยั 

จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์วิชา
คอมพวิเตอรเ์บื้องต้น ทีน่ า Moodle cloud มาช่วยในการพฒันาสื่อการ
สอน การบรหิารจดัการกจิกรรมในชัน้เรยีน และการสรา้งแบบทดสอบ
ในชัน้เรยีน ซึ่งจะได้ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรยีนและ
แบบทดสอบหลงัเรยีนมาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดผ้ลสรุปว่า ผูเ้รยีนมี
ผลสัมฤทธิ ใ์นการเรียนรู้สู งขึ้น  โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยการท า
แบบทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 อีกทัง้ในส่วนของความคงทนการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนหลงัการเรยีนรู ้7 วนัและ 30 วนั กย็งัคงอยู่ในเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้
ในอนาคตผูว้จิยัมแีนวคดิทีจ่ะเพิม่บทเรยีนออนไลน์ ตวัอื่นเช่น Google 
class มาท าการทดลองเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบั Moodle cloud 
และเพิ่มการแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อพิจารณา 
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูร้ะหว่าง 2 รปูแบบ 
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บทคดัย่อ 

การผลติ Rotary Valve มกีระบวนการด าเนินงานหลายขัน้ตอนใช้

เวลาผลติค่อนขา้งนานและเกดิความสูญเปล่าขึน้ งานวจิยันี้ประยุกตใ์ชก้าร

จดัการสายธารคุณค่าและหลักการของลีนในกระบวนการผลิต Rotary 

Valve เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติและวดัผลการปรบัปรุง

จากเวลาในการผลติรวม  ผลการปรบัปรงุท าใหส้ามารถลดขัน้ตอนการผลติ

ลงจาก 12 ข ัน้ตอนเป็น 10 ข ัน้ตอน ลดเวลาในการผลิตรวมลงร้อยละ 

65.49 และลดจ านวนแรงงานทีใ่ช้ในการผลติจาก 3 คนเป็น 1 คน เมื่อ

ค านวณเป็นต้นทุนสามารถลดต้นทุนในการผลติลงได้รอ้ยละ 31.43 และ

สามารถโยกแรงงานส่วนเกนิไปปฏบิตังิานในต าแหน่งอื่นได้ 

ค าส าคญั: การผลติแบบลนี, การจดัการสายธารคณุค่า,โรตารี ่วาวล ์ 
 
Abstract 

There has been many wastes occurring in the complex 

rotary valve production process with many steps. This study aims to 

apply the lean concept and value stream management to the rotary 

valve production process for efficiency improvement measured by its 

total production time. After the improvement, it found that production 

time was reduced by 65.49 %, effecting from reduction of the 

implementation steps, from 12 to 10 steps. Hence can reduce the 

number of the workforce, assigning a job to one person. The 

company can save its operating cost by 31.43%. The excess 

workforce can be assigned to other jobs. 

Keywords:  Lean Manufacturing, Value Stream Management,  
Rotary Valve      
                      

1. บทน า 
บทความฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลติชิน้งาน Rotary Valve โดยการประยุกต์ใช้หลกัการ
จดัการสายธารคุณค่าและหลกัการของลนี โดยวดัผลการปรบัปรุง
กระบวนการจากเวลาในการผลติรวม  ธุรกจิโรงกลงึในปัจจุบนัเป็น

ธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนไม่สูงมากนักโดยมเีครื่องจกัรกลเป็นส่วนส าคญั
ในกระบวนการผลติ ซึง่ช่วยลดเวลาในการผลติลงเป็นอย่างมาก การ
ท าธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยแรงงานที่มีความรู้ ทกัษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงต้องมคีวามรู้ทางด้านเครื่องจกัรกล 
เครือ่งมอืช่างประเภทต่างๆ ดว้ย ในสถานการณ์ทีธุ่รกจิอุตสาหกรรม
มกีารแขง่ขนัมากขึน้ คู่แขง่รายใหมเ่กดิขึน้เป็นจ านวนมาก ในขณะที่
ต้นทุนวตัถุดบิและค่าจ้างแรงงานต่างก็เพิม่ขึ้น ธุรกจิจงึต้องรบีเร่ง
ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการผลติเพื่อให้สามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของลูกค้าได้ทนัท่วงท ี บริษัท KLD Engineering 
จ ากดั เป็นผู้ผลติชิ้นงาน Rotary Valve ซึ่งเป็นส่วนประกอบใน
เครื่องจักรส าหรับบรรจุสารเคมีลงขวดหรือซองผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานผลติแชมพูและผลิตภณัฑ์น ้ายาในกลุ่มบรษิัทยูนิลเิวอร์ โฮ
ลดิง้  Rotary Valve ท าหน้าทีค่วบคุมการเปิด-ปิดวาวล์ส าหรบับรรจุ
สารเคมลีงซองบรรจุภณัฑ์  ชิ้นงาน Rotary Valve มกีารเคลื่อนที่
ตลอดเวลาในขณะปฏบิตัิงานท าให้เกดิการสกึหรอได้ง่าย  บรษิัท 
KLD Engineering จ ากดั มยีอดค าสัง่ซื้อ Rotary Valve จากลูกคา้
รายหลกัในแต่ละเดอืนเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากการผลติชิ้นงาน
ดงักล่าวมกีระบวนการด าเนินงานหลายขัน้ตอนและใช้เวลาผลิต
ค่อนข้างนาน ในกระบวนการผลิตมีความสูญเปล่าเกิดขึ้นและมี
ปัญหาในการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า ระบบการผลิตแบบลีนเป็น
แนวคดิทีส่รา้งการไหลแบบทีล่ะชิ้น (One-piece flow) อย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นการก าจดัความสูญเปล่าทีไ่ม่เพิม่คุณค่าใหแ้ก่สนิคา้ดว้ย
วธิกีารวเิคราะห์และจดัการสายธารคุณค่า และเขยีนเป็นแผนภาพ
สายธารคุณค่า (Value stream map: VSM) จากนัน้จงึค้นหา
กิจกรรมในกระบวนการ ระบุความสูญเปล่าและวิเคราะห์แนว
ทางการปรบัปรุงกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ [1-2] 

 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การผลิตแบบลีน  ประกอบไปด้วย 5 หลกัการพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ 1) การระบุคุณค่า (Identify Value) โดยเจาะจงคุณค่าในตวั
สนิค้าตามมุมมองและความต้องการของลูกค้าที่มต่ีอตวัสนิค้า  2) 
การก าหนดสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping) ของ
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กระบวนการผลิตสินค้า ตัง้แต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึง
กระบวนการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุ
ปัญหาในระหว่างกระบวนการผลติทัง้หมดไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน้ 3) 
การไหล (Flow) ของชิ้นงานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
ปราศจากการรอคอย ชิ้นงานไหลไปทลีะชิ้น ( One piece flow) ไป
ยงักระบวนการถดัไปเพื่อสร้างความสมดุลในการผลติ 4) ระบบดงึ 
(Pull system) เมือ่มคีวามตอ้งการจากลกูคา้จะเกดิการดงึวตัถุดบิทีม่ ี
อยู่ในคลงัสนิค้าเพื่อน ามาผลติ เป็นการป้องกนัการผลติเกินความ
ตอ้งการ 5) ความสมบรูณ์แบบ (Perfection) ในทุกกระบวนการผลติ 
เมื่อได้ปฏบิตัิตามหลกัการขอ้ 1 ถึง 4 และพฒันาอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกบัการควบคุมกระบวนการดว้ยวงจร PDCA (Plan–Do–Check-
Act) เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน [1-2]  
 2.2 ความสูญเปล่า ในกระบวนการผลติพบว่ามคีวามสูญ
เปล่า 7 ประการ ได้แก่ 1) การผลิตมากเกินความจ าเป็น 
(Overproduction) โดยมกีารผลติสนิคา้เกนิความต้องการของลูกค้า 
ส่งผลให้ไม่มทีี่จดัเก็บชิ้นงาน  2) การรอคอย (Waiting) ในระหว่าง
กระบวนการผลิต  3)  การขนย้ายที่ไม่จ าเ ป็น (Unnecessary 
Transportation)  เนื่ องจากขาดการวางแผนในการขนย้าย  4) 
กระบวนการผลิตที่มีข ัน้ตอนมากเกินไป (Over Processing) 
ก่อให้เกดิต้นทุนสนิค้าโดยไม่จ าเป็น 5) สนิค้าคงคลงัที่มากเกนิไป 
(Excess Inventory) เกิดจากการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า ท าให้มตี้นทุนในการเก็บรกัษาเพิ่มขึ้น 6) การ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น (Unnecessary Movement) เนื่องจากขาด
การจดัระเบยีบอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการท างาน 7) งานเสยี (Defects) 
ท าใหเ้กดิตน้ทุนในการผลติ [3-4] 
            2.3  การจดัการสายธารคุณค่า (Value Stream 
Management) เป็นแนวทางจดัระบบสายการผลติให้มคีวามสมดุล
และต่อเนื่องเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดใหแ้ก่กระบวนการผลติ ท า
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ
สูงสุด ประกอบไปดว้ย 8 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) การมุ่งมัน่สู่ลนี ดว้ยการ
น าระบบการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใชก้บัองค์การอย่างต่อเนื่อง 2) 
การเลอืกสายธารคุณค่าเพื่อท าการปรบัปรุง เพื่อขจดัความสูญเปล่า
ออกไปจากกระบวนการผลิต  ท าให้กระบวนการผลิต เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุดซึง่สามารถท าการคดัเลอืกได ้2 วธิ ีวธิแีรกใชก้าร
วเิคราะห์ปรมิาณของผลติภณัฑ์ (Product–Quantity: PQ Analysis) 
โดยพจิารณาเลอืกผลติภณัฑ์ทีม่คีวามส าคญัที่สุดของบรษิทั หรอืมี
ค าสัง่ซื้อมากและเป็นประจ า เป็นตัวเลือกมาท าการปรบัปรุงเป็น
อันดับแรก  วิธีที่สองเป็นการวิเคราะห์เส้นทางของผลิตภัณฑ ์
(Product–Routing Analysis) ในกรณีที ่PQ Analysis ไม่ชดัเจนให้
ใชว้ธินีี้ร่วมด้วย  3) การเรยีนรู้เรื่องลนี เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการของลี
นอย่างแทจ้รงิและสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นขัน้ตอนของการเขยีน
แผนภาพสถานะปัจจุบันได้ 4) การวาดแผนภาพสายธารคุณค่า
สถานะปัจจุบนั ซึ่งจะช่วยใหเ้หน็ภาพกระบวนการผลติทีช่ดัเจนและ
สามารถคน้หาความสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติเพื่อ
ก าจดัออกไปได ้5) ก าหนดมาตรวดัแบบลนี 6) การวาดแผนผงัสาย
ธารคุณค่าสถานะอนาคต ซึง่เป็นแผนภาพกระบวนการใหม่ภายหลงั
การปรบัปรุง 7) จดัท าแผนงานไคเซ็น เพื่อการปรบัปรุงและพฒันา

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยทุกคนในองคก์ารมสี่วนร่วมในการจดัท า 
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่กระบวนการท างาน  8) น าแผนงานไป
ปฏบิตัผิ่านกจิกรรมไคเซ็น โดยพนักงานเป็นผูค้ดิคน้ขึน้เพื่อช่วยให้
การท างานงา่ยขึน้ สะดวกและมปีระสทิธภิาพ [1,5-6]  
              2.4 หลกัการ ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-
Simplify) เป็นหลกัการในการปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานใหม่ดว้ยการ
ก าจดั การรวมกนั การจดัใหม่ และการท าให้ง่าย เพื่อลดความสูญ
เปล่าทีม่อียู่ในกระบวนการลง [3] สามารถน าหลกัการ ECRS ไปใช้
ในส่วนงานหลกัของโรงงานและส่วนงานสนบัสนุน เพือ่ใหก้ารท างาน
มคีวามรวดเรว็ แมน่ย า และถูกตอ้งมากยิง่ขึน้  
 
3. การด าเนินงานวิจยั 

ผูว้จิยัลงปฏบิตัิการเก็บขอ้มูลการผลติชิ้นงาน Rotary Valve  
ในพื้นทีต่ ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึเดอืนมกราคม 2559 เพื่อ
ใชเ้ขยีนแผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบนั ด าเนินการวเิคราะห์
และปรบัปรุงสายการผลติตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ ถงึเดอืนมถุินายน 
2559 และวดัประสทิธภิาพของการปรบัปรุงกระบวนการผลติชิ้นงาน 
Rotary Valve จากเวลาในการผลติรวม  ในการศกึษาด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ศกึษาสภาพปัจจุบนัของสายการผลติ Rotary Valve  
2. เขียนแผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบัน (Value 

Stream Mapping - Current State) 
3. วิเคราะห์แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบันและ

วางแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปัญหา  
4. ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแผนและ

เปรยีบเทยีบผลการปรบัปรุง 
5. เขียนแผนภาพสายธารคุณค่าสถานะอนาคต (Value 

Stream Mapping-Future State) เพื่อใชเ้ป็นแผนปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในการผลติชิ้นงาน Rotary Valve มขี ัน้ตอนด าเนินการ 12 
ขัน้ตอน (รูปที่ 1) โดยมเีครื่องจกัรประจ า 4 สถานี ได้แก่ สถานี
เครือ่งตดั เครือ่งกลงึ เครื่องเจาะ และสถานีเครื่องสวมอดั เมือ่จดัท า
แผนภมูกิระบวนการของการผลติชิน้งานปรากฏดงัตารางที ่1 

 

 
                      รปูที ่1: ขัน้ตอนการผลติชิน้งาน Rotary Valve 
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ตารางที ่1 แผนภมูกิระบวนการก่อนการปรบัปรุง  

 
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 การวิเคราะหแ์ผนภาพสายธารคณุค่าสถานะปัจจบุนั  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่ากลุ่มบรษิัทยูนิลเิวอร์ โฮลดิ้ง 
ซึ่งเป็นลูกคา้รายหลกัมคีวามต้องการชิ้นงาน Rotary Valve จ านวน 
4  ชิ้นต่อเดอืน ในสายการผลตินี้มพีนักงาน 3 คน พนักงานท างาน 
22 วนัต่อเดอืน หรอื 420 นาทต่ีอวนั ในกระบวนการชิ้นงาน Rotary 
Valve ม ี12 ข ัน้ตอนหลกัใน 4 สถานีเครื่องจกัร เมื่อเขยีนวิธี
ปฏบิตังิานดว้ยแผนภมูกิระบวนการ (ตารางที ่1) พบว่ากระบวนการ
ท างานประกอบดว้ยงาน 26 รายการ แบ่งเป็นงานปฏบิตักิาร 18  

 
 

 
 

 
รายการ การเคลื่อนยา้ย 7 รายการ และการตรวจสอบ 1 รายการ 
เวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติชิ้นงานรวมทัง้สิ้น 178 นาท ี18 วนิาท ี
ต่อชิ้น  มรีะยะทางในการเคลื่อนย้ายรวม 122 เมตร และมเีวลารอ
คอย 96 นาที 56 วินาที แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบัน
ปรากฏดงัรปูที ่2  

จากการวเิคราะห์พบว่าสายการผลติมกีารจดักระบวนการ
ท างานที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของงาน กระบวนการเจาะรูของ
แกนเพลา SUS316 และ Teflon มกีารแยกเจาะแลว้จงึมาสวมอดั
ภายในหลัง เกิดการรอคอยในขณะที่พนักงานกลึงขึ้นรูปแกน 
SUS316 งานที ่19 และ 20 ในการอุดรูกนัเคลื่อนของแกนเพลาท า
ให้กระบวนการผลิตกินเวลานานมากขึ้น นอกจากนี้ยงัพบว่าการ
ปรบัตัง้เครื่องจกัรในแต่ละสถานีท าให้เกิดการรอคอย การปรบัตัง้
ระยะเจาะ ความแม่นย าและความรวดเรว็ในการเจาะสามารถใชจ้ิ๊ก 
(Jig) ช่วยได้ เมื่อน าแนวทางปรับปรุงมาเขยีนแผนภาพสายธาร
คุณค่าสถานะอนาคต (รูปที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบตัิการและ
ตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 
4.2 การปรบัปรงุกระบวนการผลิต 

หลงัจากทีไ่ดท้ าการปรบัปรุงกระบวนการผลติตามหลกัการ 
ECRS โดยการก าจดั การรวมกนั การจดัใหม่ และการท าให้ง่าย 
เพื่อลดความสูญเปล่าที่มีอยู่ ในกระบวนการลง ท าให้งานใน
กระบวนการผลติชิน้งาน Rotary Valve ลดลงเหลอื 15 รายการ การ
ปรบัปรุงผงั Layout ของสายการผลติให้เป็นแบบเซลล์ (Cellular 
Layout) โดยรวมเครื่องจกัรทีใ่ช้ในการผลติชิ้นงาน Rotary Valve 
เข้ามาอยู่ในพื้นที่การผลิตเดียวกนั ท าให้เกิดความคล่องตัวและ
ต่อเนื่อง ระยะทางที่ใช้ในการผลิตลดลง สามารถลดเวลาการ
เคลื่อนย้ายชิ้นงานระหว่างการผลิต ท าให้กระบวนการผลิตมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ แผนภูมกิระบวนการหลงัการปรบัปรุงปรากฏ
ดงัตารางที ่2  
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ตารางที ่2 แผนภมูกิระบวนการหลงัการปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 

4.3 แผนภาพสายธารคณุค่าสถานะอนาคต 
หลงัจากการปรบัปรุงกระบวนการจงึเขยีนแผนภาพสายธาร

แห่งคุณค่าเพื่อใช้เป็นแผนการพฒันาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ดงัรปูที ่3 
 
5. สรปุผลการวิจยั 

การประยุกต์หลกัการของลนีและการจดัการสายธารคุณค่า
ในสายการผลิตชิ้นงาน Rotary Valve ของธุรกจิงานกลึงท าให้
สามารถลดเวลาในการผลติชิ้นงานลงจากเดมิ 178 นาท ี18 วนิาท ี
เหลอืเป็น 61 นาท ี 32 วนิาท ีลดลงคดิเป็นร้อยละ 65.49 โดย
ขัน้ตอนในกระบวนการผลิตจากเดิม 12 ข ัน้ตอนเหลือเพียง 10 
ข ัน้ตอน ประกอบดว้ยงานในแผนภูมกิระบวนการทัง้สิ้น 15 รายการ  
และลดพนักงานลงจากเดมิ 3 คน เหลอื 1 คน  เมื่อค านวณเป็น
ต้นทุน การปรบัปรุงสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้จากเดิม 
442,800 บาทต่อปี เหลือเป็น 303,600 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
31.44 และมแีรงงานส่วนเกนิไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นสายการผลติอื่นของ
โรงงานได ้ 
 การจัดการสายธารคุณค่าเพื่อขจัดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลติโดยใช้เทคนิค ECRS และแผนภูมกิระบวนการ
ร่วมกันท าให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถผลิต
ชิ้นงานไดร้วดเรว็และมากขึน้ สายการผลติสามารถน าไปสรา้งเป็น
มาตรฐานในการท างาน นอกจากนี้ยงัสามารถใชแ้ผนภาพสายธาร
คุณค่าสถานะอนาคตเป็นเครื่องมอืในการติดตามและปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิานในสายการผลติชิน้งาน Rotary Valve ได ้

 
 

รปูที ่3 แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะอนาคต 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติและความตัง้ใจในการใช้งานนาฬิกาอจัฉริยะ 
โดยใช้แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี 

Factors Effecting Attitude and Intention to Use Smart Watch 
By using the Technology Acceptance Model 
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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศกึษาปัจจยั
การยอมรบัเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชน้าฬกิาอจัฉรยิะ 2) เพื่อ
ศกึษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชน้าฬกิา
อจัฉรยิะ 3) เพื่อศกึษาทศันคตติ่อนาฬกิาอจัฉรยิะทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
นาฬิกาอัจฉริยะ การวิจัยครัง้นี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 415 
ตวัอย่าง โดยใชส้ถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติถดถอยพหุคูณ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า การรบัรู้เรื่องคุณประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์และความง่ายในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อทศันคติต่อ
นาฬิกาอัจฉริยะ นอกจากนัน้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อทศันคตติ่อนาฬกิาอจัฉรยิะ และทศันคตติ่อนาฬกิาอจัฉรยิะ
ส่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชน้าฬกิาอจัฉรยิะ  
ค าส าคัญ: นาฬิกาอัจฉริยะ การยอมรับเทคโนโลยี , ส่วนประสมทาง
การตลาด, ทศันคต,ิ การตดัสนิใจซือ้ 
 
ABSTRACT 

This research had three purposes, 1) To identify the effect 
of technology acceptance factors on attitude to smart watch, 2) to 
identify the effect of marketing mixes on attitude to smart watch, and 3) 
to identify the effect of attitude to smart watch on intention to use smart 
watch. A total of 415 consumers responded to this survey. The 
frequency, percentage, Mean, Standard deviation, and multiple 
regression statistics were applied. The major findings from this studying 
included: 1) the perceived usefulness and ease of use of smart watch, 
were able to increase consumer attitude. 2) The marketing mixes 
affected on the attitude to smart watch, and 3) the attitude to smart 
watch affected on the intention to us smart watch. 
Keywords: Smart watch, Technology acceptance,Marketing mixes, 
Attitude, Purchasing decision 
 
บทน า 

การด าเนินชวีติของคนในสงัคมปัจจุบนันี้มคีวามยุ่งยากและ
ซับซ้อนต้องแข่งขนักับเวลาการท ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานออกก าลงักายกิจกรรมทางสงัคมต่างๆการด าเนินชวีิตที่ต้อง

ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองและทางสงัคมบางครัง้ความ
ยุ่งยากของกิจกรรมต่างๆเหล่านี้อาจจะท าให้เกิดการพลาดข้อมูล
ขา่วสารทีจ่ าเป็นของแต่ละคนในการรบัขอ้มลูขา่วสารต่างๆเหล่านี้ถอืว่า
เป็นสิง่ที่จ าเป็นในการด าเนินชวีติเพื่อแจ้งเตือนในสิง่ที่เราจ าเป็นต้อง
ทราบและการตดัสนิใจทีร่วดเรว็ทนัต่อความต้องการหรอืกจิกรรมต่างๆ
ดงันัน้การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางที่ดีและถูกต้องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินชวีติของคนในสงัคมทุกวนันี้จงึเป็นสิง่ที่
จ าเป็นในการตอบสนองของแต่ละความต้องการทัง้ในทางส่วนตวัและ
สงัคมการน าเทคโนโลยีที่มคีวามทนัสมยัเล็กกะทดัรดัพกพาสะดวก
เทคโนโลยรีวบรวมแอพพลเิคชัน่ต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานเป็นอีก
หนึ่งทางเลอืกส าหรบัแกไ้ขปัญหาต่างๆในชวีติประจ าวนัในปัจจุบนันี้มี
บริษัทยัก ษ์ ให ญ่ผู้น า ในด้ าน เทคโน โลยี เ ช่ น Apple, Microsoft, 
Samsung, Sony, Garmin ฯลฯได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์นาฬิกา
อจัฉรยิะ (Smart Watch) ทีส่ามารถตอบโจทย์ในการด าเนินชวีติใน
สังคมยุคดิจิตอลให้มีความสะดวกและทัน ต่อข้อมูลข่าวสารที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และแมน่ย าดว้ยขนาดทีเ่ลก็กะทดัรดัพกพา
สะดวกอกีทัง้ระบบปฏบิตักิารต่างๆ (Application/ Function) ทีช่่วย
อ านวยความสะดวก 
 

 
รปูที ่2 แสดงสดัส่วนการส่งจ าหน่ายนาฬกิาอจัฉรยิะของ 5 บรษิทัชัน้
น าของโลก 
ทีม่า : IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker. (2016) 
การศกึษาทางการตลาดของนาฬกิาอจัฉรยิะ. www.idc.com 

http://www.idc.com/
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จากข้อการศึกษาทางการตลาดของศูนย์ข้อมูลนานาชาติ 
(IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, 2016) 
เกีย่วกบัการส่งจ าหน่ายและส่วนแบ่งทางการตลาดเมือ่เทยีบระหว่างปี
ค.ศ. 2015 และ 2016 ท าใหผู้้วจิยัทราบว่าถึงแม้Apple Inc. จะเป็น
บรษิทัผูผ้ลตินาฬกิาอจัฉรยิะอนัดบัหนึ่ง 
 ทัง้นี้ผู้วจิยัพจิารณาว่าการรกัษาและการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดส าหรบัผลติภณัฑน์าฬกิาอจัฉรยิะนัน้ประกอบดว้ยปัจจยัอื่นๆ
นอกเหนือจากแบรนดส์นิคา้ความทนัสมยัของเทคโนโลยรีูปลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑ์ซึ่งเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละความตัง้ใจในการใช้
งานนาฬกิาอจัฉรยิะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาปัจจยัต่างๆโดย
ใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีส่วนประสมทางการตลาดและ
ทศันคติของผู้บริโภคต่อนาฬิกาอจัฉรยิะเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของ
ผลติภณัฑ์นาฬกิาอจัฉรยิะสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดการสือ่สารไปยงัผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งการรบัรูท้ ีส่่งผลต่อทศันคติ
ทีด่ขีองผูบ้รโิภคเพือ่น าไปสู่ความตัง้ใจในการใชง้านนาฬกิาอจัฉรยิะได ้
 
แนวคิดและทฤษฎีด้านการยอมรบัเทคโนโลยีใหม่ 

Technology acceptance model (TAM model) ในปี1986
เฟรดเดวิสได้น าเสนอแบบจ าลองใหม่ที่ใช้พื้นฐานของแบบจ าลอง
ทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (TRA Model) เรยีกว่าแบบจ าลองทฤษฎี
การยอมรบัเทคโนโลยหีรอืTechnology acceptance model (TAM 
model) ซึ่งไดร้บัการพฒันาโดยใชก้ารอธบิายและพยากรณ์พฤตกิรรม
การยอมรบัเทคโนโลยทีีม่นีวตักรรมใหม่ๆของแต่ละบุคคลเดวสิ (1986) 
สรา้งแบบจ าลองใหมอ่กีครัง้และไดป้ระยุกต์ใชจ้ากมุมมองทีห่ลากหลาย
ของเทคโนโลยเีดวสิได้ใช้แนวความคดิของตัวแปรภายนอกและแยก
เ ป็น2แนวคิดคือการ รับ รู้ปร ะ โยช น์ ในการ ใช้ งาน  (perceived 
usefulness; PU) และการรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน (perceived 
ease of use; PE) ซึ่งไดอ้ธบิายการใชง้านของเทคโนโลยขีองระบบ
สารสนเทศใหมเ่ดวสิไดจ้ ากดัความของการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน 
(PU) ว่าระดบัความเชือ่ของแต่ละคนในการใชง้านระบบทีเ่ฉพาะเจาะจง
ซึ่งจะช่วยใหป้ระสทิธภิาพการท างานของแต่ละคนดขีึน้ (Davis, 1986, 
p. 26) การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน (PE) ถูกจ ากดัความว่าระดบั
ความเชือ่ของแต่ละคนในการใชง้านระบบทีเ่ฉพาะเจาะจงซึ่งง่ายโดยไม่
ตอ้งใชค้วามพยายามทัง้ทางร่างกายและจติใจ (Davis, 1986, p. 26) เด
วสิอ้างว่าเมื่อระบบง่ายต่อการใช้งานจะท าให้ประสิทธิภาพของงาน
ไดร้บัการปรบัปรุงไปดว้ยการรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน (PE) มผีล
โดยตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (PU) เมือ่เปรยีบเทยีบปัจจยั
ทัง้2พบว่าการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (PU) จะเป็นปัจจยัตวัน าที่
ก าหนดความตัง้ใจในการใชง้านทัง้2ปัจจยัมคีวามเชือ่มโยงกบัทศันคตทิี่
น าไปสู่การใช้งาน (attitude towards use; A) โดยการทดสอบ
แบบจ าลองแต่การรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (PU) มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้าน (intension to use; I) 
 
 
 

 
 
รปูที3่การแสดงแบบจ าลองทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี (Technology 
acceptance model) 
ทีม่า : Davis. (1986). การศกึษาแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี. 
หน้า26. 
 
ขัน้ตอนการวิจยัและการวิเคราะหผ์ล 

ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัเชงิคุณภาพร่วมกบัการศกึษาแนวคดิ
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรุปตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาและวจิยั
เชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ ให้ได้ข้อสรุปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัผูว้จิยัก าหนดวธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยั
ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรบัการท าวจิยัเชงิปรมิาณผู้วจิยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยวธิกีารสรา้งแบบสอบถามโดยศกึษาแนวคดิ
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น ามาสรา้งกรอบแนวคดิของการวจิยั
ก าหนดตวัแปรต่างๆก าหนดตวัแปรและสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั 

การทดสอบคุณภาพแบบสอบถามแบบสอบถามที่ใช้เป็น
เครื่องมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ท าการตรวจสอบคุณภาพการ
ตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสรา้ง
ขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ (Subject matter specialists) จ านวน 3 ท่าน
เพื่อทดสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่
ละข้อว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นี้หรือไม่โดยใช้แบบ
ประเมนิความสอดคลอ้ง (IC or IOC: index of item – objective 
congruence) เพื่อหาดชันีความสอดคล้องระหว่างค าถามกบัประเด็น
หลกัของเนื้อหาขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะต้องมคี่าIOC เท่ากบัหรอืมากกว่า 
0.60 จงึถอืว่าขอ้ค าถามนัน้ใชไ้ดซ้ึ่งแบบสอบถามของงานวจิยันี้มดีชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัเนื้อหาเท่ากบั 0.92 และไม่มขีอ้
ค าถามใดทีม่คีะแนนความสอดคลอ้งน้อยกว่า 0.60 

การตรวจสอบความเชือ่ม ัน่ (Reliability) ผูว้จิยัไดต้รวจสอบ
ความเชือ่ม ัน่ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 คนและทดสอบความเชือ่ม ัน่ของแบบสอบถามโดย
ใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbachs’ alpha coefficient) 
แบบสอบถามมคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคัเท่ากบั 0.97 ซึง่มาก
ว่า 0.70จงึถอืว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชือ่ถอืสามารถน าไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 
สถิติที่ใช้และเกณฑ์การแปลผลการอธิบายลักษณะของ

ขอ้มลูไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยใีหม่และปัจจยั
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การตดัสนิใจซื้อสนิค้าเทคโนโลยกีารตอบแบบสอบถามผู้วจิยัเลอืกใช้
สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายลกัษณะของ
ขอ้มลูไดแ้ก่ค่าเฉลีย่เลขคณติรอ้ยละและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ประโยชน์ความง่ายในการใช้งานนาฬิกาอจัฉรยิะและส่วนประสมทาง
การตลาดต่อทศันคติที่น าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะให้มคีวาม
สมบรูณ์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาอจัฉรยิะ
ต่อทัศนคติที่น าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะให้มีความสมบูรณ์
ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติที่น าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอจัฉรยิะต่อ
ความตัง้ใจในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะให้มีความสมบูรณ์ผู้วิจ ัย
เลอืกใช้สถติิเชงิอนุมาน (Inference Statistics) การวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิพหุของตวัแปร (Multiple Regression) 

 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ปัจจยัสว่นบุคคล จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ 

  ชาย 193 46.50 
หญงิ 222 53.50 
อาย ุ     
17-22 ปี 43 10.40 
23-26 ปี 96 23.10 
27-30 ปี 65 15.70 
31-35 ปี 117 28.20 
36-40 ปี 94 22.70 
การศกึษา 

  ต ่ากวา่มธัยมปลาย 2 0.50 
มธัยมปลาย/ ปวช. 70 16.90 
ปวส./ อนุปรญิญา 75 18.10 
ปรญิญาตร ี 155 37.30 
ปรญิญาโท 106 25.50 
ปรญิญาเอก 7 1.70 
รายได ้     
น้อยกวา่ 20,000 บาทต่อเดอืน 144 34.70 
20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 120 28.90 
30,001-40,000 บาทต่อเดอืน 61 14.70 
40,001-50,000 บาทต่อเดอืน 34 8.20 
50,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไป 56 13.50 

 
 จากตารางที่ 1กลุ่มตวัอย่างทีรู่้จกันาฬกิาอจัฉรยิะและใชใ้น
การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ มีจ านวน 415ตัวอย่ างมีปัจจัยบุคคลด้าน
ประชากรศาสตรด์งันี้ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  เพศชายรอ้ยละ46.50 
อายุระหว่าง31-35ปีรอ้ยละ28.20มกีารศกึษาต ่าระดบัปรญิญาตรรีอ้ยละ
37.30ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยน้อยกว่า20,000 บาทต่อเดอืนร้อยละ
34.70  
 

ตารางท่ี 2ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการยอมรบั
เทคโนโลยีต่อทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉริยะปัจจยัย่อยด้านการรบัรู้
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ 

 
 

 จากตารางที่2แสดงให้เห็นว่าปัจจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์มีความส าคัญต่อทัศนคติต่ อนาฬิกาอัจฉริยะมี
ความส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.10 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.883) โดยพบว่ามปัีจจยัย่อยดา้นการเขา้สู่สงัคมออนไลน์ไดง้่ายขึน้อยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.13 รองลงมาคือปัจจัยย่อยด้าน
แอพพลเิคชัน่สามารถท าให้เขา้ถงึกจิกรรมต่างๆไดเ้ร็วปัจจยัย่อยดา้น
การส่งขอ้ความ, การเชค็ขอ้ความและการนัดหมายไดง้่ายขึน้และปัจจยั
ย่อยด้านการลดขัน้ตอนในการใช้โทรศพัท์หรอือุปกรณ์อื่นๆได้อยู่ใน
ระดบัปานกลางมคี่าเฉลี่ยเท่ากนัที่ 3.12  ล าดบัสุดท้ายคอืปัจจยัย่อย
ด้านการเข้าถึงข้อมูลส าคญัในชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดบัปานกลางมี
ค่าเฉลีย่ 2.99 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี3ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉริยะปัจจยัย่อยด้านการรบัรู้
ความง่ายในการใช้งาน 

 
 
 จากตารางที3่ แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายใน
การใชง้านมคีวามส าคญัต่อทศันคตต่ิอนาฬกิาอจัฉรยิะมคีวามส าคญัใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.855) โดย
พบว่ามปัีจจยัย่อยดา้นการตดิต่อกบัโลกออนไลน์ไดง้่ายและปัจจยัย่อย
ดา้นภาพรวมการใชง้านของนาฬกิาอจัฉรยิะง่ายอยู่ในระดบัปานกลางมี
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ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.13 ล าดบัทีส่ามคอืปัจจยัย่อยดา้นแอพพลเิคชัน่ท า
ให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้ง่ายอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี่ย  3.12 
ล าดบัทีส่ ีแ่ละหา้คอืปัจจยัย่อยดา้นการเรยีนรูร้ะบบในการใชง้านงา่ยและ
ปัจจยัย่อยด้านแอพพลเิคชัน่ต่างๆใช้งานง่ายอยู่ในระดบัปานกลางมี
ค่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัที ่3.01 และ 3.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

ค่าเฉล่ีย SD. การแปลผล 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.26 0.768 ปานกลาง 
ดา้นราคา 3.30 0.882 ปานกลาง 
ดา้นชอ่งทางจดัจ าหน่าย 3.44 0.771 มาก 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.25 0.878 ปานกลาง 
ดา้นการบรกิาร 3.42 0.824 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 3.34 0.825 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่4พบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมี

ความส าคญัต่อทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉรยิะมคีวามส าคญัในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉลีย่ 3.34 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.825) โดยพบว่ามปัีจจยั
ย่อยดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลีย่ 3.44 รองลงมา
คอืปัจจยัย่อยดา้นการบรกิารอยู่ในระดบัมากมคี่าเฉลี่ย 3.42  ล าดบัที่
สามคอืปัจจยัย่อยดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลีย่ 3.30 ล าดบั
ทีส่ ี่และห้าคอืปัจจยัย่อยด้านผลติภณัฑ์และดา้นผลติภณัฑ์อยู่ในระดบั
ปานกลางมคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนัที ่3.26 และ 3.25 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี5ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติต่อนาฬิกา
อจัฉริยะ 

ปัจจยัด้านทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉริยะ ค่าเฉล่ีย SD. การ
แปลผล 

สรา้งสรรค ์ 3.34 0.813 ปานกลาง 
บ่งบอกความเป็นตวัตน 3.09 0.815 ปานกลาง 
แตกตา่งจากนาฬกิาทัว่ไป 3.45 0.808 มาก 
ใชท้ ากจิวตัรเป็นความคดิทีด่ ี 3.20 0.847 ปานกลาง 
ชอบลกัษณะการใชง้าน 3.14 0.895 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.836 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที ่5 แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัดา้นทศันคตต่ิอนาฬกิา
อจัฉรยิะมคีวามส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.24 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.836) โดยพบว่ามปัีจจยัย่อยดา้นทศันคตทิีว่่าแตกต่างจาก
นาฬกิาทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 3.45 รองลงมาปัจจยัย่อยดา้น
ทศันคตทิีว่่าสรา้งสรรค ์มคี่าเฉลีย่ 3.34 ล าดบัทีส่ามคอื ปัจจยัย่อยดา้น
ทศันคตทิีว่่าใชท้ ากจิวตัรเป็นความคดิทีด่ ีมคี่าเฉลีย่ 3.20  
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตัง้ใจในการ
ใช้งานนาฬิกาอจัฉริยะ 

ปัจจยัด้านความตัง้ใจใน
การใช้งานนาฬิกาอจัฉริยะ 

ค่าเฉล่ีย SD. การแปล
ผล 

มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะซือ้มาใช้
งาน 

2.88 0.950 ปานกลาง 

ใชอ้ยา่งตอ่เนื่อง 3.13 0.943 ปานกลาง 
ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ 3.22 0.955 ปานกลาง 
ใชก้บัการออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ 

3.22 0.968 ปานกลาง 

จะแนะน าผูอ้ื่นใหใ้ชน้าฬกิา
อจัฉรยิะ 

3.01 0.930 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.949 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ความตัง้ใจในการใช้งานนาฬิกา

อจัฉรยิะมคีวามส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.09 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.949) โดยพบว่ามปัีจจยัย่อยที่ว่าจะใช้อย่างสม ่าเสมอและ
จะใชก้บัการออกก าลงักายสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 3.22 เท่ากนั รองลงมา
คอื จะใชอ้ย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่ 3.13 ล าดบัทีส่ามคอื จะแนะน าผูอ้ื่น
ใหใ้ชน้าฬกิาอจัฉรยิะ มคี่าเฉลีย่ 3.01  

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ประโยชน์ความง่ายในการใช้งานนาฬิกาอจัฉรยิะและส่วนประสมทาง
การตลาดต่อทศันคติที่น าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะให้มคีวาม
สมบรูณ์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัในการตดัสนิใจซื้อนาฬกิาอจัฉรยิะ
ต่อทัศนคติที่น าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะให้มีความสมบูรณ์
ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติที่น าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอจัฉรยิะต่อ
ความตัง้ใจในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะให้มีความสมบูรณ์ผู้วิจ ัย
เลอืกใช้สถติิเชงิอนุมาน (Inference Statistics) การวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิพหุของตวัแปร (Multiple Regression)และจากการทดสอบ
สมมตฐิานที ่1 
H0: ระดบัการยอมรบัเทคโนโลยีไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อนาฬิกา
อจัฉรยิะ 
H1: ระดบัการยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อทศันคตต่ิอนาฬกิาอจัฉรยิะ 
 
ตารางท่ี7การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหขุองตวัแปรด้านระดบั
การยอมรบัเทคโนโลยีกบัทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉริยะ 
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 จากตารางที7่เมื่อทดสอบความมนีัยส าคญัพบว่าค่าSig = 
0.000 (P<0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐานH1  
แสดงว่าการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งานนาฬิกาอจัฉรยิะ (PU)และการ
รบัรูค้วามง่ายในการใชง้านนาฬกิาอจัฉรยิะ (PE) มอีทิธพิลต่อทศันคติ
ต่อนาฬิกาอัจฉริยะอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่า 
AdjustedR2 = 0.447สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
ทศันคตต่ิอนาฬกิาอจัฉรยิะ = 1.244+0.395 (PU)+ 0.252 (PE)  
สมมตฐิานที ่2 
H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มอีทิธพิลต่อทศันคตต่ิอนาฬกิา
อจัฉรยิะ 
H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีิทธพิลต่อทศันคติต่อนาฬิกา
อจัฉรยิะ 
 
ตารางท่ี8การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหขุองตวัแปรด้านปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดกบัทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉริยะ 

 
 

จากตารางที8่เมื่อทดสอบความมนีัยส าคญัพบว่าค่าSig = 
0.000 (P<0.01) จึงปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐานH1  
แสดงว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์และการส่งเสรมิ
การตลาดมอีทิธพิลต่อทศันคตต่ิอนาฬกิาอจัฉรยิะอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าAdjusted R2 = 0.406 สามารถเขยีนสมการ
พยากรณ์ไดด้งันี้ 
 ทั ศ น ค ติ ต่ อ น า ฬิ ก า อั จ ฉ ริ ย ะ  =  1 . 1 2 1 + 0 . 4 3 7 
(Product)+0.138 (Place)+ 0.169 (Promotion) 
สมมตฐิานที ่3 
H0: ทศันคติต่อนาฬิกาอจัฉริยะไม่มอีิทธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้
นาฬกิาอจัฉรยิะ 
H1: ทศันคตต่ิอนาฬกิาอจัฉรยิะมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชน้าฬกิา
อจัฉรยิะ 
 
ตารางท่ี9การวิเคราะห์สถิติถดถอยเชิงพหุของตัวแปรด้าน
ทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะกับความตัง้ใจในการใช้นาฬิกา
อจัฉริยะ 

 
  
 จากตารางที9่เมื่อทดสอบความมนีัยส าคญัพบว่าค่าSig = 
0.000 (P<0.01) แสดงว่านาฬกิาอจัฉรยิะเป็นผลติภณัฑ์ทีบ่่งบอกความ
เป็นตัวตนการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะเพื่อท ากิจวัตรประจ าวันเป็น
ความคดิที่ดแีละชอบลกัษณะการใช้งานนาฬิกาอจัฉรยิะมอีิทธพิลต่อ
ความตัง้ใจในการใช้นาฬิกาอจัฉรยิะอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 
0.01 โดยมคี่าAdjusted R2= 0.540 สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ได้
ดงันี้  
 ความตัง้ใจในการใช้นาฬิกาอจัฉริยะ = 0.481+0.116 (บ่ง
บอกความเป็นตวัตน)+0.191 (ใชท้ ากจิวตัรประจ าวนัเป็นความคดิทีด่ี) 
+0.384 (ชอบลกัษณะการใชง้าน) 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

จากข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยแีละส่วนประสมทางการตลาดกบัทศันคตต่ิอนาฬกิาอจัฉรยิะ
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างการยอมรบั
เทคโนโลยแีละกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้างทศันคติต่อ
นาฬกิาอจัฉรยิะของผูบ้รโิภคใหเ้กดิทศันคตทิีด่สีงูสุด 

อกีทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อนาฬกิาอจัฉรยิะกบั
ความตัง้ใจในการใชน้าฬกิาอจัฉรยิะแสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการควร
ใชก้ลยุทธใ์นการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอนาฬกิาอจัฉรยิะเพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิ
ความตัง้ใจในการใชง้านนาฬกิาอจัฉรยิะสูงสุดอนัจะน าไปสู่การซื้อและ
น าไปใช้ประโยชน์ของผู้บรโิภคต่อไปโดยมขีอ้เสนอแนะในแต่ละด้าน
ดงันี้ 
 1.ด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานการสร้างการรับรู้
ประโยชน์ในการใชง้านเจา้ของผลติภณัฑ์นาฬกิาอจัฉรยิะควรพจิารณา
ถงึประโยชน์ในการเขา้ถงึขอ้มลูการส่งผ่านขอ้มลูการลดขัน้ตอนในการ
ท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่นๆโดยใช้การสัง่การผ่านนาฬิกา
อจัฉรยิะเพือ่ใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคในการเขา้สู่โลกออกไลน์ง่าย
และสามารถตอบสนองการใชง้านทีส่ะดวกรวดเรว็ 

2.ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งานเจ้าของผลิตภณัฑ์
นาฬิกาอจัฉรยิะควรพจิารณาถึงระบบการท างานที่ง่ายแอพพลิเคชัน่
ต่างๆของนาฬกิาอจัฉรยิะทีไ่มยุ่่งยากหรอืซบัซอ้นเกนิไป 

3. ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความ
คาดหวงัที่จะไดพ้บกบัการออกแบบทีด่งึดูดใจความทนัสมยัฟังก์ชัน่ใน
การใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนและเป็นผลิตภณัฑ์ที่มปีระโยชน์ต่อ
ผูบ้รโิภคอย่างชดัเจน  
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4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายควรพิจารณาถึงความ
น่าเชือ่ถอืของรา้นคา้และช่องทางการซื้อทีส่ะดวกต่อผูบ้รโิภคทีส่ามารถ
เขา้ถงึผลติภณัฑไ์ดง้า่ย 

5. ดา้นการส่งเสรมิการตลาดควรมกีารส่งเสรมิการขายเช่น
ลดราคามีของแถมและควรมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ประโยชน์และคุณสมบตัต่ิางๆของผลติภณัฑ์นาฬกิาอจัฉรยิะเพื่อสรา้ง
การรบัรูข้องผูบ้รโิภค 

6. ด้านทศันคติต่อนาฬิกาอัจฉรยิะเจ้าของผลิตภณัฑ์ควร
สร้างทัศนคติแกผู้บริโภคให้มต่ีอนาฬิกาอัจฉริยะในลักษณะรู้สึกว่า
นาฬิกาอัจฉริยะบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภคการใช้นาฬิกา
อจัฉรยิะในการท ากจิวตัรประจ าวนัเป็นความคดิที่ดแีละสร้างทศันคติ
ผูบ้รโิภคใหรู้ส้กึชอบลกัษณะการใชง้านนาฬกิาอจัฉรยิะ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวชิาการฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยความกรุณาและ
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากผศ.ดร. ธนัยมยัเจียรกุลอาจารย์ที่
ปรกึษาสารนิพนธ์ที่ได้ให้ค าชี้แนะและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆจนสาร
นิพนธ์ส าเร็จสมบูรณ์จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะบรหิารธุรกจิสาขาการจดัการวสิาหกจิ
ส าหรบัผูบ้รหิารสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ นทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูอ้นั
เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการท าการศึกษาครัง้นี้ และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารงานการศึกษาทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ
อย่างเตม็ทีแ่ละประสานงานดา้นต่างๆอย่างดเีสมอมา ขอขอบคุณผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดีรวบถึงขอบคุณครอบครวัและเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจในการท างานวิจัยฉบบันี้  ผู้ว ิจยัมคีวามคาดหวงัว่าบทความ
วิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการที่จ าหน่าย
ผลติภณัฑ์นาฬกิาอจัฉรยิะ (Smart watch) และเป็นประโยชน์ส าหรบั
การคน้ควา้ของผู้ที่สนใจต่อไปไม่มากกน้็อยหากมขีอ้บกพร่องหรอืไม่
สมบรูณ์ประการใดผูว้จิยัขออภยัเป็นอย่างสูงไวณ้ทีน่ี้ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่อง การศกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดกบัการ
ตดัสินใจในการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล มวีตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศกึษาระดับความส าคญัของปัจจยัการ
ส่งเสรมิการตลาดแต่ละรปูแบบในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทะเล
(2)ศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความส าคญัของปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดแบบ
ออนไลน์ และแบบออฟไลน์ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทะเลใน
การวจิยันี้ ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็
ขอ้มูล การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชงิพรรณนา ร่วมกบัการใช้สถิติเชงิอนุมาน 
ไดแ้ก่ Independent t test และ one-way ANOVA  

การวจิยันี้มขีอ้คน้พบทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) ระดบัความส าคญัของปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานขาย (ค่าเฉลี่ย= 3.90), การ
โฆษณา(ค่าเฉลี่ย= 2.94)การส่งเสรมิการขาย (ค่าเฉลี่ย= 2.55), การตลาด
ทางตรง (ค่าเฉลี่ย= 1.98)และการประชาสมัพนัธ ์(ค่าเฉลี่ย= 1.61)2) ปัจจยั
การส่งเสรมิการตลาดแบบออนไลน์มคีวามส าคญัในการเลอืกใชบ้รกิารอาหาร
ทะเลส าหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี 3)ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดแบบ
ออฟไลน์มคีวามส าคญัในการเลอืกใชบ้รกิารอาหารทะเลส าหรบัผูท้ีม่อีายุ 20-
29 ปี, 30-39 ปีและ 40-49 ปี 
ค าส าคัญ: ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ,
รา้นอาหารทะเล 
 
ABSTRACT 

The research on the topic of Comparison Study on Marketing 
Promotion to Buying Decision of Seafood Restaurants in Bangkok and 
Surroundings Area had two main objectives to study on 1) To study on 
important level of each marketing promotion 2) To study the 
comparison to marketing promotion between offline platform and online 
platform. Quantitative research used questionnaire survey method. The 
results were analyzed by using descriptive analysis and inferential 
analysis such as Independent t testand one-way ANOVA. 

The major findings in this research concluded: 1) Sorting the level 
of decision making factors in descending as followings: Personal selling 
factor (Mean = 3.90), Advertising (Mean = 2.94), Promotion factor 
(Mean = 2.55), Direct selling (Mean = 1.98), Public relation (Mean = 

1.68).  2) Online promotion was good for consumers under the age of 
50 years. 3) Offline promotion was good for consumers’age 20-29 
years, 30-39 years, and 40-49 years. 
Keywords:Marketing Promotion, Buying Decision,Seafood Restaurant 
 
1) บทน า 

ปัจจุบนัธุรกจิรา้นอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
เป็นธุรกจิที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเพราะอาหารเป็นสิง่จ าเป็นพื้นฐานใน
การด ารงชวีติของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบนัคนเมอืง หรอืผู้อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล นิยมรบัประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเรื่องความ
สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร ในการ
รบัประทานอาหารนอกบ้าน “อาหารทะเล” นับว่าเป็นทางเลอืกทีน่ิยม
อนัดบัต้นๆ ของคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจาก อาหาร
ทะเลนัน้มคีุณค่าทางอาหารสงู ประกอบกบัรสชาตคิวามสดของวตัถุดบิ
ที่มคีวามเฉพาะตัวเป็นเอกลกัษณ์ ผสานกบัน ้ าจิ้มซีฟู้ดส์ของไทยมี
ความจดัจา้นครบรส จงึเป็นทีน่ิยมของคนไทยทุกเพศทุกวยั จากปัจจยั
ขา้งต้นส่งผลท าให้มผีู้ลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารทะเลซีฟู้ดเป็น
จ านวนมากขึน้ ไมว่่าจะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้
ในลกัษณะของรา้นอาหารทีจ่ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ภตัตาคาร และ
รา้นอาหารขนาดเลก็ทีจ่ าหน่ายอาหารทีถู่กกว่ารา้นอาหารประเภทอื่น 

จากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั ทีผู่บ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลยงัคงเน้นการประหยดัค่าใช้จ่ายแต่ยงัคงนิยมรบัประทาน
อาหารนอกบ้านและท่องเที่ยวผ่อนคลายในวนัหยุดอยู่นัน้ร้านอาหาร
ขนาดกลางและเล็กจงึกลายเป็นทางเลอืกอนัดบัต้นๆของผู้บรโิภคใน
การเขา้ใชบ้รกิารธุรกจิรา้นอาหารนับว่ายงัเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโต
อย่างต่อเนื่องและมกีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้เนื่องจากมผีูป้ระกอบการรายใหม่
ทยอยเขา้มาในตลาดโดยเฉพาะรา้นอาหารรายย่อย อนัเป็นผลมาจาก
การลงทุนไม่สูงมากนักและระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสัน้สิ่งที่
ส าคญัทีสุ่ดคอืการปรบักลยุทธใ์นธุรกจิรา้นอาหารของผูป้ระกอบการให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทัง้ในด้านความสนใจในเรื่อง
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สุขภาพบรรยากาศที่ผ่อนคลายและการประหยัดค่าใช้จ่ายท าให้
ผูป้ระกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่ต้องมกีารปรบักลยุทธ์เพื่อช่วงชงิ
ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากทีสุ่ด (Positioning magazine Online, 
2004) 

ในภาพรวมของธุ รกิจร้านอาหารทัว่ ไปจะมีมูลค่ าตลาด
ประมาณ 267,000- 275,000 ลา้นบาท เตบิโตอยู่ในกรอบรอ้ยละ 2.9-
5.9 จากในปี 2557 ส่งผลใหใ้นปี 2558 นี้ ธุรกจิรา้นอาหาร ครอบคลุม
ถึงร้านอาหารในห้างสรรพสนิค้าและร้านอาหารทัว่ไป น่าจะมมีูลค่า
ตลาดประมาณ 375,000 - 385,000 ลา้นบาท เตบิโตอยู่ในกรอบรอ้ยละ 
4.0 – 6.8 จากในปี 2557 (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 2557) ส าหรบัภาพรวม
ของธุรกจิอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ยงัไม่มผีล
ส ารว จที่ เ ป็นตัว เลขแ น่ชัด  แ ต่สามารถสัง เกตได้จาก  การมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่ สรา้งสรรค์ทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น ร้านอาหารทะเลประเภทบุฟเฟต์-ป้ิงย่าง, ร้านอาหารทะเล
ประเภททะเลเผาจัดเป็นชุด, ร้านอาหารทะเลเผาตามน ้าหนัก และ
ประเภทเดลิเวอรี่ จดัส่งถึงบ้าน ที่มกีารตอบรบัจากผู้บริโภคได้เป็น
อย่างดี จึงนับว่าธุรกิจอาหารยังสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม การเขา้สู่ตลาดของผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหารราย
ใหม ่ในกรุงเทพมหานคร เพิม่จ านวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ารแขง่ขนั
ระหว่างผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่าง
รุนแรง (ผู้จดัการออนไลน์, 2557) ในระยะเริม่แรกในประกอบธุรกจิ
รา้นอาหารจ าเป็นต้องเพิม่ฐานลูกค้า และมกัจะประสบปัญหาในเรื่อง
ของร้านอาหารยัง ไม่ เ ป็นที่ รู้ จ ัก  และ เ ป็นที่นิ ยมแก่ผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหารหน้าใหม่ จงึจ าเป็นที่จะต้องเลือกการ
น าเสนอรูปแบบในการจดัการส่งเสรมิการตลาด เพื่อเป็นการสรา้งหรอื
หาลูกค้าใหม่ โดยอาศัยการสื่อสารทางการตลาด เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ ์ท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กัต่อผูบ้รโิภค  

ดงันัน้ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารทะเลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นข้อมูลการ
ประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกสือ่ประชาสมัพนัธ ์และวางแผนจดัการ
การส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกลยุทธ์การ
ประกอบธุรกจิรา้นอาหารทะเลได้อย่างถูกต้องและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม และระดบัความส าคญัของปัจจยัการส่งเสรมิ
การตลาดแต่ละรูปแบบในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารทะเลของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประชากรศาสตร์กบัปัจจัยการส่งเสริม
การตลาดที่เกี่ยวข้องกบัการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลในเขต
กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกบัปัจจยัการส่งเสริม
การตลาดในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

2) ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึ เครื่องมอื
ทางการตลาดทีส่ าคญั ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจการน าเสนอสนิคา้หรอื
บริการว่าท าอย่างไรเพื่อจะประสบผลส าเร็จในการตอบโจทย์ลูกค้า
เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างทีก่จิการ
ใช้เพื่อให้มอีิทธพิลโน้มน้าวความต้องการผลติภณัฑ์ของกจิการ ส่วน
ประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่มดงัทีรู่จ้กัคอื “4 Ps” ไดแ้ก่
ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion)(Martin, 2014) ในส่วนของ การส่งเสรมิ
การตลาด หรือ P ตัวที่ 4 คือ Promotion ในองค์ประกอบของ  
Promotion ในยุคแรก  พนักงานขายจดัว่าเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัมาก 
ต่อมาเมือ่การสือ่สารพฒันาขึน้ท าใหเ้ครอืขา่ยของการสื่อสารครอบคลุม
พืน้ทีไ่ดก้วา้งขาง ความส าคญัเริม่ไปอยู่ทีก่ารใช ้ “สือ่โฆษณา”  เช่น ทวี ี
วทิยุ   หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร เป็นต้น  จนในยุคหนึ่งแข่งขนักนัสร้าง
หนังโฆษณาราคาแพง ๆ ออกอากาศด้วยเวลานาน (ยุคหนึ่งนิยมท า
หนงัโฆษณา 3 นาท)ี  ดว้ยความถีสู่ง โดยไม่ไดพ้จิารณา “ประสทิธผิล” 
ของวธิกีารเหล่านี้  ต่อมานักการตลาดเริม่วเิคราะห์ ความคุ้มค่าของ
การใช้สื่อ  เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปท าให้การใช้
วธิกีารเดมิและสื่อเดมิอาจไม่ได้ผล  คนดูโทรทศัน์ถอืรโีมตคอนโทรล
เตรยีมเปลี่ยนช่อง  คนอ่านหนังสอืพมิพ์เลอืกอ่านบางหน้า เช่น  นว
นิยาย  หน้าบนัเทงิ หรอื คอลมัน์สงัคม  พฤตกิรรมเหล่านี้ท าใหโ้ฆษณา
ในแบบเดมิ ๆ ไมส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคได ้นักการตลาดจงึเริม่พฒันา
สื่อสารการตลาดในรูปแบบและวิธีการใหม่ ๆ  เพื่อให้สามารถสร้าง
ความรูจ้กัในตรายีห่อ้ (Brand Awareness)  และสร้างความรู ้ความ
เขา้ใจในตรายี่ห้อ (Brand Knowledge) ได้  ในยุคนี้จงึเป็นยุคของ 
“Communication” นักการตลาดต้องนึกถึง  “จุดติดต่อ”(Contact  
Point) ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้  จะเห็นได้ว่า 
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่เสื้อผา้ เครื่องแต่งตวัของใชเ้บด็เตลด็ และอื่น ๆ อกี
มากมาย ลว้นใชเ้ป็นจุดติดต่อในการสื่อสารเรื่องราวเกีย่วกบัสนิค้าได้
ทัง้สิน้(กติต ิสริพิลัลภ, 2543) 
 ในปัจจุบนั สื่อสงัคมออนไลน์ เป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่มอีิทธพิลสูง
มากในชีวติประจ าวนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ปัจจุบนัที่มอุีปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสท์ีต่อบสนองรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ทัง้คอมพวิเตอร ์
โน้ตบุ๊ค แทบเลต็ และโทรศพัทม์อืถอื “สือ่สงัคมออนไลน์” มคีวามหมาย
โดยรวมคือ กลุ่มของแอพพลิเคชัน่บนอินเทอร์เน็ตที่สร้างบนระบบ
ความคดิอนัเป็นรากฐานของสงัคมและทางเทคโนโลยผี่านการใชบ้รกิาร 
web-based และเทคโนโลยโีทรศพัท์มอืถอืในการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การสือ่สารไปสู่การปฏสิมัพนัธโ์ตต้อบกนัมากขึน้ ดว้ยแนวความคดิของ 
Web 2.0 ทีเ่ปิดโอกาสใหค้นแลกเปลีย่นเนื้อหาทีส่รา้งขึน้จากผูใ้ชง้าน 
และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั โดยใช้สื่อต่าง ๆ เป็นตวัแทน และมกีาร
ตอบสนองทางสงัคมไดใ้นหลายทศิทาง (Kaplan &Haenlein, 2010) 

งานวจิยัทีน่่าสนใจเหมาะแก่การศกึษาประกอบทฤษฎ ีคอื วศศมิา 
อุดมศลิป์ (2554) ศกึษาเรือ่ง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใชผู้ท้รง
อิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจร้านอาหาร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ใช้
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อนิเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลู และตดิตามผูท้รงอทิธพิลออนไลน์ในธุรกจิ
ร้านอาหาร ผลการวิจัยพบว่า1. ภาพรวมของกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดของผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ที่มีคนติดตามจ านวนมาก
ประกอบด้วย การให้ความส าคญักบัการน าเสนอข้อเท็จจริง การใช้
ภาษาทีเ่ป็นกนัเอง การพูดคุยโต้ตอบกบักลุ่มผู้ตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 
และการโพสต์ขอ้ความอย่างต่อเนื่อง การโพสต์ร้านอาหารที่มาจาก
สไตลค์วามชอบส่วนบุคคลทีต่รงกบัความสนใจของคนส่วนใหญ่ และมี
การน าเสนอความคดิเห็นอย่างเป็นกลาง2. ทศันคตทิี่มต่ีอคุณสมบตัิ
ของผูท้รงอทิธพิลออนไลน์ทีค่นชืน่ชอบและตดิตาม และทศันคตทิีม่ต่ีอ
ขอ้มูลรวีวิรา้นอาหาร มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤติกรรมในการท า
ตามทีบ่ลอ็กเกอรน์ าเสนอ 
 
3) วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ผู้ วิ จ ัย ไ ด้ด า เ นิ น กา ร วิจัย วิจัย เ ชิ งป ร ะมาณโดย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และน าขอ้มลูทีไ่ด้
ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้ได้ขอ้สรุปตามวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 

3.1)ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจัยครัง้นี้  ผู้ว ิจ ัยได้ก าหนดประชากรเป็นผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื่องจากเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่ศีกัยภาพ
ทางการตลาดสงู และมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหาร  

โดยสามารถก าหนดขนาดของตวัอย่างโดยการใชส้ตูรค านวณของ 
Cochran (1977, p. 78) 

  
    

  
 

 

  
              

       
 

 
      

 
3.2)เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดย
แบ่งเป็น 2 รปูแบบคอื 1. ขอความร่วมมอืจากกลุ่มตวัอย่างในการตอบ
แบบสอบถามด้วยการส่งข้อความส่วนตวัไปยงั Facebook ของผู้ที่
อาศยัอยู่ใน เขตกรุงเทพและปรมิณฑล เพือ่ขอความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม2. ใชก้ารแจกแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มลู รวมถงึเทคนิค
การแนะน าต่อกนัไปยงัเพื่อนหรอืคนรูจ้กัทีม่คีุณสมบตัติามทีไ่ดก้ าหนด 
จนไดค้รบจ านวนทีก่ าหนด 
 
3.3)วธิกีารสุ่มตวัอย่าง 

การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัเลอืกตวัอย่างแบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) และเลือกหน่วยตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience sampling) ผูว้จิยัได้อธบิายวตัถุประสงค์ของการวจิยั
และรายละเอยีดเกีย่วกบัแบบสอบถาม เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดม้ี
ความเขา้ใจก่อนท าแบบสอบถาม 
 

3.4)การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยมวีธิกีาร

ดงัต่อไปนี้ 
3.4.1)การตรวจสอบความตรง (Validity) 

ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่ผู้ว ิจยัสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ทัง้หมด 3 ท่าน เพือ่ท าการตรวจสอบความชดัเจนของของการใชภ้าษา 
และท าการทดสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของค าถาม
ในแต่ละขอ้ว่าตรงตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้นี้หรอืไม่ โดยใช้
แบบประเมนิความสอดคลอ้ง (IC or IOC: Index of term – objective 
congruence) เพือ่หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัประเดน็
หลกัของเนื้อหา (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2543)  

จากนัน้จงึน าคะแนนที่ไดจ้ากขอ้ค าถามในแต่ละขอ้มาค านวณค่า 
IOC ขอ้ค าถามแต่ละขอ้จะตอ้งมคี่า IOCเท่ากบัหรอืมากกว่า 0.60จงึจะ
ถอืว่าค าถามนัน้ใชไ้ด ้หากขอ้ค าถามใดทีไ่ดค้่าต ่ากว่า 0.60ขอ้ค าถาม
นัน้จะถูกตดัออกหรอืน าไปปรบัปรุงแก้ไขใหม่จนกว่าจะใช้ได้ (สมนึก 
ภทัทยิธนี, 2546) ซึง่แบบสอบถามของงานวจิยันี้มดีชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถามกบัเนื้อหาเท่ากบั 1.00และไมข่อ้ค าถามใดทีม่คีะแนน
น้อยความสอดคลอ้งน้อยกว่า 0.60  
3.4.2)การตรวจสอบความเชือ่ม ัน่ (Reliability)  
 ผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน และทดสอบ
ความเชื่ อมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิอ์ ัลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) (Cronbach, 1990) เมือ่
ค านวนค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคัต้องมคี่า 0.80 ขึน้ไปจงึถอืว่า
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (ธานินท์ ศลิป์จารุ, 2552) ผลการหา
คุณภาพแบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟา
ของครอนบคัเท่ากบั 0.944 ซึ่งมากกว่า 0.80 จงึถอืว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชือ่ถอืสามารถน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
3.5)สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดสถติ ิและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
3.5.1) เกณฑค์วามสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑ์ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีจ่ะน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูล จะต้องมคี าตอบครบทุกขอ้ โดยก าหนดให้ผูท้ าหน้าที่
เก็บแบบสอบถามเป็นผู้ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อน
สิน้สุดการเกบ็แบบสอบถามทุกราย 
3.5.2) สถติทิีใ่ชแ้ละเกณฑก์ารแปลผล 
 ผู้วิจยัเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธบิายลกัษณะของขอ้มูล 
ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธบิาย
ข้อมูลเบื้องต้นของข้อมูลอันได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
พฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร และปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

ทัง้นี้ผู้วจิยัไดแ้บ่งไดแ้บ่งช่วงการแปลผลตามหลกัการแบ่งอนัตร
ภาคชัน้ (วเิชยีร เกตุสงิห์, 2538)ได้ดงันี้ในกรณีที่ค าถามม ี5 ระดบั
ตวัเลอืก จะใชค้่าสูงสุด (5 คะแนน) ลบดว้ยค่าต ่าสุด(1 คะแนน) แล้ว
หารดว้ยจ านวนช่วงหรอืระดบัที่ต้องการแปลผล (5 ช่วง) แต่ละช่วงมี
การแปลผลมคีะแนนเท่ากบั 1.8 คะแนน มรีายละเอยีดดงันี้  
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ค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึระดบัมากทีสุ่ด 
  3.41-4.20 หมายถงึระดบัมาก 
  2.61-3.40 หมายถงึระดบัปานกลาง 
  1.81-2.60 หมายถงึระดบัน้อย 
  1.00-1.80 หมายถงึระดบัน้อยทีสุ่ด 
การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทะเลแยกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ผูว้จิยัเลอืกใชส้ถติเิชงิอนุมาน เพือ่
ประเมนิค่าพารามเิตอรค์อื Independent sample t test และการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA: Analysis of 
variance) 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความส าคญั
ของการส่งเสริมการตลาด และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการซื้อกบัความส าคญัของการส่งเสริม การตลาด ผู้วิจ ัย
เลอืกใช้สถิตเิชงิอนุมาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One 
way ANOVA: Analysis of variance)  

 
4) บทสรปุ 
ตารางที ่1:  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างดา้นประชากรศาสตร ์

ปัจจยัส่วนบคุคลด้าน

ประชากรศาสตร ์
 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ  

  ชาย  127 38.3 

หญงิ  191 57.5 

อาย ุ
อายุน้อยกวา่ 20 ปี 

 

25 7.5 

อายุ 20-29 ปี  96 28.9 
อายุ 30-39 ปี  138 41.6 
อายุ 40-49 ปี  56 16.9 
อายุ 50 ปี ขึน้ไป  17 5.1 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

  ต ่ากวา่ 10,000 บาท  55 16.6 
10,001-20,000 บาท  135 40.7 
20,001-30,000 บาท  99 29.8 
30,001-40,000 บาท  25 7.5 
40,001 บาทขึน้ไป  18 5.4 

 
ตารางที ่2:ระดบัความส าคญัของการส่งเสรมิการตลาดต่อการเลอืกใช้
บรกิารรา้นอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
การส่งเสริมการตลาด    ระดบั      
ดา้นการโฆษณา 2.94 ปานกลาง 0.99 
รายการโทรทศัน์ 2.73 ปานกลาง 1.20 
รายการวทิย ุ 2.31 ปานกลาง 1.04 
สื่อสิง่พมิพ ์ 3.23 ปานกลาง 1.22 
แผน่ป้ายโฆษณา 3.47 มาก 1.23 

การส่งเสริมการตลาด    ระดบั      
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 1.62 น้อยทีสุ่ด 0.90 

การรว่มเป็นสปอนเซอร/์อเีวนท ์ 1.61 น้อยทีสุ่ด 0.95 
การจดัแสดงในนิทรรศการ 1.59 น้อยทีสุ่ด 0.92 
การบรจิาคการกุศล 1.64 น้อยทีสุ่ด 0.99 
ดา้นการสง่เสรมิการขาย 2.55 น้อย 1.19 

การใหส้่วนลด 3.10 ปานกลาง 1.43 
การมขีองขวญัพเิศษ 2.75 ปานกลาง 1.49 
การเป็นสมาชกิ 2.03 น้อย 1.22 
การรว่มสนุกเล่นเกมสช์งิรางวลั 2.31 น้อย 1.35 
ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 3.90 มาก 1.09 

พนกังานมกีารแนะน าเมนูอาหาร 3.72 มาก 1.18 
พนกังานมคีวามสุภาพและเป็นมติร 3.97 มาก 1.11 
พนกังานบรกิารไดร้วดเรว็ 4.00 มาก 1.17 
ดา้นการตลาดทางตรง 1.99 น้อย 0.95 

การส่ง จดหมาย/อเีมล ์ 2.37 น้อย 1.23 
การส่ง SMS 1.88 น้อย 1.00 
การเชญิทางโทรศพัท ์ 1.71 น้อยทีสุ่ด 0.92 
ดา้นการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 2.63 ปานกลาง 1.35 

เวบ็ไซต ์Pantip 2.49 น้อย 1.43 
Facebook 3.00 ปานกลาง 1.49 
Line 2.64 ปานกลาง 1.42 
Instragram 2.57 น้อย 1.49 

 
ผูว้จิยัไดท้ าการสรุปผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี้ 
 
4.1) สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 
4.1.1) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านอาหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานคร 

จากกลุ่มตวัอย่าง 332 คนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่
หรอืจ านวนการเขา้ใช้บรกิารร้านอาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 1-3 
ครัง้ต่อปี เป็นจ านวนทีม่ากทีสุ่ดร้อยละ 41.0 โดยเวลาทีเ่ขา้ใช้บรกิาร
ส่วนใหญ่ คอืช่วง 18.01-22.00 น. รอ้ยละ 72.6 โดยมคี่าใชจ้่ายต่อมื้อ
ต่อคนโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 301-500 บาท เป็นจ านวนร้อยละ 37.3  
นอกจากนี้ รอ้ยละ 50.6 มผีูร้บัประทานอาหารทะเลร่วมกนั หรอืผูร้่วม
โต๊ะจ านวน 3-4 คน 
4.1.2) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูปัจจยัเชญิชวนทีม่คีวามส าคญัในการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 

จากกลุ่มตวัอย่าง 332 คนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
เชญิชวนทมีคีวามส าคญัในการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทะเลมากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 37.0 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานทีใ่กลบ้า้น/ทีท่ างาน รองลงมารอ้ย
ละ 16.3 ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบรรยากาศและการตกแต่งรา้น และ อนัดบัที่
สาม รอ้ยละ 15.7 ไดแ้ก่ ปัจจยัการจดัโปรโมชัน่  
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4.1.3) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูปัจจยัทีจ่ะท าใหก้ลบัมาใชซ้ ้าบรกิาร
รา้นอาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัที่จะท าให้กลบัมาใช้บริการร้านอาหารทะเลซ ้า มากที่สุด 
ร้อยละ 35.2 ได้แก่ ปัจจยัด้านรสชาติอาหาร รองลงมาร้อยละ 31.0 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาทีเ่หมาะสม และอนัดบัทีส่าม รอ้ยละ 13.0 ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นการจดัโปรโมชัน่ นอกจากนี้ มผีูท้ ีเ่คยใชบ้รกิารจ านวน รอ้ย
ละ 82.2 เคยแนะน ารา้นใหแ้ก่เพือ่น หรอืแก่คนรูจ้กั 
 
4.2)สรุปผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและ
ระดบัความส าคญัของการส่งเสรมิการตลาด 

4.2.1) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเปรยีบเทยีบระดบัความส าคญั
ของการส่งเสรมิการตลาดแยกตามเพศ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความส าคญัของการส่งเสรมิการตลาดแยกตามเพศ พบว่า เพศชายและ
เพศหญงิใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดดา้นการโฆษณา, ดา้น
การประชาสมัพันธ์, ด้านการส่งเสริมการขาย, ด้านการขายโดยใช้
พนักงาน และด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ต่างกัน แต่จะให้
ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดดา้นการตลาดทางตรงแตกต่างกนั 
โดยเพศหญิงให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดด้านการตลาด
ทางตรง มากกว่าเพศชาย  

4.2.2) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเปรยีบเทยีบระดบัความส าคญั
ของการส่งเสรมิการตลาดแยกตามระดบัรายได ้

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความส าคญัของการส่งเสริมการตลาดแยกตามระดบัรายได้กลุ่มที่มี
รายได ้20,000 บาทขึน้ไปและกลุ่มทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 20,000 บาท ให้
ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดดา้นการโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย และด้านการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์แตกต่างกนั โดยกลุ่มทีม่รีายได ้20,000 บาทขึน้ไป ใหค้่าเฉลีย่
ระดบัความส าคญัของการส่งเสรมิการตลาดด้านการโฆษณาดา้นการ
โฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 
และดา้นการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 20,000 
บาทกลุ่มที่มรีายได้ไม่เกิน 20,000 บาทและกลุ่มที่มรีายได้ 20,000 
บาทขึน้ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดดา้นการประชาสมัพนัธ ์
และดา้นการตลาดทางตรง ไมแ่ตกต่างกนั  

4.2.3) สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่งเสริม
การตลาดเปรยีบเทยีบระหว่างช่วงอายุ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่ง เสริม
การตลาดแบบออฟไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างอายุพบว่า ช่วงอายุน้อย
กว่า 20 ปีใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดแบบออฟไลน์ เท่ากบั
ช่วงอายุ 50 ปีขึน้ไป แต่ ช่วงอายุ 20 ปี และ 50 ปีขึน้ใหค้วามส าคญักบั
การส่งเสรมิการตลาดแบบออฟไลน์ น้อยกว่า ช่วงอายุ 20-29ปี, 30-39
ปี และ 40-49 ปี ซึ่งทัง้ 3 ช่วงอายุให้ความส าคญัของการส่งเสรมิ
การตลาดแบบออฟไลน์เท่ากนั หมายความว่า กลุ่มคนอายุน้อยกว่า 20 
ปี และ 50 ปีขึน้ไป สนใจการส่งเสรมิการตลาดแบบออฟไลน์ น้อยกว่า
กลุ่มอื่น 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างขอ งการส่ง เสริม
การตลาดแบบออนไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างอายุพบว่า ช่วงอายุน้อย

กว่า 20 ปี, ช่วงอายุ 20-29ปี, 30-39ปี และ 40-49 ปี ใหค้วามส าคญักบั
การส่งเสรมิการตลาดแบบออนไลน์ ไมต่่างกนั แต่ 50 ปีขึน้ไปเท่านัน้ ที่
ให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดแบบออนไลน์ น้อยกว่า ทัง้ 4 
ช่วงอายุ หมายความว่าการส่งเสรมิกาตลาดแบบออนไลน์ไม่เหมาะกบั
กลุ่มคนทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป 

4.2.3) สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่งเสริม
การตลาดเปรยีบเทยีบระหว่างช่วงอายุ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่ง เสริม
การตลาดแบบออฟไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างรายได ้พบว่า  แต่ละช่วง
รายไดใ้หค้วามส าคญัของการส่งเสรมิกาตลาดแบบออฟไลน์แตกต่างกนั
ออกไป โดย กลุ่มทีม่รีายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท ให้ความส าคญักบั
การส่งเสรมิการตลาดแบบออฟไลน์ ไม่ต่างกบัช่วงรายไดอ้ื่น โดยจะม ี
กลุ่มที่มรีายได้ 20,001-30,000 บาท ให้ความส าคญักบัการส่งเสริม
การตลาดแบบออฟไลน์มากกว่า กลุ่มทีม่รีายได ้10,001-20,000 บาท 
และ กลุ่มที่มรีายได้ 30,001-40,000 บาท ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์มากกว่า กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 
40,001 ขึน้ไป 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่ง เสริม
การตลาดแบบออนไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างรายได ้พบว่า  แต่ละช่วง
รายไดใ้หค้วามส าคญัของการส่งเสรมิกาตลาดแบบออนไลน์แตกต่างกนั
ออกไป โดย กลุ่มทีม่รีายได ้30,001-40,000 บาท ให้ความส าคญักบั
การส่งเสรมิการตลาดแบบออนไลน์ มากกว่า กลุ่มที่มรีายได้ 10,001-
20,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ไป โดยที ่กลุ่มทีม่รีายได ้10,001-
20,000 บาท, 20,001-30,000 บาทและ 40,001 บาทขึ้นไป ให้
ความส าคญักบัการตลาดแบบออนไลน์ไมต่่างกนั  
 
4.3)ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและระดับ
ความส าคญัของการส่งเสรมิการตลาด 

4.3.1) สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่งเสริม
การตลาดเปรยีบเทยีบระหว่างความถีใ่นการใชบ้รกิาร 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่ง เสริม
การตลาดแบบออฟไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างความถี่ในการใช้บริการ 
พบว่า  ไม่พบความแตกต่างของการให้ความส าคญักบัการส่งเสริม
การตลาดแบบออฟไลน์ ระหว่าง ผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารทะเลเป็น
ประจ า และ ผูท้ีใ่ชไ้มเ่ป็นเป็นประจ า  
สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่งเสริมการตลาดแบบ
ออนไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างความถี่ในการใช้บรกิาร พบว่า  ไม่พบ
ความแตกต่างของการให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดแบบ
ออนไลน์ ระหว่าง ผูท้ีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหารทะเลเป็นประจ า และ ผูท้ีใ่ช้
ไมเ่ป็นเป็นประจ า  

4.3.2) สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่งเสริม
การตลาดเปรยีบเทยีบระหว่างพฤตกิรรมการใชจ้่ายต่อมือ้ต่อคน 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่ง เสริม
การตลาดแบบออฟไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างพฤตกิรรมการใชจ้่ายต่อมือ้
ต่อคนใน พบว่า  พบความแตกต่างของการให้ความส าคัญกบัการ
ส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ ระหว่าง ผู้ที่มคี่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคน
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ตัง้แต่ 301 บาทขึ้นไปให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิการตลาดแบบ
ออฟไลน์มากกว่า ผูท้ีม่คี่าใชจ้่าย ไมเ่กนิ 300 บาท 

สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการส่ง เสริม
การตลาดแบบออนไลน์เปรยีบเทยีบระหว่างพฤตกิรรมการใช้จ่ายต่อมือ้
ต่อคนใน พบว่า  ไม่พบความแตกต่างของการให้ความส าคญักบัการ
ส่งเสรมิการตลาดแบบออนไลน์ ระหว่าง ผู้ที่มคี่าใช้จ่าย ไม่เกิน 300 
บาท, 301-500 บาท และ 501 บาทขึน้ไป 
 
5) อภิปรายผล และข้อเสนอแนะงานวิจยั 

จากการศกึษาการส่งเสรมิการตลาดส าหรบัรา้นอาหารทะเลในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลด้านการศึกษาพฤติกรรม และระดบั
ความส าคญัของปัจจยัการส่งเสรมิการตลาดแต่ละรูปแบบ และน ามา
ศกึษาเปรยีบเทยีบดา้นประชากรศาสตร์กบัปัจจยัการส่งเสรมิการตลาด 
รวมไปถึงการศึกษาเปรยีบเทียบด้านพฤติกรรมการซื้อกบัปัจจยัการ
ส่งเสรมิการตลาดผูป้ระกอบการควรก าหนดสดัส่วนการส่งเสรมิแต่ละ
ดา้นใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ดงัขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
1. การใช้การส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการใช้พนักงานขาย และด้านการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ ควรใชก้บักลุ่มเป้าหมายทีม่รีายไดม้ากกว่า 20,000 บาทขึ้น
ไป  
2. ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการใช้การส่งเสริมการตลาด
ด้านการประชาสัมพันธ์ เพราะการส่งเสริมการตลาดด้านการ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัอยู่ในระดบัน้อยมาก ซึ่งการใช้
งบประมาณใน อาจเป็นการใชง้บประมาณโดยสญูเปล่า 
3. การใช้การส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ เหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มอีายุ 20-49 ปี ส่วนการส่งเสริมการตลาดแบบ
ออนไลน์ไมเ่หมาะกบักลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป 
4. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกบัการอบรมพนักงาน
บรกิาร เพราะการส่งเสรมิการตลาดโดยใชพ้นกังานเป็นปัจจยัส าคญัทีม่ ี
ค่าเฉลีย่สูงสุดอยู่ในระดบัมาก โดยการอบรมควรเน้นไปที ่การแนะน า
เมนูอาหาร, การบรกิารอย่างสุภาพและเป็นมติร และบริการได้อย่าง
รวดเรว็ 
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บทคด้ย่ป 
วิเคราะห์ภูมิศาสตร์การตลาดเชิงท า เลที่ตัง้  (Location-based 

geomarketing analysis) เป็นพื้นฐานส าหรบัทุกด้านของธุรกิจตัง้แต่การ
ตดัสินใจว่าจะหาท าเลที่ตัง้ในการพฒันาอสังหารมิทรพัย์แห่งใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพหว่งโซ่อปุทานหรอืการสรา้งแคมเปญทางการตลาดซึง่สอดคลอ้ง
กับความต้องการของลูกค้า วิธีการเชิงปริมาณถูกตรวจสอบโดยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) เพื่อ
วเิคราะห ์การท าให้สามารถมองเหน็และท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูลท าเล
ที่ตัง้ ตลอดจนสนับสนุนขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจในการพฒันาที่ดินเพื่อที่อยู่
อาศยั ในการศกึษานี้ โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัจ านวนทัง้สิ้น 1,287 แห่งได้
ถูกรวบรวมจากรายงานอสังหาริมทรพัย์ในตลาดอสงัหาริมทรพัย์ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และใช้วิธีการวิเคราะห์รูปแบบเชิงจุด (point pattern 
analysis) เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความต้องเชงิท าเลทีต่ ัง้กบัการ
แข่งขนัเชงิพื้นที่ ผลการวิเคราะห์เชงิพื้นที่นี้สามารถช่วยในผู้มีส่วนในการ
ตดัสินใจท าการตดัสินใจได้ดียิ่งขึน้โดยการให้ขอ้มูลเชงิลกึที่น่าสนใจ และมี
ความเขา้ใจในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยัและการแขง่ขนัเชงิ
พืน้ทีใ่นเขตเมอืงกรงุเทพมหานคร 
ค าส าคญ้: วเิคราะหภ์ูมศิาสตรก์ารตลาด, พฒันาทีด่นิเพื่อทีอ่ยู่อาศยั, ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร,์ พืน้ทีเ่มอืงกรงุเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 

Location-based geomarketing analysis is fundamental to all 
aspects of business, from deciding where to locate a new real estate 
development to optimizing a supply chain or creating more engaged 
marketing campaigns that resonate with the customers' needs. The 
quantitative method examines the Geographic Information Systems 
(GIS) use to analyze, visualize, and understand location information 
and make more informed the residential land development decisions. In 
this study, a set of 1,287 points of residential development projects 
were administered to gather information from the real estate report on 
Bangkok property market. And, the point pattern analysis was used to 
analyze the relationship between location requirement and spatial 
competition. Based on the spatial results can help decision maker 

make better decisions by providing compelling insight and 
understanding for the residential real estate development and their 
location competition in the Bangkok urban area. 
Keywords: Geomarketing Analysis, Residential Land Development, 
Geographic Information Systems (GIS), Bangkok Urban Area 
 
1) บทก า 

1.1) หลก้การและเหตผุล 
ในปัจจุบนัตลาดอสงัหารมิทรพัย์เป็นการลงทุนทีน่่าสนใจกว่า

สนิทรพัย์ประเภทอื่นๆ อนัเนื่องมาจากเป็นสนิทรพัย์ทีค่รอบครองแล้ว
ท าใหเ้กดิมลูค่าในตวัเองเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมอืง ซึ่งมจี านวน
ประชากรอยู่อาศยักนัอย่างหนาแน่น ส่งผลท าใหต้้องมกีารพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัภายในเมอืงหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเพื่อมาตอบสนองต่อ
ความต้องการของคน โดยที่อยู่อาศัยในเมืองที่เป็นที่นิยมในตลาด
อสงัหารมิทรพัย์นัน้คือ ที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียม เนื่องจาก
ตลาดคอนโดมเินียมนัน้มแีนวโน้มในการเตบิโตเพิม่มากขึน้ทุกๆปี และ
ราคาคอนโดในเมอืงนัน้ยงัมอีัตรากรปรบัขึ้นของราคาที่สูงกว่าตลาด
รอบนอก ท าให้เกิดการแข่งขนักนัระหว่างผู้ประกอบการ จากการ
พฒันาตลาดคอนโดมเินียมดงักล่าวนัน้ ส่งผลท าให้มกีารพฒันาที่อยู่
อาศยัประเภทคอนโดมเินียมอย่างไมเ่ป็นระบบ อนัเนื่องมาจากการขาด
การค านึงถึงศกัยภาพของท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสมในการขยายตัวของ
ตลาดคอนโดมเินียมใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ภูมศิาสตร์การตลาด (Geomarketing) เป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วย
ในการประเมนิและวเิคราะห์ลกัษณะเชงิพื้นที่ของท าเลทีต่ ัง้ใหม้คีวาม
เหมาะสม โดยใชห้ลกัการทางภูมศิาสตร์เขา้มาช่วยในการวางแผนและ
การด าเนินการของกจิกรรมทางการตลาด และสามารถใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด ในการก าหนดเป้าหมายทางภูมศิาสตร์ ตลอดจนไปถึง
การแสดงความสมัพนัธ์ของสถานที่และการตลาด โดยมตีวัแปรทาง
ภูมิศาสตร์เป็นตัวแสดงผล ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะน าไปใช้ในการ
พฒันาตลาดที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่มอืงอย่างกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยงัสามารถใช้
ในการวิเคราะห์ลักษณะการแข่งข ันของตลาดที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมเินียม 

1.2) วต้ถรุระสงคข์ปงการศึกษา 
เพื่อศกึษาและวเิคราะห์ลกัษณะภูมศิาสตร์การตลาดเชงิท าเล

ทีต่ ัง้และการแขง่ขนัของตลาดคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.3) ขปบเขตการศึกษา 
1.3.1) ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
การวจิยัครัง้นี้อาศยัขอ้มลูโครงการคอนโดมเินียมตัง้แต่คอนโด

ระดบัล่างจนถงึระดบัหรพูเิศษ [1] จ านวนทัง้หมด 1,287 โครงการ จาก
เวบ็ไซต์ Hipflat [2]  

1.3.2) ขอบเขตดา้นพื้นทีศ่กึษา 
ก าหนดให้พื้นทีใ่นกรุงเทพมหานครเป็นพื้นทีศ่กึษา เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ทีท่ีต่ลาดคอนโดมเินียมมกีารเตบิโตอย่างมาก 
และยงัคงมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ทุกปี (รปูที ่1)  

 

 
ร่ 2556 2557 2558 

% ทีเ่พิม่ขึน้ 4.9 5.6 5.7 

รปูที ่1: การเตบิโตของราคาคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานคร 

แหล่งทีม่า : ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์REIC 
 
2) ทฤษฎ่ท่ตเก่ตยวข้ปง 

2.1) ส่วกรระสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
จากการทบทวนวรรณกรรมของ พนิณ์ศริ ิพริยิะพรกจิ [3] ส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย (ดงัรปูที ่2) 
2.1.1) Product คอื สนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ทีจ่ะเสนอใหก้บัลูกคา้

ทีม่คีวามสนใจและมคีวามตอ้งการในงานวจิยันี้คอื คอนโดมเินียม 
2.1.2) Price คือ การก าหนดราคาควรตัง้ให้เหมาะสมกับ

ผลติภณัฑ์และกลุ่มเป้าหมาย โดยในงานวจิยันี้ไดแ้บ่งตามระดบัราคา
ของคอนโดมเินียม 

2.1.3) Place คือ วิธีการน าสินค้าและบริการออกสู่ตลาด
เป้าหมายและไปสู่มอืของลูกคา้ โดยจะต้องพจิารณาช่องทางในการจดั
จ าหน่าย 

2.1.4) Promotion คอื การตดิต่อสือ่สารกนัระหว่างผูข้ายและผู้
ซื้อผ่านทางขอ้มลูของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ เช่น การโฆษณาผ่านทางสือ่ 

 

 
รปูที ่2: ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s: Marketing Mix) 

แหล่งทีม่า : ผูว้จิยั 
 

2.2) ท าเลท่ตต้ งง (Location) 
แนวคิดด้านปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตัง้  [4] พิจารณาจาก

ปัจจยัด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านทรพัยากร เช่น ด้านแรงงาน, ด้าน
วตัถุดบิ ด้านเครื่องมอืและด้านที่ดนิ 2) ด้านการตลาด เช่น อยู่ใกล้
ลูกค้า ขนาดความต้องการสินค้าและมีศักยภาพ 3) ด้านระบบ
สาธา ร ณูป โภค  และ โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน  เช่ น  โ ร งพยาบาล , 
สถาบนัการศกึษา, ขนส่งสาธารณะ และ 4) ดา้นคู่แข่งขนั เช่น ขนาด 
ความไดเ้ปรยีบ และทศันคตขิองคู่แขง่ขนั 

2.3) ระบบสารสกเทศภมิูศาสตร ์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [5] คือ กระบวนการท างาน

เกี่ยวกบัขอ้มูลในเชงิพื้นที่ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ที่ใช้ก าหนดขอ้มูล
และสารสนเทศทีม่คีวามสมัพนัธก์บัต าแหน่งในเชงิพืน้ที่ ซึ่งรูปแบบและ
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเชงิพื้นที่ทัง้หลาย จะสามารถน ามาวเิคราะห์
ด้วย GIS โดยลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

2.3.1) ขอ้มูลเชงิพื้นที ่(Spatial Data) เป็นขอ้มูลที่สามารถ
อ้างอิงกับต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ทางภาคพื้นดิน (Geo-referenced 
Data) (รปูที ่3) 

 

 
รปูที ่3: แผนที่ช ัน้ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 

แหล่งทีม่า : San Berardino County GIS Dept, 2012. 
 
2.3.2) ขอ้มลูเชงิเฉพาะ (Non-Spatial Data or Attribute Data) 

เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะของพืน้ทีน่ัน้ 
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2.4) แบบจ าลปงฮ่ดปกิค (Hedonic Price Model: HPM) 
แบบจ าลองฮดีอนิค [6] เป็นการก าหนดปรมิาณอทิธพิลด้าน

โครงสรา้ง ความสามารถเขา้ถงึ และลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มทีม่ผีล
ต่อราคาทีอ่ยู่อาศยั โดยแบบจ าลองดงักล่าวเป็นวธิกีารประเมนิทางอ้อม
หรือเป็นวิธีการเชิงอ้างอิงที่ใช้อธิบายราคาของสินค้าในตลาดที่มี
ลกัษณะแตกต่างกนั เช่น ที่ดนิ วธิีการประเมนิมูลค่าวธิกีารนี้คือการ
วเิคราะห์ถดถอยเชงิสถิตทิี่พจิารณาสหสมัพนัธ์ของราคาขายที่ดนิกบั
ลกัษณะทีด่นิเพื่ออธบิายมลูค่าตลาดของทีด่นิตามฟังก์ชัน่ลกัษณะทาง
กายภาพของทีด่นิและสิง่อ านวยความสะดวก 
 
3) วิธ่การด าเกิกการศึกษา 

3.1) กรปบตว้แรรท่ตจะศึกษา 
การวิจัยครัง้นี้  เ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่ ง เ น้นศึกษา

ภมูศิาสตรก์ารตลาดเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูช่วยในการวเิคราะห์ลกัษณะท าเล
ทีต่ ัง้ การแข่งขนัของตลาดคอนโดมเินียม และบูรณาการโดยใช ้HPM 
เพื่อประเมนิผลกระทบที่มต่ีอราคาขาย โดยได้จดัเก็บกลุ่มตัวอย่าง
โครงการคอนโดมิเนี ยม จ านวน 1,287 โครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร และไดก้ าหนดตวัแปรทีจ่ะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์หา
ความสมัพนัธ์กบัราคาขายคอนโดมเินียม มจี านวนตวัแปรต้นทัง้หมด 
14 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ซึ่งก็คือราคาขายเฉลี่ยของ
คอนโดมเินียม ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1: การแสดงตวัแปรและคุณลกัษณะของตวัแปร 

 
 

3.2) ข้ งกตปกการศึกษา 
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาที่

อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียม เพื่อน าไปใช้ในการส ารวจพื้นที่ทัง้
ทางด้านท าเลที่ตัง้ ลกัษณะการเข้าถึง และน าแบบจ าลอง HPM มา
ประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้ Pearson 
Correlation ระหว่างตวัแปรต่างๆดา้นพื้นทีก่บัราคาขายคอนโดมเินียม 
โดยจะน ามาประมวลผลผ่านการใชโ้ปรแกรม SPSS วเิคราะห์หาความ
มีนัยยะส าคัญทางสถิติของแต่ละตัวแปร โดยใช้วิธี Regression 
Analysis เพือ่ตรวจสอบดปัูจจยัทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง กบัการก าหนดราคา

ขายคอนโดมเินียม โดยจะน าสมการถดถอยอย่างง่ายมาใช้ในการ
วเิคราะห ์ซึง่รปูแบบสมการมลีกัษณะดงันี้ (สมการที ่1) 
 
                 Y = a + b1X1 + b2X2 +….+bnXn    (1) 

 
โดย Y คอื ราคาขายเฉลีย่, X1 คอื สนามบนิ, X2 คอื ถนนสายหลกั, X3 
คอื ถนนสายย่อย, X4 คอื ท่าเรอื, X5 คอื สถานีขนส่ง, X6 คอื รถไฟฟ้า, 
X7 คอื ทางด่วน, X8 คอื สวนสาธารณะ, X9 คอื สถานศกึษา, X10 คอื 
ความหนาแน่นแหล่งพาณิชยกรรม, X11 คอื ความหนาแน่นของร้าน
สะดวกซื้อ, X12 คอื สถานีรถไฟ, X13 คอื แมน่ ้า และ X14 คอื คลอง 
  

3.3) เคร่ตปงม่ปท่ตใช้ใกการศึกษา 
การท าแผนทีเ่พือ่น าไปใชใ้นการส ารวจพืน้ทีท่างดา้นท าเลทีต่ ัง้

และลกัษณะการเขา้ถึง โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ ด้าน 
Spatial Analysis Extension โดยใชโ้ปรแกรม ArcView 3.3 น าเขา้
ขอ้มลูจุดโครงการและฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง (ดงัรูปที ่ 4) และใชข้อ้มลู
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 จากกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ร่วมกบั
การใช้แบบจ าลอง HPM มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ หา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชงิพื้นทีก่บัราคาขาย
เฉลีย่ของคอนโดมเินียม ผ่านโปรแกรม SPSS 

 

 
รปูที ่4: (a) แผนที่แสดงราคาขายเฉลีย่ และ (b) แผนทีแ่สดงความหนาแน่นของ

โครงการคอนโดมเินียมในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

แหล่งทีม่า : ผูว้จิยั 
 
จากรปูที ่4 จะเหน็รปูแบบการกระจายตวัเชงิพืน้ทีข่องจุด ทีต่ ัง้

คอนโดมเินียม ซึง่ส่วนใหญ่จะกระจุกตวัอยู่บรเิวณกรุงเทพฯชัน้ใน และ
มคีวามหลากหลายของราคาขายเฉลีย่แตกต่างกนัไป จากการประมาณ
การความหนาแน่นดว้ย Kernel Densityn โดนใช ้GIS ในการวเิคราะห์
เชงิพืน้ที ่(Spatial Analysis) โดยพืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตวัสงูจะพบในเขต

ช่ือตวัแปร ค ำอธิบำย หน่วยวดั

Price_now ราคาขายเฉลีย่ บามต่อตารางเมตร

X1_distap ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและสนามบนิ กโิลเมตร

X2_distmr ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและถนนสายหลกั กโิลเมตร

X3_distrd ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและถนนสายย่อย กโิลเมตร

X4_distpi ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและท่าเรอื กโิลเมตร

X5_distbus ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและสถานีขนส่ง กโิลเมตร

X6_distmrt ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและรถไฟฟ้า กโิลเมตร

X7_distexw ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและทางด่วน กโิลเมตร

X8_distprk ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและสวนสาธารณะ กโิลเมตร

X9_edu ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและสถานศกึษา กโิลเมตร

X10_comden ความหนาแน่นของแหลง่พาณชิยกรรม ความหนาแน่น

X11_dencv ความหนาแน่นของรา้นสะดวกซื้อ ความหนาแน่น

X12_distrs ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและสถานีรถไฟ กโิลเมตร

X13_mainr ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและแมน่ ้า กโิลเมตร

X14_canel ระยะทางระหว่างคอนโดมเินียมและคลอง กโิลเมตร
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กรุงเทพฯชัน้ใน 2 กลุ่มพืน้ทีใ่หญ่ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มย่านศนูยก์ลางธุรกจิ
กรุงเทพมหานคร (Central Business District : CBD) คลอบคลุมพืน้ที่
บางส่วนของเขตวฒันา, คลองเตย, ปทุมวนั, บางรกั และสาทร และ
กลุ่มย่านตอนบนของกรุงเทพมหานคร คลอบคลุมเขตจตุจกัร, หว้ย
ขวาง และพญาไท 
 
 
 

4) ผลการศึกษา 
การวิจัยนี้ท าการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆด้าน

พื้นที่กบัราคาขายคอนโดมเินียม โดยใช้ Pearson Correlation และ
สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ราคาขายคอนโดมิเนียม โดยใช้
แบบจ าลอง Hedonic Price ซึ่งจะท าการวเิคราะห์แบบ Regression 
Analysis และเลอืกใชว้ธิ ีStepwise ผ่านโปรแกรม SPSS โดยทศิทาง
ความสมัพนัธ์ทีม่ผีลต่อราคาสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คอืทศิทางเชงิ
บวก และทศิทางเชงิลบ  

 
ตารางที ่2: การวเิคราะหห์าค่าความสมัพนัธ ์Pearson Correlation 

 
 

จากตางรางที ่2 พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นทัง้ 14 
ตวัแปรกบัตวัแปรตามที่เป็นราคาขายเฉลีย่ของคอนโดมเีนียมในพื้นที่
ศกึษา โดยมนีัยยะส าคญัทีม่ากกว่ารอ้ยละ 95 ทัง้หมดทุกตวัแปร โดย
เมื่อพจิารณา ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามพบว่า ตวัแปรที่มี
ค่าสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ F10_comden (ความหนาแน่นของแหล่ง
พาณิชยกรรม) มคี่า 0.452 รองลงมาคือ F6_distmrt (ระยะทางจาก
รถไฟฟ้า) มคี่า 0.396 และ F8_distprk (ระยะทางจากสวนสาธารณะ) มี
ค่า 0.379 นอกจากนี้เมือ่พจิารณาตวัแปรต้นกบัตวัแปรต้นดว้ยกนัเอง 
พบว่า ตวัแปรทีม่คี่าสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ F13_mainr (ระยะทาง
จากแม่น ้ า) กับ F1_distap (ระยะทางจากสนามบิน) มีค่า 0.611 
รองลงมาคอื F13_mainr (ระยะทารงจากแม่น ้า) กบั F8_distprk (ระ
ยทางจากสวนสาธารณะ) มคี่า 0.603 และ F12_distrs (ระยะทางจาก
รถไฟ) กบั F6_dismrt (ระยะทางจากรถไฟฟ้า) มคี่า 0.567 ตามล าดบั 
 
Price_now = 70,877.963 + 1.111(X1_distap) - 20.026(X2_distmr) 
     - 37.621(X3_distrd) - 1.431(X5_distbus)  
     - 1.68(X6_distmrt) - 3.514(X8_distprk)  
     + 0.314(X10_comden) - 1.558(X13_mainr)  
     + 9.344(X14_canel)         (2) 

 

ตารางที ่3: ค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยและทดสอบกบั 
ปัจจยั 9 ตวัแปรกบัราคาขายเฉลีย่ 

 
*มนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
R = 0.561, R2 = 0.315, Adjusted R2 = 0.310, SEE = 42,550.065, 
F = 65.183, Sig < 0.001 
 

จากการใช้วิธี S tepwise ในการวิเคราะห์  Regression 
Analysis ผ่านโปรแกรม SPSS ท าใหส้ามารถจดัรปูแบบแบบจ าลอง 

Price_now X1_distap X2_distmr X3_distrd X4_distpi X5_distbus X6_distmrt X7_distexw X8_distprk X9_edu X10_comden X11_dencv X12_distrs X13_mainr X14_canel

Price_now 1.000

X1_distap 0.282 1.000

X2_distmr -0.297 -0.256 1.000

X3_distrd -0.121 -0.044 0.166 1.000

X4_distpi -0.225 -0.539 0.242 0.011 1.000

X5_distbus -0.269 0.103 0.13 0.153 0.152 1.000

X6_distmrt -0.396 -0.316 0.299 0.122 0.377 0.574 1.000

X7_distexw -0.217 0.14 0.15 0.102 -0.005 0.3 0.432 1.000

X8_distprk -0.379 -0.535 0.325 0.055 0.326 0.31 0.476 0.131 1.000

X9_edu -0.095 -0.207 0.124 0.15 0.317 0.187 0.287 0.023 0.222 1.000

X10_comden 0.452 0.193 -0.288 -0.031 -0.274 -0.244 -0.416 -0.3 -0.364 -0.06 1.000

X11_dencv 0.165 0.086 -0.264 -0.076 -0.181 -0.071 -0.296 -0.093 -0.184 -0.091 0.322 1.000

X12_distrs -0.33 -0.242 0.316 0.069 0.479 0.439 0.567 0.188 0.388 0.27 -0.318 -0.164 1.000

X13_mainr -0.34 -0.611 0.268 0.132 0.397 0.34 0.562 0.22 0.603 0.261 -0.158 -0.121 0.555 1.000

X14_canel 0.11 -0.193 0.047 -0.055 0.241 -0.304 -0.115 -0.093 -0.017 0.066 0.1 0.061 0.057 -0.03 1.000

Correlations

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B Std. Error Beta t Sig.

(Constant) 70,877.963 8,521.699   8.317 0.000

X1_distap 1.111 0.38 0.104 2.921 0.004

X2_distmr -20.026 5.114 -0.1 -3.916 0.000

X3_distrd -37.621 17.509 -0.051 -2.149 0.032

X5_distbus -1.431 0.642 -0.074 -2.229 0.026

X6_distmrt -1.68 0.9 -0.065 -1.866 0.062

X8_distprk -3.514 1.763 -0.065 -1.993 0.047

X10_comden 0.314 0.028 0.312 11.415 0.000

X13_mainr -1.558 0.645 -0.09 -2.416 0.016

X14_canel 9.344 3.454 0.067 2.705 0.007

Model
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ออกมาได้ทั ้งหมด 9  แบบจ าลอง  และได้เลือกแบบจ าลองที่
สมเหตุสมผลมากทีสุ่ดมา 1 แบบจ าลอง (ตารางที ่3 และ สมการที ่2) 

จากสมการ พบว่า มปัีจจยัทัง้หมด 9 ตวัแปรทีส่ามารถอธบิาย
ความสมัพนัธ์กบัราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมเินียมได้ค่าสมัประสทิธิ ์
(R) มคี่าเท่ากบั 0.561 อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยม ี
3 ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ เชงิบวกเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ระยะทางจากคลอง ระยะทางจากสนามบิน และความหนาแน่นของ
แหล่งพาณชิยกรรม ตามล าดบั และพบตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิลบ
ทัง้สิน้ 6 ตวัแปร คอืถา้ตวัแปรเหล่านี้ เพิม่ขึน้จะท าใหร้าคาลดลง ซึ่งผล
การวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงลบมากที่สุด คือ 
ระยะทางจากถนนสายย่อย ซึง่ทุกๆ 1 เมตร ทีห่่างออกมาจากถนนสาย
ย่อย จะท าให้ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมเินียมลดลงเท่ากบั 37.621 
บาทต่อตารางเมตร รองลงมา ได้แก่ ระยะทางจากถนนสายหลัก 
ระยะทางจากสวนสาธารณะ ระยะทางจากรถไฟฟ้า ระยะทางจากแม่น ้า 
และระยะทางจากสถานีขนส่ง ตามล าดบั 
 
5) สรรุและข้ปเสกปแกะ 

จากขอ้มูลโครงการคอนโดมเินียม จ านวน 1,287 โครงการ 
พบว่า แบบจ าลองพยากรณ์ HPM จ านวนทัง้หมด 14 ตวัแปร สามารถ
ใช้ในการพยากรณ์ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถิติกบัราคาขายเฉลี่ยของ
ตลาดคอนโดมเีนียมในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครทัง้สิ้น 9 ตวัแปร และเมือ่
พิจารณาจากทิศทางความสัมพันธ์เชิงท าเลที่ตัง้ของโครงการ
คอนโดมเินียมทีใ่กล้ถนนสายย่อยมคีวามส าคญักบัการตัง้ราคาขายสูง
ที่สุด ในขณะเดยีวกนั พบว่า คอนโดมเินียมที่ตัง้ใกล้คลองนัน้มรีาคา
ขายต ่ าที่สุด โดยเมื่อพิจารณาจาก 2 ตัวแปรดังกล่าวสามารถให้
ขอ้สงัเกตไดว้่า การเดนิทางเขา้ถึงท าเลทีต่ ัง้ของคอนโดมเินียมยงัเป็น
ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อการตัง้ราคาขายคอนโดมเินียมอยู่ ซึ่งสอดคล้อง
กบัการขนส่งมวลชนทางน ้าของกรุงเทพมหานครทีย่งัไมม่ปีระสทิธภิาพ
และสภาพแวดลอ้มของคลองทีไ่ม่สะอาด จงึท าใหไ้ม่ส่งผลทางบวกกบั
การตัง้ราคาขาย ทัง้นี้แบบจ าลอง HPM อย่างง่ายจากการใช ้
Regression Analysis ดงักล่าวมคี่าความสมัพนัธ์กบัราคาทีน้่อย ทัง้นี้
อาจจะเป็นเพราะว่าตวัแปรทีจ่ะส่งผลกบัราคาอาจไม่ใช่เพียงแค่ตวัแปร
ที่ส่งผลกบัเมอืงเท่านัน้ อาจจะมตีวัแปรอื่นๆ ที่มอีิทธิพลแฝง เช่น 
ปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวกภายในโครงการ ได้แก่ สระว่ายน ้า พื้นที่
ส่วนกลาง สวน เป็นต้น จงึจ าเป็นต้องเพิม่ชุดตวัแปรกลุ่มอื่นๆเพื่อให้
แบบจ าลองมคีวามแมน่ย าเพิม่มากขึน้  

จากผลการวิจัยนี้  เป็นข้อมูลที่สามารถท าให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกท าเลที่ตัง้ของตลาดคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานคร และเข้าใจถึงสถานการณ์การแข่งขนัและน าไปสู่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการบูรณาการร่วมกบั
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ท าให้เราได้เข้าใจถึงลักษณะการ
ก าหนดทีต่ ัง้ทางการตลาด และเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัในการวางแผนตลาด
ระดบัมหภาค (Macro Marketing Planning) ที่แสดงผลออกมาเป็น
แผนทีใ่นการประกอบการตดัสนิใจ 
 
 
 

6) กิตติกรรมรระกาศ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์ เรื่อง “การบูรณาการ

แกปั้ญหาทางภูมศิาสตร์การตลาดเพือ่การวเิคราะห์ท าเลทีต่ ัง้และการ
แข่งขนัของตลาดคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานคร ” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของหลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการพฒันา
อสังหาริมทรัพย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง เมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การศึกษานี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จาก
อาจารย์ที่ปรกึษาอาจารย์ ดร.มานัส ศรวีณิช ประธานกรรมการสอบ
วทิยานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์.ดร.ด ารงศกัดิ ์รนิชุมภู และกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ ์อาจารย์ ดร.ชาครนิ เพชรานนท์ ทีก่รุณาสละเวลาให้
ค าแนะน า ชี้แนะแนวทาง และให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาดว้ยความเอาใจใส่ รวมถงึการใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลู
โครงการคอนโดมเินียมของเวบ็ไซต์ Hipflat ตลอดจนก าลงัใจและความ
ช่วยเหลอืจากครอบครวัและเพือ่นๆ ผูศ้กึษาต้องขอขอบคุณทุกท่านมา 
ณ ที่นี้  และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูท้ีส่นใจต่อไป 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศกึษางานวจิยัครัง้นี้คอื เพื่อศกึษาปัญหา
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ กรณีศกึษา : บรษิัทผลติชิน้ส่วนยาน
ยนต์ จ ากดั ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คณะผู้วิจยัได้ก าหนดให้
พนกังานทกุคนรวมทัง้ผูบ้รหิารเป็นกลุ่มตวัอย่างและประชากร ซึง่เครือ่งมอื
ในการศกึษาครัง้นี้รวม 19 คน คณะผู้วิจยัได้ใช้แบบสมัภาษณ์ เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด วเิคราะห ์โดยพจิารณา
ประเด็นหลกัที่พบในขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ขอ้มูลจากเอกสารการขอ
รบัรองคุณภาพ ISO 9001 มาพจิารณาประกอบกนัจากนัน้ น าประเด็น
หลักมาพิจารณาออกเป็นประเด็นย่อย เพื่ อที่จะน าไปสู่การจัดท า
ขอ้เสนอแนะ สรุปประเด็นปัญหา ผลการศึกษาพบว่า บรษิัทมีประเด็น
ปัญหาดงันี้ ปัญหาดา้นสถานทีต่ัง้ของบรษิทัทีอ่ยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน 
ปัญหาดา้นการจดัสวสัดกิารและค่าตอบแทน ปัญหาด้านนโยบายความไม่
เขา้ใจเกี่ยวกบัการน าเอาหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการบรหิาร
องค์กร  ปัญหาการคดัเลอืกบุคลากรทีต่รงกบัความต้องการ และปัญหา
ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
ค าส าคญั: การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ชิน้ส่วนยานยนต ์
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate human 
resource management problems, the case study of Auto-parts Co., 
Ltd. The sampling group included employees and executives of the 
company. The total number of participants was 27. The research 
instruments were an open-ended interview and quality assurance 
(ISO 9001) documents. Firstly, data were analyzed for the main 
problem issues. Then the data from the main problems were 
analyzed for the sub-issue problems in order to provide solutions. 
The results revealed that the problems of human resource 
management included company’s location that was far from a 
community, benefit and compensation management, not 
understanding of the use of sufficiency economy policy in the 
organization, personnel selection, and personnel training and 
development. 
Keywords: Human resource management, Auto parts 

1. บทน า 
บรษิทั ผลติชิ้นส่วนยานยนต์บรษิทัหนึ่ง ตัง้อยู่ ถนนหนองไผ่ -

หนองปรอื ต าบล หนองเหยีง อ าเภอ พนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี   เป็น
บรษิทัขนาดเลก็ทีร่บัผลติชิ้นส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าใหก้บั บรษิทัฮติาชิ
คอนซุเมอรโ์ปรดกัส ์และผลติชิน้ส่วนยานยนต์ล าดบัที ่2  ใหก้บักลุ่ม
บรษิทัชิ้นส่วนยานยนต์ล าดบัที ่1 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า โดยมีการควบคุมการด าเนินการบริหารอย่างมี
คุณภาพ   ภายใต้ขอ้ก าหนดระบบคุณภาพ  ISO 9001 และได้มี
ยุทธศาสตร์ในการมุ่งมัน่ที่จะวิจยั พฒันา ปรบัปรุง ทุกหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง ดว้ยนวตักรรมการเปลี่ยนแปลงไปสู่หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมและ
รบัผดิชอบในการบรหิารองค์กรใหป้ระสบผลส าเรจ็  เพื่อสรา้งความ
พงึพอใจให้กบัลูกค้า บรษิทัไดท้ าการย้ายฐานการผลติจาก จงัหวดั
สมุทรปราการมายงัจงัหวดัชลบุร ีปัจจุบนันี้ได้ท าการก่อสร้างเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ดว้ยทุนทรพัย์ทีไ่ดจ้ากก าไรส่วนเกนิจากการเกบ็หอม
รอมรบิของบรษิทัเอง ที ่ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดั
ชลบุร ี  

ผลจากการย้ายที่ตัง้บรษิัทมาตัง้ที่ปัจจุบนัคือ ถนนหนองไผ่ -
หนองปรอื ต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี  ซึ่ง
ห่างไกลจากเขตอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน ท าให้บรษิัทประสบ
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ทัง้การ
คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามต าแหน่งงานต่างๆ จ านวน
พนักงานตามโครงสร้างขององค์กรทีไ่ด้วางแผนไว ้การรกัษาอตัรา
คงอยู่ของพนกังาน อตัราการเขา้ออกของพนักงาน การส่งพนักงาน
ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้วิจ ัยได้ประชุมร่วมกับ
ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และไดม้ขีอ้สรุปว่า จะท าการศกึษาปัญหาการ
บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของบรษิทั  

 
2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
เพือ่ศกึษาปัญหาการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของบรษิทั 

ผลติชิน้ส่วนยานยนต์ จ ากดั 
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3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
น าขอ้มลูทีไ่ด้รบัไปใชใ้นการแก้ปัญหาการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรบุคคลของบรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์ จ ากดั 
 

4. วิธีการศึกษา 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ คณะผูว้จิยั
ได้ก าหนดให้พนักงานทุกคนรวมทัง้ผู้บรหิารเป็นกลุ่มตวัอย่างและ
ประชากร 

4.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ส าหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบังานวจิยั

ในครัง้นี้  คณะผู้วิจ ัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยมีการออกแบบ
โครงสรา้งของขอ้ค าถามทีส่ามารถน าไปใช้ในการสมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้งหรอืสมัภาษณ์แบบชีน้ า เป็นการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด 

4.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ก าหนดวนัและเวลาการสมัภาษณ์ ด าเนินการจดัตารางการ

สมัภาษณ์ผูบ้รหิารแยกกบัพนักงาน โดยคณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา
เอกสารคู่มอืคุณภาพ ISO 9001 ของบรษิทัอย่างละเอยีดเพื่อใช้เป็น
ขอ้มลูก่อนท าการสมัภาษณ์ โดยก าหนดการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารเป็น
ล าดบัแรก แลว้จงึสมัภาษณ์พนกังาน แลว้น ามาสรุปผลการวจิยั 

จากการศกึษางานวจิยัของ [1] ไดศ้กึษาเรื่องการบรหิารจดัการ
ดา้นทรพัยากรมนุษย:์ กรณศีกึษา บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) [2] 
ไดศ้กึษาเรื่องการบรหิารทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่ นในเมอืงไทย [3] 
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการรถไฟแห่งประเทศ [4] ได้ศึกษาเรื่อง การ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสายสนับสนุนวชิาการเพื่อ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย และ [6] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ค่าตอบแทนและสวสัดิการของธุรกิจโรงแรมประเภทแฟรนไชส์ : 
กรณีศกึษา กรุงเทพมหานคร คณะผู้วจิยัไดศ้กึษางานวจิยัดงักล่าว
แลว้สรุปเป็นประเดน็การสมัภาษณ์กรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 

1. ประเดน็นโยบาย 
2. ประเดน็วฒันธรรมองคก์ร 
3. ประเดน็โครงสรา้งขององคก์ร 
4. ประเดน็การออกแบบงาน  
5. ประเดน็การวางแผนก าลงัคน 
6. ประเดน็การสรรหาและการคดัเลอืก 
7. ประเดน็การตดิต่อสือ่สารภายในองคก์ร 
8. ประเดน็การสรา้งทมีและการท างานเป็นทมี 
9. ประเดน็การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
10. ประเดน็การฝึกอบรมและการพฒันา 
11. ประเดน็การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
12. ประเดน็การสนบัสนุนของผูบ้รหิาร 
13. ประเดน็บรรยากาศภายในงาน 
 
5. ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครัง้นี้ สรุปสาระส าคญั
ของการศกึษาไดต้งัต่อไปนี้ 

 5.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยแจกแจงความถี่
และค่ารอ้ยละ ดงัตารางต่อไปนี้ 

ดารางที ่1 แสดงขอ้มลูพื้นฐานของพนักงานเพศ อายุ วุฒกิารศกึษา 
สญัชาต ิอายุงาน สถานภาพ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 
เพศ                                    
ชาย                                     
หญงิ 

 
13 
6 

 
68.4 
31.6 

อายุ        
ต ่ากวา่ 20 ปี                                    
20 – 30 ปี                                    
31 -40 ปี                                    
41 ปีขึน้ไป 

 
- 
8 
6 
5 

 
- 

42.1 
31.6 
26.3 

คณุวฒิุการศึกษา             
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี                                     
ปรญิญาตร ี                                    
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 
16 
1 
2 

 
84.2 
5.3 
10.5 

อายุงาน                         
น้อยกวา่ 3 ปี                                     
3 – 5 ปี                                      
6 – 10 ปี                                    
11 ปีขึน้ไป 

 
9 
3 
4 
3 

 
47.4 
15.8 
21.0 
15.8 

สญัชาติ                           
ไทย                                       
พม่า 

 
14 
5 

 
73.7 
26.3 

สถานภาพ                       
โสด                                     
สมรส 

 
9 
10 

 
47.4 
52.6 

 
ผลการสมัภาษณ์ คณะผูว้จิยัไดส้รุปเป็นประเดน็ต่างๆ ของ ปัญหา
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ดงันี้ 

ประเดน็นโยบาย 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า นโยบายของบรษิทัจะต้องใชค้นใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากที่สุด ต้องการให้พนักงานมทีกัษะการท างานที่หลากหลาย 
สามารถท างานแทนกนัได ้มกีารน าเอาระบบเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
ในการบรหิารจดัการบรษิทั 

มุมมองพนักงาน พบว่า พนักงานมีความรู้สึกว่า 
พนกังานตอ้งท าหลายหน้าทีง่านพรอ้มๆ กนั ปรมิาณงานมมีาก ควร
จะเพิม่คนมาช่วยท างาน พนักงานบางคนไม่มคีวามสุข ไม่เขา้ใจ
เกี่ยวกับการน าเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จดัการบรษิทั ไมช่อบกจิกรรมต่างๆ ทีต่้องร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะ
ช่วงเลกิงาน เนื่องจากเป็นเวลาส่วนตวั การท ากจิกรรมต่างๆ ทีไ่ม่ใช่
งานทีร่บัผดิชอบ และอยู่นอกเวลางาน บรษิทัควรจา้งพนักงาน หรอื
จา้งคนขา้งนอกมาท า เนื่องจากเป็นเวลาส่วนตวัของพนักงาน ทีพ่กั
ทีบ่รษิทัจดัใหก้เ็สยีค่าใชจ้่าย ไม่ควรทีจ่ะใชก้จิกรรมความร่วมมอืใน
การพฒันาบริษัท ซึ่งท าให้พนักงานล าบากใจ  ถ้าจะท าควรท าใน
ช่วงเวลางาน  
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ประเดน็วฒันธรรมองคก์ร 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า การด าเนินชวีติภายในบรษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎ
ของบรษิทั และอยู่กนัอย่างพีน้่อง น าระบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีงมา
ใชใ้นการบรหิารจดัการ 

มุมมองพนักงาน พบว่า การใช้กิจกรรมต่างๆ ที่ขอ
ความร่วมมอืจากพนักงานในการพฒันาบรษิัท ควรท ากจิกรรมใน
เวลางาน ซึ่งท าให้พนักงานเกดิความล าบากใจหากพนักงานไม่ให้
ความร่วมมอื งานบางอย่างเป็นงานลกัษณะขอความร่วมมอื ไม่มี
ค่าตอบแทน  

ประเดน็โครงสร้างขององคก์ร 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า บรษิัทมสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงองค์กรของบรษิทัได้
ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม และ
เพือ่ใหก้ารด าเนินกจิการมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การว่าจา้ง การบรรจุ 
การสบัเปลีย่นหน้าทีก่ารงาน การแต่งตัง้ การโยกยา้ยพนักงาน การ
ยุบหน่วยงาน การก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สภาพการท างาน 
โดยไมข่ดัต่อกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

มุมมองพนักงาน พบว่า การปฏบิตัิงานจะมหีน้าทีห่ลกั
และหน้าทีร่องมากเกนิไป 

ประเดน็การออกแบบงาน  
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า ได้มกีารก าหนดความรบัผดิชอบและอ านาจหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งไว้ในเอกสารพร้อมทัง้มกีารสื่อสารให้
ทราบภายในองคก์ร 

มมุมองพนักงาน พบว่า ลกัษณะการท างาน คอื มอีสิระ 
มคีวามเป็นส่วนตวั ใหอ้ านาจเต็มที ่ไม่กดดนัแต่รูส้กึงานหนัก การ
ปฏบิตัิงานจะมหีน้าที่หลกัและหน้าที่รองมากเกินไป  พนักงานมี
ความรู้สกึว่า พนักงานต้องท าหลายหน้าที่งานพร้อมๆกนั ปรมิาณ
งานมมีาก ควรจะเพิม่คนมาช่วยท างาน 

ประเดน็การวางแผนก าลงัคน 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า แรงงานยงัไมเ่พยีงพอ 
มุมมองพนักงาน พบว่า ไม่มแีผนงานก าลงัคน ไม่มี

แผนการรองรบั มกีารด าเนินการขอก าลงัคนเพิ่ม แต่ไม่ได้รบัการ
ตอบสนอง มคีวามตอ้งการพนกังานเพิม่ 

ประเดน็การสรรหาและการคดัเลือก 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า หาคนที่มคีุณสมบตัิตามที่ต้องการยาก คุณสมบตัิ
ของพนกังานทีต่อ้งการ  

1. มปีระสบการณ์ 
2. ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
3. การใชช้วีติแบบพอเพยีง รกัการเรยีนรู ้

พนกังานทีร่บัมายงัไมต่รงกบัความตอ้งการแต่จ าเป็นตอ้งรบั 
มุมมองพนักงาน พบว่า พนักงานที่ลาออก เคยพูดว่า

ที่ตัง้บริษัทไกลมาก ท าให้เดินทางไม่สะดวก  ควรเพิ่มจ านวน
พนกังานซึง่ในอนาคตน่าจะมกีารจดัการทีด่ขี ึน้ 

ประเดน็การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า ลกัษณะของการสัง่งาน มกีารสัง่งานเป็นแบบลาย
ลกัษณ์อกัษร มคีู่มอืใหศ้กึษาก่อนปฏบิตังิาน 

มมุมองพนักงาน พบว่า ค าสัง่ ประกาศต่างๆของบรษิทั 
พนักงานไดร้บัทราบไม่ทัว่ถงึ มปัีญหาบางประเดน็ทีไ่ม่ได้น าเสนอ
ต่อผู้บริหาร  เนื่ องจากไม่กล้าที่จะน า เสนอเพราะเป็นเรื่อ ง
ละเอยีดอ่อนมผีลกระทบกบัจติใจ 

ประเดน็การสร้างทีมและการท างานเป็นทีม 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า มกีารด าเนินการอยู่ในข ัน้ตอนการปฏบิตังิานแลว้ มี
การประชุมเพือ่แกไ้ขปัญหาต่างๆ 

มุมมองพนักงาน พบว่ายงัไม่มกีระบวนการการระดม
สมอง 

ประเดน็การประเมินผลการปฏิบติังาน 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คุณภาพ พบว่า มรีะบุการก าหนดระยะเวลาทดลองงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร คอื ภายในระยะเวลา ไมเ่กนิ 119 วนั 

มมุมองพนักงาน พบว่า ไม่มกีารแจง้ผลการทดลองงาน
หลงัสิน้สุดระยะเวลาการทดลองงาน 

ประเดน็การฝึกอบรมและการพฒันา 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า มรีะบบการจดัการเรยีนรู ้ความรู ้มบีรกิารขอ้มลูที่
ยงัไมช่ดัเจน ซึ่งมกีารประชาสมัพนัธ์ แต่พนักงานยงัไม่เขา้มาดูหรอื
ศกึษา แผนการในการพฒันาสมรรถนะของพนกังานพยายามทีท่ าให้
เป็นระบบและต่อเนื่อง แต่ยงัท าไม่ประสบความส าเรจ็ กรณีมกีารให้
ทุนไปศกึษาต่อ หรอือบรมที่มงีบประมาณสูง และเป็นหลกัสูตรที่มี
ความส าคญัต่อการงานของบรษิทั มกีารฝึกอบรมของหวัหน้างานให้
เขา้ใจบทบาทหน้าที ่แต่ยงัมชี่องว่างระหว่างหวัหน้ากบัพนักงาน มี
การสรุปความจ าเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกแลว้จดัท าล าดบั
ความส าคญัก่อน-หลงัและจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี พรอ้มจดั
อบรมตามแผนที่ก าหนดไว้และท าการประเมนิผู้ที่ได้รบัการอบรม
โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คอื อบรมภายในและอบรมภายนอก 

มมุมองพนักงาน พบว่า การลาเพือ่ฝึกอบรม เพื่อพฒันา
ทกัษะ เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน จะไมไ่ดร้บัค่าจา้งจากวนัทีล่า 
ตัง้แต่ท างานกับบริษัทมาหลายปีมีการฝึกอบรมเพียง 3-4 ครัง้ 
พนักงานบางคนตลอดระยะเวลาการท างานที่บริษัทไม่เคยได้ไป
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเองนอกสถานที่ ระบบการจดัการเรียนรู ้
ความรู้ มบีริการขอ้มูลที่ยงัไม่ชดัเจน ซึ่งมกีารประชาสมัพนัธ์ แต่
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พนักงานยงัไม่เขา้มาดูหรอืศกึษา มกีารเกบ็รวบรวมไวเ้ป็นลกัษณะ
แบบ Hard copy   

ประเดน็การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า สวสัดกิารเป็นตามกฎหมายแรงงาน มสีวสัดกิารขา้ว
เปล่าให ้จากการทีบ่รษิทัปลกูขา้วเองภายในบรเิวณบรษิทั พนักงาน
ทีม่สีทิธไิดร้บัค่าล่วงเวลา คอืพนักงานรายวนัและพนักงานรายเดอืน 
พนกังานทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัค่าล่วงเวลา ไดแ้ก่ พนกังานระดบับรหิาร ที่
มตี าแหน่งตัง้แต่ผู้ช่วยผูจ้ดัการขึน้ไป ซึ่งมอี านาจหน้าทีท่ าการแทน
นายจา้งส าหรบัการจา้ง การใหบ้ าเหน็จ การลดค่าจา้ง หรอืการเลกิ
จา้ง งานทีต่้องออกนอกสถานที ่ทีไ่ม่อาจก าหนดเวลาการท างานได้
แน่นอน ค่าท างานล่วงเวลา บรษิัทก าหนดเวลาทีท่ างานเกนิเวลา
ปกตจิะไดร้บัค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า ของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในเวลา
ท างานปกติ กรณีเป็นวนัหยุดประจ าสปัดาห์ วนัหยุดตามประเพณ ี
พนักงานรายวนัจะได้รบัค่าล่วงเวลา 2 เท่า พนักงานรายเดอืนจะ
ได้ร ับ 1.5 เท่า กรณีที่ท างานเกินเวลาในวันหยุดประจ าสัปดาห ์
วนัหยุดตามประเพณี เกิน 8 ชัว่โมงพนักงานรายวันจะได้ร ับค่า
ล่วงเวลา 3 เท่า พนักงานรายเดอืนจะไดร้บัค่าล่วงเวลา 2 เท่า ของ
อตัราค่าจา้งปกต ิบรษิทัจะพจิารณาขึน้เงนิเดอืนใหก้บัพนักงานปีละ 
1 ครัง้ พนกังานทีอ่ยู่ระหว่างการทดลองงานจะไม่ไดร้บัการพจิารณา  
บริษัทก าหนดจ่ายเบี้ยเลี้ยงเข้ากะ ให้พนักงานที่ปฏิบตัิงานในกะ
กลางคนืและกะบ่ายเป็นจ านวนวนัละ 30 บาท 

มมุมองพนักงาน พบว่าพนกังานระดบัหวัหน้างานขึน้ไป
ไม่มสีิทธิได้รบัค่าล่วงเวลา ท าให้เกิดค าถามว่า ค่าตอบแทน ค่า
ต าแหน่ง คุ้มค่าแค่ไหน งานที่ต้องออกไปข้างนอกจะมเีวลาไม่
แน่นอน บรษิัทไม่จ่ายเป็นอตัราค่าล่วงเวลา แต่จะจ่ายเป็น ชัว่โมง
การท างานปกต ิเบีย้เลีย้งการเขา้กะกลางคนื 30 บาท น้อยไป อตัรา
การขึน้เงนิเดอืนทุกๆ ปีน้อยมาก งานมาก ต้องท าโอท ี แต่หวัหน้า
งานไมไ่ดโ้อท ีแต่คดิเป็นแบบค่าคอมมชิชัน่ ชม.ละ 25 บาท จะต้อง
ท างานทุกอย่าง ไม่มคี่าต าแหน่งหวัหน้างาน ไม่มขี้อตกลงว่าการ
รบัมาเป็นหวัหน้างานจะไมไ่ดร้บัค่าโอท ีเมือ่ท างานเกนิเวลา ระยะ 2 
ปีหลังไม่มีการปรับอัตราเงินเดือน พนักงานหลายคนรู้สึกไม่มี
ความสุข บางคนเครยีด เพราะมคี่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้น ไม่มทีางไปไหน 
ส่วนพนกังานคนไหนมคีุณวุฒทิางการศกึษาดกีล็าออกไปสมคัรงาน
ทีอ่ื่น ท าใหพ้นักงานทีม่อียู่ไม่สามารถพฒันาศกัยภาพได ้เนื่องจาก
จบการศึกษาแค่ระดบัประถมเท่านัน้  ผู้บริหารไม่ได้พิจารณา
เงนิเดอืนพนักงานทุกคน ต้องใหค้นอื่นแจง้ ท ามานานมากแต่เพิง่มี
การปรบัเงนิเดอืน ทัง้นี้เนื่องจากมพีนกังานลาออก ส าหรบัทีพ่กัตอน
แรกบรษิทัจะใหอ้ยู่ฟร ีแต่ตอนหลงัเกบ็เงนิ รูส้กึไม่ดเีนื่องจากบรษิทั
เคยพูดแลว้ การทีเ่ราพูดไปแลว้ควรท าอย่างทีพู่ด ค่าล่วงเวลาน้อย  
โดยเฉพาะหวัหน้างานคดิเป็นแบบอตัราคงที่ ตามที่บรษิัทก าหนด 
ไมไ่ดเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงานแรงงาน 

ประเดน็การสนับสนุนของผูบ้ริหาร 

มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั
คณุภาพ พบว่าบรษิทัมคีู่มอืการปฏบิตัิงาน ส าหรบัพนักงานใหม ่
และเมือ่เกดิปัญหาสามารถเปิดดคูู่มอืได ้

มุมมองพนักงาน พบว่าผู้บริหารเป็นกนัเอง เอาใจใส่
พนกังาน เป็นห่วง ไมก่ดดนั 

ประเดน็บรรยากาศภายในงาน 
มุมมองผู้บริหารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกนั

คณุภาพ พบว่า จะมกีารเปิดโอกาสใหพู้ด ทัง้เรื่องงาน การเงนิ และ
มสีวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืเกีย่วกบังานบวช งานแต่งงาน การประชุม
แต่ละครัง้มกีารเปิดโอกาสใหน้ าเสนอปัญหา หรอืขอ้เสนอแนะ จาก
พนกังานทุกคน 

มุมมองพนักงาน พบว่าที่ตัง้บริษัทอยู่ไกลจากแหล่ง
ชุมชนมาก ถ้าไม่มรีถเดนิทางไปกลบัไม่สะดวก  แต่บรรยากาศการ
ท างานด ีเหมอืนอยู่บา้น เครือ่งจกัรเสยีบ่อย เนื่องจากเป็นเครื่องเก่า 
บางอย่างซ่อมเองได้ บางอย่างซ่อมเองไม่ได้ ต้องรอบริษัทที่ขาย
เครือ่งมาบรกิารซ่อมให ้บางครัง้ตอ้งใชเ้วลารอคอยเป็นสปัดาห์ท าให้
มปัีญหาดา้นการผลติ ไมแ่น่ใจเรือ่งแผนของการดแูลรกัษาเครื่องจกัร 
โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ และช่วงสงกรานต์ บรรยากาศการท างาน
เป็นกนัเอง หวัหน้างาน ผูบ้รหิารไม่จู่จี้ ไม่วุ่นวาย มบีรรยากาศด ีมี
กจิกรรมทางการเกษตร 
 
6. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ทรพัยากรมนุษย์ กรณีศกึษา: บรษิทั ผลติชิ้นส่วนยานยนต์ จ ากดั 
พบว่า ด้านนโยบายนัน้ มุมมองของผู้บริหารกบัพนักงานมคีวาม
แตกต่างกัน พนักงานไม่เข้าใจถึงนโยบายของบริษัท ส่งผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังานไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบรษิทั ท า
ให้ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ ฉะนัน้บริษัท
จะต้องท าความเขา้ใจในเรื่องของนโยบายใหพ้นักงานมคีวามเขา้ใจ
อย่างแท้จริง ต้องไม่คิดว่าพนักงานจะเข้าใจได้ครบ ทัง้นี้ด้วย
คุณสมบตัิเฉพาะบุคคลที่มที ัง้สญัชาติไทย และพม่า รวมทัง้คุณวุฒิ
ทางการศกึษา ทีบ่รษิทัเองไม่สามารถคดัเลอืกพนักงานได้ตามทีไ่ด้
ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [1] พบว่า นโยบายการบรหิาร
และการด าเนินงานในการจดัการด้านทรพัยากรมนุษย์ของ บรษิัท 
อสมท จ ากดั (มหาชน) ไม่มแีนวปฏบิตัิที่ชดัเจนและอาจเปลี่ยนได้
ตามวาระ หรอื นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั จงึก าหนดใหฝ่้าย
บรหิารจดัการดา้นทรพัยากรมนุษย์ยดึเป็นแนว ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายขององคก์รทีว่างไวซ้ึง่ไมไ่ดเ้ป็นแผนระยะยาว  
 ด้านวฒันธรรมขององค์กร บรษิัทมวีตัถุประสงค์ที่จะให้
องคก์รมวีฒันธรรมแบบคนในครอบครวั มกีารช่วยเหลอืกนัแบบญาติ
พี่น้อง แต่พนักงานมองเป็นเรื่องล าบากใจ หากไม่ให้ความร่วมมอื 
ซึง่เกนิเวลาท างาน ท าใหพ้นักงานมอีคตกิบับรษิทั มองว่าบรษิทัเอา
เปรยีบพนักงาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ [2] พบว่า วฒันธรรม
องค์กรถือเป็นมาตรฐานควบคุมด้านพฤติกรรมที่สร้างบรรทดัฐาน
และค่านิยมทีส่่งผลใหพ้นักงานปฏบิตัิงานในวธิใีดวธิหีนึ่งทีต่้องการ 
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จะตอ้งมกีารปรบัทศันคตขิองพนกังานใหเ้ขา้ใจถงึวฒันธรรมทีอ่งคก์ร
ตอ้งการ 
 ดา้นการวางแผนก าลงัคน พบว่า ไม่มแีผนงานก าลงัคน 
ไม่มแีผนการรองรบั มกีารด าเนินการขอก าลงัคนเพิม่ แต่ไม่ได้ร ับ
การตอบสนอง มคีวามต้องการพนักงานเพิม่ ส่งผลใหพ้นักงานต้อง
ท างานมากกว่าหนึ่งหน้าที ่พนักงานต้องท างานหนักมากขึน้ ฉะนัน้
บรษิทัต้องจดัท าแผนก าลงัคน และต้องด าเนินการคดัเลอืกบุคลากร
ให้ครบตามแผนก าลังแรงงานที่วางไว้เพื่อที่จะท าให้ผลการ
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบังานวจิยัของ [3] การบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ว่าจะต้องมกีารวางแผนก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัภาระ
งาน 
 ดา้นการสรรหาและการคดัเลอืก พบว่า ควรเพิม่จ านวน
พนักงานทีพ่จิารณาตามขัน้ตอนทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยพจิารณาจาก
ภาระงาน คุณสมบตัขิองต าแหน่งงาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [4] 
พบว่า การสรรหาบุคคลเขา้มาท างาน ทุกส่วนงานควรจะต้องมกีาร
ก าหนดก่อนว่าปัจจุบนั มงีานอะไร ภาระงานที่ขาดคอือะไร ภาระ
งานที่มอียู่ต้องการคนประเภทไหน และขณะนี้คุณขาดคนประเภท
ไหน ทีจ่ะมาจดัการ มาเตมิเตม็ภาระงานนัน้ ๆ หลงัจากนัน้บรษิทัถงึ
จะก าหนดคนประเภทนัน้ขึ้นมา Specification เพราะฉะนัน้ควร
จะตอ้งวเิคราะหแ์ละประเมนิภาระงานของส่วนงานก่อน 
 ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานองค์กร พบว่าไม่มกีาร
แจ้งผลการทดลองงานหลงัสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองงาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจของพนกังาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ[4] 
พบว่า ในระบบประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ไม่มกีารก าหนดระดบั
สเกล ไม่มเีกณฑ์ทีจ่ะท าให้ สามารถรูไ้ดว้่าปฏบิตังิานเท่าไหร่ถงึจะ
ผ่านเกณฑ ์ผลสมัฤทธิข์องงานแค่ไหนถงึจะผ่านเกณฑ์ การตคี่าของ
ระดบัในแต่ละเกณฑ์ไม่มกีารก าหนด ซึ่งทีผ่่านมาปัญหาเหล่านี้กท็ า
ใหเ้กดิการรอ้งเรยีน จากผูป้ฏบิตังิานได ้
 ด้านการฝึกอบรมและพฒันา พบว่า พนักงานไม่ได้ร ับ
ค่าตอบแทนกรณีไปฝึกอบรมนอกสถานที ่หรอืบางคนไม่เคยได้ไป
ฝึกอบรมภายนอกตัง้แต่ท างานมา ซึง่ไมเ่ป็นผลดต่ีอบรษิทั พนักงาน
ควรมแีผนพฒันาตนเองในส่วนงานทีต่นเองรบัผดิชอบเพื่อใหง้านที่
ตนรบัผดิชอบมปีระสทิธภิาพ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  [5] ว่าการ
พัฒนาและฝึกอบรมมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังาน 
 ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิาร พบว่า ระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นระบบทีเ่ป็นมาตรฐาน ไม่แน่นอน ส่งผลต่อ
ขวญัและก าลงัใจของพนักงาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ [6] คือ 
พนักงานที่ท างานในธุรกจิโรงแรมประเภทแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มี
ความคดิเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
ไดแ้ก่ จ านวนพนกังานทีม่ผีลต่อเซอร์วสิชาร์จ รายไดข้องโรงแรมไม่
ถงึตามมาตรฐานทีก่ าหนด ชัว่โมงการท างานเป็นชัว่โมงไม่ปกต ิการ
ใหส้วสัดกิารไมส่ม ่าเสมอ การจ่ายเงนิเดอืนไมต่รงตามสญัญา 
 
 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมกีารจดัระบบการสรรหาใหเ้ป็นมาตรฐานกลางเพือ่ใหแ้ต่ละส่วน
งานสามารถน าไปใชบ้รหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2. ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ Competency ของแต่ละ
ต าแหน่งใหช้ดัเจน เพือ่องคก์รจะไดส้รรหาคดัเลอืกและอบรมพฒันาบุคลากร
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3. ควรก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่ าของตัวชี้ว ัดการท างานของแต่ละ
ต าแหน่ง เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่มีผลต่อการ
พจิารณาการเลือ่นต าแหน่ง การขึน้เงนิเดอืน การใหร้างวลัหรอืโบนัสจากการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน เพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจ ซึง่จะส่งผลต่อการผลติสนิคา้
อย่างมคีุณภาพอกีดว้ย 
 4. ควรจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของบรษิทัอย่างชดัเจนและมกีารน ามาปฏบิตัติามแผนทีว่างไว้
อย่างเคร่งครดั 
 
8. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

ควรท าการศกึษาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่มลีกัษณะ
เป็น SMEs เหมอืนกนั เพื่อเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความต่าง
ของปัญหาการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ เพื่อหาแนวทางแกไ้ข
ใหก้บั SMEs ของไทยต่อไป 
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บทคดัย่อ  
การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและตรวจสอบความสอดคล้อง

ของโมเดลเชงิสาเหตุการมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรยีนรู้ ทีส่่งผลต่อ
ความสามารถทางนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดั
สงขลา กลุ่มตวัอย่างคือผู้ประกอบการจ านวน 300 ราย ซึ่งได้จากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั โมเดลทีพ่ฒันาขึน้ประกอบด้วย 3 ตวัแปรแฝง 
และ 11 ตวัแปรสงัเกตได ้การวเิคราะหข์อ้มลูพื้นฐานโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลดว้ยการวเิคราะหแ์บบจ าลองสมการ
โครงสรา้ง ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป LISREL ผลการวจิยัพบว่า โมเดลการวดั
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยมคี่าความเชื่อมัน่เชงิโครงสรา้งของมาตร
วดัอยู่ระหว่าง 0.65-0.89 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยทีถู่กสกดัได้อยู่ระหว่าง 
0.57-0.83 เช่นเดียวกบัโมเดลเชงิสาเหตุที่มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ โดยผลการวจิยัพบว่า การมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการเรยีนรูม้ ี
อทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อความสามารถทางนวตักรรม ด้วยขนาดอทิธพิล
เทา่กบั 0.47 และ 0.69 ตามล าดบั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
ค าส าคญั: ความสามารถทางนวตักรรม, การมุ่งเน้นตลาด, การมุ่งเน้นการ
เรยีนรู,้ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to develop the model of 
casual relationship between marketing orientation, learning orientation 
and innovativeness of the small and medium enterprises (SMEs) in 
Songkhla province. The sample consisted of 300 entrepreneurs by 
multi-stage sampling. The questionnaires were used as a research 
instrument which measured on five-point Likert scales. The developed 
model consists of 3 latent variables and 11 observed variables. The 
basic data were analyzed by descriptive statistics and the goodness of 
fit of the model was analyzed by structural equation modeling. The 
results can be concluded that the measurement model was valid and fit 
to the empirical data. The measurement model accounted for 0.65-0.89 
of construct reliability, and 0.57-0.83 of the average variance extracted. 

The causal model had a good fit with the empirical data. The findings 
indicated that marketing orientation and learning orientation had 
positive direct effect on the innovativeness of SMEs with 0.47 and 0.69 
effect sizes at significant level .05 as well.  
Keywords: Innovativeness, Marketing Orientation, Learning Orientation, 
Small and Medium Enterprises. 
 
1) บทน า 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ รวมถึงการ
แขง่ขนัทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ผูบ้รหิารขององค์กรทีป่ระสบความส าเรจ็
ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่ง
นวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ [1] องค์กรจึงจ าเป็นต้องมคีวามสามารถทางนวตักรรม 
(Innovativeness) เนื่องจากมคีวามส าคญัในการท าให้องค์กรสามารถ
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั จากการมผีลการด าเนินงานทีสู่งขึน้ 
และความสามารถทางนวตักรรมเป็นหนึ่งในแนวทางเชงิกลยุทธท์ีส่ าคญั
ส าหรบัองคก์รทีจ่ะบรรลุความส าเรจ็ระยะยาว [2] 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยส าคัญหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถทางนวตักรรม คือ การมุ่งเน้นการเรียนรู ้
(Learning Orientation) โดยแนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรูม้องว่า การ
พฒันาและเคลื่อนย้ายความรู้น าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัอย่างยัง่ยนื ซึ่งการพฒันาและเคลื่อนยา้ยความรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการมุ่งเน้นด้านนวตักรรม ความรู้ใหม่เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อองค์กร 
และมอีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถทางนวตักรรม [3-5] นอกจากนี้ 
ยงัพบว่าการมุ่งเน้นตลาด (Market Orientation) ซึ่งเป็นการรวบรวม
ขอ้มลูของลกูคา้และคู่แข่งขนัอย่างเป็นระบบ น ามาใชเ้ป็นแนวทางการ
ก าหนดกลยุทธเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และมอีทิธพิลต่อ
ความสามารถทางนวตักรรม [6-7]  

ดงันัน้ จากบทบาทและความส าคญัของความสามารถทาง
นวตักรรม รวมถึงปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความสามารถทางนวตักรรม
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ดงักล่าว งานวจิยันี้จงึต้องการพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรยีนรู ้และความสามารถทาง
นวตักรรม โดยเลอืกศกึษาในบรบิทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในพื้นทีจ่งัหวดัสงขลา เพราะเป็นจงัหวดัทีม่วีสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูงถึง 48,615 ราย และมกีารจา้งแรงงานกว่า 171,188 
คน ซึ่งสูงสุดในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน [8] ทัง้นี้ เพื่อจะได้น า
ผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา
ความสามารถทางนวตักรรมที่เหมาะสมกบับริบทของธุรกจิดงักล่าว
ต่อไป รวมถงึเป็นแนวปฏบิตัสิ าหรบัองค์กรประเภทอื่นๆ ซึ่งมบีรบิทที่
ใกลเ้คยีงกนั 

 
2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างการมุ่งเน้น
ตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 

 
3) การทบทวนวรรณกรรม 

การพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั อาศยัแนวคิดหรือมุมมอง
ดา้นทรพัยากรขององค์กร (Resource Based View: RBV) ซึ่งถอืว่า
ทรพัยากรและความสามารถขององค์กรเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ธุรกจิ 
การพฒันาความสามารถดา้นการจดัการขององค์กร ร่วมกบัสมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลย ีรวมถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ และการเรยีนรูข้อง
องค์กร สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของสนิทรพัย์ที่เหนือกว่า และเป็น
พื้นฐานของการสร้างความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร 
นอกจากนี้การพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัยงัอาศยัแนวคดิองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization: LO) โดยมองว่าองค์กรที่มี
กจิกรรมหลากหลายในการสร้างและใช้ความรู้ รวมถึงการได้รบัและ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การ
เปลีย่นแปลงดา้นตลาด และผลการด าเนินงานของคู่แข่งขนั ซึ่งน าไปสู่
ความสามารถทางนวตักรรมขององคก์ร [9] 

ส าหรบัการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการวดัตวัแปรแฝงที ่
ส าคญั สามารถสรุปได ้ดงันี้                                                      

การวดัตวัแปรแฝงการมุ่งเน้นตลาด อาศยัแนวคดิของ Long 
[10] ซึง่วดัการมุง่เน้นตลาด จาก 3 องค์ประกอบ การมุ่งเน้นลูกคา้ การ
มุง่เน้นคู่แขง่ขนั และการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน  

การวดัตวัแปรแฝงการมุ่งเน้นการเรยีนรู้ อาศยัการบูรณาการ
แนวคดิของ Suliyanto and Rahab [5] และ Ferraresi, et al. [11] โดย
มองว่าการมุ่งเน้นการเรยีนรู้ สามารถวดัได้จาก 3 องค์ประกอบ ซึ่ง
ประกอบดว้ย การมุง่ม ัน่ในการเรยีนรู้ (Commitment to Learning) การ
มวีสิยัทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) และยอมรบัฟังความคดิเห็นที่
แตกต่าง (Open Mindedness)  

 การวดัตัวแปรแฝงความสามารถทางนวตักรรม อาศยัการ 
บูรณาการระหว่างแนวคดิของ Rahab [7], Ferraresi, et al. [11] และ
Wang and Ahmed [12] โดยวดัความสามารถทางนวตักรรมจาก 5 
องคป์ระกอบ คอื ความสามารถทางนวตักรรมดา้นผลติภณัฑ์ การตลาด 
กระบวนการ พฤตกิรรม และดา้นกลยุทธ ์

 จากการทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัของ Nasution, et al. 
[13] ซึง่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูป้ระกอบการ การมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ การมุ่งเน้นตลาด และนวัตกรรม พบว่า การมุ่งเน้นตลาดมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อนวตักรรม โดยมคี่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพล
เท่ากบั 0.18 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Suliyanto and Rahab [5] 
ซึ่งพบว่า การมุ่งเน้นตลาดมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อ
ความสามารถเชงินวตักรรมเท่ากบั 0.41 ขณะเดยีวกนัยงัพบว่า การ
มุ่งเน้นการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถทาง
นวตักรรม โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.44 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของนิติ รตันปรชีาเวช [14] ซึ่งศกึษาผลการด าเนินงานของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองแนวคดิองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวตักรรมองค์กร พบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้มอีิทธิพล
ทางตรงเชงิบวกต่อความสามารถทางนวตักรรม โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.75 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถ
ก าหนดเสน้ทางอทิธพิลระหว่างตวัแปรแฝง ตามสมมตฐิานขอ้ H1 และ 
H2 พรอ้มทัง้การก าหนดตวัแปรสงัเกตได ้ดงัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

4) วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้ คอื ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมในพื้นที่จงัหวดัสงขลา โดยก าหนดให้เป็นเจา้ของ
กจิการหรือผู้บรหิารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายของ
วสิาหกจิ ซึ่งได้จากการสุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ราย จ านวนตวัอย่าง
ของการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (SEM) โดยปกตไิม่ไดพ้จิารณาจาก
สดัส่วนของประชากร แต่จะพจิารณาจากจ านวนตวัแปรสงัเกตได ้และ
ค่าพารามิเตอร์ โดยงานวิจัยฉบับนี้ อาศัยเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
Jackson [15] ทีเ่สนอว่าอตัราส่วนระหว่างจ านวนตวัอย่างและตวัแปร
สงัเกตได ้ควรจะเท่ากบั 20 ต่อ 1 และเกณฑ์ของ Hair, et al. [16] ที่
เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าใน
แบบจ าลอง โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามเิตอร ์ 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Sampling) เริ่มจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified 
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Sampling) โดยแบ่งวสิาหกจิออกเป็น 3 กลุ่มตามประเภทธุรกจิ คอื 
วสิาหกิจด้านการผลติ การบรกิาร และการค้าส่งค้าปลีก จากนัน้สุ่ม
ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ก าหนดจ านวนตวัอย่างของแต่
ละประเภทวสิาหกจิ จ านวนเท่าๆ กนั คอื 100 ตวัอย่าง หลงัจากนัน้ใช้
วธิกีารสุ่มแบบสะดวก เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างตามจ านวนทีก่ าหนดไว ้

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ตอน โดยตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มลู
ของสถานประกอบการ ขอ้ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และตอนที ่2-4 เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการวดัตวัแปรแฝงต่างๆ 
ซึ่งขอ้ค าถามเป็นมาตรวดัแบบประมาณค่าตามแนวทางของลเิคริ์ท 5 
ระดบั ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืวจิยัในดา้นความตรงเชงิ
เนื้อหา ดว้ยวธิกีารหาค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) พบว่า มี
ค่าความสอดคลอ้งผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดทุกขอ้ (ค่า IOC มากกว่า 0.50)  

การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้
ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธบิายลกัษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS และวเิคราะห์ค่าสถติพิื้นฐานของตวั
แปร โดยใชค้่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่งของตวั
แปรสงัเกตได ้เพือ่ตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปร ดว้ยการประมาณ
ค่าดว้ยวธิ ีMaximum Likelihood โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS และ
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป LISREL เพื่อทดสอบสมการโครงสรา้งกบัขอ้มลู
เชงิประจกัษ์ และการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ตามล าดบั 

 
5) ผลการวิจยั 

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดบัสูงที่มีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของวสิาหกจิ โดยพบว่าเป็นเพศชายมาก
ที่สุด (ร้อยละ 72.3) ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 41.8) 
ส าเร็จการศกึษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรี (ร้อยละ 80.5) บทบาทหรือ
หน้าทีเ่ป็นเจา้ของกจิการและท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารดว้ย (รอ้ยละ 53.7) 
ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด  (ร้อยละ 51.6) มูลค่าของ
สนิทรพัย์ถาวรเท่ากบั 1-30 ลา้นบาท (ร้อยละ 65.2) จ านวนพนักงาน 
1-15 คน (ร้อยละ 35.4) และด าเนินกิจการมาแล้ว 5-10 ปี (ร้อยละ 
47.5) กจิการส่วนใหญ่มรีายไดแ้ละยอดขายเพิม่ขึน้ระหว่างรอ้ยละ 11-
15 ก าไรสุทธอิยู่ระหว่างร้อยละ 6-10 และผลตอบแทนการลงทุนอยู่
ระหว่างรอ้ยละ 6-10   

ผลการทดสอบโมเดลการวดั (Measurement Model) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ตวัแปรแฝง และ 15 ตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า มคีวาม
กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (X2/df = 1.83, CFI = 0.94, RMSEA = 
0.046, SRMR = 0.043) ค่าความเชื่อมัน่เชงิโครงสรา้งของมาตรวดั 
(Construct Reliability) อยู่ระหว่าง 0.65-0.89 และค่าความแปรปรวน
เฉลีย่ทีถู่กสกดัได้ (Average Variance Extracted) อยู่ระหว่าง 0.57-
0.83 แสดงว่าองค์ประกอบมคี่าความเชื่อมัน่สูง และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรในองคป์ระกอบไดด้ ี(Hair, et al., 2010) 

ผลการทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง (SEM Model) 
พบว่า มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (X2/df=1.91, CFI=0.91, 
RMSEA=0.048, SRMR=0.045) โดยพบว่าน ้าหนักองค์ประกอบของ
ทุกตวัแปรสงัเกตได ้มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และตวัแปรแฝงใน

แบบจ าลองสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรความสามารถ
ทางนวตักรรมของวสิาหกจิไดร้อ้ยละ 68.9 เมือ่พจิารณาแต่ละตวัแปร
แฝง พบว่า ตวัแปรแฝงการมุ่งเน้นตลาด มตีวัแปรสงัเกตไดด้้านลูกค้า 
ที่มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด (λ=0.85, p<.05) ค่า
สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์เท่ากบั 0.71 ขณะที่ตวัแปรแฝงการมุ่งเน้น
การเรียนรู้ มตีัวแปรสงัเกตได้ด้านการมวีิสยัทศัน์ร่วม ที่ค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด (λ=0.91, p<.05) ค่าสมัประสทิธิก์าร
พยากรณ์เท่ากบั 0.75 ส าหรบัตวัแปรแฝงความสามารถทางนวตักรรม 
มตีวัแปรสงัเกตไดด้้านผลติภณัฑ์ ทีค่่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงที่สุด (λ=0.83 p<.05) ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์เท่ากบั 0.69 
รายละเอยีดดงัรปูที ่2 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า มกีารยอมรบัสมมตฐิานทัง้ 
2 ขอ้ สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัเชงิเหตุของความสามารถทางนวตักรรม
ของวสิาหกจิ คอื การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรยีนรู้ โดยทัง้
สองปัจจยัดงักล่าว มคี่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลทางตรงต่อความสามารถ
ทางนวตักรรม เท่ากบั 0.47 และ 0.69 ตามล าดบั ณ ระดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 ซึง่มรีายละเอยีดดงัรปูที ่2  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 ผลการวเิคราะห ์
 

6) การอภิปรายผล 
ผลการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ H1 ซึ่งพบว่า  “การมุ่งเน้น

ตลาด มอีิทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อความสามารถทางนวตักรรม ” ซึ่ง
สามารถอภปิรายได้ว่า การมุ่งเน้นตลาด คอื มติหินึ่งของวฒันธรรม
องค์กรที่ช่วยให้มีความเข้าใจว่าวัฒนธรรมการมุ่ง เน้นตลาดมี
องค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ทศันคตขิองพนักงานแต่ละคน และพฤตกิรรมองค์กร ซึ่งประกอบดว้ย 
การรวบรวมขอ้มูลทางการตลาดทัง้ขอ้มลูลูกคา้ คู่แข่งขนั และสภาพ
ตลาด แลว้กระจายขอ้มลูที่ได้รบัมาให้บุคลากรภายในองค์กรได้รบัรู้ 
เพื่อจดัหาคุณค่าที่เพิม่ขึ้น และตอบสนองให้แก่ลูกค้าใหไ้ด้มากที่สุด 
ผ่านการใชข้อ้มูลทางการตลาดเหล่านัน้ การมุ่งเน้นการตลาด จงึเป็น
การสร้างพฤติกรรมที่จ าเป็น เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถทางนวตักรรม [5] และ [13]  

สมมตฐิานขอ้ H2 ซึง่พบว่า “การมุง่เน้นการเรยีนรู ้มอีทิธพิล
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ทางตรงเชงิบวกต่อความสามารถทางนวตักรรม ” สามารถอภปิรายดว้ย
แนวคดิองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ซึ่ง Ferraresi, et al. [11] กล่าวว่า การ
มุง่เน้นการเรยีนรูเ้ป็นแนวคดิหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูข้ององค์กร และ
ความสามารถในการเรยีนรูข้ององค์กร ซึ่งเป็นลกัษณะขององค์กรที่มี
กิจกรรมหลากหลายในการสร้างและใช้ความรู้ เพื่อท าให้เกิดความ
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั รวมถงึการไดร้บัและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เกี่ยวกบัความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงด้านตลาด และผล
การด าเนินงานของคู่แข่งข ัน ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสินค้าใหม่ที่มี
คุณลกัษณะและคุณภาพซึง่ดกีว่าคู่แขง่ขนั ขณะเดยีวกนัการมุ่งเน้นการ
เรยีนรูม้อีทิธพิลต่อประเภทของสารสนเทศทีจ่ าเป็นต้องเกบ็รวบรวม มี
การแปลความหมาย การประเมิน และการแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ของสมาชกิในองค์กรน าไปสู่การเปลีย่นแปลงความรูข้อง
องคก์ร และท าใหเ้กดิความเขา้ใจของการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างระบบของ
องค์กรและสภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึ้น [9] ดงันัน้ การมุ่งเน้นการเรยีนรูข้อง
องค์กร จงึมคีวามจ าเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อการอยู่รอดของ
องค์กรในสภาวะที่มกีารแข่งขนัภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึงเป็นรากฐานส าคญักบัการเพิม่ความสามารถทาง
นวตักรรม 

 

7) บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
ความสามารถทางนวตักรรมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมในจังหวดัสงขลา พบว่า ได้ร ับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นการเรยีนรู ้และการมุ่งเน้นการตลาด ตามล าดบั ซึ่งการมุ่งเน้นการ
เรยีนรู้ที่เกิดจากการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั ที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด และการมุ่งเน้นตลาดโดยเฉพาะด้านลูกค้า ผลจากการวจิยัดงักล่าว 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงของการบริหารจัดการ  (Managerial 
Contributions) กล่าวคอื วสิาหกจิในจงัหวดัสงขลา ควรพฒันาวสิยัทศัน์
สว่นบคุคลใหเ้ป็นวสิยัทศัน์ร่วมกนัขององคก์ร รวมถงึการสรา้งบรรยากาศ
การท างานที่มชี่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนัและกนั ระหว่าง
บุคลากร ควบคู่ไปกบัการรบัความรูจ้ากภายนอก เพื่อน าไปสู่การพฒันา
และสร้างเป็นฐานความรูท้ี่เข้มแขง็ (Core Competence) ขององค์กร 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจน
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม ทัง้ในรูปแบบของกระบวนการ
ท างาน สินค้าและบรกิารต่างๆ ที่สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า 
จากการพฒันาระบบฐานข้อมูลของลูกค้า รวมถึงคู่แข่งขนั เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านการตลาด และบรกิาร ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด อนัจะส่งผลให้วสิาหกิจมผีลการด าเนินงานที่ดขีึ้น และบรรลุ
ความส าเรจ็ในระยะยาว 

ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป  อาจมีการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อ เพิ่มเติมตัวแปรที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร  เช่น  ภาวะความเ ป็น
ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันอาจท าการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) ซึง่มทีัง้การวเิคราะห์เชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์
เชิงลึกกบัผูป้ระอบการวสิาหกจิ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกค้า เพื่อให้ได้
ขอ้มลูทีร่อบดา้นมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเรื่องผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทาง
การเงินต่อประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ที่จด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบน มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษาการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทนุและประสทิธผิลในการด าเนินงานของธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)ผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิต่อ
ความสามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนและประสิทธผิลการด าเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเกบ็รวมรวมขอ้มูลจะเก็บขอ้มูลจาก
ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิติ
บุคคลในเขตภาคกลางตอนบน จ านวน 1,000 แห่ง ได้รบัแบบสอบถามกลบั 
จ านวน 384 แห่ง  คิด เ ป็นร้อยละ  38.40 ผลการวิจัยพบว่ า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธรุกจิประเภทการบรกิาร มรีูปแบบการจดัตัง้
บรษิัทเป็นบรษิทัจ ากดั มรีะยะเวลาการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 11 ถงึ 15 ปี 
ดา้นการด าเนินธรุกจิกบัต่างประเทศส่วนใหญ่ด าเนินธรุกจิโดยไมม่กีารส่งออก
และน าเขา้ ส่วนใหญ่มกีารจดัท าแผนธรุกจิประจ าปี มกีารจดัท าแผนการตลาด 
ส่วนใหญ่ท าบญัชโีดยจา้งส านกังานบญัช ีมแีหล่งเงนิทนุเริม่แรกมาจากเงนิทนุ
ตนเองและครอบครวั ไม่ต้องการเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิเนื่องจากไม่มี
หลกัทรพัยค์ ้าประกนั ด้านการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิ ด้านการ
วดัสภาพคล่องทางการเงนิของธรุกจิ ดา้นการวดัความสามารถในการท าก าไร
ของธรุกจิ และด้านการวดัความสามารถในการช าระหนี้ของธุรกจิ พบว่าการ
ใชป้ระโยชน์ทางปฏบิตักิารด าเนินงานส่งผลกระทบเชงิบวกต่อความสามารถ
ในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุของธุรกจิ การใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิ
ของธุรกิจ ด้านการใช้ประโยชน์ทางการปฏิบัติเพื่อการบริหารงานส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของธุรกิจและลักษณะเชิงโครงสร้างด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินงาน การด าเนินงานกบัต่างประเทศ การจดัท าแผน
ธุรกิจและการจดัท าแผนการตลาดต่างกนัการใชป้ระโยชน์จากรายงานทาง
การเงนิต่างกนั 
ค าส าคญั: ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ,รายงานทางการเงนิ , การเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทนุ , การวเิคราะหอ์ตัราส่วน,งบการเงนิ 
 
 

Abstract 
The research topicis the impacts of the use of financial 

reporting on the effectiveness of SMEs registered as legal entities in 
the upper central region. The purpose of this research is to study the 
structure and importance of small and medium enterprises, access to 
finance and operational effectiveness of small and medium enterprises 
(SMEs) the effect of usefulness of financial reporting on ability to 
access external source of capital and performance of registered SMEs 
in the upper central region areas. The factors identified usefulness of 
financial reporting from literature are consist of measurement of liquidity 
ratio, profitability ratio, activity ratio, leverage ratio , and utilization of 
financial reporting in practice. Moreover are independent factor but 
ability to access external funds and performance of SMEs are 
dependent factor. This research used survey questionnaire which was 
sent to the owners of registered SMEs in the upper central region 
areas.  One thousand surveys were sent out to potential respondents 
to participate in this research, from which 384 surveys were returned. 
Thus, the response rate is equal to 38.40%.The findings in this 
research are the liquidity ratio, profitability ratio, leverage ratio, and 
utilization of financial reporting in practice, positively affect access 
external funds of registered SMEs in the upper central region areas.  
The utilization of financial reporting in practice, positively affect to 
performance of registered SMEs in the upper central region areas, and 
the usefulness of financial reporting of registered SMEs in the upper 
central region areas are different depending on the period operation of 
SMEs’ business, the business relationship with other countries, the 
preparation of business planning, and the preparation of marketing 
planning. 
Keywords: Small and Medium Enterprises (SMEs), Financial 
Reporting, To Access External Source of Capital, Ratio Analysis, 
Financial Statement. 
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บทน า 
การวจิยัเรือ่งผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากรายงานทาง

การเงนิต่อประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทีจ่ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตภาคกลางตอนบน มแีรงจูงใจเกิดจาก
การศกึษาผลงานวจิยัธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่ได้รบั
ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกจิภายในและภายนอกประเทศ[1-2]ท าให้
ธุรกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยและเกิดปัญหาของการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
เงนิทุน จากวกิฤตดา้นการเงนิยงัก่อใหเ้กดิปัญหาความไม่มัน่ใจในการ
ปล่อยสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิซึง่ส่งผลให้ธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs)เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดย้ากยิง่ขึน้อกีดว้ย [3]ท าใหโ้อกาสใน
การขยายกจิการและเพิม่สภาพคล่องให้กบัองค์กรท าได้ยากขึ้น จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิของธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)ต่อความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน
และประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่จด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบน โดยมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะ
ทดสอบว่าการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs) เพื่อการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ
และการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิเพื่อการบริหารงานจะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึ งแหล่ง เงินทุนและ
ประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่จดทะเบยีน
นิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบนหรอืไม่อย่างไร ผลทีไ่ด้จากการวจิยั
สามารถที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาและส่งเสริมการจดัท า
รายงานทางการเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ ง เงินทุนและมี
ประสทิธผิลในการด าเนินงาน สามารถขยายกจิการไดอ้ย่างยัง่ยนืการ
วจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาโครงสร้างและความส าคญัของ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)2) ประโยชน์จากการใชร้ายงาน
ทางการเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)3) การเขา้ถึง
แหล่งเงนิทุนและประสทิธผิลในการด าเนินงานของธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)และ4) เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิต่อความสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน
และประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมี
สมมติฐานการวจิยั คอื 1) การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิ
ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 2) การใช้ประโยชน์จาก
รายงานทางการเงนิส่งผลกระทบเชงิบวกต่อประสทิธผิลของธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 3) ลกัษณะของธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่างกนั การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิต่างกัน
กรอบแนวคดิในการวจิยัเป็นการศกึษาโครงสรา้งของธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SMEs)ประกอบด้วยการศึกษาประเภทของธุรกิจ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ความเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิต่างประเทศ การจดัท า
แผนการตลาด วธิกีารจดัท าบญัชแีละความตอ้งการเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิ เป็นการศกึษาถงึการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิโดย
การวเิคราะหส์ภาพคล่อง ประกอบดว้ยอตัราส่วนย่อย อตัราส่วนเงนิทุน
หมุนเวยีน อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราการหมุนเวยีนของ

ลกูหนี้ การวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร โดยมอีตัราส่วนย่อย 
คอื อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไรสุทธ ิ
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์(ROA)และอตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ถือหุ้น (ROE)[4-5]การวัดประสิทธิภาพในการด า เนินงาน
ประกอบดว้ยอตัราส่วนย่อย คอื อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ระยะเวลา
ในการเก็บหนี้  และอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ การวัด
ความสามารถในการช าระหนี้  ประกอบด้วยอัตราส่วนย่อย คือ 
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การวัด
ประสิทธภิาพในการบริหารงาน ประกอบด้วยอตัราส่วนย่อย คือการ
ตดัสนิใจลงทุน การบรหิารหนี้ การวางแผนภาษ ีการจดัสรรงบประมาณ 
การวเิคราะห์สถานะทางการเงนิเพื่อต้องการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ 
การประกอบการซื้อหุน้กู ้และการก าหนดต้นทุนและประสทิธผิลในการ
ด าเนินงาน  

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจความคิดเห็นเพื่อ
ศึกษาผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อ
ประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่จดทะเบยีน
เป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตัง้อยู่ในเขตภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด 
ประกอบดว้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงัหวดัชยันาท จงัหวดัลพบุร ี
จงัหวดัสงิห์บุร ีจงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัอยุธยา จงัหวดั
ปทุมธานีและจงัหวดันนทบุร ีประกอบดว้ยภาคการผลติ 55,378 แห่ง
ภาคการค้า 152,358แห่งและภาคการบริการ 158,338 แห่ง รวม
366,074 แห่งการเลอืกตวัอย่างจะเลอืกตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมติาม
ประเภทของธุรกจิวธิกีารเลอืกตวัอย่างจะเลอืกจ านวน 1,000 แห่ง จาก
จ านวนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ทัง้หมดที่จด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบน 9 จงัหวดั ประกอบดว้ย
ภาคการผลติ 150 แห่ง ภาคการคา้ 420 แห่ง และภาคการบรกิาร 430 
แห่ง รวม 1,000 แห่ง  

การวจิยัครัง้นี้ จะใชแ้บบสอบถามเพื่อสอบถามความคดิเหน็
ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยแบ่งค าถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ ส่วนที ่1 ครอบคลุมขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งของ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ส่วนที่ 2 ครอบคลุมเกี่ยวกบั
การใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs)ส่วนที่ 3 ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกบัความสามารถในการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ส่วนที ่
4 ครอบคลุมขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs)และส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากผูต้อบแบบสอบถาม
และการสมัภาษณ์เพื่อสอบถามถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 

ขัน้ตอนในการสร้างแบบสอบถามจะมีการทดสอบความ
น่าเชื่อถือได้ของปัจจยัที่ใช้วดัค่าตวัแปร พจิารณาจากการวเิคราะห์
ปัจจยัโดยใชว้ธิอีงค์ประกอบหลกัเพื่อลดจ านวนปัจจยัย่อยของปัจจยัที่
ใชว้ดัค่าตวัแปรโดยท าการหมนุแกนดว้ยวธิแีวรแิมกซ์ (Varimax)และใช้
ค่า factor loading ของตวัวดัปัจจยัมากกว่า 0.5 โดยตวัวดัต้องไม่มคี่า 
factor loading มากกว่า 1 ปัจจยัเป็นเกณฑ์ในการก าหนดปัจจยัทีจ่ะใช้
เป็นเครือ่งมอืในการวดัค่าตวัแปรและหาค่าความน่าเชือ่ถอืได้ของปัจจยั
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ซึง่เป็นความเชือ่ถอืไดข้องแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืวดัค่าตวัแปร
เช่นเดยีวกนัโดยพจิารณาจากค่าครอนบาคอลัฟา(Cronbach Alpha) 
ซึง่ตอ้งมากกว่า 0.6 จงึจะถอืว่ามคีวามเชือ่ถอืได ้[6] 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คอืข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นการเกบ็ขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาค้นควา้จากขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบั
ลกัษณะของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิขอ้มลูเกีย่วกบัความสามารถในการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธผิลของการใชข้อ้มลูของ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) โดยท าการศึกษาจากต ารา 
บทความและรายงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ส่วนขอ้มลูปฐมภูมเิป็นขอ้มลูทีไ่ด้
จากการส ารวจความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการของธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบน 
สอบถามเกีย่วกบัโครงสรา้งของธุรกจิ ผลกระทบของการใชป้ระโยชน์
จากรายงานทางการเงนิต่อความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและ
ประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
 
วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

จ ะท า ก า รต ร ว จ สอบคว ามครบถ้ ว นขอ งข้อ มู ล ใ น
แบบสอบถาม และน าไปท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยมสีถิติที่ใช้ในการ
วจิยัคอืสถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)ประกอบดว้ยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่(Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของข้อมูลเพื่อตอบ
วตัถุประสงค์ของการวิจยัและการแจกแจงความถี่เกี่ยวกบัโครงสร้าง
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แจกแจงความถี่และหา
ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ทีเ่กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิของธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)และประสทิธผิลใน
การด าเนินงานของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในการวดั
ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัที่
ส าคญั 5 ด้าน ประกอบด้วย1) การวดัสภาพคล่องทางการเงนิมอีตัรา
ส่วนย่อยคอื อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็ 
อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี้ 2) การวดัความสามารถในการท าก าไรมี
อัตราส่วนย่อย คืออัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 
อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้(ROE) 3) การวดัประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานมอีตัราส่วนย่อย คอือตัราการหมุนของสนิทรพัย์ ระยะเวลา
ในการเก็บหนี้ และอตัราการหมุนของสนิค้าคงเหลอื 4) การวดัภาวะ
หนี้ สินมีอัตราส่วนย่อย คือการวัดความสามารถในการช าระหนี้ 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ และอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน และ 5)การ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนกลยุทธ์ของธุรกจิมอีตัราส่วนย่อย คอืการ 
การตัดสินใจลงทุน การบริหารหนี้  การวางแผนภาษี การจัดสรร
งบประมาณ การวิเคราะห์สถานะทางการเงนิเพื่อต้องการกู้เงนิจาก
สถาบนัการเงนิ การประกอบการซื้อหุ้นกู้ และการก าหนดต้นทุนและ
ประสทิธผิลในการด าเนินงาน ใชห้ลกัเกณฑก์ารแบ่งระดบัคะแนน แบบ 
Rating Scale ของ Likert โดยแบ่งออกเป็น 7 ระดบั  ดงันี้ ระดบั7  

หมายถึง มากที่สุดระดับ 6  หมายถึง มากระดับ 5  หมายถึง 
ค่อนขา้งมากระดบั 4  หมายถงึ ปานกลางระดบั 3  หมายถงึ ค่อนขา้ง
น้อยระดับ 2  หมายถึง น้อยและ ระดับ 1  หมายถึง ไม่มเีลยและ
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกี่ยวกบั
การใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ดงันี้ ค่าเฉลี่ย 5.81-7.00 หมายถึง  ระดบัมากค่าเฉลี่ย 
4.61-5.80 หมายถงึ  ระดบัค่อนขา้งมากค่าเฉลี่ย 3.41-4.60 หมายถึง  
ระดบัปานกลางค่าเฉลี่ย 2.21-3.40 หมายถึงระดบัค่อนขา้งน้อยและ
ค่าเฉลีย่ 1.00-2.20 หมายถงึ  ระดบัน้อย[7] 
 
บทสรปุ 

ผล ส รุ ปข อ ง ก า ร วิ จัย แบ่ ง เ ป็ น ก า ร ส รุ ป แ ต่ ล ะ ส่ ว น 
ประกอบด้วย 1)โครงสร้างของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)2) การใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิ3) การเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนและประสทิธผิลในการด าเนินงาน และ 4) ผลกระทบของการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิต่อความสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 

 
1.โครงสร้างของธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 

ผลการวิจยัพบว่าจ านวนแบบสอบถามที่ได้รบักลบัคืนมา
จ านวน 384 แห่งคดิเป็นรอ้ยละ 38.40 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิประเภท
การบรกิารมากทีสุ่ด จ านวน 156 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 40.63 รองลงมา
ประกอบธุรกจิการค้า จ านวน 129 แห่ง คดิเป็นร้อยและ 33.59 และ
ประกอบธุรกิจการผลิต จ านวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.78 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการจดัตัง้ธุรกิจรูปแบบบริษัทจ ากดัมากที่สุด 
จ านวน 291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.78 รองลงมามกีารจดัตัง้ธุรกิจ
รปูแบบหา้งหุน้ส่วน จ ากดั จ านวน 76 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 19.79 และมี
การจดัตัง้ธุรกจิรปูแบบหา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล จ านวน 17 แห่ง คดิ
เป็นรอ้ยละ 4.43 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ด าเนินกจิการมาแลว้ประมาณ 11 
ถงึ 15 ปี มากทีสุ่ด จ านวน 194 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 50.52  รองลงมามี
การด าเนินกจิการมากกว่า 15 ปีขึน้ไป จ านวน 154 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 
40.10 และมรีะยะเวลาด าเนินกจิการอยู่ระหว่าง 6 ถงึ 10 ปี จ านวน 25 
แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 6.51 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกจิแบบไมม่กีาร
ส่งออกและน าเข้ามากที่สุด จ านวน 299 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.86 
รองลงมามกีารส่งออกและน าเขา้ จ านวน 38 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 9.90 
และ มกีารส่งออกเพยีงอย่างเดยีวจ านวน 25 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 6.51 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มกีารท าแผนธุรกจิประจ าปีมากทีสุ่ด จ านวน 269 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.05 รองลงมาไม่มกีารท าแผนธุรกิจประจ าปี 
จ านวน 115 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 29.95 ส่วนใหญ่มกีารจดัท าแผนการ
ตลาดมากที่สุด จ านวน 250 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 65.10 รองลงมาไม่มี
การท าแผนการตลาด จ านวน 134 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 34.90 ส่วนใหญ่
จา้งส านักงานบญัชเีพื่อจดัท าบญัชมีากทีสุ่ด จ านวน 323 แห่ง คดิเป็น
รอ้ยละ 84.11 รองลงมาจดัท าบญัชเีอง จ านวน 61 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 
15.89 ส่วนใหญ่แหล่งเงนิทุนเมือ่เริม่กจิการเป็นเงนิทุนของตนเองและ
ครอบครวั จ านวน 173 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 45.05 รองลงมามแีหล่ง
เงนิทุนมาจากเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและเจ้าหนี้การค้า จ านวน 134 
แห่ง คดิเป็นร้อยละ 34.90 และมแีหล่งเงนิทุนมาจากทุนของหุ้นส่วน 
จ านวน 77 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 20.05 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
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เงินกู้จากสถาบันการเงิน จ านวน 215 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.99 
เหตุผลที่ไม่ต้องการเงินกู้จากสถาบนัการเงิน เนื่องจากส่วนหนึ่งมี
เงนิทุนเพยีงพอแลว้ อกีส่วนหนึ่งเหน็ว่าถ้ากูจ้ากสถาบนัการเงนิจะต้อง
เสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงและไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ยืม 
รองลงมาต้องการเงินกู้ จ านวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.01 
ตามล าดบั โดยใหเ้หตุผลทีต่อ้งการเงนิกูเ้พือ่ตอ้งการน ามาขยายกจิการ
ของตนเอง และตอ้งการน ามาเป็นเงนิทุนเพือ่ป้องกนัสภาพคล่อง  

 
2.การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SMEs)โดยภาพรวม 
 จากผลการวิจัยพบว่าการใช้ประโยชน์จากรายงานทาง
การเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)จัดเรียงตาม
ค่าเฉลีย่การใชป้ระโยชน์ พบว่าธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
มกีารใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งมาก (ค่าเฉลี่ย 4.90) โดยมกีารใช้ประโยชน์จากรายงานทาง
การเงินอยู่ในระดบัมาก 2 รายการ ได้แก่ การวิเคราะห์อัตราก าไร
ขัน้ต้น(ค่าเฉลี่ย 6.08)และการวเิคราะห์อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
(ค่าเฉลีย่ 5.91) รองลงมามกีารใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิอยู่
ในระดบัค่อนขา้งมาก 11 รายการ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์อตัราก าไรสุทธ ิ
(ค่าเฉลีย่ 5.90) การวเิคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้  (ค่าเฉลี่ย 
5.810) การจดัสรรงบประมาณ (ค่าเฉลีย่ 5.41) การก าหนดต้นทุนและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 5.37) การวางแผนภาษี 
(ค่าเฉลีย่ 5.14) การวเิคราะห์อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ (ค่าเฉลีย่ 
5.13) การวิเคราะห์สถานะทางการเงนิเมื่อต้องการกู้เงนิจากสถาบนั
การเงิน (ค่าเฉลี่ย 5.06) การวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(ค่าเฉลี่ย 4.99) การบริหารหนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.88) การตัดสินใจลงทุน 
(ค่าเฉลี่ย 4.84) และการวิเคราะห์ระยะเวลาเรียนเก็บหนี้  (ค่าเฉลี่ย 
4.65)ตามล าดบั การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิอยู่ในระดบั
ปานกลาง 7 รายการ ไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์ตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้
คงเหลอื (ค่าเฉลีย่ 4.58) การวเิคราะหอ์ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (ค่าเฉลีย่ 
4.58) การวเิคราะห์อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ (ค่าเฉลีย่ 4.42) การ
วเิคราะห์อัตราการหมุนของสนิทรพัย์ (ค่าเฉลี่ย 4.30) การวิเคราะห์
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (ค่าเฉลี่ย 4.29)  การวเิคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ (ค่าเฉลีย่ 3.97) และการประกอบการ
ซื้อหุน้กู ้(ค่าเฉลีย่ 3.87)  
 
3.การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนภายนอกของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่จด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีม่ทีีต่ ัง้ในเขตภาคกลางตอนบนใชป้ระโยชน์จาก
รายงานทางการเงนิเพื่อเข้าถึงแหล่งเงนิทุนอยู่ในระดบัปานกลางถึง
ค่อนขา้งมาก ไมว่่าจะมองโดยภาพรวมหรอืวเิคราะหร์ายดา้น ไดแ้ก่การ
ใช้ประโยชน์เพื่อวดัสภาพคล่องทางการเงนิของธุรกจิ(ค่าเฉลี่ย 5.31) 
เพื่อวดัความสามารถในการท าก าไรของธุรกจิ(ค่าเฉลี่ย 5.26) เพื่อวดั
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของธุรกจิ (ค่าเฉลีย่ 4.51) เพื่อวดัภาวะ

หนี้สนิของธุรกจิ (ค่าเฉลีย่ 4.50)  และเพื่อวดัการก าหนดวตัถุประสงค์
และแผนกลยุทธข์องธุรกจิ (ค่าเฉลีย่ 4.94) 
 
4.ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิผลของ
ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
 จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุนขึ้นอยู่กบัการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิระดบัปาน
กลางถงึมาก โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิเพือ่วดั
สภาพคล่องทางการเงนิ การวดัความสามารถในการท าก าไร การวดั
ความสามารถในการช าระหนี้และการใชป้ระโยชน์ในทางปฏบิตัเิพื่อการ
บริหารงาน  ด้านประสิทธิผลในการด าเนินงานขึ้นอยู่ก ับการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงินระดับปานกลางถึง ระดับมาก
โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิเพือ่การบรหิารงาน 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนภายนอกของ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  
 จากผลการวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนภายนอกกบัตัวแปรการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิ พบว่าการใชป้ระโยชน์จากรายงาน
ทางการเงนิของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)แต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ภายนอก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 โดยด้านการวัด
ความสามารถในการท าก าไรมคีวามสมัพนัธส์งูทีสุ่ด  

สมมติฐานที่ 2 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
(SMEs) 
 จากผลการวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ประสทิธผิลในการด าเนินงานกบัตวัแปรการใช้ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงนิพบว่าการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิในแต่ละดา้น
มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลในด้านการด าเนินงานที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 โดยมกีารใชป้ระโยชน์จากรายงานทาง
การเงนิดา้นการบรหิารงานมากทีสุ่ด 

สมมตฐิานที ่3 ลกัษณะของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)ต่างกนัการใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิต่างกนั  
 จากผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิ
ทัง้หมด 5 ด้านแยกตามลกัษณะประเภทของธุรกจิพบว่าธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)ประเภทการผลติ การคา้และการบรกิารใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงินไม่แตกต่างกัน  และเมื่อน ามา
พิจ า รณาร า ยด้ านพบว่ า  ธุ ร กิจ ขน าดกล า งแล ะ ขน าดย่ อ ม
(SMEs)ประเภทการผลิต การค้าและการบริการ ใช้ประโยชน์จาก
รายงานทางการเงนิเพื่อวดัสภาพคล่องทางการเงนิไม่แตกต่างกนัใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิเพื่อวดัความสามารถในการท าก าไร
ไม่แตกต่างกัน การ ใช้ประโยช น์จากรายงานทางการเงิน เพื่อ
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ประสทิธภิาพในการด าเนินงานไม่แตกต่างกนัใชป้ระโยชน์จากรายงาน
ทางการเงนิเพื่อวดัความสามารถในการช าระหนี้ไม่แตกต่างกนัและใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน เพื่อการปฏิบัติการทางการ
บรหิารงานไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05สรุปภาพรวม
การวเิคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิตามลกัษณะของธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)จากผลการทดสอบสมมตฐิานทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวน(ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิตามลกัษณะของธุรกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs) ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบของ
ธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ การด าเนินงานกับธุรกิจกับ
ต่างประเทศ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การท าบญัชี
ธุรกจิ ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัศริพิร นพวฒันพงศ์[8]และอนุรกัษ์ ทอง
สุขโขวงศ[์9] ทีท่ าวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการสนบัสนุนสนิเชือ่วสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ส่วนใหญ่ไม่ได้ท าบญัชเีองแต่จ้างให้ส านักงานบญัชที า [10] 
และยงัพบว่าธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่มลีกัษณะเชิง
โครงสร้างในด้านการด าเนินงานกบัธุรกจิต่างประเทศ การจดัท าแผน
ธุรกจิและการจดัท าแผนการตลาดต่างกนั จะใช้ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงินต่างกัน ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ส่วนลักษณะเชิง
โครงสร้างในดา้นระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกจิต่างกนั การใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงนิจะต่างกนัในภาพรวมและรายด้าน
ดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจยั 
 จากผลการวิจัยพบว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. รายงานทางการเงนิมปีระโยชน์ต่อการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน
เพื่อช่วยในดา้นการค้นหาขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเร็วขึน้แต่ควรมกีาร
ก าหนดค่าดัชนีชี้ว ัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน โดยแสดง
รายละเอียดในความส าเร็จหรือล้มเหลวของงานนั ้นๆ (KPI:Key 
Performance Indicator)เพื่อใหอ้งค์กรไดว้เิคราะห์แนวโน้มและน าไปสู่
เป้าหมายไดช้ดัเจนขึน้เพือ่เป็นการประเมนิผลองคก์รไดอ้กีทางหนึ่ง  

2. รายงานทางการเงนิสามารถช่วยให้ผูบ้รหิารได้ตดัสนิใจ
ไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกต้องมากขึ้น รายงานทางการเงนิมคีวามส าคญั
ต่อธุรกจิเป็นอย่างมากเพราะเป็นตวับ่งชีถ้งึประสทิธภิาพในการท าก าไร
ขององค์กรและสุขภาพทางการเงนิ แต่ควรมรีายงานทางการเงนิที่
ถูกต้องน่าเชื่อถือเพื่อจะท าให้ธุรกจิสามารถใช้เป็นขอ้มูลพจิารณาหา
แหล่งเงนิทุนไดต้ามความเหมาะสม 

3.การใชป้ระโยชน์จากรายางานทางการเงนิเพื่อขอกูเ้งนินัน้
ท าได้ยาก เนื่องจากการอนุมตัิเงนิทุนของสถาบนัการเงนิมขี ัน้ตอน
ซบัซอ้น และทีส่ าคญัไมม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มื 

4. การแกปั้ญหาทางการเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) นอกจากจะต้องมกีารรายงานทางการเงนิทีส่มบูรณ์แลว้ 
ยงัควรต้องค านึงถึงหลกัทรพัย์เพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืด้วย เนื่องจาก
ปัญหาเรือ่งหลกัทรพัยค์ ้าประกนัยงัเป็นปัจจยัทีส่ าคญัและส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งเงนิทุนอยู่ในปัจจุบนั 

5. ภาครฐัควรมแีหล่งขอ้มลูทีเ่ป็นศูนย์กลางเพื่อรายงานทาง
การเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เพื่อไวเ้ปรยีบเทยีบ
ตน้ทุนกบัแหล่งเงนิทุนของธนาคารหรอืแหล่งเงนิทุนอื่นๆ เพื่อพจิารณา
ทางเลอืกตน้ทุนทีต่ ่าทีสุ่ด  

6. องค์กรควรจดัท าแผนทางการเงนิที่สามารถท าให้เห็น
แผนปฏบิตักิารอย่างชดัเจนและถา้มกีารขอกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ควรมขี ัน้ตอนการอนุมตัเิงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีร่ดักุมและรวดเรว็
ขึน้ 

7. เพื่อเป็นการลดปัญหาแหล่งเงนิทุนของธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) อ านาจอนุมตัเิงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่างๆ
ควรมคีวามชดัเจนและมกีารจดัท าเอกสารทีม่กีารสอบทานใหส้อดคลอ้ง
กบัการท างานปกตดิว้ย 

8. ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่ยงัมี
การจดัท ารายงานทางการบญัชีจากหน่วยงานภายนอกและยงัมรีะบบ
การตรวจสอบหรือตรวจทานทางการเงนิที่ไม่ชดัเจน จึงมรีะบบการ
ควบคุมภายในทีย่งัไม่สามารถตรวจทานความคลาดเคลื่อนของตวัเลข
ไดอ้ย่างรดักุม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้พบข้อจ ากดัของการวจิยัและควร
น ามาท าวจิยัในครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1. การเลอืกเครือ่งมอืวจิยั การวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชแ้บบสอบถาม
เพือ่การวจิยัและการสมัภาษณ์แบบเจาะจง ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื
มารอ้ยละ 38.40 ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิประเภทบรกิาร การท าการวจิยัครัง้
ต่อไปควรใช้เทคนิคการวจิยัด้วยระเบยีบวธิีวิจยัแบบอื่นๆ เช่น การ
สมัภาษณ์แบบแบ่งกลุ่มเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั เพื่อทีจ่ะท าให้
ไดผ้ลการวจิยัทีต่รงประเดน็มากขึน้ 

2. ควรท าการศกึษาวจิยัแยกแต่ละจงัหวดัและแต่ละประเภท
ธุรกจิให้เห็นความแตกต่างได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้นธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินทุนเนื่องมาจากเห็นว่า
กระบวนการในการขอกูย้มืหรอืกระบวนการในการอนุมตัเิงนิกูย้มืของ
สถาบนัการเงนิมคีวามซบัซ้อน มขี ัน้ตอนหลายขัน้ตอน ดงันัน้การวจิยั
ครัง้ต่อไปควรศกึษากระบวนการพจิารณาใหเ้งนิทุนของสถาบนัการเงนิ
ต่อธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กจ็ะเป็นผลดแีละเป็นขอ้มลู
เพือ่การกูย้มืเงนิของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)อกีช่องทาง
หนึ่งดว้ยการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษากบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็น
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ทีม่พี ื้นทีต่ ัง้อยู่ในเขตภาคกลาง
ตอนบนเพยีง 9 จงัหวดัเท่านัน้ ซึ่งผลการวจิยัพบว่าการใช้ประโยชน์
จากรายงานทางการเงนิเพือ่การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนและประสทิธผิลของ
การด าเนินงานยงัอยู่ในระดบัน้อย การวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาถงึปัจจยั
ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น ปัจจยัด้าน
ความคุ้มครองดอกเบี้ยจ่าย ปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการลงทุน
(ROI)เป็นตน้ 

3. ควรท าการศึกษากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)กลุ่มอื่นๆ หรอืธุรกจิขนาดใหญ่ เพื่อสร้างเครอืข่ายการเขา้ถึง
แหล่งเงนิทุนอย่างทัว่ถงึทัง้ประเทศ 
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กิตติกรรมประกาศ 
การวจิยัเรือ่งผลกระทบของการใชป้ระโยชน์จากรายงานทาง

การเงนิต่อประสทิธผิลของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทีจ่ด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในเขตภาคกลางตอนบนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี
ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีจากบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆดงันี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑติ โรจน์อารยา
นนท ์อธกิารบด ีสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้น
เงนิทุนวจิยั  

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ร ังสรรค์ เลิศในสัตย ์
คณบดคีณะบรหิารธุรกจิทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นเวลาและสถานที ่ 

ขอขอบคุณผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่มไิด้เอ่ยนามในที่นี้  แต่ได้
เสยีสละเวลาในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัเป็นอย่างมาก  

ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันการเงินและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

ความดอีนัเกดิจากการศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัขอมอบ
แด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มพีระคุณทุกท่าน ผู้วิจ ัยมีความ
ซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิง่จากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาและมไิด้
กล่าวนาม และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคดัย่อ  
การเตรียมความพร้อมขององค์การเพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2015 เป็นประเด็นท้าทายของ
ผูป้ระกอบการของไทย บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาช่องว่างของ
เกณฑ์มาตรฐานและวเิคราะห์ความพร้อมขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก าหนดหลกัของมาตรฐานระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001 ในด้าน
บุคลากร กระบวนการจดัการ และดา้นการเงนิ ด าเนินการวจิยัโดยการศกึษา
เอกสารและสมัภาษณ์เชงิลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ ISO 9001:2008 จ านวน 5 รายโดยใช้
แบบสมัภาษณ์ทีม่คีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหามคี่า IOC ทัง้ชุดเท่ากบั 0.97 ผล
การวเิคราะหช์อ่งว่างของระบบบรหิารคุณภาพปัจจุบนัเปรยีบเทยีบกบัระบบ
ใหมพ่บว่ามขีอ้ก าหนดหลกัในด้านการจดัการทีเ่พิม่ขึน้ 4 ประเดน็ ได้แก่ กล
ยุทธ ์ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ความเสีย่ง และการเรยีนรูข้ององค์การ ในด้านความ
พรอ้มของผูป้ระกอบการไทยมกีารรบัรูข้า่วสารของการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 
จดัเตรยีมบุคลากรและงบประมาณในการฝึกอบรม รวมถึงงบประมาณและ
แผนงานส าหรบัการขอรบัรองระบบบรหิารคุณภาพฉบบัใหมไ่ว้ 
ค าส าคญั: ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, ช่องว่างของเกณฑ์
มาตรฐาน, ความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง 
 
ABSTRACT 
 The main criterion changing of ISO 9001 from version 2008 
to 2015 enforced Thai enterprises to prepare their organizations for 
entering into the new business environment. This research paper aims 
to examine the standard criterion gaps occurring from such 
transformation, and to investigate Thai enterprise readiness for the 
additional requirements of ISO 9001 relating to human resources, 
management processes, and finance and budgeting. The research 
instrument, with the content validity index (IOC) of 0.97, was used to 
interview the five purposive informants of the ISO 9001:2008 certified 
companies. The result revealed that when comparing the current 
system with the new requirements there are four main additional issues 
in management; i.e. alignment of ISO to corporate strategy, to their 
constituencies, to corporate risks and opportunities, and to corporate 
learning. For the organizational readiness, it found that due to the 
advanced notice on new ISO version, the enterprises can put their staff 
in order, set their training budget, and plan for the new version ISO 
certification with the budget allocation. 

Keywords: Quality Management System ISO 9001, Standard Criterion 
Gaps, Change Readiness 
 
1) บทน า 

การประกาศเปลีย่นแปลงมาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ISO 
9001 เป็นฉบบัปี 2015 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ขององค์การ
ระหว่างประเทศว่าดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization: ISO) โดยก าหนดใหอ้งค์การทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบ
ฉบบั 2008 ต้องขอรบัการรบัรองระบบใหม่จากผูใ้หบ้รกิารรบัรอง ISO 
ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันประกาศใช้เพื่อให้เกิดการรับรอง
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิทัทีใ่ชม้าตรฐานคุณภาพ ISO 9001 
เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการตัดสินใจเลือกผู้ขาย  ผู้ส่งมอบหรือผู้
ให้บริการที่อยู่ ในห่วงโซ่ปัจจัยผลิตของบริษัทจ าเป็นต้อง เร่งรีบ
ด าเนินการเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากร กระบวนการจดัการและ
งบประมาณเพื่อให้สามารถมีและใช้งานระบบบริหารคุณภาพให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืขอ้ก าหนดฉบบัใหมไ่ด ้[1-2] 

ระบบ ISO 9001 เป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ทัว่โลกยอมรบั
และใช้งานกนัอย่างแพร่หลายเพื่อจดัการระบบบริหารคุณภาพของ
องค์การเป็นไปตามมาตรฐานสากลและช่วยให้บุคลากรในองค์การ
ด าเนินงานอย่างเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ท าให้สามารถตอบสนอง
เงือ่นไขทางธุรกจิ สรา้งความพงึพอใจและการยอมรบัจากลูกคา้ และผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี รวมถงึโอกาสในการขยายตลาดไปทัว่โลกดว้ย [1]  ใน
ฐานะทีป่รกึษาในการจดัท าระบบการบรหิารงานคุณภาพใหแ้ก่องค์การ 
การเตรียมพร้อมด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์ประเมินใน
ประเดน็ทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิจากฉบบัปี 2008 และประเมนิระดบั
ความพรอ้มของผูป้ระกอบการเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน
และข้อก าหนดของระบบที่ก าลงัจะเกิดตามมาจึงมีความส าคญัและ
เร่งด่วน  

บทความวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิความพรอ้มของ
ผูป้ระกอบการในดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการจดัการและดา้นการเงนิ 
ทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงมาตรฐานและขอ้ก าหนดของระบบ ISO ฉบบั 
2015 โดยการวิเคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์ประเมินในประเด็นที่
เปลีย่นแปลงระหว่างฉบบัปี 2008 และฉบบัปี 2015  
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2) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  2.1) การจดัการเชิงกลยทุธ์  
 เป็นเครื่องมอืก าหนดแนวทางสร้างความ  ได้เปรยีบในการ
แขง่ขนัของธุรกจิในตลาดเพือ่มุง่สู่เป้าหมายขององคก์าร [3-4] โดย 

2.1.1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพื่อคน้หาจุดแขง็ที่
ท าใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัและจุดอ่อนทีท่ าใหเ้สยีเปรยีบคู่แข่ง 
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะพจิาณาถึงโอกาสที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานรวมถึงภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การ การบูรณาการข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
SWOT เพือ่ใชก้ าหนดกลยุทธอ์งคก์ารต่อไป  

2.1.2) การก าหนดกลยุทธ์ เป็นกระบวนการตดัสนิใจจากผล
การประเมนิสภาพแวดลอ้มเพื่อก าหนดวธิกีารด าเนินงาน ซึ่งต้องมกีาร
ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ 
รวมถงึการก าหนดกระบวนการสรา้งความสอดคลอ้ง [5] เพื่อใหก้ลยุทธ์
ที่องค์การก าหนดขึ้นสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

2.1.3) การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตัิ เป็นกุญแจส าคญัสู่ความส าเรจ็
ขององค์การซึ่งต้องอาศยัการก าหนดกระบวนการอย่างมรีะเบยีบแบบ
แผน หรอืใชชุ้ดของกจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผลทีท่ าให้
องคก์ารสามารถเลอืกด าเนินกลยุทธแ์ละขบัเคลือ่นไปสู่รปูธรรมได้ [6]  

2.1.4) การควบคุมและการประเมินผล เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบผลการด าเนินกลยุทธ์ขององค์การมักนิยมใช้  Balanced 
Scorecard ในการควบคุมและตดิตามผล 

 
2.2) Balanced Scorecard และความสอดคล้อง 

BSC เป็นแนวคิดของระบบการวัดและประเมินผลการ
ปฏบิตังิานขององคก์ารแบบสมดุลทีม่มีมุมองการวดัทัง้ดา้นการเงนิ และ
ถ่วงดุลการวดัผลให้ครอบคลุมถงึประสทิธภิาพในอนาคตขององค์การ
อนัเกดิจากสนิทรพัย์ที่จบัต้องไม่ได้อกี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต พฒันาขึ้น
ในช่วงต้นปี 1990 โดย Kaplan และ Norton  ในปี 2000 BSC ไดร้บั
การปรับปรุงให้มีบทบาทในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติส าหรับ
องค์การทีมุ่่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-focus organization) การเชื่อมโยง
กลยุทธ์เขา้กบั BSC [7-8]  เริม่จากการก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์การ 
จดัท าแผนทีก่ลยุทธภ์ายใตม้มุมองการวดั 4 ดา้น ก าหนดตวัชี้วดั (KPI) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืตรวจสอบผลการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย 
(Target) ทีต่้องการของแต่ละตวัชี้วดั ก าหนดแผนงาน โครงการ หรอื
กจิกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ถ่ายทอดแผนงานและโครงการไปยงั
พนักงาน ด าเนินการตามแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ และ
ประเมนิผลการปฏบิตัเิพือ่การพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

ในการน า BSC ไปใช้งานทัว่ทัง้องค์การจะต้องสร้างความ
สอดคล้องในทิศทางเดียวกนัระหว่างกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจหน่วย
สนับสนุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้ทุกส่วนมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกนักบักลยุทธ์องค์การ ผนวกรวมกบัวงจร PDCA (Plan-Do-
Check-Act) และมกีลยุทธ์เป็นจุดศูนย์กลาง การประสานพลงัและมุ่ง
ทศิทางเดียวกนัโดยผู้น าขององค์การเป็นผู้ขบัเคลื่อนการสร้างความ
สอดคลอ้งเชงิกลยุทธ ์ความสอดคลอ้งเชงิองค์การ ความสอดคลอ้งของ

ทุนมนุษย ์และความสอดคลอ้งของระบบ [5]   
 

2.3) การบริหารความเส่ียง  
 เป็นกระบวนการในการประเมนิโอกาสหรอืปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบในทางลบต่อเป้าหมายและทศิทางขององค์การเป็นหลกั [9] 
ความเสีย่งจากอทิธพิลภายใน ประกอบด้วยความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกบั
การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและซื่อตรง  การมอบอ านาจ 
เทคโนโลย ีการตดัสนิใจทางดา้นธุรกจิ และความเสีย่งทางการเงนิ ส่วน
ความเสีย่งจากอทิธพิลภายนอกเป็นผลกระทบทีอ่งคก์ารควบคุมไดย้าก 
อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยี ความต้องการของลูกคา้ 
สภาพเศรษฐกจิ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เสถียรภาพของรฐับาล
ภาวการณ์แขง่ขนัทางธุรกจิ ตลาดแรงงาน และภยัธรรมชาต ิ 

ในการบรหิารความเสีย่งต้องอาศยัการวางแผนทีด่ ีการส ารวจ
และค้นหาสิง่บ่งชี้ความเสี่ยง การวเิคราะห์สาเหตุและจดัล าดบัความ
เสีย่งตามระดบัความรุนแรง การจดัการความเสีย่งและวางระบบควบคุม
ภายใน รวมถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการจดัการความเสีย่ง การ
สรา้งสญัญาณเตือนภยัที่มปีระสทิธผิล เพื่อใหม้กีารเตรยีมการส าหรบั
รบัมอืกบัเหตุการณ์นัน้ไดท้นัท่วงท ี

 
2.4)  การจดัการความรู้   
 เป็นกระบวนการแสวงหาจากแหล่งความรู้ภายในและ
ภายนอกองค์การ สร้างความรูใ้หม่จากการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตัิ หรอืจาก
ประสบการณ์ จดัระเบยีบและจดัเกบ็ความรู้เพื่อใหส้ามารถคน้หา และ
น าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถึงการถ่ายโอน
ความรูโ้ดยอาศยัเครื่องมอืและเทคโนโลยชี่วยถ่ายโอน เพื่อใหเ้กดิการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในการปรบัปรุงพัฒนาและสร้าง
มลูค่าเพิม่ใหก้บัองคก์าร [10]  
 
2.5) ประเดน็เปล่ียนแปลงของ ISO 9001:2015 

โครงสรา้งของขอ้ก าหนด ISO ฉบบัปี 2015  มปีระเดน็หลกัที่
แตกต่างจากฉบบัปี 2008 โดยมีการเพิ่มบริบทขององค์การ ความ
ตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีซึ่งเป็นแนวคดิใหม่ที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัและเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องคก์าร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีครอบคลุมถงึลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการ 
คู่แขง่ และหน่วยงานก ากบัดูแลในดา้นการบรหิารจะมุ่งเน้นการจัดการ
กระบวนการ (process  approach) ทีช่ดัเจน มกีารควบคุมและจดัการ
ความเสีย่ง ในการจดัหาสนิคา้และการใหบ้รกิารโดยหน่วยงานภายนอก
การบรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัภยัคุกคามและโอกาสทีเ่ป็นผลกระทบ
มาจากความไม่แน่นอน รวมถึงการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอก
องค์การที่ช ัดเจนนอกจากนี้ย ังมีข้อก าหนดด้านการจัดการความรู้
องค์การ ทรพัย์สนิทางปัญญาและความรูจ้ากภายนอก ขอ้ก าหนดใหม่
ยงัระบุใหผู้บ้รหิารระดบัสูงก าหนดบุคคลหรอืกลุ่มคนทีจ่ะท าหน้าทีเ่ป็น
ผู้ที่ควบคุมดูแลองค์การซึ่งต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับสูงใน
องคก์าร [1-2,11] 
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3) วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1)  ผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั 

ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจ านวน 5 รายเลอืกแบบเจาะจง โดยเป็นผูท้ีด่ ารง
ต าแหน่ง QMR ของบรษิัทที่ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 9001:2008 
และมหีน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิารระบบคุณภาพ รวมทัง้มปีระสบการณ์
ดา้น ISO 9001 มากกว่า 3 ปีขึน้ไปรายละเอยีดปรากฏดงัตารางที ่1  
 
3.2) เคร่ืองมือวิจยั 

3.2.1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานและขอ้ก าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 2000 ไปสู่ปี 2008 ด าเนิน
การศกึษาและเปรยีบเทยีบเพื่อหาความแตกต่างของขอ้ก าหนด ISO 
9001 ฉบบัปี 2008 และ 2015 

3.2.2) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบ่งเป็น 5 ตอน 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญและข้อมูลทัว่ไปของ
องค์การ ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 และผลกระทบต่อองค์การ 
ความพรอ้มขององค์การในดา้นบุคลากร กระบวนการจดัการ และดา้น
การเงิน และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงาน
คุณภาพขององคก์ารในประเดน็บรบิทขององคก์าร ความคาดหวงัของผู้
มสี่วนไดส้่วนเสยี ความเสีย่งและโอกาส และความรูข้ององคก์าร  

แบบสมัภาษณ์ได้รบัการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยใชค้วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน และมคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ของการศกึษา (IOC) ทัง้ชุด
เท่ากบั 0.97  

ในการแปลความและสรุปผล ใชเ้กณฑช์่วงชัน้เท่ากนั 5 ระดบั ดงันี้ 
 
ช่วงคะแนน   4.21 – 5.00  มคีวามพรอ้มระดบัมากทีสุ่ด 

  3.41 – 4.20  มคีวามพรอ้มระดบัมาก 
  2.61 – 3.40  มคีวามพรอ้มระดบัปานกลาง 
  1.81 – 2.60  มคีวามพรอ้มระดบัน้อย 
  1.00 – 1.80  มคีวามพรอ้มระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
และใช้เกณฑ์พิจารณาของสถาบนัมาตรฐานอังกฤษ [1] ในการสรุป
ระดบัความพรอ้ม ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 : ระดบัและความหมาย 

ระดบั ความหมาย 

1 มีระเบียบขัน้ตอนการปฏิบัติที่ช ัดเจนสอดคล้องกับ
ขอ้ก าหนด และมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

2 มีระ เบียบขัน้ตอนการปฏิบัติแ ต่ยัง ไม่ครอบคลุม
ขอ้ก าหนด  

3 ไมม่กีารด าเนินการใดๆทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
4 ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์าร 

 
 
 
 

 
ตารางที ่1: ขอ้มลูผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 

 ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 ท่านท่ี 4 ท่านท่ี 5 
1. สถานทีต่ัง้ กทม. ชลบุร ี สมทุรปราการ กทม. ชลบุร ี
2. ประเภทอตุสาหกรรม/บรกิาร Die Cutting Felt, Rubber  Trading Rubber Part Washer 
3. ปีทีก่่อตัง้ 2013 2004 2011 1991 2012 
4. ทนุจดทะเบยีน (ลา้นบาท) 25  130  25  70  120  
5. จ านวนพนกังาน (คน) 50  140  24  520  60  
6. ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 9001:2008 
เมื่อ / จากสถาบนั 

2014 
JQA 

2013 
BV 

2015 
BV 

2013 
BV 

2014 
BV 

7. ต าแหน่ง QMR QMR QMR QMR QMR 
8. อายุงาน (ปี) 13 5 3 3 10 

 
 
4) ผลการวิจยั 
4.1) การวิเคราะหช่์องว่างของเกณฑป์ระเมิน 

ขอ้ก าหนดของระบบบรหิารคุณภาพฉบบั 2015 มปีระเดน็ใหม่
ที่เพิม่ขึ้นจากเดมิ โดยบางข้อมกีารเพิม่เติมเนื้อหาเพื่อเน้นย ้าให้เกิด
การน าไปปฏบิตัทิีช่ดัเจนมากขึน้ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้มุง่เน้นขอ้ก าหนด
ที่เป็นประเด็นใหม่เพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางและวิธกีารที่องค์การ
จ าเป็นตอ้งด าเนินการ พบว่าม ี4 ประเดน็หลกัที่มกีารเปลีย่นแปลงและ
สามารถใช้ทฤษฎดี้านการจดัการมาด าเนินการเพื่อให้องค์การมคีวาม
พรอ้มด าเนินการขอรบัรองตามขอ้ก าหนดใหม่ ประเดน็หลกัทีม่กีาร 

เปลีย่นแปลงและทฤษฎทีีส่อดคลอ้งปรากฏดงัตารางที ่3 
 
4.2) การวิเคราะหค์วามพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 

บริษัทที่  2 มีความพร้อมขององค์การในด้านบุคลากร 
กระบวนการจดัการ และดา้นการเงนิ มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 
91.67 ในขณะทีบ่รษิทัที ่4 มคีวามพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงของระบบ
บริหารงานคุณภาพขององค์การในระดับมาก และเหนือกว่าอีก 4 
บรษิทั รายละเอยีดปรากฏดงัตารางที ่4 และตารางที ่5 
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ตารางที ่3: ประเดน็หลกัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและแนวทางการด าเนินงาน 
ประเดน็หลกัท่ีเปล่ียนแปลง         ทฤษฎี/แนวทางการด าเนินการ 
1. บรบิทภายในและภายนอกขององคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัวตัถุประสงคแ์ละทศิทางกลยุทธข์ององคก์าร 

       1.การจดัการเชงิกลยุทธ ์ 
       2. BSC และ Alignment 

2. ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้ 
ส่วนเสยี 

       1.การจดัการเชงิกลยุทธ ์ 
       2. BSC และ Alignment 

3. การจดัการความเสีย่งและโอกาสขององคก์าร        การจดัการความเสีย่ง 
4. การจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูข้ององคก์าร 
ใหส้อดคลอ้งกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

       การจดัการความรู ้ 

 
 

ตารางที ่4: ความพรอ้มดา้นองคก์าร 
 บริษทั 1 บริษทั 2 บริษทั 3 บริษทั 4 บริษทั 5 ค่าเฉล่ีย 
1.บคุลากร มผีูร้บัผดิชอบ 

ยงัไมไ่ดอ้บรม 
(50%) 

มผีูร้บัผดิชอบ 
อบรมเบือ้งตน้ 
(75%) 

มผีูร้บัผดิชอบยงั
ไมไ่ดอ้บรม 
(50%) 

มผีูร้บัผดิชอบยงัไมไ่ด้
อบรม 
(50%) 

มผีูร้บัผดิชอบยงั
ไมไ่ดอ้บรม 
(50%) 

55% 

2.กระบวนการ
จดัการ 

ก าหนดเวลาขอ
รบัรอง แต่ยงัไมม่ี
แผนงาน 
(50%) 

ก าหนดเวลาขอ
รบัรอง และมี
แผนงาน 
(100%) 

ก าหนดเวลาขอ
รบัรอง และมี
แผนงาน 
(100%) 

ก าหนดเวลาขอ
รบัรอง และมแีผนงาน 
(100%) 

ก าหนดเวลาขอ
รบัรอง แต่ยงัไมม่ี
แผนงาน 
(50%) 

80% 

3.การเงิน มงีบประมาณ  
(100%) 

มงีบประมาณ  
(100%) 

มงีบประมาณ  
(100%) 

มงีบประมาณ  
(100%) 

มงีบประมาณ  
(100%) 

100% 

4.ค่าเฉล่ีย 66.67% 91.67% 83.33% 83.33% 66.67%  
 
 

ตารางที ่5: ความพรอ้มดา้นระบบบรหิารคุณภาพขององคก์าร 
  บริษทั 1 บริษทั 2 บริษทั 3 บริษทั 4 บริษทั 5 ค่าเฉล่ีย 
1.บริบท
องคก์าร 
 
ความพร้อม 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
น้อย 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุประเดน็ 
 
ปานกลาง 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
ปานกลาง 

ด าเนินการครอบคลมุ
ทกุประเดน็ 
 
มาก 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
น้อย 

2.8 

2.ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 
ความพร้อม 

มุง่ไปทีล่กูคา้
เทา่นัน้ 

 
 

น้อย 

มุง่ไปทีล่กูคา้เทา่นัน้ 
 
 
 
น้อย 

มุง่ไปทีล่กูคา้เทา่นัน้ 
 
 

 
ปานกลาง 

มุง่ไปทีล่กูคา้/
นโยบาย ยงัไม่
ครอบคลุมตาม
ขอ้ก าหนด 
ปานกลาง 

มุง่ไปทีล่กูคา้เทา่นัน้ 
 
 

 
น้อย 

 2.4 

3.ความเส่ียง/
โอกาส 
 
ความพร้อม 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
น้อย 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุประเดน็ 
 
น้อย 

เตรยีมการ ยงัไม่
ด าเนินการ 

 
น้อย 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุประเดน็ 
 
ปานกลาง 

เตรยีมการ ยงัไม่
ด าเนินการ 

 
น้อย 

2.2  

4.การเรียนรู ้
 
 
ความพร้อม 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
มาก 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุประเดน็ 
 
มาก 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
มาก 

ด าเนินการยงัไม่
ครอบคลุมทกุประเดน็ 
 
มาก 

ด าเนินการบา้งไม่
ครอบคลุมทกุ
ประเดน็ 
น้อย 

3.6 

ค่าเฉล่ีย 
ความพร้อม 

2.5 
น้อย 

2.75 
ปานกลาง 

3 
ปานกลาง 

3.5 
มาก 

1.6 
น้อยทีสุ่ด 
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5) สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
5.1) ด้านผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั 

เป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญและมีหน้าที่รบัผิดชอบระบบบริหาร
คุณภาพโดยตรงในสถานประกอบการทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008 จงึเขา้ใจค าถามและสามารถใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนได ้
 
5.2) ด้านการรบัรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานระบบบริหาร
คณุภาพ ISO 9001 จากฉบบัท่ี 2008 ไปเป็นฉบบัท่ี 2015  

โดยบทบาทหน้าที่รบัผดิชอบโดยตรง และขอ้มูลข่าวสารจาก
อนิเตอร์เน็ต อีเมลล์ และการประกาศแจ้งโดยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
จดัการความเสี่ยงและโอกาสเป็นประเด็นหลกัของการเปลี่ยนแปลงที่
ผู้ให้ข้อมูลส าคญัทัง้ 5รายเห็นว่ายังขาดการเตรียมความพร้อมการ
จดัเตรยีมงบประมาณส าหรบัการฝึกอบรม และงบประมาณส าหรบัขอ
รบัรองระบบ ปรบัปรุงรูปแบบของเอกสารและระเบยีบการท างานใหม่
เป็นผลกระทบหลกัต่อองคก์าร อย่างไรกต็าม องค์การทีม่กีารน าเกณฑ์
ประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA)  ซึ่ง
แนวคดิและหลกัการคลา้ยกบัขอ้ก าหนดของ ISO 9001 ฉบบัที ่2015 
มาใชก้บักระบวนการท างานของบรษิทัอยู่ก่อนแลว้ ขอ้ก าหนดใหม่ของ 
ISO 9001:2015 จงึไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อองคก์าร 
 
5.3) ด้านความพร้อมขององคก์าร 

5.3.1) ทุกบรษิัทมกีารก าหนดผู้รบัผดิชอบเดมิที่ดูแลระบบ
บริหารงานคุณภาพเป็นผู้ด าเนินการต่อเนื่อง แต่ยงัไม่มบีริษัทใดส่ง
ผู้รบัผดิชอบเข้ารบัการอบรมเนื้อหาของขอ้ก าหนดฉบบัใหม่ มคีวาม
พร้อมด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 55 ดงันัน้บริษัทจึงควรก าหนด
แนวทางด าเนินการใหช้ดัเจน แต่งตัง้คณะท างานบรหิารระบบคุณภาพ 
และจดัให้มกีารอบรมขอ้ก าหนด ISO 9001:2015 เพื่อให้ทีมท างาน
เขา้ใจประเดน็ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

5.3.2) มกีารก าหนดเวลาขอรบัการรบัรองระบบใหม่ทีแ่น่นอน 
และบางบรษิทัไดร้บัการอนุมตัแิผนการด าเนินงานเรยีบรอ้ยแลว้มคีวาม
พร้อมด้านกระบวนการจดัการคดิเป็นรอ้ยละ 80 ดงันัน้ บรษิัทจงึควร
ตดิตามและเร่งรดัให้ผูบ้รหิารอนุมตัิแผนการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายด้านเวลาที่ก าหนดไว้ในการขอรับรองระบบ  ISO 
9001:2015 ต่อไป 

5.3.3) ทุกบรษิทัไดม้กีารจดัสรรงบประมาณ วางแผนจดัเตรยีม
งบประมาณส าหรบัการฝึกอบรม การขอรบัรองระบบ และบางบรษิทัมี
งบประมาณส าหรบัการว่าจ้างที่ปรกึษามคีวามพร้อมด้านการเงนิคิด
เป็นร้อยละ 100 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มีการประกาศแจ้ง
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน  

5.4) ด้านความพร้อมของระบบบริหารคณุภาพขององคก์าร 
องค์การมีความพร้อมในระดับ 2 ตามเกณฑ์พิจารณาของ

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ [1] โดยแยกตามประเด็นหลักที่มีการ
เปลีย่นแปลง ดงันี้ 

5.4.1) ปัจจุบนัทุกบรษิัทมกีารก าหนดกลยุทธ์ น าไปปฏบิตั ิ
และวดัผลการด าเนินงาน แต่การปฏบิตัยิงัไม่ครอบคลุมตามขอ้ก าหนด 
ยังขาดการพิจารณาปัญหาจากปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผล

กระทบต่อวตัถุประสงค์ขององค์การและทศิทางกลยุทธ์ขององค์การใน
ด้านงบประมาณ บุคลากร การจัดการ เครื่องมอือุปกรณ์ กฎหมาย 
เทคโนโลยี วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูล
ตดัสนิใจในการวางแนวทางและก าหนดกลยุทธ์องค์การ บรษิทัทีม่กีาร
ใชเ้กณฑ์ประเมนิTQA จะมกีารด าเนินงานทีค่รอบคลุมบรบิทองค์การ
ทัง้หมด 

5.4.2) ปัจจุบนัทุกบรษิัทรบัรูผู้้มสี่วนไดส้่วนเสยีเพยีงแค่ผูถ้ือ
หุน้และลกูคา้เท่านัน้ ดงันัน้จงึต้องเพิม่ใหค้รอบคลุมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทัง้หมด เช่น ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทางตรง ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ลกูคา้ผูบ้รโิภค คู่คา้ คู่ธุรกจิ ชุมชน สงัคม รฐับาล และผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีทางอ้อม ได้แก่ นักวิชาการ สื่อมวลชน นักวจิารณ์ สมาคม
ธุรกจิ ซึ่งความต้องการและความคาดหวงัของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทัง้นี้
เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อความสามารถในการส่งมอบผลติภณัฑ์และ
บรกิารขององคก์าร  

5.4.3) ทุกบรษิทัมคีวามพรอ้มในดา้นการจดัการความเสีย่งและ
โอกาสค่อนขา้งน้อยเนื่องจากยงัไม่ได้ให้ความส าคญักบัเรื่องนี้และยงั
ขาดการมองมติิความเสี่ยงควบคู่กบัโอกาส แต่เป็นการประเมนิความ
ปลอดภัยหรือการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการมากกว่าการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ตลอดจนความพงึพอใจลูกคา้ ทัง้ความเสีย่งจาก
อทิธพิลภายในและความเสีย่งจากอทิธพิลภายนอกทีค่วบคุมไดย้าก อนั
เกดิจากความต้องการของลูกคา้ การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี ดา้น
เศรษฐกจิ การเมอืง 

5.4.4) ถึงแมทุ้กบรษิทัจะมกีารจดัท า Procedure และ Work 
Instruction ส าหรบัให้พนักงานปฏบิตัิตาม แต่ยงัขาดการเรยีนรู้และ
สรา้งความรูอ้งค์การตามขอ้ก าหนดใหม่ทีร่วมถงึความรูจ้ากแหล่งอื่นๆ 
เช่น จากการประชุมวชิาการ จากทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืจากปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในอดตี เป็นตน้ และใหม้กีารเผยแพร่ และจดัเกบ็ใหส้ามารถน า
ออกมาใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารขององคก์ารในอนาคต 

ผู้บริหารองค์การต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการโดยเขา้ไปขบัเคลื่อนและผลกัดนัในการจดัการระบบบรหิาร
คุณภาพองคก์ารเพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็ การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมกบั
พนักงานเป็นสิง่ส าคญัเพื่อให้เกดิการศกึษา การเขา้ใจในเนื้อหาอย่าง
แทจ้รงิ และน าไปสู่การพฒันาองคก์ารไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 
6) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ทฆีทรพัย์ ขอบคุณ
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บทคดัย่อ 
การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา1. ระดบัภาวะผู้น าของผูบ้รหิาร 

2.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานกลุ่ม
ตวัอย่างพนักงานในองค์การญี่ปุ่ นแห่งหนึ่ง จ านวน127 คน ใชแ้บบสอบถาม
ในการเก็บขอ้มูล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติt และค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดบัสูง( X=
3.41) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X=3.19, X=2.71) ตามล าดบั 2.ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงมี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ เวลา 
วธิกีาร ในระดบัต ่า (r=.356, r=.332, r=.337) ตามล าดบั แต่มคีวามสมัพนัธ์
กบัด้านปรมิาณงาน ค่าใชจ้่าย ในระดบัต ่ามาก (r=.300, r=.188) ตามล าดบั 
ส่วนภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่นมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัประสทิธภิาพใน
การปฏิบตัิงานด้านวิธกีาร ในระดบัต ่า (r=.348) แต่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้าน
คุณภาพ ปรมิาณงาน เวลา ค่าใช่จ่าย ในระดบัต ่ามาก (r=.251, r=.236, 
r=.209,r=.235) ตามล าดบั และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายมคีวามสมัพนัธ์
ในทางตรงขา้มกบัประสทิธภิาพในการปฏิบตังิานด้านคุณภาพ ปรมิาณงาน 
เวลา วธิกีาร ค่าใชจ้่าย ในระดบัต ่ามาก (r=-.124, r=-.190, r=-.269, r=-.250, 
r=-.123) ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ า, ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 
ABSTRACT 
 This purpose of this study was to 1.study about management’s 
leadership level 2.The relationship between leadership and efficiency. 
The sample is 127 employees of the Japanese company. The 
questionnaire was used as data collecting. Additionally, the data was 
analyzed by Mean, Standard Deviation, One sample t-test and 
Pearson’s product-moment correlation coefficient. 
 The research result of management’s leadership level, it was 
found that 1. Transformational Leadership is in high level ( X=3.41), 
Transactional Leadership and Laissez-Faire Leadership is in middle 
both ( X=3.19, X=2.71) respectively2. The Transformational Leadership 
are positively correlated with efficiency in quality, time and method in 
low level(r=.356, r=.332, r=.337) respectively, in quantity and costs in 
very low level (r=.300, r=.188) respectively. The Transactional 

Leadership are positively correlated with method in low lever (r=.348) in 
quality, quantity, time and costs in very low level (r=.251, r=.236, 
r=.209, r=.235) respectively. And the Laissez-Faire Leadership are 
negatively correlated with efficiency in quality, quantity, time, method 
and costs in very level (r=-.124, r=-.190, r=-.269, r=-.250, r=               
-.123) respectively. 
Keywords: Leadership, Efficiency 
 
1) บทน า 
 ปัจจุบนันี้ประเทศไทยมธีุรกจิและองค์การหลากหลายสญัชาติ
ด้วยกัน แต่ละองค์การต่างก็เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงและ
อุปสรรคดา้นต่างๆ การทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้ ต้อง
ค านึงถงึองค์ประกอบหลายประการ ทัง้องค์ประกอบภายนอกองค์การ 
เช่น สภาวะการแข่งขนัในตลาด สภาพเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้น 
รวมทัง้องค์ประกอบภายในองค์การ เช่น เงนิทุน เครื่องจกัร วตัถุดิบ 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นต้น ทัง้นี้องค์ประกอบหนึ่งซึ่งได้รบัการ
ยอมรับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถผลักดันให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นัน่คือ ทรัพยากรบุคคล 
เนื่องจากทรพัยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัสรรและจดัการทรพัยากรอื่นๆ ของ
องคก์ารใหเ้กดิมลูค่าเพิม่อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด [1] 
และการปฏบิตัติามกลยุทธ์ขององค์การนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัความร่วม
แรงร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่าย หากแต่จะแตกต่างกนัไปตามบทบาท
และหน้าทีซ่ึง่บทบาทการมภีาวะผูน้ าของผูบ้รหิารองค์การถอืเป็นปัจจยั
ส าคญัหนึ่งทีม่สี่วนช่วยในการบรหิารองค์การใหเ้กดิประสทิธผิลเพราะ
ผู้น าหรอืหวัหน้างานเป็นบุคคลที่มคีวามส าคญัต่อองค์การ เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจให้กบัพนักงาน คอยผลกัดนัและเสริมสร้างก าลงัใจของ
พนักงาน เป็นทัง้ผูว้างแผน ควบคุม ตรวจสอบ เป็นเสมอืนตวักลางใน
การประสานงานระหว่างองค์การกับพนักงานให้มกีารประสานงาน
สอดคลอ้งกนั และขบัเคลือ่นองคก์ารไปสู่เป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้[2] จะเหน็
ไดว้่าประสทิธผิลระดบับุคคลนัน้มคีวามส าคญัยิง่ต่อการเกดิประสทิธผิล
ระดบักลุ่มและองคก์าร การทีพ่นกังาน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร หวัหน้างานและ
ผูต้ามแต่ละคนสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพภายในหน้าทีง่าน
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เฉพาะของตนเองและร่วมมอืร่วมใจกนัท างานแลว้กลุ่มและองค์การกจ็ะ
มปีระสทิธผิลไปดว้ย [3] 
 เพื่อให้ได้ประสทิธผิลที่ดจีงึควรมองลกึลงไปในประสทิธภิาพ
การท างาน วิธีหนึ่งที่องค์การน ามาใช้ คือการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างานของพนักงาน โดยวธิกีารฝึกอบรมบทบาทความเป็นผู้น าของ
หวัหน้างานระดบัต้น ท าให้หวัหน้างานระดบัต้นมคีวามเขา้ใจบทบาท
และหน้าที่ของตนในการผลกัดนัเป้าหมายขององค์การให้บรรลุผล
ส าเร็จ [4] องค์การควรให้ความส าคญัเป็นอย่างยิง่กบัการพฒันาและ
ส่งเสรมิภาวะผูน้ าใหก้บัผูบ้รหิาร ควรมกีารตดิตามผลและการสนับสนุน
ดา้นต่างๆ เพื่อให้ผูบ้รหิารสามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นการท างานได ้
 ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้ า
มคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน กรณีศึกษาบรษิัท
ญี่ปุ่ นแห่งหนึ่ง โดยศึกษาภาวะผู้น าเต็มรูปแบบที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้ง และพฒันาบุคลากรภายในองคก์ารต่อไป 

 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1) เพือ่ศกึษาระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารระดบัตน้และกลาง 
 2.2) เพื่ อ ศึกษ าคว ามสัมพันธ์ ร ะ หว่ า งภาว ะผู้น า กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 
3) สมมติฐานของการวิจยั 
 3.1) ระดบัภาวะผู้น าของผู้บรหิารระดบัต้นและกลาง สูงกว่า
ปานกลาง 
 3.2) ภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 
 
4) กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
5) วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการวจิยัดงันี้ 
 5.1) ทฤษฎโีมเดลภาวะผูน้ าเตม็รปูแบบ 
 ในปี ค.ศ. 1991 แบส; และอโวลโิอ [5] ได้เสนอโมเดลภาวะ
ผูน้ าแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) โดย
ใชผ้ลการวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามรูปแบบภาวะผูน้ าทีเ่คย

เสนอในปี 1985 โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 แบบ คอื ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-
Faire Leadership)  ห รือพฤติก ร รมความไม่มีภ าว ะผู้น า 
(Nonleadership Behavior) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง(Transformational Leadership) 
เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดย
เปลีย่นแปลงความพยามยามของผูร้่วมงานและผูต้ามใหส้งูขึน้กว่าความ
พยายามที่คาดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ร่วมงานและผูต้ามไปสู่
ระดบัที่สูงขึน้และศกัยภาพมากขึ้น ท าใหเ้กดิการตระหนักรู้ในภารกจิ
และวสิยัทศัน์ของกลุ่มและขององคก์าร การจงูใจใหผู้ร้่วมงานและผูต้าม
มองใหไ้กลเกนิกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มของ
องค์การและสงัคม ซึ่งกระบวนการที่ผูน้ ามอีทิธพิลต่อผูร้่วมงานหรอืผู้
ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองคป์ระกอบพฤตกิรรมเฉพาะ 4 ประการ หรอื
ทีเ่รยีกว่า "4I’s" (Four I’s) คอื 
 1.1 การมอีิทธพิลอย่างมอุีดมการณ์หรอืภาวะผู้น าเชงิบารม ี
(Idealized Influence or Charisma Leadership : II or CL) หมายถงึ 
การทีผู่น้ าประพฤตติวัเป็นแบบอย่าง หรอืเป็นโมเดลส าหรบัผูต้าม ผูน้ า
จะเป็นทีย่กย่อง เคารพ นบัถอื ศรทัธา ไวว้างใจ ผูน้ าจะมวีสิยัทศัน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วกิฤต ิผูน้ าจะมศีลีธรรมและจรยิธรรมสงู ผูน้ าจะหลกีเลีย่งที่
จะใชอ้ านาจเพือ่ผลประโยชน์ของกลุ่มหรอืองคก์าร ผูน้ าจะแสดงใหเ้หน็
ถงึความเฉลยีวฉลาด มคีวามเชื่อมัน่และเหน็คุณค่าในตนเอง มคีวาม
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้จ าจะมวีสิยัทศัน์
และแสดงความมัน่ใจรวมถงึช่วยสรา้งความรู้สกึเป็นหนึ่งเดยีวกนัเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์นัน้ 
 1.2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) 
หมายถงึ การทีผู่น้ าจะประพฤตใินทางทีจู่งใจใหเ้กดิแรงบนัดาลใจกบัผู้
ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายใน
เรื่องงานของผูต้าม ผูน้ าจะกระตุ้นจติวญิญาณของทมี (Team Spirit) 
ใหม้ชีวีติชวีา ผูน้ าจะมกีารน าเสนอวสิยัทศัน์ทีน่่าดงึดดูใจส าหรบัอนาคต 
และจะสือ่สารความหวงัทีผู่น้ าต้องการอย่างชดัเจน ผูน้ าจะอุทศิตวัหรอื
ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกนั ผู้น าจะแสดงความ
เชื่อมัน่และแสดงให้เห็นความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได ้และมกีารมองอนาคตในแง่บวก บ่อยครัง้พบว่าการสรา้ง
แรงบนัดาลใจนี้เกดิขึน้ผ่านการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคล และการ
กระตุน้ทางปัญญา โดยการค านึงถงึความเป็นปัจเจกบุคคลท าใหผู้ต้าม
รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า และกระตุ้นใหพ้วกเขาสามารถจดัการกบัปัญหา
ที่ตนเองเผชญิได้ ส่วนการกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจดัการกบั
อุปสรรคของตนเอง และเสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
 1.3 การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) 
หมายถึง การที่ผู้น ามกีารกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมคีวามต้องการหาแนวทางใหม่มา
แก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ที่ดกีว่าเดิม เพื่อท าให้เกิด  
สิง่ใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามกีารคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มกีารตัง้สมมตฐิาน การเปลีย่นกรอบ 
(Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกบัสถานการณ์เก่าด้วย

ภาวะผูน้ าเตม็รปูแบบ 
1. ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง 
2. ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลีย่น 
3. ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบาย 

ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปรมิาณงาน 
3. เวลา 
4. วธิกีาร 
5. ค่าใชจ้่าย 
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วธิกีารแบบใหม่ผูน้ าท าใหผู้ต้ามรูส้กึว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ทีท่า้ทาย
และเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะแกปั้ญหาร่วมกนั  
 1.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ( Individualized 
Consideration : IC) ผู้น ามคีวามสมัพนัธ์เกีย่วขอ้งกบับุคคลในฐานะ
เป็นผูน้ าใหก้ารดแูลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคล และท าใหผู้ต้ามรูส้กึมี
คุณค่าและมคีวามส าคญั ผู้น าจะเป็นโค๊ช (Coach) และเป็นที่ปรกึษา 
(Advisor) ของผูต้ามแต่ละคน เพือ่การพฒันาผูต้ามผูน้ าจะเอาใจใส่เป็น
พเิศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพื่อความสมัฤทธิแ์ละเติบโต
ของแต่ละคน ผูน้ าจะพฒันาศกัยภาพของผูต้ามใหส้งูขึน้ นอกจากนี้ผูน้ า
จะมกีารปฏบิตัิต่อผู้ตามโดยการใหโ้อกาสในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ สรา้ง
บรรยากาศของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ ผู้น ามกีารส่งเสริมการ
สือ่สารสองทาง และมปีฏสิมัพนัธก์บัผูต้ามเป็นการส่วนตวั ผูน้ าสนใจใน
ความกงัวลของแต่ละบุคคล เหน็ปัจเจกบุคลเป็นบุคคล (As a Whole 
Person) มากกว่าเป็นพนักงานหรอืเป็นเพยีงปัจจยัการผลติ ผูน้ าจะมี
การฟังอย่างมปีระสทิธผิล มกีารเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ า
จะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิด
โอกาสใหผู้ต้ามไดใ้ชค้วามสามารถพเิศษอย่างเต็มที่และเรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ 
ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การ
สนบัสนุน และการช่วยใหก้า้วหน้าในการท างานทีร่บัผดิชอบหรอืไมอ่ย่างไร  
 2. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
เป็นกระบวนการที่ผู้น าให้รางวลัหรือลงโทษผู้ตามขึ้นอยู่กบัผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้ตาม ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตาม
สถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ามใหป้ฏบิตังิานระดบัทีค่าดหวงัไว ้ผูน้ าช่วย
ใหผู้ต้ามบรรลุเป้าหมาย ผูน้ าท าใหผู้ต้ามมคีวามเชื่อมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิาน
ตามบทบาทและเหน็คุณค่าของผลลพัธ์ทีก่ าหนด ซึ่งผูน้ าจะต้องรูถ้งึสิง่
ทีผู่ต้ามปฏบิตัเิพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ ผูน้ าจูงใจโดยเชื่อมโยงความ
ต้องการและรางวลักบัความส าเรจ็ตามเป้าหมาย รางวลัส่วนใหญ่เป็น
รางวลัภายนอก ประกอบดว้ย 
 2.1 การให้รางวลัตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) 
ผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามเขา้ใจชดัเจนว่าตอ้งการใหผู้ต้ามท าอะไรหรอืคาดหวงั
อะไรจากผูต้าม และจากนัน้จะจดัการแลกเปลีย่นรางวลัในรูปของค ายก
ย่องชมเชย ประกาศความดคีวามชอบ การจ่ายเพิม่ขึน้ ใหโ้บนัส เมือ่ผู้
ตามสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีค่าดหวงั ผู้น าแบบนี้มกัจูงใจโดยให้
รางวลัเป็นการตอบแทน ดว้ยแรงจงูใจพืน้ฐานหรอืแรงจงูใจภายนอก 
 2.2 การบรหิารแบบวางเฉย (Management-by Exception: MBE) เป็น
การบรหิารงานที่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพเดมิ (Status Quo) ผูน้ าไม่
พยายามเขา้ไปยุ่งเกีย่วกบัการท างาน จะเขา้ไปแทรกต่อเมือ่มอีะไรเกดิ
ผดิพลาดขึน้ หรอืท างานต ่ากว่ามาตรฐาน การเสรมิแรงมกัจะเป็นทาง
ลบ หรอืให้ขอ้มลูยอ้นกลบัไปทางลบ มกีารบรหิารงานโดยไม่ปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงอะไร ผูน้ าจะเขา้ไปเกีย่วขอ้งกต่็อเมือ่งานบกพร่อง แบ่งได้
เป็น 2 แบบ คอื                                                    
 2.2.1 การบรหิารแบบวางเฉยเชงิรุก (Active Management-by 
Exception: MBE-A) ผูน้ าจะใช้วธิกีารแบบกนัไว้ดกีว่าแก้ ผู้น าจะคอย
สงัเกตผลการปฏบิตังิานของผูต้าม และช่วยแกไ้ขใหถู้กตอ้งเพื่อป้องกนั
การเกดิความผดิพลาดหรอืลม้เหลว 

 2.2.2 การบรหิารแบบวางเฉยเชงิรบั (Passive Management-by 
Exception: MBE-P) ผู้น าจะใช้วิธีการท างานแบบเดิม และพยายาม
รกัษาสภาพเดมิ ผู้น าจะเขา้ไปแทรกแซงถ้าการปฏบิตัิงานไม่ได้ตาม
มาตรฐาน หรอืถา้มบีางอย่างผดิพลาด 
 3. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire leadership: 
LF)หรอืพฤติกรรมความไม่มภีาวะผูน้ า (Non-Leadership Behavior) 
เป็นภาวะผู้น าที่ไม่มคีวามพยายาม ไม่มกีารตดัสินใจ ไม่เต็มใจที่จะ
เลอืกยนือยู่ฝ่ายไหน ขาดการมสี่วนร่วม ผูน้ าจะไมเ่อาใจใส่ต่องานและผู้
ตาม ไมส่นใจปัญหาหรอืความตอ้งการของผูต้ามและเมือ่ผูต้ามต้องการ
ผูน้ า ผูน้ าจะไมอ่ยู่ ไมม่วีสิยัทศัน์เกีย่วกบัภารกจิขององคก์าร ไมม่คีวาม
ชดัเจนในเป้าหมาย เมือ่เกดิปัญหาขึน้กจ็ะไม่ยุ่งเกีย่ว ไม่ยอมแกปั้ญหา 
มกัเอาตวัรอด ไมม่คีวามรบัผดิชอบ หรอือา้งว่าไมรู่ ้ไมเ่หน็ ไมท่ราบ 
 5.2) แนวคดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 ปีเตอร์สนั อี; และโพวแมน อี. จ.ี [6] ได้กล่าวถงึความหมาย
ของค าว่า ประสิทธิภาพในการบรหิารงานด้านธุรกิจ ในความหมาย
อย่างแคบว่า หมายถงึ การลดต้นทุนการผลติ และในความหมายอย่าง
กว้าง หมายถึง คุณภาพของการมีประสิทธิผล (Quality of 
Effectiveness) และความสามารถในการผลิต (Competence and 
Capability) การด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่จะถือว่ามปีระสิทธิภาพ
สงูสุดนัน้ กเ็พือ่ทีจ่ะสามารถผลติสนิคา้หรอืบรกิารในปริมาณทีต่้องการ
และคุณภาพทีเ่หมาะสมดว้ยต้นทุนน้อยทีสุ่ด เพื่อค านึงถงึสถานการณ์
และขอ้ผกูพนัดา้นการเงนิทีม่อียู่ 
 แนวคดิของ ปีเตอร์สนั อ;ี และโพวแมน อ.ี จ.ี [7] ซึ่งกล่าวว่า
ประสทิธภิาพประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 5 ประการ  
 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมคีุณภาพสงู ผูผ้ลติและผู้
ใชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า และมคีวามพงึพอใจ 
 2. ปรมิาณงาน (Quantity) ของงานทีเ่กดิขึน้จะต้องเป็นไปตาม
ความคาดหวงัของหน่วยงาน 
 3. เวลา (Time) ที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณของงาน รวมทัง้จะต้องเป็นไปตามก าหนดและ
สภาวการณ์ 
 4. วธิกีาร (Method) ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลกัษณะที่
ถูกตอ้งตามหลกัการ เหมาะสมกบังานและทนัสมยั 
 5. ค่าใช้จ่าย (Costs)  ในการด าเนินงานทัง้หมดจะต้อง
เหมาะสมกบังาน และวธิกีารจะตอ้งลงทุนน้อยและไดผ้ลก าไรมากทีสุ่ด 
 5.3) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สุภาพร ชุมวรฐายี [8] ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น า การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรมองค์การ  และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” พบว่า 
ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้นมรีะดบัภาวะผู้น าและผลการปฏบิตัิงานอยู่ใน
ระดบัสูง และภาวะผู้น ามคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับผลการปฏบิตัิงาน 
ทัง้ยังพบว่าตัวแปรภาวะผู้น าสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการ
ปฏบิตังิานของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ได ้
 พชิาญสทิธิว์งศก์ระจ่าง [9] ศกึษาเรื่อง “อทิธพิลของภาวะผูน้ า
แบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสทิธภิาพการท างาน กรณีศกึษา บรษิัท 
เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด” พบว่า ภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลงมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการท างาน
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ด้านคุณภาพ ด้านปรมิาณงาน ในระดบัมาก และด้านระยะเวลาที่ใช้
ปฏบิตังิาน ในระดบัปานกลาง 
 มฮูมัหมดั เอสราล อลั ฮกั; เค ปีเตอร์ คุชชคิ [10] ศกึษาเรื่อง 
“Impact of Leadership Styles on Employees’ Attitude Towards 
their Leader and Performance: Empirical Evidence from Pakistani 
Banks” พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมี
ความสัมพันธ์ เชิงลบกับผลการปฏิบัติง านของพนักงาน ด้าน
ประสทิธภิาพและความพงึพอใจของพนกังาน 
 
6) วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ พนักงาน
ระดบัปฏบิตัิการ กรณีศกึษาบรษิัทญี่ปุ่ นแห่งหนึ่ง รวมทัง้สิ้น 188 คน 
ผู้วจิยัได้ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยประชากรที่มจี านวนแน่นอน 
(Finite Population) ของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร โดยค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane [11] ได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 127 คน จากนัน้ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่ม
ตัวอย่างแบบช่วงชัน้ (Stratified Sampling) และท าการสุ่มด้วยวิธี
สะดวก (Convenience Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน มลีกัษณะ
เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List) จ านวน 6 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผู้น าของผู้บรหิารระดบั
ต้นและผู้บริหารระดับกลาง โดยผู้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามของ 
วรางคณา กาญจนพาททีี่สร้างขึ้นตามแนวคิดของ แบส เบอร์นารถ 
เอ็ม; และอโวลิโอ บรชั เจ มาปรบัใช้และสร้างแบบสอบถามขึ้น มี
ลกัษณะแบบมาตรวดัประเมนิค่า (Rating Scale) เพื่อใช้วดัระดบั
พฤติกรรม การแสดงออกภาวะผู้น าของหวัหน้างาน ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 24 ขอ้ แบ่งภาวะผูน้ าเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจ านวน 10 ขอ้ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน จ านวน 9 ขอ้
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามของอุษา แสงทอง [12] และพชิาญสทิธิ ์วงศ์
กระจ่างทีส่รา้งขึน้ตามแนวคดิของ ปีเตอรส์นั อ;ี และโพวแมน อ.ี จ.ี มา
ปรบัใชแ้ละสรา้งแบบสอบถามขึน้ จ านวน 15 ขอ้ แบ่งประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงานออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพของงาน 
ปรมิาณงาน เวลา วธิกีาร และค่าใชจ้่าย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย (Mean= X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation=S.D.) สถติ ิ t (Independent Sample 
t-test) ประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 
7) ผลการวิจยั 
 ผลการทดสอบระดบัภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ภาวะผูน้ าเตม็รปูแบบของผูบ้รหิารระดบัต้นและกลาง สูงกว่าปานกลาง 

( X=3.10)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่า เฉลี่ยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง สูงกว่าปานกลาง ( X =3.41) ค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน สูงกว่าปานกลาง ( X=3.19) และค่าเฉลี่ยภาวะผู้น าแบบ
ปล่อยตามสบาย สงูกว่าปานกลาง ( X=2.71) 
 
ตารางที ่1 ระดบัภาวะผูน้ าเตม็รปูแบบของผูบ้รหิารระดบัตน้และกลาง 

ภาวะผู้น าเตม็รปูแบบ X  S.D. T 
Sig.(2-
tailed) 

1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 3.41 0.618 7.391 .000** 
2. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น 3.19 0.505 4.159 .000** 
3. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 2.71 0.844 -3.934 .000** 

รวม 3.10 0.299 3.735 .000** 

หมายเหต ุ: ** ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 ผลการทดสอบ ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบมีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพ เวลา วธิกีาร ในระดบัต ่า (r=.356, r=.332, r=.337) ตามล าดบั 
แต่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านปรมิาณงาน และค่าใช้จ่าย ในระดบัต ่ามาก 
(r=.300, r=.188) ตามล าดบั ส่วนภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมคีวาม 
สมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านวธิีการ ใน
ระดบัต ่า (r=.348) แต่มคีวามสมัพันธ์กับด้านคุณภาพ ปริมาณงาน 
เวลา ค่าใช่จ่าย ในระดับต ่ ามาก  ( r=.251,r=.236,r=.209,r=.235) 
ตามล าดับ และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์ใน
ทางตรงขา้มกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพ ปรมิาณ
งาน เวลา วธิกีาร ค่าใช้จ่าย ในระดบัต ่ามาก (r=-.124, r=-.190, r=      
-.269, r=-.250, r=-.123) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัภาวะผูน้ าเตม็รปูแบบกบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

ภาวะผู้น า 
เตม็รปูแบบ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

คณุภาพ 
ปริมาณ
งาน 

เวลา วิธีการ ค่าใช้จ่าย 

ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่นแปลง 

.356 
(.000)** 

.300 
(.001)** 

.332 
(.000)** 

.337 
(.000)** 

.188 
(.034)* 

ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลีย่น 

.251 
(.004)** 

.236 
(.008)** 

.209 
(.018)* 

.348 
(.000)** 

.235 
(.008)** 

ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตาม
สบาย 

-.124 
(.166) 

-.190 
(.032)* 

-.269 
(.002)** 

-.250 
(.005)** 

-.123 
(.169) 

หมายเหต ุ: ** ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
      * ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
8) บทสรปุ 
 ภาวะผูน้ าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
กรณศีกึษาบรษิทัญีปุ่่ นแห่งหนึ่ง สามารถน าผลวจิยัมาสรุปผลไดด้งันี้ 
 8.1) ระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมของผูบ้รหิารระดบัต้นและกลาง 
สงูกว่าปานกลาง เพราะผูบ้รหิารระดบัตน้และกลาง มคีุณลกัษณะความ
เป็นผู้น าตามองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า
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แบบแลกเปลีย่น และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ทฤษฏขีอง แบส; และอโวลโิอ [12] ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการที่ผูน้ ามอีิทธพิลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม 
โดยเปลีย่นแปลงความพยามยามของผูร้่วมงานและผูต้ามใหสู้งขึน้กว่า
ความพยายามทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถของผูร้่วมงานและผูต้าม
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลีย่น เป็นกระบวนการทีผู่น้ าใหร้างวลัหรอืลงโทษผูต้ามขึน้อยู่กบั
ผลการปฏบิตังิานของผู้ตาม ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปลีย่นเสรมิแรง
ตามสถานการณ์ และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย เป็นภาวะผูน้ าที่
ไม่มคีวามพยายาม ไม่มกีารตดัสนิใจ ไม่เอาใจใส่ต่องานและผู้ตาม ไม่
สนใจปัญหาหรอืความตอ้งการของผูต้ามและเมือ่ผูต้ามตอ้งการผูน้ า 
 8.2) ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น ากบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพ เวลา วธิกีาร ในระดบัต ่า 
(r=.356, r=.332, r=.337) ตามล าดบั แต่มคีวามสมัพนัธ์กบัดา้นปรมิาณ
งาน ค่าใช้จ่าย ในระดบัต ่ามาก (r=.300, r=.188) ตามล าดบั เพราะ
ผู้บริหารระดับต้นและกลางเป็นผู้น าที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ค านึงถึงประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก สามารถท าให้ผู้ร่วมงาน
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกดิขึ้น และท าให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างมี
ทางแก้ไขแม้จะมอุีปสรรคก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ท างานจะเผชญิปัญหาร่วมกบัผูต้ามเสมอ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ 
แบส; และอโวลโิอ [13] ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม  โดย
เปลีย่นแปลงความพยามยามของผูร้่วมงานและผูต้ามใหส้งูขึน้กว่าความ
พยายามที่คาดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ร่วมงานและผูต้ามไปสู่
ระดบัที่สูงขึน้และศกัยภาพมากขึ้น ท าให้เกดิการตระหนักรู้ในภารกจิ
และวสิยัทศัน์ของกลุ่มและขององคก์าร การจงูใจใหผู้ร้่วมงานและผูต้าม
มองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม
องคก์ารและสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรางคณา กาญจนพา
ที [14] ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การ” พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านภาวะผู้น าการ
เปลีย่นแปลง ภาวะผูต้าม และประสทิธผิลองคก์าร โดยรวมอยู่ระดบัสงู 
 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านวธิกีาร ในระดบัต ่า (r=.348) แต่มี
ความสมัพนัธก์บัดา้นคุณภาพ ปรมิาณงาน เวลา ค่าใช่จ่าย ในระดบัต ่า
มาก (r=.251, r=.236, r=.209,r=.235) ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า ภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมคีวามสมัพนัธ์ทางเดยีวกนักบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บรหิารระดบัต้นและกลางขององค์การ มคีุณลกัษณะความเป็นผู้น า
ตามองค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น ซึ่งประกอบดว้ย การ
ใหร้างวลัตามสถานการณ์การบรหิารแบบวางเฉยทัง้เชงิรุกและเชงิรบั 
ซึ่งผู้น าท าให้ผู้ตามเขา้ใจถึงความคาดหวงัได้อย่างชดัเจน รบัรู้ความ
ต้องการของผู้ตามและจูงใจโดยเชื่อมโยงความต้องการและให้
ค่าตอบแทนหรอืรางวลักบัความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง แบส; และอโวลโิอ [15] ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ าแบบ

แลกเปลีย่น เป็นกระบวนการทีผู่น้ าใหร้างวลัหรอืลงโทษผูต้ามขึน้อยู่กบั
ผลการปฏบิตังิานของผูต้าม ผู้น าใชก้ระบวนการแลกเปลีย่นเสรมิแรงตาม
สถานการณ์ ผูน้ าจงูใจผูต้ามใหป้ฏบิตังิานระดบัทีค่าดหวงัไว ้ผูน้ าช่วยใหผู้้
ตามบรรลุเป้าหมาย ผู้น าท าให้ผู้ตามมคีวามเชื่อมัน่ที่จะปฏิบตัิงานตาม
บทบาทและเห็นคุณค่าของผลลพัธ์ทีก่ าหนด ซึ่งผู้น าจะต้องรู้ถงึสิง่ที่ผู้
ตามปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้น าจูงใจโดยเชื่อมโยงความ
ตอ้งการและรางวลักบัความส าเรจ็ตามเป้าหมาย ผูน้ าจะรบัรูค้วามต้องการ
ของผู้ตาม ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามบรรลุเป้าหมาย และเข้าใจว่าความ
ต้องการหรอืรางวลัที่พวกเขาต้องการจะเชื่อมโยงกบัความส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างไร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรชีาแซ่ซื้อ [16] ศกึษา
เกี่ยวกับเรื่อง"ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลขององค์การ : 
กรณศีกึษา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในจงัหวดัชลบุร"ี พบว่า ผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัชลบุร ี
 ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมคีวามสมัพนัธ์ในทางลบกบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ ปรมิาณงาน เวลา วธิกีาร 
ค่าใชจ้่าย ในระดบัต ่ามาก (r=-.124, r=-.190, r=-.269, r=-.250, r=-
.123)  ตามล าดับแสดงให้เห็นว่ า ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมี
ความสมัพนัธท์างตรงขา้มกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวจิยั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารระดบัต้นและ
กลางขององค์การ มคีุณลกัษณะความเป็นผู้น าตามองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย ซึ่งหากผู้น าไม่มคีวามพยายาม ขาด
ความรบัผดิชอบ ไม่มกีารตดัสนิใจ ไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจน ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎขีอง แบส; และอโวลโิอ [17] ได้ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ า
แบบปล่อยตามสบาย เป็นภาวะผู้น าที่ไม่มคีวามพยายาม ขาดความ
รบัผดิชอบ ไม่มกีารตดัสนิใจ ไม่เต็มใจที่จะเลอืกยนือยู่ฝ่ายไหน ขาด
การมสี่วนร่วม เมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น าจะไม่อยู่ ไม่มวีิสยัทศัน์
เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของศรียา เอียดเสน [18] ศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง 
"ภาวะผูน้ า ความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟันอุปสรรค บรรยากาศ
องคก์ารและผลการปฏบิตังิาน: กรณีศกึษาพนักงานระดบับงัคบับญัชา 
โรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง" พบว่า ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบายมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัผลการปฏบิตัิงานของพนักงานระดบั
บงัคบับญัชา 
 
9) ข้อเสนอแนะ 
 องค์การควรจะให้ความส าคญักบัการเสริมสร้าง และพฒันา
ศกัยภาพใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัต้นและกลาง เพื่อเปลีย่นผูน้ าใหเ้ป็นผูน้ า
การเปลีย่นแปลงในระดบัทีส่งูขึน้ โดยเพิม่ใหผู้น้ ามคีวามสามารถในการ
ถ่ายทอดวิสยัทศัน์และจูงใจให้ผู้ตามเกดิแรงบนัดาลใจในการท างาน 
และเสริมสร้างให้ผู้น าเป็นผู้น าที่เอาใจใส่ คอยให้ค าปรึกษา และ
สนบัสนุนสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาใหแ้ก่ผูต้าม  
 นอกจากนี้องค์กรยงัควรปรบัเปลีย่นภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายใหม้รีะดบัลดลง ดว้ยการเสรมิสรา้งใหผู้น้ าก าหนดแนวทางในการ
ปฏบิตังิานใหช้ดัเจน ด าเนินการตดิตามผลการท างานของผูต้าม และน า
ผลการประเมินการท างานมาใช้ในการพัฒนาผู้ตามให้มีระดับการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น โดยเปลี่ยนผู้น าแบบตามสบายให้เป็นผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด เพราะภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมี
ความสัมพันธ์เชิงลบหรือความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน นัน่คือ ยิง่ภาวะผู้น าแบบปล่อยตาม
สบายเพิม่มากขึ้นเท่าไร ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานก็จะยิง่ลดลง
มากขึ้นเท่านัน้ ดงันัน้ องค์การควรเน้นใหผู้้น าประพฤติตนให้ถูกต้อง
ตามหลกัคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผู้ตาม เพื่อให้พนักงานเกดิ
ความเคารพนบัถอืต่อผูน้ า และจงรกัภกัดต่ีอองค์การ สนับสนุนใหผู้น้ า
คอยผลกัดนัและเสริมสร้างก าลงัใจให้พนักงาน เป็นตัวกลางในการ
ประสานงานระหว่างองค์การกับพนักงานให้ประสานงานอย่าง
สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และ
ขบัเคลือ่นองคก์ารไปสู่เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 
 หากองค์การประสงค์ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงานด้านคุณภาพของงาน ปรมิาณงาน และเวลา องค์การควร
เปลีย่นผูน้ าแบบปล่อยตามสบายใหเ้ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง และหาก
ต้องการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านวธิกีารและค่าใช่จ่าย 
องค์การควรเปลี่ยนผู้น าแบบปล่อยตามสบายให้เป็นผู้น า แบบ
แลกเปลีย่น 
  
10) กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณบรษิทักรณศีกึษาและพนักงานที่ใหค้วามร่วมมอืใน
การตอบแบบสอบถามส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ และขอขอบคุณอาจารย์ที่
ปรกึษาทีก่รุณาใหค้ าแนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ จนท าใหง้านวจิยันี้
เสรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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Abstract— Essential skills for students in the 21st century 

are creativity, critical thinking, communication and 

collaboration (4C skills). In mathematics for computers 

course, we set learning activity on Boolean algebra topic for 

training 4C skills. The learning activity: automatically 

water plant design integrates agricultural science, 

technology, engineering, and mathematics (AgSTEM). This 

paper presents organizing activity learning, results of 

student artworks: the process of problem identification, 

problem-solving, conceptual design. The discussions and 

suggestions for feedback loop are presented in conclusion.  
Keywords— the 21st century learning skills, application of 

Boolean algebra, STEM, AgSTEM, Education 4.0  

I. INTRODUCTION 

The 21
st 

century learning skills framework 

is motivated by modern technology and global 

economy. The routine skills can be worked by 

machine. That is a reasonable cause to develop 

civic skills for future. Skills for new generation 

must include applying traditional knowledge to 

non-routine problems, complex thinking, and 

communication. Basic knowledge, rote 

learning, recitation are not sufficient for 
engaging social challenge and global 

competition economics [1].  The 4C skills: 

creativity and innovation (C1), critical thinking 

and problem solving (C2), communication 

(C3), and collaboration (C4) were introduced 

for training the 21
st
 century learning skills [2]. 

Therefore teaching and learning have lead to 

Education 4.0. 

A code 4.0 has been applied in many 

fields such as industrial 4.0, work 4.0, health 

care 4.0 also is Thailand 4.0. Thomas Wallner 

and Gerold Wanger suggested a concept of 

preparation for academic education 4.0. They 

recommended that it should follow and support 

industrial 4.0 [3].  

Many processes of scientific thinking, 

developing technology, engineering design and 

mathematics computation have been wildly 

used in variety of acquiring knowledge and 

innovation. Some a popular integrated learning 

is well known as STEM: science, technology, 

engineering and mathematics. Recently, STEM 

education has been gathered for learning and 

teaching (e.g. [4], [5], [6]). There were many 

researches, which studied about training 21
st
 

century skills. For examples using ICT [7], 

project based learning (PBL) [8] and Memorandum 

of understanding (MOU) [9].   

In this paper, we use AgSTEM [10] which 

combines agricultural science, technology, 

engineering, and mathematics for learning 

application of Boolean algebra in mathematics 

for computers course. In this learning activity, 

we used the method of problem based learning. 

The students were to design their automatically 

water plant systems with a logic circuit. The aims 

of this paper are to demonstrate AgSTEM 

learning management and training 4C skills. 

The students will learn to apply traditional 

knowledge toward the real world problems and 

they will gain abilities to identify a problem and 

solve for an optimal solution.  
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II. METHODOLOGY 

 The model of the learning activity was 

adjusted from the methodology [11] and 

demonstrated during 12
th

 week of 15 weeks for 

first-year students (mathematics for computer, 

winter semester 2016). We set 3 problems for 

designing water plant system under distinct 

conditions.  

Problem 1: Chinese kale plants under field 

conditions: the plants grow with black plastic 

sheet cover soil surface to protect soil moisture 

of the tropical zone.  
Problem 2: Chillies under field conditions: 

the chilli plants grow in open field of the tropical 

zone. 

Problem 3: Green oak plants under the net green 

house:  the plants grow under the net green house 

of the tropical zone.  

 There were 43 students in a class. They 

self-selected their group members and divided 

into 6 groups: Groups 1a and 1b solved the 

problem 1. For groups 2a, 2b and 3a, 3b solved 

the problems 2 and 3 respectively.  We briefed 

an overview, timeline, and objectives of the 

activity.  

A. Framework 

 The automatically water plant design 

process is shown as the following framework 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 An automatically water plant design 

learning framework 

 From the framework in Fig. 1 shows the 

design process: 1) To identify the problem, analyse 

and synthesize plant needs and human interests. 

2) To investigate the conceptual design by 

searching information and data support for 

problem solving and equipment selection. 3) To 

sketch the desired system and design a state 

table. 4) Redesign: improving for the suitable 

system from instructor’s recommendations and 

other groups’ suggestions.  

B. 4C skills outcomes 

 The criteria of learning outcomes were 

established and shown in Table 1.  

 

TABLE I 

CRITERION: 4C SKILLS OUTCOMES 

4C 

Skills 

Outcomes 

 

C1 

Ability to suggest valid hypotheses for 

identifying problem and be able to 

search and retrieve information via 

ICT. 

 

C2 

 

Ability to applied scientific knowledge 

to generate solutions and be able to 

select the suitable choice and optimal 

solution. 
 

C3 

 

Ability to use appropriate spoken, 

written words, visual and offer clarity 

in form of positive communication. 
 

C4 
Ability to support individual’s 

progress, group work and makes a 

concession, logical argument. 

 

C. Lesson plan 

 The activity was planned for 4 weeks. In 

the first week, we introduced the principles of 

soil and plant water then students summarized 

traditional knowledge as shown in Fig. 2. Each 

group discussed plant needs and their interests 

then they brainstormed the conceptual solution. 

Next student had to practice their ICT skills by 

searching and selecting 5 sensors for decision to 

water plants see Fig. 3.  

 The second week, each group generated a 

truth table for output switching and designed 

system which is presented in Fig. 4. Then, each 

group presented their possible solution and 

redesigned from instructor recommendation. 

The Fig. 5 shows a reduced logical circuit and 

algebraic expression by Karnaugh map. 

 

Problem solving 

 Conceptualization 

 Search for information  

ininfoinformation 

 Design system 

 Possible solution 

 Promising solution 

Redesign 

 Suitability 

 Optimality 

Identify Problem 

 Need  

 Interest  
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Fig. 2 Knowledge of water plants  Fig. 3 Conceptual design 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Fig. 4 Table of outputs switching    Fig. 5 Reduced circuit by Karnaugh map 

 

III. RESULT 

 In this section we summarized student 

achieves as original as possible. 

A. Problem 1: Chinese kale plant under field condition. 

1) Problem identification and solving 

 Chinese kale needs regular water in 

full sun under cool climate. Both groups 

all agree that they should measure light, 

humidity, and temperature to meet the 

needs of Chinese kale. They interested in 

decision-making for water plants with the  

needs of Chinese kale and soil moisture. 

A soil moisture sensor is used to measure 

the volumetric water content of soil at 

depths down.  For the surface of soil 

moisture, they solved the problem with the 

different method. The group 1a used a 

soil moisture sensor to avoid pathogen 

disease under high humidity and the 

group 1b controlled surface irrigation by 

sensor timer. 
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2) Conceptualization and design 

 Group 1a: Setting 2 soil moisture 

sensors work down to depths of 10 cm 

and 20 cm respectively. The sensor measures 

Humidity, light, and temperature are 

placed at 30 cm over the soil surface.  

Springer water plants at a height 1 m. The 

springers have 19 switching states. Using 

Kanaugh map, the switching states are 

reduced from 19 to 4: 

1.  Upper and lower soil levels are dry. 

2.  Upper soil level and the air are dry. 

3.  Sunny and upper soil level is dry. 

4.  Sunny and lower soil level is dry.   

5.  Lower soil level and the air are dry     

     in hot weather.  

 Group 1b: The root length is about 

10 cm. A soil moisture sensor is equipped 

near the root. The height of the plant is 

about 20 cm. The sensors: Humidity, 

light, and temperature are equipped above 

soil surface 25 cm, 30 cm, and 30 cm 

respectively. The group used sensor timer 

that was the main decision, soil moisture 

is a minor decision and otherwise are 

operation decisions for switching springer 

water at a height 35cm. The working state 

was defined as 10 states. By applying 

Kanaugh map, they obtained 8 states: 

1.  Dry soil, dry climate and sunny. 

2.  Dry soil, not sunny, and the weather 

is not hot in time to water. 

3.  Dry soil, dry climate, not sunny, 

and the weather is not hot. 

4.  Dry climate, not sunny but hot 

weather. 

5.  Dry soil, dry climate, sunny but the 

weather is not hot in time to water. 

6.  Dry soil, moist climate, sunny and 

hot weather. 

7.  Moist soil, moist climate but sunny 

and hot weather in time to water. 

8.  Moist soil, dry climate, and the 

weather is not hot in time to water.  

B. Problem 2: Chilli plant under field condition. 

1) Problem identification and solving 

 Chili tree needs sunny, dry spot. 

The Temperature should not drop lower 

16 degrees Celsius or greater than 35 

degrees Celsius, yielding high production. 

To prevent overwatering and under 

watering, both groups selected 2 moisture 

sensors for water top soil and the root. A 

light sensor and humidity sensor are used 

for detecting suitable production time. 

However, they had a different point of 

view about temperature. The group 2a 

still used temperature in all agreement. 

But the group 2b desire to use wind 

sensor because Thailand is tropical 

country and the wind is a cause of cooling 

in winter.     

2) Conceptualization and design 

 Group 2a: Soil moisture sensors 

located at 5 cm and 20 cm respectively. A 

humidity sensor, temperature sensor and 

light sensor equipped above soil surface 1 

m. They defined water plant states of 

dipping water as 16 states after redesign 

process the states became 1 state. 

1.  The upper soil surface is dry.  

 Group 2b: To measure soil moisture 

around the root, the group use 2 sensors 

located at 10 cm and 25 cm depths. Wind 

speed sensor, humidity sensor, and light 

sensor are combined and equipped at 1m 

height. The group use dipping water 

system and springer water plants at 1.6 m 

height. The states of water plants were 

defined 23 states. Reducing by Kanaugh 

map, there are only 4 states. 

1.  Lower soil level is dry. 

2.  Not sunny, dry climate and strong 

wind. 

3.  Sunny and strong wind. 

4.  Moist soil in upper level but sunny 

and dry climate. 

C. Problem 3: Green oak plant under net green house. 

1)  Problem identification and solving 

 The needs of a green oak plant were 

identified similarly both the groups. They 

used 2 humidity sensors to provide 

humidity retaining in the greenhouse and 

around the plants. Since green oak has 

shallow root that easily dries thus one soil 

moisture sensor is sufficient. Furthermore, 

full sun is essential but the temperature 

should be controlled at 30 degrees Celsius.  

2) Conceptualization and design 

 Group 3a: Use 2 humidity sensors 

located above soil surface about 30 cm 

and 45 cm. Similarly, they located sensors 
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at heights 30 cm, 35cm and 10 cm for 

detecting light, temperature and soil 

moisture respectively. Springer sprays are 

equipped 2 m height. There were 7 states 

of spraying on the plants, simplified from 

21 states.    

1.  Upper climate of the greenhouse 

has low humidity and temperature 

inside is high. 

2.  Upper climate of the greenhouse 

has low humidity, dry soil but it is 

not sunny. 

3.  Low humidity at lower climate of 

the greenhouse, the upper climate 

is high with dry soil and sunny. 

4.   Dry climate inside the greenhouse 

although moist soil. 

5.  Upper climate of the greenhouse 

has high humidity but dry climate 

at the lower with dry soil. 

6.  Upper climate of the greenhouse 

has high humidity. The weather is 

not hot but dry soil and sunny. 

7.  Dry climate at lower level although 

the weather is not hot and moist 

soil.  

 Group 3b: They used similar sensors 

to the group 3a and located at the same 

position except that the upper humidity 

sensor. Since they used springer water at 

2 m height and equipped upper humidity 

sensor under springer 0.5 m. However the 

states of working are different, 16 states 

can be reduced to 7 states as follow: 

1.  Upper level of the greenhouse has 

dry climate with dry soil and 

sunny. 

2.  Upper level of the greenhouse has 

dry climate with dry soil although 

the climate at lower level has 

moisture. 

3.  It is not sunny but dry soil and dry 

climate in the greenhouse. 

4.  It is sunny and hot with dry climate 

in the greenhouse. 

5.  Upper level of the greenhouse has 

moisture, dry soil and sunny. 

6.  Upper level of the greenhouse has 

moisture, dry soil and the weather 

is hot. 

7.  Dry climate at lower level of the 

greenhouse and dry soil although 

upper lever has moisture. 

IV. CONCLUSIONS 

In this paper, we applied PBL to the first-year 

class of bachelor program in educational 

technology and computer education, faculty of 

education, Kanchanaburi Rajabhat University. 

We present the practice of learning application 

of Boolean algebra via AgSTEM. The results 

were discussed follow the 8 promising practices 

[12]. 

 A set of our learning outcomes was 

presented in Table 1. The student archives 

showed that they were able to identify the 

problem, investigate suitable assumptions and 

give the reasonable solution in their scenario, 

correspond to C1 and C2 outcomes. Organizing 

students in small groups yielded the learning 

outcome which is belonging to C4 namely 

individual and collaborative skill. The students 

were often interactive-engagement between 

group members, instructors and another group 

in the same scenario content about identifying 

plant needs, farmer interests, selecting the 

sensors, set up equipment and defining water 

plant states of the system. The outcome C3 

occurred when each group used corporate skills, 

organized thinking system in presentation and 

answered the question about their product. 

However, there were some problems and student 

feedbacks: 1) some student wondered why they 

must learn about agricultural science and this 

subject is a lecture course. 2) They did not 

understand how electronic sensors work. 3) the 

result of the group 2a after reducing the states 

by Kanaugh map yielded 1 state. Hence their 

system had to use only one sensor. A possible 

cause of their system was very simple is most of 

the members had low marks in the midterm 

exam and some of them will withdraw the 

course. The authors suggest that the first one is 

designing problems should be based on student 

interest or given variety problems.  The second, 

a prototype or simulation may help student 

clearly understand both theoretical and 

empirical results overall the activity. Finally, 

groups of students should be formed by 

learning, thinking, computational skills, and 

leadership considerations [13].   
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 The AgSTEM education drives the 

students to integrate traditional knowledge for 

analysis problem and synthesis solution. The 

students are prepared for individual working and 

collaborative working which are trained to be 

efficient problem solvers and communicators in 

the 21
st
 century [14].  
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บทคดัย่อ 

การศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการตามคุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงคเ์ป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาใหส้ามารถ
ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาตใิหส้อดคลอ้งกบั
ผลการเรยีนรู ้คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยั และทกัษะ
ชวีติ 4H การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหา ความ
ต้องการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 4H  และ 2) เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และทกัษะชวีิต 4H วธิดี าเนินการ
วิจยัเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสมัภาษณ์เบื้องต้นและสอบถาม
ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วเิคราะหผ์ลโดยน าขอ้มูลทีไ่ด้มาตคีวามสรุปเขยีนรายงานเชงิบรรยาย และ
หาความสมัพนัธโ์ดยการค านวณค่ารอ้ยละ ผลการวจิยั พบว่า คุณลกัษณะ
บณัฑติที่พงึประสงค์ส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการเรยีนรูท้ ัง้ 6 ด้าน 
และมคีวามสัมพนัธ์กบัทกัษะชวีิต 4H กล่าวคือ คุณลกัษณะบัณฑติที่พึง
ประสงคน์ัน้มคีวามสมัพนัธก์บัผลการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ผูส้อนตอ้งสอนใหค้รบ
ทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยควร
ท าการศกึษาทีเ่น้นวธิกีารสอนทีต่อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและ
ตลาดแรงงานเพื่อใหบ้ณัฑติสามารถท างานไดท้นัทเีมื่อส าเรจ็การศกึษา 
ค าส าคญั: คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์, ผลการจดัการเรยีนรู,้ ทกัษะชวีติ 
4H 
 
ABSTRACT 

A study of the problems and needs of graduates desirable 
features is important to improving the quality of education in order to 
produce qualified graduates according to the Thai Qualifications 
Framework for Higher Education (TQF: HEd.) with the learning 
achievement to achieve the goals of the university and 4H Life Skill. 
This research aims 1 ) to study the problems and needs according to 
Graduate Qualifications in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 
and Learning Achievement and 4H Life Skill, and 2) to determine the 
relationship between features of Graduate Qualifications in Nakhon Si 
Thammarat Rajabhat University, Learning Achievement and 4H Life 
Skill. Data were collected, concluded to a report, and calculated the 

relationship in terms of percentage. The research found that most 
qualified features are related with the six fields of Learning 
Achievement and related with the 4H Life Skill. Instructors have to 
teach all aspects of TQF:HEd. and should focus on teaching methods 
that meet the needs of graduate labor market so that graduates are 
able to work immediately upon graduation. 
Keywords: Graduate Qualifications, Learning Achievement, 4H Life 
Skill 
 
1) บทน า 

จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนของระบบ
การศึกษาไทยที่ผ่านมาไม่ประสบผลตามเป้าหมายของกระบวนการ
จดัการเรยีนรูท้ีว่างไว ้ซึ่งมผีลท าใหไ้ม่สามารถสรา้งคนใหม้คีุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงค์ได ้นัน่คอื การที่ไม่สามารถสร้างคนใหม้พีื้นฐานการคดิ 
วิธีการเรียนรู้ การมีทักษะในการจดัการเรียนรู้ และทักษะในการ
ด าเนินชวีติ [1] จากการศกึษาแบบพหุกรณี เพื่อศกึษาการพฒันา
กระบวนการเรยีนรูข้องสถานศกึษาที่ประสบความส าเรจ็ พบว่า วธิทีี่
ส าคญัประเดน็หนึ่ง คอื การส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูส้อน การส่งเสรมิ
ในรูปแบบทีห่ลากหลายอย่างเพยีงพอและต่อเนื่อง ผู ้สอนส่วนใหญ่
ให้ข ้อม ูลตรงกนัว่า  ยงัไม่กระจ่างในเรื่องการพฒันากระบวนการ
เรยีนรู้ตามแนวปฏริูปการศกึษาและต้องการความรู้ความเขา้ใจเพิ่มขึ้น 
การเรยีนรูน้ี้ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพราะจะช่วยให้
ผูส้อนมคีวามกระตอืรอืรน้และพฒันาตนเองใหด้ขี ึน้ไปเรื่อยๆ [2] จาก
สภาพการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนเครอืข่ายและโรงเรยีน
น าร่องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ดา้นการเรยีนการสอนผู้สอนยงั
ไมเ่ขา้ใจกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการน า
นวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นพฒันาทกัษะการคดิมาบูรณการสู่การเรยีน
การสอนในหอ้งเรยีนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ในระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่าน
มา กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนส่งผลใหผู้ส้อนพฒันาการเรยีนการสอน การจดั
กระบวนการสอนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห ์รูจ้กัคน้ควา้ และ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย โดยไดเ้รยีน
จากประสบการณ์จรงิและไดป้ฏบิตัจิรงิมากขึน้ 
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การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่
ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและปฏบิตัิเองช่วยให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาความคดิอย่างอสิระ ไดฝึ้กการท างานเป็นกลุ่ม ไดฝึ้ก
ทกัษะกระบวนการในการค้นควา้หาความรู้ เช่น การสงัเกต การคดิ 
การส ารวจ การตัง้สมมตฐิาน การทดสอบ การทดลอง การรวบรวม
ขอ้มลู การหาขอ้สรุป การอภปิราย การวางแผนการท างาน การ
วเิคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
แสดงรูปแบบจ าลอง การเขยีนรายงาน การเขยีนหนังสอืเล่มเล ็ก 
การท าแผ่นพบัโปสเตอร์ การท าโครงงาน การแสดงละคร และการ
แสดงบทบาทสมมต ิเป็นตน้ เริม่ตัง้แต่ปัญหาทีผู่เ้รยีนสนใจและอยาก
รูค้ าตอบจงึไดท้ าการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู เพื่อใหส้ามารถพฒันา
ผู เ้ร ยีนใหส้อดคลอ้งกบัค ุณลกัษณะบณัฑติทีพ่ งึประสงค ์ของ
สถานศกึษาจากเนื้อหาทีไ่ด้เรยีนมาใชก้ระบวนการและทกัษะต่างๆ 
ทีเ่ป็นพื้นฐานภายใต้การใหค้ าแนะน าปรกึษาและการดูแลของผูส้อน
หรอืผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ซึ่งในส่วนของการจดัการเรยีนการสอน
ของคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช มกีารวดัผล
การเรยีนรู ้6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) 
ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลย ีและ 6) ด้านทกัษะการจดัการเรยีนรู้ [3] เนื่องจาก
รายวชิาการจดัการเรยีนรูเ้ป็นรายวชิาทีต่อบโจทย์คุณลกัษณะบณัฑติ
ทีพ่งึประสงคใ์นทุกๆ ดา้น เพราะมเีนื้อหาในการจดัการเรยีนการสอน
ทีส่อดคล้องกบัคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร ์
(หลักสูตรห้าปี) [4] ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชได้ยึดถือและปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดงักล่าว จากการศกึษาและรวบรวมผลการด าเนินงานในรายวชิาการ
จดัการเรยีนรูใ้นรอบ 3 ปีการศกึษาทีผ่่านมา พบว่า นกัศกึษามผีลการ
เรยีนรูใ้นแต่ละดา้นอยู่ในระดบัด ีโดยมผีลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนด แต่ยงัขาดในส่วนของการเรยีนรู้เพื่อให้สอดรบักบัทกัษะใน
การด ารงชีวติและการท างาน ซึ่งวดัจากผลของการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ของรายวิชา [5] หากมหาวทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งและครบถว้น นกัศกึษาจะสามารถน าสิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู้
ในมหาวิทยาลัยมาจัดการปัญหาและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตนได้ และมีทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ตวัอย่างเช่น การมจีติสาธารณะช่วยเหลอืสงัคมหรอืประเทศชาตเิมือ่มี
โอกาสและเป็นผู้น าในการส่งเสรมิให้มกีารประพฤตปิฏบิตัิคุณธรรม
จรยิธรรม [6] นอกจากนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการบณัฑติ
ที่มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและ
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ [7] ทัง้นี้ มหาวทิยาลยั
ควรปลกูฝังและส่งเสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ 
ให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ โดยการจดัอบรม
ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ดา้นความรูท้ฤษฏแีละทกัษะการปฏบิตัใิห้
คณาจารยเ์พือ่เป็นแบบอย่างทีด่ใีหแ้ก่นกัศกึษา [8] 

จากความส าคญัของปัญหาและงานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น
ผูว้จิยัเหน็ว่า การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และ

ทกัษะชวีติ 4H มสี่วนส าคญัในการผลติบณัฑติทีพ่งึประสงค์ เพราะใน
ขัน้ตอนของกิจกรรมการเรยีนรู้นัน้จะมขี ัน้ตอนด้านทฤษฏีและด้าน
ปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิทกัษะในการปฏบิตักิารสอนทีเ่ป็นระบบจากการลงมอื
ปฏิบัติจริงของผู้ เรียนและเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของมหาวทิยาลยั อกีทัง้สามารถใช้ชวีติทัง้ในและนอก
มหาวิทยาลยัได้อย่างมคีวามสุขสอดคล้องตามหลกัทกัษะชวีิต 4H 
ดงันี้คอื 1) การพฒันาดา้นความคดิและการจดัการ (Head) 2) การ
พฒันาดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น (Heart) 3) การพฒันาดา้น
การท างานและการเป็นพลเมอืงด ี(Hand) และ 4) การพฒันาดา้นการ
ใชช้วีติและการดแูลตนเอง (Health) [9] ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ ผลการเรยีนรู ้
และทกัษะชวีติ 4H เพื่อน าไปพฒันากระบวนการสอนในรายวชิาการ
จดัการเรยีนรู้ให้ได้ผลการจดัการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบัคุณลกัษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติและตาม
เป้าหมายของมหาวทิยาลยั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ผูส้อน
ของคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยันครศรธีรรมราช อาจารย์ผูส้อนและ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจดักจิกรรมการเรยีนรู้หรอืการแนะแนววชิาชพี 
โดยท าการสมัภาษณ์ขอ้มลูเบื้องต้น น าผลทีไ่ดจ้ากการสรุปประเด็น
มาท าแบบสอบถามความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และ
ทกัษะชวีติ 4H เพือ่น าผลการศกึษาวจิยัใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ที่จะพฒันานักศึกษาเพื่อให้ได้ตามคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงคต่์อไป 
 

2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการตามคุณลกัษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการ
เรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 4H 

2.2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และ
ทกัษะชวีติ 4H 

 
3) วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู ้และ
ทกัษะชวีติ 4H มขี ัน้ตอนดงันี้ 

3.1) ศกึษาเอกสาร งานวจิยั ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค ์ผลการเรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 4H 

3.2) คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากอาจารย์ผูส้อนและผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูห้รอืการแนะแนววชิาชพี แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

- กลุ่มที่ 1 คอื ผู้สอนจากหลกัสูตรต่างๆ ของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่ การศึกษา
ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สังคมศึกษา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
จ านวน 9 ท่าน เพื่อท าการสมัภาษณ์ความเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค ์และผลการเรยีนรู ้

http://edu.nstru.ac.th/edm/
http://edu.nstru.ac.th/ede/
http://edu.nstru.ac.th/~social_edu/2009
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- กลุ่มที ่2 คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนทีม่วีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาเอก ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จ านวน 
13 ท่าน เพื่อท าการสอบถามความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค ์และผลการเรยีนรู ้

- กลุ่มที ่3 คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
หรอืการแนะแนววชิาชพี จ านวน 13 ท่าน เพื่อท าการสมัภาษณ์และ
สอบถามความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ ผล
การเรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 4H 

3.3) ชีแ้จงความเขา้ใจทีต่รงกนัระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และผลการเรยีนรู้ 
โดยท าการสมัภาษณ์ขอ้มลูเบือ้งตน้จากกลุ่มตวัอย่างที ่1 สรุปประเดน็ 
เพือ่ใชท้ าแบบสอบถามในขัน้ตอนต่อไป 

3.4) น าขอ้สรุปจากขัน้ตอนที่ 3.3) มาจดัท าแบบสอบถาม
ความคิด เห็น ระหว่ างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และผลการจดัการเรยีนรู้ เพื่อ
เตรยีมสอบถามขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างที ่2 

3.5) จากนัน้ท าการสอบถามขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างที ่2 เพื่อ
สอบย ้าความสอดคล้องของขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างที่ 1 และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสมัภาษณ์และการตอบแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งเพือ่เตรยีมวเิคราะหข์อ้มลู 

3.6) ชีแ้จงความเขา้ใจทีต่รงกนัระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และทกัษะชวีติ 4H 
โดยท าการสมัภาษณ์ขอ้มลูเบื้องต้นจากลุ่มตวัอย่างที ่3 สรุปประเดน็
เกีย่วกบัทกัษะชวีติ 4H เพือ่ใชท้ าแบบสอบถามในขัน้ตอนต่อไป 

3.7) น าขอ้สรุปจากขัน้ตอนที่ 3.6) มาจดัท าแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ เพือ่สอบถามขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างที ่3 ระหว่างผลการ
จดัการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 4H จากนัน้รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที่ได้
จากการสมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 

3.8) ท าการสอบถามอีกครัง้เพื่อทวนสอบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 4H จากนัน้รวบรวม
ขอ้มูลในทุกขัน้ตอนมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมวิเคราะห์
ขอ้มลู 

3.9) วเิคราะหข์อ้มลูโดยการสรุปค่าความถี่ (Frequency) และ
น าเสนอเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) โดยน าเสนอขอ้มลูเป็น 4 ตาราง 
(โดยไดน้ าเสนอตารางในการผลวจิยั) 

3.10) สรุ ปผล เพื่ อ เ ป็น ข้อ มูล คว ามสัมพัน ธ์ ร ะห ว่ า ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ขอ งมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 4H 
4) ผลการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิบรรยาย วเิคราะห์ขอ้มลูโดย
ใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เบื้องต้น มาสรุปประเดน็ความคดิเหน็
เพือ่ท าแบบสอบถาม 5 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลยั  ราชภฏันครศรธีรรมราช และผลการเรยีนรู ้(C1,C2) 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลยั  ราชภฏันครศรีธรรมราช และทกัษะชีวิต 4H 
(C1,C3) 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างผลการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 4H 
(C2,C3) 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลยั  ราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และทกัษะ
ชวีติ 4H (C1,C2,C3) 

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึง

ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และ
ทกัษะชวีติ 4H เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลได้มาจากผลของค่าร้อยละของความสัมพันธ์จากการตอบ
แบบสอบถาม โดยน าเสนอค่าความสมัพนัธ์ทีม่คี่าสูงกว่า ร้อยละ 80 
ผลการวจิยัแบ่งเป็น 5 ตอน ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลยั  ราชภฏันครศรธีรรมราช และผลการเรยีนรู ้(C1,C2) 

 
ตารางที ่1: ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และผลการเรยีนรู ้(C1,C2) 

 
  
จากตารางที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และผลการเรยีนรู ้
พบว่า 1) ดา้นคุณวุฒ ิมคี่าความสมัพนัธ์กบัผลการเรยีนรู ้ดงันี้คอื ดา้น
ความรู ้รอ้ยละ 100 ดา้นทกัษะทางปัญญา รอ้ยละ 100 และดา้นทกัษะ
การคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี รอ้ยละ 92.31 
2) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคี่าความสมัพนัธก์บัผลการเรยีนรู ้ดงันี้คอื 
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ร้อยละ 100 และ 3) ดา้นคุณลกัษณะ มคี่า
ความสมัพันธ์กบัผลการเรียนรู้ ดังนี้คือ  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ รอ้ยละ 84.62 และดา้นการจดัการ
เรยีนรู ้รอ้ยละ 92.31 
 โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็ว่า คุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงคจ์ะท าใหผ้ลติบณัฑติไดต้รงตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
โดยบณัฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านอาจจะไม่ตอบสนองผลการ
เรยีนรูใ้นทุกดา้น 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
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ของมหาวิทยาลยั  ราชภฏันครศรีธรรมราช และทกัษะชีวิต 4H 
(C1,C3) 

 
ตารางที ่2:  ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และทกัษะชวีติ 4H (C1,C3) 

 
 

จากตารางที ่2: ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช และทกัษะชวีติ 
4H พบว่า 1) ด้านคุณวุฒ ิมคี่าความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิต 4H  
ดงันี้คือ ด้านการพฒันาด้านความคิดและการจดัการ (Head) ร้อยละ 
100 2) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคี่าความสมัพนัธ์กบัทกัษะชวีติ 4H 
ดงันี้คอื ดา้นการพฒันาดา้นการท างานและการเป็นพลเมอืงด ี(Hand) 
มคี่าความสมัพนัธ์ร้อยละ 100 และ 3) ด้านคุณลกัษณะ มคี่า
ความสมัพนัธก์บัทกัษะชวีติ 4H ดงันี้คอื ดา้นการพฒันาดา้นการสรา้ง
สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น (Heart) รอ้ยละ 84.62 และดา้นการพฒันาดา้น
การใชช้วีติและการดแูลตนเอง (Health) รอ้ยละ 84.62 

โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็ว่า คุณลกัษะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ในดา้นคุณลกัษณะ
มคีวามสมัพนัธ์กบัทกัษะชวีติ 4H 2 ดา้น คอื ดา้น Heart  และดา้น 
Health 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างผลการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 4H 
(C2,C3) 

 
ตารางที ่3: ความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 4H(C2,C3) 

 
 

จากตารางที ่3: ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการเรยีนรู้ และ
ทกัษะชวีติ 4H พบว่า 1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคี่าความสมัพนัธ์
กบัทกัษะชวีติ 4H ดงันี้คอื ดา้นการพฒันาดา้นการท างานและการเป็น
พลเมอืงด ี(Hand) รอ้ยละ 100 2) ดา้นความรู้ มคี่าความสมัพนัธ์กบั
ทกัษะชวีติ 4H ดงันี้คอื ด้านการพฒันาด้านความคดิและการจดัการ 
(Head) รอ้ยละ 100 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา มคี่าความสมัพนัธ์กบั
ทกัษะชวีติ 4H ดงันี้คอื ด้านการพฒันาด้านความคดิและการจดัการ 
(Head) ร้อยละ 100 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ มคี่าความสมัพนัธ์กบัทกัษะชวีติ 4H ดงันี้คอื ด้าน
การพฒันาด้านการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้อื่น (Heart) ร้อยละ 100 
และดา้นการพฒันาดา้นการใชช้วีติและการดูแลตนเอง (Health) รอ้ย

ละ 84.62 5) ดา้นทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี มคี่าความสมัพนัธ์กบัทกัษะชีวิต 4H ดงันี้คือ ด้านการ
พฒันาดา้นความคดิและการจดัการ (Head) รอ้ยละ 100 และ 6) ดา้น
ทกัษะการจดัการเรยีนรู ้มคี่าความสมัพนัธ์กบัทกัษะชวีติ 4H ดงันี้คอื 
ดา้นการพฒันาด้านการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น (Heart) ร้อยละ 
92.31 และด้านการพัฒนาด้านการใช้ชีวิตและการดูแลตนเอง 
(Health) รอ้ยละ 84.62 

โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่า ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัการพฒันาทกัษะด้านการ
ท างานและการพลเมอืงด ี(Hand) มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในสงัคม
ปัจจุบนั แต่ผู้เรยีนส่วนใหญ่มกัมองไม่เห็นถึงความส าคญัของการมี
คุณธรรมจรยิธรรม เพราะมุง่เน้นเพยีงคะแนนและเกรดเท่านัน้ ดงันัน้ 
เป็นหน้าทีข่องผูส้อนทีต่อ้งสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมไวใ้นสว่นหนึ่ง
ของเนื้อหาในรายวชิา 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการและความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ของมหาวทิยาลยั  ราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และทกัษะ
ชวีติ 4H (C1,C2,C3) 

 
ตารางที ่4: ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์

ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู ้และทกัษะชวีติ 
4H (C1,C2,C3) 

 
 

 จากตารางที ่4: ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงค์ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู ้
และทกัษะชวีติ 4H พบว่า 1) ทกัษะชวีติด้าน Head มคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ดา้นคุณวุฒิ และผลการจดัการ
เรยีนรู ้คอื ดา้นความรู ้มคี่าความสมัพนัธ์รอ้ยละ 100 ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา มคี่าความสมัพนัธร์อ้ยละ 100 และดา้นทกัษะการคดิวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี มคี่าความสมัพนัธ์รอ้ยละ 100 
2) ทกัษะชวีติดา้น Heart มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ด้านคุณลักษณะ และผลการจัดการเรียนรู้  คือ  ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าความสมัพนัธ์
รอ้ยละ 100 และดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู้ มคี่าความสมัพนัธ์รอ้ย
ละ 92.31 3) ทกัษะชวีติดา้น Hand มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงคด์า้นคุณธรรมจรยิธรรม และผลการจดัการเรยีนรู้ 
คอื ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคี่าความสมัพนัธ์รอ้ยละ 100 4) ทกัษะ
ชวีติดา้น Health มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์
ด้านคุณลกัษณะ และผลการจดัการเรียนรู้ คือ ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าความสมัพนัธ์รอ้ยละ 84.62 
และดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้มคี่าความสมัพนัธร์อ้ยละ 84.62 



  

 

703 

 

โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามคดิเหน็ว่า คุณลกัษณะบณัฑติที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ด้าน
คุณลกัษณะมคีวามสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้  ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
และมคีวามสอดคล้องกบัทกัษะชวีติ 4H 2 ด้าน คอื Heart และ 
Health 
 ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันากลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา ดงันี้ 
1)  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านอาจจะไม่
ตอบสนองผลการเรยีนรูใ้นทุกดา้น 
2)  คุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์จะท าให้มหาวิทยาลัยผลิต
บณัฑติไดต้รงตามเป้าหมาย 
3)  ผู้สอนทางด้านครุศาสตร์/ศกึษาจะทราบผลการเรยีนรู้ในด้าน
การจดัการเรยีนรู้ แต่หากน าไปสมัภาษณ์/สอบถามผูส้อนคณะอื่นๆ 
อาจจะตอ้งตดัดา้นดงักล่าวทิง้ไป 
4)  ผู้สอนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า การที่ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนจะประสบความส าเร็จได้นัน้ขึ้นอยู่กบัตวัผู้เรยีนเองเป็นหลกั 
ผูส้อนเป็นเพยีงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้
5)  การจดักจิกรรมทกัษะชวีติ 4H ทัง้ 4 ดา้น Head Heart Hand 
และ Health ผูเ้รยีนจะเรยีนครบตามผลการเรยีนรูไ้ดน้ัน้ ผูส้อนต้อง
สนบัสนุนใหเ้กดิกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที ่
 
5) สรปุ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 
4H เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง รายงานผลความสมัพนัธ์จาก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามสมัพนัธ์สูงกว่า รอ้ย
ละ 80 มผีลดงันี้ 
1) ทกัษะชวีติดา้น Head มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค์ดา้นคุณวุฒ ิ และผลการจดัการเรยีนรู ้คอื ดา้นความรู้ มคี่า
ความสมัพนัธ์รอ้ยละ 100 ดา้นทกัษะทางปัญญา มคี่าความสมัพนัธ์
รอ้ยละ 100 และดา้นทกัษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและ
เทคโนโลย ีมคี่าความสมัพนัธร์อ้ยละ 100 
 2) ทกัษะชวีติดา้น Heart มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณลกัษณะ และผลการจดัการเรียนรู้ คือ 
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ มคี่าความ 
สัมพันธ์ร้อยละ 100 และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีค่า
ความสมัพนัธร์อ้ยละ 92.31 
 3) ทกัษะชวีติดา้น Hand มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงคด์า้นคุณธรรมจรยิธรรม และผลการจดัการเรยีนรู ้
คอื ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มคี่าความสมัพนัธร์อ้ยละ 100 
 4) ทกัษะชวีติดา้น Health มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณลกัษณะ และผลการจดัการเรียนรู้  คือ 
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ มคี่าความ 
สัมพันธ์ร้อยละ 84.62 และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีค่า
ความสมัพนัธร์อ้ยละ 84.62 
 

6) อภิปรายผล 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะบณัฑติที่พึง

ประสงคข์องมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ผลการเรยีนรู้ และ
ทกัษะชวีติ 4H ผลวจิยัปรากฏว่า 

คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการ
จดัการเรยีนรู้ และทกัษะชวีติ 4H ที่ผู้สอนต้องสอนใหผู้้เรยีนไดค้รบ
ทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 
ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏบิตั ิใหท้ าได ้คดิเป็น ท าเป็น [10] ซึง่ผูส้อนควรน าผลจากการวจิยัที่
ได้ไปจดัการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากการฝึกปฏบิตัิจรงิ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ทัง้ 6 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 5) ดา้นทกัษะ
การวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ 6) ด้านเทคโนโลย ีและ
ทกัษะการจดัการเรยีนรู้ โดยมผีลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม ดงันี้ 
6.1) ผลความสมัพนัธ์ในระดบัสูงกว่า ร้อยละ 80 พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประเมนิความสมัพนัธ์ในระดบัสูงกว่า ร้อยละ 
80 สะทอ้นใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ทีม่หาวทิยาลยั
ตัง้ขึ้นนัน้มคีวามคาดหวงัให้ผู้เรยีนเป็นผู้ที่มคีุณลกัษณะเป็นไปของ
อาจารยผ์ูส้อน และ มหาวทิยาลยั นอกจากนี้ยงัเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการจดัการศกึษา สามารถเตรยีมพรอ้มไปสู่โลกของการท างานได้
อย่างเต็มศกัยภาพ ซึ่งสมัพนัธ์กบัทกัษะชวีติ 4H ที่มุ่งเน้นใหผู้้เรยีน
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถด าเนินชีวิต ได้ต่อไป 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมธาว ีอุดมธรรมานุภาพ [11] ทีก่ล่าวว่า 
ควรส่งเสรมิใหม้กีารจดัการเรยีนรู้ทกัษะชวีติ อนัจะพฒันาตนเองสู่
ความฉลาดทางอารมณ์ ให้ผู้เรยีนสามารถเผชญิปัญหาการปรบัตัว
นอกสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ การจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ทกัษะชวีติมา
เป็นตวัช่วยจะท าให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจในการเรยีน สนุกสนาน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดศกัดิ ์นิสงักาศ [12] ทีก่ล่าวว่า การจดั
กิจกรรมทักษะชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียน ได้รู้ เท่าทันภัยคุกคามใน
ชวีติประจ าวนัที่มาพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท้า
ทายของโลกยุคโลกาภวิฒัน์  
 
6.2) ผลความสัมพันธ์ในระดับต ่ากว่า ร้อยละ 80 จาก
ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างทีใ่หค้วามเหน็ว่า คุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงค์ในแต่ละด้านอาจจะไม่ตอบสนองผลการเรยีนรู้ใน   ทุก
ดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัเพญ็ เนตรประไพ [13] ทีก่ล่าว
ว่า คุณลกัษณะบางประการไม่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของ
การกระท า จงึไมค่่อยเหน็ความส าคญัมากนัก แต่สิง่เหล่านี้กส็ามารถ
ท าใหบุ้คคลด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขเช่นกนั เพราะถ้า
ขาดสิง่นัน้ไปแลว้กจ็ะไมส่ามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 
ดงันัน้ ครอบครวัและผู้ปกครองควรมบีทบาทส าคญัในการปลูกฝัง
พฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางต่างๆ นอกเหนือจากการสอนจาก
ผู้สอนในมหาวิทยาลยั  และจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
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อาจารยผ์ูส้อนจากหลกัสตูรพลศกึษา ใหค้วามเหน็ว่า การจดั  การเรยีนรู้
ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลย ีมผีล
น้อยต่อการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรพลศกึษา เนื่องจากการ
จดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรนัน้เน้นการฝึกปฏบิตั ิฝึกภาคสนาม 
จงึท าใหท้กัษะดงักล่าวมคีวามส าคญัรองลงมา สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สทิธพิงษ์ ปานนาค [14] ทีก่ล่าวว่า ขอ้ไดเ้ปรยีบของเทคโนโลย ี
คอื ช่วยขยายขดีความสามารถของผูส้อนในการควบคุมชัน้เรยีน แต่
ในส่วนของภาคปฏบิตัินัน้อาจมคีวามต้องการใช้เทคโนโลยน้ีอยลง  
จากการสอบถามผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ขอ้เสนอแนะว่า ผู้สอนทางด้านครุศาสตร์/ศกึษาจะ
ทราบผลการเรยีนรูใ้นดา้นการจดัการเรยีนรู ้แต่หากน าไปสมัภาษณ์/
สอบถามผู้สอนคณะอื่นๆ อาจจะต้องตัดด้านดังกล่าวทิ้งไป ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดก้ าหนดการเรยีนรูแ้ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ พ .ศ. 
2552 [15] เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผู้เรียนได้
พฒันาขึน้ในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รบัระหว่างการศกึษา โดย
คาดหวงัให้บณัฑติมทีกัษะในการด าเนินชวีติอย่างน้อย 5 ด้าน คอื 
ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการ
คดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
อกีทัง้การใชส้ือ่ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และสื่อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) มาช่วยในการจดัการเรยีนการสอนจะท าใหผู้เ้รยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ และช่วยใหเ้รยีนรูแ้ละใช้
ชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข พรอ้มทีจ่ะเขา้สู่การท างานไดเ้ป็นอย่างด ี[16] 
 
7) ข้อเสนอแนะ 
7.1) ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้น้ี 
การวจิยัครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะและแนวทางปรบัแกไ้ข ดงันี้ 

7.1.1) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรวางเป้าหมายคุณลักษณะ
บณัฑติทีพ่งึประสงค ์เพือ่จะท าใหผ้ลติบณัฑติไดต้รงตามเป้าหมาย 

7.1.2) ผู้สอนทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะทราบผลการ
เรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้ แต่หากน าไปสมัภาษณ์/สอบถาม
ผูส้อนคณะอื่นๆ ควรตดัดา้นดงักล่าวออกไป 

7.1.3) ผูส้อนควรช่วยสนับสนุนใหเ้กดิการจดักจิกรรมทกัษะชวีติ 
4H ทัง้ดา้น Head Heart Hand และ Health อย่างเตม็ที ่

7.1.4) ควรสมัภาษณ์ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง เช่น ผูบ้รหิาร นกัศกึษา 
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในมหาวทิยาลยัดว้ย 

7.1.5) ควรศกึษาเพือ่หาแนวทางปรบัปรุงผลของความคดิเหน็ที่
มคี่าความสมัพนัธต์ ่ากว่า รอ้ยละ 80 

7.2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
การวจิยัครัง้นี้สามารถเชือ่มโยงไปสู่การวจิยัอื่นๆ ดงันี้ 
7.2.1) ควรมกีารวจิยัที่เน้นศกึษาวธิกีารสอน การผลติบณัฑติที่

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติในดา้นต่างๆ  
7.2.2) ควรท าการศกึษาแนวทางการมสี่วนร่วมของผูส้อนจากทุก

มหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาคุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ตามความ
ตอ้งการในอนาคตต่อไป 

7.2.3) ควรศกึษาการจดักจิกรรมทกัษะชวีติที่มจีดัหมวดหมู่แบบ
อื่นๆ นอกจาก Head Heart Hand และ Health 
 
8) กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ อ.ดร.สรเดช ครุฑจ้อน และ ศ.ดร.มนต์ชัย 
เทยีนทอง อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ที่กรุณาใหค้ าแนะน าในการ
ท าวจิยัชิน้นี้และขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มลูทุกท่าน ทีก่รุณาตอบสมัภาษณ์
และตอบแบบสอบถาม ซึง่น าขอ้มลูมาวเิคราะห์ไดเ้ป็นอย่างด ี
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บทคดัย่อ  
 งานวจิยัเรื่องนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบสื่อการสอนของมอนเตส
ซอรีแ่ละผลิตสื่อเพื่อใชพ้ฒันากล้ามเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั เป็นการวจิยั
เชงิคุณภาพ ในพื้นที่จงัหวดัปทุมธานี ศกึษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้มลูภาคสนาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม โดย
ตรวจสอบขอ้มูลด้วยเทคนิคสามเส้า และน าเสนอด้วยวิธพีรรณนาวเิคราะห ์
ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบสื่อการสอนของมอนเตสซอรี ่เป็นสื่อการสอนใหเ้ดก็
เรียนรู้อย่างมีสมาธิ กระตุ้นให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาด้วย
ตวัเอง ส่วนการผลติสื่อการสอนเพื่อพฒันากล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวยั 
โดยน าเอาคุณค่าวฒันธรรมบ้านทรงไทยเขา้มาบูรณาการ ซึ่งเด็กได้เรยีนรู ้
ส่งเสริม  อนุรักษ์  เห็นคุณค่า ประกอบกับการช่วยเหลือตนเองได้ใน
ชวีติประจ าวนั  
ค าส าคญั: พฒันาการ, กลา้มเนื้อมดัเลก็, เดก็ปฐมวยั 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the pattern of Montessori’s learning, 
and to invent a creativity teaching material by integrate with Thai 
cultural study to utilize in the small muscle of early childhoods. The 
qualitative method was employed. The field data were gathered by 
using observation, interview, and focus group techniques. Total 
respondents were 50 persons; 40 experts and other 10 respondents.  
Instruments that used to collect the data were observation method; 
participant observation and non-observation, interview method; 
instructed interview and non-instructed interview, and focus group 
technique. Furthermore, the data were verified by using triangulation 
method. In addition, the results were analyzed by using the descriptive 
analysis method. Research results indicated that usability of tools that 
these work piece, which had created a copy of things in the daily life, 
whether to draw a zipper, rope threading, button up, put on a belt, 
including to use the tools in everyday life such as toilet door lock, 
master key, and also the door and windows design that had 
constructed as Thai house style could support the children to had a 
positive attitude with Thai traditional culture. 
Keywords: development, small muscle, early childhood  
 
 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่มีอยู่ทัง้ในและ
ต่างประเทศเป็นการจดัสภาพการเรยีนรู้ส าหรบัเดก็ โดยมคีรูเป็นผูจ้ดั
สภาพแวดลอ้มในห้องเรยีนเสมอืนบ้าน และสนับสนุนเสรภีาพแก่เด็ก 
ให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ซึมซับ
สภาพแวดลอ้ม สิง่ส าคญัของเรยีนแนวมอนเตสซอรี่ คอื มอื เพราะเดก็
จะสามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของตัวเอง  เด็กจะได้เรียนรู้
ความส าเร็จ ความล้มเหลว รู้จ ักแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง เกิด
แรงผลกัดนัที่เด็กท าให้เกดิขึ้นเอง และมรีะเบยีบวนิัยที่เกดิจากความ
เป็นอิสระของเด็ก โดยไม่จ าเป็นต้องมคี าติชมของผู้ใหญ่ หรอืการให้
รางวลัและการลงโทษ [1]  
 การพฒันากล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวยัมคีวามส าคญัเพราะ
กลา้มเนื้อมดัเล็ก เป็นอวยัวะทีส่ าคญัในการประกอบกจิวตัรประจ าวนั
ต่างๆ เช่น การถอดใส่ กระดุม รูดซิป แปรงฟัน การผูกเชอืกรองเท้า 
การวาดภาพ และการเขยีน หากเด็กมกีารใชก้ล้ามเนื้อมดัเลก็ได้ดจีะ
ส่งเสรมิพฒันาการทางสตปัิญญาให้ดเียีย่มมากยิง่ขึน้ เพราะกลา้มเนื้อ
มดัเลก็ มสี่วนช่วยใหเ้ดก็ไดใ้ชม้อื ส ารวจ สงัเกต จากการจบัต้องสิง่ของ
ในทุกๆกิจกรรม ซึ่งการใช้มอืหยิบจับสิ่งของอยู่บ่อยๆ นัน้เป็นการ
พฒันาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมดัเล็กได้เป็นอย่างดี การพฒันา
กล้ามเนื้อมดัของเล็กที่ดี ต้องมีพัฒนาการสอดคล้องสัมพันธ์ไปกับ
สายตา แขน ขา และอวยัวะส่วนอื่นๆ ดว้ย ดงันัน้หากกลา้มเนื้อมดัเลก็
ของเดก็มพีฒันาการล่าชา้หรอืผดิปกติ ส่งผลต่อพฒันาการของอวยัวะ
อื่นๆ สะดุดตามไปดว้ยได ้
   จากที่ได้กล่าวมาขา้งต้นผู้วจิยัจึงได้เล็งเห็นความส าคญัของการ
พฒันากล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กปฐมวยัโดยการผลติสื่อวสัดุอุปกรณ์ที่
เป็นหวัใจส าคญัในการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดค้น้พบสิง่ต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
โดยเน้นการฝึกฝนทางดา้นประสาทสมัผสัจบัต้อง บดิหรอืหมุนดว้ยมอื 
ใหส้มองท าหน้าทีต่อบสนองได ้และส่งเสรมิการใชพ้ฒันาการกลา้มเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งออกแบบโดยการเลยีนแบบของใช้
ในชีวิตจริง ในการน าสื่อของมอนเตสซอรี่ที่มีอยู่แล้วในสากล มา
ผสมผสานกบัคุณค่าวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของคนไทย 
ในเรือ่งของสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย เพือ่ส่งเสรมิ อนุรกัษ์วฒันธรรม
ไทย และใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูว้ถิกีารด าเนินชวีติทีแ่ตกต่างจากปัจจุบนั โดย
การจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น  ให้เด็กได้
สงัเกตสิง่แวดล้อมรอบตวั และได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมี
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เหตุผล ถูกต้องและเหมาะสม ให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่เพราะ
ช่วงเวลาหลักของชีวิตคือช่วงอายุแรกเกิดถึง  6 ขวบเป็นช่วงที่
สตปัิญญาของคนและพลงัจติพฒันาสูงสุด ทีเ่น้นใหเ้ดก็ท ากจิกรรมดว้ย
ตนเอง และการเรยีนปนเล่นทีจ่ะท าให้เด็กเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีี่สุด ใน
การฝึกใช้ประสาทสมัผสัของเด็กทุกด้าน เพื่อการเจริญเติบโตตาม
พฒันาการทัง้ 4 ด้าน คอืด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จติใจ ด้านสงัคม 
และด้านสติปัญญา จะส่งเสริมให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เหมาะสมกบัวยั สามารถทีจ่ะน าไปใช้ในชวีติจรงิได้ ดงันัน้กลุ่มผู้วจิยั 
จงึมคีวามสนใจในการที่จะท าวิจยัในเรื่อง บ้านทรงไทย: พฒันาการ
กลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็ปฐมวยั ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. ศกึษารปูแบบสือ่การสอนของมอนเตสซอรี ่
 2. ผลติสื่อการสอนเพื่อใช้พฒันาการกล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็ก
ปฐมวยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 งานวจิยัในครัง้นี้เป็นการใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยศกึษา
ตามวตัถุประสงค์ จากเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อรวบรวมและ
ทบทวนขอ้มูล จากนัน้ท าการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ในประเด็จความ
คดิเหน็และรูปแบบการผลติสื่อการสอนเพื่อใชพ้ฒันากลา้มเนื้อมดัเล็ก
ของเดก็ปฐมวยั โดยการส ารวจ สมัภาษณ์ สงัเกต สนทนากลุ่ม พื้นทีใ่น
การท าวจิยั ผูว้จิยัไดเ้จาะจงเลอืกพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี เพราะเนื่องจาก
มสีถานศึกษา และผู้ให้ขอ้มูลที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัการท าวิจยั กลุ่ม
ตวัอย่าง ผู้ว ิจยัได้คดัเลอืกจากการสุ่มอย่างง่าย แบบเจาะจง และไม่
เจาะจง จ านวน 50 เมื่อได้ข้อมูลแล้วกลุ่มผู้ว ิจยัจะท าการศกึษา แล้ว
น ามาวเิคราะห ์สรุป พรอ้มกบัสรา้งนวตักรรม และน าเสนอเพือ่ปรบัปรุง
แก้ไข จากนัน้น ามาเผยแพร่ผลการวิจยัเชิงพรรณนาวิเคราะห์ตาม
แนวคดิทฤษฎ ี
 
ผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่องบา้นทรงไทย: พฒันาการกลา้มเนื้อมดัเลก็ของ
เด็กปฐมวยั กลุ่มวจิยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจ 
สงัเกต สมัภาษณ์ และสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้รู ้
และผู้ให้ข้อมูลทัว่ไป จ านวน 50 คน  เป็นการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่
เจาะจง และเจาะจง โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษารูปแบบสื่อการสอน
ของมอนเตสซอรี่ และผลติสื่อการสอนเพื่อใช้พฒันากลา้มเนื้อมดัเล็ก
ของเดก็ปฐมวยั 
 ผลการวจิยัพบว่า 1. การศกึษาปฐมวยัรูปแบบการเรยีนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ โดยให้เสรภีาพแก่เด็ก ให้ค าปรกึษาและกระตุ้นให้
เด็กคดิแก้ปัญหาดว้ยตนเอง ฝึกทกัษะกลไกผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า 
รูจ้กัควบคุมการท างานดว้ยตวัเอง [2] การพฒันากลา้มเนื้อมดัเลก็ของ
เดก็ปฐมวยั มคีวามส าคญัจะส่งเสรมิพฒันาการทางสตปัิญญาใหด้เียีย่ม
มากยิ่งขึ้น การสอนแบบมอนเตสซอรี จะส่งเสรมิและปล่อยให้เด็กมี
อสิระเสรอีย่างมเีหตุมผีล โดยไมเ่กนิขดีจ ากดัของพฤฒกิรรมอนัดทีีค่วร
ม ีโดยเดก็จะใชไ้ปกบัการเลอืกท ากจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบแบบตวัต่อตวั ใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ กระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น เด็กไม่เพียงแต่

สามารถเลือกประกอบกิจกรรมที่ครูหยิบยื่นให้ แต่ยังสามารถที่จะ
ท างานนัน้ๆ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถสาธติใหเ้ดก็รุ่นเลก็กว่าท า
ได ้นี่เป็นหนึ่งในวธิกีารทีผู่ใ้หก้ารศกึษาระบบมอนเตสซอรใีชใ้นการวดั
ความ สามารถของเด็ก ตามแรงจูงใจ หนึ่งในแนวความคิดแบบมอน
เตสซอรี คือ เด็กมคีวามต้องการเป็นตัวของตัวเอง และเพื่อเรียนรู้
ทกัษะใหม่ๆ จนช านาญ ในระบบนี้จะสรา้งระบบความคดิแบบตวัของ
ตวัเอง และการคน้พบตวัเอง โดยใชค้วามคดิของตนในการตดัสนิว่าสิง่
ใดถูกหรอืผดิ มอีสิรเสรภีาพแบบมขีดีจ ากดั และยงัอยู่บนพื้นฐานของ
พฤฒกิรรมของเด็ก เด็กมอีิสระที่จะท าในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง และอยู่ใน
ระเบียบของสงัคม การเรียนรู้ด้วยวินัยของตัวเอง เด็กจะมไิด้เรียน
เพื่อใหไ้ด้คะแนนหรอืรางวลัใดๆ เรยีนรู้เพราะเกดิจากความสนใจและ
ความต้องการเรยีนรู้ เพื่อให้ตนเป็นบุคคลที่มคีุณค่า และเป็นตวัของ
ตวัเอง 
 2. การผลติสื่อการสอนเพื่อใชพ้ฒันาการกล้ามเนื้อมดัเลก็ของเด็ก
ปฐมวยั จากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และ
สนทนากลุ่ม พบว่า การผลติสื่อการสอน ควรที่จะน าเอาคุณค่าความ
งามของวฒันธรรมไทยเขา้มาประยุกต์ บูรณาการ เพื่อที่จะท าให้เด็ก
เกดิการเขา้ใจ และยอมรบั ในสภาพแวดลอ้ม และบรทิบความเป็นไทย 
กลุ่ มผู้ ว ิจ ัยจึง ได้น า เอาคุณค่ าทางวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะ
สถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์ไทยที่สะท้อน
ภาพชวีติแบบไทย ทัง้ในดา้นความเป็นอยู่ ทศันคต ิค่านิยม และความ
เชื่อ “บ้าน” หรือ “เรือน” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพนัมาตัง้แต่เกิด แม้ว่า
ปัจจุบนัการด าเนินชีวติ และรูปลกัษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่
หากมองกนัอย่างลกึซึ้งแล้ว ชวีติในบ้านของคนไทยยงัไม่เคยเปลี่ยน 
ซึ่งค่านิยมบางประการยงัคงด าเนินการสบืทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีก
รุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม บา้นมไิดม้คีวามหมายเพยีงเป็นที่
อาศยันอนในตอนกลางคนืและออกไปท างานตอนเช้าเท่านัน้  แต่บ้าน
คอืทีอ่ยู่อาศยัของครอบครวัทีม่ชีวีติชวีา มคีวามรกัและความอบอุ่นเป็น
ทีพ่ ึง่ในทุกโมงยามทีต่อ้งการ  
 บ้านทรงไทย มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาค  โดย
สอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติของคนไทยสมยัก่อน และแสดงออกถงึภูมิ
ปัญญาไทย ทัง้นี้องค์ประกอบที่มีผลต่อรูปแบบเรือนไทยมีทัง้เรื่ อง
สภาพแวดล้อม ภูมศิาสตร์ ภูมอิากาศ อาชพี ฐานะความเป็นอยู่ คติ
ความเชือ่ และศาสนาในแต่ละภมูภิาค โดยหลกัๆ จะแบ่งเป็น เรอืนไทย
ภาคเหนือ เรือนไทยภาคกลาง เรือนไทยภาคอีสาน และเรือนไทย
ภาคใต้ ลกัษณะทัว่ไปของบ้านทรงไทย ไทยสามารถจ าแนกออกเป็น
หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมลีกัษณะเฉพาะตวั ไดแ้ก่ เรอืนเครื่อง
สบั, เรอืนเครือ่งผกู, เรอืนเครือ่งก่อ [3] ส าหรบัรูปแบบของสื่อการเรยีน
การสอนกลุ่มผู้วจิยัได้น าเอารูปแบบบ้านทรงไทยเขามาบูรณาการกบั
สือ่การสอนของมอนเตสซอรี ่ซึง่มลีกัษณะดงันี้  
 บา้นทรงไทย ขนาด 50x40 เซนตเิมตร  จากตวับา้นถงึหน้าจัว่ 35 
เซนตเิมตร ทาสเีคลอืบ ได้แก่ สนี ้าตาล ฟ้า ชมพู ลกัษณะหลงัคาทรง
สามเหลีย่มมหีน้าจัว่ ตวับา้นมลีกัษณะทบึ มปีระตู หน้าต่าง ภายนอก
จะมอุีปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั ประดบัในส่วนต่างๆ เพื่อให้เด็ก
ปฐมวยัไดฝึ้กพฒันาทกัษะ ได้แก่ ไมข้ดักลอนหน้าต่าง ตะขอเกีย่ว โซ่ 
กุญแจส าหรับล็อกประตูในแบบต่างๆ ภายในประกอบด้วย  รูดซิป 
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ตีนตุ๊กแก เชื่อกร้อยกระดุม ติดกระดุมเม็ดเล็ก ติดกระดุมเม็ดใหญ่ 
ตะขอกระโปรง ขดัเขม็ขดั รอ้ยเชอืกหนีบผา้ ราวตากผา้ (ภาพที1่) 
 
  

 
ภาพท่ี 1 สือ่การสอนบา้นทรงไทยส าหรบัใชพ้ฒันาการกลา้มเนื้อมดัเลก็
ของเดก็ปฐมวยั   
ทีม่า: ณฐัธดิา พวงเพช็ร (2559) 
 
อภิปรายผล 
 การศกึษาวจิยัเรือ่งนี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ ศกึษารูปแบบสื่อการสอน
ของมอนเตสซอรี่ และผลติสื่อการสอนเพื่อใชพ้ฒันาการกล้ามเนื้อมดั
เลก็ของเดก็ปฐมวยั ด าเนินการวจิยัดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี สรุปว่า หลกัการเรยีนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
มดีงันี้  [4] จดัห้องเรียนให้เสมอืนบ้านเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและ
มัน่ใจให้แก่เด็กที่เพิ่งจากบ้านมาโรงเรียนครัง้แรกและเชื่อว่าใน
สภาพแวดล้อมคล้ายบ้าน เด็กจะพอใจที่จะเลียนแบบ (Imitation) 
บทบาทต่างๆ ของผู้ที่อยู่ แวดล้อมเด็กได้ง่าย  เพราะเด็กจะมี
ประสบการณ์กบับุคคลที่เขาใกลช้ดิอยู่แล้ว โดยเฉพาะพ่อแม่ เดก็เห็น
พ่อแมท่ างานบา้น การท าตามแบบเป็นการแสดงความสามารถของเดก็
ที่จะน าไปใช้ในชวีติจริงต่อไป ให้เสรภีาพกบัเด็กที่จะเลือกเล่นด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างความมัน่ใจต่อตนเอง เด็กจะได้โอกาสแสดง
ความสามารถของตนเองใหค้นอื่นรบัรูไ้ด้ ตลอดจนสามารถทีจ่ะฝึกฝน 
สรา้ง สรรคส์ิง่ต่างๆ และปรบัชวีติตนเองโดยไมรู่ต้วั มอนเตสซอรีเ่ชือ่ว่า 
เด็กมจีติใจที่ซมึซบัสิง่ต่างๆจากสิง่แวดล้อม (Absorbent mind) ได้
เหมือนฟองน ้ า และเชื่อว่ามนุษย์เราเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง 
ดงัเช่น เด็กเรียนรู้ภาษาแม่ได้เองโดยไม่ต้องสอนอย่างเป็นทางการ 
แตกต่างจากการทีผู่ใ้หญ่เรยีนภาษาต่างประเทศทีต่อ้งใชค้วามพยายาม
มาจดัสภาพการณ์ต่างๆที่ยดึเดก็เป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพยีงผูอ้ านวย
ความสะดวก คอยให้ค า แนะน า ปรึกษา เตรียมการสอนและจัด
สิง่แวดล้อมอย่างมจีุดมุ่งหมาย เด็กจะต้องติดตามดูการสาธิตการใช้
อุปกรณ์ของครูแล้วจึงจะตัดสินใจเองว่าจะเลือกท างานหรือฝึกหัด
อุปกรณ์ชิน้ใด ลกัษณะการเรยีนรูเ้ช่นนี้คอื การเรยีนดว้ยความอสิระทีม่ ี
ขอบเขต เดก็ต้องเรยีนรูท้ ีใ่ชอุ้ปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนทีจ่ะมสีทิธิเ์ลอืก 
เป็นการปลกูฝังวนิยัและการควบคุมตนเองใหเ้ดก็ พฒันาจติใจของเดก็
ไปพร้อมกับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและร่างกาย  เน้น
สุขอนามยัของเดก็ เดก็ต้องท าความสะอาดอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย 
เดก็ต้องไดอ้อกก าลงักายและมกีารเคลื่อนไหว การเรยีนไปพร้อมกบั
การเล่นจะช่วยให้เด็กสนใจ เพลิดเพลิน เพราะเป็นวิธีการสอนที่

สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็ คอื เดก็ตอ้งการการเคลือ่นไหว ไมห่ยุด
นิ่ง เดก็ชอบเล่น รื้อ แคะ แกะชิ้นส่วนของสิง่ต่างๆ หรอืน าไปประกอบ
ใหม ่เดก็ชอบเลยีนแบบผูท้ีต่นเองพบเหน็ เดก็จงึชอบสมมุติ พรอ้มกนั
นัน้เดก็มจีนิตนาการ จงึชอบท าในสิง่ที่เกนิกว่าวยัของตนเองจะท าได้ 
และเดก็มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ จงึชอบส ารวจ คน้หาเสมอ ฝึกการใช้
ประสาทสมัผสัของเด็กทุกดา้น ทัง้การสงัเกต การจบัต้อง การลูบคล า 
การฟังเสยีง การดมกลิน่และการชมิรส เพื่อการเจรญิเติบโตทางด้าน
สตปัิญญา ยดึหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมี
ลกัษณะเฉพาะของตนทีไ่ดร้บัจากพนัธุกรรมจากพ่อแม่ จากการอบรม
เลีย้งด ูและจากสภาพสิง่แวดลอ้มทีเ่ขาไดป้ะทะสมัพนัธ์ เดก็แต่ละคนจงึ
ไมเ่หมอืนกนั จุดมุง่หมายของการเรยีนการสอนจงึไมค่าดหวงัว่าเดก็ทุก
คนจะท าอะไรไดเ้หมอืนกนัหมด แต่พยายามหาทางส่งเสรมิใหทุ้กคน
อย่างเหมาะสม มอนเตสซอรีย่ ้าว่า เดก็ไม่ใช่ผูใ้หญ่ตวัเลก็ จงึควรไดร้บั
การดูแลแตกต่างไปจากผูใ้หญ่โดยค านึงถงึสภาพชวีติเดก็ การรกัเดก็
และนับถอืความสามารถทีเ่ป็นธรรมชาติของเดก็ มอนเตสซอรี่จดัการ
เรยีนการสอนให้เด็กตามความสามารถของแต่ละคน แต่ให้ท างานไป
ตามล าดบัความยาก ง่าย โดยมอุีปกรณ์ขนาดเหมาะมอืเดก็ เป้าหมาย
สูงสุดของการสอนคอื การมุ่งให้เด็กได้เป็นเดก็ที่มคีุณค่าทางจติใจสูง 
ฝึกใหเ้หน็คุณค่าของความร่วมมอืกบัส่วนรวม การควบคุมตนเอง ความ
รบัผดิชอบ ความอดทน เป็นตนั 
จัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่เพราะ
ช่วงเวลาหลักของชีวิตคือช่วงอายุแรกเกิดถึง  6 ขวบเป็นช่วงที่
สตปัิญญาของคนและพลงัจติพฒันาสูงสุด วธิสีอนและเทคนิคการสอน
แบบมอนเตสซอรีเ่น้นใหเ้ดก็ท ากจิกรรมดว้ยตนเอง (Self Activity) มี
ดงันี้ [5] 
 การเล่นปนเรยีน (Play Way Method) มอนเตสซอรีม่คีวามเชื่อว่า 
การเล่นมคีวามส าคญัต่อชวีติของเดก็เพราะธรรมชาตขิองเดก็จะผูกพนั
กบัการเล่น จงึใหเ้สรภีาพในการเล่นกบัเดก็และจดัโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ล่น 
หากเดก็สนใจเล่น จะเล่นซ ้าๆ กนัไดห้ลายครัง้ เพราะการเล่นจะท าให้
เดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด 
การเล่นเกมจะตอบสนองความต้องการของเดก็และส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของเดก็ เดก็จะมเีสรภีาพที่เล่นลกัษณะใดก็ได้ กตกิาอาจเกดิจากเด็ก
เป็นผู้ก าหนดเอง เกมอาจเกิดจากความคิดของเด็กที่ได้จากสื่อ
คณติศาสตร ์และสิง่แวดลอ้มทีค่รจูดัไวใ้ห ้วธิใีหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ 
(Creativity Method) เป็นวธิกีารทีแ่ฝงอยู่ในกระบวนการจดัการเรยีน
การสอนของมอนเตสซอรี่ทีจ่ะสนับสนุนให้เด็กเกดิการเรยีนรู้จากการ
กระท าของตนเองตามล าดับคือ เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ การ
พยายามให้เด็กใช้ทักษะที่มีอยู่  การส่งเสริมให้ค้นหาสิ่งใหม่ การ
ปรบัปรุงสิง่เดมิใหด้ขี ึน้ และการสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ป็นนามธรรม การสาธติ 
(Demonstration) ครูจะใชว้ธินีี้เมือ่เดก็ขอรอ้งและครูสงัเกตว่าเด็กช่วย
ตนเองไมไ่ดแ้ลว้ ครสูาธติดว้ยวธิทีีเ่งยีบ ไมอ่ธบิายหรอือธบิายน้อยทีสุ่ด 
สาธติเป็นขัน้ๆ และให้โอกาสเด็กลงมอืกระท าตามที่ครูท าให้ดูและครู
คอยสงัเกตการท าของเดก็ว่าถูกต้องหรอืไม่ หอ้งเรยีนแบบเปิด (Open 
Classroom) เป็นลกัษณะการจดัหอ้งเรยีนมากกว่าวธิสีอน มอนเตสซอรี่
เป็นผูบุ้กเบกิการจดัการเรยีนทีใ่หอ้สิระเดก็เป็นรายบุคคล สนบัสนุนการ
สบืค้นความรู้จากสิ่งแวดล้อม เด็กจะเรยีนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก 
การเสรมิสรา้งอตัมโนทศัน์ (Self Concept) เป็นลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบั



  

 

709 

 

แนวคดิของมนุษย์นิยม เพราะมอนเตสซอรีจ่ดัสิง่แวดลอ้มและสื่อการ
เรียนการสอนที่เป็นประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กค้นพบความส าเร็จ 
ส่งเสรมิใหเ้ดก็มัน่ใจว่าตนเป็นผูม้คีวามสามารถ เสรมิแรงทางบวก เป็น
ตน้ 
 ส่วนการผลติสือ่การสอนเพือ่ใชพ้ฒันาการกลา้มเนื้อมดัเลก็ของเดก็
ปฐมวยักลุ่มผู้วจิยัได้น าไปทดลองใช้ พบว่า เดก็ๆ ใหค้วามสนใจและ
ร่วมมอืท ากจิกรรมเป็นอย่างด ีท าใหก้จิกรรมส่งเสรมิการใชก้ลา้เนื้อมดั
เล็กของเด็กปฐมวยั ในการเรียนรู้แบบเรยีนปนเล่น ผ่านไปได้ด้วยด ี
เพราะน้องๆมคีวามกลา้แสดงออก กลา้คดิในสิง่ต่างๆ และสามารถเล่น
สื่อที่พฒันากล้ามเนื้อมดัเล็กของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งท าให้น้องเกิด
ทกัษะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสั และการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก
ประสานกบัตาอย่างคล่องแคล่ว และเกิดการเรียนรู้ได้ตนเอง (Self-
education / Auto-education) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเขา้ใจตนเองใน
การเลอืกวธิกีารเรยีนรู ้และเป็นผูใ้ฝ่รู ้อกีทัง้นักศกึษายงัไดรู้ว้ธิกีารและ
เทคนิคต่างที่จะน ามาใช้และปรับปรุงในครัง้ ต่อๆ  ไปในการจัด
ประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยั (ภาพที2่) 
 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2 การน าสือ่การสอนบา้นทรงไทยส าหรบัใชพ้ฒันาการกลา้มเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัไปทดลองใช ้
ทีม่า: ณฐัธดิา พวงเพช็ร (2559) 
 
 จากขอ้คน้พบในการศกึษาโดยกลุ่มผูว้จิยัไดส้รา้งนวตักรรมทีน่ าเอา
คุณค่าทางวฒันธรรมสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยเขา้มาบูรณาการกบั
สื่อการสอนของมอนเตสซอรี่ทีม่คีวามเป็นสากล ซึ่งท าให้เด็กเกดิการ
เรยีนรู ้ซมึซบั เหน็คุณค่าทางวฒันธรรมโดยทีเ่ดก็ไม่ต้องศกึษาแต่เกดิ
ความเขา้ใจ พึงพอใจ และยอมรบัโดยตวัของเด็กเองซึ่งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Cultural Diffusion 
Theory) ซึ่ง อช.จ.ี บาร์เนท (H.G. Barnett) นักมานุษยวทิยาชาว
อเมรกินัผูซ้ึง่สนใจศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบันวตักรรม (Innovation) ที่
ถอืว่าเป็นตวัแทนจากวฒันธรรมหนึ่งและมกีารถ่ายทอดไปยงัวฒันธรรม 
อื่น ในงานเขยีนชื่อ “Innovation : The Basis of Cultural Change” 

(1953) กล่าวไวว้่านวตักรรมกค็อื ความคดิหรอืพฤตกิรรมหรอืสิง่ใดๆ ก็
ตามทีเ่ป็นของใหม ่เพราะมนัแตกต่างทางดา้นคุณภาพไปจากรูปแบบที่
มีอยู่  บาร์เนท เชื่อว่า วัฒนธรรมเปลี่ยนไปเพราะนวัตกรรม แต่
ขณะเดยีวกนัวฒันธรรมบางวฒันธรรมอาจเป็นตวัถ่วงหรอืไม่สนับสนุน
ให้เกิดมนีวตักรรมก็ได้ เพราะฉะนัน้ จึงเสนอว่าจ าเป็นต้องมวีิธีการ
ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมขึน้ในสงัคมหรอืวฒันธรรม [6] และนอกจากนี้
เดก็ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากสือ่บา้นทรงไทยซึ่งท าใหเ้ดก็เหน็ถงึคุณค่าความงาม
ทัง้ภายนอกที่จบัต้องได้ เช่น จากการสมัผสัทางตา ได้แก่ ส ีรูปทรง 
ฯลฯ และจากการสมัผสัทางด้านจติใจ ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหเ้ดก็เกดิ
ความรืน่รมย์ แจ่มใส เป็นพลงัใหแ้ก่อารมณ์ และจติใจในการด ารงชวีติ
ต่อไปซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎสีุนทรยีศาสตร์ (Aestheties) ศาสตร์ทีว่่า
ดว้ยเรือ่งของความงาม ซึ่งประกอบดว้ย ความงามเป็นวตัถุวสิยั ความ
งามเป็นจติวสิยั ความงามเป็นสิง่สมัพทัธ์ และความงามเป็นอุบตักิารณ์
ใหม ่[7] 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 งานวจิยัฉบบันี้สามารถน าไปส่งเสรมิพฒันาการกล้ามเนื้อมดัเลก็
ของเดก็ปฐมวยั 
  1.2 งานวจิยัฉบบันี้สามารถน าไปสอดแทรกเอกลกัษณ์ วฒันธรรมไทย
ใหก้บัเดก็ปฐมวยัไดรู้จ้กัและอนุรกัษ์สบืต่อไป 
 2.ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรจะท างานวิจยัเกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรยีนการสอนที่ส่งเสริม
พฒันาการทัง้กลา้มเนื้อมดัเลก็และกลา้มเนื้อมดัใหญ่ 
  2.2 ควรจะท างานวจิยัเกี่ยวกบัเรื่องสื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะกบั
เดก็ทีม่พีฒันาการล่าชา้หรอืเดก็พเิศษ 
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Abstract—This study reviews the topic of multi-modality 

learning in this digital age, as well as examines the 

possibilities and limitations of its effect on student 

engagement and learning outcomes. Multimodal learning 

can be explained as the usage of several instructional 

methods in educating student; they are text, image, audio, or 

technology-enriched tool. Due to the increasing interest in 

incorporating multi-modality technique in teaching and 

learning, this review will include the following topics: 

theoretical definitions of multi-modality learning; 

background on multi-modality learning and methods; 

application and benefits of using multi-modality technology 

in various education fields such as language, science, 

medicine, and statistics; and its influences on student 

engagement and learning outcomes. 

 

Keywords— Multi-modality, Learning tool, Learning 

technology, Multimodal learning, Learner engagement 

I. INTRODUCTION 

Multimodal learning is very common in 

real world education. Many learning 

environment are often involved different 

teaching methods. Given recent developments in 

digital technologies, multimodal representation, 

which combines texts, images, sound, graphic 

and other modes, has been created and used in 

language and communication, as cited by 

Bezemer & Kress, 2008 in [1]. Even if using 

various technologies does not affect how the 

human mind works, well-designed instructional 

technologies can be a powerful tool to increase 

human cognition, as in [2]. Therefore, 

multimodality has become a topic of growing 

interest in improvements in learning and 

teaching environments in recent years. This 

study aims to review the topic of multi-modality 

learning in this twenty-first century, as well as 

examines the possibilities and limitations of its 

effect on student engagement and learning 

outcomes. This review will also include the 

following topics: theoretical definitions of 

multi-modality learning and background on 

multi-modality learning and methods; 

application and benefits of using multi-modality 

technology in various education fields such as 

language, science, medicine, and statistics; and 

its influences on student engagement and 

learning outcomes. 

II. THEORETICAL DEFINITIONS AND BACKGROUND OF 

MULTIMODAL TECHNIQUES  

In Schnotz & Lowe (2003), multimedia is 

defined as a combination of several technical 

resources aiming to represent new technologies 

and information, as cited in [2]. These 

instructional technologies are considered as the 

primary resources of multimedia learning 

environments and have been classified 

according to the sensory perception as follows: 

visual media, audio media, and audiovisual 

media. Visual media include, for example, 

books, whiteboards, pictures, charts, graphs, real 

objects, or models; while audio media includes 

radio, records, cassettes, and audio tapes; and 

audiovisual media are films, animations, 

television, and video, as in [2]. Bezemer & 

Kress (2008) in [1] defined multimodal 

composing (MC) as “socially and culturally 

shaped resources for making meaning.” In order 

to analyse interaction of MC, we first need to 

understand the communicative modes. 

Reference [3] shows that modes such as 

proxemics, posture, head movement, gesture, 

gaze, spoken language, layout, print, or music, 

are essentially systems of representation. This 

system of representation or communicative 

mode is a semiotic system with rules and 

regularities attached to it and is always a 

heuristic unit, highlighting the difference 

between the system of representation and the 

real-time interaction among social actors. Just 

like writing language, one example of a system 

of representation, that its system can be 

described in the form of dictionaries and 

grammars, we could describe other systems of 
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representation like gesture, gaze, layout etc. in a 

similar way by developing certain dictionaries 

and grammars of these communicative modes. 

Not only the use of multiple resources in 

teaching and learning, multimodal curriculum is 

also another important learning influence, as in 

[4]. Multimodal curriculum emphasizes on 

students producing documents beyond 

traditional print-based texts native to a digital 

environment; however, instructors need to 

ensure that not only it engages students, it 

should enable students to learn rhetorical 

concepts behind creating multimodal texts – one 

such way is through assessments. 

Social semiotics or the study of signs and 

symbols and their use in society is embraced as 

one approach to research multimodality, as in 

[5]. Started from Halliday’s theory of language 

in 1978 and 1994, several development and 

subsequent adoption of social semiotic 

frameworks are seen in analysing other types of 

resources other than language, for example, 

images, sound, and three-dimensional space, as 

well as their interaction with each other and with 

language [5].  

As technology developed and cost-

reduction are taken into account, internet-based 

education platform, so-called Massive Open 

Online Courses (MOOCs), is potentially 

increased in interests [6]. Internet-based distance 

learning can be divided into two main methods: 

asynchronous and synchronous ones. Using 

asynchronous methods, learners receive static 

instructional content and develop their critical 

thinking through posts and blogs with instructor 

and classmates, such as Blackboard.com. While 

synchronous methods offer instructional content 

in real time, students can get immediate 

feedback, clarification and remediation from 

instructor and classmates right away.  This is 

proved to increase student satisfaction and 

improve communication, as cited in [6]. 

Moreover, online students can communicate 

through technology in multiple ways, i.e. 

asynchronous discussion boards, course blogs, 

videoconferencing, nonlinear classroom 

environment etc. [4]. 

III. APPLICATIONS AND BENEFITS OF MULTIMODALITY  

As cited in [1], growing interests and 

researches in the use of various forms of 

multimodal composing (MC), e.g. video 

production and audio podcasting, are found in 

various setting, including urban public schools 

with linguistically diverse English language 

learners in the U.S., a secondary school in 

Kenya, and mainstream university ESL/EFL 

courses in Hong Kong and Taiwan. Moreover, 

combination uses of multimodal presentation 

software with interactive whiteboard is also 

explored among English learning students in an 

elementary school in Taiwan [7] and using task-

based design in multimodal environment of 

German language learning students [8]. Study 

conducted in [9] also reviewed the effects of 

multi-sensory art modalities on vocabulary 

acquisition and found that uses of visual art and 

tactile to facilitate language learning aspects are 

considered to be positive. Their study also 

suggested that English language teachers should 

encourage learners to use artistic modalities, as 

well as kinetic activity, more consciously than 

they are currently used. 

More empirical studies in language 

learning are also found in [4], [9] and [10]’s 

works. Comparison of using multimodal 

composition between online and face-to-face in 

first-year composition courses is also explored 

in [4]’s work. They found that main reasons for 

differences between the two are self-selection, 

instructional assistants, nonlinear learning 

environment, and teaching technology. Self-

selection suggests that students who performed 

better might generally be more comfortable with 

technology. Having instructional assistants also 

helps online students to have immediate access 

to tutors for every project, contrary to face-to-

face students who have to visit the campus-

based tutoring centre. Last, in nonlinear learning 

environment, online course tends to offer more 

robust reflection, enabling learners to 

simultaneously relearn and revisit certain 

concepts in their learning process. However, 

some may argue that such differences are just 

common in online environment, but some 

factors, e.g. instructional assistants, still play 

significant roles in improving student learning 

of multimodal literacies, as discussed in [9]. 

Reference [10] pointed that 3D multimodal 

resources in Second Life visually and 

linguistically support EFL learners, as well as 

facilitate language teaching and learning.  
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Other than language teaching, a Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics 

(STEAM) classroom has also adopted various 

multi-sensory technologies [11]. The researcher 

identified several multi-sensor tools in his study 

as follows: virtual reality, tablet computers, 

JAWS or a text-to-speech screen reader, and 

SALS or a glass wand with an embedded light 

sensor and noted on better engagement and 

increased learning outcomes [11]. In medical 

media analytics, reference [12] incorporated the 

use of two types of magnetic resonance images 

(MRI) as multi-modality images to provide 

image-based information for disease prediction 

and the results demonstrated promising 

superiority of the introduced strategy in 

comparison to several existing ones. Another 

work by [13] also highlights a common multi-

channel framework for THz pulse imaging and 

DCE-MRIs to provide better software 

standardization. Other applications include 

using multi-modal and multi-type features for 

accurate identification of Tourette syndrome 

children [14] and applying and adjusting 

approaches of multi-modality medical image 

fusion technology in better dictionary learning, 

resulting in complete, informative and compact 

medical image [15].  

IV. ITS INFLUENCES ON STUDENT ENGAGEMENT AND 

LEARNING OUTCOMES  

Reference [2] suggested that multimedia 

play an important role in improving student 

motivation and achievement by means of using 

various resources to address one sensory organ. 

In STEAM classroom, reference [11] reported 

benefits of using multi-sensory technologies in 

education which are student engagement and 

improved learning outcomes as they allow 

students to learn in their preferred learning 

styles and make learning fun and connected to 

real-life situations. Specific benefits of using 

multimodality in various fields, as well as its 

limitation, are discussed below. 

A. Engagement 

Young people’s language and  literacies in 

everyday practices both formal and informal 

learning spaces are studied in [16] and 

suggested (1) a refocus of multilingualism 

towards an examination of different dimensions 

of modalities and language varieties in 

languaging practices, (2)   the recognition of 

student positions as central to their nature of 

language practices, and (3) “an exploration of 

this shaping  in relation to  frames established 

by the pedagogical practices, administrated by 

teachers.” Although multilingual-multimodal 

languaging practice was less adopted than essay-

like formal learning outcomes in school-based 

literacies, its promotion of young people’s 

engagement in learning processes as tasks-in-

progress is found as often as the latter. When the 

multimodal modes are employed, the learner 

roles are enabled and have the potential to 

interact with practices and audiences outside 

formal educational settings [16]. 

Another pilot study by [6] proved that 

using a synchronous internet-based learning 

platform in a multi-user virtual environment, 

such as Venuegen.com, for Family Nurse 

Practitioner students can result in greater student 

engagement compared to asynchronous learning 

platform, such as Blackboard. However, the 

results indicated that such increase in 

engagement appeared to be cognitive presence 

rather than social presence. 

Not only studying about it multimodality 

effects on student motivation, in Chinese EFL 

classroom, reference [1]’s study revealed that 

the motivational sources of multimodal activity 

in English learning came from seven factors: 

challenge, curiosity, control, fantasy, 

cooperation, competition and recognition that 

students experienced after the implementation of 

multimodal context in the classroom. 

B. Learning Outcomes 

It was found in [17] that multimodal 

teaching and learning with Social Network 

Service-based writing platform have a positive 

learning effect in L2 university students (LPS)’ 

writing performance, as well as invoking 

learners’ motivation and enhancing peers’ 

collaboration. In this context, multimodality has 

been proven to influence LPS three main 

domain: presence, challenge, and efficacy. 

Sense of presence, or the awareness of co-

presence, learners were enabled to voluntarily 

involve in the writing activity, establish close 

relationship with an instructor and experience 

collaborative learning with peers. Challenge is 

next proven to develop and enable learners to 

feel their writing proficiency improved and 
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learners’ challenge increased positively. Lastly, 

leaners’ efficacy helped the students to develop 

their ability to recall acquired knowledge and 

experience a sense of achievement from 

attaining set outcomes. 

C. Limitations 

Some limitations are highlighted in [5]. 

Although multimodal materials may enhance 

teaching and learning, teachers still play a 

critical role, to support students’ efforts to 

understand abstract terms especially across 

culture, to use a particular word, and to guide 

and integrate with other classroom activities, as 

discussed in [5]. Further research in developing 

evaluating methods of the effectiveness of 

multi-modal interaction in language teaching 

and learning is also recommended. 

V. CONCLUSIONS 

 This paper has presented an overview of 

using various communicative modes in this 

digital age, especially its influence on student 

engagement and learning outcomes. It also 

considers the application and benefits of using 

multi-modality technology in various education 

fields such as language, science, medicine, and 

statistics. However, there is still much to be 

explored as technologies continue to develop. 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาสื่อการค านวณเลข
หลักแบบจับต้อง  เรื่อง การบวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1 2) หาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนรู้การค านวณเลข
หลกั 3)เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยสื่อทีพ่ฒันาขึน้ และ 4)ศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนทีเ่รยีนด้วยสื่อ
การเรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกัแบบจบัต้อง สื่อที่พฒันาขึน้น าไปใชเ้ป็นสื่อ
การเรยีนการสอนแบบทบทวนหลงัจากที่ผูเ้รยีนได้รบัการเรยีนในรูปแบบ
บรรยายมาแล้ว  ซึ่งจากผลการประเมินสื่อที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 คน พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัว่าเป็นสื่อทีม่ ี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก หลงัจากได้น าไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างมี
ผลของประสทิธภิาพเทา่กบั 86.18/87.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่อการเรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้งมคี่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ หวัขอ้สื่อมขีนาดทีเ่หมาะสม  (  = 2.97, S.D.= 0.16) และใน
ภาพรวมมคีวามพงึพอใจสื่ออยู่ในระดบัมาก (  = 2.85, S.D.= 0.11) 
ค าส าคญั: สื่อการค านวณเลขหลักแบบจบัต้อง , วิชาคณิตศาสตร์ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) develop a tangible 
calculation media 2) test the efficiency of the tangible calculation 
media 3) compare learning achievement of grade 1 students before 
and after learning with media and 4) study the satisfaction of grade 1 
students who use the tangible calculation media as a drill and 
practice media after receiving a taught lesson in math class. The 
assessment results of the media developed by 5 specialists reveal a 
consensus that the media are appropriate in the most effective 
performance of 86.18/87.79, which is higher than the defined criteria. 
Student achievements before and after learning with tangible 
calculation media increase significantly at .05, subject is appropriate 
(    = 2.97, SD = 0.16). and the overall student satisfaction on tangible 
calculation media is at a high level (   = 2.85, SD = 0.11).  

Keywords: Calculation Tangible Media for number to Addition and 
Subtraction  
 
1) บทน า 
คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นในการแก้ปัญหา  ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
เพราะฉะนัน้การเรยีนคณิตศาสตร์จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรูใ้ห้
เกดิความเขา้ใจในพื้นฐานของคณิตศาสตร์ตัง้แต่เริม่ต้น  และในการ
เรยีนคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปี 1 มกีารจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสตูร 
 

 
ภาพที ่1 :  ผลคะแนนวชิาคณติศาสตรช์ ัน้ประถมศกึษาปีที ่1        

พ.ศ. 2555-2558 
 

จากภาพที ่1 พบว่า ปี พ.ศ. 2555-2558 มผีลการเรยีนเฉลีย่วชิา
คณติศาสตรป์ระมาณ 65-75 คะแนน เนื่องจากผูเ้รยีนมคีวามสามารถ
ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน อีกทัง้การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เรยีนแบบบรรยายอาจท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรยีน จงึท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนค่อนขา้งต ่า  
จงึมกีารแกไ้ขปัญหาโดยน าสื่อเขา้มาช่วยเพื่อใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรียน และสนุกไปกบักิจกรรมการเรียน ดงันัน้สื่อการ
เรยีนการสอนจงึมคีวามส าคญัต่อการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หก้บั
ผู้เรียน เพราะสื่อการสอนท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด [1] 
นอกจากนัน้สื่อการเรยีนรูใ้นยุคปัจจุบนัยงัมอีทิธพิลสูงต่อการกระตุ้น
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ให้ผู้เรยีนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในการคดัเลอืกสื่อ
การเรยีนรูม้าใชป้ระกอบในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนัน้กค็วร
เน้นใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพ และสามารถสมัผสัได ้และจบัต้องได ้เพราะจะ
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น [2]ซึ่งสื่อในการเรียนรู้ว ิชา
คณิตศาสตร์ในปัจจุบนัมหีลากหลายชนิด เช่น สื่อภาพการ์ตูน สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อประเภทเกม และสื่อสมัผสัได้จรงิเพื่อเสรมิสร้าง
ความเขา้ใจ และเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจรงิ เช่น  สื่อลูกคดิที่ให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัจ านวนและเลขหลกั ดงัภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 : สือ่ลกูคดิเลขฐาน 

 
 จากภาพที ่2 สื่อลูกคดิเลขฐานใชส้ าหรบัการค านวณ ที่มี
หลกัหน่วยถงึหลกัพนั ถูกวางไวเ้ป็นหลกั ๆ หลกัละ 5 ลูก  มแีกนที่
สามารถเลื่อนลูกคดิขึน้ลงได ้มหีลกัการคดิทีไ่ม่ซบัซ้อน ส่วนใหญ่จะ
น ามาใช้เป็นสื่อส าหรบัการเสรมิสรา้งพฒันาการของผูเ้รยีนระดบัชัน้
อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีการเรียนการสอนในวิชา
คณติศาสตร ์เรือ่ง จ านวนหลกัหน่วยถงึหลกัรอ้ย [3] แต่มขีอ้เสยีคอืใน
การเริม่เล่นครัง้ใหม่ต้องเสยีเวลาในการหยบิลูกคดิออกทลีะลูก จงึมี
การออกแบบและพฒันาสื่อเพื่อใหเ้หมาะสมส าหรบัผูเ้รยีนมากยิง่ขึ้น 
ซึ่งสื่อที่พฒันาขึ้นได้รบัการออกแบบให้มหีน้าจอตวัเลขดิจติอลเป็น
หลักหน่วยถึงหลักพัน มีปุ่ มกดเพื่อนับจ านวน และมีเสียงดนตร ี
ประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยมีอุปกรณ์ภายใน
เ ชื่ อ ม ต่ อ กั น ด้ ว ย แ ผ ง ว ง จ ร แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ใ ห้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมสวทิช์ตวัเลขทัง้ 4 หลกั ๆ ละ 10 
ตวัรวมจ านวนสวทิชท์ัง้สิน้ 40 ตวั มกีารแสดงผลผ่านจอดจิติอลทีแ่สดง
จ านวนตวัเลขไดต้ัง้แต่ 0 - 9,999  ดงัภาพที ่3 
 

 
 ภาพที ่3 :  รูปแบบของกล่องและวงจรภายในของการ

ออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนรูแ้บบจบัต้องในวชิาคณิตศาสตร์ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 

 
 จากภาพที ่3 จากผลการวจิยัผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ว่า มี
ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจรงิอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด [4] แต่มี

ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง คือ สีสนัยงัไม่ดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้รยีน ขนาดของกล่องมขีนาดทีใ่หญ่ และน ้าหนักมากเกนิไป ท าให้
ในช่วงของการท ากจิกรรมระหว่างเรยีนอาจเกดิความล าบากในการ
เคลือ่นยา้ย 

 งานวจิยันี้ผูว้จิยัจงึพฒันาสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบั
ตอ้ง เรือ่ง การบวก และการลบในวชิาคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่1 เพือ่เป็นสือ่เสรมิหรอืทบทวนหลงัจากทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนในรูปแบบ
บรรยายมาแลว้  โดยมรีปูแบบเลขฐาน มหีน้าจอตวัเลขเป็นดจิติอล มี
เสยีงโต้ตอบ ปรบัขนาดใหม้ขีนาดเลก็ น ้าหนักเบา สสีนัสวยงามเพื่อ
ดงึดดูความสนใจ  และมปีุ่ มกดเป็นตวัเลขเพือ่แกปั้ญหาลูกคดิเลขฐาน
แบบเดมิทีไ่มม่ตีวัเลขก ากบั ปัญหาของระยะเวลาในการค านวณแต่ละ
ครัง้  และเพื่อใหผู้เ้รยีนใชส้ื่อไดง้่ายยิง่ขึน้ เป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วย
พฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ในหน่วยที ่
3 บวกจ านวน 2 จ านวนทีม่ผีลบวกไม่เกนิ 9 และหน่วยที ่4 การลบ
จ านวน 2 จ านวนทีม่ตีวัตัง้ไม่เกนิ 9 ไดด้ขี ึน้ และส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ความสนใจและสนุกสนานต่อการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ต่อไป  และ
เป็นแนวทางในการสรา้งสือ่การเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องเรื่อง การ
บวก และการลบในวชิาคณติศาสตรช์ ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
 2.2 เพื่อหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกั
ทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ 
 2.3 เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการ
เรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง  
 
3) วิธีด าเนินการวิจยั 

การพฒันาสือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง เรือ่ง การบวก 
และการลบในวชิาคณติศาสตรช์ ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มขี ัน้ตอนดงันี้ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 3.1 ประชากร คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรยีนที ่
1/2559 โรงเรียนอนุบาลลานสัก  จ านวน 106 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 38 คนไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 3.2 ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 ตวัแปรต้น คอื สื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องเรื่อง การ
บวก และการลบในวชิาคณติศาสตรช์ ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
 ตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพของสื่อการค านวณเลขหลกัแบบ
จบัต้อง, ผลสมัฤทธิท์างการเรียน และความพึงพอใจต่อสื่อการ
ค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง 
 3.3 วธิกีารด าเนินการวจิยั ด าเนินการวจิยัโดยมวีธิกีาร ดงันี้ 

1) ศกึษาทฤษฏ ีเอกสาร งานวจิยัและบทความทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่การออกแบบสือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง 

2) น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมนิด้านเทคนิค เป็นผู้ที่จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก หรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่
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เกี่ยวขอ้ง หรอืเป็นผู้ทีป่ระสบการณ์ในด้านการสอนไม่ต ่ากว่า 10 ปี 
จ านวน 5 ท่าน  

3) ปรบัปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ
พัฒนาเครื่องมือ และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของ
เครือ่งมอือกีครัง้ 

4) ท าการทดลอง โดยมขี ัน้ตอนดงัภาพที ่4 

 
ภาพที ่4 : ขัน้ตอนการทดลอง 

 
 จากภาพที่ 4 มขี ัน้ตอนการทดลองกบัผู้เรยีน 7 ข ัน้ตอน
ตัง้แต่กระบวนการการท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และสิ้นสุดทีก่ารท า
แบบทดสอบหลงัเรยีน ซึ่งน าแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมา
ใชเ้พือ่หาประสทิธภิาพของสือ่การเรยีนรู้ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีน 

5) รวบรวมขอ้มลูและน ามาวเิคราะห์ผลประสทิธภิาพของ
สือ่การเรยีนรู ้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน และผลของความ
พงึพอใจของนักเรยีนที่เรยีนด้วยสื่อการเรยีนรู้การค านวณเลขหลกั
แบบจบัตอ้ง 
 
5.4 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 1) สื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องเรื่อง การบวก และการ
ลบในวชิาคณติศาสตรช์ ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จ านวน 2 เครือ่ง 
 2) แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่งมอื 
 3) แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลงัเรยีน  
 4) แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ย
สือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้งทีพ่ฒันาขึน้ 
 
4) ผลการวิจยั 
 ผู้วจิยัได้พฒันาสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องเรื่อง 
การบวก และการลบในวชิาคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 จาก
การศกึษา พบว่า 

 4.1 การพัฒนาสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจับต้อง ดัง
ภาพที ่5 
 

 
ภาพที ่5 : (ร่าง) รปูแบบของสือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง 

 
 จากภาพที ่5 สือ่มรีปูแบบเลขฐานหลกัหน่วยถงึหลกัพนั มี
หน้าจอตวัเลขเป็นดจิติอล และสามารถค านวณการบวก ลบ ได ้ 
 4.2 ผู้เชี่ยวชาญประเมนิความเหมาะสมของสื่อทางด้าน
เทคนิค  
ครัง้ที ่ 1  
 น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิร่างรปูแบบของสือ่การค านวณ
เลขหลกัแบบจบัตอ้ง  มขีอ้เสนอแนะใหป้รบัแกไ้ขโดยการเพิม่ตวัเลข
ดา้นขา้งปุ่ มกดเพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจหลกัในการค านวณมากขึน้ 
ครัง้ที ่2  
 ได้ท าการปรบัปรุงแก้ไขและไดพ้ฒันาสื่อการค านวณเลข
หลกัแบบจบัตอ้ง ดงัภาพที ่6 
 

 
ภาพที ่6 : ภาพตวัอย่างสือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง 

 
 จากภาพที่ 6 พฒันาให้มจีอแสดงผลแบบดิจติอล มเีสยีง
อ่านตัวเลข มปีุ่ มการบวก การลบ เท่ากบั และปุ่ มเริ่มค านวณใหม่ 
เพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากยิง่ขึ้นและเพิม่เติมให้มนี ้าหนักเบา 
ขนาดเลก็ มตีวัเลขขา้งปุ่ มกดตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ และ
น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสมของสื่อ  มผีลการประเมนิ
ความเหมาะสมของสือ่การค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง  โดยใชเ้กณฑ์
การประเมนิของลเิคริท์[5] ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
 
 
 
 

5. นกัเรยีนท าแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรยีน 

6. นกัเรยีนท าแบบสอบถามความพงึพอใจ 

1. นกัเรยีนท าแบบทดสอบกอ่นเรยีน 

2. ครสูอนการใชเ้ครือ่งมอื และนกัเรยีนน าเครือ่งมอืไปใช ้

3. นกัเรยีนท าแบบทดสอบระหว่างเรยีน 

4. นกัเรยีนเรยีนรูส้ ือ่เพิม่เตมิ 

7. นกัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน 
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ตารางที่ 1 : ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการค านวณ       
เลขหลกัแบบจบัตอ้ง 

หวัขอ้   S.D. แปลผล 
1.ความเหมาะสมของหน้าจอแสดงผล 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของเสยีงประกอบ 4.60 0.54 มากทีสุ่ด 
3. ความเหมาะสมของส ี 4.20 0.83 มาก 
4.ความเหมาะสมของขนาด 4.40 0.54 มากทีสุ่ด 
5. ความเหมาะสมของปุ่ มกด 4.00 0.70 มาก 
6. ความเหมาะสมในดา้นวสัดุของกล่อง 3.80 0.44 มาก 
7. ความสอดคลอ้งของสื่อกบัเนื้อหา 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 

รวม    
 
 จากตารางที ่1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของสื่อการ
ค านวณเลขหลักแบบจับต้อง พบว่า  ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หัว
ขอ้ความเหมาะสมของหน้าจอแสดงผล(  = 4.80, S.D.= 0.44)  และ
ความสอดคลอ้งของสื่อกบัเนื้อหา (  = 4.80, S.D.= 0.44)  และใน
ภาพรวมมคีวามเหมะสมของสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.37, S.D.= 0.56) 
  4.3 น าสือ่ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โรงเรยีนอนุบาลลาน
สกั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 จ านวน 38 คน ดงัภาพที ่7 
 

 
ภาพที ่7: น าสือ่ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 

 
 จากภาพที ่7 หลงัจากผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความเหมาะสม
ของสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องแล้วไดน้ าไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอย่าง 
  4.4 การหาประสทิธภิาพของสื่อการค านวณเลขหลกัแบบ
จบัตอ้ง ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 : ผลของการหาประสทิธภิาพของสื่อการค านวณเลขหลกั
แบบจบัตอ้ง 

การทดสอบ รอ้ยละ 
ระหวา่งเรยีน (E1) 86.18 
หลงัเรยีน (E2) 87.76 

 
 จากตารางที ่2 ผลการศกึษาพบว่า สือ่การค านวณเลขหลกั
แบบจบัตอ้งทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 86.18/87.76 ซึง่สูงกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 
     4.5 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 : ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน 

การทดสอบ N    S.D. t sig 
ก่อนเรยีน 38 14.03 1.13 

17.75* 
0.00 

หลงัเรยีน 38 17.55 0.86  

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
            4.5 การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่อการ
เรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิแบบ
มาตรส่วนประเมนิค่า (Rating scale) ม ี3 ระดบั [6] ดงัแสดงในตาราง
ที ่4 
 
ตารางที่ 4 : ผลของความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการ
เรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกัแบบจบัตอ้ง 

หวัขอ้    S.D. แปลผล 
1. สื่อมเีสยีงชดัเจน 2.84 0.36 มาก 
2. สื่อมขีนาดเหมาะสม 2.97 0.16 มาก 
3. มสีสีนัสวยงาม 2.65 0.48 มาก 
4. สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 2.89 0.31 มาก 
5. ความพงึพอใจสื่อโดยรวม 2.92 0.27 มาก 

รวม 2.85 0.11 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการศกึษาพบว่า ผลการประเมนิความ
พงึพอใจของนักเรยีนที่เรยีนด้วยสื่อการเรยีนรู้การค านวณเลขหลกั
แบบจบัตอ้งมคี่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ หวัขอ้สื่อมขีนาดทีเ่หมาะสม  (  = 
2.97, S.D.= 0.16) และในภาพรวมมคีวามพงึพอใจสือ่อยู่ในระดบัมาก 
(  = 2.85, S.D.= 0.11) 
 
5) อภิปรายผล 

การพฒันาสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องเรื่อง การ
บวก และการลบในวชิาคณติศาสตรช์ ัน้ประถมศกึษาปีที ่1  มปีระเดน็
ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 6.1 ประสทิธภิาพของสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้อง
เรื่อง การบวก และการลบในวชิาคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 80/80 ซึ่งส่งผลใหน้ักเรยีน
เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น [7] เนื่องมาจากสื่อการ
ค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องมปีุ่ มกดเพื่อใหน้ักเรยีนเกดิกระบวนการ
คดิแบบเลขหลกัทีแ่ตกต่างกบัเครื่องคดิเลข ท าใหน้ักเรยีนฝึกคดิละ
เกดิความเขา้ใจเกีย่วกบัเลขหลกัมากยิง่ขึน้ มจีอแสดงผลแบบดจิติอล 
มเีสยีงอ่านตวัเลข  มปีุ่ มการบวก  การลบ  เท่ากบั  และปุ่ มเริม่ค านวณ
ใหม ่ท าใหเ้กดิความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นการเรยีนรูข้องนักเรยีน
ได ้ 
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   6.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนที่เรยีนด้วยสื่อ
การค านวณเลขหลกัแบบจบัต้อง หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สืบเนื่องมาจาก การเรียนนัน้ท าให้
นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารฝึกใชส้ือ่การค านวณเลขหลกั
แบบจบัต้องเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการคดิเลขหลกั [8] จงึเป็นการ
ท าให้นักเรยีนเขา้ใจ และจดจ าได้ง่ายสอดคลอ้งกบัการสร้างสื่อการ
เรยีนรูท้ีม่นีวตักรรมเพือ่เขา้ใจชวีโมเลกุล[2] สือ่ดงักล่าวท าใหน้ักเรยีน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาวชิาดขีึ้น และมทีศันคตทิางบวกต่อสื่อ
การเรยีนรู ้
 6.3 ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอสื่อการค านวณเลข
หลกัแบบจบัต้อง มคีวามน่าสนใจสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีเ่รยีน และยงั
กระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูไ้ดง้่ายยิง่ขึน้ [9] เนื่องมาจาก
สื่อการค านวณเลขหลักแบบจับต้องมีปุ่ มกดเพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดแบบเลขหลักที่แตกต่างกับเครื่องคิดเลข ท าให้
นักเรียนฝึกคิดละเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเลขหลักมากยิ่งขึ้น   มี
จอแสดงผลแบบดิจิตอล  และมเีสียงอ่านตัวเลข  เพื่อให้นักเรียนได้
ทบทวนตวัเลขไปพรอ้มๆกบั การกด  มปีุ่ มการค านวณการบวก  การ
ลบ เท่ากบั เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถคดิค านวณเลขไดห้ลากหลาย  และ
ปุ่ มมปีุ่ มการเริ่มค านวณใหม่ เมื่อนักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนการ
ค านวณเลขสามารถกดปุ่ มการเริ่มการค านวณใหม่เพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้งาน  ซึ่งสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้อง
สอดคล้องกบักจิกรรมลูกคดิญี่ปุ่ น ในส่วนที่นักเรียนนัน้สามารถฝึก
กระบวนการคดิเลขใหส้ามารถเขา้ใจในการคดิมากขึน้ [10] นักเรยีนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนความคงทนในการเรยีนรูสู้งกว่านักเรยีนที่เรยีนโดยใช้
กจิกรรมตามปกต ิ
 
6) สรปุ 

การพฒันาสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องเรื่อง การ
บวก และการลบในวชิาคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 สามารถ
สรุปไดด้งันี้ 

5.1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของสื่อการค านวณเลข
หลกัแบบจบัต้อง พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ หวัขอ้ความเหมาะสม
ของหน้าจอแสดงผล (  = 4.80, S.D.= 0.44)  และความสอดคลอ้ง
ของสือ่กบัเนื้อหา (  = 4.80, S.D.= 0.44)  และในภาพรวมมคีวามเห
มะสมของสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(  = 4.37, S.D.= 0.56) 

5.2 สื่อการค านวณเลขหลักแบบจับต้องที่พัฒนาขึ้นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 86.18/87.76 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 

5.3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยสื่อการค านวณเลขหลกัแบบจบั
ตอ้งหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5.4 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ย
สื่อการเรยีนรูก้ารค านวณเลขหลกัแบบจบัต้องมคี่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ 
หวัขอ้สือ่มขีนาดทีเ่หมาะสม (  = 2.97 , S.D.= 0.16) และในภาพรวม
มคีวามพงึพอใจสือ่อยู่ในระดบัมาก (  = 2.85, S.D.= 0.11) 

7) ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้น้ีสื่อการค านวณเลขหลกัแบบ

จบัตอ้งทีพ่ฒันาขึน้เป็นตน้แบบในการพฒันา สือ่มอุีปกรณ์ภายในเป็น
อเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่มปัีญหาดา้นความแขง็แรง และทนทาน ผูว้จิยัจะน า
สือ่มาศกึษาเพิม่เตมิเพือ่หาแนวทางปรบัปรุงต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไปผลการวจิยัครัง้นี้สามารถ
เชือ่มโยงไปสู่การวจิยัอื่นๆ ดงันี้สามารถน าผลวจิยัไปปรบัปรุง พฒันา
และประยุกต์ใชใ้นการเรยีนการสอนในระดบัชัน้อื่นๆ ได้ 
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บทคดัย่อ  
บทความฉบบันี้น าเสนอการเสรมิสรา้งการเรยีนรูข้องเดก็ออทสิตกิ 

โดยจะวิเคราะห์และสรุปผลก่อนและหลงั โดยหากเอาระบบเสรมิสร้างการ
เรยีนรู้ของเดก็ออทสิตกิไปใช้แล้วนัน้ เด็กมกีารเปลี่ยนแปลงของการเรยีนรู้
อย่างไรบา้ง ซึง่จะเป็นการเสรมิสรา้งการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสาธติ เนื่องจากการ
สาธตินัน้ท าให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์ตรง เหน็เป็นรูปธรรมมากขึน้ และ
เมื่อไดเ้รยีน ไดท้ าเป็นประจ ากย็ิง่ท าใหเ้ดก็ไดเ้กดิทกัษะในการจดจ าทีด่ยีิง่ขึน้ 
โดยจะน าระบบนี้ไปทดลองใชก้บัโรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ่ซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่ ี
เด็กออทิสติกอยู่เป็นจ านวนมาก มีเด็กออทิสติกหลายระดับชัน้ ตัง้แต่ชัน้
อนุบาลถึงวยัท างาน จงึท าให้สามารถเหน็ผลการเปลี่ยนแปลงทีช่ดัเจนและ
กวา้งยิง่ขึน้ 
ค าส าคญั: เดก็ออทสิติก, วธิกีารสอนโดยใช้การสาธติ, ห้องเรยีนต้นแบบ
ส าหรบัเดก็นกัเรยีนออทสิตกิ,  Web Application 
 
ABSTRACT 

This article represent a learning system for children with 
autism. We'll analysis and conclude the results about change and 
improvement of the subject before and after using learning system for 
children with autism. By showing them how to do it correctly, subject 
will be able to improve the ability to understand and remember better. 
We will test this system on “The Redemptorist Vocational School for 
People with Disabilities” school due to high amount of children with 
autism in many ages. Which will made us to see the result better. 
Keywords: autistic, demonstration method, learning environment of 
prototype classroom for Children with autism, Web Application 
 
 
1) บทน า 

ความเจรญิก้าวหน้าที่ค่อย ๆ เพิม่ขึ้นมา ดงัที่ประเทศไทย
เราก าลงัก้าวเขา้สู่โมเดล “ ไทยแลนด์ 4.0 ” เราหยบิเอาเทคโนโลยมีา
พฒันาประเทศชาติ พฒันาบ้านเมอืงให้เจรญิก้าวไกล แต่สิ่งที่ส าคญั
ที่สุดที่จะน าพาให้ประเทศเราเจริญก้าวหน้านัน้ ก็คือประชากรใน
ประเทศ หากประชากรในประเทศไม่มคีุณภาพแลว้ สิง่ต่าง ๆ ทีเ่ขา้มา
เอื้อหนุนประโยชน์ในการพฒันาชาตกิไ็มม่คีวามหมาย ดงันัน้แลว้เราไม่
ควรมองขา้มถึงการพฒันาตวับุคคดว้ย แล้วกบับุคคลทีม่ปัีญหาตดิตัว
มาตัง้แต่เกิดล่ะ ยกตัวอย่างกบัเด็กออทิสติกที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมี
ปัญหาดา้นสมอง แต่พวกเขาเหล่านัน้ยงัสามารถทีจ่ะท างานได ้บางคน
อาจเป็นได้ถึงอัจฉริยะ ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เขา้มานัน้ได้พฒันากระบวนการหรอืรูปแบบการสอนให้
เหมาะสมกบัเดก็ทีม่ปัีญหาเหล่านี้แลว้หรอืยงั 

 
  ในทุก ๆ วนันี้มเีดก็เลก็มากมายทีก่ าเนิดเตบิโตขึน้มา เตบิโต

ขึน้มาใชช้วีติร่วมกบัเรา เกดิขึน้มาเป็นลูก เป็นหลาน เป็นอนาคตต่อ ๆ 
จากเราไป แต่กไ็มใ่ช่เดก็ทุกคนทีจ่ะเกดิมาแลว้ไดเ้ป็นแบบเดก็ทัว่ ๆ ไป 
ทีจ่ะเกดิมาในสภาพดพีรอ้ม พรอ้มทีจ่ะเตบิโตใชช้วีติในวนัขา้งหน้า เดก็
ส่วนใหญ่อาจโชคดทีีเ่กดิมาแลว้ไมม่โีรคภยัอะไรตดิมา แต่กม็เีดก็อกีไม่
น้อย ทีโ่ชคไมด่ ีเกดิมากบัสิง่บกพร่องในดา้นต่าง ๆ บางโรคอาจจะดูแล
รกัษาใหห้ายขาดได ้แต่กบับางโรคท าไดเ้พยีงใหอ้าการของโรคดขีึน้ ไม่
สามารถท าให้หายขาดได้ ท าให้เด็กที่ไม่รู้ประสีประสาไม่พร้อมที่จะ
เตบิโต เตบิใหญ่พฒันาต่อไปขา้งหน้า เดก็ทีโ่ชคไม่ดตี้องไดร้บัการดูแล
เป็นพเิศษ เพือ่ไมใ่หเ้ดก็ทีเ่กดิมานัน้ตอ้งเกดิมาทัง้ในสภาพทีไ่ม่พรอ้มที่
จะเขา้สู่สงัคมได ้เพือ่ไมใ่หเ้ดก็ทีเ่ตบิโตขึน้มาตอ้งแบกรบัความผดิพลาด
ทีเ่ป็นตวัของเขาเองในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ 

โรคออทิสติกมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ซึ่งใน
ปัจจุบนัโรคออทสิตกินัน้พบมากขึน้กว่าในอดตี จากการส ารวจพบว่าคน
ที่เป็นโรคออทิสติกนัน้มีเพียงแค่  1 - 2% ที่สามารถด าเนินชีวิตได้
เหมือนคนปกติ เนื่องจากในปัจจุบนันัน้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปถึง
สาเหตุแน่ชดัที่ท าให้เด็กออทิสติกมคีวามผิดปกติในการท างานของ
สมองบางส่วน จงึยงัไม่มวีธิกีารรกัษาที่ท าใหห้ายขาดได้ แต่อย่างไรก็
ตามหากเด็กออทสิตกิได้รบัการดูแลบ าบดัรกัษาอย่างเหมาะสมตัง้แต่
อายุยงัน้อยจะท าใหเ้ด็กสามารถเรยีนรูไ้ด้เช่นเดยีวกบัเด็กปกติทัว่ไป 
จนถึงระดบัปรญิญา ท างาน มคีู่ครอง มคีวามรบัผิดชอบ และเลี้ยงดู
ครอบครวัได ้แต่อาจจะมปัีญหาทางดา้นของการปรบัตวัในสงัคม ความ
นึกคดิ ความเขา้ใจ และการแสดงออกทางอารมณ์ 

อย่างทีก่ล่าวไปในขา้งตน้แลว้ว่าปัญหานี้ไม่ไดเ้ป็นเพยีงปัญหา
ทีเ่กดิขึน้เฉพาะกบัตวัเดก็เท่านัน้ ซึง่ถา้มองจรงิ ๆ แลว้ ปัญหาทีเ่กดิขึน้
นี้ก าลงัก่อตวัอยู่อย่างช้า ๆ จนกลายเป็นปัญหาระดบัชาติ เพราะคน
สร้างชาตินั ้นเอง ซึ่ง เด็กที่เติบโตขึ้นมานั ้นก็คือคนที่จะเป็นแรง
ขบัเคลือ่นใหช้าตนิัน้เอง แต่จะเป็นเช่นไรเมือ่เดก็ทีเ่กดิมามขีอ้บกพร่อง
มากขึน้ จะเป็นอย่างไร ถ้าหากภาครฐัไม่ดูแล ไม่สนใจ ไม่หาหนทางที่
จะรกัษาหรอืเยยีวยาเดก็ทีโ่ชครา้ยเหล่านี้  คุณภาพของคนในประเทศก็
จะลดน้อยถอยลงไป เพราะฉะนัน้แลว้เราจงึตอ้งช่วยใหเ้ดก็เหล่านี้ไดร้บั
การรกัษาที่ถูกต้อง น าการสอนที่ถูกวิธีเขา้ช่วยเหลือ เพื่อท าให้เด็ก
เตบิโตไดอ้ย่างเสมอภาค ทดัเทยีมกบัเดก็ปกตใิหม้ากทีสุ่ด และทีส่ าคญั
คอืการเป็นทีย่อมรบัในสงัคม อกีทัง้ ในตวัของเดก็บางคนซึ่งดว้ยความ
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พเิศษของเขาแลว้ อาจมคีวามเป็นอจัฉรยิะซ่อนอยู่ในตวัเดก็อยู่กเ็ป็นได้ 
หากไดร้บัการดูแลที่ดแีละเหมาะสม ทัง้หมดนี้กอ็าจจะช่วยเด็กเหล่านี้
ไวไ้มม่ากกน้็อย 
 
2) ทฤษฎีและงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.1) ออทสิตกิ [1-2] 
ในทางการแพทย ์ออทสิซมึ (Autism) เป็นโรคทีเ่กนิขึน้ในเดก็ เกดิจาก
ความผดิปกตขิองสมอง เดก็ทีเ่ป็นโรคนี้จะมโีลกส่วนตวัเป็นของตวัเอง 
และไม่อยากที่จะเขา้สงัคม เด็กออทสิติกนัน้จะมคีวามบกพร่องอยู่  3 
ดา้น คอื 

1. ความบกพร่องในการมปีฏสิมัพนัธ์ เช่น เวลามคีนเรยีกจะไม่
หนั ไมม่กีารแสดงการตอบรบัเมือ่ผูอ้ื่นสือ่สารดว้ย 

2. การแสดงออกทางพฤตกิรรมทีผ่ดิปกติ เช่น หมกมุ่นอยู่กบั
การท าสิง่ ๆ หนึ่งทีไ่มเ่หมาะสม แสดงออกสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม 

3. ความบกพร่องในการสื่อสาร เช่น เกบ็ตวัเงยีบไม่พูดคุยกบั
ใคร พดูตาม พดูผดิๆถูกๆ 

สาเหตท่ีุท าให้เป็นโรคออทิสติก 
โดยสาเหตุนัน้อาจจะเกิดจากปัจจยัหลาย ๆ อย่างรวมกนั ทัง้เรื่อง
พนัธุกรรมและสิง่แวดลอ้ม ท าใหโ้ครงสรา้งของสมองท างานผดิปกติ มี
หลายทฤษฎทีีพ่ยายามจะอธบิายเกี่ยวกบัการเกดิภาวะออทสิตกิ โดย
แนวคดิส่วนมากจะระบุว่า ความบกพร่องในสมองส่งผลใหเ้ดก็เหล่านี้ไม่
สามารถท าอะไรไดบ้า้ง เช่น ไมเ่ขา้ใจความรูส้กึผูอ้ื่น 

การส่งเสริมพฒันาการเดก็ออทิสติกในเมืองไทย 
ในประเทศไทย เน้นฝึกทกัษะของเดก็เป็นส่วน ๆ โดยจะใหเ้ดก็ท าในสิง่
ทีค่ดิว่าควรจ าท าได้ในวยันัน้ ๆ โดยฝึกใหเ้ดก็ท าซ ้า ๆ ท าบ่อย ๆ จน
เดก็ท าได ้โดยเมือ่ท าไดก้จ็ะมกีารใหร้างวลั 

การฝึกโดยมุ่งหวังให้เด็กเข้าโรงเรียนโดยลืมที่จะให้
ความส าคญัเรือ่งทกัษะขัน้พื้นฐานดา้นต่าง ๆ การฝึกรูปแบบนี้จะท าให้
เด็กออทิสติกดูคล้ายเด็กทัว่ไปแต่มกัจะมบีางอย่างขาดหายไป ไม่มี
ชวีติชวีา และไมเ่ป็นธรรมชาต ิ

 
2.2) วธิกีารสอนทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ออทสิตกิ [3] 

วธิกีารสอนโดยใช้การสาธติ (Demonstration) เป็นวธิกีารสอนที่ท าให้
เดก็เขา้ใจในสิง่ทีส่าธติไดเ้ป็นอย่างด ีวธิกีารสอนแบบนี้จะช่วยมุง่เน้นให้
เดก็ปฏบิตัติามสิง่ทีต่อ้งการใหป้ฏบิตัิ ไดอ้ย่างชดัเจน เป็นการสอนทีใ่ห้
เด็กปฏิบัติได้จริง เห็นได้ด้วยตาตัวเอง ท าให้เกิดความเข้าใจ เกิด
ความจ าในสิ่งนั ้น  ๆ ได้มากยิ่งขึ้น  ข้อดีที่ เด่นชัดก็คือ เด็กได้ร ับ
ประสบการณ์ตรงจากผูส้อน สอนเป็นรปูธรรมท าใหเ้กดิความเขา้ใจและ
จดจ าไดด้ปีระหยดัเวลา ค่าใชจ้่าย และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากผูส้อน
เพยีงปฏบิตัใิหเ้ดก็เหน็ แลว้สอนใหเ้ดก็ท าตามเท่านัน้ รวมถงึสามารถ
ใชใ้นการสอนแบบรายบุคคลไดง้า่ย ผูส้อนหนึ่งคนต่อเดก็หนึ่งคน 
 

2.3) วธิกีารเสรมิสรา้งการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ออทสิตกิ [4] 
คอืการท าให้เดก็สร้างพฤติกรรมที่ดี คงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดี และสร้าง
พฤตกิรรมทีต่้องการจะใหม้ขี ึน้มาใหม่ เราจะต้องรูว้่าเดก็ชอบอะไร ไม่
ชอบอะไร เพือ่ทีจ่ะใชเ้ป็นแรงกระตุน้ เช่น มกีารใหร้างวลัเป็นของทีเ่ขา
ชอบ 

2.3.1) งานวจิยัห้องเรยีนต้นแบบส าหรบัเด็กนักเรยีนออทิ
สตกิ [5] 

 

 
รปูที ่1: ขอ้มลูทางกายภาพ(ส)ีทีม่อีทิธพิลต่อเดก็นกัเรยีนออทสิตกิ 

 

 
รปูที ่2: ขอ้มลูทางกายภาพ(รปูทรง)ทีม่อีทิธพิลต่อเดก็นกัเรยีนออทสิตกิ 

 
 จากรูปขา้งต้นเป็นผลการทดสอบในเรื่องสแีละรูปทรงจาก
การส ารวจขอ้มูลทางกายภาพทีม่อีทิธพิลต่อเด็กนักเรยีนออทสิติกที่มี
ระดบัอาการน้อยถึงปานกลางในช่วงอายุระหว่าง 6-9 ปี จ านวน 100 
คน เมื่อน าเอาข้อมูลขา้งต้นที่ว่านี้มาออกแบบห้องห้องเรยีนต้นแบบ
เพื่อเด็กออทิสติกพบว่าเด็กนักเรียนออทิสติกมีความพึงพอใจใน
ห้องเรียนต้นแบบระดบัดี ส่วนห้องเรียนแบบเดิมระดบัน้อยถึงควร
ปรบัปรุง ดงันัน้เมื่อเด็กนักเรียนออทิสติกเรียนในห้องเรียนต้นแบบ
น่าจะท าใหเ้ดก็ชอบ มคีวามสุขและมคีวามสนใจเรยีนมากกว่าหอ้งเรยีน
แบบเดมิ เมื่อเดก็มคีวามสุขแลว้กจ็ะส่งผลให้เดก็พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
ช่วยพฒันาการดา้นต่างๆ ดขีึน้ตามมานัน้เอง 
 
3) วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

3.1) การวเิคราะหแ์ละศกึษาระบบงานเดมิ 
เทคนิคการสอนโดยการสาธิต (Demonstration) ในรูปแบบเดิมคือ 
ผูส้อนออกมาสาธติการปฎิบตัิเพื่อแสดงใหเ้ด็กเห็น ได้เรยีนรู้โดยตรง 
ใหเ้ดก็ไดเ้กดิทกัษะในการจดจ าได ้เทคนิคการสอนนี้ถอืว่าความประสบ
ผลส าเร็จอย่างมาก เพราะการสอนในรูปแบบนี้ท าให้เด็กได้ร ับ
ประสบการณ์ตรง เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดและเป็นการสอนแบบ
รายบุคคลทีง่า่ยอกีดว้ย รวมถงึการสอนโดยการสาธตินี้เหมาะสมใหเ้ดก็
ไดเ้กดิการสือ่สารความหมายไดด้ขี ึน้ดว้ย 
 

3.2) ปัญหาทีพ่บเหน็ในระบบปัจจุบนั 
1. การสาธติในรูปแบบเดมิผูส้อนต้องแบกรบัภาระงานหนัก

โดยไมม่อีะไรมาเสรมิหรอืช่วยใหก้ารปฏบิตัไิดส้ะดวกสบายมากขึน้ ซึ่ง
ในแต่ละครัง้ของการสาธิตนัน้ ต้องปฏิบตัิข ัน้ตอนแต่ละขัน้ตอนใหม่
ตลอดท าใหเ้กดิความเบือ่หน่ายและเหนื่อยลา้แก่ผูส้อนได้ 
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2. ขาดความยดืหยุ่นในการสอน เพราะการสอนในแต่ละครัง้
เดก็กบัผูส้อนจะสือ่สารกนัไดเ้พยีงทางเดยีวเท่านัน้ เช่น ผูส้อนสอนหนึ่ง
อย่างเดก็กต็อ้งเรยีนตามกบัผูส้อนอย่างเดยีว 

3. การสอนพฒันาเดก็ไดไ้มเ่ตม็ทีอ่ย่างทีค่วร 
4. ผลลพัธ์ของพฒันาการด้านขอ้มูลต่าง ๆ สถิติเปอร์เซ็น

ของเดก็ทีป่ระสบผลส าเรจ็ คลาดเคลือ่นจากความจรงิ 
 
3.3) เป้าหมายของโครงงาน 
จากงานศึกษาข้อมูลที่รวบรวมมานั ้น  ท าให้เราพบว่า 

รูปแบบวธิกีาร การสอนเด็กออทสิตกินัน้ ยงัสามารถทีจ่ะพฒันาต่อไป
ได้ ซึ่งในปัจจุบนัเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามา เราจึงเล็งเห็นว่า หาก
น าเอาวธิกีารสอนของการสาธติมาบรูณาการกบัเทคโนโลยทีีม่อียู่ จะท า
ใหเ้กดิประสทิธภิาพใหด้ยีิง่ข ึน้ไป เราจะน าเทคโนโลยทีางดา้นไอทเีขา้
มาช่วย ไม่ว่าจะเป็น การพฒันา Web Application การพฒันา
แอปพลิเคชัน่ให้เด็กออทิสติกได้มสี่วนร่วมมากขึ้น  ในจุดที่เราจะท า
แอปพลิเคชัน่ให้เด็กดูนัน้  แอปพลิเคชัน่ของเราจะเป็นแพลตฟอร์ม 
Android แท็บเล็ต เนื่องจากในปัจจุบนั Android แท็บเล็ตนัน้มอียู่
มากมายในตลาด ทัง้ยังมีราคาที่ไม่สูงมาก เป็นการลงทุนที่ไม่สูง
จนเกนิไป  ส่วนขอ้มลูทีจ่ะแสดงขึน้มาบนแอปพลเิคชัน่นัน้ขอ้มลูจะมา
จากทีค่รู อาจารย์ไดอ้พัโหลดเกบ็ไวใ้น Web Application ทีเ่ราพฒันา
มาก่อนหน้านี้  ซึ่งการเก็บข้อมูลที่เป็นขอ้มูลวดิโีอนัน้เราจะใช้ Media 
Server ในการจัดเก็บเนื่องจากเหมาะกับข้อมูลในลักษณะวิดีโอ 
กระบวนการทัง้หมดนี้จะท าให้เกิดคลังข้อมูลการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใชส้อนแก่เดก็ไดง้า่ยมากขึน้ ทัง้ยงัประหยดัแรงของผูส้อนลงไปได้
อีกมาก จากทัง้หมดนี้การพฒันาระบบของเราจะมสี่วนช่วยให้ การ
พฒันาการของเดก็ออทสิตกิดขี ึน้ไปอกีระดบัไมม่ากกน้็อย 
 
4) การพฒันาและออกแบบระบบ 

4.1) วเิคราะหค์วามตอ้งการ 
1. อาจารยผ์ูส้อนสามารถสรา้งหมวดหมูผ่่านเวบ็ไซต์ได ้
2. อาจารยผ์ูส้อนสามารถ ลบ หรอื ยา้ย หมวดหมูผ่่านเวบ็ไซต์ได ้
3. อาจารย์ผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลในรูปแบบของ วิดีโอ หรือ 

รปูภาพผ่านเวบ็ไซต์ได ้
4. อาจารยส์ามารถดขูอ้มลูทีอ่ยู่ในหมวดหมูผ่่านเวบ็ไซต์ได้ 
5. นกัเรยีนสามารถดวูดิโีอได ้
6. นกัเรยีนสามารถดรูปูภาพได ้

 
4.2) แผนภาพยสูเคส (Use Case Diagram) 

ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบ (Actor) ประกอบดว้ย 
- อาจารย ์
- นกัเรยีน 

 

 
รปูที ่3: แผนภาพแสดง Use Case Diagram 

 
4.3) บลอ็กไดอะแกรม (Block Diagram) 
 

 
รปูที ่4: บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

 
4.4) องคป์ระกอบของ Use Case 
ส่วนของอาจารย ์ 1. เขา้สู่ระบบ 

2. อพัโหลดวดิโีอ 
3. อพัโหลดรปูภาพ 
4. เพิม่หมวดหมู ่
5. ลบหมวดหมู ่
6. ดวูดิโีอ 
7. ดรูปูภาพ 
8. โหลดไฟล ์PDF 
9. แกไ้ขวดิโีอ 
10. แกไ้ขรปู 
11. แกไ้ขหมวดหมู ่
12. คน้หาวดิโีอผ่านเวบ็ 
13. ออกจากระบบ 

ส่วนของนกัเรยีน 1. ดรูปูภาพทีอ่พัโหลดผ่านแอปพลเิคชัน่ 
2. ดวูดิโีอทีอ่พัโหลดผ่านแอปพลเิคชัน่ 
3. คน้หาชือ่หมวดหมูบ่นแอปพลเิคชัน่ 

 
5) ผลการทดลองและผลการออกแบบระบบ 

5.1) ระบบตน้แบบของเวบ็ไซต์ 
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รปูที ่5: รปูแสดงหน้าตาเขา้สู่ระบบเป็นหน้าต่างใหอ้าจารยผ์ูส้อน กรอก 

username password เพื่อเขา้สู่ระบบ เพื่อใหส้ทิธิใ์นสรา้งหมวดหมู่ และอพั
โหลดขอ้มลูวดิโีอ หรอื รปูภาพ 

 

 
รปูที ่6: รปูแสดงการเพิม่หมวดหมู่ และ แกไ้ขหมวดหมู่หน้าต่างทีใ่หอ้าจารย์
ผูส้อน ท าการเพิม่หมวดหมู่ได้ หรอื ลบหมวดหมู่ทีไ่ม่ตอ้งการออกจากระบบได้ 

 

 
รปูที ่7: หน้าต่างแสดงการอพัโหลดรปูภาพหน้าต่างทีแ่สดงนี้จะใหอ้าจารยก์ด
อพัโหลดรปูตามขัน้ตอนได ้1 ถงึ 10 หลงัจากนัน้กก็ดปุ่ มอพัโหลดรปูดา้น

ล่างสุดเป็นอนัเรยีบรอ้ย 
 

 
รปูที ่8: หน้าต่างแสดงรปูภาพทีอ่พัเสรจ็สมบูรณ์และแสดงปุ่ มปริน้รปูทัง้หมด
หน้าต่างแสดงรปูภาพทีอ่พัโหลดเสรจ็แล้ว จะปรากฏขึน้มาในหน้าต่างนี้ หาก
อาจารยต์อ้งการปริน้รปูทีอ่พัโหลดไปแลว้สามารถกดไดจ้ากปุ่ ม ปริ้น ดงัที่

ปรากฏไว ้
 

5.2) ระบบตน้แบบของแอปพลเิคชัน่ 
 

 
รปูที ่9: แสดงหน้าหลกัของแอปพลเิคชัน่หน้าแรกของแอปพลเิคชัน่ แสดง

หมวดหมู่ของอาจารยท์ีอ่พัโหลดไว้ 
 

 
รปูที ่10: แสดงหน้าย่อยของเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

 

 
รปูที ่11: แสดงหน้าย่อยของเครื่องถ่ายเอกสารส่วนย่อยของหมวดหมู่หลกัจะ
ขึน้อยู่กบัหมวดหมู่ทีอ่าจารยส์รา้งไว ้ ในตวัอย่างขา้งตน้  หมวดหมู่หลกัคอื 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า > เครื่องถ่ายเอกสาร > ยีห่อ้ > รุ่น > ขอ้มลูวดิโีอ หรอื รปูภาพที่
อพัโหลดไว ้
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รปูที ่12: แสดงรายการรปูขัน้ตอนเมื่อผูใ้ชเ้ลอืกหมวดหมู่ที่ตอ้งการแล้ว หากขอ้มลูที่
อพัโหลดไวเ้ป็นรปูภาพ หน้าต่างดา้นบนจะปรากฏขึน้มา โดยมปีุ่ มก าหนดเวลาในการ

สไลดร์ปูภาพ และปุ่ มเล่นรปูภาพทัง้หมด หรอือาจจะเลื่อนดรูปูภาพเองกไ็ด้ 
 
6) สรปุผล 

แอปพลเิคชัน่และเว็บไซต์ที่พฒันาขึน้มานี้เพื่อเสรมิสร้างการ
เรยีนรูข้องเดก็ออทสิตกิ ซึ่งตวัเวบ็ไซต์จะใชง้านบนคอมพวิเตอร์ โดย
อาจารยผ์ูส้อนจะท าหน้าทีใ่ส่ขอ้มลู(อพัโหลด)สื่อการเรยีนการสอนผ่าน
เวบ็ไซต์ ซึง่จะเกบ็ไวเ้ป็นฐานขอ้มลู ส่วนตวัแอปพลเิคชัน่จะท าหน้าทีด่งึ
ขอ้มลูทีอ่าจารยใ์ส่ขอ้มลูไวอ้อกมาแสดงในรปูแบบทีไ่ดอ้อกแบบไว ้เพื่อ
ท าใหเ้ด็กเขา้ใจง่าย ให้เดก็มคีวามสนใจกบัเนื้อหาทีอ่าจารย์ตัง้ใจสอน 
ผ่านสื่อทางแอปพลเิคชัน่ ซึ่งแอปพลเิคชัน่ที่ว่านี้จะท างานบนอุปกรณ์
แทบ็เลต็ เนื่องจากอุปกรณ์แทบ็เลต็มหีน้าจอขนาดใหญ่กว่าหน้าจอมอื
ถอื งา่ยต่อการใชง้าน โดยรูปแบบการน าเสนอบนแอปพลเิคชัน่นัน้ จะ
น าเอาหลกัการดา้น UX UI ทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ออทสิตกิใหม้ากทีสุ่ด 
ในด้านของเว็บไซต์เอง ก็จะน าความรู้ทางด้าน Web Application, 
PHP, MongoDB, Media Server มาประยุกต์ใชเ้พื่อใหก้ารพฒันามี
ประสทิธภิาพมากที่สุด ทัง้หมดนี้เพื่อให้เด็กออทสิติกมพีฒันาการที่ดี
ยิง่ข ึน้ ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูผ้่านสือ่การสอนรปูแบบใหม่ ทีล่ดขอ้เสยีของการ
สาธติแบบเก่าทีอ่าจารย์ต้องค่อยสอนเด็กอยู่ตลอดเวลา อกีทัง้ยงัช่วย
แบ่งเบาภาระที่อาจารย์ต้องสอนเด็กจ านวนมากในแต่ละวัน  ซึ่ง
แอปพลิเคชัน่นี้จะช่วยเป็นเสมือนอาจารย์อีกคนหนึ่งที่สอนเด็กได้
ตลอดเวลา 

 
6.1) แนวทางการพฒันาและต่อยอดโครงงาน 
จากการวเิคราะห์และพฒันาระบบนี้ข ึ้นมานัน้ พบว่าส่วนที่

ต้องค านึงมากที่สุดคือ การออกแบบที่ท าให้เด็กออทสิติกนัน้มคีวาม
สนใจใหม้ากทีสุ่ด การศกึษาดา้น UX UI ทีต่้องตอบสนองกบัเดก็ออทิ
สตกิ การพฒันานี้ใชก้ารออกแบบอนิเตอรเ์ฟสเป็นตวัดงึความสนใจของ
เดก็ ซึ่งอนาคตอาจจะมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาช่วยเสรมิสรา้ง
การพฒันาของเด็ก เช่นการน าเอาเทคโนโลย ีVR ที่คาดว่าจะสร้าง
ประสบการณ์การการเรียนรู้รูปแบบใหม่เขา้มาประยุกต์ใช้ หรือการ
พฒันาการออกแบบรปูแบบเดมิแต่หยบิเอาเทคโนโลยใีนอนาคตดา้นอื่น 
ๆ เขา้มาช่วยพฒันาต่อไปในอนาคต 
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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรยีนโดยการจดัการ
เรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) และนักเรยีนที่เรยีนแบบปกติและ (2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) 
และนักเรยีนที่เรยีนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จงัหวัดขอนแก่น จ านวน 1 
หอ้งเรยีน จ านวน 20 คน และนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบ้าน
ขามป้อมดงเยน็ จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 1 หอ้งเรยีน จ านวน 20 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม แลว้จบัฉลากใหห้อ้งหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองใชว้ธิเีรยีนโดย
การจดัการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) และอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุมใช้วธิกีารเรยีนแบบปกติ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ (7E), แผนการจดัการเรยีนรู้แบบปกติ, 
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบวดัความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้(7E) มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และความสามารถในการคดิวเิคราะห์
หลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้(7E) มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ค าส าคญั: การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ (7E), ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน, ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) compare learning 
achievement after learning of Prathom Suksa V students by using 
inquiry (7E) learning management and the students who learning by 
traditional learning management and, (2) compare analytical thinking 
ability after learning of the students learning by inquiry (7E) learning 
management and the students who learning by traditional learning 
management. The research sample consisted of 20 Prathom Suksa V 
students in one classroom of Sangsawang school and 20 Prathom 
Suksa V students in one classroom of Khampomdongyen school in 
khonkaen province, obtained by cluster random sampling. One of 
classrooms was randomly assigned as the experimental group learning 
by inquiry (7E) learning management while the other classroom, the 
control group was traditional learning. The employed research 
instruments included learning management plans for the inquiry (7E), 
learning management plans for the traditional learning, an achievement 
test and an assessment scale for analytical thinking. The statistics use 
for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. Research 
findings indicated that, the post-learning achievement of the students 
who learning by inquiry (7E) learning management was significantly 
higher than that of the students who learned by traditional learning 
management at the .05 level, and the post analytical thinking ability of 
the students who learning by inquiry (7E) learning management was 
significantly higher than that of the students who learned by traditional 
learning management at the .05 level. 
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1) บทน า 
 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศและพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษย ์ประเทศทีพ่ฒันาแลว้จะเหน็
ได้ว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยอีย่างมากทัง้ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศกึษา 
การแพทย์ และอื่นๆ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากความส าคญัของการ
สร้างและการใช้ประโยชน์จากบุคคลที่มคีวามรู้ทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สรา้งสรรคข์ึน้ สามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างมเีหตุผล สรา้งสรรค์ และมี
คุณธรรม ซึ่งกระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายในการพฒันาเยาวชนของ
ชาตเิขา้สู่โลกยุคศตวรรษที ่21 โดยมุ่งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม รกั
ความเป็นไทย ให้มทีักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มทีักษะด้าน
เทคโนโลย ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นใน
สงัคมโลกไดแ้ละหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จงึเป็นการศกึษาเพื่อปวงชน ที่
เปิดใหผู้เ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชวีติตามศกัยภาพ มทีกัษะส าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้
โดยใช้กระบวนการในการสบืเสาะหาความรู้ ที่ใหผู้้เรยีนมสี่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ทุกข ัน้ตอน มกีารท ากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกบัทุกระดบัชัน้ [1] 
 ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนจงึ
มคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในทุกๆ
ดา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-Net) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  วชิา
วทิยาศาสตร์ ปีการศกึษา 2558 มคีะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ เท่ากบั 
42.59 คะแนนเฉลีย่ระดบัเขตพื้นทีเ่ท่ากบั  39.93 คะแนนเฉลีย่ระดบั
กลุ่มโรงเรยีนนางิว้โนนสมบูรณ์เท่ากบั 40.35  และคะแนนเฉลีย่ระดบั
โรงเรยีนบา้นแสงสว่าง เท่ากบั 38.95 เมือ่จ าแนกตามรายสาระแลว้ จะ
เหน็ว่าสาระทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าสาระอื่นคอืสาระที ่3 สารและสมบตัขิอง
สาร ไดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัโรงเรยีนเท่ากบั 26.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทีต่ ่า 
[2] ซึ่งสอดคล้องกบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร์ ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนบ้านแสงสว่าง ปีการศกึษา  2558 ได้
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 72.10 [3] ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรยีนก าหนดไว ้
คือร้อยละ 75.00 นอกจากนั ้นยังสอดคล้องกับผลวิจัยการศึกษา
แนวโน้มการจดัการศกึษาวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ พ.ศ.2558 หรอื 
TIMSS-2015 ซึ่งจัดโดย The International Association for 
Assessment in Education หรอื IEA พบว่าการประเมนิของ TIMSS 
ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมประเมนิในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 ซึ่งมปีระเทศทีเ่ขา้ร่วมทัง้สิ้น 39 ประเทศ ผลการประเมนิพบว่า 
ประเทศไทยมคีะแนนเฉลีย่วชิาวทิยาศาสตร์ 456 คะแนน จดัอยู่ใน
อนัดบัที ่26 ของประเทศทีเ่ขา้ร่วมการประเมนิ ส่วนประเทศทีม่คีะแนน
เฉลีย่วชิาวทิยาศาสตร์สูงสุด 10 อนัดบัแรกมทีัง้หมด 11 ประเทศ คอื 

สงิคโปร์ ญี่ปุ่ น จนี-ไทเป เกาหลใีต้ สโลวเีนีย ฮ่องกง รสัเซีย องักฤษ 
คาซัคสถาน ไอร์แลน และสหรฐัอเมริกา ตามล าดบั [4] จากผลการ
ประเมนิในระดบันานาชาติ แสดงให้เห็นว่าขดีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทยในการแข่งขนักับ
ต่างประเทศยงัไมส่ามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆได ้จากขอ้มลูดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์มีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแกไ้ขโดยเร่งด่วน 
 ด้วยเหตุนี้ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจการจัดกิจกรรมการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูซ้ึง่ในปัจจุบนัเป็นทีย่อมรบัว่าวธิกีารสอนแบบสบืเสาะหา
ความรู ้(Inquiry-based instruction) เป็นวธิทีีเ่หมาะสมส าหรบัการสอน
เพื่อใหเ้กดิทกัษะต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ [5] ซึ่งเป็นเครื่องมอืส าคญัที่
ใช้ในการแสวงหาความรู้ การคดิวเิคราะห์และแกปั้ญหา ท าให้ผูเ้รยีน
เกิด ปัญญา ส่ งผลให้มีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนและมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์สูงขึ้น และการจดัการเรยีนรู้แบบสบื
เสาะหาความรู ้7 ขัน้ (7 E Learning Cycle)  ประกอบดว้ย 1) ขัน้ตอน
ตรวจความรูเ้ดมิ (Elicitation phase) 2) ขัน้กระตุ้นเรา้ความสนใจ 
(Engagement phase) 3) ขัน้ส ารวจและคน้หา (Exploration phase) 4) 
ขัน้อธบิาย (Explanation phase) 5) ขัน้ขยายความคดิ (Elaboration 
phase) 6) ขัน้ประเมนิผล (Evaluation phase) และ 7) ขัน้ขยาย
ความคดิรวบยอดหรอืการน าความรูไ้ปใช้ (Extension phase) จะเหน็
ไดว้่ารปูแบบนี้จะเน้นการถ่ายโอนการเรยีนรูแ้ละใหค้วามส าคญักบัการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้
อะไรก่อน ก่อนทีจ่ะเรยีนรูใ้นเนื้อหาบทเรยีนนัน้ๆ ซึ่งจะช่วยใหเ้ดก็เกิด
การเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [6]  
 ดงันัน้ผู้ว ิจยัในฐานะครูผู้สอนจึงได้ท าการวิจยัเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตร์ของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยคาดหวงัว่า
การท าวิจัยครัง้นี้ จะช่วยท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วทิยาศาสตรแ์ละมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหด์ขี ึน้และไดแ้นวทาง
ในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนในระดบัชัน้อื่น
ต่อไปดว้ย 
 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้(7E) และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
 2.2) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงั
เรยีนของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้(7E) และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
 
3) สมมติฐานการวิจยั 
 3.1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
(7E) สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
 3.2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรยีนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหา
ความรู ้(7E) สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิ
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4) วิธีด าเนินการวิจยั 
 4.1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 4.1.1) ประชากร ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ในกลุ่มโรงเรยีนนางิว้โนนสมบูรณ์ จงัหวดั
ขอนแก่น ประกอบดว้ย โรงเรยีนบา้นนางิว้นาโพธิ ์โรงเรยีนบา้นนางอ้ง 
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ โรงเรียนบ้านค าป่าก่อ 
โรงเรียนบ้านป่าเปือยเทพอ านวย โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 
โรงเรยีนชุมชนโนนสมบูรณ์ โรงเรยีนบา้นโนนหวัชา้ง โรงเรยีนบา้นทุ่ง
โพธิช์ยั โรงเรยีนบา้นหวัฝายประชานุกูล โรงเรยีนบา้นขามป้อมดงเยน็ 
และโรงเรยีนบา้นแสงสว่าง จ านวน 12 โรงเรยีน 12 หอ้งเรยีน จ านวน 
90 คน 
 4.1.2) กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จงัหวดั
ขอนแก่น 1 หอ้งเรยีน จ านวน 20 คน และนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 โรงเรยีนบา้นขามป้อมดงเยน็ จงัหวดัขอนแก่น 1 หอ้งเรยีน จ านวน 
20 คน ไดม้าโดยใชก้ารสุ่มแบบกลุ่ม และจบัฉลากให ้1 หอ้งเป็นกลุ่ม
ทดลองและอกี 1 หอ้งเป็นกลุ่มควบคุม 
 
5) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 5.1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่   
 5.1.1) แผนการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้แบบ 7E 
เรือ่ง วสัดุและสมบตัขิองวสัดุ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ านวน 7 แผน ใช้
เวลาเรยีน 20 ชัว่โมง 
 5.1.2) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ เรื่อง วสัดุและสมบตัิ
ของวสัดุ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จ านวน 7 แผน ใช้เวลาเรียน 20 
ชัว่โมง 
 5.2) เครื่ องมือ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
 5.2.1) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์
เรื่อง วสัดุและสมบตัขิองวสัดุ ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 แบบปรนัยชนิด
เลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
 5.2.2) แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 
ขอ้ 

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test for 
independent samples) 
 
6) สรปุผลการวิจยั 
 6.1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนักเรยีน ที่เรยีน
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) เรื่อง วสัดุและสมบตัิ
ของวสัดุ ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 สูงกว่านักเรยีนที่เรยีน
แบบปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัแสดงรายละเอยีดดงั
ตารางที ่1 
 
 
 

ตารางที ่1: การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน 
ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

กลุ่ม n X  S.D. t  p 

     
11.186* 

  
ทดลอง 20 27.40 1.39  0.000 
ควบคุม 20 23.00 1.08   

*p<.05 
 
 จากตารางที ่1 พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน เรื่อง 
วสัดุและสมบตัขิองวสัดุของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ของนกัเรยีน
กลุ่มทดลองทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) มี
คะแนนเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนแบบปกต ิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 6.2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรยีนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหา
ความรู้ (7E) เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่5 สูงกว่านักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัแสดงรายละเอยีดดงัตารางที ่2 
 
ตารางที ่2: การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน 

ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
ความคิด
วิเคราะห ์

กลุ่มทดลอง 
(n=20) 

กลุ่มควบคมุ 
(n=20) 

 
t 

 
p 

X  S.D. X  S.D. 
1. ความส าคญั 12.65 0.49 10.50 1.05  

11.497* 
 
0.000 2. ความสมัพนัธ ์ 9.45 0.69 8.40 0.50 

 3. หลกัการ 6.55 0.51 5.05 0.69 

*p<.05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนโดยการ
จดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (7E) มคีะแนนเฉลีย่สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รบัการจดัการเรยีนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
7) อภิปรายผล 
 7.1)จากการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของ
นักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้(7E) และนกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิเรื่อง วสัดุและสมบตัิ
ของวสัดุ พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์หลงัเรยีน ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี ที ่ 5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้(7E) เรื่อง วสัดุและสมบตัขิองวสัดุ มคีะแนนเฉลีย่สูง
กว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่ 1 จากผลการวจิยัดงักล่าว สรุปได้
ดงันี้ 
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 การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7E เป็นการจดัการ
เรยีนรูท้ี่เน้นกระบวนการคดิที่ต่อเนื่องกนัแบ่งเป็น 7 ขัน้ คอื 1) ขัน้
ตรวจสอบความรูเ้ดมิ (Elicitation phase) ครูจะต้องท าหน้าทีใ่นการตัง้
ค าถาม เพื่อกระตุ้น ให้เด็กได้แสดง ความรู้เดิมออกมา ท าให้ครูได้
ทราบว่าเดก็แต่ละคนมคีวามรู้พื้นฐานเป็นอย่างไร และครูควรเติมเต็ม
ส่วนใดให้กบันักเรียนนอกจากนัน้ครูยงัสามารถวางแผนการจดัการ
เรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรยีนอีก
ดว้ย 2) ขัน้เรา้ความสนใจ (Engagement phase)  เป็นการน าเขา้สู่
เนื้อหาในบทเรยีนหรอืเรื่องที่ น่าสนใจ ซึ่งอาจเกดิจากความสนใจของ
นักเรยีน หรอืเกดิจากการอภปิรายภายในกลุ่ม ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้
นักเรยีนสร้างค าถามยัว่ยุให้นักเรยีนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และ
ก าหนดประเด็นที่จะศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบในขัน้ตอนต่อไป 3) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration 
phase) เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนท าความเขา้ใจในประเดน็หรอืค าถาม ทีส่นใจ
จะศกึษาอย่างถ่องแทแ้ลว้ กม็กีารวางแผนก าหนดแนวทาง การส ารวจ
ตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิาน ก าหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้ลงมอืปฏบิตั ิเพือ่
เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลอย่างพอเพียง 4) ขัน้อธิบาย 
(Explanation phase) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนก็จะน าข้อมูล
เหล่านัน้มาท าการ วเิคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ใน
รปูแบบต่างๆ ขัน้นี้จะท าใหน้กัเรยีนไดส้รา้งองค์ความรูใ้หม่ การคน้พบ
ในขัน้นี้อาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมตฐิาน แต่ผลทีไ่ดจ้ะ
อยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยนักเรียนได้เกิดการ
เรยีนรู ้ 5) ขัน้ขยายความรู ้(Elaboration phase) เป็นการน าความรูท้ี่
สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกบัความรู้เดมิ หรอืแนวคดิเดมิที่ค้นคว้าเพิม่เติม
หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อื่นๆ 6) ขัน้ประเมนิผล (Evaluation phase) เป็นการประเมนิ
การเรยีนรูด้้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรยีนรู้อะไรบ้าง อย่างไร และ
มากน้อยเพียงใด ขัน้นี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มา 
ประมวลและปรบัประยุกต์ใชใ้นเรือ่งอื่นๆ ได ้ครูควรส่งเสรมิใหน้ักเรยีน
น าความรู้ใหม่ทีไ่ด้ไปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิและสร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ 7) ขัน้น าความรู้ไปใช้ (Extention phase) ครูจะต้องมกีาร
จัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเกดิประโยชน์ต่อชวีติประจ าวนั ครูเป็นผูท้ าหน้าทีก่ระตุ้น
ใหน้กัเรยีนสามารถน าความรูไ้ปสรา้งความรูใ้หม่ ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีน
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ สอดคล้องกบั ประสาท เนืองเฉลิม 
(2550: 95) ทีก่ล่าวว่า การจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้เป็น
กระบวนการเรยีนรู้ทีเ่น้นกระบวนการไดค้้นพบความจรงิต่างๆ  ด้วย
ตนเอง ใหน้กัเรยีนมปีระสบการณ์ตรงในการการเรยีนรูเ้นื้อหาวชิา การ
จดัล าดบัเนื้อหา โดยครูท าหน้าที่คล้ายผู้ช่วยและนักเรยีนท าหน้าที่
คลา้ยผูจ้ดัแผนการเรยีน นกัเรยีนเป็นผูเ้ริม่ต้นในการจดัการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและสอดคลอ้งกบั ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ [7] ทีก่ล่าวว่า การสบืเสาะ
หาความรู้เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการค้นหาค าตอบผ่าน
การส ารวจตรวจสอบ โดยให้ผู้เรยีนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่าน
กจิกรรมที่มคีวามผสมผสานระหว่างการสงัเกต การใช้ค าถามการ
คน้คว้าหาขอ้มูลเพื่อช่วยสนับสนุนการทดลองให้มปีระจกัษ์พยานและ
หลกัฐาน การใชเ้ครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวเิคราะห์ขอ้มลู แปล
ผล ตอบค าถาม อธบิายและท านาย ตลอดจนการน าเสนอขอ้มูล 

นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั ทศินา แขมมณี [8] ที่กล่าวว่า การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการด าเนินการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิค าถาม เกดิความคดิ
และลงมอืเสาะแสวงหาความรู ้เพือ่น ามาประมวลหาค าตอบหรอืขอ้สรุป
ดว้ยตนเอง โดยทีผู่ส้อนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ในดา้น
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน เช่น ในดา้นการสบืคน้หาแหล่งความรูก้ารศกึษา
ขอ้มลู การวเิคราะห์ การสรุปขอ้มูล การอภปิรายโต้แย้งทางวชิาการ 
และการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของซมี และ ยา
เซมนิ [9] ทีพ่บว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะในวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 
ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนักเรยีนกลุ่มทดลองเพิม่ขึน้
จากก่อนเรยีน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนนักเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบั
การวจิยัของวลัภา อาชวีปรสิุทธ ิ [10] ทีไ่ดท้ าการศกึษา ผลการใชชุ้ด
กจิกรรมวทิยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรยีนรู้ 7 อ ี ที่มต่ีอผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการน าความรู้
วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
กลุ่มเครอืข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษากระสงั 4 จงัหวดับุรรีมัย์ 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมวทิยาศาสตร์ดว้ย
รปูแบบการเรยีนรู ้7 อ ีมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบั วรรณภา เสรรีกัษ์ [11] ที่ได้ท าการศกึษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันที่มีต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุร ี
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 7E มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับ สุพชัยา ปาทา [12] ที่ได้
ท าการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์และความสามารถใน
การคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ด้รบัการจดัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT และการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่ า
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) หลงัเรยีนสูง
กว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิ
  
 7.2) จากการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อง
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้(7E) และนักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกติ พบว่า นักเรยีนที่
เรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) มคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่านักเรยีนที่เรยีนแบบปกติ อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2 
จากผลการวจิยัดงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 
 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(7E) 
ทัง้ 7 ขัน้นัน้ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
กระบวนการสบืคน้แสวงหาความรู ้และส ารวจตรวจสอบโดยใหน้กัเรยีน
เป็นผูล้งมอืปฏบิตัเิอง เพื่อใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบความรูท้ีแ่ทจ้รงิ ซึ่งแต่ละ
ขัน้จะตอ้งอาศยักระบวนการคดิวเิคราะห ์เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจและเกดิการรบัรูค้วามรูน้ัน้อย่างมคีวามหมายและสรา้งองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง เป็นการกระตุ้นใหผู้เ้รยีนฝึกกระบวนการคดิวเิคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ จนท าให้
ผูเ้รยีนมคีะแนนการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนนอกจากนัน้
ยงัสามารถน ากระบวนการคดิวเิคราะหไ์ปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้กีดว้ย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญชนก โหน่งกดหลด [13] ที่ได้
ท าการศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียนและความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบวฏัจกัรการ
เรยีนรู ้7 ขัน้ และการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 และมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบั ปิยะมาศ 
อาจหาญ [14] ทีไ่ดท้ าการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส์และ
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ที่
ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการและการจดัการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู ้ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการและการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิาฟิสกิสห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกบั 
อญัชล ีสมิแมน [15] ทีไ่ดท้ าการศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห์
และผลสมัฤทธิท์างการเรียน วชิาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 
ของนักเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่4 โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู้ ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการคดิวเิคราะห์มี
จ านวนนักเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 ทีก่ าหนดไวค้ดิ
เป็นรอ้ยละ 83.72 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ พบว่า มี
นักเรยีนทีผ่่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 คดิเป็นรอ้ยละ 79.07 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุลยัวรรณ์ ทศัพงษ์  [16] 
ทีไ่ดท้ าการศกึษา ผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่องวสัดุและสมบตัขิอง
วสัดุ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรู ้7 ขัน้ ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการเรยีนรูโ้ดย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ มคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า ในการน าการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7E มาใช้ในการเรียนการสอนนัน้เป็นการช่วย
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะหท์างวทิยาศาสตรท์ีส่งูขึน้ 

8) ข้อเสนอแนะ 
 8.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 8.1.1) ในการน ากจิกรรมการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
(7E) ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนนัน้ ครูควรศกึษาท าความเขา้ใจ 
ข ัน้ตอนการจดักจิกรรมอย่างละเอยีด เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด และควรส่งเสรมิใหน้ักเรยีนกลา้แสดงความ
คิดเห็นในระหว่างการอภิปรายกลุ่มพร้อมทัง้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าของการช่วยเหลอืกนัในการท างานกลุ่ม 
 8.1.2) นกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อนไม่สามารถหาความรูไ้ดม้ากพอ ครู
ควรกระตุน้ แนะน าและสนบัสนุนใหน้กัเรยีนเก่งช่วยเหลอืนักเรยีนอ่อน
ภายในกลุ่มของตนเอง เพือ่ใหน้ักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน
และจะประสบความส าเรจ็จากการเรยีนดว้ยวธินีี้ 
 8.1.3) ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(7E) มกีระบวนการทีใ่หน้ักเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ ในแต่ละขัน้ตอนจะมี
กิจกรรมที่หลากหลาย จึงจ าเป็นต้องใช้เวลามากในบางกิจกรรม 
บางครัง้ไดเ้นื้อเรื่องไม่ครบตามทีก่ าหนด ครูผูส้อนควรยดืหยุ่นไดต้าม
ความเหมาะสม 
 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 8.2.1) ควรมกีารเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ก่อนเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และควรมกีารวดัผลเป็น
ช่วงๆ เพือ่ศกึษาพฒันาการของผูเ้รยีน 
 8.2.2) ควรมกีารศกึษาผลการเรยีนดว้ยการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ (7E) ทีส่่งผลต่อความสามารถในการคดิ
วเิคราะหก์บัวชิาวทิยาศาสตรใ์นสาระอื่นหรอืระดบัชัน้อื่น 
 8.2.3) ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีเ่กดิจากการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) และการ เรียนรู้แบบปกติ เช่น 
ความคดิสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ 
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ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่อง ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีต่อทกัษะ
การแก้ปัญหาและทกัษะการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

จงัหวดัภเูกต็ 
THE EFFECTS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE TOPIC OF 
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บทคดัย่อ  

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1)เปรยีบเทยีบทกัษะการแกปั้ญหา
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติเรื่อง สิ่งแวดล้อม (2) 
เปรยีบเทยีบทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงั
เรยีนระหว่างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีน
แบบปกตเิรื่อง สิง่แวดล้อม กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรยีนภูเกต็ไทยหวัอาเซยีนวทิยา ปีการศกึษา 2559 จ านวน 53 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย(1)แผนการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเรื่องสิง่แวดล้อม (2)แบบวดัทกัษะการแก้ปัญหา 
(3) แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบค่าท ีผลการวจิยัพบว่า(1) ทกัษะการแกปั้ญหา
หลงัเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่า
นักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (2)ทกัษะ
การคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานสูงกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ค าส าคญั: การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, ทกัษะการแกปั้ญหา, 
ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
 
ABSTRACT 

The purposes of this study were (1) to compare problem 
solving skills of Mathayom Suksa VI students through using the 
Problem-Based Learning approaches with those taught through 
traditional teaching methods in the topic of environment; and (2) to 
compare analytical thinking skills of Mathayom Suksa VI students 
through using the Problem-Based Learning approaches with those 
taught through traditional teaching methods in the topic of environment. 
The research sample consisted of 53 Mathayom Suksa VI students at 
Phuket Thaihua Asian Wittaya School in the 2016 academic year, 
obtained by cluster random sampling. The research instruments were 
comprised of (1) the Problem-Based Learning approaches lesson plans 

in the topic of environment; (2) a problem solving skills test; and (3) an 
analytical thinking skills test. The data was statistically analyzed using 
mean, standard deviation and t-test. The study found (1) that the post-
learning problem solving skills of students who learned using the 
Problem-Based Learning approaches were insignificantly higher than 
that of students who learned under traditional teaching methods at 
the .05 level; and (2) the post-learning analytical thinking skills of 
students who learned using the Problem-Based Learning approaches 
were significantly higher than that of students who learned under the 
traditional teaching methods at the .05 level. 
Keywords: Problem–Based Learning, Problem Solving Skills, Analytical 
Thinking Skills. 
 
1) บทน า 

แนวโน้มของสงัคมโลกและสงัคมไทยในศตวรรษที่ 21 มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศเป็นปัจจยัส าคญัทีผ่ลกัดนัท าให้โลกถูกทบัซ้อนดว้ยแนวคดิ 
รูปแบบ และความเชื่อ ก่อให้เกดิปัญหาขึน้มากมายทีส่่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชวีติของมนุษยท์ัง้ดา้นบวกและดา้นลบ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ปรบัตวัให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงนี้ ค าถามทีต่ามมา คอื เราจะ
เตรียมมนุษย์อย่างไรให้มีทักษะในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสูงสุด มนุษย์จึง
จ าเป็นตอ้งคดิวธิแีกปั้ญหาและวธิกีารปรบัตวัใหอ้ยู่รอดกบัความทา้ทาย
ในครัง้นี้ [1] เพือ่ปรบัตวัการแกปั้ญหาจงึถอืเป็นพื้นฐานส าคญัทีสุ่ดของ
ความคดิทัง้มวลต่อวถิกีารด าเนินชวีติในสงัคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้
การคดิเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยมทีกัษะการแก้ปัญหา 
เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ทักษะการ
แกปั้ญหาจงึมใิช่เป็นเพยีงการรู้จกัคดิและมุ่งพฒันาสติปัญญาแต่เพยีง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังเป็นทกัษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด 
ค่านิยมความรู ้ความเขา้ใจในสภาพการณ์ของสงัคมไดด้อีกีดว้ย ท าให้
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ผูท้ีม่ทีกัษะการแก้ปัญหาสามารถเผชญิกบัภาวะสงัคมทีเ่คร่งเครยีดได้
อย่างเข้มแข็ง ดงันัน้ทกัษะการแก้ปัญหาหมายถึงความสามารถทาง
สตปัิญญาและความคดิทีน่ าเอาประสบการณ์เดมิมาใชใ้นการแกปั้ญหา
ทีป่ระสบใหม่ [2] แต่การจดัการกบัปัญหาต้องอาศยัการแก้ปัญหาจาก
แงม่มุต่างๆ การคดิวเิคราะห์จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ทีช่่วยใหม้องเหน็
ปัญหา ท าความเขา้ใจปัญหา รูจ้กัปัญหาอย่างแทจ้รงิ ซึ่งจะน าไปสู่การ
แกปั้ญหาไดต้รงกบัประเดน็ของปัญหานัน้ได้ ทกัษะคดิวเิคราะห์จงึเป็น
พื้นฐานให้กบัความคดิในมติิอื่นๆ ซึ่งเป็นความสามารถในการจ าแนก
แจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของเหตุการณ์และหาความสมัพนัธ์เชิง
เหตุผลเพือ่คน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของสิง่ทีเ่กดิขึน้[3] 

การให้การศึกษาส าหรบัศตวรรษที่ 21 จงึเป็นประเด็นส าคญั
ระดบัชาติที่ประเทศไทยต้องแก้ไขและก าหนดยุทธศาสตร์การศกึษา
ของชาติใหม่ให้โลกของนักเรยีนและโลกความเป็นจรงิเป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาและ
ทกัษะการคดิวเิคราะห์ [1] ช่วยใหน้ักเรยีนสามารถเผชญิกบัปัญหาและ
ความทา้ทายในการด ารงชวีติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึก าหนดใหก้าร
คดิวเิคราะห ์และการแกปั้ญหาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทกัษะชวีติทีม่ ี
ความส าคญัทีจ่ะเพิม่ภมูคิุม้กนัใหก้บันักเรยีน [4] โดยปรบัปรุงหลกัสูตร
วทิยาศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร์ จดัหลกัสูตรที่
เน้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และสบืเสาะเพื่อใหน้ักเรยีนคดิ
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทกัษะการศึกษาค้นคว้าและคิดค้น มี
เหตุผล รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและรูจ้กัใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร์
ในการแกปั้ญหา น าความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องวทิยาศาสตร์ไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชวีติ [5]  

ถึงแม้ว่าปัจจุบนัมกีารปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัการศกึษาในศตวรรษที ่21 แต่ยงัไม่สามารถเสรมิสรา้งให้
บุคคลเกดิทกัษะการแก้ปัญหาและทกัษะการคดิวเิคราะห์ไดเ้ท่าทีค่วร 
จากการสะท้อนศกัยภาพของพลเมอืงไทยว่ามคีวามสามารถในการ
แข่งข ันในอนาคตได้เมื่อเทียบกับประชาคมโลก  จากโครงการ
ประเมนิผลนักเรยีนนานาชาติ (PISA) ปี ค.ศ. 2015 พบว่า คะแนน
เฉลีย่ดา้นวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนไทย อยู่อนัดบัที ่54 มคีะแนนเฉลีย่
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ OECD [6] สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิระดบัชาตขิ ัน้
พื้นฐาน(O-NET) ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปี พ.ศ. 2558 ผล
สอบวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ประเทศพบว่ามคีะแนนเฉลีย่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 
[7] และผลการรายงาน O-NET ปี 2558 ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่6 ในจงัหวดัภเูกต็ มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ และมคีะแนน
เฉลีย่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 [8]  ผลสอบ PISA และO-NET ต ่ามสีาเหตุมา
จากนักเรยีนขาดทกัษะการคดิวเิคราะห์ เนื่องจากขอ้สอบ PISA และ 
O-NET เน้นการคดิวเิคราะห์หาค าตอบมากกว่าการจดจ า เมือ่นักเรยีน
ตโีจทยปั์ญหาไมไ่ด ้เป็นเหตุใหต้อบค าถามไดไ้ม่ตรงประเดน็[9] ผลการ
รายงานทัง้หมดสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ปัจจุบนัทีย่งัขาดทกัษะการคดิวเิคราะห ์ท าใหน้กัเรยีนไทยขาดความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค์และทกัษะการแกปั้ญหาทีพ่บในชวีติประจ าวนั เป็นจุด
ดอ้ยของการศกึษาไทย [10] จงึมคีวามจ าเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
โดยการเตรียมนักเรยีนในวนันี้ ให้มทีกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
เพือ่ใหเ้ยาวชนสามารถด ารงชวีติในสงัคมโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ และพรอ้มทีจ่ะเผชญิหน้ากบัสภาพสงัคม[11]  

จากปัญหานี้ได้มกีารศกึษาวจิยัโดยน ารูปแบบและวิธสีอนมา
พฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการคดิวเิคราะห์หลายวธิแีต่วธิทีี่
เหมาะสมกบัธรรมชาติของนักเรียนควรเป็นรูปแบบการได้รบัปัญหา 
ประสบการณ์ตรง ลงมอืท า จนพฒันาองค์ความรูด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิตามทฤษฎกีารสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง(Constructivism) 
ทฤษฎีดงักล่าวเชื่อว่า การเรยีนรู้จะเกดิขึ้นเมื่อผู้เรยีนได้สร้างความรู้
ดว้ยตนเองผสมผสาน จากความรูท้ีม่อียู่เดมิและจากความรูท้ีร่บัเขา้มา
ใหม่[12] หนึ่งในรูปแบบการเรยีนรู้ที่เกดิจากแนวคดินี้  คอืการจดัการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญห า เ ป็ น ฐ า น (Problem-Based Learning)เ ป็ น
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ร ิม่ตน้จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยสรา้งความรู้
จากกระบวนการท างานกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาหรอืสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัชวีติประจ าวนัและมคีวามส าคญัต่อนักเรยีน ตวัปัญหาจะเป็นจุดตัง้
ต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทกัษะการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผลและการสบืค้นหาข้อมูลเพื่อเขา้ใจกลไกของตัว
ปัญหา รวมทัง้วธิกีารแก้ปัญหา พฒันานักเรยีนให้สามารถเรยีนรู้โดย
ชี้น าตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่าน
กระบวนการคดิดว้ยการแกปั้ญหาอย่างมคีวามหมาย โดยมกีารจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็น 6 ขัน้ตอน ประกอบด้วยขัน้ที่ 1 
ก าหนดปัญหา ขัน้ที่ 2 ท าความเข้าใจกบัปัญหา ขัน้ที่ 3 ด าเนิน
การศกึษาคน้ควา้ ข ัน้ที ่4 สงัเคราะหค์วามรู ้ข ัน้ที ่5 สรุปและประเมนิค่า
ของค าตอบ และขัน้ที ่6 น าเสนอและประเมนิผลงาน โดยลกัษณะของ
ปัญหาที่ใช้ในการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ต้องเกดิขึ้นใน
ชวีติจรงิ พบบ่อย ถกเถยีงในสงัคม  สรา้งความเดอืดรอ้นเสยีหาย และ
ส่งเสรมิความรู้ด้านเนื้อหา ทกัษะที่สอดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษา 
[13] หนึ่งในปัญหาทีพ่บและสรา้งความขดัแยง้ขึน้ในสงัคมส่วนใหญ่ คอื
การท าลายทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม จากรายงานสภาพโดยรวมของ
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ปี พ.ศ. 2553 อยู่ในสภาวะวกิฤต ิทัง้ป่าไม ้
ถูกบุกรุกและท าลาย ดนิเสื่อมโทรมในระดบัวกิฤติ และปัญหาน ้าเพื่อ
การบริโภคมีการปนเป้ือนของโลหะ และสารปนเป้ือน ที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ[14] สอดคลอ้งกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ก าหนดเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มในบรเิวณพื้นทีจ่งัหวดัภูเกต็ พ.ศ.
2546 เป็นพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงาน เพื่อเป็น
มาตรการป้องกนัและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมของจงัหวดัภูเก็ตให้มี
ความยัง่ยืน[15] และสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ ใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 สาระที่ 2 ชวีติกบัสิง่แวดล้อม มาตรฐาน    
ว 2.2 คือ  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก น าความรูไ้ปใช้
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 
[16] ศกึษาปัญหาการท าลายสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้จรงิ ที่
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทุกคนจึงต้อง
ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันโดยศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อ
แก้ปัญหา [17] การน าปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นโจทย์ในการเรยีนรู้ จะ
ส่งผลใหน้ักเรยีนเหน็ความส าคญัของสิง่ที่เรยีน กระตุ้นนักเรยีนให้ตัง้
ค าถามท าใหเ้กดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้ เรยีนอย่างเขา้ใจท าใหเ้กดิการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นคุณสมบตัจิ าเป็นทีทุ่กคนควรม ีเพราะสามารถ
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พัฒนาไปเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long Learner)และที่
ส าคญัไดฝึ้กการคดิวเิคราะห์ปัญหา การแกปั้ญหา การท างานเป็นทมี
เพื่อหาขอ้สรุปเมือ่มคีวามขดัแยง้ [18] ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา
ผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเรือ่ง สิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอทกัษะ
การแก้ปัญหาและทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ศึกษาปีที่ 6 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการวิจัยนี้ จะเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรยีนการสอนเพื่อแกปั้ญหาทกัษะการแก้ปัญหาและ
ทกัษะการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนใหด้ขี ึน้ 

 
2) วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.1) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกตเิรือ่ง สิง่แวดลอ้ม  

2.2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกตเิรือ่ง สิง่แวดลอ้ม 

 
3) วิธีด าเนินการวิจยั 

3.1) รูปแบบการ วิจัย  เ ป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวจิยั 
Non-equivalent control group design 

3.2) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
3.2.1) ประชากร เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ภาคเรยีน

ที ่1 ปีการศกึษา 2559 จงัหวดัภูเก็ต จ านวน 15 โรงเรยีน จ านวน
นกัเรยีนทัง้หมด 2,180  คน 

3.2.2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรยีนภูเก็ตไทยหวัอาเซียนวทิยา จ านวน 53 คน จากจ านวน 2 
หอ้งเรยีน ที่จดัห้องเรยีนโดยคละความสามารถ ซึ่งไดม้าโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยจบัฉลากใหห้อ้งหนึ่งเป็น
กลุ่มทดลองและอกีหอ้งหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม 

3.3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3.3.1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรือ่ง
สิง่แวดลอ้ม จ านวน 7 แผนการสอน เวลา 18 ชัว่โมง ประกอบดว้ย (1) 
ปัญหาการท าลายป่าไม ้(2) ปัญหาการท าลายสตัว์ป่า (3)ปัญหามลพษิ
ทางน ้า (4) ปัญหามลพษิทางอากาศ (5) ปัญหามลพษิทางดนิ (6) 
ปัญหาชัน้โอโซน ภาวะโลกร้อนและเอลนิโญ-ลานีญา และ(7) การ
จดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

3.3.2) แบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา  เป็นขอ้สอบอตันยั 1 ฉบบั 
จ านวน 12  ขอ้ๆ ละ 3 คะแนน ครอบคลุมทกัษะดา้นการตัง้ปัญหา  
การวเิคราะหปั์ญหา เสนอวธิกีารแกปั้ญหาและการตรวจสอบผลลพัธ์ 

3.3.3) แบบวดัทกัษะการคดิวเิคราะห์  เป็นขอ้สอบอตันยั 1 
ฉบบั จ านวน 6 ขอ้ๆ ละ 3 คะแนน ครอบคลุมทกัษะดา้นการจ าแนก
การจดัหมวดหมู ่ การเชือ่มโยง การสรุปความและการประยุกต์  

3.4) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.4.1) ทดสอบก่อนเรยีน น าแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหาและ

แบบวดัทกัษะการคดิวเิคราะห ์ทดสอบกลุ่มตวัอย่าง เวลา 1 ชัว่โมง 

3.4.2) ด าเนินการทดลอง โดยผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบันักเรียนกลุ่มทดลองด้วยตนเอง จ านวน 7 
แผนการสอน เวลา 18 ชัว่โมง 

3.4.3) ทดสอบหลงัเรยีน น าแบบวดัทกัษะการแก้ปัญหาและ
แบบวดัทกัษะการคดิวิเคราะห์ ทดสอบกลุ่มตวัอย่าง จ านวนนักเรยีน 
53 คน เวลา 1 ชัว่โมง 

3.4.4) วเิคราะหข์อ้มลู น าคะแนนแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหา
และแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทัง้ก่อนเรียนและหลงัเรียน หา
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าท ี

 
4) ผลการวิจยั  

4.1) ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการแกปั้ญหาของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกตเิรือ่ง สิง่แวดลอ้ม 

 
ตารางที ่1: เปรยีบเทยีบทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรยีนระหว่างการเรยีน

โดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกต ิ

 
จากตารางที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบทกัษะการแกปั้ญหาของ

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง 
สิง่แวดล้อม พบว่า ทกัษะการแก้ปัญหาหลงัเรยีนของกลุ่มนักเรยีนที่
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มนักเรยีนทีเ่รยีน
แบบปกต ิอย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4.2) ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกตเิรือ่ง สิง่แวดลอ้ม 
 
ตารางที ่2: เปรยีบเทยีบทกัษะการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนระหว่างการ
เรยีนโดยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัการเรยีนแบบปกต ิ

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบทกัษะการคิดวเิคราะห์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัเรยีนระหว่างการเรยีนโดยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ เรื่อง 
สิง่แวดลอ้ม พบว่า ทกัษะการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของกลุ่มนักเรยีนที่

กลุ่ม N X  S.D. t 
กลุ่มควบคุม 30 17.50 3.95  

1.09 
กลุ่มทดลอง 23 18.91 5.46  

กลุ่ม N X  S.D. t 
กลุ่มควบคุม 30 11.43 3.54  

2.03* 
กลุ่มทดลอง 23 13.30 3.02  

*P< .05 (df=51)   
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ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มนักเรยีนทีเ่รยีน
แบบปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5) สรปุและอภิปรายผล 

5.1) ทกัษะการแก้ปัญหา 
ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะการแกปั้ญหาหลงัเรยีนของนักเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบ
ปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้และไม่สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของพลกฤต โกฏกิุล [19] และณฐักมล ช่อสลดิ [20] ทีพ่บว่า
ทกัษะการแก้ปัญหาของนักเรยีนที่เรยีนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Choi และคณะ [21] พบว่านักเรยีนที่
ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมทีกัษะการแกปั้ญหาสูง
กว่านักเรยีนที่เรยีนแบบปกติ อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 
ผลการวจิยัครัง้นี้ ในทางสถิติไม่สามารถปฏเิสธได้ว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกตมิทีกัษะการแกปั้ญหาดอ้ยกว่านักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาฐานได้ อาจเนื่องมาจาก การเรยีนแบบปกติมี
ข ัน้ตอนของกจิกรรม ซึ่งประกอบดว้ย 3 ขัน้ คอื ข ัน้น า ครูท าหน้าทีต่ ัง้
ค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ และนักเรยีนแสดงความสนใจ ขัน้สอน 
ครูก าหนดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้
นักเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการคน้หา และขัน้สรุป ครูและนักเรยีน
ร่วมกนัอภปิรายและสรุปความคดิรวบยอดของเนื้อหา มสี่วนส่งเสรมิ
พฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญาที่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา แม้ว่า
นกัเรยีนไมม่โีอกาสสมัผสักบัชวีติทีเ่ป็นธรรมชาต ิและไม่กลา้แสดงออก 
สอดคล้องผลการวิจัยของ Choi และคณะ[21]จากเกาหลี กล่าวว่า 
เนื่องจากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบปกตนิัน้ในแต่ละขัน้ตอน
ของกจิกรรมครไูดม้กีารน าเขา้สู่บทเรยีนมกีารฝึกปฏบิตัิ และมกีารสรุป
เนื้อหาทีไ่ดเ้รยีนรู ้ซึง่ครผููส้อนเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการจดัการเรยีน
การสอน วธิกีารสอนส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมพีฒันาการทีส่่งเสรมิทกัษะ
การแก้ปัญหาได้ ในงานวจิยันี้ยงัพบว่ามนีักเรยีนบางส่วน ไม่ชอบการ
ท างานกลุ่ม เพราะไมม่ ัน่ใจความสามารถของเพื่อนในกลุ่ม ทีอ่าจท าให้
ชิน้งานเสรจ็ไมส่มบูรณ์  นักเรยีนบางส่วนไม่ชอบการอภปิรายถกเถยีง 
โตแ้ยง้ และแสดงความคดิเหน็ แต่ชอบฟังบรรยายมากกว่า  จงึอาจไม่
เหมาะกับนักเรียนที่ไม่ชอบการอภิปรายถกเถียง  แต่ชอบฟัง และ
บางส่วนไม่ม ัน่ใจในความรู้ที่ตนค้นคว้ามา เพราะไม่สามารถก าหนด
วตัถุประสงค์ตามเนื้อหาเรยีน สอดคล้องกบัข้อก าจดัของการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนภา หลิมรตัน์ [18] กล่าวว่าอาจมี
ผลกระทบในทางลบเกีย่วกบัการเรยีนของนักเรยีนได ้ เพราะมเีนื้อหา
บางส่วนอาจถูกตดัทอนลง  นอกจากนัน้พบว่านกัเรยีนบางส่วน ไมช่อบ
เขยีนหนังสือ ไม่เต็มที่กบัการท าขอ้สอบอัตนัย ข้อมูลที่ได้จึงอาจไม่
เพียงพอในการบอกศกัยภาพของนักเรียนได้ทัง้หมด  จึงเห็นว่า
แบบทดสอบโดยใช้กระดาษทดสอบนั ้นอาจมีระดับของการวัด
ความสามารถได้จรงิค่อนข้างมขี้อจ ากดั เพราะในกิจกรรมจรงิพบว่า
นักเรยีนมกีารวางแผนการแก้ปัญหา การน าเสนอ การแสดงออก และ
การประดิษฐ์ชิ้นงาน ที่สามารถท าออกมาได้ดี สอดคล้องกบัความ
คดิเหน็ของบรรดล สุขปิต ิ[22] กล่าวว่า การวดัทกัษะการแกปั้ญหาโดย
ใชแ้บบทดสอบนัน้จะมรีะดบัของการวดัความสามารถไดจ้รงิค่อนขา้งต ่า

และกล่าวย ้าว่าหากสามารถใช้การปฏบิตัจิรงิได้ ควรใช้การปฏบิตัจิรงิ 
และมัน่ใจว่าเมือ่นักเรยีนเผชญิกบัปัญหาจรงิสามารถแกปั้ญหาได ้และ
จากผลการวดัทกัษะการแก้ปัญหาพบว่าทกัษะด้านการตัง้ปัญหาและ
ทกัษะดา้นการวเิคราะหข์องนกัเรยีนค่อยขา้งมปัีญหามากทีสุ่ด ส่งผลให้
ทกัษะดา้นอื่นๆมคีะแนนลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั เนื่องจากการบอกปัญหา
ทีไ่ม่ถูกต้อง แยกแยะปัญหาจรงิกบัปัญหาลวงไม่ได้ ท าใหแ้กไ้ขไม่ถูก
ประเด็น เพราะตามหลกัการแกปั้ญหาของWier [23] กล่าวว่า เริม่ต้น
จากการวเิคราะหปั์ญหา ว่าคอือะไร การแยกแยะปัญหาทีแ่ทจ้รงิจากสิง่
ที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนได้ง่าย จากนัน้โยงหาความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ย่อยๆ แลว้ค่อยๆพจิารณาว่าอะไรคอืปัญหาที่แทจ้รงิ ท าให้
มองเหน็ปัญหาและแกปั้ญหาได้ นอกจากนัน้ยงัพบว่าการทดลองอยู่ใน
ระยะสัน้ ท าใหเ้วลาท ากจิกรรมไมย่ดืหยุ่นเพยีงพอ เร่งรดัใหน้ักเรยีนหา
ค าตอบ ลงความเห็นและด่วนสรุป ที่เร็วเกินไปมากกว่าจะพิจารณา
อย่างถ่องแท้ จงึมเีวลาจ ากดัในการฝึกการวเิคราะห์ปัญหา การเสนอ
วธิกีารแกปั้ญหาและการตรวจสอบผลลพัธ์ ถ้านักเรยีนไดเ้รยีนต่อเพิม่
ในระยะยาวทักษะการแก้ปัญหาอาจเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่านี้  อีกทัง้
ระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากดั ท าให้นักเรยีนบางส่วนเครียดกบั
ภาระงานที่หนักขึ้น สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Hoabin และคณะ 
[24] พบว่ามนีักเรยีน 2 -3 คน รูส้กึเครยีดและรูส้กึมภีาระหนักระหว่าง
กจิกรรมการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดงันัน้การเผชิญต่อ
ภาวะเครยีดในระยะเวลาหนึ่ง อาจส่งผลกระทบทกัษะการแกปั้ญหาได ้ 

อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเรื่อง สิ่งแวดล้อม มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิน่าจะมาจาก ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน แบ่งเป็น 6 ขัน้ตอนไดแ้ก่ ข ัน้ที ่1 ก าหนดปัญหา ขัน้ที ่
2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา ขัน้ที่ 3 ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ ข ัน้ที ่4 
สงัเคราะห์ความรู ้ข ัน้ที ่5 สรุปและประเมนิค่าของค าตอบ และขัน้ที ่6 
น าเสนอและประเมนิผลงาน เริม่ตัง้แต่การใช้ปัญหาที่เกดิขึ้นจรงิใน
ชีวิตประจ าวันในท้องถิ่นของนักเรียนมาสร้างสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกบับรบิทสิง่แวดลอ้ม สร้างความคุ้นเคยใหน้ักเรยีน กระตุ้น
ความสนใจ ท าใหน้ักเรยีนกระตือรอืร้นที่จะเรยีน มองเห็นปัญหาและ
บอกปัญหาทีพ่บจากสถานการณ์ในชวีติประจ าวนัไดต้รงประเดน็ เมื่อ
น าปัญหามาขบคิด ฝึกแยกแยะปัญหา พิจารณาปัญหาย่อยๆ ใน
เหตุการณ์ ช่วยใหม้องเห็นสิง่ที่ตนเองไม่เขา้ใจ ด้วยการฝึกตัง้ค าถาม
ส าคญัที่ตนเองสนใจจะศกึษา จะน าไปสู่การค้นหาความจรงิได้  ผ่าน
การฝึกคดิวางแผน แบ่งหน้าท ีและภาระงาน ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้ ฝึกการ
ลงมอืกระท าด้วยตนเอง ภายในกลุ่มโดยครูเป็นผู้แนะน าแนวทางให้
นักเรยีนเกดิการสบืค้น แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างกนัน าไปสู่การสรา้ง
องค์ความรู้ จนได้ข้อสรุปวิธีการแก้ปัญหา เพื่อจัดการกับปัญหา
เหล่านัน้อย่างมขี ัน้ตอน และการน าเสนอความรูผ้่านชิ้นงานทีป่ระดษิฐ์
ขึน้เองสรา้งความภาคภูมใิจและสนับสนุนใหน้ักเรยีนมโีอกาสฝึกทกัษะ
การสือ่สาร การแสดงออก และเชื่อมัน่ในตนเอง โดยเฉพาะกบันักเรยีน
ที่มคีวามเขนิอายและพูดน้อย ความเชื่อมัน่นี้จงึเป็นรากฐานของการ
พฒันาตวัเองใหเ้ต็มศกัยภาพ ตามแนวคดิของ Torrance [25] เชื่อว่า 
การกล้าคิด กล้าแสดงออก จะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนา
ความคดิสรา้งสรรค์ของตนเองอย่างเต็มทีแ่ละผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค์
มกัจะมสีตปัิญญาสูง อาจบ่งบอกไดว้่านักเรยีนมพีฒันาการเพิม่ขึน้ จน
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นกัเรยีนสามารถน ากระบวนการคดิและการแกไ้ขปัญหาทีน่ าเสนออย่าง
มหีลกัการไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนัได้ สอดคล้องกบัทฤษฎีการ
เรยีนรู้การแก้ปัญหาของ Gagne และLeslie [26] กล่าวว่า การน า
กฎเกณฑต่์างๆมาใชก้ารเรยีนรู ้สามารถน าไปแกปั้ญหากบัสถานการณ์
ทีค่ล้ายคลงึกนัได้ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ เกษฎาพร ดาหา[27]  
ศขิรนิทรธ์าร  โคตรสงิห[์28] และณฐักมล ช่อสลดิ[20] พบว่าการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเน้นใหน้กัเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้ม 
ได้เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่
หลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกนั จนค้นพบความรู ้
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ต่างๆเป็นของตนเอง การน าเสนอผลงาน
ส่งเสรมิความเชือ่ม ัน่ กลา้แสดงออก ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
อย่างและสามารถน าความรูม้าใชใ้นการกระท าและแกปั้ญหาต่างๆได ้ 

5.2) ทกัษะการคิดวิเคราะห ์
ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของ

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานสงูกว่านกัเรยีนที่
เรยีนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของวราพร จ่างสกุล 
[29] พบว่านักเรียนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ทกัษะการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 แต่ขดัแยง้กบัผลการวจิยัของ Choi และคณะ [21] 
พบว่านักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมทีกัษะ
การคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเรือ่งสิง่แวดลอ้มมทีกัษะการคดิวเิคราะห์สูง
กว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกต ิอาจเนื่องมาจากการจดัการเรยีนรู ้ขัน้ที ่1 
ก าหนดปัญหาและขัน้ที่ 2 ท าความเขา้ใจกบัปัญหา กจิกรรมเน้นให้
นักเรยีนตัง้ค าถามมากกว่าการให้ค าตอบ โดยเฉพาะค าถามประเภท
ปลายเปิด ค าถามจะช่วยกระตุ้นการคดิ แล้วเชื่อมโยงความคดิต่างๆ 
เข้าด้วยกัน เพราะกระบวนการถามจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิด
สรา้งสรรค์และคดิวเิคราะห์ ตามแนวคดิของDewey [30] กล่าวว่า การ
ถามและการตอบสามารถช่วยกระตุ้นการคดิได ้ค าถามทีส่ าคญัจะช่วย
กระตุน้ จะกระตุน้ใหเ้กดิการคดิโดยใชปั้ญญาได ้ นักเรยีนคน้ควา้อสิระ
และลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ท าใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูและเขา้ใจปัญหาได้อย่าง
ลุ่มลกึ ตามแนวคดิของทฤษฎกีารเรยีนรู้ของ Papert [31] กล่าวว่า 
กระบวนการการเรียนรู้จะมปีระสิทธิภาพมากที่สุด จะเกิดขึ้นได้ดีก็
ต่อเมื่อได้ร ับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วยตนเอง ในขัน้ที่ 4 
สงัเคราะห์ความรู้ และลงขอ้สรุปและขัน้ที ่5 ประเมนิค่าของค าตอบ 
นกัเรยีนน าความรูท้ีไ่ดม้าอภปิรายและแลกเปลีย่นกนัและกนั ไดฝึ้กการ
ใหเ้หตุผล ช่วยสรา้งมุมมองทีห่ลากหลาย  ฝึกการยอมรบัความคดิเหน็
ผูอ้ื่น จนเกดิความขดัแยง้และถกเถยีงกนั น าไปสู่การวเิคราะห์แยกแยะ
ขอ้เทจ็จรงิในสถานการณ์ทีค่ลุมเครอืไดช้ดัเจนขึน้จะท าใหน้ักเรยีนเป็น
คนมเีหตุผล ไมห่ลงเชือ่ไดง้า่ย อยู่บนพืน้ฐานขอ้เทจ็จรงิ เกดิการเรยีนรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากสิ่งที่ตนเองเข้าใจ ท าให้นักเรียนจดจ า
ขอ้มลูไดน้าน และในขัน้ที ่6 น าเสนอและประเมนิผลงาน เน้นใหบู้รณา
การความรู้มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน เป็นการประยุกต์ความรู้เพื่อ
อธบิายสาเหตุและท านายปัญหาทีเ่กดิขึน้  ฝึกให้นักเรยีนน าความรูไ้ป
ต่อยอดในอนาคต ดงันัน้ทกัษะการคดิวเิคราะหจ์งึมคีวามส าคญัอย่างยิง่

ในการแก้ปัญหาทีด่ ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวราพร จ่างสกุล[29] 
และศรญิญา พระยาลอ และสงัเวยีน ปินะกาลงั[32] พบว่าการจดัการ
เรยีนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรยีนเน้น
การฝึกด้านความคดิ จนเกดิเป็นนิสยัหรอืเป็นบุคลกิส่วนบุคคลได้ฝึก
ตรวจสอบความคิดของตนเองอย่างมเีหตุผลและรอบคอบจนนักเรยีน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอในการจดักิจกรรมการ
เรยีนรู ้ครจูะไมเ่ป็นผูใ้หค้ าตอบ จะใชว้ธิถีามแบบปลายเปิด เพื่อกระตุ้น
ความคิด ฝึกให้นักเรียนคิดก าหนดปัญหาให้ชัดเจน หาค าตอบที่
หลากหลายคดิพจิารณา ไตร่ตรอง วเิคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและ
สมเหตุสมผล คดิตดัสนิใจว่าจะใชค้ าตอบหรอืวธิกีารใดในการแกปั้ญหา 

ดงันัน้การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องสิง่แวดลอ้ม 
ช่วยส่งเสรมินกัเรยีนใหม้ทีกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะการคดิวเิคราะห์
ที่สูงขึ้นและทกัษะการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานส าคญัของทกัษะการ
แกปั้ญหา 
 
6) ข้อเสนอแนะ 

6.1) ข้อจ ากดัในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

6.1.1) ควรจัดระยะเวลาเรียนกับเนื้ อหาให้เหมาะสมต่อ

กจิกรรมการสบืคน้และความพรอ้มของชิน้งาน 

6.1.2) การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไม่สามารถใช้

กบัทุกเนื้อหาวชิาและนักเรยีนทุกระดบั เพราะการเลอืกสถานการณ์ ต้อง

ส่งเสรมิความรูด้า้นเนื้อหา ทกัษะ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา 

6.1.3) ต้องค านึงถึงชิ้นงานของนักเรยีนส าหรบัการจดัการกบั

ปัญหา อาจตอ้งใชง้บประมาณสนบัสนุนการเรยีนค่อยขา้งสงู 

6.1.4) กจิกรรมที่จดัขึน้ไม่ควรมอบภาระงานให้นักเรยีนมาก

จนเกินไป จะท าให้ผู้เรียนรู้สึกกดดนั เครียด  ส่งผลต่อการปฏิบัติ

กจิกรรมของผูเ้รยีนได ้

6.1.5) ควรจดัแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน ที่

ผูเ้รยีนตอ้งพบเจอและเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาจรงิและเกดิขึน้

ในทอ้งถิน่  

6.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

6.2.1) ควรศกึษาจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัตัว
แปรอื่นๆ เช่น  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความตระหนกั   

6.2.2) ควรวิจยัเปรยีบเทยีบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเรื่องสิง่แวดล้อมที่มต่ีอทกัษะการแก้ปัญหาและทกัษะการคดิ
วเิคราะหก์บักลุ่มตวัอย่างอื่นๆ  

6.2.3) ควรวดัทกัษะการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบันักเรียน 
เนื่องจากการวดัทกัษะการแกปั้ญหาหากสามารถใชก้ารปฏบิตัจิรงิไดก้็
ควรใชก้ารปฏบิตัจิรงิ  

6.2.4) ควรศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิด
วเิคราะห ์โดยศกึษาจ าแนกออกเป็นดา้นต่างๆ อย่างละเอยีด เพื่อชี้ชดั
พฒันาการของนกัเรยีนในแต่ละดา้น  

6.2.5) ควรมกีารเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์  
สอบถามความคดิเหน็นกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน  
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7) กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรกึษา และผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความ

ช่วยเหลือ แนะน า ให้ข้อคดิเห็น แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆและชี้แนะ
แนวทางให้เกิดความรู้  รวมทัง้ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและ
ผลการวจิยัทุกท่านที่ผู้ศกึษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจยัจน
เสรจ็สมบรูณ์เรยีบรอ้ย 
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ผลการใช้วิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม  
เรื่องสารในชีวิตประจ าวนั ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์และความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนชัน้
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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคดิ
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสงัคม กบันักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนแบบปกติ (2) 
เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงัเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบั
การสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและสงัคมกบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ
สอนแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
กลุ่มสถานศกึษาเขตพื้นที่ ที่ 6 ศลิา จ านวน 2 ห้องเรยีน คือโรงเรยีนบ้าน
หนองกุงวทิยาคาร จ านวน 20 คน และโรงเรยีนบ้านหนองหนิจ านวน 20 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่มแลว้จบัฉลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เครื่องมือในวิจยัได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนว คิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกต ิ
แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบวดัความ สามารถ ในการคิด
วเิคราะห ์สถติใินการวเิคราะหข์อ้มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าท ี ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์าง การเรยีนหลงัเรยีน 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของนักเรยีนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ค าส าคัญ : วิธีการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์, สารใน
ชวีติประจ าวนั 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to (1) compare learning 
achievement after learning of Prathom Suksa VI students by using  
science technology and society teaching method and the students who 
learning traditional teaching, (2) compare the analytical thinking ability 
of students by using science technology and society teaching method; 
with that of students by traditional teaching; The sample consisted of  
two classroom Prathom Suksa VI students in the sixth school cluster, 
Sila Group, 20 students of Nongkungwittayakan school and 20 students 
of Nonghin school; obtained by cluster sampling. The class were 
random sampling to be the experimental group and the control group. 
The research instruments included learning management plans for the 
science technology and society; learning management plans for the 
traditional teaching; an achievement test; and an assessment scale for 
analytical thinking. The statistics use for data analysis were mean, 
standard deviation, and t-test. The research results revealed that (1) 
the learning achievement of the experimental group was higher than 
the control group at the significant level of .05; and (2) the analytical 
thinking ability of the experimental group was higher than the control 
group at the significant level .05  
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1) บทน า  
 ปัจจุบนัวทิยาศาสตร์มบีทบาทส าคญัยิง่เพราะวทิยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทัง้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและการท างาน 
ตลอดจนสิ่งที่เอื้ออ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท างาน เช่น 
เทคโนโลย ีเครื่องมอื เครื่องใช้ และผลผลติที่มนุษย์ได้รบั เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชวีติและการท างาน โดยเฉพาะในศตวรรษที ่21 ซึ่งไดม้ี
การก าหนดวตัถุประสงค์ไว้สองประการคอื เพื่อเตรยีมประชาชนให้
สามารถอยู่ในสงัคมวิทยาศาสตร์ได้ และเพื่อเตรียมสร้างทรพัยากร
บุคคลที่มคีุณภาพส าหรบัสร้างผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่สมรรถนะของชาตเิศรษฐกจิ และการแข่งขนัในประชาคมโลก 
สอดคล้องกับรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิง่แวดลอ้ม [1] ทีร่ะบุว่า วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของสงัคมมนุษยส์มยัใหม ่วทิยาศาสตรจ์ะช่วยยกระดบัมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของประชาชนใหสู้งขึน้ เพราะความรูว้ทิยาศาสตร์จะช่วย
ใหม้นุษย์ไดพ้ฒันา วธิกีารคดิ ใหม้คีวามเป็นเหตุผล คดิสรา้งสรรค์ คดิ
วเิคราะห ์มทีกัษะส าคญัในการคน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา อย่ างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลาย ดงันัน้ทุกคนจงึจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันาให้มคีวามรู้
วทิยาศาสตร ์เพือ่ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ความส าคญัของวทิยาศาสตร์ส่งผลให้มกีาร
ก าหนดเป้าหมายของการจดัการเรยีนรู้ว ิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกบั
การรกัษาสภาพแวดล้อมทางสงัคมและพื้นฐานการคดิวิเคราะห์ การ
จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์ามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ัน้
พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 6 ในปีการศกึษา 2558 
รายวชิาวทิยาศาสตร์ระดบัประเทศ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 42.59 จาก
คะแนนเต็ม100 คะแนนระดบัภาคอยู่ที ่41.15 และระดบัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามคีะแนนเฉลีย่ ทีร่ะดบั 41.55 จากคะแนนเตม็ 100 ซึ่งก็
ยงัถอืว่าต ่า โดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร์สาระการเรยีนรูท้ี ่3 เรื่อง สาร
และสมบตัิของสารมคี่าเฉลี่ยระดบัประเทศเท่ากบั 41.71 จากคะแนน
เต็ม 100 ซึ่งยงัอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก คะแนนระดบัภาคค่าเฉลีย่เท่ากบั 
41.72 มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข ัน้พื้นฐานในวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดบัต ่า เท่ากบั 37.55 [2] และยงัสอดคล้องกับ
รายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 มคีะแนนเท่ากบั 68.94 ระดบัพอใช ้[3] 
และยงัมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่าเกณฑ์ทีท่างโรงเรยีนไดก้ าหนด
ไวท้ี ่รอ้ยละ 75 และไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขปัญหาโดย
เร่งด่วน ซึ่งปัญหาดงักล่าว สาเหตุเนื่องจากไม่พบการด าเนินงานที่
ช ัดเจนของครูผู้สอน ที่จะท าให้นักเรียน มีพัฒนาการด้านการคิด
วเิคราะห์ ครูจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยไม่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ครูจดั
กระบวนการเรยีนการสอนโดยการบรรยาย ครูขาดการพฒันาทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขาดการพฒันาเทคนิคการจดักจิกรรม

แบบฝึก ทกัษะและการปฏบิตัิจรงิ มุ่งสอนแต่เนื้อหาความรูอ้ย่างเดยีว 
ไม่มุ่งสอนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์อย่างจรงิจงัไปพร้อมๆ 
กนั ขาดสือ่การสอน ไมส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้แหล่งเรยีนรูแ้ละ
ภูมปัิญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [4] จาก
ปัญหาดงักล่าวผู้วิจ ัยในฐานะครูผู้สอน เข้าใจปัญหา และสนใจที่จะ
พฒันาเพือ่ปรบัปรุงการเรยีนการสอนของตนเอง โดยน าเอารูปแบบการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม โดยการน าเอา
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคม มาเป็นประเดน็ในการจดัการเรยีนการสอน 
ซึ่งเป็นนวตักรรมที่จะช่วยแก้ไข และปรบัปรุงการเรยีนรู้ใหก้บัผู้เรยีน
เป็นอย่างด ีจะท าใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในดา้นการคดิ การแกปั้ญหา และ
น าไปสู่การเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และช่วยใหน้กัเรยีน
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร์ และทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ข ัน้พื้นฐานในระดบัที่สูงขึ้น ซึ่งการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนแบบนี้  ยังสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้พื้นฐานของกรม
วชิาการที่น ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ นัน้ก็คอืทฤษฎีการเรยีนรู้จาก
การปฏบิตัหิรอืเรยีนรูโ้ดยการลงมอืท า (Learning by doing) ของJohn 
Dewey การปฏบิตัิหรอืเรียนรู้โดยการลงมอืท า หมายถึง ผู้เรียนได้
กระท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผ่านการปฏบิตักิารจรงิคอื ผูเ้รยีนไดฝึ้กใน
สภาพสิ่งแวดล้อมจรงิ ได้ฝึกคดิและลงมอืกระท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง 
ประเทศไทยไดก้ าหนดพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 
2542 โดยใหม้แีนวการจดัการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนได้ปฏบิตัหิรอืลงมอืกระท าการเรยีนรู ้การลงมอืท าเป็นแนวคดิ
หรอืความเชือ่ทีส่นบัสนุนใหผู้เ้รยีนปฏบิตัสิิง่ต่างๆ จรงิดว้ยตนเอง ตาม
ความสนใจ ตามความถนัดและศกัยภาพ ด้วยการศกึษา ค้นคว้า ฝึก
ปฏบิตั ิฝึกทกัษะจนถงึการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพราะเชือ่ว่าหากคนเราได้
กระท าจะท าให้เกดิความเชื่อมัน่เป็นแรงจูงใจให้เกดิการใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน 
ผูเ้รยีนจะมคีวามสขุ สนุกสนานทีจ่ะสบืคน้หาความรูต่้อไป นอกจากนี้
ยงัมทีฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery learning) ของ 
Bruner ซึ่งหลักในการพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนใน
หอ้งเรยีน  บรูเนอร์ ได้เสนอว่า ในการจดัการศกึษาควรค านึงถงึ การ
เชือ่มโยง ทฤษฎพีฒันาการ กบัทฤษฎคีวามรูก้บัทฤษฎกีารสอน เพราะ
การจดัเนื้อหาและวธิกีารสอนจะตอ้งค านึงถงึพฒันาการ และปรบัเนื้อหา
ให้สอดคล้องกบัความสามารถในการคดิ หรอืการรบัรู้ การใช้ภาษาที่
เหมาะสม รวมถงึการเลอืกใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน   บรู
เนอร ์เชือ่ว่าครสูามารถช่วยพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิความพรอ้มไดโ้ดย ไม่
ตอ้งรอเวลาดงัทีบ่รเูนอรก์ล่าวไวว้่า “วชิาใดๆกต็าม สามารถทีจ่ะสอนให้
เดก็ในทุกช่วงพฒันาการ ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพได ้โดย
ใช้วิธกีารที่เหมาะสม” ซึ่งแนวคดิดงักล่าว บรูเนอร์ได้เสนอว่า การ
จัดการเรียนการสอนควรมีการจัดเนื้ อหาวิชาที่มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกนัไปเรื่อยๆ มคีวามลกึซึ้งซบัซ้อนและกวา้งขวางออกไปตาม

ประสบการณ์ของผู้เรียน เรื่องเดยีวกนัอาจสามารถเรียนรู้กนัได้ [5] 
และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ และสังคมนี้  จะลด
บทบาทของผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกเล่า ผูบ้รรยายและการสาธติ มา
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เป็นผูค้อยแนะน าการจดักจิกรรม ใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหาความรูด้ว้ย
ตนเองเป็นผูค้ดิ ลงมอืปฏบิตั ิและมวีธิกีารศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ
ดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย เป็นผูท้ีร่บัผดิชอบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ได้
เป็นการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย ครผููส้อนจะต้องเปลีย่นแปลงบทบาท
ของตนจากผูใ้หค้วามรูม้าเป็นผูจ้ดัประสบการณ์เรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนเรยีน
ด้วยตนเอง ให้มโีอกาสฝึกการคิดการแก้ปัญหาและฝึกการตัดสินใจ 
โดยใชส้ถานการณ์ต่าง ๆ [6] 
 ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงได้น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสังคม มาใช้เพื่อศึกษา
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง 
สารในชวีติประจ าวนั ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชร้ปูแบบ
การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สงัคม ของไบรอนัท์ [7] เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ซึ่งมี
ข ัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนดงันี้ 1) ขัน้สงสยั (I wonder) ครูสรา้ง
สถานการณ์เรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการตัง้ค าถาม ตรวจสอบความรู้เดมิของ
นกัเรยีนและน านกัเรยีนใหถ้ามค าถามและบนัทกึค าถามของนกัเรยีน 2) 
ขัน้วางแผน (I plan) ครูน านักเรยีนใหว้างแผนการคน้ควา้และรวบรวม
วสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร และแหล่งความรูต่้าง ๆ ในการคน้ควา้ 3) ขัน้
คน้หาค าตอบ (I investigate) ครชู่วยเหลอืนกัเรยีนในขณะทีน่กัเรยีนท า 
กิจกรรมปฏิบัติการทดลอง ค้นหาค าตอบจากการอ่านและอภิปราย
เกี่ยวกับข้อมูลจากการอ่าน และอภิปรายเกี่ยวกบัข้อมูลจากแหล่ง
ความรูต่้าง ๆ และวเิคราะหข์อ้คน้พบ 4) ขัน้สะทอ้นความคดิ (I reflect) 
ครแูนะน านกัเรยีนในการสรุปสิง่ทีเ่ขาเรยีนรูแ้ละ เชื่อมโยงความคดิทาง
วทิยาศาสตร์ทีเ่ขาเรยีนรูม้าเขา้ดว้ยกนั จดัหาวธิกีารต่าง ๆ ทีน่ักเรยีน
จะแสดงความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 5) ขัน้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ (I share) ครูจดัโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน 
ความคิดกบัผู้อื่นในเรื่องที่เขาเรียนรู้และมีโอกาสที่จะเรียนรู้มาและ
โอกาสทีไ่ดเ้รยีนรู้จากผู้อื่นดว้ย 6) ขัน้น าไปปฏบิตัิจรงิ (I act) ครู
กระตุน้นกัเรยีนใหล้งมอืปฏบิตั ิอนัเป็นการน าความรู ้ทางวทิยาศาสตร์
ทีไ่ดไ้ปใช้ในชวีติประจ าวนั ซึ่งผู้วจิยัคาดหวงัว่าการจดัการเรยีนการ
สอนในรูปแบบดงักล่าวจะท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองกุง
วทิยาคาร สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต 1 เพิม่สงูขึน้ 
 
2) วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  6  ที่ได้ร ับการสอนตามแนวคิด
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม กบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบ
ปกต ิ 
 2.2) เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีน
ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สงัคม กบันกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิ
 
3) สมมติฐานการวิจยั 
 3.1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  

เรือ่ง สารในชวีติประจ าวนั ของนักเรยีนขัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บั
การสอนตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมสูงกว่า
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบปกต ิ
 3.2) ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้  
ประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้ร ับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบปกติ 
 
4) วิธีการด าเนินการวิจยั 
 4.1.)  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 4.1.1) ประชาการ ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่6 ใน
กลุ่มสถานศกึษาเขตพื้นที่ ที ่6 ต าบลศลิา ปีการศกึษา 2559 จ านวน 
10 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนบ้านหนองกุงวทิยาคาร โรงเรยีนบ้านหนอง
หนิ โรงเรยีนบา้นหนองไผ่มอดนิแดง โรงเรยีนบา้นโกทา โรงเรยีนบา้น
ศลิา โรงเรยีนบา้นหว้ยชนั โรงเรยีนบา้นโนนม่วง โรงเรยีนบา้นดงพอง 
โรงเรยีนบา้นเต่านอ และโรงเรยีนบา้นดอนยาง ซึ่งมจีดัการเรยีนแบบ
คละความสามารถของชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนละ 1 หอ้งเรยีน 
 4.1.2) กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่  6 
กลุ่มสถานศกึษาเขตพื้นที่ ที่ 6 ต าบลศลิา  จ านวน  2  ห้องเรยีน คอื 
โรงเรยีนบา้นหนองกุงวทิยาคาร จ านวน 20 คน และ โรงเรยีนบา้นหนิ  
จ านวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) แลว้จบัฉลาก แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 
5) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 5.1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  
 5.1.1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม เรื่อง สารในชวีติประจ าวนั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
6 จ านวน  6  แผน  เวลาทีใ่ช ้ 18  ชัว่โมง  
 5.1.2) แผนการจดัการเรยีนรูปแบบปกติ ใช้เวลาสอน  18  
ชัว่โมง เรื่อง สารในชวีติประจ าวนั ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 6 
แผน  เวลาทีใ่ช ้ 18  ชัว่โมง  
 5.2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  
 5.2.1) แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์ ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 2 
ชุด ชุดละ 30 ขอ้ โดยชุดที ่1 ใชท้ดสอบก่อนเรยีน และชุดที ่2 ใชส้อบ
หลงัเรยีน 
 5.2.2) แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง สารในชวีติประจ าวนั ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
แบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ขอ้ 
 5.3) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (  )  ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าท ี
 
6) สรปุผลการวิจยั 
 6.1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้ร ับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคมเรือ่ง สารในชวีติประจ าวนั สงูกว่านักเรยีนทีไ่ดร้บั
การสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ดงัแสดง
รายละเอยีดตารางที ่1 
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ตารางที ่1: การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

*p<.05 
 
 จากตารางที ่1 สรุปไดว้่า นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการสอน
ตามแนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคมมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นักเรยีนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 6.2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนของนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม สูงกว่า
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
ดงัแสดงรายละเอยีดตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีน 

ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
ความคิด
วิเคราะห ์

กลุ่มทดลอง 
(n=20) 

กลุ่มควบคมุ 
(n=20) t P 

(  ) S.D. (  ) S.D. 
ความส าคญั 6.95 0.83 7.95 0.83 

8.865* 0.000 ความสมัพนัธ ์ 7.05 0.94 5.70 0.98 
หลกัการ 9.65 1.18 5.20 1.01 
*p<.05 
 

 จากตารางที ่2 สรุปไดว้่านักเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัการสอน
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสงัคม มคีะแนนเฉลีย่สูงกว่า
นักเรยีนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
7) อภิปรายผล 
 7.1) จากผลการผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนักเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ร ับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม กบันักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกติ เรื่อง สาร
ในชวีติประจ าวนั พบว่านกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีไ่ดร้บัการสอน
ตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคมมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 จากผลการวจิยั
ดงักล่าว สรุปไดด้งันี้ 
  เพราะการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม (STS)  ตามแนวคดิของ Bryant (1995) 6 
ขัน้ตอน คอื 1) ข ัน้สงสยั (I Wonder) ครูสร้างสถานการณ์เรยีนรู้ที่
ส่งเสรมิการตัง้ค าถาม ตรวจสอบความรูเ้ดมิของนกัเรยีนและน านกัเรยีน
ใหถ้ามค าถาม และบนัทกึค าถามของนักเรยีน 2) ขัน้วางแผน (I plan) 
ครนู านกัเรยีนใหว้างแผนการคน้ควา้และรวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร 
และแหล่งความรูต่้าง ๆ ในการคน้ควา้ 3) ขัน้คน้หาค าตอบ  

(I investigate) ครชู่วยเหลอืช่วยนกัเรยีนในขณะทีน่ักเรยีนท า กจิกรรม
ปฏิบตัิการทดลอง ค้นหาค าตอบจากการอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับ
ขอ้มลูจากแหล่งความรูต่้าง ๆ และวเิคราะห์ขอ้คน้พบ 4) ขัน้สะทอ้น
ความคดิ (I reflect) ครูแนะน านักเรยีนในการสรุปสิง่ที่เขาเรยีนรู้และ 
เชื่อมโยงความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรยีนรู้มาเขา้ด้วยกนั จดัหา
วธิกีารต่าง ๆ ทีน่กัเรยีนจะแสดงความรูค้วามเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ 5) 
ขัน้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (I share) ครูจดัโอกาสให้นักเรยีนได้
แลกเปลีย่น ความคดิกบัผูอ้ื่นในเรือ่งทีเ่ขาเรยีนรูแ้ละมโีอกาสทีจ่ะเรยีนรู้
มาและโอกาสทีไ่ดเ้รยีนรู้จากผูอ้ื่นดว้ย 6) ขัน้น าไปปฏบิตัจิรงิ (I act)  
ครูกระตุ้นนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติ  อันเ ป็นการน าความรู้  ทาง
วทิยาศาสตรท์ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั :ซึง่การจดัการเรยีนการสอนทัง้ 
6 ข ัน้ตอนตามแนวคดิของ Bryant (1995) เป็นการจดัการเรยีนการสอน
ทีม่คีุณภาพ สอดคลอ้งกบัทรงศริ ิ ชยันา [8] ทีก่ล่าวว่าการจดัการเรยีน
การสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม เป็นการสอนที่
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
เชื่อมโยงกนัระหว่างวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม โดยการน า
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ มาสรา้งความสนใจใหก้บัผูเ้รยีนเพื่อใหผู้เ้รยีน
ตัง้ค าถามหรอืปัญหาทีผู่เ้รยีนเป็นผูพ้บ และนกัเรยีนเป็นผูค้น้หาค าตอบ
ดว้ยตนเองและสอดคลอ้งกบั สริลิกัษณ์  ทพิย์ฤาตร ี[9] ไดก้ล่าวไวว้่า 
การสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม คอื การจดัการ
เรยีนการสอน ทีเ่กดิจากสถานการณ์จรงิ ของสงัคมจากสื่อต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้
ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเพื่อคดิแก้ปัญหาในสงัคมในประเดน็ต่าง 
ๆ และสามารถเชื่อมโยงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยใีห้เขา้กบัสงัคมหรอื
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดจากผลกระทบหรือประโยชน์ของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lin และ 
Mintzes [10] ที่ได้ศึกษาผลการสอนประเด็นปัญหาทางสงัคมที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตรท์ีส่่งเสรมิทกัษะการโต้แยง้และประเดน็
ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์เป็นเวลา 8 เดอืน และใหส้อน
เรื่อง วนอุทยานแห่งเมอืงมาเก๊าเป็นเวลา 17 ชัว่โมง นักเรยีนทีไ่ดร้บั
การฝึกการกล่าวอา้งและเหตุผลสนับสนุนตลอดจนการสรา้งการโต้แยง้
คดัค้านเสนอเหตุผลสนับสนุนและมหีลกัฐานยนืยนัการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ติดตามหลังการตอบ
แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์การตอบพบว่า การมทีกัษะการ
โต้แย้งไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงสถิติกับการสอนการฝึกทักษะการ
โต้แย้งที่สมบูรณ์ได้ดีกว่านักเรียนที่มีความสามารถต ่านักเรียนที่มี
ความสามารถสรา้งเหตุผลคดัคา้นมากกว่านกัเรยีนทีม่คีวามสามารถต ่า 
หลังจากการสอนดังกล่ าวมาแล้ว  อย่ างไรก็ตามนักเรียนที่มี
ความสามารถสูงยงัไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับความหมายของ
หลกัฐานและมกัใชเ้หตุผลสนบัสนุนว่าเป็นหลกัฐานและยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสมคดิ  ปัสสาโก [11] ที่ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์โดยใชแ้นวคดิประเดน็วทิยาศาสตร์กบัสงัคม เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรียนและการคิด
วเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยัพบว่านักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ตาม
แนวคดิประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม เรือ่ง การเปลีย่นแปลงของโลก มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทาง
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สถิตทิี่ระดบั .05 และพบว่ามคีะแนนสอบวดัความสามารถในการคดิ
วเิคราะห์แต่ละด้าน คอื ดา้นความส าคญั ความสมัพนัธ์ ด้านหลกัการ
และโดยรวมทัง้หมดสามดา้น มคีะแนนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนข้อค้นพบที่ว่ า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม หลงัเรยีนสูงกว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบ
ปกต ิ

 7.2) จากการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิวเิคราะห์
หลังเรียนของนักเรียนที่ได้ร ับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคม กบันักเรียนที่ได้รบัการสอนแบบปกติพบว่า
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสงัคม มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสูง
กว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารสอนแบบปกติ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 2 จาก
การวจิยัดงักล่าวผลทีป่รากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมากจากผูศ้กึษาคน้ควา้ได้
จดักระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเป็นขัน้ตอน โดยขัน้ที ่1 ข ัน้สงสยั นักเรยีน
รบัรูป้ระเดน็สงัคมทีค่รูอ่านแลว้กเ็กดิความสงสยัอยากรูแ้ละเกดิค าถาม
ในสิง่ทีต่นเองสนใจ คดิว่าสิ่งคอือะไร ท าไมเป็นเช่นนัน้ อยากรูค้ าตอบ 
ขัน้ที ่2 ข ัน้วางแผน นักเรยีนร่วมกนัคดิวางแผนหาค าตอบในค าถามที่
ตนเองสงสยัอยากรูร้่วมกบัเพื่อนว่าจะหาค าตอบไดจ้ากแหล่งความรูใ้ด  
ข ัน้ที ่3 ข ัน้คน้หาค าตอบ นกัเรยีนคดิคน้หาค าตอบจากการวางแผนและ
เน้นการลงมอืปฏิบตัิจรงิและศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมกีารแบ่ง
หน้าที ่มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม มกีารช่วยเหลอืกนัและกนั
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม นักเรยีนมคีวามปฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 
มกีารวางแผนการท างานภายในกลุ่มของตนเองอย่างเป็นระบบ ขัน้ที ่4 
ข ัน้สะทอ้นความคดิ ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ มคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้
ใหน้กัเรยีนคดิสรุปสิง่ทีเ่ขารูแ้ลว้เชือ่มโยงความคดิทางวทิยาศาสตร์สิง่ที่
นักเรยีนรู้มาเขา้ด้วยกนัและคดิหาวธิกีารแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื ท าให้
ผูเ้รยีนไดท้กัษะการคดิแกปั้ญหา คดิวเิคราะหปั์ญหา เชื่อมโยงความคดิ
ทางวทิยาศาสตร์กบัประเด็นทางสงัคมได ้และสามารถน าความรู้หรอื
สถานการณ์บางเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจ าวนัไปใชไ้ด้ในการด ารง
ชพีของตวัเอง ขัน้ที ่5 ข ัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์ ซึ่งในขัน้นี้นักเรยีน
จะตอ้งออกมาน าเสนอผลการคน้ควา้หาค าตอบใหแ้ก่เพื่อนคนอื่นๆ ฟัง 
เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการเรยีนรูจ้ากเพือ่นๆ ต่างกลุ่ม 
ข ัน้ที ่6 ข ัน้น าไปปฏบิตัจิรงิ นกัเรยีนน าความรูไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
โดยการจดัท าแผ่นพบั ให้ความรู้แก่คนในครอบครวัและประชากรใน
ชุมชนของตนเองเพื่อใหชุ้มชนมคีวามสงบสุข ร่มเยน็ อย่างยัง่ยนื ดว้ย
เหตุผลดงักล่าวจงึเป็นการสนบัสนุนขอ้คน้พบทีว่่า ความสามารถในการ
คดิวเิคราะห์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทีเ่รยีนโดยการจดัการ
เรยีนการสอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม หลงัเรยีน
สูงกว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบปกติ เพราะการจดัการเรยีนการ
สอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงัคม มุง่เน้นใหน้กัเรยีนมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ โดยกระบวนการเรยีนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม เน้นให้นักเรียนเป็น
ศนูยก์ลาง หรอื เป็นการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพราะ

ผูเ้รยีนมบีทบาทในการจดัการเรยีนรู ้แต่ครูเป็นผูค้อยให้ค าแนะน าหรอื
อ านวยความสะดวกเท่านัน้ ซึ่งในการเรียนรู้จะเกิดจากการสร้าง
สถานการณ์ขัน้มาหรอืประเด็นทางสงัคมที่ก าลงัเกิดขึ้นจรงิ จงึท าให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับ ยัง
สอดคล้องกบังานวจิยัของอุไร บุญกา้นตง [12] ที่ไดศ้กึษาผลการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ตามแนวคดิประเด็นวทิยาศาสตร์กบั
สงัคม เรือ่ง น ้า ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิวเิคราะห ์ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและการคดิวเิคราะห์ ของนักเรยีนที่เรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์ตามแนวคดิประเด็นวทิยาศาสตร์กบัสงัคม มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และการคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Tasai  
[13] ได้ศกึษาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และสงัคม เป็นนักเรยีนเกรด 10 อายุ 16 ปี จ านวน 101 คน ใน
โรงเรยีนสตรขีองไต้หวนั โดยแบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก
จดัการเรยีนรู้แบบเดมิ กลุ่มที่ 2 เป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า
นักเรยีนกลุ่มทีจ่ดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สงัคม เขา้ใจธรรมชาตธิรรมชาตขิองความรูว้ทิยาศาสตร์มากกว่า กลุ่ม
ทีส่อนแบบเดมิ จากการสมัภาษณ์ระดบัลกึ (In-Dept Interviews) ท าให้
เหน็ว่านักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สงัคม ยอมรบัทฤษฏกีารส ารวจทางวทิยาศาสตร์ และรู้ถงึความส าคญั
ของการปรึกษาร่วมกัน (Social Negotiation) ในชุมชนของ
วทิยาศาสตร ์และผลกระทบของวฒันธรรมทีม่ต่ีอวทิยาศาสตร์สามารถ
ใชก้ระบวนการและยุทธวธิใีนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีด่กีว่า และมเีจต
คติที่ดีกว่าในการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับ 
ทศันีย ์ตรชีาล ี[14] ทีไ่ดท้ าการศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
และผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนค าเหมือดแก้วบ าเพ็ญวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 2 ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2553 กลุ่มเป้าหมายจ านวน  20 คน โดยใช้การจดัการเรยีนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด โดยมจี านวนนักเรยีน 15 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด มคีะแนนสูงกว่ารอ้ย
ละ 70 ของคะแนนเต็มและนักเรยีนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์
ผ่านทีก่ าหนด โดยมจี านวนนักเรยีน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ
นักเรยีนทัง้หมด มคีะแนนสูงกว่ารอ้ยละ 70 ของคะแนนเต็ม และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณทพิา  ต้นสวรรค์  [15] ทีไ่ดศ้กึษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
ประเดน็วทิยาศาสตร์กบัสงัคม เรื่อง ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยแผนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์โดยใชแ้นวคดิ
ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการคดิวเิคราะห์หลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  ดงันัน้จากการวจิยัครัง้นี้พบว่า ในการน าการจดัการเรยีนการ
สอนตามแนวคดิวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม มาใชใ้นการเรยีน
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การสอนนัน้ เป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมี
ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ที่สูงขึ้น และความสามารถในการคดิ
วเิคราะหห์ลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรยีนกลุ่มควบคุม
ทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบปกต ิ
 
8) ข้อเสนอแนะ 
 8.1)  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 8.11) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และสังคม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เวลา
ค่อนข้างมาก ครูผู้สอนควรปรับหรือมีการยืดหยุ่นเวลาตามความ
เหมาะสมและ ต้องเป็นสถานการณ์ที่ตรงกับประเด็นทางสังคม 
เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร ์
 8.1.2) การสร้างสถานการณ์ ควรเหมาะสมกบัเนื้อหาที่เรยีน
และเวลาทีใ่ชใ้นการสอนจะท าใหเ้ขา้ใจในการกระบวนการจดัการเรยีน
การสอนไดอ้ย่างต่อเนื่องจนจบกระบวนการจดัการเรยีนการสอน และ
จะท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนไดด้ยีิง่ข ึน้ 
 8.1.3) ขอ้ค าถามที่ใชถ้ามผู้เรยีนเพื่อให้คดิวเิคราะห์ควรเป็น
การวเิคราะหเ์นื้อหาเรือ่งราว ต่าง ๆ และจะตอ้งครอบคลุม คอืวเิคราะห์
ดา้นความส าคญั ดา้นหลกัการหรอืโครงสรา้ง และดา้นความสมัพนัธ์ จะ
ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ย่างแทจ้รงิ 
 8.1.4) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสงัคมควรเลอืกโดยเนื้อหาทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัปัญหา
ทางสงัคม และเทคโนโลยี ในการใช้ชีวิตประจ าวนัหรือสิ่งที่ใกล้ตัว
ผูเ้รยีนจะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
 8.2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 8.2.1) ควรมกีารวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนตาม
แนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม (STS) ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ 
หรอืในกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น ๆ  
 8.2.2) ปัจจุบนัมแีนวคดิ SSI (Socio Scientific Issues) ซึ่ง
เป็นประเด็นทางสงัคมที่ยงัมกีารถกเถียงกนัอยู่ยงัไม่มขี้อสรุป ที่ต่อ
ยอดจาก STS ในการวจิยัครัง้ต่อไปอาจใชว้ธิกีารสอนตามแนวคดิ SSI 
มาท าการวจิยัเพิม่เตมิ จาก STS  
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บทคดัย่อ  

การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศกึษาทีม่ตี่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) และ 2) ศกึษาขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ กลุ่มตวัอย่างคอืนักศกึษาชัน้ปี
ที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิา Speech and Presentation in English (ENL-
422) ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 75 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนการสอนโดย
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน และแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการประเมนิตนเองใน
การท าโครงงานภาษาองักฤษ สถิตทิี่ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) ผลการวจิยัพบว่า 1)  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัรปูแบบการ
เรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  โดยภาพรวมทัง้ 2 ด้านอยู่ในระดบั
มาก  2) นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการประเมนิตนเองในการท าโครงงาน
ภาษาองักฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3) นักศกึษามกีารฝึกปฏบิตัจิรงิ
ทัง้การสนทนาภาษาองักฤษ การวางแผนการท างาน และการท างานเป็นทมี 
แต่ปัญหาทีพ่บคอืใชเ้วลาในการท าโครงงานเกนิกว่าแผนทีก่ าหนด  
ค าส าคญั: การเรยีนแบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน, การสอนภาษาองักฤษ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were as follows: 1) to study 
satisfaction of TNI students on Project Based Learning Approach; and 
2) to study additional suggestions. Research samples were 75 second-
year TNI students who enrolled Speech and Presentation in English 
(ENL-422) in the first semester of 2016 academic year. The instrument 
used for gathering the data were the questionnaires with rating-scale 
and open-ended question. Statistic used for analyzing the data was 
mean, standard deviation and content analysis. Research findings 
were: 1) Students had a high level of satisfaction towards teaching-
learning process by using Project Based Learning. When considering 
each aspect, teaching materials and teaching techniques were at high 
level; 2) Students had a high level of self-assessment towards 
teaching-learning process by using Project Based Learning; 3) Students 
had experiences in practicing conversation in English in a real situation. 

They also had to plan for the project as well as learn how to work as a 
team. However, Most of students found that they had problems in time 
planning and task distribution.      
Keywords: Project Based Learning, Teaching-Learning Process in 
English 
 
1) บทน า 

การจดัการเรยีนการสอนปัจจุบนัเน้นความส าคญัที่ผู้เรยีน
และใหผู้เ้รยีนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ โดยมรีูปแบบการเรยีนการ
สอนหลายอย่างที่สนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ไดแ้ก่ การเรยีนการ
สอนโดยใช้การสาธติ เกมส์ สถานการณ์จ าลอง ศูนย์การเรยีนรู ้
บทเรยีนแบบโปรแกรม การทดลอง การไปทศันศกึษา การอภปิราย
กลุ่ม การแสดงละครหรอืการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น นอกจากนี้
ปัจจุบนัพบว่ามวีธิกีารสอนทีส่ามารถตอบสนองต่อกระบวนการเรยีนรูท้ี่
เน้นผูเ้รยีนเป็นสาคญัไดเ้ป็นอย่างดเีพราะเป็นวธิกีารสอนทีผู่เ้รยีนเป็น
ผูส้รา้งความรู้ ผู้คน้พบความรู้ ผู้เรยีนมอีสิรภาพ ผู้เรยีนไดร้บัการ
พฒันาแบบองคร์วมดว้ยวธิกีารศกึษาคน้ควา้อย่างเป็นขัน้ตอน มรีะบบ
ระเบยีบในกระบวนการการท างานทีช่ดัเจนคอื การสอนแบบโครงงาน 

วธิกีารสอนแบบโครงงานภาษาองักฤษ เป็นกจิกรรมที่มี
กระบวนการล าดบัข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่ชดัเจน ในแต่ละขัน้ตอน
ผูเ้รยีนมโีอกาสไดใ้ชท้กัษะดา้นต่างๆ สมัพนัธ์กบัเนื้อหาทางภาษาโดย
ธรรมชาต ิเช่น ความรูท้างค าศพัท์ ไวยากรณ์และความรูด้า้นอื่นๆ มา
ฝึกฝนในระหว่างขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (process) จนส าเร็จออกมา
เป็นชิ้นงาน (end product) ซึ่งหมายถงึ เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีน
เรยีนรู้จากการกระท าสิง่ต่างๆ ด้วยตนเอง (learning by doing) 
นอกจากนี้ผู้เรียนยงัเป็นผู้ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นผู้สรุปและ
สรา้งองคค์วามรู ้ดว้ยตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฏคีวามจ าทีว่่าความ
สนใจเป็นพื้นฐานที่ีส าคญัของการจ า [1] ดงันัน้การทีค่นเราจะจดจ าสิง่
ต่างๆไดด้หีรอืไม่นัน้เบื้องแรกอยู่ทีว่่าผูน้ัน้มคีวามสนใจจรงิจงัแค่ไหน 
ถา้สนใจจรงิ ตัง้ใจและลงมอืกระท าปฏบิตัจิรงิๆ ย่อมจะท าใหจ้ าเนื้อหา
เรื่องนัน้ๆ ได้ง่ายและแม่นย ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ความส าคัญของการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานยงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของลดัดา ภู่เกยีรต ิ[2] ว่า
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การเรยีนรู้ในรูปแบบของโครงงานเป็นการจดัโอกาสใหน้ักเรยีนได้ใช้
ความรูค้วามช านาญทีม่อียู่มาประยุกต์ไดอ้ย่างเต็มที่ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ได้ตดัสนิใจด้วยตนเองและมสี่วนร่วมในการคดิกจิกรรม โดยการเป็น
ผูส้รา้งความรู ้แทนทีจ่ะเป็นผูร้บัความรูแ้ต่เพยีงฝ่ายเดยีว ดงันัน้จงึอาจ
กล่าวไดว้่ากจิกรรมการสอนโดยใชโ้ครงงาน เป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิ
และพฒันาทกัษะในทุกๆ ดา้นของผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี
การจดัการเรยีนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรยีนทีเ่ริม่
จากให ้ผูเ้รยีนเลอืกหรอืก าหนดชื่อโครงการทีจ่ะศกึษาดว้ยตนเองตาม
ความสนใจ การจดัท าโครงการ การวางแผนการด าเนินงาน การสรา้ง
เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การด าเนินงานของโครงการ
ตามแผนทีว่างไว้ รวมทัง้เกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์ ขอ้มลู การ
เขยีนรายงานผลโครงการ และน าเสนอผลของโครงการ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสทิธพิล อาจอนิทร์และธรีชยั เนตรถนอมศกัดิ ์[3] ทีไ่ด้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานใน
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
หลกัสตูร 5 ปี ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 1) กระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
โครงการเป็นฐานใน รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ประกอบด้วย การ
วางแผนและจดัท า โครงการศกึษาดา้น หลกัสูตร การไปศกึษาดูงานที่
สถานศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศกึษาดูงาน และการเขยีน
รายงานผลโครงการศกึษาดูงาน รวมทัง้การน า เสนอผลการศกึษา ดู
งาน การจดักระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว ส่งผลให้นักศึกษามคีวามรู ้
ความเขา้ใจใน กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษา ไดท้ราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท า หลกัสูตรสถานศกึษาพร้อมทัง้แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว รวมทัง้ทราบแนวทางใน การน า หลกัสูตร
ไปใช้ และการประเมนิหลักสูตร 2) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักศกึษา ทีเ่รยีนโดยใชโ้ครงการเป็นฐานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 24.72 คดิ
เป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ก า หนดไว้รอ้ยละ 80 และมี
จ านวนนักศกึษาทีผ่่านเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้จ า นวน 41 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไวร้อ้ยละ 75 และ 3) นักศกึษา มี
ความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก 

ซึง่ส านกัวชิาพืน้ฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
ไดก้ าหนดนโยบายในการจดัการเรยีนการสอนใน รายวชิาต่างๆ โดย
เน้นใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนโดยใชแ้หล่งเรยีนรู้ สื่อ เทคโนโลย ี
ต่างๆ เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษาสามารถศกึษาเรยีนรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งความรู้ ทีห่ลากหลาย เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั มกีารบูรณาการ
ทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ทกัษะ คอืทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขยีน รวมไว้ดว้ยกนั ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนไดศ้กึษาค้นควา้จากแหล่ง
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ า
ได ้ คดิเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ไดท้ ากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสรา้ง
องค์ความรู้ดว้ยตนเอง และได้ท ากจิกรรมการเรยีนรู้ ทัง้ในและนอก
หอ้งเรยีน  

ดงันัน้ การที่อาจารย์ผู้สอนจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่จะ
น าไปสู่ความส าเรจ็ตามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัฯ 
จึงจ าเป็นต้องปรับวิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและ
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วจิยัตระหนักในความส าคญัของการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการเป็นฐาน ซึง่เป็นการเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพือ่ใหส้ามารถสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผูว้จิยัจงึ สนใจ
ทีจ่ะศกึษากระบวนการและความพงึพอใจจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ในรายวชิา ENL-422 
Speech and Presentation in English ซึ่งเป็นรายวชิาเลอืกภาษา 
ส านกัวชิาพืน้ฐานและภาษา สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น เพื่อเป็นการ
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ และน าผลการวจิยัทีไ่ดไ้ป ใชใ้นการ
พฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
 2. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี้ เป็นการศกึษาความพึงพอใจใน
การเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพฒันาทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ของนักศกึษา
ชัน้ปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 โดยมปีระชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ  
นักศึกษาชัน้ปีที่  2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Speech and 
Presentation in English (ENL-422) ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2559 จ านวน 75 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ยแบบสอบถาม
จ านวน 2 ชุด แบ่งออกเป็น  
 1.1 แบบสอบถามความพงึพอใจเกี่ยวกบัรูปแบบการเรยีน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมนิความ
พงึพอใจเกีย่วกบักระบวนการเรยีนการสอนและสือ่การสอนของอาจารย์
ผูส้อนโครงงาน 
 1.2 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการประเมนิตนเอง เป็น
แบบสอบถามเพือ่ประเมนิคุณภาพของผูเ้รยีนระหว่างการท าโครงงาน  
 แบบสอบถามคว ามพึงพ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ท า โ ค ร ง ง าน
ภาษาองักฤษ แบบสอบถามความพงึพอใจต่อขัน้ตอนการท าโครงงาน
ภาษาองักฤษ และแบบสอบถามความพงึพอใจต่อกาตรประเมนิตนเอง 
นัน้แบ่งเป็น 2  ส่วน คอื 

ส่วนที ่1 เป็นการแสดงความเหน็แบบมาตราส่วนประเมนิค่า (rating 
scale) โดยแบ่งเกณฑใ์นการประเมนิ ดงันี้ 

คะแนน 5 ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
คะแนน 4 ความพงึพอใจมาก 
คะแนน 3 ความพงึพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 ความพงึพอใจน้อย 
คะแนน 1 ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

ส่วนที ่2 เป็นการแสดงความคดิเหน็แบบปลายเปิด 
 
 



 

744 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยันี้เป็นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยขอ้มลูจากแบบสอบถามนัน้คดัเลอืกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์ จดัหมวดหมู่ ลงรหสัและวเิคราะห์หา
ค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
ก าหนดเกณฑด์งันี้ [4] 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 4.51-5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 3.51-4.50 มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 2.51-3.50 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.51-2.50 มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00-1.50 มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 โดยขอ้มลูเชงิคุณภาพมลีกัษณะเป็นค าบรรยาย ดงันัน้การ
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครัง้นี้ จึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้การ
วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลู ความพึงพอใจเก่ียวกบั

รปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
ตารางที ่1:   แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความ

พงึพอใจเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน โดย
ภาพรวมทัง้ 2 ดา้น 

ดา้น รายการ 
n = 75 

ระดบั 
x  S.D. 

1. กระบวนการเรยีนการสอน 4.02 0.72 มาก 
2. สื่อการสอน 4.07 0.79 มาก 
 รวม 4.05 0.75 มาก 

 
 จากตาราง 1  พบว่า  นักศึกษามคีวามพึงพอใจเกี่ยวกับ

รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  อยู่ในระดบัมาก ( x  
= 4.05, S.D. = 0.70) เมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า มคี่าเฉลีย่อยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น ดา้นสูงสุด ไดแ้ก่ สื่อการสอน ( x  = 4.05, S.D. = 

0.75) และ กระบวนการเรยีนการสอน  ( x  = 4.02, S.D. = 0.72) 

ตามล าดบั 
 

 ตารางที่ 2:   แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจต่อการประเมนิ
ตนเองในการท าโครงงานภาษาองักฤษ 

ขอ้ รายการประเมนิ 
n = 75 

ระดบั 
x  S.D. 

1. การเลอืกเรื่องในการท าโครงงาน 4.51 0.79 มากทีสุ่ด 
2. การก าหนดจดุประสงคข์องการ

ท าโครงงาน 
4.47 0.81 มาก 

3. การก าหนดขัน้ตอนปฏบิตังิาน/
การวางแผน 

4.22 0.77 มาก 

4. มคีวามรูใ้นประเดน็ทีเ่ลอืก
ปัญหา 

3.91 0.89 มาก 

5. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 4.05 0.68 มาก 
6. มคีวามรบัผดิชอบและตรงต่อ

เวลา 
4.11 0.71 มาก 

7. มคีวามสามารถในการสื่อสาร 4.27 0.88 มาก 
8. มคีวามสามารถในการตอบขอ้

ซกัถาม 
4.02 0.91 มาก 

9. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี 4.19 0.88 มาก 
10. มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 4.33 0.55 มาก 
11. ท างานเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 4.15 0.70 มาก 
12. ผลงานเป็นไปตามเกณฑท์ี่

ก าหนด 
4.08 0.69 มาก 

13. มกีารปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิใหด้ี
ยิง่ขึน้ 

4.02 0.78 มาก 

14. มเีหตุผลและยอมรบัขอ้เสนอ
หรอืความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

4.33 0.75 มาก 

15. มคีวามพงึพอใจในตวัโครงการที่
ท า 

4.48 0.68 มาก 

 รวม 4.20 0.76 มาก 

 
จากตาราง 2  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ

ประเมนิตนเองในการท าโครงงานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลี่ย 4.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ส่วนใหญ่มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก โดยรายขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ 
ขอ้ 1  การเลอืกเรื่องในการท าโครงงาน โดยมคี่าเฉลีย่ 4.51 อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ส่วนรายขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ระดบัมากต ่าสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 4 มี
ความรูใ้นประเดน็ทีเ่ลอืกปัญหามคี่าเฉลีย่ 3.91 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลู ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 1. นักศกึษาพบว่าตวัเองได้ฝึกปฏิบตัิ ตวัเองหลายด้าน 
ไดแ้ก่ การอ่านและเขยีนจากการศกึษาคน้ควา้ การพูดจากการน าเสนอ 
อภปิราย และการตดิต่อประสานงาน การท างานเป็นทมี การปรบัตวั
ท างานร่วมกบัเพือ่นในชัน้  
 2. นักศกึษาพบจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค เรื่องเวลา
เนื่องจากต้องเรยีนรูก้ารท ากจิกรรมแบบโครงงานควบคู่ไปกบักบัการ
เรียนการสอนเนื้อหาตามรายวิชาด้วย จึงท าให้นักศึกษาเกิดความ
กดดนัในการท าโครงงาน เพราะการท าโครงงานต้องใช้เวลามากและ
เป็นการท ากจิกรรมนอกชัน้เรยีน ถา้ขาดการวางแผนดา้นเวลาทีด่แีละมี
ระบบ โครงงานอาจเสรจ็ไมท่นัตามก าหนด  
 

สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล  
 จากสรุปผลการวจิยั มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิราย
ผลการวจิยัดงันี้ 
 1. จากผลศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการ
จดัการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 
พบว่า นกัศกึษามคีวามพงึพอใจเกีย่วกบัรูปแบบการเรยีนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ลลดิา ภู่ทอง [5]  ทีร่วบรวมแนวทางในการสอนภาษาทีจ่ะ
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ช่วยให้การสอนเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การสอน
เนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั การจัด
บรบิทใหผู้เ้รยีนเขา้ใจง่าย การจดักจิกรรมทีม่วีตัถุประสงค์ชดัเจน การ
ใชก้จิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดล้งปฏบิตั ิการกระตุน้และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดท้ างานร่วมกนั การสอนดว้ยการบูรณาการหลายทกัษะ การอธบิาย
หลกัไวยากรณ์ที่เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหา การหลกีเลีย่งการแกไ้ขค าผดิทุก
ครัง้ และการสอดแทรกความรูด้า้นวฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัภาษาทีผู่เ้รยีนที่
สมจรงิ นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นปรากฏผลดงันี้ 

1.1 ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน พบว่านักศกึษามคีวาม
พงึพอใจเกีย่วกบัรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานอยู่
ในระดบัมาก ซึ่งตรงกบัทีล่ดัดา ภู่เกยีรต ิ [6] กล่าวว่า โครงงานเป็น
วธิกีารเรยีนรู้ที่เกดิจากความสนใจของผู้เรยีน เน้นความส าคญัของ
กจิกรรมทีผู่้เรยีนลงมอืปฏบิตัิศกึษาคน้คว้าดว้ยตนเอง โดยใช้ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน า ปรกึษา การดูแลของ
ผูส้อนหรอืผูเ้ชีย่วชาญ จนไดข้อ้สรุปหรอืผลการศกึษา ซึ่งการจดัการ
เรยีนการสอนแบบโครงงานตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อและหลกัการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คือต้องเชื่อมัน่ในศกัยภาพการเรียนรู้ของ
ผูเ้รยีนภายใตห้ลกัของการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

1.2 ด้านสื่อการสอน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
เกีย่วกบัรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐานอยู่ในระดบั
มาก อาจเป็นเพราะว่าการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีม่ปีระสทิธภิาพ
และท าให้ผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้ที่แท้จริงนัน้ผู้เรียนควรจะต้องมี
ความรูเ้กีย่วกบัภาษา มโีอกาสทดลองฝึกการใชภ้าษาทีเ่รยีนมาเพื่อจะ
ไดน้ าภาษาทีเ่รยีนรูม้าแลว้ใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างอสิระ 
ซึ่งโครงงานเป็นกิจกรรมเชื่อมต่อระหว่างภาษาที่เรยีนมากบัการน า
ภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง เป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความ
รบัผดิชอบในการเรยีนรูภ้าษาดว้ยตวัเอง  
 2. จากผลการศกึษาความพงึพอใจต่อการประเมนิตนเองใน
การท าโครงงานภาษาองักฤษ พบว่านักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการ
ประเมนิตนเองในการท าโครงงานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึ่งรายขอ้ที่มคี่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ การเลอืกเรื่องในการท า
โครงงาน โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัสุธาทพิย ์
สุดหนองบวั [7] ทีก่ล่าวว่าโครงงานท าใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสปฏสิมัพนัธ์
กบัโลกการเรยีนภาษาไดจ้รงิ ทัง้ในดา้นเนื้อหา และการใชภ้าษาเป็นสื่อ
ในการท ากจิกรรมตามโครงงาน ผูเ้รยีนมโีอกาสเลอืกและตดัสนิใจดว้ย
ตนเอง รู้จกัยอมรบัความคดิเห็นของผู้อื่น เป็นการสร้างแรงจูงใจและ
ความสนใจให้กบัผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้โครงานภาษาองักฤษ
ยงัช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการปฏบิตังิาน มวีธิกีารท างานอย่าง
เป็นระบบ ท างานตามแผนทีว่างไว ้มคีวามคดิรเิรีม่สรา้งสรรค์ รูจ้กัการ
ท างานเป็นกลุ่ม และมคีวามเชื่อมัน่กล้าแสดงออก ดงันัน้กจิกรรมการ
เรียนการสอนแบบเน้นโครงงานนับว่าเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนภาษา 
 จงึอาจกล่าวสรุปไดว้่าการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning) จงึเป็นแนวทางเลอืกหนึ่งที่จ าเป็น
อย่างยิง่ทีผู่ส้อนทุกระดบัการศกึษาทัง้ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา
และอุดมศกึษา ควรน าไปใชเ้ป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถของผูเ้รยีนโดยการค้นหาความรูด้้วยตนเองดว้ยการท า 

โครงการ อย่างไรก็ตามสิ่งส าคญัที่ผู้สอนทุกคนจะต้องมีคือความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมโครงการ
ในการพฒันาผูเ้รยีน เพราะกจิกรรมโครงการถอืว่าเป็นกจิกรรมทีส่นอง
ต่อกระบวนการเรยีนรู้ ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัไดเ้ป็นอย่างด ีและยงั
เป็นกจิกรรมทีค่รทูุกคนสามารถประยุกต์ ใชไ้ดก้บัการเรยีนการสอนใน
ทุกรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะน าความรู้เหล่านัน้มา
ประยุกต์ใชก้บัชวีติจรงิไดเ้ป็นอย่างดแีละสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนืที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชวีิต (Life-
Long Education) [8] 

3. จากผลการศกึษาขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ พบว่า 
 3.1 ข้อดีของรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานที่
นักศกึษาพบคือมกีารฝึกปฏิบตัิจรงิทัง้การสนทนาภาษาองักฤษ การ
วางแผน และการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น เนื่องจากโครงงานภาษาองักฤษ
ตอบสนองความสามารถของผู้เรยีนทุกระดบัให้ท ากจิกรรมร่วมกนัได้
โดยที่ทุกคนเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
แตกต่างกนัไปตามความสนใจและความต้องการ อาจมบีา้งทีผู่เ้ร ียนซึ่ง
เป็นสมาชิกของกลุ่มบางคนด้อยในเรื่องของการใช้ภาษา แต่มี
ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษหรือมคีวามรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระ โดยต่างคนมกีารพึง่พาอาศยักนั 
 3.2 นักศกึษาพบปัญหาและอุปสรรคของหลกัรูปแบบการ
เรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ได้แก่ เวลาในการท าโครงงาน 
และการวางแผนการท างานเป็นทมี ซึ่งวตัถุประสงค์หลกัของการท า
โครงงานถูกพฒันาขึน้เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันากระบวนการคดิของ
ตนเอง สามารถลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นกระบวนการ และเห็นคุณค่าในตนเอง ดงันัน้
โครงงานภาษาองักฤษเป็นบูรณาการทกัษะทางภาษา มกีารแกปั้ญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในการ
แสวงหาความรูอ้ื่นๆ ต่อไป 
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