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สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน ได้เริม่ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมไปถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ในรูปแบบของสหวิทยาการ เพื่อเป็ น
การประชุมแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการและงานวิจยั ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยั ครัง้ ที่ 1 ในปี
พ.ศ. 2554 ครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2556 และครัง้ ที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 ภายใต้ช่อื TNIAC (Thai-Nichi Institute of
Technology: Academic Conference)
โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ ทางคณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ จัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครัง้ ที่ 4 ภายใต้หวั ข้อ “การจัดการวิจยั เชิง
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (The TNI Academic Conference 2017 on the topic of
“Managing innovative researches to drive Thailand 4.0) เพื่อให้นกั ศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน นักวิจยั จาก
สถาบันต่างๆ ได้นาเสนอผลงานวิจยั ที่นาไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจยั ต่อไปในอนาคต
ในการประชุมครัง้ นี้ มีบทความส่งเข้าร่วมการพิจารณา จานวน 217 บทความ และมีบทความที่ผ่าน
การพิจารณาจากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ และได้ร บั การตัด สิน ให้น าเสนอในการประชุ ม วิช าการครัง้ นี้ จ านวน 130
บทความ จากสถาบันต่างๆ ภายในประเทศ ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นบทความทีม่ คี ุณภาพทัง้ สิน้
ขอขอบคุณ บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) มูลนิธ ิ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ทีใ่ ห้การสนับสนุนการประชุมวิชาการครัง้ นี้
ขอขอบคุ ณ ผู้น าเสนอผลงานและผู้เ ข้า ร่ว มการประชุม วิช าการทุก ท่าน ขอขอบคุ ณ ผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิท่ี
ประเมินบทความ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ และบุคลากรทุกท่านทีม่ สี ่วนร่วมในการทาให้การจัดการ
ประชุมวิชาการ ได้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป็ นอย่างดีทุกประการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม
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Keynote Speaker
ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั
(ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
"บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม
กับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0"

ดร. ยุทธศักด์ ิ สุภสร
(ผูว้ ่าการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย)
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
"การเพิ ม่ ขีดความสามารถของธุรกิ จท่องเทีย่ ว
กับการเข้าสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0"
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รายชื่อผูป้ ระเมินบทความ (Reviewers)
รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.ณัฐสิทธิ ์ เกิดศรี
รศ.ดร.นภาพร ขันธนภา
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
รศ.ดร.สกนธ์ คล่องบุญจิต

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บพิตรพิมขุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล
รศ.เกรียงศักดิ ์ ขันธนภา
รศ.ผจงศักดิ ์ หมวดสง
ผศ.ดร.จักร ติงศภัทยิ ์
ผศ.ดร.ชัยชนะ ตีรสุกติ ติมา
ผศ.ดร.ชาย ชมภูอนิ ไหว
ผศ.ดร.ชุมพล ยวงใย
ผศ.ดร.ฐิตพิ ร เลิศรัตน์เดชากุล
ผศ.ดร.ณยศ คุรกุ จิ โกศล
ผศ.ดร.ดารงเกียรติ รัตนอมรพิน
ผศ.ดร.ทายวุฒ ิ โพธิ ์ทองแสงอรุณ
ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
ผศ.ดร.บารุง โตรัตน์
ผศ.ดร.รชตะ รุง่ ตระกูลชัย
ผศ.ดร.รุจภิ าส โพธิ ์ทองแสงอรุณ
ผศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจินดา
ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
ผศ.ดร.วิมล แสนอุม้
ผศ.ดร.วิสุทธิ ์ สุพทิ กั ษ์
ผศ.ดร.วุฒ ิ สุขเจริญ
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ผศ.ดร.ศักดิ ์ระวี ระวีกุล
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยพุ นิ พานิช
ผศ.ดร.พิพฒ
ั น์ ชัยวิวฒ
ั น์วรกุล
ผศ.ดร.มนัสชนก จงประสิทธิ ์พร
ดร.ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว
ดร.ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์
ดร.ทรงกลด เจริญพร
ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ ์
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ดร.นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์
ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
ดร.ปาลีรฐั เลขะวัฒนะ
ดร.พชรพล ตัณฑวิรฬุ ห์
ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ
ดร.ภิญรดา แก้วเขียว
ดร.รุง่ อรุณ กระแสร์สนิ ธุ์
ดร.ฤทธี ชูเกียรติ
ดร.สุรสิทธิ ์ อุดมธนวงศ์
ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
ดร.เอิบ พงบุหงอ
Dr.Yu-Chin Wen

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
บริษทั ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ห้างหุน้ ส่วน ที เค เทรนนิ่ง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
บริษทั สยามดนตรียามาฮา จากัด
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
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เวลา
08.30-09.00
09.00-09.10
09.10-09.30
09.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.45
11.45-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45
เป็ นต้นไป

กาหนดการ
ลงทะเบียน ณ โถงอาคาร A ชัน้ 2
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ/ประธานจัดการประชุม
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ณ อาคาร A ชัน้ 6 ห้อง A601
รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ ประธานการประชุมวิชาการ
กล่าวเปิ ด การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2017
Keynote Speaker-1: ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
ปาฐกถาพิเศษ "บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมกับการเข้าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0"
พักรับประทานอาหารว่าง
Keynote Speaker-2: ดร.ยุทธศักดิ ์ สุภสร (ผูว้ ่าการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย)
ปกฐกถาพิเศษ "การเพิม่ ขีดความสามารถของธุรกิจท่องเทีย่ วกับการเข้าสูย่ ุคไทยแลนด์ 4.0"
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร A ชัน้ 3
นาเสนอผลงานวิจยั 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
050
044
170
010
055
136
001
13.00-13.15
073
063
172
012
061
141
005
13.16-13.30
105
111
173
015
077
152
040
13.31-13.45
107
112
174
017
085
164
045
13.46-14.00
137
119
177
018
088
166
051
14.01-14.15
142
125
209
019
091
167
165
14.16-14.30
พักรับประทานอาหารว่าง
144
148
210
022
094
169
100
14.45-15.00
151
043
109
191
102
15.01-15.15
178
054
115
193
106
15.16-15.30
180
204
15.31-15.45
G1: กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and technology)
G2: กลุ่มดิจติ อล และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and digital technology)
G3: กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบ (Design and engineering technology)
G4: กลุ่มบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Innovative management and business technology)
G5: กลุ่มภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และการเรียนรู้ (Linguistics, social science and learning technology)
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เวลา
08.30-09.00
09.00-09.10
09.10-09.30
09.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.45
11.45-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45
เป็ นต้นไป

กาหนดการ
ลงทะเบียน ณ โถงอาคาร A ชัน้ 2
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ/ประธานจัดการประชุม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ณ อาคาร
A ชัน้ 6 ห้อง A601
รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ ประธานการประชุมวิชาการ
กล่าวเปิ ด การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2017
Keynote Speaker-1: ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ปาฐกถาพิเศษ "บทบาทของ
กระทรวงอุตสาหกรรมกับการเข้าสูไ่ ทยแลนด์ 4.0"
พักรับประทานอาหารว่าง
Keynote Speaker-2: ดร.ยุทธศักดิ ์ สุภสร (ผูว้ ่าการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย) ปกฐกถาพิเศษ "การ
เพิม่ ขีดความสามารถของธุรกิจท่องเทีย่ วกับการเข้าสูย่ ุคไทยแลนด์ 4.0"
พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร A ชัน้ 3
นาเสนอผลงานวิจยั 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
004
006
036
053
092
066
016
13.00-13.15
009
030
039
056
098
076
027
13.16-13.30
011
031
041
057
104
083
028
13.31-13.45
024
032
070
079
208
093
042
13.46-14.00
048
033
078
087
214
110
059
14.01-14.15
067
211
084
089
215
060
064
14.16-14.30
พักรับประทานอาหารว่าง
108
206
129
156
200
185
065
14.45-15.00
114
207
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079 การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Vacuum Pump ด้วยระบบการผลิตแบบโต
โยต้า
ชัชวาลย์ สุวรรณสิงห์ และ ปาลีรฐั เลขะวัฒนะ
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087 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารของรัฐในประเทศไทยด้วย
แบบจาลอง ACSI
นคภร ธนัตพรกุล,และ สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต
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089 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ และการยอมรับนวัตกรรม ในผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกายจากวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศกึ ษา
ในงานแสดงสินค้า โอทอปภูมปิ ั ญญาไทยก้าวไกลสูส่ ากล
ตวงพร เหลาไชย และ กรทิพย์ วัชรปั ญญาวงศ์ เตชะเมธีกลุ
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156 การศึกษาระบบการตลาดปลาสวยงามญีป่ ่ ุน ในมุมมองผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเพือ่ พัฒนาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
พิพฒ
ั น์พงษ์ ก้อนกัน้ และ อรุณลักษณ์ วิทยวิจนิ
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159 การวิจยั ประเมินหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2556) คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ ุน
ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว และ คมพัชญ์ สิรถิ ริ พิทกั ษ์
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186 การเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุน้ ทีม่ มี ลู ค่ารวมสูงสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่
ละจังหวะของการลงทุน ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558
สมบัติ วรินทรนุวตั ร, ก้องเกียรติ วีระอาชากุล และ วสันต์ จันทร์สจั จา
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196 การประเมินผลโครงการ การสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา กรณีศกึ ษา : คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ ่ ุน
อลงกรณ์ ประกฤติพงศ์
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092 หลักสูตรฝึกอบรมโค้ชลีนบนพืน้ ฐานสมรรถนะ
อังสนา กลิน่ พิพฒ
ั น์, และ จักร ติงศภัทยิ ์
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098 การประเมินความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุร ี
ฐิตารีย์ ฉ่องสวนอ้อย, สุกลุ พัฒน์ คุม้ ไพศาล, และ คัตเขต บุนนาค
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104 ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ นาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
บุษบา ชานาญศรายุทธ

592

208 ความเชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วญีป่ ่ ุน เกาหลีใต้ ต่อเสถียรภาพของจุดหมายปลาย
ทางการท่องเทีย่ วประเทศไทย
วนิดา วาดีเจริญ และรังสรรค์ เลิศในสัตย์
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214 ปั จจัยทีส่ ง่ ผลให้ของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ ุนพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางในประเทศ
ไทย
วนิดา วาดีเจริญ และกุลธิดา หิมะคุณ
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215 โครงการสารวจแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมในประเทศไทย 10 อันดับ ของนักท่องเทีย่ ว
ญีป่ ่ ุน และเกาหลีใต้
วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์, เอิบ พงบุหงอ, สมชาย เลิศภิรมย์สขุ ,
และ สมบัติ ทีฆทรัพย์
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200 การเพิม่ ประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่ งจักรในสายการผลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า
มาลัย เปาะจิ และ จักร ติงศภัทยิ ์
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201 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทางานกับประสิทธิภาพการทางาน : กรณีศกึ ษา
บริษทั ญีป่ ่ นุ แห่งหนึง่
ธนนาถ ศรีจติ พิพฒ
ั น์กลุ และ บุญญาดา นาสมบูรณ์
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203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผูน้ าส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศกึ ษา
องค์กรธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Measurement &
Control) สัญชาติญป่ี ่ ุน
สิรริ กั ษ์ ศิรมิ าสกุล และ บุญญาดา นาสมบูรณ์
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212 การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกศึกษาและการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนของหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ ุน
คมพัชญ์ สิรถิ ริ พิทกั ษ์, และ บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
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G4-7 [D603]
066 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบมูเดิลคลาวน์ วิชาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น สาหรับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ยุรนันท์ มูซอ, สาเรศ วันโสภา, และ สัณฑวุฒ ิ ตุลารักษ์
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076 การประยุกต์หลักการผลิตแบบลีนเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิตชิน้ งาน Rotary Valve
สุระ ศุภศิลป์ และ จักร ติงศภัทยิ ์
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083 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติและความตัง้ ใจในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะโดยใช้แบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยี
วีระพล มีมงคล และ ธันยมัย เจียรกุล

649

093 การศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยการส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สุเมธ สันถวชาคร และ ธันยมัย เจียรกุล
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110 วิเคราะห์ภมู ศิ าสตร์การตลาดเชิงทาเลทีต่ งั ้ เพือ่ ประเมินการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยประเภท
คอนโดมิเนียมด้านราคาในพืน้ ทีเ่ มืองกรุงเทพมหานคร
ชญาณี โกวาภิรตั ,ิ มานัส ศรีวณิช, ดารงศักดิ์ รินชุมภู และ ชาคริน เพชรานนท์
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060 การศึกษาปั ญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศกึ ษา: บริษทั ผลิตชิน้ ส่วน
ยานยนต์
อนุวตั เจริญสุข, พงศ์ศกั ดิ์ สายธัญญา, เอิบ พงบุหงอ
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185 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการมุง่ เน้นตลาด การมุง่ เน้นการเรียนรู้ และ
ความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา
อนุวตั สงสม และ ณฌา ขวัญมณี
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197 ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อประสิทธิผลของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลในเขตภาคกลางตอนบน
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
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199 ความพร้อมของผูป้ ระกอบการไทยต่อ ISO 9001 ฉบับปี 2015
ปวันรัตน์ บุตรธนู, และ จักร ติงศภัทยิ ์
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202 ภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน: กรณีศกึ ษาบริษทั ญีป่ ่ ุน
แห่งหนึ่ง
สุภคั นาคธรรมาภรณ์ และ บุญญาดา นาสมบูรณ์
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016 Learning applied Boolean algebra by AgSTEM for training of 21st century
learning skills
Weera Yukunthorn, Sathit Sivilaiz, Umavadee Srikasetsarakul
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027 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
ธณัฐชา รัตนพันธ์, สรเดช ครุฑจ้อน, และ มนต์ชยั เทียนทอง
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028 บ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ณัฐธิดา พวงเพ็ชร, ดุสติ ธร งามยิง่ และอรวิกา ศรีทอง
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042 Multi-Modality Learning: Overview and Its Effects on Learner Engagement in
the Twenty-First Century
Sojira Karnasuta
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059 การพัฒนาสือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง เรือ่ ง การบวก และการลบในวิชา
คณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
รวีพร จรูญพันธ์เกษม, สรเดช ครุฑจ้อน, และ กฤช สินธนะกุล

714
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064 ระบบเสริมสร้างการเรียนรูข้ องเด็กออทิสติก
นราวิทย์ ศรพลทัน, จาตุรนต์ พรลาภวิวฒ
ั น์ยงิ ่ , และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ

719

065 ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรือ่ งวัสดุและสมบัตขิ องวัสดุ ทีม่ ตี ่อ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 กลุ่มโรงเรียนนางิว้ โนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น
วริศรา กัณหาสร้อย, ดวงเดือน พินสุวรรณ์ และ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

724

075 ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรือ่ ง สิง่ แวดล้อม ทีม่ ตี ่อทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จังหวัดภูเก็ต
กฤษฎา หัดหรอ, จุฬารัตน์ ธรรมประทีป และ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
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123 ผลการใช้วธิ กี ารสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรือ่ งสารใน
ชีวติ ประจาวัน ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 กลุ่มสถานศึกษา
เขตพืน้ ที่ ที่ 6 ศิลา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จังหวัด
ขอนแก่น
วรางคณา บุญน้อม, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, และ ดวงเดือน พินสุวรรณ์
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216 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็ นฐานเพือ่ พัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ ุน
วิภาณี เพ็งเนตร
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การใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (น้าร้อน, สารละลายคลอรีนไดออกไซด์, ฟอง
ก๊าซขนาดไมโคร) ต่อการยับยัง้ การเจริญเติบโตของจุลินทรียป์ นเปื้ อนและ
รักษาคุณภาพของผักกาดหอม ‘คอส’ ตัดแต่งพร้อมบริโภค
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
ปาริฉตั ร แซ่ล่าย1 ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ1,2 วาริช ศรีละออง1,2 ผ่องเพ็ญ จิตอารียร์ ตั น์1,2 และ อภิรดี อุทยั รัตนกิจ1,2
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี (บางขุนเทียน)
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 101501
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 104002
fonparichat@hotmail.com

บทคัดย่อ

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.

ั หาที่ส าคัญ ในผัก ผลไม้ต ัด แต่ งพร้อมบริโภคคือ จุลิน ทรีย์
ปญ
ปนเปื้ อ น การเกิด สีน้ า ตาลที่บ ริเ วณรอยตัด งานวิจยั นี้ จึง ศึก ษาการใช้
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล ได้แก่ น้ าร้อน สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ และฟอง
ก๊าซขนาดไมโคร ต่อการลดปริมาณจุลนิ ทรีย์ปนเปื้ อนละรักษาคุณภาพของ
ผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภค ผลการศึกษาพบว่า การใช้น้ าร้อน
(50ºC) ร่วมกับสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ (50ºC+ClO2) และการใช้น้ า
ร้อ นร่ ว มกับ สารละลายคลอรีน ไดออกไซด์ แ ละฟองก๊ า ซขนาดไมโคร
(50ºC+ClO2+MBs) มีป ระสิทธิภ าพอย่างยิ่ง ในการยับ ยัง้ การเจริญ ของ
เชือ้ จุลนิ ทรีย์ปนเปื้ อนตลอดอายุการเก็บรักษาเป็ นเวลา 12 วัน นอกจากนี้
ในทุก ชุด การทดลองที่ม ีการใช้น้ าร้อนสามารถช่วยลดการเกิด สีน้ าตาลที่
บริเ วณรอยตัด ส่ ง ผลให้ ม ีค่ า การยอมรับ ของผู้ บ ริโ ภคสู ง ที่ สุ ด การใช้
50ºC+ClO2+MBs ยังสามารถช่วยรักษาปริมาณวิตามินซี ความสามารถใน
การต้านอนุมลู อิสระของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคในระหว่างการ
เก็บรักษา
คาสาคัญ: เทคโนโลยีเฮอร์เดิล, น้าร้อน, คลอรีนไดออกไซด์, ฟองก๊าซ
ขนาดไมโคร, ผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภค

1) บทนา
ผัก กาดหอมตัด แต่ ง พร้อ มบริโ ภคก าลังเป็ น ที่นิ ย มของ
ผู้บ ริโภคอย่ างมาก โดยเฉพาะกลุ่ มผู้บ ริโภคที่ห ัน มาสนใจสุ ข ภาพ
เนื่องจากผักกาดหอมมีปริมาณแคลอรี่ ไขมัน และโซเดียมต่ า อีกทัง้
ยังมีไฟเบอร์ ธาตุเหล็ก และวิตามินซีสูง [1] โดยนิยมรับประทานสด
หรือรับประทานร่วมกับน้าสลัดพร้อมกับผักและผลไม้หลากหลายชนิด
ผักกาดหอมคอสเป็นผักกาดหอมชนิดหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมทัง้ ในและ
ต่างประเทศ และมีอตั ราการผลิตเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะผักตัดแต่งพร้อม
ั หาส าคัญ ของ
บริโ ภคมีก ารขยายตัว สู ง ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ป ญ
ผัก กาดหอมตัด แต่ ง คือ การเกิด สีน้ า ตาลที่บ ริเวณรอยตัด และการ
ปนเปื้ อ นของเชื้อ จุล ิน ทรีย์ ซึ่งเกิดจากของเหลวต่ างๆ จากภายใน
เซลล์รวไหลออกมาจากบาดแผล
ั่
โดยเฉพาะสารประกอบฟี นอลิก ที่
รัวไหลออกมายั
่
งบริเวณรอยตัดและเปลีย่ นเป็ นสีน้ าตาล (Browning)
เมื่อสัมผัสกับอากาศ ส่งผลให้ผกั ตัดแต่งพร้อมบริโภคมีอายุการเก็บ
รักษาสัน้ ลงและไม่เป็ น ที่ย อมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ข องเหลว
ต่างๆ จากภายในเซลล์ทร่ี วไหลออกมายั
ั่
งมีสารอาหารต่างๆ ทีจ่ าเป็ น
ต่ อการเจริญ เติบ โตของเชื้อ จุล ิน ทรีย์และจะกลายเป็ น แหล่งอาหาร
สาหรับการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ ส่งผลให้ผกั มีลกั ษณะปรากฏไม่

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

20

เป็นทีต่ อ้ งการหรือแสดงการเน่ าเสียในทีส่ ุด จากปญั หาดังกล่าวจึงเกิด
ั
การศึกษาเพือ่ หาวิธกี ารลด หรือแก้ไขปญหาดั
งกล่าว
สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) เป็นสารออกซิไดซ์ท่ี
มีคุณ สมบัติในการฆ่าเชื้อ จุล ิน ทรีย์ไ ด้ [2] โดยการแพร่ผ่ านเยื่อ หุ้ม
เซลล์และยับยัง้ กระบวนการเผาผลาญอาหารของเชื้อจุลนิ ทรีย์ [3] ทา
ให้จุลนิ ทรีย์ตายในที่สุด นอกจากนี้ ClO2 ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่า
เชือ้ จุลนิ ทรีย์สงู กว่าสารละลายคลอรีน (Cl2) ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม และ
ไม่จบั กับไนโตรเจนทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของสารประกอบอินทรีย์อ่นื ๆ
หรือแอมโมเนีย จนเกิดเป็ น สารก่อมะเร็ง (Carcinogenic byproduct)
[4-5]
น้ าร้อนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีน่ ักวิจยั หันมาให้ความสนใจ
ศึก ษาผลของการจุ่ ม ผลิต ผลหลัง การเก็บ เกี่ย ว และพบว่ า การจุ่ ม
ผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ วน้าร้อนสามารถลดปริมาณจุลนิ ทรียป์ นเปื้อน
ลดการสูญเสียทางด้านคุณภาพ และการเพิ่มอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตผลภายหลังการเก็บเกีย่ ว [6] อีกทัง้ น้าร้อนยังสามารถป้องกันการ
เกิดสีน้ าตาลของผัก และผลไม้ต ัดแต่ ง โดยป้ อ งกัน การเพิ่มขึ้น ของ
กิ จ ก รร ม เอ น ไซ ม์ Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) ที่ ถู ก
เหนี่ย วน าจากบาดแผล ซึ่งเป็ น เอนไซม์ส าคัญ ของในกระบวนการ
สร้าง Polyphenol [7] ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเกิดสีน้าตาล
ฟ อ งก๊ าซ ข น าด ไ ม โค ร (Micro-bubbles; MBs) เป็ น
เทคโนโลยีผ ลิต ฟองก๊าซขนาดเล็ก มีพ้นื ที่ผ ิวจาเพาะและอัต ราการ
ละลายสูง สามารถเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของการละลายก๊ าซในน้ า ได้
รวมถึงอนุ มลู อิสระไฮดรอกซิล (OH.) ของฟองก๊าซขนาดไมโครทีเ่ กิด
จากกระบวนการสลายตัวของฟองก๊าซในตัวกลางทีเ่ ป็ นของเหลว [8]
อาจจะทาให้เซลล์ของเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ กิดความเสียหายได้
ดังนัน้ วัต ถุประสงค์ของการวิจยั นี้ค ือศึกษาผลของการใช้
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล (น้ าร้อน สารละลายคลอรีนไดออกไซด์และฟอง
ก๊าซขนาดไมโคร) เพือ่ ลดปริมาณจุลนิ ทรียป์ นเปื้อนและรักษาคุณภาพ
ของผักกาดหอม ‘คอส’ ตัดแต่งพร้อมบริโภค

ั่
ผ่ า นเครื่อ งป นเหวี
่ ย ง และบรรจุ ใ นบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ แ อคที ฟ (Active
Packaging) (มีการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนเท่ากับ 12,000-14,000 m2
/day, ความหนา 25 ไมโครเมตร) ถุงละ 70 กรัม ทาการปิดผนึกด้วย
ความร้อนและนาไปเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูม ิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
12 วัน แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้า (ถุง) จากนัน้ ทาการสุ่มตัวอย่าง
เพื่อวิเคราะห์ปริมาณจุลนิ ทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (การ
เปลี่ย นแปลงค่ าสี a* value บริเวณรอยตัด และค่ าการยอมรับ ของ
ผู้บริโภคทางด้านการเกิดสีน้ าตาล (5 คะแนน = ไม่ปรากฏสีน้ าตาล
บริเวณรอยตัด 0% ถึง 1 คะแนน = ปรากฏสีน้ าตาลบริเวณรอยตัด
76-100%) กลิน่ ผิดปกติและการยอมรับโดยรวม (5 คะแนน = ชอบ
มากทีส่ ุด ถึง 1 คะแนน = ไม่ชอบมากทีส่ ุด) และการเปลีย่ นแปลงทาง
เคมี (ปริ ม าณ คลอ โรฟิ ล ล์ วิ ต ามิ น ซี ฟี น อ ลิ ก ควิ โ น น แล ะ
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ) ของผักกาดหอมคอสตัดแต่ ง
พร้อมบริโภคทุกๆ 3 วัน
ว างแ ผ น ก าร ท ด ล อ งแ บ บ Completely randomized
design (CRD) จานวน 3 ซ้า โดย 1 ถุงเท่ากับจานวน 1 ซ้า
ผลการทดลองที่ ไ ด้ น ามาวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
Analysis of Variance (ANOVA) และเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ย โดยวิธี
Duncan's Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรม SAS
3) ผลการทดลอง
3.1) ปริ มาณเชื้อจุลินทรีย์
ผัก กาดหอมคอสไฮโดรโปนิ ก ส์ ม ีป ริม าณเชื้อ จุ ล ิน ทรีย์
เริ่มต้น เท่ ากับ 2.47 logCFU/gFW เมื่อ น ามาผ่ านกระบวนการล้าง
ด้ว ยน้ าประปา, 50ºC และ 50ºC+MBs พบว่าปริม าณเชื้อ จุล ิน ทรีย์
ลดลงเพีย งเล็กน้อ ยและไม่มคี วามแตกต่ างกัน อย่ างมีนัยส าคัญ ทาง
ส ถิ ติ ต ล อ ด ก า ร เก็ บ รั ก ษ า ใ น ข ณ ะ ที่ 50ºC+ ClO2 แ ล ะ
50ºC+ClO2+MBs สามารถลดปริมาณเชื้อ จุล ินทรีย์ได้ทงั ้ หมดตลอด
การเก็บรักษา โดยมีปริมาณเชือ้ จุนทรีย์ต่ากว่าเกณฑ์การนับ (25-300
โคโลนี) ไม่สามารถนับจานวนโคโลนีได้ (<25 โคโลนี) ตลอดการเก็บ
รักษา

2) วิ ธีการทดลอง
สุ่มและคัดเลือกผักกาดหอมคอสไฮโดรโปนิกส์ทป่ี ราศจาก
โรคและแมลงเข้าทาลายมาทาการล้างทัง้ ต้นด้วยน้าประปา แล้วหันให้
่
เป็ น ชิ้น ขนาด 3 ซม. และน าไปล้างด้ว ยวิธีก ารต่ างๆ โดยแบ่งเป็ น
5 ชุดการทดลอง คือชุดการทดลองที่ 1 ล้างด้วยน้ าประปา เป็ นเวลา
5 นาที (ชุดควบคุม), ชุดการทดลองที่ 2 ล้างด้วยน้ าร้อนอุณหภูม ิ 50
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที (50ºC), ชุดการทดลองที่ 3 น้ าร้อน
อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 นาที ร่วมกับฟองก๊าซขนาด
ไมโคร เป็ น เวลา 5 นาที (50ºC+MBs), ชุด การทดลองที่ 4 ล้างด้ว ย
น้ า ร้อ นอุ ณ หภู ม ิ 50 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 1 นาที ร่ ว มกั บ
สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ความเข้มข้น 10 ppm เป็ นเวลา 5 นาที
(50ºC+ClO2), ชุดการทดลองที่ 5 ล้างด้วยน้ าร้อนอุณหภูม ิ 50 องศา
เซลเซีย ส เป็ น เวลา 1 นาที ร่ว มกับ สารละลายคลอรีน ไดออกไซด์
ความเข้ม ข้น 10 ppm และฟองก๊ าซขนาดไมโคร เป็ น เวลา 5 นาที
(50ºC+ClO2+MBs) จากนัน้ นาผักกาดหอมคอสทีล่ า้ งด้วยวิธตี ่างๆ มา
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รูปที่ 1: ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทงั ้ หมดของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคที่
ผ่านการล้างด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน
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3.2) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
3.2.1) การเปลีย่ นแปลงค่าสี a* value บริเวณรอยตัด
ผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคทุกชุดการทดลองมี
ค่า a* สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ในวันแรกและวันที่ 3 แต่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญเมือ่ เก็บ
รักษาผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคเป็นเวลา 6 9 และ 12 วัน
โดยผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคทีล่ า้ งด้วยน้ าปะปา (มีค่า a*
อยู่ในช่ว ง -9.14 ถึง -3.67) มีค่ าเข้าใกล้ส ีแดงมากกว่า ผักกาดหอม
คอสตัดแต่งพร้อมบริโภคทีผ่ ่านการล้างด้วย 50ºC+ClO2 (มีค่า a* อยู่
ในช่ว ง -8.18 ถึง -5.60) 50ºC+MBs (มีค่ า a* อยู่ในช่วง -8.68 ถึง 5.73) 50ºC+ClO2+MBs (มีค่ า a* อยู่ในช่ ว ง -8.14 ถึง -6.39) และ
50ºC (มีค่า a* อยู่ในช่วง -9.54 ถึง -6.46) ตามลาดับ
**
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รูปที่ 2: การเปลี่ยนแปลงค่าสี a* value บริเวณรอยตัดของผักกาดหอมคอสตัดแต่ง
พร้อมบริโภคทีผ่ า่ นการล้างด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา
12 วัน

3.2.1) ค่าการยอมรับของผูบ้ ริโภค
การยอมรับ ทางด้า นการเกิด สีน้ า ตาลและการยอมรับ
โดยรวมของผู้บริโภคทุก ชุดการทดลองมีค ะแนนการยอมรับ ลดลง
อย่างต่อเนื่องและมีคะแนนสูงกว่า 2.5 ตลอดการเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูม ิ
4ºC โดยผักในชุดควบคุมมีคะแนนน้อยกว่าชุดการทดลองอื่นๆอย่างมี
นั ย ส าคัญ เมื่อ เก็ บ รัก ษาเป็ น เวลา 3 ถึ ง 9 วัน และ 6 ถึ ง 9 วัน
ตามลาดับ แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติกบั ชุดการทดลองอื่นๆ
เมื่อ เก็บ รักษาเป็ น เวลา 12 วัน ในขณะที่ค่ าการเกิด กลิ่น ผิด ปกติม ี
คะแนนการยอมลดลงเพียงเล็กน้อยและไม่มคี วามแตกต่างกันตลอด
อายุการเก็บรักษาในทุกชุดการทดลอง

รูปที่ 3: ค่าการยอมรับของผู้บริโภค (A) การเกิดสีน้ าตาลบริเวณรอยตัด (B) การ
เกิดกลิน่ ผิดปกติ (C) การยอมรับโดยรวมของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภค
ที่ผ่านการล้างด้วยด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน
ผักกาดหอมคอสจะสิ้นสุดการเก็บรักษาเมื่อมีคะแนนการยอมรับเท่ากับหรือต่ากว่า
2.5 คะแนน

3.3) การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
3.3.1) ปริม าณคลอโรฟิ ล ล์ ท ัง้ หมดปริม าณคลอโรฟิ ล ล์
ทัง้ หมดของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคทุกชุดการทดลอง
ลดลงเพียงเล็กน้อย และไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตติ ลอดการเก็บ
รักษา ในขณะที่ชุดการทดลองที่ใช้ 50ºC และ 50ºC+ClO2+MBs มี
แนวโน้มของปริมาณคลอโรฟิลล์ทงั ้ หมดคงทีต่ ลอดการเก็บรักษา
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รูปที่ 6: ปริมาณฟีนอลิกของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคทีผ่ า่ นการล้าง

รูปที่ 4: ปริมาณคลอโรฟิ ลล์ทงั ้ หมดของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคทีผ่ ่าน
การล้างด้วยด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน

ด้วยด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน

3.3.2) ปริมาณวิตามินซี
ปริมาณวิตามินซีของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภค
มีปริมาณลดลงอย่างต่อ เนื่อ งตลอดอายุการเก็บรักษา ผักกาดหอม
คอสตัด แต่ งพร้อ มบริโภคที่ผ่ า นการล้างด้ว ย 50ºC+ClO2+MBs มี
ปริมาณวิตามินซีสูงกว่า ชุดควบคุม และชุดการทดลองอื่นๆ อย่างมี
นัยสาคัญ ในขณะทีผ่ กั ทีล่ า้ งด้วย 50ºC, 50ºC+MBs และ 50ºC+ClO2
มีปริมาณวิตามินซีน้อยกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสาคัญในวันสุดท้าย
ของการเก็บรักษา

3.3.4) ปริมาณควิโนน
ปริม าณควิโนนของทุ ก ชุด การทดลองมีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเก็บรักษา โดยเฉพาะชุดควบคุมมีปริมาณ
สู ง ในวัน ที่ 3 และ 6 ของการเก็ บ รัก ษา ในขณะที่ 50ºC+MBs มี
แนวโน้มของปริมาณควิโนนต่ากว่าชุดการทดลองอื่นๆตลอดอายุการ
เก็บรักษา
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รูปที่ 7: ปริมาณควิโนนของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคที่ผา่ นการล้างด้วย
ด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน

รูปที่ 5: ปริมาณวิตามินซีของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคที่ผ่านการล้าง
ด้วยด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน

3.3.5) ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ
กิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระ DPPH ของผักกาดหอมคอส
ตัดแต่งพร้อมบริโภคทุกชุดการทดลองมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
และไม่มคี วามแตกต่ างกัน อย่ างทางสถิติใน 3 วัน แรกของการเก็บ
รัก ษ า แต่ เ มื่ อ เก็ บ รัก ษ าไว้ เ ป็ นเวลานาน 6 ถึ ง 12 วัน พ บว่ า
ผั ก ก าด ห อ ม ค อ ส ตั ด แต่ งพ ร้ อ ม บ ริ โ ภ ค ที่ ผ่ าน การล้ า งด้ ว ย
50ºC+ClO2+MBs มีกจิ กรรมการต้านอนุ มูลอิส ระสูง ที่สุด (22.85%)
ตามด้ ว ย 50ºC+ClO2 (21.49% ) และมี กิ จ กรรมสู ง กว่ า อย่ า งมี
นัยส าคัญทางสถิติกบั ผักที่ผ่านการล้างด้วย 50ºC, 50ºC+MBs และ
น้าประปา (19.69, 19.25 และ 18.92%) ตามลาดับ

3.3.3) ปริมาณฟีนอลิก
ปริมาณฟี นอลิกในผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น อย่ างต่ อ เนื่อ งตลอดอายุ การเก็บรักษา โดยวัน แรก
พบว่า ผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคในชุดควบคุมมีปริมาณ
ฟี น อลิกสูงที่สุ ด เท่ากับ 29.94 mg/100gFW ในขณะที่ผ ักกาดหอม
คอสตัด แต่ งพร้อ มบริโภคที่ผ่ า นการล้างด้ว ย 50ºC+ClO2+MBs มี
ปริม าณฟี น อลิก ต่ าที่สุ ด เท่ ากับ 22.89 mg/100gFW ตัง้ แต่ ว นั ที่ 3
ของการเก็บ รักษา พบว่า ปริมาณฟี น อลิกของทุก ชุดการทดลองมี
ปริม าณเพิ่ม ขึ้น และไม่มคี วามแตกต่ างกัน ทางสถิติ โดยมีป ริม าณ
ฟี น อลิก สูงที่สุ ดในวัน สุ ดท้ายของการเก็บ รัก ษาอยู่ในช่ว ง 32.05 –
36.83 mg/100gFW
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วิตามินซีได้ ซึ่งให้ผลไปทางเดียวกันกับการทดลองนี้คอื การล้างผัก
ด้ ว ยน้ าร้ อ นไม่ ส ามารถล ดการสู ญ เสี ย ปริ ม าณ วิ ต ามิ น ซี ข อง
ผั ก กาดห อมคอสได้ แต่ ใ ห้ ผ ลดี เ มื่ อ ใช้ น้ าร้ อ น 50ºC ร่ ว มกั บ
ClO2+MBs ในการล้า งผัก กาดหอมคอสตัด แต่ ง พร้อ มบริโ ภค มี
รายงานว่า ClO2 เป็ น สารออกซิไ ดซ์ ท่ีแรงสามารถท าปฏิกิร ิย ากับ
วิต ามิน ซี [14] ดังนัน้ กระบวนการล้างผลิต ผลด้ว ย ClO2 อาจท าให้
ปริมาณวิตามินซีต่ ากว่าชุดควบคุมในช่วงแรกของการเก็บรักษา แต่
เมื่อ เก็บรักษาได้ระยะเวลาหนึ่ง ปริมาณวิตามินซีของผลิต ผลที่ล้าง
ด้วย ClO2 จะมีการสูญเสียน้อยลงและมีปริมาณสูงกว่า ชุดควบคุมใน
ทีส่ ุด [4, 15] นอกจากนี้การล้างผักด้วย 50ºC+ClO2+MBs ยังสามารถ
รักษาคุณสมบัตกิ ารต้านอนุมลู อิสระ (DPPH) ของผักกาดหอมคอสตัด
แต่ ง พร้อ มบริโ ภคได้ สู ง ที่สุ ด รองลงมาคือ ผัก ที่ผ่ า นการล้า งด้ว ย
50ºC+ClO2 มีกิจ กรรมการต้านอนุ มูล อิส ระสูงกว่ าวิธีก ารล้า งอื่น ๆ
อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนปริมาณฟี นอลิกและปริมาณควิโนน พบว่า มี
ปริมาณเพิม่ ขึน้ ในระหว่างการเก็บรักษา แต่ อย่างไรก็ตามการล้างผัก
ด้วยวิธตี ่ างๆมีแนวโน้มของปริมาณฟี นอลิกและควิโนนน้อ ยกว่า ชุด
ควบคุ ม นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า 50ºC+MBs มีแ นวโน้ ม ของปริม าณ
ควิโ นนต่ า กว่ า ชุ ด การทดลองอื่น ๆ อาจเป็ น ไปได้ ว่ า อนุ มูล อิส ระ
ไฮดรอกซิลของ MBs สามารถทาลายเอ็น ไซม์ PPO ที่เป็ น เอนไซม์
ส าคั ญ ใน ปฏิ กิ ร ิ ย าการเกิ ด สี น้ าต าล จะท าห น้ าที่ อ อกซิ ไ ดซ์
สารประกอบฟี น อลิก ให้ก ลายเป็ น สารประกอบสีน้ า ตาลที่เรีย กว่ า
ควิโนนเกิดขึน้ ในผักและผลไม้ [16] ซึ่งอาจช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของน้าร้อนในการลดปฏิกริ ยิ าการเกิดสีน้าตาลได้
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รูปที่ 8: กิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภคที่
ผ่านการล้างด้วยด้วยวิธตี ่างๆ ในขณะเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4ºC เป็ นเวลา 12 วัน

4) วิ จารณ์ผลการทดลอง
ปริม าณเชื้อ จุ ล ิน ทรีย์ ข องผัก กาดหอมคอสตัด แต่ งพร้อ ม
บริโ ภคลดลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เมื่ อ ผ่ า นการล้ า งด้ ว ย
50ºC+ClO2 และ 50ºC+ClO2+MBs โดยปกติแล้วเมือ่ ClO2 สัมผัสกับ
เซลล์จุลนิ ทรีย์ เซลล์ของจุลนิ ทรียจ์ ะถูกทาลายมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั
ความเข้มข้นของ ClO2 และระยะเวลาที่ ClO2 สัมผัสเซลล์จุลนิ ทรีย์ [4]
รวมถึงการเข้าถึงของสารฆ่าเชื้อ ซึ่งสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ไ ม่
สามารถเข้าทาลายเชือ้ จุลนิ ทรียท์ แ่ี ทรกอยู่ในเซลล์ของผลิตผลได้ เช่น
บริเวณปากใบ (Stomata) หรือ กลุ่ ม เซลล์ ท่ีม ีข นาดเล็ก ๆ (Small
cluster) [9-10] เมื่อ ประยุ ก ต์ ใช้ร่ ว มกับ MBs พบว่า MBs สามารถ
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ของสารฆ่ า เชื้ อ โดยการเข้ า ไปท าลาย
เชือ้ จุลนิ ทรียท์ แ่ี ทรกอยู่เซลล์ของผลิตผลได้ แต่กส็ ่งผลให้เนื้อเยื่อของ
ผลิตผลเกิดความเสียหายไปด้วย โดยเฉพาะใบอ่อนที่มลี กั ษณะของ
เนื้อเยื่อใบถูกกัดกร่อน และไม่ปรากฏให้เห็นในทันทีหลังกระบวนการ
ล้า ง แต่ จ ะปรากฏให้เห็ น ในวัน ที่ 6 ของการเก็บ รัก ษา (data not
shown)
การล้างผักกาดหอมคอสตัด แต่ งพร้อ มบริโภคด้ว ยน้ าร้อ น
50ºC เป็ น เวลาสัน้ ๆเพีย ง 1 นาที ตามด้ว ยการล้างด้ว ยสารละลาย
คลอรีน ไดออกไซด์ แ ละฟองก๊ าซขนาดไมโครสามารถลดการเกิด
สี น้ าตาลบริ เ วณ รอยตั ด ของผั ก กาดหอมคอสได้ โดยลด การ
เปลี่ย นแปลงค่าสี (a* value) บริเวณรอยตัด คือมีค่าสีเข้าใกล้สแี ดง
น้อยกว่าชุดควบคุม และมีคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคทางด้าน
เกิด สีน้ า ตาลและการยอมรับ โดยรวมสู ง กว่ า ชุ ด ควบคุ ม อย่ า งมี
นัย ส าคัญ เนื่ อ งจากความร้อ นสามารถยับยัง้ กิจกรรมของเอนไซม์
PAL (Phenylalanine ammonia-lyase) แล้ว ยังสามารถลดกิจกรรม
ของเอนไซม์ PPO (Polyphenol oxidase) [11] เนื่ อ งจากเอนไซม์
PPO ถูกยับยัง้ ทีอ่ ุณหภูมสิ งู กว่า 40ºC [12]
ทางด้านคุณภาพของผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อมบริโภค
พบว่า ปริม าณคลอโรฟิ ล ล์ ข องผัก ที่ผ่ านการล้างด้ว ยวิธีต่ างๆ ไม่ม ี
ความแตกต่ างกัน ตลอดการเก็บรักษา ในขณะที่ 50ºC+ClO2+MBs
สามารถลดการสูญเสียปริมาณวิตามินซีของผักกาดหอมคอสตัดแต่ ง
พร้อมบริโภคได้ดกี ว่าวิธกี ารล้างอื่นๆอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อเก็บรักษา
เป็ นเวลา 6 9 และ 12 วัน Koukounaras et al., (2008) [13] รายงาน
ว่าความร้อนทีอ่ ุณหภูม ิ 50ºC เพียงอย่างเดียวสามารถลดกระบวนการ
หายใจของลูกพีชตัดแต่งพร้อมบริโภคได้ แต่ไม่สามารถรักษาปริมาณ

5) สรุป
การใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล ได้แก่ น้ าร้อน สารละลายคลอรีน
ไดออกไซด์และฟองก๊าซขนาดไมโคร มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การ
เจริญ เติบ โตของจุล ิน ทรีย์ป นเปื้ อ น ลดการเกิด สีน้ าตาลและรักษา
คุณภาพของผักกาดหอม ‘คอส’ ตัดแต่งพร้อมบริโภคได้ และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตผักกาดหอมคอสตัดแต่งพร้อม
บริโภคได้ในอนาคต
6) ข้อเสนอแนะ
ควรลดความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนไดออกไซด์เมือ่ ใช้
ร่วมกับเทคโนโลยีฟองก๊าซขนาดไมโคร เพื่อลดความรุนแรงของการ
ออกฤทธิกั์ ดกร่อนในผักใบอ่อน
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แห่งชาติ (National Research University) ที่ให้การสนับสนุ นเงินทุน
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บทคัดย่อ
อุบตั เิ หตุทำงรถยนต์ท่มี คี วำมรุนแรงอำจส่งผลให้ผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุ
หมดสติหรือไม่ส ำมำรถช่ว ยเหลือตนเองได้ ระบบแจ้งเตือนอุบ ัติเหตุ แ บบ
ั หำดังกล่ำว ซึ่งประกอบด้วยแอปพลิ
อัต โนมัติจึงมีว ัตถุป ระสงค์ เพื่อแก้ป ญ
เคชันบนโทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้แบบจำลองทีพ่ ฒ
ั นำด้วยโครงข่ำยประสำทเทียม
แบบเพอร์เซปตรอนหลำยชัน้ โดยจำแนกอุบ ัติเหตุ ออกเป็ น 5 เหตุ ก ำรณ์
ได้แก่ รถไม่เกิดอุบตั เิ หตุ รถชนแล้วหยุดอยู่กบั ที่ รถชนแล้วไถลไปทำงขวำ
รถชนแล้วไถลไปทำงซ้ำย และรถพลิกคว่ ำ กำรสร้ำงแบบจำลองจะใช้รถบังคับ
ขนำดเล็ก รถบัม๊ และโทรศัพท์มอื ถือ เพื่อจำลองเหตุกำรณ์เสมือนจริง โดยใช้
ชุดข้อมูลฝึ กสอนจำนวน 145 ชุด และชุดข้อมูลสำหรับกำรประเมินผล 40 ชุด
ผลกำรทดลองพบว่ ำ แบบจำลองสำมำรถจำแนกอุบ ัติเหตุ ได้อย่ ำงถู ก ต้ อง
ร้อยละ 95 ซึง่ ข้อมูลจำกเซนเซอร์วดั ควำมเร่งบนรถบังคับขนำดเล็กและรถบัม๊
จะนำไปหำควำมสัมพันธ์เพื่อสร้ำงแบบจำลองสำหรับกำรจำแนกอุบตั เิ หตุทำง
รถยนต์จริงในอนำคตต่อไป
คาสาคัญ : แจ้งอุบตั ิเหตุอตั โนมัติ, เซนเซอร์วดั ควำมเร่ง , โครงข่ำยประสำท
เทียม, เพอร์เซปตรอนหลำยชัน้

1) บทนา
ในแต่ละปีของประเทศไทยมีสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นจำนวน
มำก ทัง้ ยังมีแ นวโน้ ม ว่ำจะมีก ำรเกิด อุ บ ัติเหตุ เพิ่ม มำกขึ้น [1] บำง
สถำนกำรณ์ผทู้ ป่ี ระสบอุบตั เิ หตุอำจมีอำกำรไม่รำ้ ยแรงมำกนัก เพียงแต่
ได้ร บั กำรรักษำหรือ ได้รบั ควำมช่ว ยเหลือ ที่ล่ ำช้ำ จึงทำให้ร่ำงกำยที่
ได้ร บั บำดเจ็บ นัน้ ไม่ส ำมำรถทนกับ อำกำรเจ็บ ปวดที่ไ ด้ร บั ไหวและ
อำจจะท ำให้ผู้ท่ีป ระสบอุ บ ัติเหตุ เสีย ชีว ิต ลงได้ ผู้ท่ีป ระสบอุ บ ัติเหตุ
สมควรทีจ่ ะต้องได้รบั ควำมช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที
ควำมรวดเร็ว ในกำรช่วยเหลือ ผู้ท่ปี ระสบอุ บตั ิเหตุ เป็ น หนึ่ ง
ั
ปจจัยสำคัญทีอ่ ำจจะลดอัตรำกำรเสียชีวติ ลงได้ ทัง้ ยังสำมำรถช่วยเหลือ
ผูท้ ่ปี ระสบอุบตั ิเหตุในสถำนกำรณ์ทเ่ี กิดขึ้นให้ได้รบั กำรรักษำได้อย่ำง
รวดเร็ว จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะนำเอำเทคโนโลยีมำใช้เพือ่ ตอบรับกับปญั หำ
ที่เกิดขึ้น บทควำมนี้นำเสนอระบบต้นแบบสำหรับแจ้งเตือนอุบ ัติเหตุ
แบบอั ต โนมัติ ซ่ึ ง ครอบคลุ ม ทุ ก ภำคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยสร้ ำ ง
แบบจำลองสำหรับกำรจำแนกตำมโครงข่ำยประสำทเทีย มแบบเพอร์
เซปตรอนหลำยชัน้ ซึ่งจำแนกอุบตั เิ หตุออกเป็น 5 เหตุกำรณ์ ได้แก่ รถ
ไม่เกิดอุบตั เิ หตุ รถชนแล้วหยุดอยู่กบั ที่ รถชนแล้วไถลไปทำงขวำ รถ
ชนแล้วไถลไปทำงซ้ำย และรถพลิกคว่ำ กำรสร้ำงแบบจำลองจะใช้รถ
บัง คับ ขนำดเล็ก รถบัม๊ และโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ เพื่อ จ ำลองเหตุ ก ำรณ์
เสมือนจริง เมือ่ ได้แบบจำลองทีม่ คี วำมถูกต้องมำกพอ จะนำแบบจำลอง
นี้ ไปใช้บ นแอปพลิเคชัน บนโทรศัพ ท์เพื่อ ประเมิน ควำมถู กต้อ ง และ
ทดสอบร่ว มกับระบบรับคำร้อ งที่ส ำมำรถแจ้งเตือ นไปยังหน่ ว ยกู้ภ ัย
ฉุ กเฉิน สถำนีต ำรวจ หรือโรงพยำบำล เมื่อผู้ใช้ประสบอุ บตั ิเหตุ โดย
อัตโนมัติ

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

2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1) ระบบปฏิบตั กิ ำรแอนดรอยด์
เป็ น ระบบปฏิบ ัติก ำรบนสมำร์ท โฟนที่ม ีพ้ืน ฐำนอยู่บ น
ระบบปฏิบตั กิ ำรลินุกซ์ แรกเริม่ พัฒนำโดยบริษัทแอนดรอยด์ จำกนัน้
ทำงบริษัทกูเกิล ได้ซ้ือ ลิขสิท ธิและน
ำระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์มำ
์
พัฒ นำต่ อ โดยระบบปฏิบ ัติก ำรแอนดรอยด์ เป็ น ระบบปฏิบ ัติก ำรที่
พัฒนำด้วยภำษำจำวำ ทีท่ ำงกู เกิลได้มกี ำรนำลิขสิทธิของโค้
ดมำใช้ใน
์
ลัก ษณะของซอฟต์ แ วร์เสรีห รือ โอเพนซอร์ส (Open Source) ท ำให้
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นักพัฒนำสำมำรถนำโค้ดของระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์มำดัดแปลง
แก้ไขได้อย่ำงอิสรเสรี [2]
2.2) เว็บเซอร์วสิ (Web services)
เว็บ เซอร์ว ิส ถู ก ออกแบบเพื่อ สนับ สนุ น กำรแลกเปลี่ย น
ข้อมูลระหว่ำงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบเครือข่ำย ภำษำทีใ่ ช้พฒ
ั นำ
บริกำรบนเว็บ เช่น ภำษำซีพลัสพลัส (C++) ภำษำจำวำ (Java) ภำษำ
จำวำสคริป (JavaScript) [3,4]
2.3) บริกำรระบุตำแหน่ง (Location-based services)
เป็ น เทคโนโลยีท่อี ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรจำก
กำรระบุ ต ำแหน่ ง เช่ น กำรค้น หำต ำแหน่ งของสถำนที่ต่ ำง ๆ และ
บริกำรแผนที่ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็ นอุปกรณ์ ในกำรรับ -ส่งข้อมูล
และจีพ ีเอส (GPS) ในกำรระบุต ำแหน่ ง กำรให้บริกำรระบุต ำแหน่ งมี
ผูใ้ ห้บริกำรต่ำง ๆ ด้วยกำรเชื่อมโยงผ่ำนเครือข่ำย จึงมีกำรนำบริกำร
ระบุตำแหน่ งมำใช้ในเชิงธุรกิจ กำรจัดจำหน่ ำยสินค้ำ กำรโฆษณำ และ
บริกำรประชำชน กำรกูภ้ ยั ข้อมูลจรำจร [5]
2.4) ระบบจีพเี อส (GPS)
เป็ นกำรบอกพิกดั ของวัตถุ ต่ำง ๆ บนโลก โดยเครื่องรับ
สัญญำณระบบจีพเี อสสำมำรถคำนวณพิกดั โดยใช้คำนวณจำกควำมถี่
สัญญำณนำฬิกำทีส่ ่งจำกดำวเทียม โดยเครือ่ งรับสัญญำณระบบจีพเี อส
สำมำรถคำนวณควำมเร็วและทิศทำงนำมำใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่
[6]
2.5) กูเกิลแมปเอพีไอ (Google Maps API)
เป็ นตั ว กลำงที่ ท ำหน้ ำ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ ำ งโปรแกรม
ประยุ กต์ห รือเชื่อ มกำรทำงำนเข้ำกับระบบปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ [7] โดย
กูเกิลแมป เป็นบริกำรของบริษทั กูเกิล ทีใ่ ห้บริกำรเทคโนโลยีดำ้ นแผนที่
ที่มปี ระสิทธิภำพสูงและใช้งำนง่ำย [8] ซึ่งเป็ น แพลตฟอร์มกำรค้น หำ
ข้อมูลทำงภูมศิ ำสตร์ เช่น แผนทีอ่ อนไลน์, ภำพถ่ำยดำวเทียม, เส้นทำง
กำรขับรถ, ทีอ่ ยู่, และรำยชือ่ องค์กรธุรกิจ [9] โดยบริกำรแผนทีน่ ้ีเริม่ ต้น
ให้บริกำรตัง้ แต่กลำงปี ค.ศ. 2005 เป็ นบริกำรฟรีทจ่ี ดั ให้แก่ผใู้ ช้ทวโลก
ั่
ส่ ว นประกอบที่ส ำคัญ ที่ดึงดูด ผู้ใช้งำนเป็ น อย่ ำงมำก คือ แผนที่แ ละ
ภำพถ่ ำยดำวเทีย มคุณ ภำพดี ซึ่งครองคลุ มพื้น ผิว โลกในมำตรำส่ ว น
ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม [10]
2.6) เซนเซอร์วดั ควำมเร่ง (Accelerometer Sensor)
เป็ นเซนเซอร์ทใ่ี ช้ในกำรตรวจจับลักษณะกำรเคลื่อนไหว
ของสมำร์ทโฟนว่ำมีกำรเคลือ่ นทีเ่ ป็นอย่ำงไร หรือมีควำมเร็วเท่ำไร เช่น
กำรเคลื่อ นที่ข้ึน บน-ลงล่ ำง กำรเคลื่อ นที่ไ ปทำงซ้ ำ ย-ทำงขวำ กำร
เคลือ่ นทีไ่ ปข้ำงหน้ำ-ข้ำงหลัง หรือกำรเคลือ่ นทีไ่ ปในแนวทแยง [11]
2.7) โครงข่ำยประสำทเทียม (Artificial Neural Network)
เป็ นส่วนหนึ่งของปญั ญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ที่เป็ น แบบจ ำลองทำงคณิ ต ศำสตร์ (Mathematical model) ส ำหรับ
ประมวลผลสำรสนเทศด้ ว ยกำรค ำนวณ แบบคอนเนคชั น นิ ส ต์
(Connectionist) เพื่อพัฒนำให้ค อมพิวเตอร์สำมำรถทำงำนได้เหมือ น
ส ม อ งข อ งม นุ ษ ย์ ใ ห้ ส ำม ำรถ เรี ย น รู้ ก ำรจ ำรู ป แ บ บ (Pattern
Recognition) และกำรสร้ำงควำมรูใ้ หม่ (Knowledge Extraction) [12]
2.8) โครงข่ำยประสำทเทียมเพอร์เซปตรอนแบบหลำยชัน้
(multi-layer perceptron)

เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงข่ำยประสำทเทีย มชนิ ด หนึ่ ง ที่ม ี
โครงสร้ำงเป็นแบบชัน้ หลำย ๆ ชัน้ และเหมำะสำหรับนำมำประยุกต์ใช้
กับงำนทีม่ คี วำมซับซ้อนมำก ๆ โดยโครงข่ำยประสำทเทียมเพอร์เซปต
รอนแบบหลำยชัน้ นั น้ ประกอบด้ว ยชัน้ ข้อ มูล เข้ำ (Input Layer) ชัน้
ข้อมูลออก (Output Layer) และสุ ดท้ำยชัน้ ซ่อ น (Hidden Layer) โดย
ชัน้ ซ่อนนัน้ จะมีกช่ี นั ้ ก็ได้ แต่ควรทีจ่ ะมีอย่ำงน้อยหนึ่งชัน้ [13]
2.9) สมกำรกำรหำค่ำควำมเร่ง
จำกงำนวิจยั [14] ได้กล่ำวไว้ว่ำ เรำสำมำรถพัฒนำระบบ
บนสมำร์ทโฟนทีม่ รี ะบบปฏิบตั กิ ำรแอนดรอยด์ให้สำมำรถแจ้งเตือนไป
ยังหน่ ว ยงำนกู้ภ ัย ฉุ กเฉิน เมื่อ เกิดอุ บ ัติเหตุ ได้อ ัต โนมัติ โดยสำมำรถ
ตรวจสอบและวิเครำะห์ ค วำมรุน แรงได้จำกข้อ มูล ของเซนเซอร์ว ัด
ควำมเร่งบนสมำร์ทโฟน ซึง่ ค่ำทีไ่ ด้รบั จำกเซนเซอร์ทงั ้ 3 ค่ำ คือ ค่ำจำก
แกน X, Y และ Z จะนำมำหำค่ำควำมเร่งได้ดงั สมกำรที่ 1
MA = √a2x + a2y + a2z

(1)

3) วิ ธีการดาเนิ นงาน
กำรพัฒ นำระบบต้น แบบกำรแจ้งเตือ นอัต โนมัตินัน้ เป็ น กำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำงโมบำยแอปพลิเคชันและเว็บแอปพลิเคชัน โดย
กำรทำงำนของระบบคือ เมือ่ ผูใ้ ช้งำนโมบำยแอปพลิเคชันเกิดอุบตั เิ หตุ
ทำงรถยนต์ ระบบจะทำกำรประมวลผลควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ ท่ี
เกิด ขึ้น โดยใช้แบบจำลองส ำหรับ กำรจำแนกตำมโครงข่ำยประสำท
เทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลำยชัน้ และเตรียมกำรส่งข้อมูลต่อไปยังเว็บ
แอปพลิเคชัน หลังจำกเกิดอุบตั เิ หตุโมบำยแอปพลิเคชันจะนับถอยหลัง
เป็นเวลำ 30 วินำทีก่อนกำรส่งข้อมูล เพือ่ ให้ผใู้ ช้สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
อัต โนมัติข องระบบได้ หรือ หำกผู้ใช้งำนโมบำยไม่ไ ด้ท ำกำรยกเลิก
ระบบโมบำยจะทำกำรส่งข้อมูลต่ำง ๆ รวมถึงตำแหน่ งที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ของผู้ใช้โมบำยไปยังเว็บแอปพลิเคชัน และด้ำนของเว็บแอปพลิเคชัน
นัน้ จะมีผู้ใช้ซ่ึงมีห น้ ำที่ในกำรรับ กำรแจ้ง เตือ น คอยตอบรับ กำรแจ้ง
เตือนของผู้แจ้ง ซึ่งข้อจำกัดของกำรแจ้งเตือนแบบอัต โนมัติ ของแอป
พลิเคชันในปจั จุบนั ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุแล้วสมำร์ทโฟนไม่
สำมำรถทำงำนได้ ระบบก็ไม่สำมำรถแจ้งเตือนแบบอัต โนมัติ และไม่
สำมำรถส่งข้อมูลไปยังหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องแบบอัตโนมัตไิ ด้

รูปที่ 1: หน้ำหลักของโมบำยแอปพลิเคชัน

นอกจำกกำรแจ้งเตือนอัตโนมัตแิ ล้ว ระบบยังมีฟงั ก์ชนั กำรแจ้ง
ด้วยตนเองดังรูปที่ 1 โดยผูใ้ ช้สำมำรถกดที่ป่มุ “SOS” ที่หน้ำหลักของ
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โมบำยแอปพลิเคชัน แต่กำรทำงำนของฟงั ก์ชนั นี้ไม่สำมำรถจำแนกได้
ว่ำผูใ้ ช้เกิดอุบตั เิ หตุในรูปแบบใด
กำรเริ่มต้น กำรพัฒ นำระบบเริม่ จำกำรศึกษำกำรทำงำนของ
เซนเซอร์ว ัด ควำมเร่ ง ที่อ ยู่ บ นสมำร์ โ ฟน ซึ่ง เป็ น เซนเซอร์ท่ีว ัด ค่ ำ
ควำมเร่งได้จำก 3 แกนของสมำร์ทโฟน นัน้ คือแกน X, Y, และ Z เมื่อ
วำงสมำร์ทโฟนไปในแนวระนำบเดียวกันกับพืน้ โลก แกน X เป็ นแกนที่
บอกกำรเคลื่อ นที่ไ ปทำงซ้ ำ ย หรือ ทำงขวำ หำกค่ ำ ที่ ไ ด้เป็ น บวก
หมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนกำลังเคลื่อนที่ไปทำงขวำ หำกค่ำที่ได้ตดิ ลบ
หมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนเคลื่อนทีไ่ ปทำงซ้ำย แกน Y เป็ นแกนทีบ่ อก
กำรเคลือ่ นทีไ่ ปด้ำนหน้ำ หรือถอยหลัง หำกค่ำทีไ่ ด้เป็นบวกหมำยควำม
ว่ำสมำร์ทโฟนกำลังเคลื่อนทีไ่ ปด้ำนหน้ำ หำกค่ำทีไ่ ด้ตดิ ลบหมำยควำม
ว่ำสมำร์ทโฟนเคลื่อนทีไ่ ปถอยหลัง แกน Z เป็นแกนทีบ่ อกกำรเคลือ่ นที่
ขึน้ บน หรือลงล่ำง หำกค่ำทีไ่ ด้เป็ นบวกหมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนกำลัง
เคลือ่ นทีข่ น้ึ บน หำกค่ำทีไ่ ด้ตดิ ลบหมำยควำมว่ำสมำร์ทโฟนเคลือ่ นทีล่ ง
ล่ำง

หำกเกิดเหตุกำรณ์ รถชนแล้วหยุด กรำฟจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิม
คือ แกน Y จะมีค่ำต่ำกว่ำ 5 แกน Z จะมีค่ำมำกกว่ำ 15 ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4: กรำฟรถชนแล้วหยุดของรถบังคับขนำดเล็ก

หำกเกิดเหตุกำรณ์ รถชนแล้วไถลซ้ำย กรำฟจะมีกำรเปลีย่ นแปลงจำก
เดิมคือ แกน X และ Y จะมีค่ำต่ำกว่ำ -5 แกน Z จะมีค่ำมำกกว่ำ 15 ดัง
รูปที่ 5

รูปที่ 5: กรำฟรถชนแล้วไถลซ้ำยของรถบังคับขนำดเล็ก
รูปที่ 2: แกนของสมำร์ทโฟน [11]

หำกเกิดเหตุกำรณ์ รถชนแล้วไถลขวำ กรำฟจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำก
เดิมคือ แกน X จะมีค่ำมำกกว่ำ 5 แกน Y จะมีค่ำต่ำกว่ำ -5 แกน Z จะ
มีค่ำมำกกว่ำ 15 ดังรูปที่ 6

กำรเก็บ ข้อ มูล เซนเซอร์ว ดั ควำมเร่งจำกรถบังคับขนำดเล็ก
เพื่อ ใช้ในกำรสอนให้แ บบจำลองรู้จำและสำมำรถจำแนกเหตุ กำรณ์
ต่ำง ๆ พร้อมทัง้ ข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรทดสอบ โดยบทควำมนี้แบ่งเหตุกำรณ์
ของรถออกเป็น 5 เหตุกำรณ์ คือ รถขับปกติ รถชนแล้วหยุด รถชนแล้ว
ไถลซ้ำย รถชนแล้วไถลขวำ และรถชนแล้วพลิกคว่ำ นำสมำร์ทโฟนทีใ่ ช้
ในกำรพัฒนำมำเก็บข้อมูล ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้นนั ้ จะเป็ นข้อมูลทัง้ 3 แกนของ
สมำร์ทโฟน แล้วนำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟเพื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของ
แต่ละเหตุกำรณ์ จำกกำรทดลองพบว่ำ หำกเกิดเหตุกำรณ์ รถขับปกติ
กรำฟจะมีกำรเคลื่อนไหวทีส่ ม่ำเสมอทัง้ 3 แกน แกน X และ Y จะมีค่ำ
อยู่ระหว่ำง -5 ถึง 5 แกน Z จะมีค่ำอยู่ระหว่ำง 5 ถึง 15 ดังรูปที่ 3

รูปที่ 6: กรำฟรถชนแล้วไถลขวำของรถบังคับขนำดเล็ก

หำกเกิดเหตุกำรณ์ รถชนแล้วพลิกคว่ำ กรำฟจะมีกำรเปลีย่ นแปลงจำก
เดิมคือ แกน Y จะมีค่ ำต่ ำกว่ำ -5 แกน Z จะมีค่ำมำกกว่ำ 15 และจะ
เปลีย่ นอีกครัง้ แกน Y จะมีค่ำมำกกว่ำ -5ถ แกน Z มีค่ำต่ำกว่ำ 5 ดังรูป
ที่ 7

รูปที่ 3: กรำฟรถขับปกติของรถบังคับขนำดเล็ก
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4.2) รถบัม๊
เนื่ อ งจำกรถบัม๊ นั น้ ไม่ ส ำมำรถท ำกำรทดสอบกำรเกิด
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ครบตำมรถบังคับขนำดเล็ก ทำให้สำมำรถเก็บข้อ
มูลค่ำเซนเซอร์วดั ควำมเร่งของรถบัมได้
๊ 1 เหตุ กำรณ์ คือ รถชนแล้ว
หยุ ด และได้น ำค่ ำที่ได้ม ำเปรีย บเทีย บกับ เหตุ กำรณ์ เดีย วกัน กับรถ
บัง คับ ขนำดเล็ ก ในช่ ว งระยะเวลำ 10 วิน ำที ท ำให้ ไ ด้ ท รำบว่ ำ ค่ ำ
เซนเซอร์วดั ควำมเร่งของรถทัง้ 2 ประเภทนัน้ มีแนวโน้มไปในทิศทำง
เดียวกัน

รูปที่ 7: กรำฟรถชนแล้วพลิกคว่ำของรถบังคับขนำดเล็ก

กำรเก็บข้อมูลเซนเซอร์วดั ควำมเร่งจำกรถบัมนั
๊ น้ สำมำรถเก็บ
ได้เพียงเหตุกำรณ์ เดียวคือ รถชนแล้วหยุด ซึ่งกำรแสดงผลของกรำฟ
คือ แกน Y มีค่ำต่ำกว่ำ -5 และแกน Z มีค่ำมำกกว่ำ 15 ดังรูปที่ 8

รูปที่ 11: กรำฟแสดงค่ำเซนเซอร์วดั ควำมเร่ง

5) ข้อเสนอแนะ
บทควำมนี้ ได้น ำเสนอต้น แบบระบบแจ้งเตือ นอุ บตั ิเหตุ แบบ
อัตโนมัติ โดยกำรทดสอบและพัฒนำนัน้ ได้ทำกับรถบังคับขนำดเล็กและ
รถบัม๊ ซึ่ ง มีข นำดที่แ ตกต่ ำ งจำกรถยนต์ และค่ ำ ของเซนเซอร์ ว ัด
ควำมเร่งนัน้ แตกต่ำงกันไปด้วย แม้ว่ำจะไม่สำมำรถนำแบบจำลองทีใ่ ช้
ในกำรจำแนกมำใช้งำนกับรถยนต์ จริงได้ แต่ จำกกำรทดลองทำให้ได้
ทรำบถึงแนวโน้มและควำมสัมพันธ์ของค่ำจำกเซนเซอร์วดั ควำมเร่งจำก
กำรจ ำลองเหตุ ก ำรณ์ ซึ่ ง จะน ำไปใช้ ว ิเครำะห์ แ ละค้ น หำสมกำร
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุบตั เิ หตุทำงรถยนต์จริงในอนำคตต่อไป

รูปที่ 8: กรำฟรถชนแล้วหยุดของรถบัม๊

กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรจ ำแนกเหตุ ก ำรณ์ นั น้ ใช้ไ ลบรำรี
เวกก้ำ โดยใช้เทคนิคกำรทำงำนแบบเพอร์เซปตรอนหลำยชัน้ ซึ่งเป็ น
รูปแบบหนึ่งของโครงข่ำยประสำทเทียม และเมือ่ ได้แบบจำลองแล้ว จะ
น ำมำท ำงำนร่ว มกัน กับโมบำยแอปพลิเคชัน ให้ระบบกำรแจ้งเตือ น
อุบตั เิ หตุอตั โนมัตสิ ำมำรถทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์
4) สรุปผลการดาเนิ นงาน
ผลกำรทดสอบกำรจำแนกเหตุกำรณ์แบ่งตำมประเภทรถทีใ่ ช้
ทดสอบ 2 ประเภท คือ
4.1) รถบังคับขนำดเล็ก
ข้อมูลค่ำเซนเซอร์วดั ควำมเร่งที่ได้จำกกำรทดสอบกับรถ
บังคับ ขนำดเล็ก ทัง้ 145 ชุด เมื่อ น ำเข้ำสู่กระบวนกำรกำรเรีย นรู้และ
จดจ ำเหตุ ก ำรณ์ ทั ง้ 5 เหตุ ก ำรณ์ แล้ ว นั ้น ระบบสำมำรถจ ำแนก
เหตุกำรณ์ จำกชุดทดสอบได้ท่คี วำมถูกต้องร้อยละ 95 ของเหตุกำรณ์
ทัง้ หมด

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ให้กำรสนับสนุ นกำรพัฒนำโครงงำนให้สำเร็จ
ลุล่วงตำมเป้ำหมำย และทุนกำรนำเสนอผลงำนในครัง้ นี้
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Rubber Blends Properties :Mechanical Properties and Nylon Cord
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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

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมซิลกิ าทีม่ ตี ่อสมบัติ
ของยางผสมระหว่า งยางธรรมชาติ (NR) กับยางธรรมชาติอพิ ็อกซิไดซ์ท่มี ี
ปริมาณการอิพอ็ กซิไดซ์ท่ี 50 % mol (ENR50) โดยใช้อตั ราส่วนระหว่างยาง
ธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ อ็ กซิไดซ์ท9่ี 0:10 สมบัตทิ ศ่ี กึ ษาได้แก่ ความ
หนืดพฤติกรรมการคงรูปสมบัตเิ ชิงกลและการยึดติดกับเส้นด้ายควบไนล่อน
โดยทาการผสมซิลกิ าลงในยางผสมในปริมาณ 10-40 phr.โดยใช้เครื่องผสม
ระบบปิ ดศึกษาความหนืดและศึกษาพฤติกรรมการคงรูปของยางคอมพาวด์ทา
การวัลคาไนซ์ทอ่ี ณ
ุ หภูม ิ 150 oCโดยใช้เครื่องอัดขึน้ รูปแล้วนายางวัลคาไนซ์ท่ี
ได้ไปทาการศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและการยึดติดกับเส้นด้ายควบไนล่อนจากผล
การทดลองพบว่า การเติมซิลิกาลงไปในยางผสมมีผลทาให้ความหนืดมูนนี่
เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ซิลกิ ามีผลในการหน่วงปฏิกริ ยิ าวัลคาไนช์ของยางผสม
ทาให้เวลาในการเริม่ คงรูปและเวลาในการคงรูปของยางยาวนานขึน้ การเติมซิ
ลิกาลงในยางผสมมีผลทาให้ค่าความแข็งของยางผสมเพิม่ ขึน้ การเติมซิลกิ าใน
ปริมาณไม่เกิน 30 phr.ในยางผสมมีผลทาให้ความทนต่อการฉีกขาดของยาง
ผสมเพิ่ม ขึน้ การเติม ซิลิกาในปริมาณไม่เ กิน 20 phr.ในยางผสมมีผลทาให้
ความทนต่ อ แรงดึง ยางผสมเพิ่ม ขึ้น การเติม ซิลิก าลงในยางผสมทาให้
ประสิทธิภาพในการยึดติดระหว่างยางผสมกับเส้นด้ายควบไนล่อนสูงขึน้
คาสาคัญ:ซิลกิ า, ยางธรรมชาติ, ยางธรรมชาติอพิ อ็ กซิไดซ์, ยางผสม, การยึด
ติดกับเส้นด้ายควบไนล่อน

1) บทนา
ยางธรรมชาติ(Natural rubber : NR)มีช่อื ทางเคมีคอื cis-1,4polyisopreneใน 1 โมเลกุ ล ของยางจะประกอบไปด้ ว ยหน่ ว ยของ
isoprene (C5H8) มาต่อกันเป็ นสายยาวแบบเส้นตรงประมาณ 3,0005,000 หน่วยสมบัตเิ อกลักษณ์และลักษณะเด่นของยางธรรมชาติได้แก่
ความแข็งแรงของยางที่ไ ม่ได้ใส่ส ารตัวเติมหรือมมีความแข็งแรงของ
ยางเนื้อยางล้วนๆสูง สามารถระบายความร้อนได้ดี เหนียวติดกันเองได้
ดี ยางธรรมชาติจึง นิ ย มน าไปใช้ท ายางล้อ ชนิ ด ต่ า งๆ ยางรองการ
สันสะเทื
่
อน ซีลกันรัว่ ฉนวนไฟฟ้ า ยางรองคอสะพาน ยางรองอาคาร
พื้นรองเท้า ท่อยาง ท่อเสริมแรง เป็ นต้น [1]ยางธรรมชาติอิพอ็ กซิไซด์
(Epoxidized Natural Rubber : ENR) คือยางธรรมชาติท่ถี ูกนามา
ปรับโครงสร้างโดยใช้สารเคมีจาพวกกรดเพอร์ออกซี่ (peroxy acid)
ยางจะมีลกั ษณะเป็ นสีน้าตาลเข้มกว่ายางธรรมชาติปกติสามารถเตรียม
ได้ทงั ้ ชนิดน้ายางและยางแห้งโดยมีการผลิตขึน้ เพื่อปรับปรุงสมบัตบิ าง
ประการของยางธรรมชาติให้ดขี น้ึ เช่นทาให้ยางมีความเป็ นขัว้ มากขึ้น

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
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สามารถทนต่อน้ ามันและตัวทาละลายทีไ่ ม่มขี วั ้ ได้ดขี น้ึ สามารถทนต่อ
โอโซนและการซึมผ่านของอากาศได้ดเี พราะพันธะคู่ในโครงสร้างยาง
ธรรมชาติมปี ริมาณน้อยลงอย่างไรก็ตามยางธรรมชาติอิพ็อ กซิไซด์ ม ี
สมบัติบางประการที่ด้อยกว่ายางธรรมชาติ เช่นมีความยืดหยุ่นต่ าลง
และหากนาไปวัล คาไนซ์ด้วยกามะถันยางจะไม่ทนต่อ ความร้อ นยาง
ธรรมชาติอพิ อ็ กซิไซด์มกั ใช้ในอุตสาหกรรมกาวหรือสารยึดติด รองเท้า
สี และยางรถยนต์เป็ นต้น [2]ยางธรรมชาติอพิ ็อกซิไซด์ มีความเป็ นขัว้
มากกว่ายางธรรมชาติเนื่องจากมีหมู่ epoxide อยู่ในโครงสร้าง [3] ซึ่ง
หมู่ epoxide สามารถเกิดอัน ตรกิร ิย ากับ หมู่ ไ ฮดรอกซิล (hydroxyl
group : -OH)ที่อยู่บนพื้นผิวของซิล ิกาได้[4] งานวิจยั ที่ผ่านมาได้ม ี
การศึกษาสมบัติเ ชิงกลของยางธรรมชาติอิพ ร็อ กซิไ ดซ์ท่ีเติม ซิล ิก า
เปรียบเทียบกับยางธรรมชาติทเ่ี ติมซิลกิ าโดยไม่ใช้สารควบคู่(Coupling
agent)ผลการทดลองพบว่ายางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์ท่เี ติมซิลกิ าให้
สมบัติเชิงกลที่ดกี ว่ายางธรรมชาติทเ่ี ติมซิลกิ า [5-6] ยางธรรมชาติอิพ
ร็อกซิไดซ์ถูกใช้เป็ นสารช่วยประสาน (Compatibilizer) ให้ยางไนไตรล์
(NBR) ทีเ่ ติมซิลกิ าและในยางผสมระหว่างยางไนไตรล์กบั ยางธรรมชาติ
ทีเ่ ติมซิลกิ าซึ่งยางธรรมชาติอพิ ร็อกไซด์สามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกล
ของยางทัง้ คู่ได้ [7-8] ต่อมาได้มกี ารนายางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์มาใช้
เป็ นสารช่ ว ยประสาน (Compatibilizer) ในยางธรรมชาติ ท่ี เ ติ ม
organoclayพบว่ า ยางธรรมชาติ อิ พ ร็ อ กซิ ไ ดซ์ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
พฤติ ก รรมการคงรู ป และสมบัติ เ ชิ ง กลของยางธรรมชาติ ท่ี เ ติ ม
organoclay ได้[9-10] และต่อมาได้มกี ารนายางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์
มาใช้เป็ นสารช่วยประสาน (Compatibilizer) ในยางธรรมชาติทเ่ี ติมซิล ิ
กาพบว่ายางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์สามารถปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลของ
ยางธรรมชาติทเ่ี ติมซิลกาได้เมือ่ เปรียบเทียบกับยางธรรมชาติทเ่ี ติมซิล ิ
กาแต่ไม่ใช้ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์แต่ประสิทธิภาพยังต่ากว่าการใช้
สารคู่ควบไซเลน(Silane Coupling Agents)[11]
ซิลกิ า (SiO2)เป็ นสารตัวเติมเสริมแรง(Reinforcing filler) ชนิด
หนึ่งมีลกั ษณะเป็ นผงสีขาว ซิลกิ าทีใ่ ช้กนั ส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม
มีขนาดของอนุภาคปฐมภูมอิ ยู่ในช่วง 10-40 นาโนเมตร แต่ซลิ กิ าจะไม่
ชอบอยู่กระจายกันอยู่เป็ นอนุภาคแบบปฐมภูมแิ ต่จะอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม
ก้อนที่เรียกว่า “แอกกรีเกต (Aggregate)” เกิดเป็ นโครงสร้างปฐมภูม ิ
ซึง่ โครงสร้างนี้ไม่สามารถถูกทาลายได้ระหว่างการผสมเนื่องจากมีแรง
ดึงดูดทางเคมีท่แี ข็งแรง(Covalent bond)และแอกกรีเกตของซิลกิ า
มักจะเกาะกันเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ เกิดเป็ นโครงสร้างทุติยภูมทิ ่ีเรียกว่า
“แอกโกลเมอเรต (Agglomerate)”ซึ่งเมือ่ เปรียบเทียบกับเขม่าดาทีเ่ ป็ น
สารตัว เติมเสริม แรงเช่ น กัน โครงสร้า งทุติย ภูม ิข องซิล ิกาจะมีค วาม
แข็งแรงและทาลายลงได้ยากกว่าเนื่องจากการเกาะกลุ่มกันของซิลกิ า
เป็ นแอกโกลเมอเรตมาจากแรงดึงดูดของพันธะไฮโดรเจน (H-bond) ซึ่ง
มีความแข็งแรงกว่าแอกโกลเมอเรตของเขม่าดาซึง่ เกาะกลุ่มกันด้วยแรง
แวนเดอวาลล์ (Van der Waals forces)[12-13]ซิลกิ ามีความเป็ นขัว้ สูง
และมีพน้ื ผิวแบบไฮโดรฟิ ลกิ (Hydrophilic) เนื่องมาจากบนพื้นผิวของซิ
ลิกามีหมูไ่ ฮดรอกซิลหรือไซลานอลอยู่ในปริมาณมากด้วยเหตุผลนี้จงึ ทา
ให้ซิลกิ าเข้ากัน ได้ย ากกับยางที่ไม่มขี วั ้ เช่นยางธรรมชาติ (NR) แต่ ม ี
แนวโน้ มจะสามารถเข้ากันได้ดกี บั ยางที่มขี วั ้ เช่น ยางยางคลอโรพรีน
(CR)[14] หรือยางไนไตรล์(NBR)[15]การใช้ซลิ กิ าผสมกับยางทีไ่ ม่มขี วั ้
โดยไม่ ใ ช้ ส ารช่ ว ยประสาน (Compatibilizer)หรือ สารคู่ค วบไซเลน

(Silane Coupling Agents) ช่วยจะทาให้ซลิ กิ าเกิดการกระจายตัวทีไ่ ม่ดี
ส่งผลให้ได้สมบัตขิ องยางทีต่ ่าเนื่องจากเกิดอันตรกิรยิ าระหว่างซิลกิ ากับ
ซิลกิ าจะสูง (Filler-Filler interaction) จึงทาให้ประสิทธิภาพของการ
เสริมแรงต่า [16]ซิลกิ ามีฤทธิเป็
์ นกรดและหมู่ไซลานอลทีผ่ วิ ของซิลกิ า
สามารถดูดซับสารตัวเร่งในระบบการวัลคาไนซ์ทาให้ยางคอมปาวด์
เกิดปฏิกริ ยิ าการเชือ่ มโยงและวัลคาไนซ์ได้ชา้ ลงอีกด้วย[17-18]
ดังนัน้ ในงานวิจยั ฉบับนี้จงึ มุ่งเน้นจะทาการศึกษาผลของการ
เติมซิลกิ าในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิ
ไดซ์โดยทาการศึกษาสมบัตเิ ชิงกลและการยึดกับเส้นด้ายควบไนล่อน 6
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะสม เช่น ยางรถยนต์ ต่อไป
ในอนาคต
2) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1)วัสดุ
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้ย างธรรมชาติใ นรู ป ของยางแท่ ง STR 20
(Standard Thai Rubber 20) บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจากัด
(มหาชน) ประเทศไทยและยางธรรมชาติอพิ อ็ กซิไดซ์ทม่ี ปี ริมาณการอิพ็
อกซิไดซ์ท่ี 50 % mol (ENR50)บริษทั เมืองใหม่กตั ทรีจากัด (มหาชน)
ประเทศไทย ในการผลิตเป็ นยางผสม NR/ENR ในอัตราส่วน 90/10 ทา
การวัลคาไนซ์ยางผสมNR/ENR โดยใช้กามะถัน (sulphur) จากบริษทั
บริษทั สยามเฆมีจากัด(มหาชน) เป็ นสารทาให้ยางคงรูป (vulcanizing
agent) ใช้สารกระตุ้นปฏิกิรยิ า (activators) ได้แก่ซิงค์อ อกไซด์ (zinc
oxide) จากบริษัท ซีเ อ็มซีแอดวานส์จากัดและกรดสเตีย ริก (stearic
acid) จากบริ ษั ท เพชรไทยเคมี ภ ั ณ ฑ์ จ ากัด ใช้ ส ารเร่ ง ปฏิ กิ ร ิ ย า
(accelerators) ได้แ ก่ N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide
(CBS) จากบริษทั เคมลูบ้ อินเตอร์เทรดคอร์ปอเรชันจ
่ ากัด เส้นด้ายควบ
ไนล่อน (Nylon 6 tyre cord fabric) เกรด 1260/D2-25บริษทั JUNMA
TYRE CORD Co.,Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การวิจยั นี้ไ ด้แก่ พ รีซิพ ิเทตซิล ิกาเกรดCN-180 จาก บริษัท เบอร์ก้นิ
จากัด ประเทศไทย
2.2) การเตรี ย มยางคอมพาวด์ แ ละการเตรี ย มชิ้ น งาน
ทดสอบ
ในกระบวนการผสมยางกับ สารเคมี (compounding) ยาง
ธรรมชาติจะถูกบดผสมกับ ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไ ดซ์ สารที่ทาให้เกิด
การวัลคาไนซ์และซิลกิ าโดยใช้เครื่องผสมแบบปิ ด (kneader) ขนาด3
ลิตรรุ่นYFYK 3L บริษทั ยงฟงแมชชินเนอรีจ่ ากัดประเทศไทยอัตราส่วน
ของสารเคมีต่ า งๆที่ใ ช้ใ นการผสมแสดงในตารางที่ 1 และ 2โดยใน
งานวิจยั นี้ จะทาการศึก ษาเปรีย บเทีย บผลของการเติมซิล ิกาที่ม ีต่ อ
สมบัตขิ องยางผสมระหว่างยางยางธรรมชาติและยางธรรมชาติอพิ อ็ กซิ
ไดซ์ในอัตราส่วน 90/10 และผลของการเติมซิลกิ าทีม่ ตี ่อสมบัตขิ องยาง
ธรรมชาติ ชิ้ น งานยางตั ว อย่ า งขึ้ น รู ป โดยใช้ เ ครื่ อ งอั ด ขึ้ น รู ป
(compression molding machine) SYR-10 ของบริษทั หงส์ยาวไทย
จากัดประเทศไทยทีอ่ ุณหภูม1ิ 50 oCตามระยะเวลาการคงรูปทีว่ ดั ได้จาก
เครือ่ งmoving die rheometer (MDR) และนายางคอมพาวด์ ทีไ่ ด้มาขึน้
รูปร่วมกับเส้นด้ายควบไนล่อน เพื่อนาไปทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยึด ติด ระหว่ า งยางกับ เส้น ด้า ยควบไนล่ อ น โดยใช้เ ครื่อ งอัด ขึ้น รู ป
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3) ผลการทดลอง
จากการทดสอบความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity) ในรูปที่ 1
พบว่าเมือ่ ปริมาณซิลกิ าเพิม่ มากขึน้ จะทาให้ความหนืดมูนนี่เพิม่ ขึน้ และ
พบว่าเมื่อปริมาณการเติมซิลกิ าเกินกว่า 20 phr.ความหนืดมูนนี่ของ
ยางธรรมชาติทเ่ี ติมซิลกิ าจะมีความหนืดมูนนี่ทส่ี ูงกว่ายางผสมระหว่าง
ยางธรรมชาติและยางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์ เนื่องจากเมือ่ เติมซิลกิ า
มากกว่า 20 phr. ซิลกิ าจะกระจายตัวได้ยากในยางธรรมชาติเนื่องจาก
ความไม่เข้ากันของซิลกิ ากับยางธรรมชาติอนั เนื่องจากจากความเป็ นขัว้
ทีต่ ่างกัน [12]แต่ในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางธรรมชาติอพิ
ร็อกซิไดซ์ซลิ กิ าสามารถกระจายตัวได้ดกี ว่าจึงทาให้ความหนืดต่ากว่า
ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์สามารถช่วยเพิม่ การกระจายตัวและอันตร
กิรยิ าระหว่างยางกับสารตัวเติมทีม่ ขี วั ้ [19-20]โดยเมือ่ เติมซิลกิ าลงไปใน
ยางยางส่วนทีจ่ บั อยู่บนพื้นผิวของซิลกิ าและยางส่วนทีแ่ ทรกเข้าไปใน
โครงสร้างทีเ่ ป็ นรูพรุนของซิลกิ าจะถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของซิลกิ าจึงทาให้
ยางส่วนนี้จงึ ไม่สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้(Immobilized rubber) ในขณะทีย่ าง
ส่วนที่เหลือซึ่งอยู่ด้านนอกจัดเป็ น ยางส่วนทีส่ ามารถเคลื่อนที่ได้อย่าง
อิสระ(Mobilized rubber) ซึ่งหากซิลกิ าแตกตัวได้ไม่ดีจะทาให้ยางส่วน
ที่ไ ม่ส ามารถเคลื่อ นที่ไ ด้ก็จะมีปริมาณมากส่ งผลให้ย างคอมพาวด์ ม ี
ความหนืดที่สูงเนื่อ งจากยางส่ ว นที่ส ามารถเคลื่ อ นที่ไ ด้อ ย่ างอิส ระมี
ปริมาณน้อยแต่ถา้ ซิลกิ าสามารถแตกตัวได้ดจี ะส่งผลให้ยางทีเ่ คยแทรก
อยู่ในรูพรุนของซิลกิ าถูกปลดปล่อยออกมาด้านนอกกลายเป็ นยางส่วน
ทีส่ ามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างอิสระ [21]

(compression molding machine) SYR-10 ของบริษัทหงส์ยาวไทย
จากัดประเทศไทยอุณหภูม ิ 150 oCตามระยะเวลาการคงรูปทีว่ ดั ได้จาก
เครือ่ งmoving die rheometer (MDR)
ตารางที่ 1: อัตราส่วนของสารเคมีต่างๆทีใ่ ช้ในการผสมยางผสม
NR/ENR
สารเคมี
ยางธรรมชาติ (STR20)
ยางธรรมชาติอพิ อ็ กซิไดซ์(ENR 50)
ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
กรดสเตียริค (stearic acid)
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole
sulfonamide (CBS)
กามะถัน (sulphur)
ซิลกิ า (silica)

ปริ มาณของสารเคมีที่ใช้
(phr)
90
10
4
2
1
1.5
0, 10,20,30 และ 40

ตารางที่ 2: อัตราส่วนของสารเคมีต่างๆทีใ่ ช้ในการผสมยางธรรมชาติ
สารเคมี
ยางธรรมชาติ (STR20)
ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
กรดสเตียริค (stearic acid)
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole
sulfonamide (CBS)
กามะถัน (sulphur)
ซิลกิ า (silica)

ปริ มาณของสารเคมีที่ใช้
(phr)
100
4
2
1
1.5
0, 10,20,30 และ 40

2.3) การทดสอบสมบัติของยาง
ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity) ของยางคอมพาวด์ว ดั
โดยMooney viscometer รุ่น MV 3000A ของ Gotech testing
Machines, Inc. ประเทศไต้หวัน ตามมาตรฐาน ASTM D 1646-00
พฤติกรรมการคงรูปของยางวัดโดยใช้ moving die rheometer (MDR)
รุ่น M 3000A ของ Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวัน
ตามมาตรฐาน ASTM D 5289-00 ทีอ่ ุณหภูม ิ 150oCสมบัตขิ องยางคง
รู ป ที่ท ดสอบได้แ ก่ ความแข็ง (hardness) ของยางตามมาตรฐาน
ASTM D 2240-00 โดยใช้ Shore durometerรุ่น 473 ของ Pacific
Transducer Crop. ประเทศสหรัฐอเมริกา สมบัติค วามทนแรงดึง
(tensile properties) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412-00 โดยใช้
universal testing machine รุ่น Al-700-SGotech testing Machines,
Inc. ประเทศไต้หวันความทนต่อการฉีกขาด(tear strength)ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 624-00 โดยใช้universal testing machine รุ่นAl700-S Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวันสัณฐานวิทยา
ทดสอบโดยใช้กล้อ งจุล ทรรศน์ อิเลกตรอนแบบส่ อ งกราด (scanning
electron microscopes; SEM) รุ่น JSM 634OF ของ JEOL USA,
Inc. ประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา ทดสอบความแข็งแรงของการยึดติด
ระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อนโดยการทดสอบแบบH-Adhesion
test ตามมาตรฐานASTM D4776-00โดยใช้universal testing machine
รุ่นAl-700-S Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวัน

รูปที่ 1: ความหนืดมูนนี่ของยางทีม่ กี ารเติมซิลกิ า

จากการทดสอบพฤติกรรมการคงรูปในตารางที่ 3พบว่าเมื่อ
ปริมาณซิลกิ าเพิม่ มากขึน้ จะส่งผลให้ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและ
ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์ มีเวลาในการเริม่ คงรูป(ts2)และเวลาในการ
คงรูป (tc90)ยาวนานมากขึน้ เนื่องจากบนพื้นผิวของซิลกิ าจะเต็มไปด้วย
หมูไ่ ซลานอล พื้นผิวของซิลกิ าจึงมีความเป็ นขัว้ และว่องไวต่อปฏิกริ ยิ า
เคมีต่างๆสูงดังนัน้ จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะดูดซับสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะสาร
เร่งปฏิกริ ิย า (accelerators) [12,22-23] ดังนัน้ เมื่อปริม าณซิล ิกาเพิ่ม
มากขึน้ ก็จะทาให้สารเร่งปฏิกริ ยิ าถูกดูดซับมากขึน้ จึงเป็ นผลให้เวลาใน
การเริม่ คงรูป (ts2)และเวลาในการคงรูป (tc90) ยาวนานมากขึ้นตามไป
ด้วย
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ตารางที3่ : พฤติกรรมการคงรูปของยางทีม่ กี ารเติมซิลกิ า
ปริ มาณ
ซิ ลิกา
(phr)
0
10
20
30
40

จากผลการทดสอบความทนต่อการฉีกขาด (Tear strength)
ของยางธรรมชาติและยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติ
อิพร็อกซิไดซ์ ทีเ่ ติมซิลกิ าดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่าการเติมซิลกิ ามีผล
ตารางที5่ : ความแข็งของยางทีม่ กี ารเติมซิลกิ า

พฤติ กรรมการคงรูป
ts2 (min.sec)
tc90 (min.sec)
NR/ENR50
NR
NR/ENR50
NR
4.33
5.42
7.06
8.41
9.17
8.22
12.54
11.18
12.13
8.40
15.34
11.51
13.09
8.45
18.12
17.50
13.40
8.54
18.35
18.49

ปริ มาณซิ ลิกา
(phr)
0
10
20
30
40

ตารางที4่ : สมบัตคิ วามทนแรงดึงของยางทีม่ กี ารเติมซิลกิ า
ปริ มาณ
ซิ ลิกา
(phr)
0
10
20
30
40

ความแข็ง (Shore A)
NR/ENR50
NR
39
39
42
42
46
45
49
49
52
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ทาให้ค่าความทนต่อ การฉีกขาดเพิม่ ขึ้น ในช่ว งที่เติมลงไปไม่เกิน 30
phr. แต่เมื่อเติมลงไปมากกว่านัน้ จะทาให้ค่ าความทนต่ อการฉีกขาด
ลดลงนัน้ อาจเกิดจากการแตกตัวทีไ่ ม่ดขี องซิลกิ า[24]จากผลการทดลอง
พบว่ายางผสมที่เติมซิลกิ ามีความทนทานต่อการฉีกขาดที่สูงกว่ายาง
ธรรมชาติท่ีเติมซิล ิกาเนื่อ งจากในยางผสมซิล ิก าสามารถแตกตัว ได้
ดีกว่าจึงทาให้อนั ตรกิรยิ าระหว่างยางและซิลกิ าเกิดขึน้ ได้สงู กว่า

สมบัติความทนแรงดึง
300% มอดูลสั (MPa)
ความทนต่อแรงดึง(MPa)
NR/ENR50
NR
NR/ENR50
NR
1.79
1.86
24.58
22.35
2.16
2.16
25.01
23.97
3.05
3.37
26.97
25.01
3.58
3.64
23.06
22.45
4.78
4.84
17.02
15.23

จากการทดสอบสมบัติความทนแรงดึงในตารางที่ 4พบว่าค่ า
ความทนต่อแรงดึง (Tensile Strength) ของยางธรรมชาติและยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์ โดยการเติมซิลกิ า
ลงไปจะมีค่าค่าความทนต่อแรงดึงสูงขึน้ และสูงทีส่ ุดทีก่ ารเติมซิลกิ า 20
phr. หลังจากนัน้ ค่าค่าความทนต่อแรงดึงจะลดลงโดยยางผสมระหว่าง
ยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงที่
สูงกว่ายางธรรมชาติทเ่ี ติมซิลกิ า เนื่องมาจากการทีย่ างผสมระหว่างยาง
ธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอิพร็อกซิไดซ์ สามารถเข้ากันได้ดกี บั ซิลกิ า
มากกว่ายางธรรมชาติกบั ซิลกิ าสาเหตุเพราะยางยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิ
ไดซ์ ท าหน้ า ที่เ ป็ นสารช่ ว ยประสาน (Compatibilizer)ระหว่ า งยาง
ธรรมชาติกบั ซิล ิกาอีกทัง้ สามารถช่ว ยเพิ่มการกระจายตัว และอัน ตร
กิรยิ าระหว่างยางกับสารตัวเติมทีม่ ขี วั ้ [19-20]เมือ่ ปริมาณการเติมซิลกิ า
มากกว่า 20 phr. ความทนต่อแรงดึงลดลงเนื่องจากซิลกิ ากระจายตัวได้
ยากและมีแ นวโน้ ม ที่จ ะจับ ตัว กัน เป็ น ก้อ นมากกว่ า ที่จ ะกระจายตัว
เนื่องจากสัดส่วนของซิลกิ าในยางคอมพาวด์ท่เี พิม่ ขึ้นทาให้เนื้อยางไม่
เพียงพอทีจ่ ะหุม้ รอบอนุภาคซิลกิ าซิลกิ าจึงมีแนวโน้มเกิดพันธะระหว่าง
อนุภาคของซิลกิ าทาให้เกิดการจับตัวเป็ นก้อนแอกกรีเกต(aggregation)
ทีม่ ขี นาดใหญ่ข้นึ เกิดเป็ นจุดอ่อนแอในเนื้อยางทาให้ความทนทานต่อ
แรงดึงลดลง[24-26]
ส่วนค่าโมดูลสั ที่ระยะยืด 300%(300 % modulus)ดังแสดงใน
ตารางที่ 4และค่าความแข็ง (Hardness) ของยางธรรมชาติและยางผสม
ระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์ และยางธรรมชาติ
ทีเ่ ติมซิลกิ า ดังแสดงในตารางที่ 5 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ ปริมาณการ
เติมซิลกิ าที่เพิม่ ขึ้นเนื่องมาจากซิลกิ าเป็ นสารตัวเติมจาพวกเสริมแรง
[12]

รูปที่ 2: ความทนต่อการฉีกขาดของยางทีม่ กี ารเติมซิลกิ า

(ก)

(ข)
รูปที่ 3: ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนกาลังขยาย1,000 เท่าของยางทีม่ กี าร
เติมซิลกิ าจานวน30phr. : (ก) NR/ENR50 และ (ข) NR
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รู ป ที่ 3 เป็ นภาพถ่ า ยจากล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิเ ล็ก ตรอนที่
กาลังขยาย 1,000 เท่าของยางทีผ่ ่านการวัลคาไนซ์ประกอบไปด้วยยาง
ผสมระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์ ทีม่ กี ารเติมซิ
ลิกา 30 phr.และยางธรรมชาติท่ีมกี ารเติมซิลกิ า 30 phr. ซึ่งแสดงให้
เห็น ว่ า ซิล ิก ามีก ารแตกตัว และกระจายตัว ในยางผสมระหว่ า งยาง
ธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์ได้ดกี ว่าในยางธรรมชาติ
จากผลการจากทดสอบสมบัตดิ า้ นความแข็งแรงของการยึดติด
ระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อน6 (H-Adhesion test) ในตารางที่ 6
พบว่าเมื่อปริมาณการเติมซิลกิ าเพิม่ ขึ้นจะทาให้ค่าความแข็งแรงของ
การยึดติดระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อน 6 มีแนมโน้มสูงขึน้ และสูง
ทีส่ ุดที่ปริมาณการเติมซิลกิ าที่ 20 phr. หลังจากนัน้ จะลดลงและยาง
ธรรมชาติท่เี ติมซิลกิ าจะให้ค่าการยึดติดที่ต่ ากว่ายางผสมระหว่างยาง
ธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอพิ ร็อกซิไดซ์ การจะช่วยเพิม่ ความแข็งแรง
ของการยึดติดระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อน 6 เนื่องมาจากการ
เติม ซิล ิก าซึ่ง เป็ น สารตัว เติม ที่ม ีข วั ้ [12] จึง สามารถเพิ่ม อัน ตรกิร ิย า
ระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อน 6 ซึ่งมีความเป็ นขัว้ เหมือนกันได้ดี
และในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอิพร็อ กซิไดซ์
ยางธรรมชาติ อิ พ ร๊ อ กซิ ไ ดซ์ จ ะท า หน้ า ที่ เ ป็ นสารช่ ว ยประสาน
(Compatibilizer)[19-20]ระหว่างยางกับเส้นดายควบไนล่อน 6 อีกด้วย
จึงทาให้ยางผสมทีเ่ ติมซิลกิ ามีความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างยาง
กับเส้นด้ายควบไนล่อน 6 สูงกว่ายางธรรมชาติทเ่ี ติมซิลกิ า การลดลง
ของค่าความแข็งแรงของการยึดติดระหว่างยางกับเส้นด้ายควบไนล่อน
6 อาจเกิดการการกระจายตัวที่ไม่ดขี องซิลกิ าหลังจากเติมในปริมาณ
มาก ซึง่ การกระจายตัวทีไ่ ม่ดขี องซิลกิ าจะให้พน้ื ทีใ่ นการเกิดอันตรกิรยิ า
ระหว่างยางกับเส้นดายควบไนล่อนลดลงส่งผลให้การยึดติดของยางกับ
เส้นด้ายควบไนล่อน 6 ลดลงตามไปด้วย

ไม่เกิน20 phr.ในยางผสมมีผลทาให้ความทนต่อแรงดึงยางผสมเพิม่ ขึน้
การเติมซิลกิ าในยางผสมปริมาณไม่เกิน 20 phr. ทาให้ประสิทธิภาพใน
การยึดติดระหว่างยางผสมกับเส้นด้ายควบไนล่อนสูงขึน้
ยางธรรมชาติอิพร็อ กซิไ ดซ์ส ามารถปรับปรุง การกระจายตัว
ของซิลกิ าในยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกบั ยางธรรมชาติอิพร็อกซิ
ไดซ์ให้ดขี ้นึ ได้เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติท่ีเติมซิลกิ าส่ งผลให้
ยางผสมที่เติมซิลกิ าให้สมบัติต่ างๆที่ดีกว่ายางธรรมชาติท่เี ติมซิลกิ า
5) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละโลหการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรบี ริษทั เอ็น .ดี
รับเบอร์จากัด (มหาชน) และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย(วว.) ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์เครื่องมือเครื่องจักรทีใ่ ช้ใน
การดาเนินงานวิจยั
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเบนโทไนซ์ทม่ี ตี ่อสมบัติ
ของยางธรรมชาติ ทัง้ สมบัตกิ ารไหล พฤติกรรมการคงรูป สมบัตเิ ชิงกล และ
ความต้านทานต่อการติดไฟ ของยางวัลคาไนซ์ โดยทาการผสมเบนโทไนซ์ลง
ในยางธรรมชาติในปริมาณ 10-40 phr โดยใช้เครื่องผสมระบบปิ ด จากนัน้ นา
ยางคอมพาวด์ทไ่ี ด้ไปหาความหนืดและศึกษาพฤติกรรมการคงรูป และนาไป
ทาการวัลคาไนซ์ทอ่ี ณ
ุ หภูม ิ 150 oC โดยใช้เครื่องอัดขึน้ รูป นายางวัลคาไนซ์ท่ี
ได้ไปทาการศึก ษาสมบัติเชิงกลและความต้านทานการติดไฟ จากผลการ
ทดลองพบว่า การเติมเบนโทไนซ์ลงไปในยางธรรมชาติมผี ลทาให้ความหนืด
มูนนี่เพิม่ ขึน้ เบนโทไนซ์มผี ลในการทาให้เวลาในการเริม่ คงรูปและเวลาในการ
คงรูปของยางยาวนานขึน้ การเติมเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติมผี ลทาให้ค่า
ความแข็งของยางวัลคาไนซ์เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณของเบนโทไนซ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จาก
ผลการศึกษาความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดของยางวัลคาไนซ์
นัน้ พบว่าเมื่อเติมเบนโทไนซ์ในปริมาณ 10 phr นัน้ เบนโทไนซ์จะทาหน้าที่
เป็ นสารตัวเติมกึ่งเสริมแรงในยางธรรมชาติ โดยทาให้สมบัตคิ วามทนต่อแรง
ดึงและการทนต่อการฉีกขาดดีขน้ึ เมื่อเติมเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติใน
ปริม าณ 20 phr จะเริ่ม ท าให้ ม ีผ ลการทดสอบระดับ การติ ด ไฟผ่ า นตาม
มาตรฐานการทดสอบ UL 94 แบบ HB TEST โดยมีอ ัต ราการเผาไหม้
(Burning rate) ต่ า กว่ า 40 mm./min. และเมื่ อ เติ ม เบนโทไนซ์ ล งในยาง
ธรรมชาติในปริมาณที่มากขึน้ จะทาให้อตั ราการเผาไหม้ (Burning rate) ลด
ต่ าลง
คาสาคัญ : เบนโทไนซ์, ยางธรรมชาติ, พฤติกรรมการคงรูป, สมบัติเชิงกล,
การต้านทานการติดไฟ

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.บทนา
ยางธรรมชาติมชี อ่ื ทางเคมี คือ cis-1,4-polyisoprene เนื่องจาก
ส่วนประกอบของยางธรรมชาติเป็ นไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ม่มขี วั ้ ดังนัน้ ยาง
จึงละลายได้ดีในตัวทาละลายที่ไม่มขี วั ้ เช่น เบนซีน เฮกเซน เป็ นต้น
โดยทัวไปยางธรรมชาติ
่
มโี ครงสร้างการจัดเรีย งตัว ของโมเลกุลแบบ
อสัณ ฐาน (amorphous) แต่ ในบางสภาวะโมเลกุ ล ของยางสามารถ
จัดเรียงตัวค่อนข้างเป็ นระเบียบทีอ่ ุณหภูมติ ่าหรือเมือ่ ถูกยืดจึงสามารถ
เกิด ผลึก (crystallize) ได้ การเกิด ผลึก เนื่ อ งจากอุ ณ หภู ม ิต่ า (low
temperature crystallization) จะทาให้ย างแข็งมากขึ้น แต่ถ้าอุณ หภูม ิ
สูงขึ้น ยางก็จ ะอ่ อ นลงและกลับ สู่ส ภาพเดิม ในขณะที่ก ารเกิด ผลึก
เนื่องจากการยืดตัว (strain induced crystallization) ทาให้ยางมีสมบัติ
เชิง กลดี นั น่ คือ ยางจะมีค วามทนทานต่ อ แรงดึง (tensile strength)
ความทนทานต่ อการฉี กขาด (tear resistance) และความทนทานต่ อ
การขัด สี (abrasion resistance) สู ง [1-2] ป จั จุ บ ัน ประเทศไทยเป็ น
ผูผ้ ลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก แนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยในการเพิม่
มูล ค่ า ให้ แ ก่ ย างธรรมชาติ คือ การวิจ ัย พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ จ ากยาง
ธรรมชาติ ให้มสี มบัตทิ เ่ี หมาะสมในการใช้งานทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้ เช่น
ใช้เป็ น วัส ดุ ในงานก่อ สร้าง ใช้เป็ น ชิ้น ส่ ว นของรถยนต์ ใช้ในการหุ้ม
สายไฟ หรื อ สายเคเบิ ล ต่ า งๆ สายพ านล าเลี ย งต่ า งๆ เป็ นต้ น
ยางธรรมชาติมคี วามยืดหยุ่นสูง มีสมบัตเิ ชิงกลที่ดี แต่ก็มสี มบัติทเ่ี ป็ น
ข้อด้อยหลายประการ เช่น มีความต้านทานต่อการเสือ่ มสภาพเนื่องจาก

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
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2.วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
วัสดุ
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้ ย างธรรมชาติ ใ นรู ป ของ ยางแท่ ง STR 20
(Standard Thai Rubber 20) บริษั ท ศรีต รัง แอโกรอิน ดัส ทรี จ ากัด
(มหาชน) ประเทศไทย ทาการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติโดยใช้กามะถัน
(sulphur) จาก บริษัท บริษัทสยามเฆมีจากัด(มหาชน) เป็ น สารทาให้
ยางคงรูป (vulcanizing agent) ใช้ส ารกระตุ้ น ปฏิกิร ิย า (activators)
ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) จาก บริษทั ซีเอ็มซี แอดวานส์ จากัด
และ กรดสเตียริก (stearic acid) จาก บริษทั เพชรไทยเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
ใช้ส ารเร่ ง ปฏิกิร ิย า (accelerators) ได้แ ก่ Dibenzothiazole disulfide
(MBTS) บริษั ท ซี เ อ็ ม ซี แอดวานส์ จ ากั ด และ N-Cyclohexyl-2benzothiazole sulfonamide (CBS) จาก บริษัท เคมลู้บอินเตอร์เทรด
คอร์ ป อเรชัน่ จ ากัด ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย นี้ ไ ด้ แ ก่ เบนโทไนซ์
(Bentonite) เกรด Mac-Gel SAC-1 บริษั ท บริษั ท ไทยนิ ป ปอน
เคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม จากัด องค์ประกอบของเบนโทไนซ์ท่ใี ช้ในการ
ทดลองนี้แสดงในตารางที่ 1
การผสมยางธรรมชาติ กบั สารเคมีและการเตรียมชิ้ นงานทดสอบ
ใน ขั ้น ต อ น นี้ ย างธรรม ช าติ จ ะผ่ าน ก ารบ ด ย างให้ นิ่ ม
(mastication) ด้วยเครื่องผสมสองลูกกลิ้ง (two-roll mill) รุ่น YFTR 8”
(YFH - 8” ×18”L) ของ บริษทั ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จากัด ประเทศไทย
เป็ นเวลา 5 นาที ในกระบวนการผสมยางกับสารเคมี (compounding)
ยางธรรมชาติจะถูกบดผสมกับสารทีท่ าให้เกิดการวัลคาไนซ์และเบนโท
ไนซ์ โดยใช้เครื่องผสมแบบปิ ด (kneader) ขนาด3ลิต ร รุ่นYFYK 3L
บริษทั ยง ฟง แมชชินเนอรี่ จากัด ประเทศไทย อัตราส่วนของสารเคมี
ต่างๆทีใ่ ช้ในการผสมแสดงในตารางที่ 2 ชิ้นงานยางตัวอย่างขึน้ รูปโดย
ใช้ เครื่อ งอั ด ขึ้น รู ป (compression molding machine) SYR-10 ของ
บริษั ท หงส์ ย าวไทย จ ากัด ประเทศไทย ที่ค วามดัน 150 kgf/cm2
อุณ หภูม ิ 150 oC ตามระยะเวลาการคงรูปที่ว ดั ได้จากเครื่อ ง moving
die rheometer ( MDR) รุ่ น M3000A ข อ ง บ ริ ษั ท Gotech testing
Machines, Inc.

ความร้อนต่ า มีความทนทานต่อการติดไฟที่ต่ า เป็ นต้น ในการใช้งาน
ยางธรรมชาติเพื่อ ผลิต เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆนั น้ ต้ อ งมีก ารน ายาง
ธรรมชาติไ ปผสมกับ สารเติม แต่ ง (additive)ชนิ ดต่ างๆ เพื่อ ปรับ ปรุง
สมบัติ ข องยางธรรมชาติ ใ ห้ ม ี ส มบัติ เหมาะสมในการใช้ ง านเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สารเติมแต่งในกลุ่มของสารตัวเติม (filler) มีการใช้งาน
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง สารตัวเติมที่
ช่ว ยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางให้แข็งแรงขึ้น เรีย กว่าสารตัวเติม
เสริมแรง (reinforcing filler) เช่น เขม่าดา (carbon black) และ ซิลกิ า
(silica) สารตัวเติมที่ไม่เสริมแรง (inactive filler) เป็ น สารตัวเติม ที่ไ ม่
ช่วยในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลให้กบั ยาง แต่ช่วยในเรื่องของการลด
ต้นทุนในการผลิตช่วยเพิม่ ปริมาณเนื้อให้กบั ยางคอมพาวด์ จึงมีการใช้
งานในปริมาณมากในอุ ตสาหกรรมยาง เช่น เกาลิน (kaolin) แคลเซียม
คาร์บอเนต และ ทัลคัม (talcum) เป็นต้น [3]
“เบ น โท ไน ซ์ (bentonite)” เป็ น แ ร่ ดิ น (clay mineral)ที่ มี
คุณสมบัตกิ ารพองตัวสูง ถูกตัง้ ชือ่ จากสถานที่ ทีม่ กี ารขุดขึน้ มาใช้ในเชิง
พาณิชย์เป็นครัง้ แรก คือที่ ฟอร์ดเบนท่อน มลรัฐไวโอมิง่ สหรัฐอเมริกา
(Fort Benton, Wyoming USA) “เบนโทไนซ์ ” เป็ นชื่ อ สามัญ ทั ว่ ไป
ลักษณะเป็นผงสีน้าตาล ดินชนิดนี้ประกอบด้วยแร่ดนิ เหนียวชนิดมอนต์
มอริลโลไนซ์เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมาได้แก่ ซิลกิ อนไดออกไซด์
เหล็กออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของ แร่
มอนต์ ม อริล โลไนซ์ คือ มีล ัก ษณะโครงสร้า งชัน้ ผลึก ที่เรีย กว่ า 2:1
ประกอบด้วยชัน้ อลูมนิ าออกตระฮีดรอล (octahedral) ทีถ่ ูกประกบอยู่
ตรงกลางระหว่างชัน้ ซิลเิ กตเตตระฮีดรอล (tetrahedral) ความหนารวม
ของชัน้ ผลึก 2:1 ประมาณ 0.7-1.0 นาโนเมตร ในขณะที่ค วามยาว
ด้านข้างเป็ น ไมครอน มีป ระจุ ล ัพ ธ์เป็ น ลบจึง มัก จะมีป ระจุ บ วกของ
แมกนีเซียม อลูมเิ นียม โซเดียม หรือแคลเซียม และอื่นๆ เข้ามาแทรก
อยู่ระหว่างชัน้ ผลึกเพื่อให้เกิดสมดุลของประจุ เนื่องจากสมบัติความ
เป็ น ขัว้ ทาให้ มอนต์มอริล โลไนซ์ ชอบน้ า และดูดน้ าได้มาก เพราะ
สามารถขยายตัว ได้ม ากจึงเป็ น ที่รู้จ ักดีแ ละน ามาใช้ป ระโยชน์ อ ย่ าง
กว้ า งขวางเป็ น เวลานานแล้ ว ในอุ ต สาหกรรมอาหาร เคมีภ ั ณ ฑ์
เครื่อ งส าอาง เพราะสามารถดูด พิษ ต่ างๆ ได้ดี ใช้ในอุ ต สาหกรรม
ปิโตรเลียมเพื่อปรับความหนืด หรือใช้เป็ นสารดูดกลิน่ (ในถาดปฏิกูล
ของสัตว์เลี้ยง เช่น แมว) รวมถึงในงานบาบัดน้ าเสีย แหล่งดินเบนโท
ไน ซ์ ที่ ส าคั ญ ข อ งโล กอ ยู่ ท่ี เ มื อ งไวโอ มิ ง (Wyoming) ป ระเท ศ
สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ กลุ่มประเทศอิสระทีแ่ ยกตัวจากรัสเซียม
เดิม ประเทศกรีซ เยอร์มนั ญี่ปนุ่ และตุรกี สาหรับประเทศไทย ดินเบน
โทไนซ์น้จี ะพบมากในอาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี [4,5]
ในงานวิจยั นี้ต้อ งการศึกษาผลของการใช้ส ารตัวเติมในกลุ่ ม
ของแร่ดิน (clay mineral)ที่มตี ่ อสมบัติข องยางธรรมชาติ เนื่อ งจากมี
รายงานการวิจยั พบว่า สารตัว เติมในกลุ่ ม ของแร่ดิน นัน้ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการต้านทานการติดไฟในเทอร์โมพลาสติกบางชนิดได้
และนอกจากนี้ ย ัง มีร ายงานการวิจ ัย ว่ า layer silicate clay ยัง ช่ ว ย
ปรับปรุงสมบัตเิ ชิงกลและสมบัตทิ างความร้อนของยางได้อกี ด้วย [6-8]
ในงานวิจยั นี้จงึ เลือกใช้เบนโทไนซ์ เป็ นสารตัวเติมในกลุ่มของแร่ดนิ มา
เติมลงในยางธรรมชาติและศึกษาผลของเบนโทไนซ์ทม่ี ตี ่อสมบัตติ ่างๆ
ของยางธรรมชาติ ได้แก่ พฤติกรรมการคงรูป สมบัติเชิงกล และความ
ต้านทานต่อการติดไฟ

ตารางที่ 1: องค์ประกอบของเบนโทไนซ์
องค์ประกอบ
SiO2
Al2O3
Fe2O3
Na2O
MgO
CaO
K2O
TiO2
LOI
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ปริ มาณ (%)
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

ตารางที่ 2: อัตราส่วนของสารเคมีต่างๆทีใ่ ช้ในการผสมยาง
สารเคมี
ยางธรรมชาติ (STR20)
ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide)
กรดสเตียริค (stearic acid)
Dibenzothiazole disulfide (MBTS)
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole
sulfonamide (CBS)
กามะถัน (sulphur)
เบนโทไนซ์ (bentonite)

ปริ มาณของสารเคมีที่ใช้
(phr)
100
5
2
0.5
1
2
0, 10,20,30 และ 40

รูปที่ 1: ความหนืดมูนนี่ ของยางธรรมชาติท่มี กี ารเติมเบนโทไนซ์

ตารางที่ 3: พฤติกรรมการคงรูปของยางธรรมชาติทม่ี กี ารเติม
เบนโทไนซ์

การทดสอบสมบัติของยาง
ความหนื ด มูน นี่ (Mooney viscosity) ของยางคอมพาวด์ว ัด
โ ด ย Mooney viscometer รุ่ น MV 3000A ข อ ง Gotech testing
Machines, Inc. ประเทศไต้ ห วัน ตามมาตรฐาน ASTM D 1646-00
พฤติกรรมการคงรูปของยางวัดโดยใช้ moving die rheometer (MDR)
รุ่ น M 3000A ของ Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้ ห วัน
ตามมาตรฐาน ASTM D 5289-00 ที่อุณหภูม ิ 150 oC สมบัติของยาง
คงรูปทีท่ ดสอบได้แก่ ความถ่วงจาเพาะ (specific gravity) ทดสอบโดย
ใช้ electronic densimeter รุ่น MD-300S ของ Alfa Mirage Co., Ltd.
ประเทศญี่ป่นุ ความแข็ง (hardness) ของยางตามมาตรฐาน ASTM D
2240-00 โดยใช้ Shore durometer รุ่น 473 ของ Pacific Transducer
Crop. ประเทศ สห รัฐ อเมริ ก า สมบั ติ ค วามทน แรงดึ ง (tensile
properties) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412-00 โดยใช้ universal
testing machine รุ่ น Al-700-S Gotech testing Machines, Inc.
ประเทศไต้ห วัน ความทนต่ อ การฉีกขาด(tear strength)ทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D 624-00 โดยใช้ universal testing machine รุ่น Al700-S Gotech testing Machines, Inc. ประเทศไต้หวัน สัณฐานวิทยา
ทดสอบโดยใช้กล้อ งจุล ทรรศน์ อิเล็ กตรอนแบบส่ อ งกราด (scanning
electron microscopes; SEM) รุ่ น JSM 634OF ข อ ง JEOL USA,
Inc. ประเทศประเทศสหรัฐอเมริกา การต้านทานต่อการติดไฟทดสอบ
ตามมาตรฐาน UL94 Horizontal Burning Test (UL 94 HB Test)

ปริมาณเบนโทไนซ์
(phr)
0
10
20
30
40

พฤติ กรรมการคงรูป
ts2 (min.sec)
tc90 (min.sec)
2.48
4.39
3.47
6.21
4.17
7.32
4.41
8.14
4.53
8.27

ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการคงรูปของยางธรรมชาติท่มี ี
การเติมเบนโทไนซ์ จากผลการทดลองพบว่าการเติมเบนโทไนซ์ในยาง
ธรรมชาติ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเวลาเริม่ คงรูป (scorch time; ts2)
และเวลาทีใ่ ช้ในการคงรูป (cure time; tc90) ของยางธรรมชาติ โดยการ
เติมเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติทาให้การเกิดปฏิกริ ยิ าวัลคาไนซ์ได้
ช้าลง อันเห็นได้จากเมือ่ เติมเบนไนซ์ในปริมาณทีม่ ากขึน้ ทาให้เวลาเริม่
คงรูป (scorch time; ts2) และเวลาที่ใช้ในการคงรูป (cure time; tc90)
ของยางยาวนานขึ้น ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากเบนโทไนซ์ ท่ีใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้
ประกอบด้วยซิลกิ า (SiO2) เป็นส่วนใหญ่ โดยซิลกิ าทีม่ หี มู่ไฮดรอกซิล
(-OH group) อยู่บนผิวซึ่งหมู่ไฮดรอกซิลดังกล่าวสามารถดูดซับสารเร่ง
ปฏิ กิ ร ิย าไว้ บ นผิ ว ของซิ ล ิ ก า จนท าให้ ซิ ง ค์ อ อกไซด์ ก่ อ ตั ว เป็ น
สารประกอบเซิ ง ซ้ อ นของซิ ง ค์ ก ับ สารเร่ ง ปฏิ กิ ร ิย าและ ก ามะถั น
(AccSxZnSxACC)ในปฏิกริ ยิ าวัลคาไนซ์ลดลง[10]

3.ผลการวิ จยั
ความหนืดมูน นี่ ของยางธรรมชาติท่มี กี ารเติมเบนโทไนซ์
แสดงในรูปที่ 1 จากผลการทดลองพบว่า เมื่อเติมเบนโทไนซ์ลงไปใน
ยางธรรมชาติในปริมาณทีม่ ากขึน้ ทาให้ความหนืดของยางคอมพาวด์ม ี
แน วโน้ มเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจาก การเจื อ จางข องป ริ ม าต รเนื้ อย าง
(hydrodynamic effects) กล่าวคือเบนโทไนซ์เป็นสารตัวเติมทีม่ อี นุภาค
เป็ นของแข็ง ในขณะทีย่ างธรรมชาติเมือ่ ได้รบั แรงเฉือนจาการบดผสม
จะเป็ น ของเหลวที่มคี วามหนืดสูงและสามารถไหลได้ เมื่อเติมสารตัว
เติมทีเ่ ป็ นอนุ ภาคของแข็งลงในยางทีน่ ิ่ม ยางคอมพาวด์จงึ มีความหนืด
เพิม่ ขึน้ [9]

ตารางที่ 4: ความถ่วงจาเพาะของยางธรรมชาติทม่ี กี ารเติม
เบนโทไนซ์
ปริ มาณเบนโทไนซ์(phr)
0
10
20
30
40
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ความถ่วงจาเพาะ
0.89
0.98
1.04
1.08
1.11

ตารางที่ 4 แสดงค่าความถ่วงจาเพาะ(specific gravity) ของ
ยางธรรมชาติท่ีเติม เบนโทไนซ์ ยางธรรมชาติท่ีเติม เบนโทไนซ์ ใน
ปริมาณต่างๆกันมีความถ่วงจาเพาะเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการเติมเบนโท
ไนซ์ ท่ีเพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากเบนโทไนซ์ ม ีค วามหนาแน่ น มากกว่ า ยาง
ธรรมชาติ
ตารางที่ 5 แสดงค่าความแข็งของยางธรรมชาติทเ่ี ติมเบนโท
ไนซ์ จะสัง เกตได้ว่ ายางธรรมชาติท่ีเติม เบนโทไนซ์ จ ะมีค วามแข็ง
เพิม่ ขึ้นตามปริมาณการเติมสารตัวเติม เกิดจากเบนโทไนซ์ มอี นุ ภ าค
เป็ น ของแข็ง ซึ่ง มีค วามแข็ง มากกว่ ายางธรรมชาติ เมื่อ เติม ในยาง
ธรรมชาติจ ะท าให้ย างธรรมชาติม ีแ นวโน้ ม ความแข็ง เพิ่ม ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่องตามปริมาณการเติมเบนโทไนซ์

ประกอบไปด้ว ยยางธรรมชาติ ยางธรรมชาติท่มี กี ารเติมเบนโทไนซ์
จานวน 40 phr

รูปที่ 2: 300% มอดูลสั ของยางธรรมชาติทม่ี กี ารเติมเบนโทไนซ์

ตารางที่ 5: ความแข็งของยางธรรมชาติทม่ี กี ารเติมเบนโทไนซ์
ปริ มาณเบนโทไนซ์(phr)
0
10
20
30
40

ความแข็ง (Shore A)
40
43
45
46
47

สมบัตคิ วามทนต่อแรงดึงของยางธรรมชาติทม่ี กี ารเติมเบนโท
ไนซ์แสดงในรูปที่ 2 และรูปที่ 3 จากผลการทดลองในรูปที่ 2 พบว่าค่า
300% มอดูลสั เพิม่ สูงขึน้ เมือ่ มีการเติมเบนโทไนซ์ลงในยางธรรมชาติ
เนื่องจากเบนโทไนซ์ซง่ึ เป็นสารตัวเติมทีม่ อี นุภาคเป็ นของแข็งได้เข้าไป
แทรกตัว ระหว่างสายโซ่ โมเลกุล ของยางธรรมชาติ และขัดขวางการ
เคลื่อนที่ข องสายโซ่ โมเลกุล ของยางทาให้ย างมีการต้านทานต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงรูปร่างได้มากขึน้ [9] เมือ่ พิจารณาสมบัตคิ ่าความทนแรง
ดึง (tensile strength) ในรูป ที่ 3 พบว่ าเมื่อ มีก ารเติม เบนโทไนซ์ ใน
ปริมาณไม่เกิน 10 phr จะช่วยปรับปรุงสมบัติความทนต่ อแรงดึงของ
ยางธรรมชาติท่สี ูงขึ้น เล็กน้อย เนื่องจากเบนโทไนซ์ ม ี มีองค์ประกอบ
ของซิลกิ า (SiO2) อยู่ถึง 65-70% โดยน้ าหนัก ซึ่งซิลกิ า (SiO2) เป็ น
สารตัวเติมเสริมแรงในยาง จึงมีส่วนในการทาให้เกิดการเสริมแรงกัน
เล็ก น้ อ ยระหว่ า งเบนโทไนซ์ ก ับ ยางธรรมชาติ เบนโทไนซ์ ท่ีใช้ใน
งานวิจยั นี้ จึงสามารถท าหน้ าที่ในการเป็ น “สารตัว เติมกึ่งเสริม แรง”
(semi-reinforce filler) [11-14] เมือ่ เติมมากกว่า 10 phr ขึน้ ไปสมบัติ
ความทนต่ อ แรงดึงจะลดลงและลดลงมากขึ้น เมื่อ เติม เบนโทไนซ์ ใน
ปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากเบนโทไนซ์ท่เี ติมลงไปในยางธรรมชาติใน
งานวิจยั นี้ มีอ นุ ภาคขนาดใหญ่ ดงั แสดงในรูปที่ 4 เป็ น ภาพภาพถ่าย
ของอนุภาคเบนโทไนซ์ จากล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนกาลังขยาย 1,000
เท่ า จึงท าให้ไม่เสริมแรงในยางและท าให้ค่ าความทนต่ อ แรงดึงมีค่ า
ลดลง นอกจากนี้โมเลกุลของยางธรรมชาติประกอบไปด้วยอะตอมของ
C และ H ทาให้ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีไ่ ม่มขี วั ้
ในขณะทีเ่ มือ่ พิจารณาองค์ประกอบของเบนโทไนซ์ดงั แสดงในตารางที่
1 พบว่าเบนโทไนซ์ประกอบไปด้วยอนินทรียส์ ารทีม่ คี วามเป็นขัว้ สูงเป็น
ส่วนใหญ่ จึงทาให้ท่พี ้นื ผิวของอนุ ภาคเบนโทไนซ์เกิดอันตรกิรยิ ากับ
ยางธรรมชาติ ไ ด้ น้ อ ย และท าให้ เกิด การกระจายตัว ที่ ไ ม่ ดีในยาง
ธรรมชาติ ด ัง แสดงในรูป ที่ 5 ซึ่ ง เป็ น ภาพถ่ า ยจากล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เล็ ก ตรอนก าลัง ขยาย 1,000 เท่ า ของยางที่ ผ่ า นการวัล คาไนซ์

รูปที่ 3: ความทนต่อแรงดึงของยางธรรมชาติทม่ี กี ารเติมเบนโทไนซ์

รูปที่ 4: ภาพถ่ายของอนุภาคเบนโทไนซ์ จากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนกาลังขยาย
1,000 เท่า

รูปที่ 6 แสดงสมบัตคิ วามทนต่อการฉีกขาด (tear strength)
ของยางธรรมชาติท่ีม ีการเติมเบนโทไนซ์ จากผลการทดลองพบว่ า
พบว่าเมือ่ เติมเบนโทไนซ์ในปริมาณ 10 phr นัน้ เบนโทไนซ์จะทาหน้าที่
เป็ นสารตัวเติมกึ่งเสริมแรงในยางธรรมชาติ โดยทาให้สมบัติความทน
ต่อการฉีกขาดดีขน้ึ เมื่อเติมมากกว่า 10 phr ขึน้ ไปสมบัตคิ วามทนต่อ
การฉีกขาดจะลดลงและลดลงมากขึ้นเมื่อเติมเบนโทไนซ์ในปริมาณที่
มากขึ้น ซึ่งมีผ ลการทดลองที่ส อดคล้อ งไปในทิศ ทางเดีย วกับสมบัติ
ความทนต่อแรงดึงดังแสดงในรูปที่ 3
จากผลการทดลองในตารางที่ 6 พบว่ายางธรรมชาติทม่ี กี าร
เติมเบนโทไนซ์ ในปริมาณตัง้ แต่ 20 phr ขึน้ ไป มีผลการทดสอบระดับ
การติด ไฟตามมาตรฐานการทดสอบ UL 94 แบบ HB-TEST มีค่ า
อัต ราเร็ว ของการเผาไหม้ (Burning Rate) ต่ ากว่า 40 mm./min. และ
เมื่อเพิม่ ปริมาณของเบนโทไนซ์ มากขึน้ อัตราเร็วของการเผาไหม้กจ็ ะ
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4.สรุปผลการวิ จยั
การเติมเบนโทไนซ์ลงไปในยางธรรมชาติมผี ลทาให้ความ
หนืดมูนนี่เพิม่ ขึน้ เบนโทไนซ์มผี ลในการทาให้เวลาในการเริม่ คงรูปและ
เวลาในการคงรูป ของยางยาวนานขึ้น ความแข็งของยางวัล คาไนซ์
เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณของเบนโทไนซ์ทเ่ี พิม่ ขึน้ และการเติมเบนโทไนซ์ลง
ในยางธรรมชาติจะมีผ ลทาให้ค่า ความทนต่ อแรงดึงและความทนต่ อ
การฉีกขาดของยางวัลคาไนซ์นนั ้ เพิม่ ขึน้ อีกด้วย พบว่าเมือ่ เติมเบนโท
ไนซ์ในปริมาณ 10 phr นัน้ เบนโทไนซ์จะทาหน้ าที่เป็ น สารตัวเติมกึ่ง
เสริมแรงในยางธรรมชาติ โดยทาให้สมบัติความทนต่อแรงดึงและการ
ทนต่ อ การฉี ก ขาดดีข้ึน เมื่อ เติม เบนโทไนซ์ ล งในยางธรรมชาติใน
ปริมาณ 20 phr จะเริม่ ทาให้มผี ลการทดสอบระดับการติดไฟผ่านตาม
มาตรฐานการทดสอบ UL 94 แบบ HB TEST โดยมีอตั ราการเผาไหม้
(Burning rate) ต่ากว่า 40 mm./min. และเมื่อเติมเบนโทไนซ์ลงในยาง
ธรรมชาติในปริม าณที่ม ากขึ้น จะท าให้อ ัต ราการเผาไหม้ (Burning
rate) ลดต่าลง

ยิง่ ลดลง เนื่องจากกลไกการหน่วงไฟของเบนโทไนซ์ นัน้ เกิดจากการ
ทีเ่ กิดถ่านมาปกคลุมทีบ่ ริเวณผิววัสดุขณะทีเ่ กิดการเผ่าไหม้ ซึ่งถ่านนี้
เองจะไปยับยัง้ ออกซิเจนให้ไปทาปฏิกริ ยิ าการเผาไหม้ทบ่ี ริเวณผิวของ
วัสดุได้ยากขึน้ ทาให้เกิดการชะลอความเร็วของอัตราการเผาไหม้ของ
วัสดุลงได้

(ก)

5.กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละโลหการ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริษัท
เอ็น .ดี รับเบอร์ จากัด (มหาชน) และ สถาบัน วิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย(วว.) ที่ให้ค วามอนุ เคราะห์ เครื่อ งมือ
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการดาเนินงานวิจยั

Bentonite
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บทคัดย่อ
จากแผนพลังงานของประเทศไทยที่ผลัก ดัน ให้ม ีก ารใช้พ ลังงาน
ทดแทนเพิม่ ขึน้ ประกอบกับไม้กระถินยักษ์เป็ นหนึ่งในพืชพลังงานโตเร็วที่ม ี
ศักยภาพในการปลูกและเก็บเกี่ยวสูง เหมาะสาหรับนามาใช้เ ป็ นชีวมวลเพื่อ
ผลิต พลังงานทดแทน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงใช้ไม้ก ระถิน ยัก ษ์ สบั มาผลิต ถ่า น
ชีวภาพ และศึกษาอิทธิพลของขนาดอนุภาคของชีวมวลทีม่ ตี ่อสมบัตขิ องถ่าน
ั ่ อยขนาดไม้และร่อนแยก
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั โดยทาการปนย่
ขนาดแล้วน าไปอัด ขึ้น รูป พบว่า ถ่า นชีวภาพที่ผลิต จากไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส ับ
ขนาด <250 µm มีความหนาแน่ นสูงสุดที่ 1.34 g/cm3 และความหนาแน่ นมี
ค่าลดลงเมื่อ ไม้กระถินยักษ์สบั มีขนาดใหญ่ ขน้ึ นอกจากนี้ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิต
จากไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส ับ ขนาด 250-425 µm มีค วามต้านทานแรงอัด และค่ า
ความร้อนสูงที่สุด และค่าความร้อนมีค่ าลดลงเมื่อไม้กระถินยักษ์สบั มีขนาด
ใหญ่ ขน้ึ แต่ทว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด <250 µm มี
ค่าความร้อนต่ าทีส่ ุดเนื่องจากสมบัตกิ ารถ่ายเทความร้อนในอนุภาคขนาดเล็ก
ส่งผลให้องค์ประกอบทางเคมีมกี ารเปลี่ยนแปลงขณะถูกอัดขึน้ รูปด้วยความ
ร้อน
คาสาคัญ: ถ่านชีวภาพ, เชือ้ เพลิงแข็ง, ไม้กระถินยักษ์, ขนาดอนุภาค

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) บทนา
ประเทศไทยได้กาหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนสาหรับ ปี
พ.ศ.2558 ถึง 2579 โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเชื้อเพลิงทางเลือก ให้ได้เป็ นร้อยละ 30 ของการ
ใช้ พ ลัง งานขัน้ สุ ด ท้ า ยของประเทศในปี 2579 ดัง ตารางที่ 1 และ
คาดการณ์ ว่าจะช่วยลดการนาเข้าพลังงานได้ มากกว่า 460,000 ล้าน
บาท/ปี ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนัน้ ชีว มวลและไม้โ ตเร็ว จึงถู ก น ามา
ศึกษาและใช้ผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ามากขึน้ ซึง่ ไม้โต
เร็วจัดเป็ นวัสดุชวี มวลชนิดใหม่ท่รี ฐั บาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกใน
ระดับ ชุ ม ชนเพิ่ม มากขึ้น สามารถปลูก ได้ในพื้น ที่เสื่อ มโทรมซึ่งไม่
เหมาะสมในการปลูกพืช เศรษฐกิจหลักได้ คาดการณ์ ว่าจะช่ว ยเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพลังงานความร้อนจากวัสดุชวี มวลได้ถงึ 18 ล้านตัน/
ปี จากเดิม 79.49 ล้านตัน/ปี คิดเป็ นร้อยละ 22 ของปริมาณศักยภาพ
เชื้อเพลิงชีวมวลคงเหลือต่อปี ท่สี ามารถนามาผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
และพลังงานความร้อนได้ [1-3]

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

ตารางที่ 1: เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน AEDP ในปี 2579 [3]
พลังงาน

สัดส่วนพลังงานทดแทน
(ร้อยละ)
สถานภาพ สถานภาพ
ณ ปี 2557 ณ ปี 2579
9
15 - 20
17
30 – 35
7
20 – 25

ไฟฟ้า
ความร้อน
เชือ้ เพลิงชีวภาพ
การใช้พลังงานขัน้
12
สุดท้าย
(ktoe คือ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ)
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30

การใช้พลังงาน
ขัน้ สุดท้าย
ณ ปี 2579
(ktoe)
27,789
68,413
34,798
131,000

2) การผลิ ตถ่านชีวภาพ
2.1) วัตถุดบิ และการเตรียมวัตถุดบิ
ั ่ อ ยไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส บั ที่มขี นาดเริ่ม ต้ น ประมาณ
ท าการปนย่
0.5-1 cm ด้วยเครื่อง Wonder Crush/Mill รุ่น 3DV-10 แล้วแยกขนาด
ด้วยเครือ่ งร่อนขนาดอนุภาค Retsch รุ่น AS 200 เป็น 5 ช่วง ดังนี้
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 ้น ตรวจวัด ความชื้น ด้ ว ยเครื่อ งวัด ความชื้น Kett รุ่ น
Infrared Moisture Determination Balance FD-6 1 0 แ ล ะ ค ว บ คุ ม
ความชืน้ ให้อยู่ในช่วง 10±1%wt

ชีวมวลและพืชพลังงานถูกนามาใช้ในหลายรูปแบบ เช่น การ
หมักเพื่อให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas) การผลิตเป็นเชือ้ เพลิงเหลว เช่น
ไบโอดีเซล หรือการนาชีวมวลมาผลิตเป็ นก๊าซด้วยระบบแก๊สซิฟิเคชัน่
(Gasification) และวิธที น่ี ิยมกันมากอีกวิธี คือ การเผาไหม้โดยตรง โดย
ในปจั จุบนั มีการพัฒนาชีวมวลอัดแท่งรูปแบบใหม่ เรียกว่าถ่านชีวภาพ
(Biocoke) ซึ่งเป็ นเชื้อเพลิงที่มคี ่าความร้อนใกล้เคียงกับถ่านโค้ก และ
ค่าความชื้นต่า (น้อยกว่า 15%) มีความหนาแน่ นและความแข็งแรงสูง
จึงสะดวกในการขนส่งและจัดเก็บ รวมถึงสามารถใช้ทดแทนถ่านหินใน
อุตสาหกรรมได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
สมบัติข องถ่ านชีว ภาพที่ดี ได้แก่ มีค่ า ความร้อ น (Calorific
Value) โดยประมาณ 4,000-4,500 kcal/kg ค่าความชืน้ น้อยกว่าร้อยละ
3 ปริม าณเถ้ าน้ อ ยกว่ าร้อ ยละ 3 และมีค วามต้านทานแรงอัด สูงสุ ด
เหมาะสมกับการน าไปใช้งาน โดยปจั จัยที่ส่งผลต่อ ค่าความร้อ นและ
สมบัตขิ องถ่านชีวภาพมีอยู่หลายปจั จัย เช่น ชนิดของชีวมวล ปริมาณ
สารประกอบอิน ทรีย์ท่มี อี ยู่ในชีวมวล ลักษณะและขนาดอนุ ภ าคของ
ชีวมวล ความชื้นของชีวมวล ความดันในการผลิต อุณ หภูมกิ ารผลิต
และเวลาในการอัดขึน้ รูป เป็นต้น [4-9] ดังนัน้ การนาชีวมวลมาผลิตถ่าน
ชีว ภาพอัด แท่ งจึงถูก ศึกษาวิจยั หาวิธีก ารและสภาวะในการขึ้น รูป ที่
เหมาะสม Mizuno และคณะ [10] รายงานว่าอุณหภูมใิ นการอัดขึ้นรูป
และปริมาณความชื้นของชีวมวล มีผลต่อสมบัตทิ างกายภาพและความ
ต้านทานแรงอัดสูงสุดของถ่านชีวภาพโดยตรง สุพชิ ญาและคณะ [11]
ได้ศกึ ษาพบว่าถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากกากกาแฟขนาดอนุ ภาคเล็กกว่า
400 µm ให้ค่าความร้อนสูงสุ ดประมาณ 5,175 kcal/kg และค่ าความ
ร้อนของถ่านชีวภาพจากกากกาแฟจะสูงขึน้ เมือ่ ขนาดอนุ ภาคของกาก
กาแฟเล็กลง และ O. bin Hamidun และคณะ [12] ได้ศกึ ษาพบว่าถ่าน
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากเส้นใยปาล์มจะมีแนวโน้มความต้านทานแรงอัดสูงสุด
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ขนาดอนุภาคของเส้นใยปาล์มเล็กลง โดยถ่านชีวภาพทีผ่ ลิต
จากเส้น ใยปาล์มขนาด 1.0-1.4 mm, 1.4-2.4 mm และขนาดเล็กกว่า
1.0 mm มีความต้านทานแรงอัดคือ 117, 108 และ 76 MPa ตามลาดับ
นอกจากนี้ มะลิวลั ย์และคณะ [13] ได้ทดลองเปรียบเทียบศักยภาพใน
การใช้เป็ น พืช พลังงานของไม้โตเร็ว 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ ไม้ยูค าลิปตัส
กระถินเทพา กระถินยักษ์ และกระถินเทพณรงค์ พบว่าไม้ยูคาลิปตัสมี
มวลชีวภาพของลาต้น เมื่อตัดที่อายุ 24 เดือนสูงที่สุด รองลงมาได้แก่
กระถินเทพณรงค์ กระถินเทพา และกระถินยักษ์ แต่หากปลูกในดินทีม่ ี
ค่า pH สูง กระถินยักษ์จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดกี ว่ายูคาลิปตัส
อีกทัง้ กระถินยักษ์ มคี วามสามารถในการแตกหน่ อหลังจากการตัดได้
ดีกว่า ทาให้ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงว่าไม้ชนิดอื่นหากเป็ นการ
ปลูกเพื่อตัดในรอบสัน้ ๆ อีกทัง้ พบว่าค่าความร้อนของไม้โตเร็วทัง้ 4
ชนิด อยู่ในช่วง 4,602 ถึง 4,798 kcal/kg ใกล้เคียงกับค่ าความร้อนที่
เหมาะสมของถ่านชีวภาพทัวไปอี
่ กด้วย
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เลือ กใช้วตั ถุดิบเป็ น ไม้กระถิน ยักษ์ ส บั มา
ผลิตเป็นถ่านชีวภาพ และศึกษาผลกระทบของขนาดอนุภาคของชีวมวล
ทีม่ ตี ่อสมบัติของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั แล้วทาการ
เปรีย บเทีย บสมบัติท างกายภาพ สมบัติท างกล และค่ า ความร้อ น
รวมถึงการสลายตัวทางความร้อนของถ่านชีวภาพทีไ่ ด้จากงานวิจยั

2.2) การอัดขึน้ รูปชิน้ งานถ่านชีวภาพ
นาไม้กระถินยักษ์สบั ทีร่ ่อนแยกขนาดแล้วมาอัดขึน้ รูปขึน้ ด้วย
เครื่อ งผลิต ถ่ านชีวภาพโดยการอัดในแนวตัง้ ซึ่งมีล กั ษณะดังรูปที่ 1
โดยป้อนวัต ถุ ดิบลงในแม่พ ิมพ์ท รงกระบอกขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง
48.04 mm ซึ่งบรรจุอยู่ในเตาไฟฟ้ าแบบท่ อ (Electric Tube Furnace)
เพื่อควบคุมอุณหภูมใิ นการขึ้นรูป แล้ว ทาการอัดด้วยลูกสูบไฮโดรลิก
ภายใต้สภาวะดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: สภาวะการอัดขึน้ รูปถ่านชีวภาพด้วยเครือ่ งอัด
วัตถุดิบ
น้าหนักต่อชิ้ น
เส้นผ่านศูนย์กลาง
อุณหภูมิอดั ขึ้นรูป
ความดัน
เวลาที่ใช้ในการอัด
ขนาดอนุภาค

ไม้กระถินยักษ์สบั
50 g
48.04 mm
160°C
14.5 MPa
10 min
<250 µm, 250-425 µm, 425-600 µm,
600 µm-1 mm, 1-2 mm

รูปที่ 1: ภาพจาลองลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องอัดถ่านชีวภาพในแนวตัง้
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3) การทดสอบสมบัติของถ่านชีวภาพ
3.1) ความหนาแน่นรวม
ท าการวิ เ คราะห์ ค วามหนาแน่ นรวม (Bulk Density) ซึ่ ง
หมายถึง อัต ราส่ ว นของมวลรวมต่ อ ปริม าตรรวมของเนื้ อ วัส ดุ แ ละ
ช่องว่างในชิน้ งาน สามารถคานวณได้จากสมการที่ 1


m
v

4) ผลการทดลองและวิ จารณ์
4.1) ลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพ
สีและลักษณะผิวของถ่านชีวภาพทีอ่ ดั ขึน้ รูปจากไม้กระถินยักษ์
สับขนาดต่ างๆ แสดงดังรูป ที่ 2 โดยพบว่าถ่ านชีว ภาพที่ผ ลิต จากไม้
กระถิน ยักษ์ สบั ขนาด 250-425 µm, 425-600 µm, 600 µm-1 mm มี
ลักษณะผิวด้านข้างของถ่านเรียบกึง่ เงา สีของถ่านชีวภาพทีไ่ ด้เข้มขึ้น
กว่าสีของวัต ถุดบิ เริม่ ต้น และมีการกระจายของสีท่เี ข้มขึ้น ทัวชิ
่ ้น งาน
ส่วนถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 1-2 mm มีลกั ษณะ
ผิวด้านข้างของถ่านชีวภาพไม่เรียบ มีความขรุขระระหว่างผงไม้ และ
เนื้อไม้มกี ารเปลีย่ นสีน้อยทีส่ ุด ขณะที่ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถิน
ยักษ์สบั ขนาด <250 µm มีลกั ษณะผิวด้านข้างของถ่านชีวภาพเรียบเงา
เป็ นเนื้อเดียวกัน สีของถ่านชีวภาพทีไ่ ด้เปลีย่ นเป็ นสีดาแบบสม่าเสมอ
เกือบทัง้ ชิ้น โดยบริเวณที่ไม่มกี ารเปลี่ยนเป็ น สีดาเป็ นบริเวณที่ความ
ร้อนในแม่พมิ พ์อดั ได้รบั ความร้อนน้อยกว่าบริเวณทีม่ กี ารเปลีย่ นสี

(1)

โดย  คือ ความหนาแน่นรวมของวัตถุ (g/cm3)
m คือ มวลรวมของวัตถุ (g)
v คือ ปริมาตรรวมของวัตถุ (cm3)
3.2) อัตราการขยายตัวหลังการอัดขึน้ รูป
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเมือ่ ชิ้นงานเย็นตัวหลัง
นาออกจากแม่พมิ พ์ และคานวณเป็นเปอร์เซนต์เทียบกับขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของแม่พมิ พ์ ดังสมการที่ 2
อัตราการขยายตัว (%) =

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิน้ งาน
×100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแม่พมิ พ์

(2)

3.3) ความต้านทานแรงอัดสูงสุด
ท ด ส อ บ ด้ ว ย เครื่ อ ง Universal Testing Machines (UTM)
SHIMADZU รุ่น UH-1000kNXR ก าหนดความเร็ว หัว กดเป็ น 0.025
mm/s และกดอัด จนกระทังชิ
่ ้น งานเสีย รูป และแตก จากนัน้ บัน ทึกค่ า
ความเค้ น สู ง สุ ด ที่ช้ิน งานถ่ า นชีว ภาพสามารถรับ ได้ เป็ น ค่ า ความ
ต้านทานแรงอัดสูงสุด (Ultimate Compressive Strength)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รูปที่ 2: (ก) ตัวอย่างไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 600 µm-1 mm และลักษณะทาง
กายภาพของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด (ข) <250 µm
(ค) 250-425 µm (ง) 425-600 µm (จ) 600 µm-1 mm (ฉ) 1-2 mm

3.4) ค่าความร้อน
ทาการวิเคราะห์ ปริมาณความร้อนต่อหน่ วยน้ าหนักที่ช้นิ งาน
ถ่านชีวภาพถ่ายเทออกเมื่อเกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ ภ ายใต้แก๊ส
ออกซิเจน ด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter Parr รุ่น Model 1341 Plain
Jacket ซึ่งใช้การวัดปฏิกิร ิยาการเผาไหม้ข องเชื้อ เพลิงกับออกซิเจน
ภายในระบบปิ ดที่จุ่มอยู่ในน้ า จากนัน้ ทาการวัดอุณหภูมทิ ่เี พิม่ ขึ้นของ
น้ า แล้วนามาคานวณปริมาณความร้อนจากการเกิดปฏิกิรยิ าเผาไหม้
ของระบบ

4.2) ความหนาแน่นรวม
ผลกระทบของขนาดอนุ ภ าคของไม้กระถิน ยักษ์ สบั ต่ อ ความ
หนาแน่ น รวมของถ่านชีวภาพ แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าความหนาแน่ น
รวมมีแนวโน้มลดลงเมือ่ ขนาดอนุ ภาคที่นามาอัดขึน้ รูปมีขนาดใหญ่ข้นึ
เนื่องจากอนุ ภาคขนาดเล็กเมือ่ นาไปกดอัดเป็ นถ่านชีวภาพจะถูกอัดให้
ชิดกันได้มากกว่าอนุ ภาคขนาดใหญ่ จึง มีช่องระหว่างอนุ ภาคน้ อยกว่า
ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากอนุภาคขนาดใหญ่ โดยถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้
กระถิน ยักษ์ ส บั ขนาด <250 µm มีค วามหนาแน่ น เฉลี่ย สูงสุดที่ 1.35
g/cm3 และถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 1-2 mm มี
ความหนาแน่นเฉลีย่ ต่าสุดที่ 1.24 g/cm3 โดยถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้
กระถินยักษ์สบั ทีม่ ขี นาดอนุ ภาคต่างกันในการศึกษานี้ มคี วามหนาแน่ น
มากกว่า 1.1 g/cm3 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วม
หรือทดแทนถ่านโค้กและถ่านหินได้ดี

3.5) การวิเคราะห์เชิงความร้อน
ทดสอบสมบัติการสลายตัวทางความร้อนของไม้กระถิน ยักษ์
ขนาดต่ างๆ และถ่านชีวภาพที่ผลิตจาก ไม้กระถินยัก ษ์ส ับ ขนาดต่ างๆ
ด้ ว ย เค รื่ อ ง METTLER TOLEDO STARe SYSTEM TGA/DSC1
Module โดยให้ความร้อ นที่อ ัต รา 10°C/min ภายใต้ก ารไหลของแก๊ ส
ไนโตรเจนทีอ่ ตั ราการไหล 100 ml/min
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ขนาด 250-425 µm มีค วามต้านทานแรงอัด สูงสุ ด มากที่สุ ด เพราะ
นอกจากความสามารถในการการยึดเกาะระหว่างอนุ ภาคแล้ว ยังมีผล
จากการประสานตัวของอนุ ภ าคที่ดดี ้ว ย เนื่อ งจากไม้กระถิน ยักษ์ ส บั
ขนาด 250-425 µm มีขนาดเล็กพอเหมาะที่สามารถถ่ายเทความร้อน
ระหว่างอนุภาคได้ดี สามารถสังเกตได้จากผลการทดลองในข้อที่ 4.3) ที่
พบว่าอัตราการขยายตัวของถ่านชีวภาพหลังชิ้นงานเย็นตัวเริม่ พบการ
หดตัว เมื่อ ไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส ับ มีข นาดเล็ก กว่ า 425 µm จึง ส่ งผลให้
องค์ประกอบในเนื้อไม้ทส่ี ามารถอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมกิ ารอัดขึน้ รูปทา
หน้าทีเ่ ป็นตัวเชือ่ มประสานระหว่างอนุภาคได้ดอี กี ด้วย
รูปที่ 3: ความหนาแน่นรวมของถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาดต่างๆ

4.3) อัตราการขยายตัวหลังการอัดขึน้ รูป
จากผลการทดลองในรูปที่ 4 ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถิน
ยัก ษ์ ส บั ขนาด <250 µm และ 250-425 µm มีก ารหดตัว หลังชิ้น งาน
ถ่านชีวภาพเย็นตัวเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแม่พมิ พ์
ส่วนถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 425-600 µm และ
600 µm-1 mm มีข นาดเส้น ผ่ านศูน ย์ก ลางเท่ ากับ แม่พ ิม พ์ และถ่ า น
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 1-2 mm มีการขยายตัวหลัง
นาชิ้นงานออกจากแม่พมิ พ์ เนื่องจากอนุ ภาคขนาดเล็กสามารถถ่ายเท
ความร้อนระหว่างอนุ ภาคได้ดีกว่าอนุ ภาคขนาดใหญ่ ส่งผลให้ลกิ นิน
(Lignin) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และสารโมเลกุลต่ าในเนื้อไม้
สามารถอ่ อ นตัวและเชื่อ มประสานระหว่างอนุ ภ าคได้ดีก ว่า และเมื่อ
ชิน้ งานเย็นตัวจึงทาให้องค์ประกอบในเนื้อไม้ทอ่ี ่อนตัวได้ระหว่างการอัด
ขึน้ รูปหดตัวลงไปด้วย

รูปที่ 5: ความต้านทานแรงอัดสูงสุดของถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั
ขนาดต่างๆ

4.5) ค่าความร้อน
ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์ ขนาด
ต่างๆ มีค่าความร้อนสูงกว่าค่าความร้อนของไม้กระถินยักษ์ก่อนการอัด
ขึน้ รูป เนื่องจากความร้อนในกระบวนการอัดขึน้ รูปทาให้ความชื้นและ
แก๊สทีใ่ ห้พลังงานความร้อนต่า ระเหยเป็ นไอ ทาให้ความหนาแน่ นของ
ค่าความร้อนต่อมวลของถ่านชีวภาพสูงกว่าค่าความร้อนต่อมวลของไม้
กระถินยักษ์ [14] และพบว่าค่าความร้อนของถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้
กระถินยักษ์สบั ขนาดต่างๆมีความแตกต่างกันอยู่ในช่วง 100 kcal/kg
โดยถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 250-425 µm มีค่า
ความร้อนสูงทีส่ ุด คือ 4,434.74 kcal/kg ส่วนถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้
กระถินยักษ์สบั ขนาด 425-600 µm 600 µm-1 mm และ 1-2 mm มีค่า
ความร้อ นใกล้เคีย งกัน อยู่ ในช่ ว งประมาณ 4400 kcal/kg และถ่ า น
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด <250 µm มีค่าความร้อนต่า
ทีส่ ุด คือ 4,316.27 kcal/kg ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4: อัตราการหดตัวของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาดต่างๆ

4.4) ความต้านทานแรงอัดสูงสุด
สาหรับถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์ สบั ขนาด <250
µm, 425-600 µm, 600 µm-1 mm และ 1-2 mm ความต้านทานแรงอัด
สูงสุ ด มีแ นวโน้ มลดลงเมื่อ อนุ ภ าคมีข นาดเล็กลง ดังแสดงในรูป ที่ 5
ั ่ อยจะมีลกั ษณะเป็ นเส้นใย โดยที่
เนื่องจากไม้กระถินยักษ์สบั ทีถ่ ูกปนย่
อนุ ภาคขนาดใหญ่ จะมีล กั ษณะเป็ น เส้น ใยมากกว่าอนุ ภ าคขนาดเล็ก
ส่งผลให้อนุ ภาคขนาดใหญ่ ส ามารถยึดเกาะระหว่างอนุ ภ าคได้ ดีกว่า
สอดคล้องกับถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด <250 µm
ทีม่ คี วามต้านทานแรงอัดต่าสุด เนื่องจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด <250
µm มีลกั ษณะเป็ นผงละเอียด ทาให้มกี ารยึดเกาะระหว่างอนุ ภาคน้อย
กว่าอนุ ภาคขนาดอื่นๆ ส่วนถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั

รูปที่ 6: ค่าความร้อนของถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาดต่างๆ

46

4.6) สมบัตกิ ารสลายตัวทางความร้อน
จากรูปที่ 7 และ 8 พบว่าช่ว งอุ ณ หภูมติ งั ้ แต่ 30-100°C มวล
ของไม้กระถินยักษ์สบั และถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั มีค่า
ลดลง เนื่องมาจากการสลายตัวของความชืน้ ทีอ่ ยู่บริเวณผิวของอนุภาค
จากนัน้ ทีช่ ่วงอุณหภูม ิ 100-230°C มวลมีการลดลงเพียงเล็กน้อยแต่จะ
มีการอ่อนตัวของเฮมิเซลลูโลสในเนื้อไม้เกิดขึน้ ซึ่งเฮมิเซลลูโลสทีอ่ ่อน
ตัวจะทาหน้าที่เป็ นตัวประสานระหว่างผงไม้ท่นี ามาอัดเป็ นถ่า น และที่
ช่วงอุณหภูมติ งั ้ แต่ 230°C เป็ นต้นไป มวลของไม้กระถินยักษ์ สบั และ
ถ่านชีวภาพเริม่ มีการลดลงอย่างชัดเจนอีกครัง้ เนื่องจากเป็นอุณหภูมทิ ่ี
เริม่ เกิดปฏิกริ ยิ าแก๊สซิฟิเคชัน่ (Gasification) [10]
และจากรูปที่ 7 สามารถสังเกตได้ว่าสมบัติการสลายตัวทาง
ความร้อ นของไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส ับ แต่ ล ะขนาดมีค วามว่ อ งไวในการ
สลายตัวภายใต้ความร้อนแตกต่างกัน และไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ลาดับ
ขนาดของไม้กระถินยักษ์สบั ดังนัน้ จึงสังเกตได้ว่าไม้กระถินยักษ์สบั แต่
ละขนาดอาจมาจากแต่ละส่วนประกอบของเนื้อไม้ทค่ี วามแข็งแตกต่าง
กัน เช่น อนุ ภาคขนาดเล็กอาจเกิดจากส่วนทีเ่ นื้อไม้กระถินยักษ์มคี วาม
แข็งไม่มากนัก และอนุ ภาคขนาดใหญ่อาจเกิดจากส่วนทีเ่ นื้อไม้กระถิน
ั ่ อ ยขนาดได้ย าก เช่ น บริเวณแก่ น ไม้
ยักษ์ มคี วามแข็งมากจึงถู กปนย่
เป็นต้น

ใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับทีพ่ บว่าถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถิน
ยักษ์สบั ทัง้ 3 ขนาดมีค่าความร้อนใกล้เคียงกัน และพบว่าถ่านชีวภาพที่
ผลิ ต จากไม้ ก ระถิ น ยัก ษ์ ส ับ ขนาด 250-425 µm มีพ ฤติ ก รรมการ
สลายตัวทางความร้อนแตกต่างออกไป จึงเป็ นเหตุผลสนับสนุ นว่าถ่าน
ชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาด 250-425 µm มีค่าความร้อน
สูงสุดเมือ่ เทียบกับถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั ขนาดอื่นๆ

รูปที่ 7: การสลายตัวทางความร้อนของไม้กระถินยักษ์สบั ขนาดต่างๆ

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนอุดหนุ นและอุปกรณ์ จากห้องวิจยั กระบวนการ
วัส ดุ ข ัน้ สู ง ห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารเคมี และคณาจารย์ ผู้ ดู แ ลห้ อ งทดลอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ศูน ย์เชี่ย วชาญ
เฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยีอ นุ ภ าค ภาควิช าวิศ วกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับความอนุ เคราะห์ให้
ใช้เครื่อง TGA/DSC บริษัท อินเตอร์ คลินส์ อินดัสตรีส์ จากัด สาหรับ
ความช่ วยเหลือ ในการซ่ อ มเตาไฟฟ้ าแบบท่ อ ที่ใช้ข้นึ รูปถ่ านชีวภาพ
รวมไปถึงสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ ทหารลาดกระบัง
สาหรับเครือ่ งมือและผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ ง SEM และ FTIR

5) สรุป
ถ่านชีวภาพที่ผ ลิต จากไม้กระถิน ยักษ์ ส บั ขนาด <250 µm มี
ความหนาแน่นสูงสุดที่ 1.35 g/cm3 และความหนาแน่นมีค่าลดลงเมือ่ ไม้
กระถินยักษ์สบั มีขนาดเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ถ่านชีวภาพมีการหดตัวหลัง
ชิ้น งานเย็น ตัว เมื่อ ผลิต จากไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส ับ ขนาด <250 µm และ
250-425 µm และมีขนาดเท่ากับแม่พมิ พ์เมือ่ ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั
ขนาด 425-600 µm และ 600 µm-1 mm แต่จะขยายตัวเมือ่ ผลิตจากไม้
กระถิน ยักษ์ สบั ขนาด 1-2 mm โดยถ่านชีวภาพที่ผ ลิต จากไม้กระถิน
ยักษ์สบั ขนาด 250-425 µm มีความต้านทานแรงอัดและค่าความร้อนสูง
ที่สุ ด คือ 147.48 MPa และ 4,434.74 kcal/g ตามล าดับ ซึ่งสามารถ
ยืนยันได้จากผลการทดสอบด้วยเครือ่ ง TGA/DSC ทีพ่ บว่าถ่านชีวภาพ
ที่ผ ลิต จากไม้ก ระถิน ยัก ษ์ ส ับ ขนาด 250-425 µm มีพ ฤติก รรมการ
สลายตัวทางความร้อนแตกต่างออกไปเมือ่ เปรียบเทียบกับถ่านชีวภาพ
ที่ผ ลิต จากไม้กระถิน ยัก ษ์ ส ับ ขนาดอื่น ๆ และค่ าความร้อ นของถ่ าน
ชีวภาพแปรผันตรงกับขนาดไม้กระถินยักษ์สบั เมือ่ ขนาดน้อยกว่า 425
µm และค่ าความร้อ นจะลดลงและมีการเปลี่ย นแปลงเล็กน้ อ ยเมื่อ ไม้
กระถินยักษ์สบั มีขนาดมากกว่า 425 µm แต่ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้
กระถินยักษ์สบั ขนาด <250 µm มีค่าความร้อนต่าทีส่ ุดเนื่องจากสมบัติ
การถ่ายเทความร้อนในอนุ ภาคขนาดเล็กส่งผลให้องค์ประกอบทางเคมี
มีการเปลีย่ นแปลงขณะถูกอัดขึน้ รูปด้วยความร้อน

รูปที่ 8: การสลายตัวทางความร้อนของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้กระถินยักษ์สบั
ขนาดต่างๆ
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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเลือกสูตรมาตรฐาน และศึกษาสาร
ต้านอนุมลู อิสระ การเลือกสูตรมาตรฐาน พบว่าสูตรทีเ่ หมาะสม คือ ฝาง
น้ าตาลทราย และน้ า ร้อยละ 0.94 4.72 และ 94.34 ตามลาดับ มีคะแนน
ความชอบสูงสุด (p < 0.05) การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการเสริมกลีบสด
ปจั จัยทีศ่ กึ ษามี 2 ปจั จัย คือ ปริมาณกลีบสดแปรเป็ น 2 ระดับ คือ ร้อยละ
0.94 และ 1.88 และน้ าตาลทรายแปรเป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 1.88, 4.72 และ
7.58 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD พบว่าสูตรทีใ่ ช้กลีบสดและ
น้ าตาลทราย ร้อยละ 0.94 และ 4.72 มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด (p <
0.05) ส่วนสูตรทีเ่ หมาะสมในการเสริมกลีบแห้ง ปจั จัยทีศ่ กึ ษามี 2 ปจั จัย คือ
ปริมาณกลีบแห้ง แปรเป็ น 2 ระดับ คือ ร้อยละ 0.47 และ 0.94 และน้าตาล
ทรายแปรเป็ น 3 ระดับ เช่นเดียวกับกลีบสด พบว่าสูตรทีใ่ ช้กลีบแห้ง และ
น้ าตาลทราย ร้อยละ 0.47 และ 4.72 มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงสุด
(p < 0.05) น้ าสมุนไพรฝางเสริมกลีบสดมีฤทธิ ์ต้านอนุมลู อิสระและฤทธิ ์ในการ
ยับยัง้ เปอร์ออกซิเดชันของไขมั
่
นสูงสุด (p < 0.05)
คาสาคัญ: สารต้านอนุมลู อิสระ, กลีบดอกบัวหลวง, น้ าสมุนไพร, ฝาง

1) บทนา
ป จั จุ บ ั น นี้ ค นส่ ว นใหญ่ ใ ส่ ใ จและรัก สุ ข ภาพมากขึ้น ให้
ความส าคัญ กับการเลือ กรับประทานอาหารและเครื่อ งดื่มเป็ น ส าคัญ
ดัง นั ้น เครื่อ งดื่ม ประเภทน้ า สมุ น ไพรไทยได้ เ ข้า มามีบ ทบาทใน
ชีวติ ประจาวันมากขึน้ เนื่องจากสมุนไพรไทยมีสารต้านอนุ มลู อิสระอยู่
ปริม าณมาก และสามารถน าสมุ น ไพรมาประกอบอาหารได้ห ลาย
ประเภท เช่ น ต้ ม ย า แกง และการน ามาท าเป็ น เครื่อ งดื่ม เพื่อ ดับ
กระหาย
อนุ มูล อิส ระ (Free radical) อนุ มูล อิส ระมีบทบาทส าคัญ ใน
กระบวนการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิด การมีอนุ มลู อิสระมากเกินสมดุล
ก่อให้เกิดภาวะทีเ่ ซลล์และร่างกายถูกออกซิไดซ์ หรือภาวะออกซิเดทีฟ
สเตรส (Oxidative stress) ซึ่ง สามารถนาไปสู่ก ารท าลายเซลล์ แ ละ
เนื้ อ เยื่อ ของสิ่งมีช ีว ิต ได้ [1] โดยทัว่ ไปการสร้างอนุ มูล อิส ระเกิด ขึ้น
ตลอดเวลา แต่ร่างกายมีระบบในการป้องกันตัวเอง และสามารถช่วยลด
ความรุนแรงจากพิษของอนุ มูลอิสระได้โดยอาศัยสารต้านอนุ มูลอิสระ
(Antioxidant) ซึ่ ง เป็ น สารที่ส ามารถท าปฏิกิร ิย ากับ อนุ มู ล อิ ส ระได้
โดยตรงเพื่อกาจัดอนุ มลู อิสระให้หมดไป หรือหยุดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ไม่ให้
ดาเนินต่อ สารต้านอนุ มลู อิสระ (antioxidant) เป็ นสารที่สามารถชะลอ
หรือป้องกันปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันในร่างกายเช่น โปรตีน เอนไซม์ และดี
เอ็ น เอ ดั ง นั ้น การใช้ ส ารที่ ม ีคุ ณ สมบัติ เป็ นสารแอนติ อ อกแดนท์
(Antioxidant) จะช่ ว ย ยั บ ยั ้ง ก ารเกิ ด อ นุ มู ล อิ ส ระไม่ ให้ ท าล าย
องค์ประกอบของเซลล์ ในหลายงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์พบว่า สาร
ต้านอนุ มูลอิสระมีบทบาทสาคัญในการลดความเสี่ย งจากการเกิดโรค
ต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และเบาหวาน สารต้านอนุมลู อิสระส่วน
ใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟี นอลิก สารต้านอนุ มูลอิสระมีอ ยู่
จานวนมากทัง้ ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้นึ และที่มอี ยู่ในธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคล้องว่าพืชทีม่ คี วามสามารถในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระมักจะมี
สารประกอบหลัก คือ สารฟี น อลิก ได้แก่ ฟลาวานอยด์ กรดฟี น อลิก
และแอนโธไซยานิน ซึง่ พบทัวไปในใบ
่
ลาต้นและเปลือกของพืช [2]
ดอกบัวหลวงจะเริม่ บานในตอนเช้า โดยจะออกดอกและผล
ในช่ ว งเดือ นสิงหาคมถึงเดือ นธัน วาคม มีส รรพคุ ณ ทางยามากมาย
เช่น ช่วยบารุงหัวใจ บารุงกาลัง บารุงครรภ์ แก้ไข้ มีฤทธิลดน
์ ้ าตาล
ในเลือด มีเส้นใยมาก จึงเกิดเมนู สุขภาพขึน้ มีการทากลีบบัวให้เป็ น

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).
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ผงแล้ว ผสมลงในขนมป งั หรือ จะน ากลีบ บัว มาห่ อ เมี่ย ง ให้ค นรัก
สุขภาพได้สมั ผัสทัง้ ความสวยงามและความอร่อย กลีบบัวให้สรรพคุณ
ทางยา ให้ความอร่อยแล้ว ยังให้ความสุนทรีย์เพราะความหอมละมุน
ของกลิน่ กลีบบัว โดยดอกมีสารอัลคาลอยด์ (alkaloids) ชื่อ nelumbine
ส่วน Embryo มี lotusine ส่วนเกสรมีสารฟลาโวนอยด์หลายชนิด เช่น
quercetin, isoquercitrin, luteolin, luteolin glucoside และยัง พบว่ า มี
สารอัลคาลอยด์ด้วย [3] แต่การรับประทานกลีบดอกบัวหลวงมักมีรส
ฝาดจากแทนนิน ทาให้นิยมนามารับประทานร่วมกับผักชนิดอื่น เพื่อ
ช่วยลดรสฝาดลง เช่น ห่อเมีย่ งคา เป็ นต้น หรือนามาต้มเพื่อให้มกี ลิน่
หอมอ่ อ นๆ เป็ น เครื่อ งดื่ม จึง ได้ น ากลีบ ดอกบัว หลวงมาเสริม ใน
เครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง
ฝางมีตวั ยาทีส่ าคัญหลายชนิด แต่ทเ่ี ด่นคือ ฝางเสน เป็ นตัว
ยาทีใ่ ห้สแี ดง ซึง่ ได้มาจากสาร brazilin มีอยู่ในเปลือก แก่น เนื้อไม้ เป็ น
สารที่ให้ส ีแ ดง (Sappan red) มีร ายงานว่ ามีส รรพคุ ณ บ ารุงหัว ใจ ที่
ประเทศฮังการีพ บว่าใช้รกั ษาโรคหัวใจกับที่ถูกสารพิษ เป็ น ผลส าเร็จ
รักษาและป้องกันหืดได้ แก้อกั เสบได้ และสารนี้แม้จะดืม่ เข้าไปมากก็ไม่
เกิ ด การสะสมตกค้ า งในร่ า งกาย จึ ง ไม่ พ บว่ า เป็ นอั น ตราย ใน
ชีวติ ประจาวัน มักจะพบฝางในการนามาเป็นส่วนประกอบในน้ ายาอุทยั
ซึ่งมีการผลิต และจาหน่ ายมานานกว่า 60 ปี แ ล้ว จนถึงป จั จุ บ ัน ก็ย ัง
ได้รบั ความนิยม
จากข้อ มูล ดังกล่ าวจะพบว่ากลีบดอกบัว หลวงและฝางมีส าร
ต้านอนุมลู อิสระ และสามารถนามาผลิตเป็ นเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพได้ อีก
ทัง้ ยังเป็ น การช่วยให้คนรุ่นใหม่ท่รี บั ประทานเครื่องดื่มประเภทอัดลม
ค่อนข้างเยอะให้กลับมาดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีผ่ ลิตจากสมุนไพรพื้นบ้านของเรา
มากขึน้
2) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. คัดเลือกสูตรมาตรฐานเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง
เลือกสูตรมาตรฐานจานวน 4 สูตร มีส่วนประกอบดังแสดงใน
ตารางที่ 1 แล้วทาการผลิตเครือ่ งดื่มสมุนไพรฝางตามกระบวนการผลิต
ในรูป ที่ 1 ท าการคัดเลือ กสูต รมาตรฐาน ใช้ผู้ท ดสอบภายในจังหวัด
ปทุมธานี ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไปจานวน 90 คน โดยกาหนดคะแนน
ให้กบั คาพรรณนาตัวชี้คุณภาพ 9 ระดับ (9 Points Hedonic Scale) ใน
คุ ณ ลัก ษณะความชอบด้า นสี ความใส และความชอบโดยรวม ใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ ม ตัว อย่ างสมบูร ณ์ (Completely randomized
design: CRD) และทดสอบความแตกต่ างด้วยวิธี Duncan’s Multiple
Rang Test เพื่อ คัด เลือ กสูต รมาตรฐานโดยพิจ ารณาจากสู ต รที่ไ ด้
คะแนนความชอบสูงสุด

การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิตเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง
เสริมกลีบดอกบัวหลวง
2.1 การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิตเครือ่ งดืม่
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวสด
ในการศึก ษาสู ต รที่เหมาะสมในการผลิต เครื่อ งดื่ม
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวสด ปจั จัยที่ทาการศึกษามี 2 ปจั จัย คือ
ปริมาณกลีบดอกบัวสด โดยแปรปริมาณเป็ น 2 ระดับ คือ ร้อยละ 0.94
และ 1.88 ของปริม าณน้ า หนั ก น้ าสมุน ไพรฝางทัง้ หมดและปริม าณ
น้ าตาลทรายโดยแปรเป็ น 3 ระดับ คือ ร้อ ยละ 1.88, 4.74 และ 7.58
ของปริมาณน้ าหนักน้ าสมุน ไพรฝางทัง้ หมด [4] วางแผนการจัดการ
ทดลองแบบแฟคตอเรีย ลในการสุ่ ม ตัว อย่ างสมบู ร ณ์ (Factorial in
CRD) และทดสอบความแตกต่ า งด้ว ยวิธี Duncan’s Multiple Rang
Test จะได้ส ิ่ง ทดสอบทัง้ หมด 6 สิ่ง ทดลอง ท าการผลิต เครื่อ งดื่ม
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงตามกระบวนการผลิตในภาพที่ 1
นาน้าสมุนไพรฝางทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์คุณภาพ โดยใช้ผู้ทดสอบภายใน
จังหวัดปทุมธานี ที่มอี ายุต ัง้ แต่ 15 ปี ข้นึ ไป จานวน 90 คน โดยวิธี 9
Points Hedonic Scale ในคุณลักษณะความชอบด้านสี ความใส กลิน่
รสบัว รสหวาน และความชอบโดยรวม จากนัน้ ทาการวัดค่าสีและความ
หวาน ทาการคัดเลือกสูต รพื้นฐานโดยพิจารณาจากสูต รที่ได้คะแนน
ความชอบสูงสุด
2.2 การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิตเครือ่ งดืม่
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงอบแห้ง
2.2.1 การเตรียมกลีบดอกบัวแห้ง
แกะเอาเฉพาะส่ ว นของกลีบ ดอกบัว หลวง น ามา
ล้างให้สะอาดนาเข้าตู้อบลมร้อน 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ชม. จะได้
กลีบดอกบัวหลวงอบแห้ง [5]
2.2.2 การศึก ษาสูต รที่เหมาะสมในการผลิต เครื่องดื่ม
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวอบแห้ง
2.

ต้มน้าให้พอเริม่ เดือด
กลีบดอกบัวสด หรือแห้ง

ใส่น้าตาลทราย
กรองน้าฝาง

ตารางที่ 1: สูตรเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง 4 ตารับ
สูตรที่
3
4
กรัม/ ร้อยละ กรัม/ ร้อยละ กรัม/ ร้อยละ กรัม/ ร้อยละ
มิลลิ กรัม
มิลลิ กรัม
มิลลิ กรัม
มิลลิ กรัม
ฝาง
10
0.94 20
0.93 5
0.25
100
8.33
น้าสะอาด
1000 94.34 2000 93.02 2000 98.28 1000 83.34
น้าตาลทราย
50
4.72 30
1.47
น้าตาลทรายแดง
100
8.33
น้าผึง้
100
4.65 น้ามะนาว
30
1.40 รวม
1060
100 2150
100 2035 100
1200
100
ส่วนผสม

1

ใส่ฝางลงต้ม จับเวลาในการต้ม
หลังจากน้าเดือด 30 นาที

2
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บรรจุขวด กดขวดลงในน้าเย็นทันที
ผลิตภัณฑ์น้าฝางบรรจุขวด
รูปที่ 1 การทาน้าฝาง
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก [6]
ในการศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิตเครือ่ งดืม่ สมุนไพร
ฝางเสริมกลีบดอกบัวอบแห้ง ปจั จัยทีท่ าการศึกษามี 2 ปจั จัย คือ
ปริมาณกลีบดอกบัวอบแห้ง โดยแปรปริมาณเป็น 2 ระดับ คือ ร้อยละ

0.94 และ 1.88 ของปริมาณน้าหนักน้าสมุนไพรฝางทัง้ หมด และ
ปริมาณน้าตาลทรายโดยแปรเป็น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 1.88, 4.74 และ
7.58 ของปริมาณน้าหนักน้าสมุนไพรฝางทัง้ หมด วางแผนการจัดการ
ทดลองแบบแฟคตอเรียลในการสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Factorial in CRD)
และทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test จะ
ได้สงิ่ ทดสอบทัง้ หมด 6 สิง่ ทดลอง ทาการผลิตเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง
เสริมกลีบดอกบัวหลวงตามกระบวนการผลิตในรูปที่ 1 นาน้าสมุนไพร
ฝางทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์คุณภาพ โดยใช้ผบู้ ริโภคจานวน 90 คน โดยวิธี
9 Points Hedonic Scale ในคุณลักษณะความชอบด้านสี ความใส กลิน่
รสบัว รสหวาน และความชอบโดยรวม จากนัน้ ทาการวัดค่าสีและความ
หวาน ทาการคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานโดยพิจารณาจากตารับทีไ่ ด้คะแนน
ความชอบสูงสุด

เฉยๆ เนื่องจากการใช้ฝางต่อน้ าที่น้อยและผ่าฝางออกให้เป็ นซี่ขนาด
เล็กเพราะการแผ่กระจายหรือการละลายของสีในฝางจะแผ่ออกมาจาก
ด้านข้างของฝางทาให้สขี องน้ าสมุนไพรฝางมีส ีชมพูเข้ม ใส สวยงาม
โดยวิแ ทน [9] กล่ าวว่ าแก่ น ของต้น ฝางประกอบด้ว ยสารประกอบ
Brazilin ซึ่งเป็ น สารหลักที่ทาให้เกิดสีในฝาง สามารถละลายน้ า และ
เปลี่ย นรูปได้เมื่อ เกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน่ ทาให้เกิดสารสีแดง ชื่อว่า
บราซิลลีน (brazilein) ออกมา เมือ่ ถูกอากาศ หรือแสงจะเปลีย่ นเป็ นสี
ส้ม และเมือ่ ละลายได้ในน้ า แอลกอฮอล์ อีเธอร์ และสารละลายด่าง จะ
ให้สแี ดงเข้ม (Carmine-red color) ทาให้มคี วามชอบรวมสูงสุด
ดังนัน้ จึงเลือกสูตรพื้นฐาน สูตรที่ 2 เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
เป็นเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงต่อไป
2. การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรฝาง
เสริมกลีบดอกบัวหลวง
2.1 การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง
เสริมกลีบดอกบัวหลวงสด
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในข้อ 1.1 คือ สูต ร
ของนิรนาม [6] เป็ นสูตรทีเ่ หมาะสมสาหรับการทาน้าสมุนไพรฝางเสริม
กลีบดอกบัว หลวง และใช้ปริม าณกลีบดอกบัว หลวงสด 2 ระดับ คือ
ร้อ ยละ 0.94 และ 1.88 ของปริมาณน้ าหนัก น้ าสมุน ไพรฝางทัง้ หมด
และใช้ป ริมาณน้ าตาลทราย 3 ระดับ คือ ร้อ ยละ 1.88, 4.72 และ
7.58 ของปริมาณน้ าหนักน้ าสมุนไพรฝางทัง้ หมด แล้วนาตัวอย่างมา
ทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: คะแนนค่าความชอบของเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบ
ดอกบัวหลวงสด จานวน 6 สูตร

3. ศึ ก ษาฤทธิ ต์ ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Free radical scavenging
activity)
[7-8]นาสูตรทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบ
ดอกบัวหลวงสดและแห้งมาวิเคราะห์ฤทธิต้์ านอนุ มลู อิสระ ดังนี้
3.1 การทดสอบฤทธิ ์ต้านอนุมลู อิสระ (Free radical
scavenging activity) ด้วยวิธี DPPH โดยวิเคราะห์เทียบกับวิตามินซี
3.2 การทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การเกิด เปอร์อ อกซิเดชัน ของ
ไขมัน (Lipid peroxidation activity) ด้ว ยวิธี Ferric thiocyanate โดย
วิเคราะห์เทียบกับวิตามินอี
3) ผลและวิ จารณ์ผลการทดลอง
1. การคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสม
จากการคัดเลือกสูตรพื้นฐานในการผลิตน้ าสมุนไพรฝาง โดย
การทดสอบความชอบโดยใช้ผบู้ ริโภคจานวน 90 คน จากสูตรพืน้ ฐาน 4
สูตร ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ค่าคะแนนความชอบของสูตรพื้นฐานในการผลิตเครื่องดื่ม
สมุนไพรฝาง 4 สูตร
ลักษณะทาง

ลักษณะ
ทาง
ประสาท
สัมผัส

ปริ มาณกลีบดอกบัวหลวงสดในน้าฝาง (ร้อยละ)
0.94
1.88
ปริ มาณน้ าตาลทราย (ร้อยละ)
1.88
4.72
7.58
1.88
4.72
7.58
สูตรที่ 1
2
3
4
5
6
สี
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
กลิน่ รส 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

ตารับที่

ประสาทสัมผัส

1

2

สี
ความใส
ค ว าม ช อ บ
โดยรวม

5.82±1.42 c

7.43±1.42 a

5.87±1.46 c
5.95±1.54 c

7.68±1.46 a
8.10±1.54 a

3

4
b

6.78±1.42
6.62±1.46 b
6.83±1.54 b

(ดืม่ )
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

6.00±1.42 c
5.97±1.46 c
6.22±1.54 c

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 ตัวอักษร a,b,c ทีก่ ากับไม่เหมือนกันในแนวนอน หมายถึงมี
ความต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

หมายเหตุ : ตัว อักษร a, b, c ที่ไม่เหมือ นกัน ในแนวนอนแสดงว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 3 พบว่า
คะแนนเฉลี่ย ของทุ กคุ ณ ลักษณะของสูต รที่ 2 มีค่ าสูงสุ ด (p < 0.05)
โดยสูตรที่ 2 ผูท้ ดสอบให้คะแนนมากทีส่ ุดในทุกคุณลักษณะ อยู่ในช่วง
ชอบปานกลางถึง ชอบมาก รองลงมา คือ สู ต รที่ 3 และสูต รที่ 5 ผู้
ทดสอบให้คะแนนความชอบทุกคุณลัก ษณะระดับชอบปานกลาง ส่วน
สูตรที่ 1 และ 6 ผูท้ ดสอบให้คะแนนคุณลักษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ ถึงชอบ
ปานกลาง และสูต รที่ผู้ท ดสอบให้ค ะแนนน้ อ ยที่สุ ด คือ สูต รที่ 4 มี
คะแนนในทุกคุณลักษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ เนื่องจากการใช้น้าตาลไม่มาก

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในตารางที่ 2 พบว่าคะแนน
เฉลีย่ ของทุกคุณลักษณะของสูตรที่ 2 มีค่าสูงสุด (p < 0.05) โดยสูตรที่
2 ผู้ทดสอบให้คะแนนมากที่สุดในทุกคุณลักษณะ อยู่ในช่วงชอบปาน
กลางถึงชอบมาก รองลงมา คือ สูตรที่ 3 ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบ
ทุกคุณลักษณะระดับชอบเล็กน้อ ย ส่วนสูตรที่ 4 ผู้ทดสอบให้คะแนน
คุณลักษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ ถึงชอบปานกลาง และสูตรที่ผู้ทดสอบให้
คะแนนน้ อ ยที่สุ ด คือ สูตรที่ 1 มีค ะแนนในทุกคุ ณ ลักษณะอยู่ในช่ว ง
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นักทาให้รสชาติไม่หวานมากเกินไป และยังเหมาะกับผูท้ ร่ี กั ษาสุขภาพ
ั บนั ด้วยทีค่ านึงถึงการตกแต่งอาหารและความหวานจากการเพิม่
ในปจจุ
ลงในอาหารด้วย อีกทัง้ การใช้กลีบดอกบัวหลวงสดจะให้น้ าสมุน ไพร
ฝางทีไ่ ด้มกี ลิน่ หอมอีกด้วย ทาให้มคี วามชอบรวมสูงสุด
ดังนัน้ การใช้ป ริมาณกลีบดอกบัว หลวงสดร้อ ยละ 0.94 ใช้
น้ าตาลทรายร้อยละ 4.72 ค่าสีท่วี ดั ได้คอื L* = 20.7 a+** = 8.7 b***= 2.6 ค่าความหวาน ร้อยละ 22 บริกซ์ ผูท
้ ดสอบให้คะแนนความชอบ
โดยรวมมากทีส่ ุด โดยเครือ่ งดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงสด
ทีไ่ ด้มสี สี วย ใส กลิน่ หอม ความหวานพอเหมาะ และผูท้ ดสอบยอมรับ
จึงเป็ นสูตรทีเ่ หมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัว
หลวงสด
2.2 การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมของเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝาง
เสริมกลีบดอกบัวหลวงแห้ง
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในข้อ 1 คือ ตารับของนิร
นาม [6] เป็ นสูตรมาตรฐานที่เหมาะสมสาหรับการทาน้ าฝางเสริมกลีบ
ดอกบัว หลวง และใช้ป ริม าณกลีบ ดอกบัว หลวงอบแห้ง 2 ระดับ คือ
ร้อ ยละ 0.94 และ 1.88 ของปริมาณน้ าหนัก น้ าสมุน ไพรฝางทัง้ หมด
และใช้ปริมาณน้ าตาลทราย 3 ระดับ คือ ร้อยละ 1.88, 4.72 และ 7.58
ของปริมาณน้ าหนักน้ าสมุนไพรฝางทัง้ หมด แล้วนาตัวอย่างมาทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส ได้ผลดังตารางที่ 4
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของ
ทุ ก คุ ณ ลัก ษณะของสูต รที่ 2 มีค่ า สูง สุ ด (p < 0.05) โดยสู ต รที่ 2 ผู้
ทดสอบให้คะแนนมากทีส่ ุดในทุกคุณลักษณะ อยู่ในช่วงชอบปานกลาง
ถึงชอบมาก รองลงมา คือ สูตรที่ 3 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบทุก
คุณ ลักษณะระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่ วนสูต รที่ 1, 5 และ 6
ผูท้ ดสอบให้คะแนนคุณลักษณะอยู่ในช่วงเฉยๆ ถึงชอบปานกลาง และ
สู ต รที่ผู้ท ดสอบให้ ค ะแนนน้ อ ยที่สุ ด คือ สู ต รที่ 5 มีค ะแนนในทุ ก
คุณ ลักษณะอยู่ในช่ว งเฉยๆ เนื่อ งจากการใช้น้ าตาลไม่มากนักทาให้
รสชาติไม่หวานมากเกินไป และยังเหมาะกับผูท้ ร่ี กั ษาสุขภาพในปจั จุบนั
ด้ว ยที่ค านึ งถึงการตกแต่ งอาหารและความหวานจากการเพิ่มลงใน
อาหารด้วย อีกทัง้ การใช้กลีบดอกบัวหลวงแห้งจะให้น้ าสมุนไพรฝางที่
ได้มสี ชี มพูเข้มชัดเจนทาให้มคี วามชอบรวมสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 4

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c ทีก่ ากับไม่เหมือนกันในแนวนอน หมายถึงมี
ความต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ดังนัน้ การใช้ปริมาณกลีบดอกบัวหลวงอบแห้งร้อยละ 0.47
ใช้ น้ า ตาลทรายร้อ ยละ 4.72ค่ า สีท่ีว ัด ได้ ค ือ L* = 22.9 a+** = 6.7
b-***= 3.3 ค่ าความหวาน ร้อ ยละ 15บริกซ์ เป็ นปริมาณที่เหมาะสมใน
การผลิตเครือ่ งดืม่ สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงแห้ง ผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด โดยเครื่องดื่มสมุน ไพรฝางเสริม
กลีบดอกบัวหลวงแห้งที่ได้มสี สี วย ใส กลิน่ หอม ความหวานพอเหมาะ
และผูท้ ดสอบยอมรับ จึงเป็ นตารับทีเ่ หมาะสมสาหรับเครือ่ งดื่มสมุนไพร
ฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงอบแห้ง
3. ศึก ษาฤทธิต์ ้ านอนุ มูล อิส ระ (Free radical scavenging
activity) ด้วยวิธี DPPH และ Lipid peroxidation activity เปรียบเทีย บ
ระหว่างต ารับ มาตรฐานน้ าสมุน ไพรฝาง น้ า สมุน ไพรฝางเสริม กลีบ
ดอกบัวหลวงสด และน้าสมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวอบแห้ง ดังแสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ศึกษาฤทธิ ์ต้านอนุ มูลอิส ระ (Free radical scavenging activity)
ด้วยวิธี DPPH และ Lipid peroxidation activity
ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่
ฤทธิ์ ต้านอนุมูล
ฤทธิ์ ยบั ยัง้ เปอร์
น้าสมุนไพรฝาง
อิ สระ
ออกซิ เดชันของไขมัน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
c
สูตรมาตรฐาน
53.93±2.49
39.96±0.58c
น้ าสมุ น ไพรฝางเสริ ม
91.83±0.01a
85.61±1.21a
กลีบบดอกบัวหลวงสด
น้ าสมุน ไพรฝางเสริม กลีบ
ดอกบัวหลวงอบแห้ง

79.22±0.01b

วิตามินซี
วิตามินอี

93.07±0.13a

79.21±0.13b
85.35±0.08a

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c ทีก่ ากับไม่เหมือนกันในแนวนอน หมายถึงมี
ความต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ตารางที่ 4: คะแนนค่าความชอบของเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบ
ดอกบัวหลวงแห้ง จานวน 6 สูตร
ลักษณะ
ทาง
ประสาท
สัมผัส

ปริ มาณกลีบดอกบัวหลวงสดในน้าฝาง (ร้อยละ)
0.94
1.88
ปริ มาณน้ าตาลทราย (ร้อยละ)
1.88
4.72
7.58
1.88
4.72
7.58
สูตรที่
1
2
3
4
5
6
b
a
a
b
c
สี
6.92±0.05 8.12±0.05 7.88±0.05 6.18±0.05 6.88±0.05 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
กลิน่ รส (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 6.93±0.05b 8.08±0.05a 7.83±0.05a 6.05±0.05d 6.83±0.05b 6.32±0.05c
โดยรวม

52

จากผลการทดสอบฤทธิต้์ านออกซิเดชันจานวน 2 วิธขี องน้ า
สมุนไพรฝางทัง้ 3 สูตร พบว่า น้ าสมุนไพรฝางมีฤทธิต้์ านอนุ มลู อิสระ
โดยมีฤ ทธิน์ ้ อ ยกว่ า วิต ามิน ซี ท่ีร ะดับ นั ย ส าคัญ (p < 0.05) โดยน้ า
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงสดมีฤทธิต้์ านอนุ มลู อิสระมากทีส่ ุด
รองลงมาคือ น้ าสมุน ไพรเสริม กลีบ ดอกบัว หลวงอบแห้ง และต ารับ
มาตรฐานมีการฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระน้ อยที่สุด ส่วนฤทธิยั์ บยัง้ การเกิด
เปอร์ อ อกซิ เ ดชั น ของไขมั น ด้ ว ยวิ ธี Ferric-thiocyanate โดยน้ า
สมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงสดมีฤทธิต้์ านการเกิดออกซิเดชัน
ได้เทีย บเท่ าสารละลายวิต ามิน อีอ ย่ างมีนัย ส าคัญ (p< 0.05) ส่ ว นน้ า
สมุน ไพรฝางเสริม กลีบดอกบัว หลวงอบแห้งและสมุน ไพรฝางต ารับ
มาตรฐาน มีฤทธิต้์ านการเกิดออกซิเดชันได้น้อยกว่าสารละลายวิตามิน
อี อย่างมีนัยสาคัญ (p< 0.05) ตามลาดับ ดังนัน้ จากผลการทดสอบฤทธิ ์
ต้านอนุ มลู อิสระของน้าสมุนไพรฝางทัง้ 3 สูตร สรุปว่า น้าสมุนไพรฝาง
เสริมกลีบดอกบัวสดมีฤทธิการยั
์ บยัง้ ต้านอนุ มูลอิสระสูงที่สุด เพราะมี
ปริมาณกลีบดอกบัวหลวงในน้ าสมุนไพรฝาง นอกจากนี้ การใช้ดอกบัว
หลวงในจังหวัดปทุมธานียงั เป็นการสนับสนุนการปลูกดอกบัวหลวงจาก
พืช ท้องถิ่นให้กลายเป็ นพืชเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่า และการเพิ่ม

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยัง สามารถนามาเป็ นอัตลักษณ์
ของจังหวัดปทุมธานีได้อกี ทางหนึ่งด้วย
[9]

4) สรุปผลการวิ จยั
จากการทดสอบทางประสาทสัม ผัส น้ า สมุ น ไพรฝาง 4 ต ารับ
พบว่า สูตรที่ 2 คือ สูตรของนิรนาม [6] เป็ นสูตรมาตรฐานทีเ่ หมาะสมสาหรับ
นามาผลิตน้ าสมุนไพรฝางเสริมกลีบบัวหลวง เพราะมีสสี วย ใส และผูท้ ดสอบ
ให้คะแนนความชอบทุกคุณลักษณะมากที่สุด และเสริมปริมาณกลีบดอกบัว
หลวงสดร้อยละ 0.94 ใช้น้ าตาลทรายร้อยละ 4.72 ค่าสีท่วี ดั ได้มคี วามเป็ นสี
แดงมากกว่า สีเหลือง ค่ า ความหวาน ร้อยละ22บริก ซ์ ส่ ว นการเสริม ด้ว ย
ปริม าณกลีบ ดอกบัว หลวงอบแห้ง ร้อ ยละ 4.47 ของปริม าณน้ า หนั ก น้ า
สมุนไพรฝางทัง้ หมด ใช้น้ าตาลทราย ร้อยละ 4.72 ของปริมาณน้ าหนักน้ า
สมุน ไพรฝางทัง้ หมด ค่ าสีท่วี ัดได้ย ังคงมีค วามเป็ น สีแดงมากกว่ าสีเหลือง
เช่นกัน ค่าความหวาน ร้อยละ15บริกซ์ ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวม
มากที่สุด โดยเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงอบแห้งที่ได้มสี ี
สวย ใส กลิน่ หอม ความหวานพอเหมาะ และผูท้ ดสอบยอมรับ จึงเป็ นตารับที่
เหมาะสมสาหรับเครื่องดื่มสมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวหลวงสดและอบแห้ง
ส่วนผลการทดสอบฤทธิ ์ต้านอนุ มลู อิสระของน้ าสมุนไพรฝางทัง้ 3 สูตรสรุปว่า
น้ าสมุนไพรฝางเสริมกลีบดอกบัวสดมีฤทธิ ์การยับยัง้ ต้านอนุมลู อิสระสูงทีส่ ุด
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I. INTRODUCTION

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 2829°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.

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

Keywords- Pseudodiaptomus annandalei; copepod; calanoida;
microalgae concentrate; high-density culture system
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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.

culture and are equally successful as diets for P.
annandalei could represent a significant improvement in
feeding protocols when culturing this species in highdensity 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.

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 monomicroalgae 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 2829°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.

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.

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:

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

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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** SGR = Specific growth rate
Means in the column with the different superscript are significantly different (P<0.05).

The number of females carrying eggs was also
determined and reported as the egg rate.

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)

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 II
MEAN EGG RATE OF P. ANNANDALEI
FED WITH DIFFERENT
MICROALGAE CONCENTRATE DIET
Microalgae concentrate diet*
Chae
Iso
Nan
Chae+Iso
Chae+Nan
Iso+Nan
Chae+Iso+Nan

* 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

TABLE I
MEAN POPULATION GROWTH OF P. ANNANDALEI
FED WITH DIFFERENT
MICROALGAE CONCENTRATE DIET
Microalgae
concentrate diet*
Chae
Iso
Nan
Chae+Iso
Chae+Nan
Iso+Nan
Chae+Iso+Nan

Egg rate (%)
54.0±4.3c
58.0±5.2c
45.0±8.6d
76.0±5.2a
61.0±4.0b
63.0±4.3b
80.0±4.0a

Population growth
Copepod density
SGR**
(copepod/mL)
1,825±25d
0.17±0.12c
d
1,710±40
0.16±0.08c
1,520±34e
0.12±0.10d
2,470±34b
0.22±0.06b
c
2,070±37
0.21±0.13b
c
2,020±20
0.20±0.14b
a
2,820±27
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.
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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.

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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การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
The Process Development of Yarn Production from Sugarcane Leafs
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนสกัดเส้นใยใบอ้อย ปริมาณ
ฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้าย การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใย ปจั จัยที่
ศึกษา มี 2 ปจั จัย คือ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ แปรเป็ น 4 ระดับ คือ ร้อยละ
0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน้ าหนักใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แปรเป็ น 3
ระดับ 30 60 และ 90 นาที วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ส่วน
การศึกษาปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้าย ปจั จัยที่ทาการศึกษา
ั่
คือ ปริมาณฝ้ายที่นามาปนผสม
แปรเป็ น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 10 20 30 40
และ 50 ผลการทดลองพบว่า กระบวนการสกัดเส้นใยใบอ้อยที่ให้ (% yield)
สูงสุด (P<0.05) คือ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 ของน้ าหนักใบอ้อยสด
และต้มนาน 90 นาที ส่วนปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
คือ ร้อยละ 30 เส้นด้ายทีไ่ ด้มคี า่ ความสม่าเสมอ อยู่ในระดับ Grade F ความยืด
ตัวก่อนขาดร้อยละ 11.38 ความแข็งแรงและแรงดึงขาด 4.24 นิวตัน เบอร์ของ
เส้นด้าย 0.94 เท็กซ์ และจานวนเกลียวของเส้นด้าย 9.3 tpi
คาสาคัญ: ใบอ้อย, ฝ้าย, เส้นด้าย

ชอบอากาศร้อนและชุ่มชืน้ [1] ประเทศไทยมีพ้นื ทีเ่ พาะปลูกอ้อยในเขต
พืน้ ทีส่ ารวจรวม 48 จังหวัด จานวน 10,078,025 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นทีป่ ลูก
อ้อยส่งโรงงาน 9,234,253 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยทาพันธุ์ 843,772 ไร่
โดยมีพ้นื ที่เพิ่มเติมจากปี การผลิต พ.ศ. 2555-2556 จานวน 590,705
ไร่ [2] มีป จั จัย สนั บ สนุ น ด้านราคาอ้อ ยที่ม ีแ นวโน้ ม สูงขึ้น ตลอดจน
ปริมาณน้ าฝนและสภาพภูมอิ ากาศตลอดระยะเวลา การเก็บเกีย่ วอ้อย
ส่งโรงงานจะสามารถส่งออกอ้อยในรูปแบบน้ าตาลและกากน้ าตาลเป็ น
อันดับ 4 ของโลก รองมาจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าวเหนียว โดยทา
เงิน ตราเข้ า ประเทศ ปี ล ะไม่ ต่ า กว่ า 35,000 ล้ า นบาท ที่ ผ่ า นมา
เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยประสบปญั หาในเรือ่ งราคาอ้อยตกต่ า และปริมาณ
ทีล่ น้ ตลาดที่สาคัญ คือ ปญั หาต้นทุนการผลิตที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกีย่ วอ้อยและปญั หาค่าจ้างแรงงานสูง
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทัง้ หมดต่อฤดูปลูก อุปสรรคต่อ
การขยายพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยและการเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ทีเ่ กษตร ใบอ้อยเป็ น
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และยังไม่สามารถเพิม่ มูลค่าจากใบอ้อยได้
เกษตรส่ว นใหญ่ มกั เผาใบอ้อ ยเพื่อ การเก็บ เกี่ย ว เพื่อ ลดปญั หาด้าน
แรงงานและสามารถตัดอ้อยได้ทนั ฤดูเปิ ดหีบของโรงงานน้ าตาล ทาให้
เกิดปญั หาต่ างๆ ตามมาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจากการเผาใบอ้อ ย
ส่ งผลกระทบต่ อ ปรากฏการณ์ เรือ นกระจกท าให้อุ ณ หภู ม ิโลกสูงขึ้น
โครงสร้างของดิน ถู ก ท าลาย การตกค้างของสารเคมีก าจัด ศัต รูพ ืช
ั หาการใช้ น้ า และป ญ
ั หาผลผลิต และคุ ณ ภาพน้ า ตาลที่ ผ ลิต ได้
ปญ
รวมทัง้ ยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานลดต่ า ลงด้วย [3]
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าการนาใบอ้อยเพื่อนามาแยกเส้นใย จะนาไปปนั ่
เป็ น เส้น ด้า ยใบอ้อ ยผสมฝ้ า ย จึง น าไปทดสอบสมบัติท างกายภาพ
สามารถเพิ่ม มูล ค่ าให้ ก ับ ใบอ้ อ ย และเพิ่ม รายได้ให้แ ก่ เกษตร เป็ น
แนวทางในการคิดค้น เส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่พฒ
ั นาเป็ นเส้นด้าย สู่
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่มของไทยต่อไป

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

2) วิ ธีการ
2.1) การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยทีเ่ หมาะสม
ศึก ษากระบวนการสกัด เส้น ใยที่เหมาะสม โดยป จั จัย ที่
ทาการศึกษา มี 2 ปจั จัย คือ ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น แปรเป็ น 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ของน้ าหนัก
ใบอ้อยสด และเวลาในการต้ม แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ 30 60 และ 90 นาที
ดัดแปลงมาจาก [4] ทาการวางแผนการทดลองแบบ CRD จะได้สงิ่ ทดลอง
ทัง้ หมด 12 สิง่ ทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 แล้วทาการแยกเส้นใยตาม

1) บทนา
อ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมาก อ้อยเป็นพืชที่
ปลูกง่าย และเมือ่ ปลูกครัง้ หนึ่งแล้วสามารถเก็บเกีย่ วได้หลายครัง้ อ้อย
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กระบวนการในรูปที่ 1 น าเส้นใยที่ได้มาทาการวิเคราะห์ห าค่าร้อยละ
ของผลผลิตทีไ่ ด้ (% yield) ทาการคัดเลือกกระบวนการสกัดทีเ่ หมาะสม
โดยพิจารณาจากค่า (% yield) สูงสุด
ตารางที่ 1 จานวนสิง่ ทดลอง
สิ่ งทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริ มาณสารโซเดียม
(ร้อยละ)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4

นาเส้นใยใบอ้อยจากข้อ 2.1 มาผสมเส้นใยฝ้าย ตามอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้
ดีดเส้นใยใบอ้อยและเส้นใยฝ้ายให้ฟู แล้วนามาดีดผสมกัน

เวลา
(นาที)
30
30
30
30
60
60
60
60
90
90
90
90

ั่
ล้อฝ้ายโดยใช้ฝา่ มือปนเบาๆ
ให้ปยุ ฝ้ายพันกับไม้ลอ้
เข็นฝ้ายจ่อทีเ่ หล็กใน
เปี ยเส้นด้ายออกจากเหล็กในเป็ นฝอย
แช่น้ าให้เปี ยกทัวๆ
่ บิดให้แห้งพอหมาดๆ
ต้มแป้งมันสาปะหลัง 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 5 ลิตร กวนให้แป้งสุก
นาเส้นด้ายลงไปแช่ ใช้มอื กาให้ทวๆ
ั ่ กัน
นาเส้นด้ายไปตากให้แดด

ใบอ้อยสด พันธุข์ อนแก่น 3

เส้นด้ายจากใบอ้อย
เลาะก้านใบออก ตัดประมาณ 5 เซนติเมตร ชังใบอ้
่ อย 1,000 กรัม

รูปที่ 2: กระบวนการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย

ล้างให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ าประมาณ 10 นาที

2.2.1) ลักษณะของเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย ตามมาตรฐานในการ
ท ด ส อ บ ข อ ง AATCC Test Method 20 – 2005 Fiber Analysis:
Quantitativeโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ Binocular Microscope รุ่น Primo
Star ยีห่ อ้ Carl Zeiss

เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น ตามความเข้มข้นทีก่ าหนด
นาไปต้มทีอ่ ณ
ุ หภูม ิ 100 องศาเซลเซียส เวลาทีใ่ ช้ในการต้ม ตามทีก่ าหนด

2.2.2) การทดสอบความสม่าเสมอของเส้นด้าย มาตรฐานในการ
ท ด ส อ บ ข อ ง ASTM D 2255 – 02 Standard Test Method for
Grading Spun Yarns for Appearance
A หมายถึง เป็นเส้นด้ายทีม่ คี วามละเอียดมากทีส่ ุด
B หมายถึง เป็นเส้นด้ายทีม่ คี วามละเอียดมาก
C หมายถึง เป็นเส้นด้ายทีม่ คี วามละเอียดปานกลาง
D หมายถึง เป็นเส้นด้ายทีม่ คี วามละเอียดน้อย
E หมายถึง เป็นเส้นด้ายทีห่ ยาบ กระด้างน้อย
F หมายถึง เป็นเส้นด้ายทีห่ ยาบ กระด้างมากทีส่ ุด
ทาการคัดเลือกปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบ
อ้อย โดยพิจารณาจากสิ่งทดลองที่ม ีความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย
ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้น ด้าย เบอร์เส้น ด้าย และจานวน
เกลียวเส้นด้ายสูงสุด
2.2.3) การทดสอบความยืด ตัว ก่ อ นขาดของเส้น ด้ าย และการ
ทดสอบความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย โดยใช้เครื่อง Test
Strength Tester รุ่น KR5K, LLOYD มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM

ล้างให้สะอาดจนน้ าใส
บีบเส้นใยให้แห้งหมาด ชังน
่ ้ าหนักเส้นใย ทีไ่ ด้จากการต้ม
เส้นใยใบอ้อย
รูปที่ 1: กระบวนการสกัดเส้นใยใบอ้อย

2.2) การศึกษาปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบ
อ้อย
นาเส้นใยใบอ้อยตามกระบวนการผลิตที่ได้จากข้อ 2.1 มา
ศึกษาปริมาณฝ้ายที่เหมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย ปจั จัยที่
ั่
ศึกษา คือ ปริมาณฝ้ ายที่ใช้ในการปนผสมกั
บเส้นใยใบอ้อ ย โดยแปร
เป็ น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ดัดแปลงมาจาก [7] ทา
การวางแผนการทดลองแบบ CRD จะได้สงิ่ ทดลองทัง้ หมด 5 สิง่ ทดลอง
แล้วทาการผลิตเส้นด้ายตามกระบวนการในรูปที่ 2 นาเส้นด้ายทัง้ หมด
ทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์คุณภาพดังนี้
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D 2256 – 2002 Standard Test Method for Tensile Properties of Yarn
by the Single – Strand Method
้ า รุ่ น
2.2.4) การทดสอบหาเบอร์เส้น ด้าย โดยใช้เครื่อ งชังไฟฟ
่
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 ะ บ บ Direct
system ในการคานวณหาเบอร์เส้นด้าย
2.2.5) การทดสอบหาจานวนเกลียวเส้นด้าย โดยใช้เครือ่ ง Simple
Twist Tester มาตรฐานในการทดสอบของ ASTM D 1423 – 1999
Standard Test Method for Twist in Yarn by Direct – Counting
เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of
variance : ANOVA) ถ้ า พบนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ จ ะค านวณค่ า ความ
แตกต่ า ง เพื่อ ทดสอบหาค่ าความแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ย โดยวิธีก าร
Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)
3) ผลและอภิ ปรายผล
3.1) การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยทีเ่ หมาสม
การศึกษากระบวนการสกัดเส้นใยทีเ่ หมาะสม ได้ผลดังแสดง
ในตารางที่ 2

รวมตัวกันก่อให้เกิดเป็นเส้นด้าย มีอตั ราส่วนทีแ่ ตกต่างกัน เป็นเส้นด้าย
ทีห่ ยาบ กระด้าง มีความไม่สม่าเสมอ ปุม่ ปม ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3

(ก)

(ง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปริ มาณสารโซเดียม
(ร้อยละ)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4

เวลา
(นาที)
30
30
30
30
60
60
60
60
90
90
90
90

(ค)

(จ)

รูปที่ 3: ลักษณะเส้นใยใบอ้อย (ก) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 10 (ข) เส้นด้ายใบ
อ้อยร้อยละ 20 (ค) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 30 (ง) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 40 (จ)
เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 50 ทีก่ าลังขยาย 35 เท่า

จากรูปที่ 3 พบว่า อัตราส่วนเส้นใยใบอ้อยผสมเส้นใยฝ้ายในปริมาณ
ร้อยละ 30 สามารถตีเกลียวรวมกัน ได้กบั เส้นใยทัง้ 2 ชนิด ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากเส้นใยใบอ้อยมีพ้นื ผิวของเส้นใยไม่เรียบ จึงสามารถเกาะ
เกีย่ วกับเส้นใยฝ้ายได้ในปริมาณน้ อย ส่งผลทาให้เส้นด้ายมีขนาดใหญ่
กว่ า ซึ่ ง ใกล้ เคีย งกับ งานวิจ ัย ของ[7] ได้ ศ ึ ก ษาว่ า การผสมเส้ น ใย
ผักตบชวากับเส้น ใยเรยอนในอัตราส่ ว นร้อ ยละ 20 สามารถตีเกลีย ว
รวมตัวกันได้กบั เส้นใย 2 ชนิด ซึ่งจัดเป็ นเส้นด้ายขนาดใหญ่ ทัง้ นี้อาจ
เนื่ อ งมาจากเส้น ใยผักตบชวามีพ้ืน ผิว ไม่เรีย บ จึงสามารถผสมเกาะ
เกีย่ วกับเส้นใยเรยอนได้ปริมาณน้อย
3.2.2 ) การศึกษาทดสอบความสม่าเสมอของเส้นด้าย ความยืดตัว
ก่อนขาดของเส้น ด้าย ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้น ด้าย หา
เบอร์เส้นด้าย และจานวนเกลียวเส้นด้าย
การศึกษาทดสอบความสม่ าเสมอของเส้น ด้าย ได้ผ ลดัง
แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ร้อยละของผลผลิตทีไ่ ด้จากการสกัดในสภาวะต่างๆ
สิ่ งทดลอง

(ข)

(% yield)
0.42
0.43
0.43
0.44
0.45
0.45
0.45
0.47
0.48
0.49
0.49
0.50

ตารางที่ 3 การทดสอบสมบัตทิ างกายภาพของเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย
ปริ มาณ
ฝ้ าย
(ร้อยละ)
10
20
30
40
50

จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละของผลผลิตทีไ่ ด้ (% yield) สูงสุด คือ
สิง่ ทดลองที่ 12 ปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น ร้อยละ
0.4 เวลาในการต้ม 90 นาที
3.2) การศึกษาปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
การศึกษาปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมในการผลิตเส้นด้ายจากใบอ้อย
พบว่า ปริมาณฝ้ายร้อยละ 30
3.2.1) การศึกษาลักษณะของเส้นด้าย
การศึ ก ษาลัก ษณะของเส้ น ด้ า ย พบว่ า ลัก ษณะภาพ
ตามยาวของเส้น ด้ายใบอ้อ ยมีล กั ษณะการบิดเกลีย ว เส้น ใยสามารถ

ความ
สมา่ เสมอ
(Grade)
F
F
F
F
F

ยืดตัว
(ร้อยละ)
8.52c
11.26b
11.38a
8.51d
7.63e

ความ
แข็งแรง
(N)
3.71d
4.06b
4.24a
3.81c
1.13e

เบอร์
เส้นด้าย
(Tex)
0.83c
0.87b
0.94a
0.87b
0.57d

จานวน
เกลียวด้าย
(tpi)
9.6 (z-turn)a
9.4 (z-turn)b
9.3 (z-turn)c
9.0 (z-turn)e
9.2 (z-turn)d

หมายเหตุ : a ตัว อัก ษรที่แ ตกต่ างกัน ในแนวดิ่ง แสดงว่ าค่ า เฉลี่ย มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดย a เป็ นค่าเฉลีย่ ทีม่ คี า่ มาก
ทีส่ ุด

61

จากตารางที่ 3 พบว่า ปริมาณฝ้ายร้อยละ 30 มีผลต่อการทดสอบ
สมบัตทิ างกายภาพเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้าย มีค่าเฉลีย่ ความสม่าเสมอ
ของเส้นด้าย อยู่ในระดับ Grade F ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 4

(ก)

(ข)

(ง)

การศึกษาทดสอบความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย พบว่า
สิง่ ทดลองที่ 3 ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้ายสูงสุด มีความ
แตกต่างกัน (P<0.05) คือ 4.24 (N) ดังนัน้ สภาวะทีเ่ หมาะสมของความ
แข็ง แรงและแรงดึงขาดของเส้น ด้าย คือ สิ่งทดลองที่ 3 เนื่ อ งจากมี
ค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้ายสูงทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบความแข็งแรงและแรงดึง
ั่
้ าย มีความแข็งแรง
ขาดของเส้นด้ายจากก้านใบโหม่งจากปนผสมใยฝ
และแรงดึงขาดของเส้นด้ายมากทีส่ ุด คือ 10.77 นิวตัน

(ค)

การศึกษาทดสอบหาเบอร์เส้น ด้าย พบว่า สิ่งทดลองที่ 3 เบอร์
เส้น ด้ายสู งสุ ด มีค วามแตกต่ างกัน (P<0.05) คือ 0.94 (Tex) ดังนั ้น
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการหาเบอร์เส้นด้าย คือ สิง่ ทดลองที่ 3 เนื่องจากมี
ค่ าเฉลี่ย เบอร์เส้น ด้ายสูงที่สุ ด จะท าให้ได้เส้น ด้ายที่ม ีข นาดใหญ่ จึง
เหมาะสาหรับนาไปทาผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ [7] กล่าวว่า ผลการทดสอบหาเบอร์ดา้ ยใยไผ่ รอ้ ยละ 100 มีขนาด
ใหญ่ทส่ี ุด คือ เบอร์ 1,676 tex และเบอร์เส้นด้ายขนาดเล็กทีส่ ุด คือใยไผ่
ผสมร้อยละ 50 เบอร์ 409 tex

(จ)

การศึกษาทดสอบหาจานวนเกลียวเส้นด้าย พบว่า สิง่ ทดลองที่ 3
จ านวนเกลีย วเส้ น ด้ า ยที่ ม ีก ารตี เกลีย วสู ง สุ ด มีค วามแตกต่ า งกัน
(P<0.05) คื อ 9.3 tpi ทิ ศ ทางของเส้ น ด้ า ย (z-turn) ดัง นั ้น สภาวะที่
เหมาะสมในการหาจานวนเกลียวเส้นด้าย คือ สิง่ ทดลองที่ 3 เนื่องจากมี
ค่ าเฉลี่ย จ านวนเกลีย วเส้น ด้ายสูงที่สุ ด จะเห็น ได้ว่ า จ านวนเกลีย ว
เส้ น ด้ า ยยิ่ ง มากจะท าให้ เส้ น ด้ า ยมีค วามแข็ ง แรงเพิ่ ม มากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ [8] กล่าวว่า ผลการทดสอบจานวนเกลียว
เส้นด้าย มีจานวนรอบเกลียวเท่ากับ 1.5 เกลียวต่อนิ้ว ทิศทางการเข้า
เกลียวแบบ (z-turn)

รูปที่ 4: ความสม่าเสมอของเส้นด้ายใบอ้อย (ก) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 10
(ข) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 20 (ค) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 30 (ง) เส้นด้าย
ใบอ้อยร้อยละ 40 (จ) เส้นด้ายใบอ้อยร้อยละ 50
จากรูปที่ 4 พบว่า เส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้ายร้อยละ 30 เป็ นเส้นด้ายที่
ั่ อ
หยาบ กระด้าง มีความไม่สม่าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็ นเส้นด้ายป นมื
ั
แบบภูมปิ ญญาท้องถิน่ ชาวบ้าน เหมาะสาหรับนาไปทาผลิตภัณฑ์เคหะสิง่
ทอ และส่ วนที่หนาบางของเส้นด้ายในระดับ Grade F ซึ่งจัดเป็ นเส้นด้าย
ประเภท Grade 6 ใน ASTM GRADES ตามมาตรฐานการทดสอบความ
สม่าเสมอของเส้นด้าย Yarn Evenness ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
[6] กล่าวว่า ลักษณะความสม่าเสมอของเส้นด้ายผักตบชวาผสมฝ้ายที่
ร้อยละ 20:80 และ 40:60 มีความสม่าเสมอ ปุ่มปม และส่วนทีห่ นาบาง
ของเส้นด้ายในระดับ Grade E ซึ่งจัดเป็นเส้นด้ายประเภท Grade 5 ใน
ASTM GRADES ของ Yarn Evenness
การศึกษาทดสอบความสม่าเสมอของเส้นด้าย พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ความสม่าเสมอของเส้น ด้าย ไม่ม ีค วามแตกต่ างกัน (P>0.05) อยู่ใน
ระดั บ Grade F ดั ง นั ้น เป็ นเส้ น ด้ า ยที่ ห ยาบ กระด้ า ง มี ค วามไม่
ั ่ อแบบภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
สม่าเสมอ ปุ่มปม เนื่องจากเป็ นเส้นด้ายปนมื
ชาวบ้าน เหมาะสาหรับนาไปทาผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ
การศึกษาทดสอบความยืดตัว ก่อ นขาดของเส้น ด้าย พบว่า สิ่ง
ทดลองที่ 3 ความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุดแตกต่างจากสิง่
ทดลอง (P<0.05) คือ ร้อยละ 11.38 ดังนัน้ สภาวะทีเ่ หมาะสมของความ
ยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย คือ สิง่ ทดลองที่ 3 เนื่องจากมีค่าเฉลีย่ ความ
ยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ [7]
กล่าวว่า ผลการทดสอบความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้าย เส้นด้ายใยไผ่
ร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ยความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายมากที่สุด คือ
ร้อยละ 24 และมีค่าเฉลีย่ ความยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายน้อยทีส่ ุด คือ
ร้อยละ 5

4) บทสรุป
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการสกัดเส้นด้ายใบอ้อย คือ สารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ปริมาณร้อยละ 0.4 ของน้ าหนักใบอ้อยสด และเวลาที่ใช้ใน
การต้ม 90 นาที อุณหภูม ิ 100 องศาเซลเซียส ปริมาณฝ้ายทีเ่ หมาะสมใน
การน ามาผสม เพื่อพัฒนาเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้ าย คือ ฝ้ ายร้อยละ 30
และการทดสอบสมบัติทางกายภาพเส้นด้ายใบอ้อยผสมฝ้ าย มีค่ าเฉลี่ย
เบอร์เส้นด้าย คือ 0.94 เท็กซ์ มีค่าเฉลี่ยความยืดตัวก่อนตัวก่อนขาดของ
เส้นด้ายร้อยละ 11.38 มีค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย
คือ 4.24 นิ ว ตั น มีค่ าเฉลี่ย จ านวนเกลีย วของเส้ น ด้ าย 9.3 tpi และมี
ค่าเฉลีย่ ความสม่าเสมอของเส้นด้าย ไม่มคี วามแตกต่างกัน (P>0.05) อยู่
ในระดับ Grade F เนื่องจากค่าความแข็งแรงและแรงดึงขาดของเส้นด้าย มี
ค่ามากทีส่ ุดในสิง่ ทดลองทัง้ หมด 5 สิง่ ทดลอง
5) กิ ตติ กรรมประกาศ
5.1) ผู้ ว ิ จ ั ย ข อ ข อบ คุ ณ ค ณ ะเท คโน โล ยี ค ห กรรม ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี ที่ให้การสนับสนุ น เครื่องมือ
อุปกรณ์ และสถานทีใ่ นการทาวิจยั
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5.2) ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมสิง่ ทอและออกแบบแฟชัน่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีใ่ ห้การสนับสนุ นเครื่องมือ
อุปกรณ์ และสถานทีใ่ นการทาวิจยั
5.3) ผู้ว ิจ ัย ขอขอบคุ ณ คุ ณ บุ ญ สวน เหล่ า ลาพระ ที่ใ ห้ ค วาม
ั ่ นด้ายด้วยมือแบบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ชาวบ้าน
อนุเคราะห์ในการปนเส้
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
THE EFFECTS OF THE SCIENCE TECHNOLOGY AND SOCIETY
LEARNING APPROACH ON LEARNING ACHIEVEMENT AND
PROBLEM SOLVING SKILLS OF MATHAYOMSUKSA II STUDENTS IN
PHETCHABURI PROVINCE
ประวีณ์นุช งามชม1จุฬารัตน์ ธรรมะประทีป2และ ทวีศกั ดิ ์ จินดานุรกั ษ์3
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Praveenuch_anda@hotmail.co.th1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2
รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3

บทคัดย่อ

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.

การวิจยั ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียน เรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ระหว่าง
การจัดการเรีย นรู้ต ามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปั ญหา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึก ษาปี ท่ี 2 ระหว่ างการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คม กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ น นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนท่ายาง
วิทยา ปี การศึกษา 2559 จานวน 68 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรธรณี 2)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการ
แก้ปั ญ หา สถิติท่ใี ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่ าทีผลการวิจยั พบว่ า (1) นักเรีย นที่ได้รบั การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ (2) นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คม มี ทกั ษะการแก้ปั ญ หาสู งกว่ า
นั ก เรีย นที่ได้ ร ับการจัดการเรีย นรู้ แ บบปกติ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม,
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน, ทักษะการแก้ปัญหา, ทรัพยากรธรณี

1) บทนา
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีม ี ค วามส าคัญ ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นปั จจัย
ทีจ่ ะนาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมี
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็ น
ฐานรากในการดาเนินชีวติ และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ เพื่อทีจ่ ะมี

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
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ความรูส้ ามารถนาความรูไ้ ปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
[1]ซึ่งในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็ น ความสามารถที่เน้ น การ
มองเห็นปั ญหา การใช้ความรู้ และวิธกี ารเลือกแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นไปได้ [2]
ซึ่ ง ต้ อ งอาศัย กระบวนการทางสมองของแต่ ล ะบุ ค คล ในการน า
พัฒนาการทางสติปัญญามาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากในปั จจุบนั สังคมมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีการ
แข่งขันเพือ่ การอยู่รอดในสังคมทีน่ ับวันจะมีความรุนแรงมากขึน้ ดังนัน้
บุค คลจึง ต้อ งมีก ารเรีย นรู้ถึง สภาวะปั ญ หาต่ า งๆใน เพื่อ ปรับ ตัว ให้
สามารถอยู่ ร อดและมีช ีว ิต ปกติสุ ข โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ท างปั ญ ญาที่จ ะ
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ค วามรู้ค วามเข้าใจต่ างๆอย่ างมีว ิจารณญาณมี
เหตุ ผ ล เพื่ อ หาแนวทางปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ปั ญหานั ้น หมดสิ้ น ไป บรรลุ
จุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการ [3]
การจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์จงึ ต้องมีการส่งเสริมให้
นัก เรีย นสามารถแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า งเป็ น ระบบ เนื่ อ งจากทัก ษะการ
แก้ปัญหา เป็ นทักษะด้านการคิดเพื่อแก้ปัญหา[4]ทีป่ ระสบสถานการณ์
ทีก่ าหนดมาให้ถูกต้องและมีความหมาย โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์
กระบวนการวิเคราะห์เดิมจากการเรียนรูม้ าใช้ในการแก้ปัญหาทีพ่ บใหม่
ของนักเรียน โดยวิธกี ารแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการ
ระบุปัญหา ทักษะการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ทักษะการเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหา และทักษะการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการ
แก้ปัญหา [5] การจัดการเรียนรูใ้ นวิชาวิทยาศาสตร์จงึ ต้องมีการส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่ างเป็ น ระบบ เนื่อ งจากทักษะการ
แก้ปัญหาเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ ของบุ คคล ผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของปั ญหา จึงได้ทาการ
วิเคราะห์สาเหตุจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานจากสภาพการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนบางคนมีปัญหาในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรีย นรู้ในห้อ งเรีย น ทาให้ข าดโอกาสในการสืบเสาะหา
ความรู้ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนบกพร่อง
ปั จจุ บนั คุ ณภาพของการจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์
พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในทุกระดับ
มีแนวโน้มลดต่ าลง ทัง้ ในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับ โรงเรีย น [6] ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติขนพื
ั ้ น้ ฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 3
พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นวิทยาศาสตร์ข องนัก เรีย น
ระดับประเทศ มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ (ONET) ปี การศึกษา 2557 และ 2558 ผลดังนี้ ปี การศึกษา 2557 มีค่า
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 38.62 แต่ปีการศึกษา 2558 มีค่าคะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 37.63 ลดลงร้อยละ 0.99 และยังสอดคล้องกับระดับโรงเรียน
ซึ่ ง พบว่ า ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุร ี มีแนวโน้ม
ลดลงเช่น กัน เมื่อ เปรีย บเทีย บผลการทดสอบ (O-NET) ปี การศึกษา
2557 และ 2558ลดลงร้อยละ 1.14 [7] ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากปั จจัยหลาย
ประการทัง้ จากครูผู้ส อนและนัก เรีย น เพราะในปั จ จุบนั การจัดการ
เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นระดับ ใดก็ ต ามครู ผู้ส อนยัง คงให้
ความสาคัญกับการสอนแบบบรรยายเนื้อหามากกว่ากระบวนการให้
นัก เรีย นได้แ สวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง ฝึ ก ทักษะการคิด ทัก ษะการ

ปฏิบตั แิ ละทักษะการแก้ปัญหา จึงทาให้ผเู้ รียนขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และกระบวนการ
คิดอย่างมีระบบ โดยทีค่ รูมกั จะถ่ายทอดโดยใช้วธิ กี ารบรรยายเป็ นหลัก
ทาให้นกั เรียนได้รบั ความรูท้ างด้านทฤษฎีเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้นักเรียน
มีปัญหาขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
และกระบวนการคิด แก้ปัญหาไม่เป็ นส่งผลให้การเรียนรูข้ องนักเรียนไม่
บรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่
ของครูควรเปลี่ยนแปลงวิธกี ารสอนให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่ างๆ โดยลดบทบาทจากการเป็ น ผู้บ อก ผู้บรรยาย ยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง มาเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาชีแ้ นะให้กบั นักเรียน แล้วให้นกั เรียนนา
ความรู้ท่ไี ด้รบั มาสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง เน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ
และนอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ และฝึ กการแก้ปัญหาได้อีก
ด้วย
การจัดการเรีย นรู้ต ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมเป็ นการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ทเ่ี น้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลางทา
ให้นักเรียนเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือสิง่ ที่ อยู่รอบตัว เห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์ทม่ี ตี ่อการดารงชีวติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทีเ่ รียนให้เกิดประโยชน์ได้ [8]โดยเน้นการระบุปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผล
กระทบต่อสังคมในท้องถิน่ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา การดูแลและ
อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ ให้ยงยื
ั ่ น โดยให้นัก เรียนได้วเิ คราะห์ถึง
ปั ญหา สามารถวางแผนและลงมือปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง มีการค้นคว้าหา
คาตอบ น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ย นประสบการณ์ การเรีย นรู้ก ับ
เพือ่ นๆ โดยการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สัง คม และกระบวนการในสถานการณ์ จ ริง ท าให้ นัก เรีย นสามารถ
เชือ่ มโยงการเรียนรูใ้ นห้องเรียนกับสถานการณ์จริงในสังคมและท้องถิน่
ของผู้เรีย นได้ [9] และเป็ น วิธีการที่ดีท่สี ุ ดในการเตรีย มให้ นัก เรีย นมี
ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ในปั จจุบนั ทีจ่ ะส่งผล
ให้นักเรียนมีทงั ้ ความรอบรูใ้ นเนื้อหาวิชาและเพิม่ พูนความสามารถใน
การใช้ท กั ษะกระบวนการ นัก เรีย นจะพัฒนาทัง้ ความคิดสร้างสรรค์
เจตคติต่ อ วิทยาศาสตร์ และสามารถประยุ ก ต์ใช้ค วามรู้จากแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ [10]
ทักษะการแก้ปัญหา เป็ น ทักษะในการใช้ค วามรู้ท่ตี ้อ งอาศัย
กระบวนการทางความคิด เพือ่ แก้ปัญหาทีป่ ระสบสถานการณ์ทก่ี าหนด
มาให้ ถู ก ต้ อ งและมีค วามหมาย โดยอาศัย ความรู้ ประสบการณ์
กระบวนการวิเคราะห์เดิมจากการเรียนรูม้ าใช้ในการแก้ปัญหาทีพ่ บใหม่
ของนักเรียน โดยวิธกี ารแก้ปัญหา ได้แก่ ทักษะการระบุปัญหา ทักษะ
การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ทักษะการเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
และทักษะการวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการแก้ปัญหา[5]
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ว ิจยั จึงสนใจน าวิธกี ารจัดการ
เรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมตามรูปแบบของ
Yuenyong (2006) มาใช้ใ นการจัด การเรีย นรู้ ซึ่ง ประกอบด้ว ย5
ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ ระบุประเด็นทางสังคม (Identification of social
issues stage) 2) ขัน้ ระบุแ นวทางการหาคาตอบอย่ างมีศ กั ยภาพ
(Identification ofpotential solutions stage3) ขัน้ ต้องการความรู้
(Need for knowledge stage) 4) ขัน้ ทาการตัดสินใจ (Decisionmaking stage) 5) ขัน้ กระบวนการทางสังคม (Socialization stage) มา
เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ ์
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ทางการเรีย นและทัก ษะการแก้ปั ญ หา เรื่อ ง ทรัพ ยากรธรณี ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุร ี ซึ่ง
งานวิจยั นี้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรีย นการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนดี
์
ขึน้

5.1.2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติวชิ าวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ทรัพยากรธรณี สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2จานวน 5แผน ใช้
เวลา 20 ชัว่ โมงเนื้ อ หาประกอบด้ว ย (1) ดิน (2) หิน (3) แร่ (4)
เชือ้ เพลิงธรรมชาติ และ(5) แหล่งน้า
5.2) เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
5.2.1)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่อง ทรัพยากร
ธรณี จานวน 1 ฉบับ แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ นปรนัยแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ใช้วดั ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกับกลุ่มตัวอย่าง
์
ก่อนเรียนและหลังเรียน
5.2.2)แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาเรื่อง ทรัพยากรธรณี
จานวน 1 ฉบับ ซึง่ ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดโดยใช้หลักการ
แก้ปัญ หา 4 ขัน้ ของเวีย ร์ ซึ่งมี 4 ขัน้ ตอน คือ การระบุ ปั ญหา การ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา และการ
วิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการแก้ปัญหา แบบทดสอบมีลกั ษณะเป็ น
แบบปรนัย จานวน 10 ข้อใช้วดั ทักษะการแก้ปัญหากับกลุ่มตัว อย่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1)เปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิท์ างการเรีย น เรื่อ งทรัพ ยากร
ธรณี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ระหว่างการจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ปกติ
2.2)เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการแก้ ปั ญหา ของนั ก เรี ย นชั ้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
3) สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1) ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นหลัง เรีย นของนั ก เรี ย นชัน้
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่เ รีย นโดยใช้ ก ารจัด การเรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนรูแ้ บบปกติ
3.2) ทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 ที่เ รีย นโดยใช้ก ารจัด การเรีย นรู้ ต ามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคมสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนรูแ้ บบปกติ

5.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1) นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน 30 ข้อและ
์
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา 10 ข้อ ไปทดสอบก่อนเรียนกับ
กลุ่ มตัว อย่ าง ก่อนที่ผู้ว ิจยั จะจัดการเรีย นรู้ต ามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม กับกลุ่มทดลอง และการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
กับกลุ่มควบคุม
5.3.2) แนะนาวิธกี ารและบทบาทของนักเรียนในการเรียนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
5.3.3) ด าเนิ น การสอนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ในภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2559
5.3.4) เมือ่ เสร็จสิ้นการสอน ทาการทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นศาสตร์แ ละแบบทดสอบวัด
ทักษะการแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
5.3.5) ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและการ
์
ทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา แล้วนาคะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โดยวิธี
ทางสถิตเิ พือ่ ทดสอบสมมติฐานต่อไป

4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1) ประชากรเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่
2 ปี การศึกษา 2559 จังหวัดเพชรบุร ี จานวน 22 โรงเรียนจานวน
นักเรียนทัง้ หมด3,626 คน
4.1.2) กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ นนั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนท่ายางวิทยา อาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุร ี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 68 คน โดยใช้
วิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จัดเป็ นกลุ่มทดลอง 1
ห้ อ งเรีย น จ านวน 34 คน ได้ ร ับ การจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คมและกลุ่ ม ควบคุ ม 1 ห้อ งเรีย น
จานวน 34 คน ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ

5.4) การวิ เคราะห์ข้อมูล
5.4.1) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น จะท าการ
วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test
แบบ independent)
5.4.2) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา จะทาการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ
independent)

5) เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
5.1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
5.1.1) แผนการจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม วิช าวิทยาศาสตร์ เรื่อ งทรัพ ยากรธรณี สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2จานวน 5แผน ใช้เวลา 20 ชัวโมงเนื
่
้อหา
ประกอบด้วย (1) ดิน (2) หิน (3) แร่ (4) เชื้อเพลิงธรรมชาติ และ(5)
แหล่ ง น้ า ซึ่ ง แต่ ล ะแผนจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม ประกอบด้วยขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอน คือ (1) ขัน้ ระบุ
ประเด็นทางสังคม (2) ขัน้ ระบุแนวทางการหาคาตอบอย่างมีศกั ยภาพ
(3) ขันต้
้ องการความรู้ (4) ขัน้ ทาการตัดสินใจ และ(5) ขัน้ กระบวนการ
ทางสังคม

6) ผลการวิ จยั
6.1)ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย น เรื่ อ ง
ทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ระหว่างการจัดการ
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เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการจัดการ
เรียนรูแ้ บบปกติ

ประเด็นทีค่ รูกาหนดให้ หรือเป็ นประเด็นจากประสบการณ์ของนักเรียน
ซึง่ นักเรียนได้ตดั สินใจในการทากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง เช่น การตัง้
ปั ญหาทีส่ นใจจากสถานการณ์ทก่ี าหนดให้ ทาการออกแบบการทดลอง
และกาหนดแหล่งเรียนรูใ้ นขัน้ ตอนการวางแผนค้นคว้าหาคาตอบ การ
ทดลองเพื่อหาคาตอบในขัน้ ค้นหาคาตอบ การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรูเ้ พือ่ ขยายขอบเขตความรูใ้ ห้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ในการสะท้อนความคิด
โดยครูผู้ส อนมีห น้ าที่เพีย งกระตุ้น ความสนใจ แนะน า อ านวยความ
สะดวกด้านต่างๆ ให้กบั นักเรียนโดยจะเน้นให้นักเรียนเป็ นศูนย์ กลาง
ในการดาเนินกิจกรรมในขัน้ ต่างๆนักเรียนได้แสวงหาความรู้ เกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการเชือ่ มโยงระหว่างความรูท้ เ่ี รียนกับประสบการณ์
ในชีว ิต จริงเข้าด้วยกัน มีค วามสามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุ และ
ผลต่างๆ สามารถศึกษาค้นคว้าความรูด้ ว้ ยตนเอง จากสิง่ ทีพ่ บเห็นและ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน จนสามารถสรุปเป็ นข้อค้น พบของนักเรียนได้ โดยครูจะเป็ นผู้จดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบั นักเรียน ตัวอย่ างการจัดกิจกรรม เช่น
การพานัก เรีย นไปส ารวจแปลงนาข้า ว 2 แปลง ที่ต้น ข้า วมีก าร
เจริญ เติบ โตที่แ ตกต่ า งกัน เพื่อ ให้นัก เรีย นเกิด ค าถามว่ า ท าไมถึง
แตกต่ า ง นักเรีย นก็จ ะช่ ว ยระดมความคิด กับ ปั ญหาที่เกิดขึ้น มีการ
วางแผนเพือ่ ทาการแก้ปัญหา ซึง่ นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรูต้ าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม อีกทัง้ สถานการณ์ท่นี ามา
เป็ นกรณีศกึ ษาในใบงานเป็ นสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจาวัน
เป็ นเรื่องที่อยู่ใกล้ตวั นักเรียน จึงทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ ทีจ่ ะใฝ่
เรียนรู้ ส่งผลให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ สอดคล้อง ยา
เกอร์ [11] กล่ า วว่ า การเรีย นการสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม ให้ความส าคัญกับปั ญหาในชีวติ จริงด้วยความ
เชื่อทีว่ ่าการทางานในชีวติ ประจาวัน จะมีมโนทัศน์ กระบวนการต่างๆ
มากมายเป็ นพื้นฐาน การเรียนการสอนจะเริม่ ด้วยสถานการณ์ คาถาม
ปั ญหา หรือประเด็นทีค่ รูสร้างขึน้ หรือหยิบยกมาช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
มโนทัศน์จะเริม่ ต้นจากคาถามของนักเรียนทีไ่ ด้จากประสบการณ์ของ
ตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้
นักเรียนเห็นว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นนั ้ มีประโยชน์และ
สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ จริงได้ และ รัชนีกร ยิง่ ชนะ
[12] กล่าวว่า การจัดเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม มีประโยชน์ คือ ช่วยพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูข้ อง
นักเรียนในด้านการสืบค้นความรูด้ ว้ ยตนเอง ตระหนักเกีย่ วกับปั ญหาที่
เกิดขึ้น ในสถานการณ์ ปัจ จุบ ัน โดยการน าเอาประเด็น ปั ญ หาที่ม ีใ น
ท้องถิ่น ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจกล้าคิด กล้าแสดงออกและการประยุกต์ใช้
ความรู้ ทาให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาทีส่ อนเพิม่ มากขึ้น
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรีย นและความคิดเห็น ที่
นักเรียนนาออกไปในชีวติ จริงนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ทัชยา อุดมรักษ์ [10] ได้ ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
วิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่ อ นและหลั ง เรี ย น โดยใช้ ก ารจัด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียน
โดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นวิช าหลัง เรีย นสู ง กว่ า การจัด การเรีย นรู้

ตารางที1่ :การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียน
์
กลุ่ม

N

𝐗

S.D.

กลุ่มทดลอง

34

25.71

1.09

กลุ่มควบคุม

34

20.03

2.20

t

sig

13.51*

.000

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
* p<.05

จากตารางที่ 1 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 25.71 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.09 กลุ่ มควบคุ มมีค่ าเฉลี่ย ( )
เท่ากับ 20.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.20 จากการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไ ด้รบั การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.2)ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปั ญหา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ระหว่างการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

N

𝐗

S.D

กลุ่มทดลอง

34

69.65

2.26

กลุ่มควบคุม

34

58.65

5.19

t

sig

11.34*

.000

* p<.05

จากตารางที่ 2 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 69.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.26 กลุ่ มควบคุ มมีค่ าเฉลี่ย ( )
เท่ากับ 58.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.19 จากการ
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูต้ าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีทกั ษะการแก้ปัญหาหลัง
เรีย นสูงกว่ากับนักเรียนที่ไ ด้ร บั การจัดการเรีย นรู้แบบปกติ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7) สรุปและอภิ ปรายผล
7.1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าการ
์
จัดการเรียนรูแ้ บบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็ นการจัดการเรียนรู้ท่สี ามารถ
พัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนจะให้ความสาคัญ
กับปั ญหาที่เกิดขึ้น จะเริ่มด้ว ยการกาหนดสถานการณ์ คาถาม หรือ
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ตามปกติ อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจ ัย ของ ต่ ว นริส า ต่ ว นสุ ห ลง [13] ได้ ศึก ษาเปรีย บเทีย บ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
วิชาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พจมาศ เชื่องช้าง [14] ได้ ศึกษา
เปรีย บเทีย บผลสัมฤทธิท์ างการเรีย นวิท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึก ษาปี ท่ี 4 ก่อ นและหลังเรีย น โดยใช้การจัด การเรีย นรู้ต าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ต ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม มีผ ลสัมฤทธิท์ างการเรีย นวิช าหลังเรียนสูงกว่ าก่ อนเรีย น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึง เป็ นการสนั บ สนุ น ข้อ ค้ น พบที่ว่ า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ทีเ่ รียนโดย
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม หลัง
เรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
7.2) ทักษะการแก้ปัญหา
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม มีทกั ษะการแก้ปัญหาสูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ การจัดการเรียนรู้ท่คี รูต้องการให้นักเรีย น
สามรถแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีระบบการทางานที่เป็ นกลุ่ม ช่วยกันนา
ความรู้ หลักการและเหตุผลมาช่วยในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมการ
เรียนรูค้ รูจะมีการกระตุ้นให้นักเรียนตัง้ คาถามจากการทีไ่ ด้พานักเรียน
ไปสารวจสถานที่จริง เช่น การพานักเรียนไปสารวจหินรอบๆบริเวณ
โรงเรียน เพื่อดูความแตกต่ างของหินในแต่ละบริเวณ หรือการพาไป
ส ารวจความแตกต่ า งของแหล่ ง น้ า ที่พ บภายในโรงเรีย นและนอก
โรงเรียนซึง่ ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท ากิจ กรรมให้ ก ับ นั ก เรีย น เพราะเป็ นเรื่อ งที่นั ก เรีย นพบเห็ น ใน
ชีวติ ประจาวัน ซึง่ นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตัง้ คาถาม ทาให้
ได้คาถามทีห่ ลากหลายสามารถทีจ่ ะนาไปสู่การระบุประเด็นทางสังคม
ได้ สามารถหาสาเหตุและคิดค้นหาวิธแี ก้ปัญหาได้ โดยมีการเชื่อมโยง
ข้อ มู ล เดิม กับ ความรู้ ใ หม่ ท่ีเ กิด ขึ้น สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สมใจ มีสมวิทย์ [15] ซึ่งกล่าวไว้
ว่า ทักษะการแก้ปัญหาเป็ นการดาเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ต้ อ งการ โดยใช้ ค วามสามารถทา งสติ ปั ญญา รู้ จ ั ก คิ ด อย่ า งมี
วิจ ารณญาณ ซึ่ง ได้ส ัง่ สมประสบการณ์ เ ดิม ของแต่ ล ะบุ ค คลมาใช้
แก้ ปั ญ หาที่ป ระสบใหม่ โดยมีพ ฤติ ก รรมมีว ิธีก ารและขัน้ ตอนใน
การศึกษาปั ญหาต่างๆให้บรรลุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ นอกจากนี้ผเู้ รียนยัง
สามารถเพิม่ เติมความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ค่ี รูแนะนาหรือตามความสนใจ
ของนักเรียนเองซึง่ สอดคล้องกับ Wang, C.H,[16] ซึง่ กล่าวไว้ว่า บริบท
ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทาให้
ได้กรอบที่กว้างขึ้นส าหรับการพัฒนาทักษะทางสติปัญญา เช่น การ
แก้ปัญหา ดังที่ ณัฐวิทย์ พจนตันติ [8] กล่าวว่า ประโยชน์ทส่ี าคัญทีส่ ุด
ของการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม คือการที่

ผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์ในการค้นคว้า หาความรู้ การรูจ้ กั คิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา การผสานแนวคิดวิทยาศาสตร์กบั ประสบการณ์ของตัว
นักเรียนเอง และมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีผลต่อพัฒนาการของนักเรียน
ในด้ า นต่ า งๆนอกจากนี้ ผ ลการวิ จ ัย ของผู้ ว ิ จ ัย ยัง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั ของสุภาวดี แก้วงาม [17]ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีทกั ษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และยังสอดคล้อง
กับ ผลการวิจ ัย ของ ทัช ยา อุ ด มรัก ษ์ [10] ได้ศ ึก ษาเปรีย บเทีย บ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการ
เรีย นรู้ต ามแนวคิด วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจ ัย
พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม มีทกั ษะในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรีย นสูงกว่า การจัดการเรีย นรู้ต ามปกติ อย่ างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
ดังนัน้ จากการวิจยั ในครัง้ นี้ พ บว่า ในการจัดการเรีย นรู้ต าม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนนัน้ สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและ
์
ทักษะการแก้ปัญหาทีส่ งู ขึน้
8) ข้อเสนอแนะ
8.1)ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
8.1.1) ควรจัดทากิจกรรมเสริมเพือ่ กระตุน้ ความสามารถในการ
คิด เช่น การประกวด การแข่งขันตอบคาถามสัน้ ๆ เพื่อให้นักเรียนมี
ความสนใจในการเรีย น การร่ ว มกิจ กรรมและทัศ นคติท่ีดีต่ อ วิช า
วิทยาศาสตร์มากขึน้
8.1.2)การจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สัง คม ควรมีก ารวางแผนและมีก ารเตรีย มตัว ก่ อ นทาการสอน เช่ น
ศึกษาและทาความเข้าใจกับนักเรียน การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ทา
การทดลองก่อนจะนาไปสอน อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ต้องเหมาะสม
กับการเรียนรูข้ องนักเรียน กิจกรรมและใบงานมีความหลากหลาย และ
ใช้วธิ กี ารเสริมแรง
8.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1)ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและทักษะการ
แก้ปัญหา ในเนื้อหาอื่น ๆ เช่น โลกของเรา อาหารกับการดารงชีวติ
ระบบนิเวศ เป็ นต้น
8.2.2)ควรน าการจัด การเรีย นรู้ต ามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสัง คม ไปใช้ใ นการพัฒ นาตัว แปรอื่น ๆ เช่น ทัก ษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
ซอฟ ต์ แ วร์ ป ระเภทระบบบริ ห ารการบ ารุ ง รัก ษาเครื่ อ งจั ก ร
(Computerized Maintenance Management System, CMMS) ที่ ใ ช้ ง านอยู่
บนสถาป ตั ยกรรมแบบ Client/Server ต้องอาศัยประสิทธิภาพของเครื่องผู้
ให้บ ริก าร เป็ น หลัก เครื่องผู้ให้บ ริก ารจาเป็ น ต้องมีป ระสิทธิภาพที่ดีแ ละมี
ทรัพยากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่ในปจั จุบนั มีเทคโนโลยีระบบคลาวด์
คอมพิวติง (Cloud Computing) ซึ่งมีความยืดหยุ่นได้ดกี ว่า สามารถปรับตัว
ให้ ม ีท รัพ ยากรที่เ พี ย งพอต่ อผู้ ใช้ง านได้ อ ย่ า งเหมาะสม การปรับ เปลี่ย น
ซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งานได้บนระบบคลาวด์โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ
เปลี่ยนสถาปตั ยกรรมทัง้ หมดในคราวเดียวมีความเป็ นไปได้และใช้เวลานาน
มากเกินไป งานวิจยั นี้นาเสนอแนวทางการออกแบบสถาปตั ยกรรมเพื่อให้
ซอฟต์แวร์ CMMS ทีอ่ ยู่บนสถาปตั ยกรรมแบบ Client/Server ยังคงใช้งานได้
ดัง เดิ ม และมี ท างเลื อ กให้ ส ามารถใช้ ง านได้ บ นสถาป ตั ยกรรมคลาวด์
คอมพิ ว ติ ง ร่ว มด้ ว ยได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การออกแบบสถาป ตั ยกรรมนี้ เ ป็ น
แนวทางที่ช่ว ยในการปรับ ให้ซ อฟต์แ วร์ CMMS เข้ากับ เทคโนโลยีค ลาวด์
คอมพิ ว ติง โดยอาศัย สถาป ตั ยกรรมระบบเชิง บริก าร (Service-Oriented
Architecture, SOA) เพื่อให้ซอฟต์แวร์ CMMS ทีท่ างานทัง้ สองสถาปตั ยกรรม
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันผ่าน API ได้
ค าส าคัญ : การออกแบบสถาป ตั ยกรรม, ระบบบริห ารการบ ารุง รัก ษา,
สถาปตั ยกรรมระบบเชิงบริการ, คลาวด์คอมพิวติง, เอพีไอ

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. บทนา
ในภาคอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเภทระบบการบริหารงาน
บ า รุ ง รั ก ษ า (Computerized Maintenance Management System,
CMMS) เป็ น ซอฟต์แวร์ส าหรับการการบริห ารจัดการงานบารุงรักษา
และซ่อมบารุง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการและการติดตาม
เครื่องจักร, เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ หรือ สินทรัพย์ ต่างๆ
ในการบารุงรักษา และวางแผนเพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ภาคธุรกิจ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
สูญเสียโอกาสในธุรกิจ
ซอฟต์ แ วร์ร ะบบการบริห ารงานบ ารุ ง รัก ษา ถือ เป็ น ระบบ
บริหารจัดการด้านเทคนิคทีช่ ่วยเหลือเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานบารุงรักษา
ในการวางแผนวิเคราะห์เชิงประสบการณ์ เพื่อ ให้เครื่อ งจัก รมีค วาม
พร้อมใช้งาน, ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างปลอดภัย , ควบคุมต้นทุนการ
บารุงรักษาให้เหมาะสม, เตรียมวางแผนซ่อมบารุงเชิงป้องกัน, จัดการ
งานซ่อมประจาวัน รวมถึงทาการบันทึกข้อมูลการซ่อมบารุง และสืบค้น
ประวัตงิ านซ่อมบารุงพร้อมวิธแี ก้ไขทีผ่ ่านมาแล้ว
ในปจั จุบนั ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานบารุงรักษา ยังคงมี
โครงสร้า งสถาป ตั ยกรรมแบบ Client/Server ซึ่ ง เป็ น การใช้ ง านใน
รู ป แบ บการจั ด การแบ บรวมศู น ย์ (Centralized System) โดย มี
องค์ป ระกอบ คือ เครื่อ งผู้ให้บ ริการ (Server) และเครื่อ งผู้ใช้บ ริก าร
(Client) เชือ่ มต่อกันอยู่ ในรูปแบบของ Client/Server นัน้
ส าห รับ เทคโนโลยี ท่ี ม ี ก ารพั ฒ นามาจนถึ ง ป จั จุ บ ั น เป็ น
เทคโนโลยีระบบคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่ม ีค วามยืด หยุ่ น สูงในการเพิ่ม และลดจานวนทรัพ ยากรของ
ระบบตามความต้องการทีจ่ ะใช้งานจริง และยังลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของผูใ้ ช้งาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทใ่ี ช้วธิ กี ารประมวลผล
โดยอ้างอิงความต้องการของผูใ้ ช้ โดยระบบจะจัดสรรทรัพยากรและการ
ให้ บ ริก ารที่ต รงกับ ความต้ อ งการของผู้ใช้ ง าน โดยระบบสามารถ

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
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Software as a Service (SaaS) : SaaS หรือ ซอฟต์ แ วร์ใน
รูปแบบของบริการ เป็ น การให้บริการซอฟต์แวร์ท่มี กี ารติดตัง้ อยู่บน
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ได้แก่ เครือข่าย เซิรฟ์ เวอร์ ระบบปฎิบตั กิ าร
ระบบจัดเก็บข้อมูล และแอปพลิเคชันต่างๆ เป็ นต้น ซึ่งจัดเตรียมโดยผู้
ให้ บ ริก ารคลาวด์ ค อมพิว ติ ง ผู้ ใ ช้บ ริก ารสามารถจะเข้า ถึง บริก าร
เหล่านัน้ ได้ดว้ ยอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับบริการ SaaS สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มบริการ ดังนี้
- บริก ารระดับ องค์ก ร (Enterprise services) เช่ น บริก าร
ทางด้านห่วงโซ่อุปทาน, บริการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และ
บริการค้นหา (Search) เป็นต้น
- แอปพลิเคชันในรูปของเว็บ 2.0 เช่น บริการจัดการเมทา
ดาต้า (Metadata management), บริการเครือ ข่ายสังคม
(Social networking) และบริการเว็บบล็อก เป็นต้น
ตั ว อ ย่ างข อ ง SaaS ได้ แ ก่ Gmail, Google Apps, Apple
iCloud, YouTube แ ล ะ Facebook เป็ น ต้ น ค ล าว ด์ ค อ ม พิ ว ติ ง มี
ประโยชน์และข้อได้เปรียบ ต่อองค์กรทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่
- การขยายขนาด และความยื ด หยุ่ น (Scalability and
flexibility)
- การเข้าถึงเครือข่าย (Broad network access)
- วิธกี ารชาระค่าบริการตามการใช้งาน (Pay per use)
- การลดต้นทุน (Cost effectiveness)

ยืดหยุ่ น [1] เพิ่มและลดจานวนทรัพ ยากร เพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานได้ตลอดเวลา
2. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 CMMS ในปัจจุบนั
งานวิจ ัย ของ Marquez และ Gupta [2] ได้ ท บทวนแนวคิด
ต่ า งๆ กระบวนการและมาตรฐานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การบริห ารการ
บารุงรักษา เนื่องจากความซับซ้อ นมาก และเสนอกรอบแนวคิดของ
หน้าทีก่ ารบารุงรักษาในองค์กร โดยมีการใช้ปจั จัยทางด้านคุณลักษณะ
ต่ า งๆ (เช่ น ระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการบริห ารการบ ารุ ง รัก ษา
เทคโนโลยีกระบวนการและการบูรณาการ (Process Technology and
Integration) และระบบบริหารการผลิต อย่าง JIT เป็ นต้น) ซึ่งมีผลต่อ
ความซับซ้อนในการบารุงรักษาการดาเนินงาน งานวิจยั นี้ได้วเิ คราะห์
ทางด้ า นกลยุ ท ธ์ ยุ ท ธวิ ธี และทางด้ า นการด าเนิ น งานของการ
บารุงรักษา แล้วจัดทาโครงสร้างเพื่อช่วยให้การทางานสมบูรณ์ โดยมี
กรอบแนวคิดนี้จดั การบริหารการบารุงรักษาเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับกล
ยุ ท ธ์ (Strategic Level) ระดั บ ยุ ท ธวิ ธี (Tactical Level) และระดั บ
ปฏิบตั กิ าร (Operational Level)
2.2 คลาวด์คอมพิ วติ ง
คลาวด์คอมพิวติง แพร่หลายมากขึน้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
รู ป แบ บ ส ถ าป ัต ย ก รรม ค อ ม พิ วเต อ ร์ จาก เม น เฟ รม ม าเป็ น
ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม แ บ บ Client/Server จ น ม าถึ งใน ป ั จ จุ บั น เป็ น
สถาป ตั ยกรรมคลาวด์ ค อมพิว ติง ซึ่งมีคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะที่ม ีค วาม
ยืดหยุ่ น สูงในการเพิ่ม และลดจานวนทรัพ ยากรของระบบตามความ
ต้องการทีจ่ ะใช้งานจริง และยังลดต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของผู้ใช้ง าน ผู้ใช้ง านจะสามารถใช้ง านด้ว ยกระบวนการท างานที่
เหมือนเดิมได้ โดยรูปแบบบริการของคลาวด์คอมพิวติง เพื่อสะดวกใน
การเข้าถึงในเวลาทีต่ ้องการไปยังเครือข่ายของทรัพยากรคอมพิวเตอร์
(ซึ่ ง คอนฟิ กได้ ) องค์ ก รและบุ ค คลมีส่ ว นใช้ ง านร่ ว มกัน ได้ (เช่ น
เครือ ข่าย เซิร์ฟ เวอร์ ระบบจัดเก็บ ข้อ มูล แอปพลิเคชัน และบริก าร
ต่ า งๆ) ที่ส ามารถจัด เตรีย มให้ผู้ร บั บริการได้อ ย่ างรวดเร็ว และเปิ ด
ให้บริการด้วยต้นทุนของการบริห ารจัดการ หรือภาระการดาเนิน การ
ของผูใ้ ห้บริการ น้อยทีส่ ุด
การให้บริการคลาวด์มรี ปู แบบของการส่งมอบบริการ (Delivery
Models) 3 แบบ ดังนี้ [3-5]
Infrastructure as a Service (IaaS) : IaaS หรือ โครงสร้า ง
พืน้ ฐานในรูปแบบของบริการ เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทีเ่ ป็ น
ทรัพ ยากรที่จ าเป็ น รวมถึง พื้น ที่ในการจัด เก็บ ข้อ มูล การเชื่อ มต่ อ
เครือข่าย หน่ วยความจา หน่ วยประมวลผลกลาง และทรัพยากรอื่นๆ
ทางด้านฮาร์ดแวร์ทจ่ี าเป็น ตัวอย่างของ IaaS ได้แก่ Google Compute
Engine, Amazon EC2 และ Rackspace Cloud Servers เป็นต้น
Platform as a Service (PaaS) : PaaS หรือ แพลตฟอร์มใน
รูปแบบของบริการ เป็ นการให้บริการเครื่องมือ ในการให้บริการในส่วน
การสร้างโปรแกรมประยุ กต์ เพื่อ สนับสนุ น และเป็ น เครื่อ งมือ ในการ
พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ที่ร องรับ การพัฒ นางานร่ว มกัน ได้ถึงแม้ว่า ผู้ร่ว ม
พัฒ นาจะอยู่ต่ างสถานที่ก ัน ตัว อย่ างของ PaaS ได้แก่ Google App
Engine, Microsoft Azure, Heroku และ Salesforce เป็นต้น

2.3 การพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์
2.3.1 การพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Singh และ Chana [6] ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์
บนคลาวด์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบเอจายล์ (Agile Software Development) สนใจทางด้านวัฏจัก ร
ของการพัฒ นาที่จ ะเกิด เป็ น ช่ ว งสัน้ ๆ ในการออกแบบ พัฒ นา และ
ทดสอบ เป็ นอย่างนี้ซ้าๆ โดยในระหว่างกระบวนการต่างๆ ก็จะทาให้
ั
ั ยแวดล้อมทีม่ ี
เกิดความรูใ้ นการทีจ่ ะใช้ในการแก้ไขปญหาซ
้าๆ จากปจจั
ผลกระทบ เช่ น สภาวะแวดล้อ มที่จ ะพัฒ นา เทคโนโลยีท่ีม ี ความ
ต้องการ ผู้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา ผูข้ ายซอฟต์แวร์ เป็ นต้น นามาซึ่ง
ประสบการณ์ในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสถาปตั ยกรรมทีส่ ามารถ
น ามาใช้ใหม่ได้ โดยงานวิจยั ของ Singh และ Chana นี้เสนอรูปแบบ
การพั ฒ นาคลาวด์ แ บบปรับ ตั ว ได้ (Adaptive Cloud Development
(ASD) Model) โดยคาดหวังความรวดเร็วในการนาแอปพลิเคชันไปใช้
บนระบบคลาวด์ (Speed of Application Deployment) การใช้เวลา
การเข้ า สู่ ต ลาด (Time to market) สั ้น ลง การลดค่ า ใช้ จ่ า ย การ
ดาเนินงาน ความสามารถในการน าคอมโพเนนท์บนคลาวด์มาใช้ซ้ า
(Reusability) และง่ายต่ อการบารุงรักษาสาหรับผู้เช่าหรือผู้รบั บริการ
งานวิจยั เสนอรูปแบบการพัฒนา ASD พร้อมบูรณาการ การปฏิสมั พันธ์
กับผู้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) ในการยอมรับกัน ได้บนคลาวด์
คอมพิวติง มุ่งใช้รูปแบบ ASD ในการพัฒนาคลาวด์ ตามแนวคิดของ
เอจายล์ เพื่อทีจ่ ะให้ตน้ ทุนการพัฒนาต่าสุด และสามารถปรับปรุงความ
พึงพอใจของลูกค้าให้ดขี น้ึ และเพิม่ การนาคอมโพเนนท์บนคลาวด์มาใช้
ซ้า (Reusability) ได้
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ั
2.3.2 สถาปตยกรรมระบบที
เ่ กีย่ วข้อง
ในด้านการพัฒนาและใช้คลาวด์ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
Tsai และคณ ะ [7] ได้ ท าส ารวจและอิ ม พ ลี เ มนต์ โดยน าเสน อ
สถาปตั ยกรรมคลาวด์ค อมพิว ติงที่เน้ น การบริก าร เรีย กว่า SOCCA
(Service-Oriented Cloud Computing Architecture) เพื่ อ ให้ ค ลาวด์
หลายๆ คลาวด์ ส ามารถท างานร่ ว มกัน ได้ (Interoperation) , การ
ออกแบบในระดับสูง (High Level Designs) เพือ่ ให้การสนับสนุนทีด่ ขี น้ึ
ส าหรับ คุ ณ สมบัติ ผู้ ใช้ห ลายรายบนแอปพลิเคชัน เดีย วกัน (MultiTenancy Feature)
สถาป ตั ยกรรมระบบที่ เสนอโดยงานวิ จ ัย นี้ เอื้ อ อ านวยให้
แอปพลิเคชันหนึ่งๆ รันบนคลาวด์ได้หลายคลาวด์และทางานประสาน
ร่ ว ม (Interoperate) กั บ คลาวด์ อ่ื น ๆ สถาป ตั ยกรรม SOCCA [7]
ออกแบบโดยแบ่งเป็ น 4 ระดับชัน้ เพื่อสนับสนุ น ทัง้ SOA และคลาวด์
คอมพิวติง โดยอ้างว่า SOCCA จะสนับสนุ นการโยกย้ายแอปพลิเคชัน
(Application Migration) จากคลาวด์หนึ่งไปยังอีกคลาวด์หนึ่ง และการ
ให้บริการโดย Deploy ซ้า (Service Redeployment) บนคลาวด์ห ลาย
ระบบได้ วิธีข อง SOCCA คื อ การแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้
ให้บริการตรรกะของเซอร์วสิ (Service Logic Provider) และผูใ้ ห้บริการ
คลาวด์หรือโฮสติง (Service Hosting/Cloud Providers) โดยมุ่งเน้นให้
เป็ น แพ ลทฟ อร์ ม เปิ ด (Open Platform) ที่ ส ามารถ ควบคุ ม และ
บารุงรักษาได้ด้วยมาตรฐานเปิ ด (Open Standards) และออนโทโลยี
(Ontology)
Schulte และคณะ [8] ได้ก าหนดความต้ อ งการของกรอบ
แนวคิดซอฟต์แวร์ สาหรับ Cloud Manufacturing มีสมมติฐานว่า กรอบ
แนวคิด ซอฟต์ แวร์นัน้ จ าเป็ น ต้อ งสนับ สนุ น ทุ ก เฟสของการบริห าร
กระบวนการธุร กิจ (BPM Lifecycle) คือ การวิเคราะห์และออกแบบ
การคอนฟิ ก การกาหนดกฎ และการประเมิน ผล ความต้อ งการของ
กรอบแนวคิดซอฟต์แวร์สามารถจะอธิบายโดยย่อได้ดงั นี้
- ออกแบบแบบจาลองกระบวนการ (Process Models) และ
เตรียมแบบจาลองกระบวนการ
- ก า ร ค อ น ฟิ ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต (Configuration of
Manufacturing processes) ขัน้ ตอนการทีจ่ ะอิมพลีเมนต์
- การเฝ้าระวังเหตุการณ์วกิ ฤต ในขัน้ ตอนของกระบวนการ
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทางาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
และปรับรูปแบบจาลองกระบวนการได้
- BPMS ส าหรับ Cloud Manufacturing จ าเป็ น ที่จ ะต้อ งมี
ฐานความรูเ้ พือ่ การตัดสินใจในแต่ละขัน้ ตอนของ Lifecycle
ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรและสินทรัพย์ภายในสามารถถูก
เก็บไว้ในฐานข้อมูลขององค์กร ในขณะที่ความรูเ้ กี่ยวกับ
สินทรัพย์ภายนอกอาจมีให้บริการโดย Marketplaces ซึ่ง
เป็ น ส่ ว น ห นึ่ งข อ งร ะ บ บ เว็ บ ธุ ร กิ จ ท างก าร ผ ลิ ต
(Manufacturing Business Web) ที่ มี ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม
คลาวด์ซ่งึ นาองค์กรคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทานมาพบกันโดยมี
การจัด เตรีย มโครงสร้างพื้น ฐานคลาวด์ แอปพลิเคชัน
คอนเทนต์ และการเชือ่ มโยงถึงกัน ไว้ให้

นอกจากนี้ งานวิจยั ของ Schulte และคณะ [8] ยังรวบรวม
หัวข้อที่เกี่ยวข้องและน่ าสนใจ ที่มคี วามท้าทายต่อการวิจยั ในอนาคต
เกีย่ วกับเรือ่ งต่อไปนี้
- การอธิบายบริการและการจาลองกระบวนการ (Process
Modeling and Service Descriptions)
- ตลาดการบริการ (Service Marketplaces)
- การเฝ้าติดตามกระบวนการ (Process Monitoring)
- ความวางใจและความปลอดภัย ของข้อ มูล (Trust and
Data Security)
ใน ระบ บ อั ต โน มั ติ อุ ต ส าห ก รรม (Industrial Automation
systems) Karnouskos และคณะ [9] ชีป้ ญั หาด้านสถาปตั ยกรรมระบบ
ในเรื่องระบบอัตโนมัตอิ ุตสาหกรรม และคาดการณ์ว่า ระบบจะมีความ
ซับซ้อนซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความสามารถในยุคหน้าในด้านการนาไป
ประยุกต์และด้านเซอร์วสิ ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตจะพึง่ พา
ระบบนิเวศขนาดใหญ่ของระบบ (Ecosystem of Systems) ซึ่งเกิดการ
ร่ว มประสานกัน ในระดับสูงและปริมาณมาก (“collaboration at large
scale”) ทัง้ นี้กค็ าดการณ์ได้ว่า อนาคตจะมีระบบอัตโนมัตแิ บบกระจาย
ที่ฉ ลาดขึ้น ใช้ซ้ า ได้ ทนทานต่ อ ความผิด พลาด (Fault-Tolerant) ที่
เกิดขึ้น ในด้านกาลังความสามารถ (Capabilities, Functionalities and
Structural Characteristics) เป็นเซอร์วสิ บนคลาวด์ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1: ภาพรวมของระบบอุตสาหกรรมในอนาคต ทีม่ กี ารประกอบเซอร์วสิ บนคลาวด์

แหล่งทีม่ า : Karnouskos และคณะ [9]
นอกจากนี้มสี ถาปตั ยกรรมและส่วนประกอบของ InterCloud ที่
น่ าสนใจ ที่กล่าวไว้ในงานวิจยั ของ Buyya และคณะ [10] ได้นาเสนอ
สถาป ตั ยกรรมคลาวด์ ค อมพิ ว ติ ง แบบรวมกลุ่ ม พั น ธมิต รเพื่ อ การ
ให้บริการโปรแกรมประยุกต์ท่รี องรับการขยายตัวได้ ในภาพรวม ได้
นาเสนอการขยายตัวของผู้ให้บริการคลาวด์ โดยมีสถานทีต่ งั ้ ของศูนย์
ข้อมูลทีอ่ ยู่ในภูมภิ าคต่างๆกัน ให้สามารถมารวมกลุ่มกันเพื่อให้บริการ
มีต ัวกลางในการเชื่อ มโยงการการบริการ ระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์
และผู้ใช้ง าน โดยผ่ าน 3 องค์ป ระกอบหลัก ท างานร่ ว มกัน ได้อ ย่ า ง
สอดคล้องกัน ตามการใช้งานระหว่างผูใ้ ช้งานและผูใ้ ห้บริการคลาวด์ ให้
คลาวด์แต่ละคลาวด์สามารถทางานร่วมกันได้ โดยผ่านการจัดการโดย
ผู้แลกเปลี่ยนคลาวด์ (CEx) เป็ นผู้ให้การสนับสนุ นสาหรับการจัดการ
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สถาปตั ยกรรมแบบ Client/Server ซึง่ ในกระบวนการหนึ่งในการบริหาร
การบารุงรักษา คือ WO (Work Order) โดย WO นัน้ มีผใู้ ช้งาน (Actor)
3 ประเภท คือ ผูร้ บั บริการหรือลูกค้า (Client) ผูใ้ ห้บริการงานซ่อมบารุง
(Maintenance Service Provider) แ ล ะ ช่ า ง เท ค นิ ค (Technician)
กระบวนการทางานต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบกระบวนการทัง้ หมด จะมี
ยู ส เคสต่ า งๆ ซึ่ ง สามารถสามารถอธิบ ายกรณี ก ารใช้ ร ะบบปกติ
(Scenario) ได้ 3 กรณี ดังนี้
- กรณีท่ี 1 กระบวนการเพือ่ การซ่อมบารุงโดยไม่เบิกอะไหล่
- กรณีท่ี 2 กระบวนการเพื่อ การซ่ อ มบ ารุงโดยมีก ารเบิก
อะไหล่คงคลัง
- กรณีท่ี 3 กระบวนการทางานเพื่อการซ่อมบารุงโดยมีการ
ใช้อะไหล่คงคลังแต่ไม่เพียงพอ

ความต้องการของผูใ้ ช้งาน รวมถึงการจัดการรายการการให้บริการของ
ผูใ้ ห้บริการคลาวด์ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์
สถาปตั ยกรรมระบบที่นาเสนอโดยงานวิจยั นี้ทาให้โปรแกรม
ประยุ ก ต์ ห นึ่ ง ๆ สามารถให้ บ ริก ารได้ จ ากหลายๆคลาวด์ โดย
ั
สถาปตยกรรมนี
้จะสนับสนุ นการให้บริการโดยมีการขยายตัวของคลาวด์
และผู้ใช้งาน ได้มากขึน้ โดยมีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการขยายตัว
สู ง ขึ้น รู ป ที่ 2 แสดงให้ เห็ น ถึ ง กลุ่ ม เครือ ข่ า ยการให้ บ ริก ารโดยผู้
ให้บริการคลาวด์ โดยมีต ัวกลางเป็ น ผู้แลกเปลี่ย นคลาวด์ ตามความ
ต้องการใช้งานของผูใ้ ช้งานแต่ละคนทีม่ คี วามต้องการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป และแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่
มีในอินเตอร์คลาวด์ (InterCloud)
ั
Buyya และคณะ [10] ได้กาหนดองค์ประกอบในสถาปตยกรรม
ของ InterCloud สามารถจะอธิบายตามองค์ประกอบทีม่ ไี ด้ดงั นี้
- ผู้ ป ระ ส าน งาน ค ล าว ด์ (Cloud Coordinator, CC) มี
บทบาทเป็ นผู้ โ ต้ ต อบในการให้ บ ริก าร โดยจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในส่วนของทรัพยากรบนคลาวด์ทร่ี บั ผิดชอบ
ทาการจัดเตรีย มโปรแกรมประยุกต์ และสภาพแวดล้อ ม
ของโปรแกรมประยุกต์นนั ้ ๆ จากความต้องการทีม่ กี ารร้อง
ขอทีส่ ่งผ่านมาจากผูแ้ ลกเปลีย่ นคลาวด์ (CEx)
- นายหน้าคลาวด์ (Cloud Broker, CB) มีบทบาทเป็ นผูร้ ะบุ
ผู้ ใ ห้ บ ริก ารคลาวด์ ท่ี เ หมาะสมให้ ก ับ ผู้ ใ ช้ ง านที่ ม ีก าร
เรียกใช้บริการ โดยทาการสือ่ สารผ่านผูแ้ ลกเปลีย่ นคลาวด์
(Cloud Exchange, CEx)
- ผูแ้ ลกเปลีย่ นคลาวด์ (CEx) มีบทบาทเป็นผูร้ วบรวมข้อมูล
ของการให้บริการคลาวด์จากผู้ให้บ ริการคลาวด์ท่ีอ ยู่ใน
กลุ่มพันธมิตร และทาการจับคู่การให้บริการ โดยให้ขอ้ มูล
กับ นายหน้าคลาวด์ (CB) เพื่อทาการค้นหาทรัพยากรที่
เหมาะสมจากข้อมูลผูใ้ ห้บริการคลาวด์ทม่ี ขี อ้ มูลอยู่

เหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้นของกระบวนการทางานของการบันทึกคา
ส่งงานซ่อมนัน้ จะมีกระบวนการหลัก ทีอ่ ย่างน้อยต้องดาเนินการสรุปได้
เป็ น 6 ยูสเคสเป็ นอย่างน้อยในการดาเนินงานของการบันทึกคาสังงาน
่
ซ่อม ให้เสร็จตัง้ แต่ตน้ จนจบกระบวนการ ในรูปที่ 3 คือ
- ผู้ร บั บริก ารหรือ ลูก ค้าส่งค าร้องขอเมื่อ พบปญั หา (Send
Request for Problem Found)
- ช่างเทคนิคบันทึกคาร้องขอ (Create Work Request)
- ช่างเทคนิคตรวจสอบและวินิจฉัยเบือ้ งต้น (Investigate)
- ช่ า งเทคนิ ค บัน ทึก ค าสัง่ งานซ่ อ ม (Create Work Order
หรือWO)
- ช่ า งเทคนิ ค มอบหมายงานเพื่ อ ด าเนิ น การซ่ อ มบ ารุ ง
(Maintenance Work Assignment)
- ช่างเทคนิคบันทึกการซ่อมบารุง (Record Maintenance)

รูปที่ 2: เครือข่ายกลุ่มให้บริการคลาวด์ โดยมีตวั กลางเป็ น ผูแ้ ลกเปลีย่ นคลาวด์

แหล่งทีม่ า : Rajkimar Buyya และคณะ [10]
รูปที่ 3: แผนภาพ Use Case สาหรับกระบวนการคาสังซ่
่ อม (Work Order Process)

3. การวิ เคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวคิ ด SOA
3.1 การดาเนิ นการศึกษาและวิ เคราะห์ระบบงาน CMMS
การด าเนิ น การศึก ษาระบบงาน CMMS ที่ม ีอ ยู่เดิม พบว่ า มี
การพัฒ นาด้ว ยภาษาวิช วลเบสิก (Visual Basic) และมีโ ครงสร้า ง
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3.2 การพิ จารณา CMMS เพื่อปรับตัวขึน้ ไปใช้งานบนคลาวด์
ในกรณีของ CMMS ซึง่ ต้องการปรับตัวขึน้ ไปใช้งานบนคลาวด์
มีก ารตัด สิน ใจในการเลือ กโมดูล บัน ทึก ค าสัง่ งานซ่ อ ม (WO) จากที่
พบว่า มี Domain Class ต่างๆ จานวนมากแต่ทส่ี นใจสาหรับ Class ที่
จะใช้บนคลาวด์ได้นนั ้ มีเพียง 6 Domain Class เท่านัน้ ในรูปที่ 4 ทีม่ ใี น
ส่วนงานของ WO โดยจากทีเ่ นื่องจากการบันทึกคาสังงานซ่
่
อม เป็นการ
ระบุ ว่ าต้อ งการให้ก ับ ช่ างเทคนิ ค กลุ่ ม ที่ม ีค วามเชี่ย วชาญด้านใดใน
ั
ปญหานั
น้ ให้เข้าแก้ไขและซ่อมบารุงงานนัน้ ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี อีกทัง้
กรณี ท่ีอ งค์ก รไม่ไ ด้ม ีเจ้า หน้ าที่เทคนิ ค ในงานแก้ไขนัน้ ๆ ก็จ ะท าให้
สามารถ ส่ ง ค าสั ง่ ซ่ อม (WO) ไปยั ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารงาน ซ่ อมบ ารุ ง
(Maintenance Service Provider) ได้อย่างสะดวก แต่ทงั ้ นี้โมดูลอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องในระบบ CMMS ก็สามารถทีจ่ ะปรับตัวไปใช้งานบนคลาวด์ได้
เช่นเดียวกัน
3.3 การออกแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวคิ ด SOA
การดาเนิน งานในส่ วนของโมดูลบัน ทึกคาสังงานซ่
่
อ ม (WO)
ต้องเตรียมการในส่วนของการพัฒนา คือ ปรับปรุงความสามารถของ
ระบบ CMMS เดิมให้สามารถใช้งานร่วมกับโมดูลบันทึกคาสังงานซ่
่
อม
(WO) ที่นาไปใช้งานบนคลาวด์ โดยเตรียมตัวกลางที่ทาการเชื่อมต่ อ
ระหว่างระบบ CMMS เดิมที่อยู่บนสถาปตั ยกรรมแบบ Client/Server
และโมดูล บัน ทึกคาสังงานซ่
่
อ มที่จะปรับ ขึ้น ไปใช้งานบนคลาวด์ ที่ม ี
ั
สถาป ต ยกรรมระบบเชิ ง บริ ก าร (Service-Oriented Architecture)
งานวิจยั จึงได้พ ฒ
ั นา API ในรูป ที่ 5 เพื่อ การเชื่อมต่อและส่งผ่ านการ
ทางานให้เข้ากันได้และเหมาะสมระหว่างทัง้ สองระบบ [11-12]

รูปที่ 5: Cloud Based Component Development

3.4) การออกแบบ API
จากการศึกษาได้ออกแบบ API ซึง่ สนับสนุ นการทางานของทัง้
8 ยูสเคส (Use Case) ในตารางที่ 1 เพื่อให้การทางานของซอฟต์แวร์
CMMS ทีท่ างานอยู่บนทัง้ สองสถาปตั ยกรรมเชือ่ มโยงข้อมูลถึงกันได้
ตารางที่ 1: API ของระบบ CMMS
Use Case
1. ผูร้ บั บริการหรือลูกค้าส่งคาร้องขอเมื่อ
พบปญั หา (Send Request for Problem
Found)
2. ช่างเทคนิคบันทึกคาร้องขอ
(Create Work Request)
3. ช่างเทคนิคตรวจสอบและวินิจฉัย
เบื้องต้น (Investigate)

4. ช่างเทคนิคบันทึกคาสังงานซ่
่
อม
(Create Work Order)
5. ช่างเทคนิคตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ
(Check Spare Part On-Hand)
6. ช่างเทคนิคการจัดทาคาสังขอซือ้ อะไหล่
ต่อไป (Create Purchase Request)
7. ช่างเทคนิคมอบหมายงานเพื่อ
ดาเนินการซ่อมบารุง (Maintenance Work
Assignment)
8. ช่างเทคนิคบันทึกการซ่อมบารุง
(Record Maintenance)

รูปที่ 4: Domain Class Diagram สาหรับ CMMS

ในส่ วนของการดาเนินงานหลังจากนัน้ จะต้อ งทาการทดสอบ
เพื่อให้แน่ ใจว่าหลังจากที่นาโมดูลบันทึกคาสังงานซ่
่
อมทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่ง
ของระบบ CMMS ให้ส ามารถใช้งานได้บนคลาวด์แ ล้ว โมดูล บัน ทึก
ค าสัง่ งานซ่ อ มที่อ ยู่ บ นระบบ CMMS ก็จ ะต้ อ งท างานได้โ ดยไม่ ติด
ั
ปญหาเช่
นกัน

API
incident.receiveProblem
(CompanyID, MachineID,
IncidentDate, IncidentTitle,
FromStaff, ProblemMsg)
workrequest.createWR
(CompanyID, RefIncID)
workrequest.investigateProb
(RefWRID)
workrequest.closeWR
(RefWRID)
workorder.createWO (RefWRID)
workorder.createPartList
(RefWOID, PartList)
workorder.createPR (RefWOID,
PartListO)
workorder.assignStaff
(RefWOID, StaffID)
workorder.closeWO (RefWOID)

จากการออกแบบ API ทีจ่ ะใช้งาน ให้รองรับกระบวนการซ่อม
บารุง ตามที่มยี ูส เคสจานวน 8 ยูส เคส ของการสังงานซ่
่
อ ม (Create
Work Order (WO)) เป็นดังนี้
- ผู้ร บั บริก ารหรือ ลูก ค้าส่งค าร้องขอเมื่อ พบปญั หา (Send
Request for Problem Found)
- ช่างเทคนิคบันทึกคาร้องขอ (Create Work Request หรือ
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ผู้ว ิจยั ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. วีระ บุญจริง, ดร. ภาสกร อภิรกั ษ์วรพินิต และดร.
กันติชา กิตติพรี ชล ทีใ่ ห้คาแนะนา และตรวจแก้ไขงานวิจยั ให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึน้

WR)
ช่างเทคนิคตรวจสอบและวินิจฉัยเบือ้ งต้น (Investigate)
ช่ า งเทคนิ ค บัน ทึก ค าสัง่ งานซ่ อ ม (Create Work Order
หรือWO)
ช่างเทคนิคตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ (Check Spare Part
On-Hand)
ช่างเทคนิ ค การจัดท าค าสังขอซื้อ อะไหล่ ต่ อ ไป (Create
Purchase Request)
ช่ า งเทคนิ ค มอบหมายงานเพื่ อ ด าเนิ น การซ่ อ มบ ารุ ง
(Maintenance Work Assignment)
ช่างเทคนิคบันทึกการซ่อมบารุง (Record Maintenance)
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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.

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, knearest 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

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
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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.

energy

Measure of
intensity and
activity
instrumentalness A track contains no
vocals
key
The key the track is
in
liveness
The presence of an
audience in the
recording
loudness
Loudness of a track
in decibels
mode
Modality (major or
minor) of a track
speechiness
The presence of
spoken words in a
track
tempo
The estimated
tempo of a track in
beats per minute
time_signature
No. of beats in each
bar (or measure)
valence
The musical
positiveness
conveyed by a track

0.0 – 1.0
-14 – -1
0(Minor)
1(Major)
0.0 – 1.0

74 –
194
3–5
0.0 – 1.0

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

TABLE I
MUSIC QUANTITATIVE FEATURES

danceability

0 – 11

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.

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.

Meaning
Genre of music
Confidence the
track is acoustic
(Non)
Suitable for dancing

0.0 – 1.0

III. MUSIC RECOMMENDATION SYSTEM

II. DEFINITIONS OF MUSIC QUANTITATIVE

Feature name
genre
acousticness

0.0 – 1.0

Range
1–6
0.0 – 1.0

0.0 – 1.0

77

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.
 T
  pti
favor _ level  Discretize i 1
 dt  T










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.

(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.

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 crossvalidation [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

TABLE II
DISCRETIZED RANGES FOR ALL CLASSES OF
FAVOR_LEVEL
Class
dislike
favor

Range
[0.00 – 0.25)
[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,
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well-known classifiers, e.g., Decision Tree (ID3),
Naive Bayes (NB), Artificial Neural Network (ANN),
and Support Vector Machine (SVM).

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

TABLE III
ACCURACY RATE AMONG FOUR CLASSIFIERS FROM
10-FOLD CROSS VALIDATIONS
Volunteer
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Average
StdDev

ID3
(%)
70.44
58.62
67.98
61.57
56.65
65.02
64.53
65.02
53.69
59.60
62.31
5.22

NB
(%)
60.59
43.84
30.54
61.08
41.37
61.57
70.44
66.5
50.73
58.62
54.53
12.56

ANN
(%)
69.45
50.73
69.45
60.59
46.30
65.51
63.54
60.59
64.03
51.23
60.14
8.09

Volunteer
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Average
StdDev

SVM
(%)
73.89
57.63
75.86
65.02
55.17
66.50
70.44
71.42
62.09
62.56
66.06
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.

NB
(%)
31.03
30.54
36.94
23.65
30.54
19.21
60.10
58.13
35.96
29.06
35.516
13.48

ANN
(%)
28.57
34.48
46.8
40.39
38.92
40.88
61.58
57.63
46.31
44.34
43.99
9.91

SVM
(%)
42.37
36.94
62.56
49.75
56.65
36.94
65.02
68.47
53.20
53.20
52.51
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.

TABLE IV
MORE RIGOROUS DISCRETIZED LEVELS AND
RANGES OF FAVOR_LEVEL
Class
dislike
average
favor
very favor

ID3
(%)
24.63
34.48
47.78
37.43
36.95
28.07
62.07
58.13
41.38
45.32
41.624
12.04

Range
[0.00 – 0.25)
[0.25 – 0.50)
[0.50 – 0.75)
[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
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งานวิจ ัย นี้ เป็ น การพัฒ นาระบบตรวจสอบความพร้อ มของ
โครงข่าย โดยทาการตรวจสอบแกนเส้นใยแก้วนาแสง (Fiber core) ที่
สามารถให้บริการได้และเส้นทางของโครงข่ายทีม่ อี ยู่ในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย เพื่อช่ว ยลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการทางานที่ไม่
จาเป็น ระบบตรวจสอบความพร้อมโครงข่ายทางโทรคมนาคมพัฒนาใน
รูป แบบของโปรแกรมประยุ ก ต์ ด้ ว ยโปรแกรม Visual Basic.NET
ร่ว มกับระบบจัดการฐานข้อ มูล เชิงสัมพัน ธ์ MySQL และเชื่อ มต่ อ กับ
API (Application programming interface) ของ Google maps ในการ
หาต าแหน่ งของสถานี โทรคมนาคมที่มรี ะยะทางใกล้กบั สถานที่ข อง
ลูกค้ามากทีส่ ุดด้วยอัลกอริทมึ ของไดก์สตรา (Dijkstra's algorithm) จาก
การทดสอบระบบพบว่า การใช้ระบบตรวจสอบความพร้อมโครงข่ายนี้
จะช่วยลดระยะเวลาในการทางานลงถึง ร้อยละ 73.25 เนื่องจากจานวน
ขัน้ ตอนในการทางานลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับระบบงานเดิ ม รูปแบบ
การใช้งานระบบตรวจสอบความพร้อมของโครงข่ายไม่ซบั ซ้อน ทาให้
พนักงานฝ่ายขายทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ ฉพาะทางสามารถใช้งานระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: โครงข่ายโทรคมนาคม, ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

1) บทนา
การติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมนับเป็ นสิง่ สาคัญ
อย่ างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็ น โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ห รือ อิน เทอร์เน็ ต จึงส่งผลให้
ธุรกิจโทรคมนาคมมีอตั ราการแข่งขันที่สูง ทัง้ องค์กรขนาดใหญ่ทม่ี อี ยู่
เดิม และผู้ให้บริการรายใหม่ จานวนมาก รวมถึงบริษัทกรณีศกึ ษา ซึ่ง
เป็ น บริษัท หนึ่ ง ที่ให้บ ริก ารด้านสื่อ สารผ่ า นโครงข่ า ยโทรคมนาคม
ดังนัน้ ผู้ใช้บริการจึงสามารถตัดสิน ใจเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ง่าย ทาให้
ผู้ให้บริก ารต้องพัฒ นาปรับปรุงบริการให้มปี ระสิทธิภ าพ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ซึ่งจัดว่าเป็ น
ั ยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการเป็ นอันดับต้นๆ
ปจจั
บริษทั กรณีศกึ ษาจึงต้องมีการปรับตัวเพือ่ ให้องค์กรมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันและเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากปญั หาทีพ่ บ
บ่ อ ยครัง้ ในการให้บ ริก ารคือ ความล่ าช้าในการตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ ในด้านการตรวจสอบความพร้อมของโครงข่าย
จากงานวิจยั นี้พบว่า สาเหตุหลักของความล่าช้าเกิดจากการทีม่ ขี นั ้ ตอน
การทางานทีต่ อ้ งติดต่อสอบถามข้อมูลจากหลายหน่ว ยงานและในหลาย
พื้น ที่ผ่ านทางไปรษณี ย์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรศัพ ท์ ท าให้สู ญ เสีย
ระยะเวลาในการทางานไปโดยไม่จาเป็น
ั หา การน าระบบเทคโนโลยี
เมื่อ พิจ ารณาถึงสาเหตุ ข องป ญ
สารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือ จึงกลายเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่จะถูกใช้เพื่อ
ลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นในการตรวจสอบความ
พร้อมของโครงข่าย อีกทัง้ ยังสามารถช่วยให้พนักงานฝ่ายขายที่ไม่ม ี
ความรูเ้ ฉพาะทางสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัต ราการขอยกเลิกการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท
กรณีศกึ ษาเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี จากร้อยละ 35 ในปี 2556 เป็ นร้อยละ 43
ในปี 2557 และเพิ่มสูงขึ้น ถึงร้อยละ 48 ในปี 2558 จากการวิเคราะห์
ั
ปญหาและข้
อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านระบบการจัดเก็บและสัมภาษณ์
พนั ก งานฝ่ า ยขายพบว่ า เหตุ ผ ลในการขอยกเลิก พิจ ารณาการใช้

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
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โครงข่าย เกิดจากการตรวจสอบความพร้อมโครงข่ายล่าช้าถึง ร้อยละ
67.60 ดังรูปที่ 1

เอกพงษ์ แสนชัย ได้นาอัลกอริทมึ ของไดก์สตรามาประยุกต์ใช้
ในการหาเส้นทางที่สนั ้ ที่สุด ของการเดินทางเข้าไปยังสถานีฐาน เพื่อ
ั หาต่ างๆ ของระบบโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ร ะบบซีดีเอ็ม เอ [1]
แก้ ไ ขป ญ
เนื่องจากการมีสถานีฐานเป็นจานวนมากและกระจายอยู่ตามพืน้ ทีต่ ่างๆ
อย่ า งกว้า งขวาง ท าให้ก ารเดิน ทางอาจจะต้ อ งใช้เวลามาก การน า
อัลกอริทมึ ของไดก์สตรามาใช้จะทาให้สามารถหาเส้นทางที่สนั ้ ทีส่ ุดใน
การเดินทาง เพือ่ ทีจ่ ะใช้เวลาในการเดินทางน้อยทีส่ ุด
นอกจากนี้ในทางโทรคมนาคมอัลกอริทมึ ของไดก์สตราก็ยงั ถูก
นามาประยุกต์ใช้ในหลายๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็ นโปรโตคอลเลือกเส้นทาง
ทีส่ นั ้ ทีส่ ุดก่อน (Open shortest path first: OSPF) ของอุปกรณ์ Router
ซึ่งเป็ นโปรโตคอลที่เหมาะสาหรับระบบเครือข่ายที่มขี นาดใหญ่ และมี
ความซับซ้อนโดย OSPF นัน้ จะทาการเลือกเส้นทางที่สนั ้ ที่สุดที่จะส่ง
ข้อ มูลผ่ าน Router ตัวอื่น ๆ ไปยังปลายทาง [2] หรือการประยุ กต์ ใช้
อัลกอริทมึ ของไดก์สตราในเลือกส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือ
ระหว่างโหนด ร่วมกับกลยุทธ์การค้น หาเส้น ทางจากโหนดศูนย์กลาง
เพื่อให้ได้ระยะทางที่สนั ้ ที่สุดในการเชื่อมต่อ สาหรับใช้แก้ปญั หาการ
แก้ไขการไม่เชือ่ มต่อของโครงข่าย [3]
อัล กอริทึ ม ของไดก์ ส ตราจึง มีค วามเหมาะสมส าหรับ การ
ประยุกต์ใช้ในการเลือกเส้นทางการส่งสัญญาณข้อมูลทางโทรคมนาคม
เนื่องจากอัลกอริทมึ นี้ เป็นอัลกอริทมึ สาหรับการหาเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุดที่
มีต้ น ทางเดีย ว ซึ่ ง ข้อ มู ล ทางโทรคมนาคมนั ้น มีต้ น ทางในการส่ ง
สัญญาณที่แน่ นอน ดังนัน้ อัลกอริทมึ ของไดก์สตราจึงมีความเหมาะสม
ในการนามาใช้งานกับเครือข่ายขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ดังเช่น
โครงข่ายโทรคมนาคม เป็นต้น

รูปที่ 1: สาเหตุการยกเลิกการพิจารณาการใช้บริการโครงข่าย ตัง้ แต่ปี 2556 – 2558

การตรวจสอบความพร้อมของโครงข่าย ปจั จุบนั ใช้การส่งไฟล์
เอกสารในรูปแบบ Excel ผ่านไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลโครงข่ายตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยทาการตรวจสอบจากเส้น ทางการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มอี ยู่
เดิมของบริษัทกรณีศกึ ษา และตรวจสอบแกนใยแก้ว น าแสงในแต่ ล ะ
เส้นทางการเชื่อมต่อว่าว่างเพียงพอทีจ่ ะให้บริการได้หรือไม่ จากนัน้ ทา
การบัน ทึก และส่ ง กลับ มายัง หน่ ว ยงานตรวจสอบความพร้อ มของ
โครงข่ายเพือ่ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ว่าบริษทั สามารถให้บริการได้
หรือ ไม่ ซึ่งโดยเฉลี่ย 1 โครงการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วัน
และใช้เวลาอีก 1 วัน ในการส่งต่อ ไปยังพนักงานฝ่ายตรวจสอบความ
พร้อ มของโครงข่ า ย จึงท าให้ม ีร ะยะเวลาที่สูญ เสีย ไปโดยไม่จาเป็ น
เกิดขึน้ อย่างมากมาย อีกทัง้ ขัน้ ตอนการทางานก็ยงั มีความซ้าซ้อน
จากข้อมูลข้างต้น จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรมประยุกต์ เพือ่ ใช้ในการ
ตรวจสอบความพร้อมของโครงข่าย โดยโปรแกรมประยุกต์น้ไี ด้รวบรวม
การออกแบบวงจรพื้นฐาน ข้อมูลเส้นทางของโครงข่ายและข้อมูลสถานี
โทรคมนาคมทีม่ อี ยู่ในภาคตะวันออก โดยใช้อลั กอริทมึ ของไดก์สตรา
ในการหาระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด สาหรับให้ตน้ ทุนของโครงการต่าทีส่ ุดและ
การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพทีส่ ุด (ระยะของสายใยแก้วนาแสงแปร
ผันตรงกับค่าการสูญเสียของสัญญาณแสงในสายใยแก้วนาแสง) เพื่อ
ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการทางานทีไ่ ม่จาเป็น
อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ยงั ไม่ทาการตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ และไม่คานึงถึงแบนวิธด์ของโครงข่ายและความเร็วของแต่ละ
ความต้อ งการ เนื่อ งจากมีข ้อ จากัดทางเทคนิค ของแต่ ล ะอุ ปกรณ์ ท่ีม ี
ผูผ้ ลิตต่างกัน

2.2) Google maps API
Google maps คือ บริการของ Google ทีใ่ ห้บริการเทคโนโลยี
ด้านแผนที่ บุ ค คลทัว่ ไปสามารถใช้งานง่าย บริการฟรีผ่ านทางเว็บ
บราวเซอร์ ข อง Google ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ หรือ ผ่ า น ทาง
คอมพิว เตอร์แ บบพกพา โดยสามารถใช้บ ริก ารแผนที่ข อง Google
maps ดูตาแหน่ ง ค้นหาเส้นทางทีใ่ กล้ทส่ี ุด ค้นหาสถานที่ เวลาทีใ่ ช้ใน
การเดินทาง หรือสามารถค้นหาข้อมูลของธุรกิจในท้องถิน่ ได้
Google maps เป็ นบริการหนึ่งทีเ่ ป็นทีน่ ิยมนามาใช้ร่วมกันกับ
โปรแกรมประยุ ก ต์ ต่ า งๆ โดยเฉพ าะในด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เพราะ
ความสามารถของโปรแกรมทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถค้นหาเส้นทาง พิกดั ทีอ่ ยู่
ของสถานที่ต่ างๆ ได้ นอกจากนี้ย งั สามารถสร้างแผนที่และคานวณ
ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางได้ โดยเลือกระยะทางทีใ่ ช้เวลา
ในการเดินทางน้อยทีส่ ุด ทาให้ระบบโลจิสติกส์มปี ระสิทธิภาพ [5]
Google maps API คือ ช่องทางการเชือ่ มต่อช่องทางหนึ่ง ทีจ่ ะ
เชื่อ มต่ อ โปรแกรมประยุ ก ต์ ก ับ Google maps เพื่ อ ใช้ ง าน Google
maps ผ่ า นทางช่ อ งทางอื่ น ความสามารถของ Google maps API
ประกอบด้วย การแสดงข้อมูลต่างๆ ของแผนที่ การค้นหาเส้นทางใน
การเดินทางต่างๆ การนาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาแสดงบนแผนที่
รวมทัง้ การอนุ ญ าตให้ผู้ใช้ ส ามารถกาหนดจุดต าแหน่ งบนแผนที่ไ ด้
สาหรับการใช้งานส่วนบุคคล [6]

2) การตรวจเอกสาร
2.1) อัลกอริ ทึมของไดก์สตรา
อัลกอริทึมของไดก์สตรา เป็ นอัลกอริทมึ ที่ใช้ค้น หาเส้นทางที่
สัน้ ที่สุด (Shortest path) โดยแต่ละเส้นทางจะมีการกาหนดค่าน้ าหนัก
หรือ ระยะทาง ส าหรับ การเดิน ทางจากโหนดเริ่ม ต้ น ไปยัง โหนด
ปลายทาง
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2.3) โปรแกรมภาษา Visual Basic.NET
Visual Basic.NET เป็ น ภาษาที่พ ัฒ นาต่ อ จาก Visual basic
6.0 ซึ่งเพิ่ม ความสามารถของ Visual basic เดิม ที่ไ ม่ ส ามารถท าได้
โดยเฉพาะในเรื่อ งของการปรับ เป็ น ภาษาเชิงวัต ถุ (Object-oriented
programming) อย่ างเต็ม รูป แบบ ท าให้โ ครงสร้างภาษาของ Visual
Basic.NET นัน้ มีค วามสมบูรณ์ มากขึ้น แต่ ก็ย ังคงรูป แบบการเขีย น
แบบเดิมไว้ในบางส่วน เพื่อความสะดวกสาหรับผู้ท่ีใช้งานจาก Visual
basic version ก่อนหน้านี้มาบน Visual Basic.NET
Visual Basic.NET เป็ นภาษาหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นชุ ด เครื่อ งมื อ
Microsoft Studio.NET โ ด ย จ ะ ใ ช้ IDE ( Integrated development
environment) รวมกับภาษาอื่นอีก 3 ภาษาในตระกูล Visual ซึ่งอยู่ใน
ชุดเครือ่ งมือนี้ ได้แก่ Visual C#, Visual C++ และ Visual J#
ลักษณะเด่นของการเขีย นโปรแกรมด้ว ย Visual basic คือ มี
เครือ่ งมือ (Tools) ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เป็ นจานวนมาก และ
เป็ นภาษาที่สามารถทาความเข้าใจได้ง่าย ทาให้การเขียนโปรแกรมมี
ความสะดวกและรวดเร็ว สามารถออกแบบการติดต่อกับผูใ้ ช้ (ฟอร์ม)
ได้ ท ั น ที เนื่ องจากเป็ น ภาษ าเชิ ง วั ต ถุ อี ก ทั ้ง โปรแกรม Visual
Basic.NET นั ้น มีก ารพัฒ นาปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพของภาษาและ
ความเร็ว ของการประมวลผล และยังมีก ารเพิ่มความสามารถใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง [7]

วงจรไปโดยไม่จาเป็ น การศึกษาข้อมูลการออกแบบวงจรสามารถแบ่ง
ได้ 3 ประเภท ดังนี้
3.1.1) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนา
แสง (FTTx)
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนาแสงนี้ ดัง
รูป ที่ 2 เป็ น ประเภทบริการที่ผู้ใช้บ ริการให้ค วามสนใจมากที่สุ ด ซึ่ง
สามารถให้บริการได้ทงั ้ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใย
แก้ว น าแสงและระบบการสื่อ สารทางเสีย งผ่ านอิน เทอร์เน็ ต (VoIP)
การศึก ษาข้อ มูล ของบริษั ท กรณี ศ ึก ษาพบว่ า ร้อ ยละ 70 ของการ
ออกแบบวงจรของประเภทบริก ารนี้ มีรูป แบบการเชื่อ มต่ อ วงจรใน
ลักษณะเดียวกัน

2.4) ระบบจัดการฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั นี้คอื MySQL เป็ น
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้
กับฐานข้อมูล จึงต้องมีการทางานร่วมกับโปรแกรมหรือภาษาอื่น เช่น
ภาษา Visual basic ภาษา Java หรือ ภาษา C เป็ น ต้ น โดยมีส่ ว น
ติดต่อ API เพื่อเชื่อมต่อกับภาษาในการพัฒนาระบบอื่นๆ ยกตัวอย่าง
เช่น .NET ทีใ่ ช้สาหรับการเชือ่ มกับภาษา .NET framework เป็นต้น ซึ่ง
ในงานวิจยั ได้นา .NET เชื่อมกับโปรแกรมภาษา Visual basic สาหรับ
การจัด การฐานข้อ มูล ของเส้น ทางการเชื่อ มต่ อ ต าแหน่ งของสถานี
โทรคมนาคม และอื่น ๆ นอกจากนี้ MySQL ยังเป็ น โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลทีส่ ามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ในระดับล้านระเบียน ซึง่
เหมาะสาหรับการใช้เก็บข้อมูลโครงข่ายโทรคมนาคมทีม่ ขี นาดใหญ่และ
ซับซ้อน

รูปที่ 2: การออกแบบวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนาแสง

3.1.2) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนเครือข่ายสายทองแดง
(xDSL)
การออกแบบวงจรของระบบอิน เทอร์เน็ ต ความเร็ว สู ง บน
เครือ ข่ายสายทองแดงดังรูปที่ 3 ของบริษัทกรณีศกึ ษามีรูปแบบการ
เชือ่ มต่อวงจรในรูปแบบเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 40

3) วิ ธีดาเนิ นการ
ั หา ได้ท าการออกแบบและ
จากการศึก ษาและวิเคราะห์ป ญ
พัฒ นาระบบสารสนเทศจากกระบวนการธุร กิจ โดยแบ่ งออกเป็ น 4
ขันตอนดั
้
งนี้
3.1) ศึกษาการออกแบบวงจร
ประเภทเทคโนโลยีก ารติด ต่ อ สื่อ สารที่ให้บ ริการของบริษัท
กรณีศกึ ษานัน้ มีรปู แบบตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการแต่ละราย ใน
กระบวนการออกแบบเดิ ม นั ้น เมื่อ มี ก ารร้ อ งขอการใช้ ง านของ
ผู้ใช้บริการเข้ามาจะต้อ งทาการออกแบบวงจรใหม่ทุกครัง้ หลายครัง้
ความต้อ งการเป็ น ไปในรูปแบบเดีย วกัน ซึ่งสามารถใช้แบบวงจรใน
ลักษณะเดียวกัน ได้ จึงทาให้สูญเสียเวลาในกระบวนการการออกแบบ

รูปที่ 3: การออกแบบวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนเครือข่ายสายทองแดง

3.1.3) ระบบโทรศัพท์พน้ื ฐาน (PSTN)
ส่วนการออกแบบวงจรโทรศัพท์พ้นื ฐานของบริษัทกรณีศกึ ษา
ดังรูปที่ 4 จะมีการเชือ่ มต่อวงจรในลักษณะเดียวกันสูงถึงร้อยละ 98
เมือ่ ศึกษารูปแบบของวงจรประเภทต่างๆ พบว่า การบริการแต่
ละประเภทนัน้ จะมีเงือ่ นไขในการตรวจสอบความพร้อมทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป เนื่องจากการบริการแต่ล ะประเภทจะมีอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการส่ ง
สัญญาณและชนิดของข่ายสายทีแ่ ตกต่างกัน
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รูปที่ 4: การออกแบบวงจรโทรศัพท์พ้นื ฐาน

3.2) การจัดเก็บข้อมูล
การบริการของเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สารแต่ละประเภทนัน้ จะ
ใช้อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน ซึ่งสถานีโทรคมนาคมของ
บริษัทกรณีศกึ ษามีอุปกรณ์ ตดิ ตัง้ อยู่ในสถานีท่แี ตกต่างกัน บางสถานี
อาจจะมีอุปกรณ์ครบทุกอุปกรณ์ทใ่ี ช้สาหรับเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สาร
จึงสามารถรองรับ การให้บ ริก ารได้ทุ ก ประเภท บางสถานี อ าจจะมี
อุปกรณ์สาหรับส่งสัญญาณของโทรศัพท์พ้นื ฐาน หรืออุปกรณ์ทร่ี องรับ
การบริการประเภทอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ดังนัน้ จึงต้องทา
การจัดเก็บข้อมูลของสถานี เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1.รหัสสถานีโทรคมนาคม (Location code)
2.พิกดั ละติจดู ลองจิจดู ของแต่ละสถานี
3.เส้น ทางการเชื่อ มต่ อ ระหว่ างสถานีโ ทรคมนาคม (Optical
route)
4.จ านวนแกนเส้น ใยแก้ว น าแสงที่ว่า งในแต่ ล ะเส้น ทางการ
เชือ่ มต่อระหว่างสถานี (Core available)
5.ระยะทางของเส้นใยแก้วนาแสงในการเชือ่ มต่อระหว่างสถานี
6.อุปกรณ์ส่งสัญญาณทีม่ อี ยู่ในแต่ละสถานี

รูปที่ 5: การใช้ Google Maps API แสดงพิกดั ของผูใ้ ช้บริการทีจ่ ุด A และสถานี
โทรคมนาคมอื่นๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี

โปรแกรมที่พ ัฒนาขึ้น ในงานวิจยั นี้ จะท าการค้น หาสถานีท่ีม ี
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Metro ethernet (ME) อุปกรณ์สาหรับการให้บริการ
ประเภทอิน เทอร์เน็ ต ความเร็วสูงผ่ านโครงข่ายใยแก้วน าแสงที่อยู่ใน
จังหวัดปราจีนบุร ี ซึ่งมีพกิ ดั ดังตารางที่ 2 เพื่อทาการเชื่อมต่อตามวงจร
ที่อ อกแบบไว้โดยใช้อ ัล กอริทึมของไดก์ส ตรา ในการหาเส้น ทางการ
เชือ่ มต่อทีใ่ ห้ระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด
ตารางที่ 2: แสดงสถานีโทรคมนาคมทีม่ อี ุปกรณ์ ME ในจังหวัด
ปราจีนบุร ี
Province
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI

3.3) การพัฒนาระบบ
การพัฒ นาระบบสารสนเทศจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การ
วิเคราะห์หาเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุดและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้
ในการแสดงข้อ มูล ของโครงข่าย โดยการน า Google maps API มา
ประยุ ก ต์ ใช้ ซึ่ง API ที่น ามาประยุ ก ต์ ใช้ม ี 2 ส่ ว นคือ Google maps
distance matrices API ในการวัดระยะทางจากผูใ้ ช้บริการไปยังสถานี
โทรคมนาคมทีอ่ ยู่ในแต่ละจังหวัด เพื่อทาการเลือกสถานีทอ่ี ยู่ใกล้ทส่ี ุด
และหลังจากทีห่ าสถานีโทรคมนาคมทีใ่ กล้ท่ีสุดได้แล้วนัน้ จะใช้ Google
maps directions API ในการแสดงเส้นทางที่ใกล้ท่สี ุดจากสองจุด โดย
เลือกใช้ Driving mode เนื่อ งจากโครงข่ายของบริษัทกรณีศ ึกษาเป็ น
โครงข่ายทีพ่ าดผ่านเสาไฟฟ้าและอยู่ในแนวถนนทัง้ สิน้
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งการตรวจสอบความพร้อ มของ
โครงข่ายตามการร้องขอของผูใ้ ช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายใยแก้วนาแสงในจังหวัดปราจีนบุร ี เมือ่ พนักงานฝ่ายขาย
ได้รบั ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ พร้อมด้วยพิกดั ละติจดู ลองจิจดู คือ
13.885322° และ 101.575431° ตามล าดั บ ดั ง รู ป ที่ 5 โดยการใช้
Google maps API แสดงพิ ก ั ด ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ จุ ด A และสถ านี
โทรคมนาคมอื่นๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงบริเวณจังหวัดปราจีนบุร ี

Node
1106-01
1107-01
1101-00
1142-01
1102-02

LAT
14.000090°
13.896274°
14.053760°
14.148074°
14.007675°

LONG
101.225279°
101.584545°
101.373500°
101.317614°
101.705374°

จากตารางที่ 2 จะพบว่าสถานีโทรคมนาคมรหัส 1107-01 เป็ น
สถานีทอ่ี ยู่ใกล้กบั ผูใ้ ช้บริการทีต่ าแหน่ ง A มากทีส่ ุด ดังนัน้ ระบบจึงทา
การค้นหาเส้นทางเชื่อมต่อของการร้องขอการใช้บริการจากจุด A ไปยัง
สถานีโทรคมนาคมรหัส 1107-01 ที่กาหนดให้เป็ นจุด B ดังรูปที่ 6 ซึ่ง
แส ดงผ ล จาก ก ารใช้ Google maps API ค้ น ห าส ถ านี ที่ อ ยู่ ใ ก ล้
ผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ุด

รูปที่ 6: แสดงผลจากการใช้ Google Maps API ค้นหาสถานีทอ่ี ยู่ใกล้ผใู้ ช้บริการมาก
ทีส่ ุด โดยจุด A แทนพิกดั ของผูใ้ ช้บริการ จุด B แทนสถานีโทรคมนาคมทีอ่ ยู่ใกล้ทส่ี ุด
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เมือ่ นามาตรวจสอบความพร้อมของโครงข่าย ดังรูปที่ 7 แสดง
ตัวอย่างระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อมโครงข่าย เมือ่ กรอก
ข้อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริก ารและพิ ก ัด ของผู้ ใ ช้ บ ริก ารจากตั ว อย่ า ง บน
โปรแกรมทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ มาในงานวิจยั นี้แล้ว ระบบจะทาการตรวจสอบ
หาพิกดั ของสถานีโทรคมนาคมทีอ่ ยู่ใกล้ผใู้ ช้บริการมากทีส่ ุด โดยแสดง
รายละเอียดพิกดั ละติจูด ลองจิจูดของสถานีและระยะทางของเส้นทาง
การเชื่อมต่อวงจรตามลักษณะประเภทของการให้บริการทีไ่ ด้ออกแบบ
ไว้ในหน่ วยกิโลเมตร โดยใช้อลั กอริทมึ ของไดก์สตรา ซึ่งเส้นทางการ
เชื่อมต่อของวงจรทีโ่ ปรแกรมได้ทาการตรวจสอบนัน้ จะเป็ นเส้นทางที่
ได้ผ่านเงื่อนไขที่ได้ทาการกาหนดไว้แล้วคือ ต้องมีแกนเส้นใยแก้วนา
แสงที่ พ ร้อ มใช้ ง านเพี ย งพอส าหรับ การให้ บ ริก าร ( ก าหนดให้ 1
ผู้ใช้บ ริก ารใช้แ กนใยแก้ว น าแสงจ านวน 1-2 แกน โดยจะขึ้น อยู่ก ับ
ลักษณะประเภทการให้บริการ) ถ้าหากเส้นทางทีใ่ ห้ระยะทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด
ไม่ส ามารถให้บริก ารได้ ระบบจะท าการแจ้ง เตือ นว่าในช่ ว งระหว่าง
เส้น ทางใดที่ไ ม่ส ามารถให้บริการได้ หลังจากนัน้ ระบบจะท าการหา
เส้นทางใหม่ทม่ี เี ส้นทางทีใ่ ห้ระยะทางทีส่ นั ้ ในลาดับรองลงไปแทน

จะมีค วามแตกต่ า งกัน ที่ ร ะยะทางของเส้ น ทางการเชื่ อ มต่ อ จาก
ผู้ใช้บ ริก ารมายังสถานี โทรคมนาคม เนื่ อ งจากการตรวจสอบความ
พร้อมโดยวิธเี ก่านัน้ ใช้การคาดคะเนระยะทางจากการเดินทางจึงทาให้
มีค วามคลาดเคลื่อ นเกิด ขึ้น ดัง นั ้น การใช้ร ะบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบทาให้ระยะทางทีไ่ ด้มคี วามใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่า

รูปที่ 8: ผลการตรวจสอบความพร้อมโครงข่ายด้วยวิธกี ารเดิมของการใช้บริการ
ประเภทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสงในจังหวัดปราจีนบุรี

4) สรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อมของโครงข่ายนัน้
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ
ได้ถึง ร้อ ยละ 73.25 เมื่อ เทีย บระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้ว ย
วิธกี ารเดิม ซึ่งใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 12 ชัวโมงในการตรวจสอบ
่
(คิด
เฉพาะเวลาทางาน 8 ชัว่ โมงต่ อ วัน ) แต่ เมื่อ ใช้ร ะบบสารสนเทศการ
ตรวจสอบความพร้อมของโครงข่ายพบว่า ใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชัวโมง
่
20
นาที เนื่องจากได้ลดขัน้ ตอนการทางานบางขัน้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็น ดังรูปที่
9 และ 10 และพนักงานฝ่ายขายยังสามารถตรวจสอบความพร้อมได้
ด้ว ยตนเอง เพื่อ ที่จะตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลูกค้าได้อ ย่ าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ ก ารน าอัล กอริทึมของไดก์ส ตรามาใช้ ร วมกัน กับ
Google maps เพื่อหาระยะทางที่สนั ้ ที่สุด สามารถช่วยลดต้น ทุน ของ
สายใยแก้วนาแสงหรือสายทองแดงลงได้ และทาให้การตรวจสอบความ
พร้อมโครงข่ายมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

รูปที่ 7: หน้าจอแสดงผลลัพธ์ตวั อย่างระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อม
โครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนาแสงในจังหวัด
ปราจีนบุรี

3.4) ตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ
การทดสอบระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อ ม
โครงข่าย มีวธิ กี ารทาคือ นาโครงการทีม่ อี ยู่ก่อนแล้วมาทดสอบ โดยใช้
ระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อมโครงข่าย และนาผลทีไ่ ด้ไป
เปรียบเทียบกับวิธกี ารตรวจสอบแบบเดิม จากผลการตรวจสอบความ
พร้อมโครงข่ายในรูปที่ 7 ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการใช้ระบบตรวจสอบความ
พร้อ มของโครงข่ายคือ สถานี โทรคมนาคมรหัส 1107-01 เป็ น สถานี
โทรคมนาคมเป็ นสถานีทใ่ี ห้บริการ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้กบั ผูใ้ ช้บริการที่
ทาการร้องขอการใช้บริการมากทีส่ ุด
ซึ่งผลการตรวจสอบจากวิธีก ารเดิม ดังรูป ที่ 8 พบว่ า การ
ตรวจสอบด้วยวิธกี ารนี้ได้เลือกสถานี โทรคมนาคมรหัส 1107-01 เป็ น
สถานีท่ใี ห้บริการ และมีแผนการเชื่อมต่อของวงจรระบบอิน เทอร์เน็ ต
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนาแสงเช่นเดียวกันกับ การตรวจสอบ
ด้วยระบบสารสนเทศการตรวจสอบความพร้อมโครงข่าย ทัง้ ด้านของ
แผนการเชื่อมต่อวงจรและด้านของสถานีโทรคมนาคมทีใ่ ห้บริการ แต่

รูปที่ 9: กระบวนการในการทางานในปจั จุบนั

รูปที่ 10: กระบวนการในการทางานแบบใหม่
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ข้อเสนอแนะ การใช้งาน Google maps API นัน้ มีขอ้ จากัดใน
หลายๆ ด้าน รวมถึงเรือ่ งภาษาทีใ่ ช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่ง API ของ
Google maps จะสามารถใช้งานฟงั ก์ช ั ่นได้เต็มประสิทธิภาพ ผ่านการ
เขีย นโปรแกรมด้ว ยภาษา PHP และ JAVA script เนื่ อ งจากมี API
สาหรับภาษาทัง้ สองโดยเฉพาะ
5) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้ างาน และผู้จดั การฝ่าย
ตรวจสอบความพร้อมโครงข่าย ของบริษทั กรณีศกึ ษาทีใ่ ห้การสนับสนุน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับงานวิจยั นี้
6) เอกสารอ้างอิ ง
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ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
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Helpdesk Management System
A Case Study of Eagle Technology Co., Ltd.
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บทคัดย่อ

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.

ระบบแจ้ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ถือ ว่ า มีค วามส าคัญ ใน
ป จั จุบ ัน เนื่ องจากมีก ารใช้อุ ป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ในการพัฒ นาการ
ทางานขององค์กรเป็ นจานวนมาก ถ้าอุปกรณ์เกิดปญั หาควรได้รบั การแก้ไข
อย่ า งเร่ ง ด่ ว น ดั ง นั ้ น บ ทความนี้ ได้ น าเสนอระบ บ แจ้ ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ซ่ึงได้พ ัฒ นาด้วยเว็บแอปพลิเคชัน ในการวิเคราะห์ระบบได้
ศึกษาข้อมูลของ บริษัท อีเกิล เทคโนโลยี่ จากัด เพื่อเป็ นต้นแบบใช้ในการ
พัฒนา แต่ระบบสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอื่นได้ ระบบได้ถูกพัฒนา
ด้ว ยภาษา C#, HTML, JSON และ AngularJS การจัด การฐานข้อมู ล ด้ ว ย
Oracle โดยระบบได้แ บ่ งผู้ใช้เป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ พนัก งานทัวไป
่ พนัก งาน
แผนกซ่อมบารุง และผู้ดูแลระบบ ระบบสามารถให้พนักงานทัวไปแจ้
่
งซ่อม
โดยสามารถกาหนดระดับความสาคัญของการซ่อมได้ และสามารถกาหนดผู้
ซ่อมได้ โดยผูด้ ูแลระบบเป็ นผูต้ รวจสอบอีกครัง้ และยังสามารถดูปฏิทนิ การ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานแผนกซ่อมบารุง และมีสรุปการการแจ้งซ่อมทัง้ หมด
เพื่อใช้พจิ ารณาอุปกรณ์ทม่ี กี ารแจ้งซ่อมมากทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั เก็บข้อมูลการ
แจ้งซ่อมและวิธกี ารแก้ปญั หาไว้ในคาถามทีพ่ บบ่อย เพื่อเป็ นแหล่งความรู้ให้
พนักงานสามารถแก้ไขปญั หาในครัง้ ต่อไป

Keywords: Help Desk Management System

1) บทนา
ระบบช่ ว ยเหลือ และตอบค าถามทางเทคโนโลยี (Helpdesk
Management System) เริ่ม เข้า มามีบ ทบาทในการจัด การแจ้ง ซ่ อ ม
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อใช้ติดต่ อสื่อสารกับ
พนั ก งานแผนกซ่ อ มบ ารุ ง (IT Support) ในการช่ ว ยเหลือ และดู แ ล
อุปกรณ์ต่างๆ และเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งซ่อมและรวบรวมคาถาม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร จากความต้องการทีก่ ล่าวมา ใน
บทความนี้จงึ ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วย
ในการจัดการแจ้งซ่อ มอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่องค์กรด้วยภาษา
C#, HTML, JSON และ AngularJS ในการจัด การฐานข้อ มู ล ได้ ใ ช้
Oracle ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบ โดยข้อมูลและขัน้ ตอนการทางาน
ได้ศกึ ษาจาก บริษทั อีเกิล เทคโนโลยี่ จากัด (Eagle Technology Co.,
Ltd.) ซึง่ ได้ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ 2534 เป็ นบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นาและวางระบบงาน
บริห ารงานบุ ค คลให้ก ับ ทุ กภาคธุร กิจ เน้ น การพัฒ นาโปรแกรมและ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และภายในบริษทั มีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทส่ี าคัญเป็นจานวนมาก ส่งผลให้มคี วามต้องการระบบใน
การแจ้งซ่อมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ดั ง นั ้ น ท างผู้ จั ด จึ ง ได้ พ ั ฒ น าร ะบ บ แ จ้ ง ซ่ อ ม อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ โดยได้แบ่งผูใ้ ช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน
ทัวไป
่ พนักงานแผนกซ่อมบารุง และผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบสามารถดู
ภาพรวมของระบบ ดูปฏิทิน การปฏิบตั ิงานของพนักงานแผนกซ่ อ ม
บารุง และผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการทางานของระบบได้ มีการ
กาหนดความสาคัญของงานที่ต้องการซ่อมเร่งด่วน เพื่อให้แผนกซ่อม
บารุงได้ตระหนักถึงปญั หาของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ท่ตี ้องได้รบั การ
ดูแลมากยิง่ ขึ้น และยังมีการเก็บบันทึกการแจ้งซ่ อมและวิธแี ก้ปญั หา
อุปกรณ์ ทม่ี ปี ญั หา เพื่อหากอุปกรณ์มปี ญั หาสามารถหาข้อมูลในระบบ
เพื่อ แก้ไขในเบื้อ งต้น ได้ นอกจากนี้ เว็บ แอปพลิเคชัน ที่พ ัฒ นาจะถู ก
นาไปใช้ร่วมกับเว็บไซต์เดิมของบริษทั อีเกิล เทคโนโลยี่ จากัด

คาสาคัญ: ระบบแจ้งซ่อม, ระบบช่วยเหลือและตอบคาถามทางเทคโนโลยี
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.
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2) ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
2.1) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1) แนวคิด Helpdesk หรือ Service Level Agreement
(SLA) จากบริษทั BIZTREE
เฮลป์ เดสก์ (Helpdesk) หมายถึง หน่ ว ยงานที่เป็ น ศูน ย์ก ลาง
บริการทาหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้งานและแก้ไขปญั หาคอมพิวเตอร์
ผ่ านทางโทรศัพ ท์ , เว็บ ไซต์ และอีเมล หน้ าที่ร ะบบเฮลป์ เดสก์ ข อง
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จะแตกต่ า งกัน ออกไป ขึ้น อยู่ ก ับ ขอบเขตการ
ให้บริการของแต่ละหน่วยงาน โดยทัวไปจะมี
่
การกาหนดบริการ ดังนี้
2.1.1.1) ตอบปญั หาและข้อสงสัย เป็ นการตอบปญั หาในด้าน
เทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผใู้ ช้
2.1.1.2) บริก ารตามค าร้อ ง ผู้ใช้ส ามารถร้อ งขอให้เฮลป์ เด
สก์ดาเนินการบางอย่างตามที่ผู้ใช้ร้องขอได้ เช่น ซ่อมบารุงอุปกรณ์ ท่ี
ชารุด
2.1.1.3) การดาเนินงานกรณีเร่งด่วน
ั
2.1.1.4) การแจ้งปญหาระบบแก่
ผใู้ ช้ระบบ
2.1.1.5) ระบบรายงาน เฮลป์เดสก์จะเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินงาน เพือ่ จัดทารายงานแก่ผใู้ ช้และผูบ้ ริหาร
2.1.1.6) วิธกี ารฟื้ นสภาพกรณีระบบเกิดข้อผิดพลาด กรณีท่ี
ระบบมีความเสีย หายมาก จะก าหนดวิธีการแก้ไขปญั หาและการฟื้ น
สภาพของระบบ
2.1.1.7) การติดต่อระหว่างระบบเฮลป์เดสก์อ่นื ๆ [1]
2.1.2) ITIL 3.0 (Information Technology Infrastructure Library)
เป็ น แนวทางในการที่ธุ ร กิจน าระบบไอทีไปใช้ โดยเน้ น การ
บริการที่ทาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนัน้ พึงพอใจมากที่สุดและกลับมาใช้
อีก ประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 5 ข้อ ดังนี้
2.1.2.1) กลยุทธ์ด้านการบริการ (Service Strategy) กลยุทธ์
และการวางแผนทีส่ ร้างคุณค่า การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์
2.1.2.2) การออกแบบงานบริการ (Service Design) เป็ นการ
ออกแบบวงจรของการบริการ กาหนดวัตถุประสงค์ของการบริการและ
ส่วนประกอบต่างๆ
2.1.2.3) การส่ ง มอบงานบริก าร (Service Transition) การ
จัดการความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในรูปแบบองค์กร
2.1.2.4) การปฏิ บ ั ติ ง านบริก าร (Service Operation) เป็ น
แนวทางและสถานะของการบริการ พื้น ฐานและการงานบริการ การ
ประยุกต์ใช้ ปจั จัยความสาเร็จและความเสีย่ งในงานบริการ
2.1.2.5) การพั ฒ นางานด้ า น บริ ก าร (Continual Service
Improvement) การพัฒ นางานบริก ารท าให้ ป ระสบผลส าเร็จ แนว
ทางการฝึกฝน และเครือ่ งมือในการพัฒนา [2]

เป็ นฐานข้อมูลของระบบและใช้ PHP เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาส่วน
ติดต่อกับผูใ้ ช้นอกจากนี้ยงั มีบริการ Account Internet บริการเกี่ยวกับ
การสมัครเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถใช้ระบบ Wifi ได้ทุกทีใ่ น
พืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยฯ [3]
ฤาชา ชูบ รรจง (2556) ท าการศึก ษาวิจ ัย ระบบแจ้งซ่ อ ม
บารุงคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษา บริษทั พี เค จี เจอร์นีย์ไลน์ จากัด เป็ น
เว็บแอปพลิเคชันที่ให้พนักงานทุ กแผนกในบริษัทสามารถแจ้งปญั หา
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้กบั พนักงานแผนก
ซ่อมบารุงได้ทาการแก้ไข ด้วยการสร้างระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ขึน้ มาโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นภาษาสคริปต์มาพัฒนาเว็บแอป
พลิเคชัน และใช้งานร่ว มกับ ฐานข้อ มูล MySQL ให้ก ารท างานมีก าร
ประมวลผลแบบก้อนเมฆ (Cloud Computing) เพื่อให้พนักงานทุกคน
ในบริษัท ที่ม ี 2 ไซต์ งาน สามารถแจ้งปญั หาออนไลน์ ให้กบั พนักงาน
ั
แผนกซ่อมบารุงดาเนินการซ่อมได้สะดวก รวดเร็ว ในการแจ้งปญหาอี
ก
ทัง้ ยังติดตามการดาเนินงานของพนักงานแผนกซ่อมบารุง เก็บประวัติ
การซ่อมบารุงและยังสามารถออกเป็นรายงานสรุปผลได้ [4]
ศิร ิก านต์ จัน ทร์แ จ่ ม ใส (2555) ท าการศึก ษาวิจ ัย ระบบ
Helpdesk ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา
PHP และ MYSQL เป็นฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้ดว้ ย Username และ
ั หา
Password เดี ย วกับ E-mail ของมหาวิท ยาลัย ได้ เมื่ อ แจ้ ง ป ญ
ั
คอมพิวเตอร์แล้ว ระบบก็จะส่งอีเมลการแจ้งปญหาให้กบั ผูใ้ ช้งาน และ
ั หาได้ ใ นภายหลั ง ได้ ห ากมี
สามารถแก้ ไ ขข้ อ ความการแจ้ ง ป ญ
ข้อผิดพลาด ระบบก็จะส่งอีเมลใหม่อกี ครัง้ [5]
3) วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1) เก็บรวบรวมความต้องการของระบบ
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาระบบ โดยการพัฒนาระบบจะ
พัฒ นาในรูป แบบเว็บ แอปพลิเคชัน จากการสัม ภาษณ์ ก ับ ผู้ใช้ง าน
โดยตรง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์มากขึน้
3.2) ออกแบบระบบและพัฒนาระบบ
3.2.1) กาหนดขอบเขตของระบบ
การออกแบบระบบเริ่ม จากการก าหนดองค์ ป ระกอบหรือ
ความสามารถของระบบรวมถึงลาดับในการทางานของระบบย่อยแต่ละ
ส่วน เพือ่ เป็นการกาหนดขอบเขตการทางานของระบบ ซึง่ แบ่งออกเป็ น
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของพนักงานทัวไป
่ พนักงานแผนกซ่อมบารุง และ
ผูด้ ูแลระบบ โดยการใช้งานทุกส่วนจาเป็ นต้อ งมีการตรวจสอบสิทธิใน
์
การเข้าใช้งาน
3.2.1.1) ระบบส่วนของพนักงานทัวไปสามารถเข้
่
าถึงได้ผ่าน
การเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของพนักงานทัวไปซึ
่
่งมี
สิทธิในการเข้
าใช้งาน หลังจากผ่านการตรวจสอบสิทธ์จะเข้าไปยังหน้า
์
หลักของระบบส่ว นของพนักงานทัวไป
่ โดยระบบจะประกอบด้วย 4
เมนู ได้แก่
(1) หน้าหลัก เป็นหน้าแรกของระบบ แสดงภาพของบริษทั อี
เกิล เทคโนโลยี่ จากัด และมีแถบเมนูแสดงอยู่ส่วนบนของเว็บไซต์

2.2) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วรรณ์วสิ าข์ โพธิ ์มณี (2559) ทาการศึกษาวิจยั เรือ่ ง แจ้งซ่อม
ออนไลน์ ให้ก ับ นั ก ศึก ษา, บุ ค ลากร และอาจารย์ข องมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี บริการซ่อมและบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยออกพื้นที่ตามอาคารต่าง ๆ ที่แจ้งซ่อมมาหรือ
ออกซ่ อ มตามที่แจ้งมาผ่ านระบบแจ้งซ่ อ มออนไลน์ โดยใช้ MYSQL
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(2) Viewpoint มีเมนูย่อย คือ Dashboard แสดงภาพรวมของ
ระบบทัง้ หมดในรูปแบบของกราฟ และ Activity แสดงการแจ้งซ่อมของ
ระบบทัง้ หมด
(3) Ticket มีเมนู ย่ อย คือ Ticket แสดงการแจ้งซ่อ มทัง้ หมด
ของพนักงานที่เคยแจ้งในระบบ ผู้ใช้ส ามารถเลือ ก New Ticket เพื่อ
สร้าง Ticket ใช้ในการแจ้งซ่อมใหม่ได้ และสามารถตอบกลับพนักงาน
แผนกซ่อมบารุงหรือผูด้ ูแลระบบในส่วนของ Reply ได้ และ Calendar
แสดงตารางการทางานของพนักงานแผนกซ่อมบารุงในแต่ละวัน
(4) Knowledgebase มีเมนู ย่ อ ย คือ FAQs แสดงรายการ
คาถามทีเ่ ป็นคาถามสาคัญหรือคาถามทีพ่ บบ่อย พร้อมคาตอบเพือ่ เป็ น
แหล่งความรูใ้ ห้พนักงานสามารถแก้ไขปญั หาในครัง้ ต่อไป
3.2.1.2) ระบบส่ ว นของพนั ก งานแผนกซ่ อ มบ ารุ งสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านการเข้าสู่ระบบด้วยชือ่ บัญชีผใู้ ช้และรหัสผ่านของพนักงาน
แผนกซ่อมบารุงซึ่งมีสทิ ธิในการเข้
าใช้งาน หลังจากผ่านการตรวจสอบ
์
สิทธ์จะเข้าไปยังหน้าหลักของระบบส่วนของพนักงานแผนกซ่อมบารุง
โดยระบบจะประกอบด้วย 6 เมนู ได้แก่
(1) หน้าหลัก เป็นหน้าแรกของระบบ แสดงภาพของบริษทั อี
เกิล เทคโนโลยี่ จากัด และมีแถบเมนูแสดงอยู่ส่วนบนของเว็บไซต์
(2) Viewpoint มีเมนูย่อย คือ Dashboard แสดงภาพรวมของ
ระบบทัง้ หมดในรูปแบบของกราฟ Activity แสดงการแจ้งซ่อมของระบบ
ทัง้ หมด และ My work แสดงภาพรวมการทางานของตนเองทัง้ หมด
โดยสามารถเลือ กดู ในส่ ว นของ Unfinished งานที่ย ัง ไม่ เสร็จ และ
Finished งานทีเ่ สร็จแล้วได้
(3) Ticket มีเมนู ย่ อย คือ Ticket แสดงการแจ้งซ่อ มทัง้ หมด
ของพนักงานที่เคยแจ้งในระบบ ผู้ใช้ส ามารถเลือ ก New Ticket เพื่อ
สร้าง Ticket ใช้ในการแจ้งซ่ อ มใหม่ไ ด้ และมีส่ ว นของการตอบกลับ
พนักงานทัวไปที
่
่แจ้งซ่อมได้ ในส่วนของ Reply และ Calendar แสดง
ตารางการทางานของพนักงานแผนกซ่อมบารุงในแต่ละวัน
(4) Knowledgebase มีเมนู ย่ อ ย คือ FAQs แสดงรายการ
คาถามทีเ่ ป็นคาถามสาคัญหรือคาถามทีพ่ บบ่อย พร้อมคาตอบ
(5) Setup เป็ นส่ ว นของการตั ง้ ค่ า ระบบ มีเ มนู ย่ อ ย คื อ
Category เป็นการตัง้ ค่าในส่วนของ Ticket Category, Priority เป็นการ
ตัง้ ค่าในส่วนของ Ticket Priority, SLA Plan เป็ นการตัง้ ค่าในส่วนของ
Ticket SLA Plan, Source เป็ น การตัง้ ค่ า ในส่ ว นของ Ticket Source
และ Status เป็นการตัง้ ค่าในส่วนของ Ticket Status
(6) Report เป็ น ส่ วนของการแสดงรูปแบบรายงานในแต่ ล ะ
แบบ มีเมนูย่อย คือ By Person แสดงรายงานในรูปแบบของพนักงาน
ทัวไปรายบุ
่
คคลที่เคยมาแจ้งซ่ อมทัง้ หมด By User แสดงรายงานว่า
พนักงานแต่ละคนแจ้งซ่อมมาเท่าไหร่ เสร็จแล้วเท่าใด By Daily แสดง
รายงานการแจ้งซ่อมแต่ละวัน ซึง่ สามารถกาหนดช่วงวันทีต่ ้องการดูได้
By Categories แสดงรายงานการแจ้ง ซ่ อ มแต่ ล ะประเภท และ By
Supporter แสดงรายงานภาพรวมการทางานของพนักงานแผกซ่ อ ม
บารุงแต่ละคน
3.2.1.3) ระบบส่วนของผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าถึงได้ผ่านการ
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบซึ่งมีสทิ ธิใน
์
การเข้าใช้งาน หลังจากผ่านการตรวจสอบสิทธ์จะเข้าไปยังหน้าหลัก
ของระบบส่วนของผูด้ แู ลระบบ โดยระบบจะประกอบด้วย 6 เมนู ได้แก่

(1) หน้าหลัก เป็นหน้าแรกของระบบ แสดงภาพของบริษทั อี
เกิล เทคโนโลยี่ จากัด และมีแถบเมนูแสดงอยู่ส่วนบนของเว็บไซต์
(2) Viewpoint มีเมนูย่อย คือ Dashboard แสดงภาพรวมของ
ระบบทัง้ หมดในรูปแบบของกราฟ และActivity แสดงการแจ้งซ่อมของ
ระบบทัง้ หมด
(3) Ticket มีเมนู ย่ อย คือ Ticket แสดงการแจ้งซ่อ มทัง้ หมด
ของพนักงานที่เคยแจ้งในระบบ ผู้ใช้ส ามารถเลือ ก New Ticket เพื่อ
สร้าง Ticket ใช้ในการแจ้งซ่ อ มใหม่ไ ด้ และมีส่ ว นของการตอบกลับ
พนักงานทัวไปที
่
แ่ จ้งซ่อมได้ ในส่วนของ Reply มีการควบคุมรายการ
แจ้งซ่ อม โดยมีปุ่ม Close Ticket คือปิ ดรายการแจ้งซ่ อม หาก Close
Ticket แล้ว สามารถเลือกรายการแจ้งซ่อมนัน้ เป็น FAQs หรือคาถามที่
พบบ่ อ ยได้ โดยกดปุ่ ม Send to FAQs Cancel Ticket คื อ ยกเลิ ก
รายการแจ้งซ่อม Note คือมีการจดบันทึกรายการแจ้งซ่อม และ Assign
User คือ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือ กพนัก งานแผนกซ่ อ มบ ารุงเพิ่มได้
เพื่อมาช่วยในการดูแลการซ่อมที่ได้รบั แจ้งเข้ามาจากพนักงานทัวไป
่
และเมนูย่อย Calendar แสดงตารางการทางานของพนักงานแผนกซ่อม
บารุงในแต่ละวัน
(4) Knowledgebase มีเมนู ย่ อ ย คือ FAQs แสดงรายการ
คาถามทีเ่ ป็นคาถามสาคัญหรือคาถามทีพ่ บบ่อย พร้อมคาตอบ
(5) Setup เป็ นส่ ว นของการตั ง้ ค่ า ระบบ มีเ มนู ย่ อ ย คื อ
Category เป็นการตัง้ ค่าในส่วนของ Ticket Category, Priority เป็นการ
ตัง้ ค่าในส่วนของ Ticket Priority, SLA Plan เป็ นการตัง้ ค่าในส่วนของ
Ticket SLA Plan, Source เป็ น การตัง้ ค่ า ในส่ ว นของ Ticket Source
และ Status เป็นการตัง้ ค่าในส่วนของ Ticket Status
(6) Report เป็ น ส่ วนของการแสดงรูปแบบรายงานในแต่ ล ะ
แบบ มีเมนูย่อย คือ By Person แสดงรายงานในรูปแบบของพนักงาน
ทัวไปรายบุ
่
คคลที่เคยมาแจ้งซ่ อมทัง้ หมด By User แสดงรายงานว่า
พนักงานแต่ละคนแจ้งซ่อมมาเท่าไหร่ เสร็จแล้วเท่าใด By Daily แสดง
รายงานการแจ้งซ่อมแต่ละวัน ซึง่ สามารถกาหนดช่วงวันทีต่ ้องการดูได้
By Categories แสดงรายงานการแจ้ง ซ่ อ มแต่ ล ะประเภท และ By
Supporter แสดงรายงานภาพรวมการทางานของพนักงานแผกซ่ อ ม
บารุงแต่ละคน
3.2.2) สร้างฐานข้อมูล
การพัฒ นาเริม่ ต้น จากการพัฒ นาส่ ว นของฐานข้อ มูล โดยใช้
ฐานข้อ มูล Oracle โดยมีก ารออกแบบตารางที่ใช้จ ัด เก็บ ข้อ มูล ตาม
ลักษณะของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยเอนทิต้ี (Entity) หรือตารางทีส่ าคัญ
ทัง้ หมด 13 ตาราง ได้แก่ ตาราง เก็บข้อมูลการจัดการการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน, ตารางเก็บ ข้อ มูล รายการแจ้งซ่ อมทัง้ หมดของระบบ,
ตารางเก็ บ ข้อ มูล ประเภทของรายการแจ้ง ซ่ อ ม, ตารางเก็บ ข้อ มู ล
รายการที่ไ ด้ท าการบัน ทึก , ตารางเก็บ ข้อ มูล ล าดับ ความส าคัญ ของ
ปญั หา, ตารางเก็บ ข้อ มูล การตอบกลับรายการแจ้งซ่ อ ม, ตารางเก็บ
ข้อมูลระดับการให้บริการ, ตารางเก็บข้อมูลแหล่งทีม่ าของรายการแจ้ง
ซ่อม, ตารางเก็บข้อมูลสถานะของรายการแจ้งซ่อม, ตารางเก็บข้อมูล
กลุ่ ม ผู้ใช้งานระบบ, ตารางเก็บ ข้อ มูล ผู้ใช้งานระบบ และตารางเก็บ
ข้อมูลรายการคาถามตารางเก็บข้อมูลการตอบกลับของรายการคาถาม
รวมถึงน าเข้าข้อ มูล จริงจากบริษัท อีเกิล เทคโนโลยี่ แล้ว จึงท าการ
ทดสอบการเรียก
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3.2.3) พัฒนาส่วนติดต่อผูใ้ ช้
หลังจากทาการติดตัง้ ฐานข้อมูล ทาการพัฒนาระบบขึน้ มาโดย
เริม่ จากส่วนติดต่ อกับผู้ใช้ก่อ นเป็ น อันดับแรกเพื่อดูภาพรวมและการ
เชือ่ มโยงของระบบ จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าเป็ นหน้าจอหลักของระบบ ซึ่ง
จะแสดงให้ผใู้ ช้เห็นเมนูสาหรับเรียกใช้งานฟงั ก์ชนั ต่าง ๆ

หลังจากระบบได้รบั ข้อมูลจากการแจ้งซ่อมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทัง้ หมดจะนามาแสดงผลในส่วนของ Dashboard
เพือ่ ง่ายต่อการดูภาพรวมของระบบ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 1: หน้าหลักส่วนผูใ้ ช้งานทัวไป
่

การพัฒนาการทางานของระบบให้สามารถทางาน
ได้ตามขอบเขตที่ได้ก าหนดเอาไว้ส าหรับฟงั ก์ชนั ทางานที่สาคัญของ
ระบบอยู่ทส่ี ่วนแจ้งซ่อมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3

รูปที่ 4: หน้าภาพรวมของระบบ

ส่วนของตารางปฏิทนิ การทางานของพนักงานแผนกซ่อม
บารุง ผูใ้ ช้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานส่วนนี้ได้ โดยสามารถดูได้ว่าวัน
ใดบ้างทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านของพนักงานแผนกซ่อมบารุง ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5: หน้าตารางปฏิทนิ การทางานของพนักงานแผนกซ่อมบารุง

รูปที่ 2: หน้ารายการแจ้งซ่อมทัง้ หมด

หากการทางานนัน้ ต้องการพนักงานแผนกซ่อมบารุงมา
ปฏิบตั งิ านเพิม่ ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิม่ พนักงานแผนกซ่อมบารุงให้มา
ช่วยทางานนัน้ ได้ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 3: หน้าสร้างรายการแจ้งซ่อม

รูปที่ 6: หน้าจัดการการปฏิบตั งิ านของผูด้ ูแลระบบ
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สามารถดูรายงานสรุปการทางานของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเลือกดูท่เี มนู Report และข้อมูลจะแสดงผลสรุป
การทางาน ดังรูปที่ 7

4.1.2) กลุ่มพนักงานแผนกซ่อมบารุง
ตารางที่ 2: ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานแผนกซ่อม
บารุง
ความ
ค่า
ค่า
ประเด็นคาถาม
พึง
S.D.
x
พอใจ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
4.25 0.66
ดีมาก
ของระบบ
ด้านการออกแบบ
3.84 0.61
ดี
ด้านการสนับสนุนและการบริการ
4.06 0.40
ดี
การใช้งาน
รวม
4.11 0.62
ดี
4.1.3) กลุ่มผูด้ แู ลระบบ
ตารางที่ 3: ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูด้ แู ลระบบ
ความ
ค่า
ค่า
ประเด็นคาถาม
พึง
S.D.
x
พอใจ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
4.90 0.41
ดีมาก
ของระบบ
4.40 0.48
ด้านการออกแบบ
ดีมาก
ด้านการสนับสนุนและการบริการ
5
0
ดีมาก
การใช้งาน
รวม
4.78 0.72
ดีมาก

รูปที่ 7: หน้า Report สรุปผลการทางานของระบบ

4) ผลการดาเนิ นงาน
จากการพั ฒ น าระบบแจ้ ง ซ่ อมอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กรณีศกึ ษา บริษทั อีเกิล เทคโนโลยี่ จากัด ระบบสามารถแสดงเนื้อหา
ตามทีไ่ ด้กาหนดและออกแบบเอาไว้ ได้แก่ หน้าหลัก, เมนู Viewpoint,
เมนู Ticket, เมนู Knowledgebase, เมนู Setup และเมนู Report
4.1) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้จากการใช้งานระบบ
หลังจากพัฒ นาระบบเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว ได้ม ีการทดสอบ
ระบบก่ อ นการน าระบบไปใช้ ง านจริง โดยได้ม ีก ารเก็บ ข้อ มู ล จาก
ผู้ใช้งาน 3 กลุ่ ม คือ พนักงานทัว่ ไป พนักงานแผนกซ่ อ มบารุง และ
ผูด้ ูแลระบบของบริษทั อีเกิล เทคโนโลยี่ จากัด โดยได้ขอความร่วมมือ
จากผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถาม จานวน 40 คน แบ่งเป็ น กลุ่ ม
พนักงานทัวไป
่ 34 คน, กลุ่มพนักงานแผนกซ่อมบารุง 5 คน และกลุ่ม
ผูด้ ูแลระบบ 1 คน เพื่อนามาประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้หลังการใช้
งาน โดยเกณ ฑ์ ก ารประเมิ น ได้ ใ ช้ ห ลั ก การของลิ เ คิ ร์ ท (Likert
technique) [6] มาใช้ในการประเมินผลข้อมูล แบ่งระดับการประเมิน ได้
ดังนี้ ดีมาก คือ 4.21 – 5.00, ดี คือ 3.41 – 4.20, ปานกลาง คือ 2.61 –
3.40, น้ อ ย คือ 1.81 – 2.60 และน้ อ ยที่สุ ด คือ 1.00 – 1.80 หลังจาก
การประเมินผล จึงได้ผลสรุป ดังนี้
4.1.1) กลุ่มพนักงานทัวไป
่
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มพนักงานทัวไป
่
ความ
ค่า
ค่า
ประเด็นคาถาม
พึง
S.D.
x
พอใจ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
4.43 0.65
ดีมาก
ของระบบ
ด้านการออกแบบ
3.98 0.88
ดี
ด้านการสนับสนุนและการบริการ
4.12 0.68
ดี
การใช้งาน
รวม
4.26 0.76
ดีมาก

4.1.4) สรุปภาพรวมระบบ
ตารางที่ 4: ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทงั ้ 3 กลุ่ม
ความ
ค่า
ค่า
ประเด็นคาถาม
พึง
S.D.
x
พอใจ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
4.42 0.62
ดีมาก
ของระบบ
3.98 0.81
ด้านการออกแบบ
ดี
ด้านการสนับสนุนและการบริการ
4.14 0.62
ดี
การใช้งาน
รวม
4.62 0.72
ดีมาก
4.2) สรุปผลสถิ ติที่เกิ ดจากการใช้งานระบบ
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษา บริษัท อี
เกิล เทคโนโลยี่ จากัด ได้ทาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โดยแบ่งประเด็นคาถามออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยขน์ของระบบ, ด้านการออกแบบ และด้านการสนับสนุนและการ
บริการการใช้งาน โดยทาการสารวจ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จาก
ผู้ใช้ง านจ านวน 40 คน แบ่ งเป็ น กลุ่ ม พนั ก งานทัว่ ไป 34 คน , กลุ่ ม
พนักงานแผนกซ่อ มบารุง 5 คน และกลุ่มผู้ดูแลระบบ 1 คน สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
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4.2.1) กลุ่มพนักงานทัวไป
่
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ
ระบบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ด้านการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบั ผู้ใช้งาน ระดับ ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ดี และด้านการสนับสนุ นและการบริการการใช้งาน เน้นการใช้
งานและการบริการหลังการใช้งาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
ภาพรวมของการประเมิน ความพึงพอใจของกลุ่ มพนักงาน
ทัวไปอยู
่
่ในระดับ ดีมาก
4.2.2) กลุ่มพนักงานแผนกซ่อมบารุง
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ
ระบบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ด้านการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบั ผู้ใช้งาน ระดับ ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ดี และด้านการสนับสนุ นและการบริการการใช้งาน เน้นการใช้
งานและการบริการหลังการใช้งาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
ภาพรวมของการประเมิน ความพึงพอใจของกลุ่ มพนักงาน
แผนกซ่อมบารุงอยู่ในระดับ ดี
4.2.3) กลุ่มผูด้ แู ลระบบ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ
ระบบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ด้านการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบั ผู้ใช้งาน ระดับ ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก และด้านการสนับสนุ นและการบริการการใช้งาน เน้นการ
ใช้งานและการบริการหลังการใช้งาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก
ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูด้ ูแลระบบ
อยู่ในระดับ ดีมาก
4.2.4) สรุปภาพรวมของระบบ
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เน้นภาพรวมของ
ระบบ ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก, ด้านการออกแบบ เน้น
การออกแบบ UX และ UI ให้กบั ผู้ใช้งาน ระดับ ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ดี และด้านการสนับสนุ นและการบริการการใช้งาน เน้นการใช้
งานและการบริการหลังการใช้งาน ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี
ภาพรวมของการประเมิน ความพึงพอใจของกลุ่ มผู้ใช้งาน
ระบบทัง้ 3 กลุ่ม อยู่ในระดับ ดีมาก
จากข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้องค์กรสามารถดาเนิน การซ่อม
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้ทนั เวลา และสามารถติดตามผลสรุปของการ
ดาเนินงานได้ ช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน

ออกแบบระบบแจ้ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย ัง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนาเพือ่ ปรับใช้ในองค์กรอื่นได้อกี ด้วย
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการดาเนินโครงงานครัง้ นี้ ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้รบั ความ
อนุเคราะห์ และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ทุกท่านที่ให้ ความรู้และอบรมสัง่
สอน ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.มัล ลิก า วัฒ นะ ที่เป็ น ที่ป รึก ษา
โครงงานและได้ให้คาชี้แนะน า แนวทางในการคิดวิเคราะห์ และการ
พัฒนาระบบของโครงงานนี้ ขอขอบคุณบริษทั อีเกิล เทคโนโลยี่ จากัด
ทีใ่ ห้ความร่วมมือ ข้อมูลและความรูใ้ นการดาเนินงาน ขอขอบคุณ คุณ
พ่อ คุณแม่ ทีเ่ ป็ นกาลังใจในการเรียนและการทาโครงงานมาโดยตลอด
ขอบคุ ณ เพื่อ น ๆ ที่ให้ค าปรึกษาและช่ว ยเหลือ ในด้านการวิเคราะห์
ออกแบบระบบ และการทาเล่มโครงงาน
7) เอกสารอ้างอิ ง
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

5) สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถทางานได้จริง
และตอบสนองความต้อ งการของผู้ใช้งานทัง้ 3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย
พนักงานทัวไป,
่ พนักงานแผนกซ่ อมบารุง และผู้ดูแลระบบ ซึ่งระบบ
แจ้งซ่อมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยให้การซ่อมบารุงอุปกรณ์
จากพนักงานแผนกซ่อมบารุงได้อ ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดย
สามารถกาหนดระดับความส าคัญของการแจ้งซ่ อมได้ นอกจากนี้ย งั
สามารถตรวจสอบได้ว่ า อุ ป กรณ์ ใดที่ม ีก ารซ่ อ มบ ารุ ง บ่ อ ยเพื่อ หา
แนวทางในการแก้ไ ข เพื่อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยของบริษั ท ได้ ส าหรับ การ
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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 locationaware 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.

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 locationaware 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.

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

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].

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

Fig. 1. Geofence technology

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.

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.

III. LOCATION-AWARE FRAMEWORK

B. Activity flow (A GUI element)

This section describes the proposed
framework for creating a smartphone location-aware
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(a) Core framework

(b) Activity diagram of a simple app
Fig. 2. The purposed framework of a location-aware app

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).

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

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.

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.
Table I
GEOFENCE RADIUS VS GPS ACCURACY VALUE
GPS accuracy
value (meters)

V. EXPERIMENTAL RESULTS

1
2
3
4
5

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.

# of
notification

Average of
delay time

5
5
4
5
2

0
0
0
17
17.5

Fig. 3 The use of Fake GPS app
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บทคัดย่อ
เทคโนโลยี อ ากาศยานไร้ ค นขั บ (UAV: Unmanned Aerial
Vehicle) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โดรน (Drone) ได้รบั ความนิยมอย่าง
มากในการน ามามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านด้ า นการพั ฒ นา ทั ง้ งานโฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ งานการเกษตร งานกูภ้ ยั งานสารวจพื้นที่ งานแผนที่ เป็ นต้น
ด้วยความนิยมดังกล่าวงานวิจยั ฉบับนี้จงึ นาเสนอการออกแบบและพัฒนาโด
รน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กบั งานทีห่ ลากหลาย เพียงการเปลีย่ นเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต่องานนัน้ ๆ ด้วยราคาทีถ่ ูกกว่าการซื้อสาเร็จรูปถึงร้อย
ละ 55 ผลการทดสอบการใช้งานโดรน พบว่าโดรนสามารถบิน ได้สู งสุ ด 1
กิโลเมตร แบตเตอรีท่ ใ่ี ช้สาหรับงานบินใช้งานได้สูงสุด 18 นาที โดรนสามารถ
ทางานกับมือถือทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยน์ได้ อีกทัง้ สามารถใช้มอื ถือสัง่
ให้โดรนบินตามการกาหนดเส้นทางการบินสารวจด้วยโปรแกรม TOWER ใน
Android เมื่อนาไปทดสอบบินสารวจนาข้าวพบว่าโดรนสามารถสารวจพื้นที่
นาข้าวขนาดใหญ่ มองเห็นวัชพืชและแมลงศัตรูพชื ได้ จากผลการดาเนินงาน
พบว่าโดรนทีป่ ระกอบขึน้ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้โดรน , การประกอบโดรน, เทคโนโลยีอากาศยาน

เทคโนโลยีอ ากาศยานไร้ค นขับ (UAV: Unmanned Aerial
Vehicle) หรือเรีย กอีกอย่างหนึ่งว่า โดรน (Drone) ถูกน ามาใช้ในการ
พัฒนา การวางแผน การแก้ไขปญั หา การพัฒนาเมือง ซึ่งเป็ นการน า
นวัต กรรมเทคโนโลยีก ารถ่ ายภาพทางอากาศสมัย ใหม่มาใช้ในการ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้มากขึ้นและได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในงานวิศวกรรม มีการนาโดรน
มาใช้ในการสารวจจัดทาแผนที่ งานก่อสร้าง รวมถึงงานออกแบบ การ
นาโดนมาใช้สาหรับการตรวจสอบพืน้ ทีท่ ม่ี นุษย์เข้าไม่ถงึ [1] การใช้งาน
โดรนเพือ่ การกูภ้ ยั ในพืน้ ทีท่ เ่ี ข้าถึงได้ยาก ใช้งานด้านความปลอดภัย
ปจั จุบนั มีนักวิจยั นิยมประยุกต์ใช้งานโดรนในงานหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การประยุกต์ใช้งานโดรนกับงานสิง่ แวดล้อม เนื่องจากโดร
นราคาไม่แพงมากและมีคุ ณ สมบัติเป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม [2] การ
ประยุกต์การใช้งานโดรนเพื่อการบริหารจัดการน้ า [3] การสร้างสรรค์
ผลงานโฆษณา [4][5] การใช้โดรนไล่น กในนาข้าว การพ่นยา บิน โรย
ปุ๋ยในนาข้าว [6][7] นอกจากนี้ กุลธิดา เด่นวิทยานันท์ [8] สรุปรายงาน
การเติบ โตในอีก 5 ปี ข ้างหน้ า ตามผลการส ารวจของ PwC’s Clarity
from above วิเคราะห์ว่ามูลค่าของโดรนในตลาดโลกอีก 5 ปีขา้ งหน้าจะ
สูงถึงกว่า 127,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 4.4 ล้านล้านบาท น าโดย
อุ ต สาห กรรมโครงส ร้ า งพื้ น ฐาน (Infrastructure) รอ งล งมาคื อ
การเกษตร (Agriculture) และอัน ดับ ที่ส ามคือ การคมนาคมขนส่ ง
(Transport) รายละเอียดดังแสดงเป็นแผนภูมใิ นภาพที่ 1

ไร้คนขับ
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) บทนา

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของโดรนด้านต่าง ๆ
เปลีย่ นเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางส่วน ก็สามารถนาไปประยุกต์กบั งาน
หลากหลายชนิ ด เช่น งานการเกษตร งานส ารวจพื้น ที่ งานน าเสนอ
ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น

จากความนิยมและอัตราการเติบโตด้านการนาอากาศยานไร้คนขับ หรือ
โดรน มาใช้งาน ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนี้ จึงน าเสนอการออกแบบและ
พัฒนาโดรนทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เพียง
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2) การออกแบบและสร้างระบบโดรน
2.1 โครงสร้างสถาปตั ยกรรมของโดรน
การออกแบบและพัฒ นาโดรนมีการท างานตามรูปแบบของ
Layout การเชื่อ มต่ อ อุ ป กรณ์ บ อร์ด ควบคุ ม การบิน ยี่ห้อ Arducopter
รุ่น APM ดังแสดงเป็นแผนผังในภาพที่ 2

คาสังตามที
่
่ถูกส่งมาจากเสารับสัญญาณคลื่น วิทยุ แล้วส่งข้อมูลไปยัง
กล่ องควบคุ มหลักตามแต่ล ะช่อ งเพื่อตัง้ ค่ าการควบคุ มให้ต รงกัน (2)
GPS ทาหน้าจะหาพิกดั ของตัวเองเพื่อแจ้งให้กล่องควบคุมหลักทราบ
พิกดั แบบ real time (3) Gimball ทาหน้าทีร่ บั ข้อมูลคาสังมุ
่ มก้มเงยจาก
กล่องควบคุมหลักเพื่อให้ปรับแกนให้อยู่ ในแนวเดิมตลอดเวลา ช่วยให้
ลดการสัน่ สะเทือ นและการสัน่ ของกล้อ ง (4) Speed Controller ท า
หน้าทีร่ บั คาสังจากกล่
่
องควบคุมหลัก และรับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
เพื่อ จ่ายให้กบั มอเตอร์ โดยจะกาหนดรอบการหมุน ของมอเตอร์ให้ม ี
ความเร็วรอบตามที่กล่องควบคุมหลักสังการ
่
(5) Mortor ทาหน้าที่ขบั
ใบพัดให้หมุนตามความเร็วรอบทีส่ งการมายั
ั่
ง Speed Control เพือ่ ให้ม ี
แรงยกจากการขับใบพัดด้วยความเร็วรอบทีส่ งู โดยจะทางานเป็นอิสระ
ทัง้ 4 ตัว ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั กล่องควบคุมหลักทีป่ ระมวลผลและสังการ
่
โดยจุดเด่นของโดรนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานี้ คือการเลือกใช้อุปกรณ์
ที่ม ีคุ ณ ภาพสู ง เช่ น GPS Module ที่ม ีค่ า ความคลาดเคลื่อ น < 0.5
เมตร ทาให้รกั ษาตาแหน่ งการบิน หรือการเคลือ่ นทีไ่ ปยังเป้าหมายด้วย
ความแม่น ยาที่สูงมาก และ กล่อ งสมองกล Arducopter ถือเป็ นหัว ใจ
สาคัญในการเพิม่ คุณสมบัตแิ ละความสามารถอากาศยานไร้คนขับ หรือ
โดรน ให้มรี ะบบการบินอัตโนมัตแิ ละกาหนดโปรแกรมการบินแบบ ระบุ
พิกดั ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ รวมทัง้ สามารถใช้ฟงั ก์ชนั ต่ างๆ ได้อีก
มากมาย จึ ง เหมาะที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ งานที่ ห ลากหลาย

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงความสัมพันธ์กล่องควบคุม
ทีม่ า: https://th.aliexpress.com
จากภาพที่ 2 โดรนประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่างมา
เชื่อมต่อกันอย่างมีนัยยะ ซึ่งจะต้อ งมีความสัมพันธ์กนั เพื่อให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจสาคัญของโดรนคือ กล่อง
ควบคุ ม การบิ น ที่ จ ะท าห น้ าที่ เ ป็ น เสมื อ น สมองกล ที่ ช่ ว ยให้
ความสามารถและมีประสิทธิภาพมากกว่าโดรนทัวๆ
่ ไป อุปกรณ์ทใ่ี ช้ใน
การประกอบโดรน ประกอบด้ว ย (1) RadioLink ทาหน้ ารับ สัญ ญาณ

2.2 อุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการประกอบโดรน ประกอบด้วย ส่ วนที่เป็ น Hardware และ Software ที่สามารถดาวน์ โหลดมาใช้งานได้ฟ รี เช่น
โปรแกรม Tower, โปรแกรม Mission Planner รายละเอียด Hardware ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อุปกรณ์ทสี าคัญในการประกอบโดรน

ชื่ออุปการณ์

ภาพอุปกรณ์

เฟรม

ทาหน้าที่
เป็ นตัวโครงหลัก เพื่อใช้ตดิ ตัง้
อุปกรณ์
กล่องประมวลผลหลักควบคุมการบิน
ด้วยโปรแกรมสมองกล

กล่องควบคุมหลัก

รับสัญญาณ GPS เพื่อให้กล่อง
ควบคุมหลักทราบพิกดั

เสาสัญญาน GPS
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ชื่ออุปการณ์

ภาพอุปกรณ์

ทาหน้าที่
รักษาแกนของกล้อง เพื่อป้องกัน
ภาพสันจากการบิ
่
น

Gimball

รับ-ส่ง ข้อมูลและสัญญาณ ระหว่าง
ภาครับและภาคส่ง
Air Module (Data Transmiter)

ควบคุมการบินตามทีไ่ ด้รบั สัญญาณ
RadioLink

(กล่องควบคุมการบิน)

ใช้บนั ทึกภาพ
และวีดโี อ ในเวลากลางวัน
กล้อง Sport cam

รับ-ส่ง สัญญาณภาพและเสียง ด้วย
คลื่นความถี่ 5.8 Ghz
พร้อมเสารับ-ส่ง กาลัง 2 watt รองรับ
สัญญาณภาพได้ไกล 500 เมตร

ชุดรับส่งสัญญาณภาพและเสียง
(Ground Station) 2 watt

100

2.3 การประกอบโดรน
จากแผนผังโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับในภาพที่ 2 และ อุปกรณ์ทใ่ี ช้งานในการประกอบอากาศยานไร้คนขับในตารางที่ 1 ผูว้ จิ ยั นามา
ประกอบเป็นชุดโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ผลการประกอบดังแสดงในภาพที่ 3
3.1.4 สามารถระบุเส้นทางการบินอัตโนมัตไิ ด้
3.1.5 สามารถบินต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3.1.6 สามารถบินด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 50 กม./ชม.
3.1.7 มีฟงั ชันฉุ
่ กเฉิน บินกลับเองได้อตั โนมัติ
ทัง้ หมดนี้ คือ คุ ณ สมบัติท ัว่ ไปของ UAV หรือ อากาศยานไร้
คนขับ โดยการพัฒนาให้มรี ะบบควบคุมการทางานตามคาสังด้
่ วยกล่อง
ควบคุ มหลักที่ทาหน้ าที่เปรียบสมองกล สามารถรองรับการใช้งานที่
หลากหลาย มีความคล่องตัวในการเคลือ่ นที่ มีความแข็งแรงและทนต่อ
แรงกระแทก มีความแม่น ยาสูงในการหาต าแหน่ งหรือพิกดั สามารถ
รับส่งสัญญาณควบคุมด้วยคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz สัญญาณชุดคาสังด้
่ วย
คลื่น ความถี่ 915 MHz และสัญ ญาณภาพแบบ real-time ได้ไกลกว่า
500เมตรด้วยความถี่ 5.8 GHz ความเร็วสูงสุด 70 km/h ทนความร้อน
กว่า 85 องศา จึงสามารถบินสารวจใกล้พ้นื ทีท่ ม่ี เี หตุไฟไหม้ได้ มีระบบ
ป้องกันระยะควบคุมได้ มีระบบบินกลับเองได้ในกรณีขาดการเชื่อมต่อ
จากสัญญาณ สามารถถ่ายภาพทัง้ กลางวันและกลางคืนได้ดี สามารถ
บินขึน้ สูงได้กว่า 1000 เมตร บินไปกลับด้วยระบบกาหนดเส้นทางการ
บิน(Way point) รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ระยะเวลาบินรวมกว่า
18 นาที จึงสรุปได้ว่า อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน มีประสิทธิภาพ
เพียงพอและเหมาะทีจ่ ะนามาใช้ในภารกิจทีห่ ลากหลาย

ภาพที่ 3 ชุดโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับ
3) การทดสอบประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบโดรน
3.1 ประสิทธิภาพของระบบโดรน
โดรนทีใ่ ช้น้มี คี ุณสมบัตใิ กล้เคียง เมือ่ เทียบกับโดรนทัวๆไปที
่
่
มีราคาค่อนข้างสูง ซึง่ จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
3.1.1 สามารถบินได้สงู ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
3.1.2 สามารถควบคุมระยะไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
3.1.3 สามารถรับส่งสัญญาณภาพได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบราคาและคุณสมบัตขิ องโดรนแต่ละบริษทั

ดีไซน์

ความทนทาน

เวลาบินฬ>10นาที

ป้องกันการชน

ระยะควบคุม

บิน Out door
(การสูล้ ม)

จอแสดงภาพ

การบันทึกภาพ

ระบบ GPS

มีระบบกาหนด
เส้นทางการบิน

รองรับอุปกรณ์
ั่
อะไหล่ทวไป

ความเร็ว>50km/h

บินกลับอัตโนมัติ

คุณสมบัต/ิ ประสิทธิภาพ

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 ทัวไป
่







-





-



-

-

-

-

-

2,000

Droneงานวิจยั นี้







-



















21,370

ยีห่ อ้ /รุ่น

ราคา

* อ้ า งอิง ข้อ มู ล เชิง เปรีย บเที ย บจาก http://www.lnwgadget.com/ และน ามาแปลงเป็ น คะแนน โดยพิ ข ขารณาตามประสิท ธิภ าพที่ร ะบุ ใ นคุ ณ สมบั ติข องโดรนแต่ ล ะรุ่ น
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3.2 ประสิทธิผลของระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน
จากประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ทาให้ได้
ประสิทธิผลโดยมุง่ เน้น “ ด้านเกษตรแปลงใหญ่ “ ดังนี้
- เกษตรกรสามารถทราบถึงสภาพปญั หาในไร่นาได้อย่ าง
ั หาได้ท ัน เวลา ลด
รวดเร็ว และทัวถึ
่ ง ทาให้สามารถแก้ป ญ
การสูญเสียของพืชไร่ได้มาก
- ลดการค่ า ใช้จ่ า ยในการพ่ น ยาก าจัด ศัต รูพ ืช และวัช พืช
เนื่องจากทราบถึงเป้าหมายในการพ่นยาทีช่ ดั เจน จึงไม่ต้อง
สิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายเท่ากับเมือ่ ก่อนซึง่ ต้องพ่นทัวทั
่ ง้ ไร่นา
๋
- เกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณการใช้ปยุ ได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามความต้องการของพืชไร่ ทาให้ได้ผลผลิตสูงขึน้ มี
มีคุณภาพดี
- เกษตรกรมีค วามเป็ น อยู่ท่ดี ีข้นึ จากการดาเนิ น การตาม
นโยบาย “แปลงใหญ่ ” ที่รฐั บาลได้ส นับสนุ น ส่ วนหนึ่งเกิด
จาก การนาโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ มาเป็ นหนึ่งใน
กลไกลด้านการใช้เทคโนโลยีร่วมกันของนโยบายดังกล่าว

4.3 ตัวอย่างการใช้งานระบบโดรน
ตัว อย่ างการประยุ กต์ใช้โดรนกับนาแปลงใหญ่ ดงั แสดงใน
ภาพที่ 7-8

ภาพที่ 6 ภาพมุมสูงจากการบินสารวจภาพรวม

4) การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อการสารวจ
4.1 การตัง้ ค่าการบิน
เป็ น การกาหนดค่ าในการกาหนดขอบเขต ค่ าต่ าสุ ด หรือ
ค่าสูงสุด ก่อนทาการบิน เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดระหว่างทาการบิน
ภาพที่ 7 การบินต่าเพือ่ เก็บภาพแบบเจาะจง
นอกจากการประยุกต์ใช้กบั การทานาแปลงใหญ่แล้วโดรนยัง
สามารถน ามาใช้ในการสารวจพื้นที่ท่ยี ากต่ อการเข้าถึงโดยมนุ ษย์ได้
และสุ่มเสีย่ งต่อการเสียหายของอุปกรณ์ โดรนที่มรี าคาแพง เช่น พื้นที่
น้ าท่วม พื้นที่ท้งิ ขยะที่มนี ้ าท่วมขัง เป็ นต้น อาจใช้เวลานานในการส่ง
ซ่อม ดังตัวอย่างในภาพที่ 8 – 9

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการตัง้ ค่าระบบการบินของโดรน
4.2 เริม่ การบินตามเส้นทางทีก่ าหนด
ทาการบินแบบ Way point หรือบินตามเส้นทางทีก่ าหนดใน
โปรแกรม โดยทีอ่ ากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน จะทาการบินอัตโนมัติ
ตามเส้นทางทีร่ ะบุจนจบภารกิจ

ภาพที่ 8 การสารวจพืน้ ทีน่ ้าท่วม

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการใช้โปรแกรมกาหนดเส้นทางการบินของโดรน
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ภาพที่ 9 การสารวจพืน้ ทีท่ ง้ิ ขยะ
เมื่อทาการศึกษางานวิจยั หลายเล่ม ด้านการพัฒนาอากาศ
ยานไร้ ค นขับ หรือ โดรน พบว่ า มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ น าไปใช้ อ ย่ า ง
หลากหลาย เช่น การนาโดนมาใช้สาหรับการตรวจสอบพื้นที่ท่มี นุ ษย์
เข้าไม่ถึง [1] การใช้งานโดรนเพื่อการกู้ภยั ในพื้นที่ท่เี ข้าถึงได้ยาก ใช้
งานด้านความปลอดภัย การประยุกต์ใช้งานโดรนกับงานสิง่ แวดล้อ ม
เนื่องจากโดรนราคาไม่แพงมากและมีคุณสมบัตเิ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
[2] การประยุ ก ต์ ก ารใช้ง านโดรนเพื่อ การบริห ารจัด การน้ า [3] การ
สร้างสรรค์ผลงานโฆษณา [4][5] การใช้โดรนไล่นกในนาข้าว การพ่นยา
บินโรยปุ๋ยในนาข้าว [6][7] เป็ นต้น เมือ่ พิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ล้ว โด
รนทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นเอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6) ข้อเสนอแนะ
• โดรนมีก ารน ามาประยุ ก ต์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย เพื่ อ การ
ถ่ายภาพทางอากาศหรือถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งอาจนามาซึ่ง
การละเมิดสิทธิห รือ ทรัพ ย์สนิ ส่วนบุคคลของผู้อ่นื ดังนัน้
ควรมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อป้องกัน
การละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื
• การบิน ในแต่ ล ะภารกิจ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
เป็นสาคัญ ไม่ควรฝืนบิน เพราะอาจเกิดความเสียหายได้
• การใช้โดรน มีทงั ้ การน าไปใช้ในด้านสร้างสรรค์และด้าน
ท าลายล้าง โดยฝายความมัน่ คงควรมีแ นวทางการใน
ป้องกันภัยจากการใช้โดรนเป็นเครือ่ งมือในการก่อการร้าย
• จากประสบการณ์ในการทดสอบและใช้งานจริง พบว่า การ
จะเลือกใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด ต้องคานึงถึงภารกิจหรืองาน
ที่จ ะน าโดรนไปใช้ เช่ น การส ารวจด้ว ยภาพมุม สูง ไม่
จ าเป็ นต้ อ งใช้ Gimbol ห รื อ กล้ อ งที่ คุ ณ ภาพ สู ง นั ก
เนื่อ งจากระดับความสูงยิ่งมาก ภาพที่ได้ จะเสถีย รกว่า
ระดับต่า, การสอดแนม หรือ การใช้ทางยุทธวิธที างทหาร
ควรใช้ GPS ที่ม ีค วามแม่ น ย าสู ง , การถ่ า ยภาพเวลา
กลางคืน หรือพื้นทีม่ แี สงน้อย ควรใช้กล้องแบบอินฟราเรด
หรือมีโหมดชดเชยแสงได้ดี เพือ่ ให้ได้ภาพทีม่ คี ุณภาพ
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จากการค้น คว้าและศึก ษาข้อ มูล การประกอบชุ ดอุ ป กรณ์
อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการสารวจไร่นา
แปลงใหญ่ หรือ สารวจพื้น ที่ท่มี นุ ษ ย์เข้าถึงได้ยากและสุ่มเสี่ย งต่ อการ
เสียหายของโดรน โดยศึกษาทัง้ ด้านคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคา
ตามการประกอบโครงสร้างสถาปตั ยกรรมของโดรน ผลการประกอบ
และทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโดรน พบว่า โดรนทีป่ ระกอบ
มีราคาประหยัด กว่าโดรนส าเร็จรูป กว่าร้อ ยละ 50 อีก ทัง้ ยังสามารถ
ท างานร่ ว มกับ แอพพลิเคชัน ทัง้ บนระบบปฏิบ ัติก าร Windows และ
ระบบปฏิบตั กิ าร Android
จากความสามารถในการส ารวจพื้ น ที่ต่ างๆ พบว่ า โดรน
สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในงานสารวจได้เป็ นอย่างดี จากการใช้งานจริง
พบว่า ยังมีการสันของตั
่
วเครื่อ งในขณะบิน ลงระดับความสูงไม่เกิน 5
เมตร ซึ่งไม่ถือเป็ นอุปสรรคต่อการใช้งาน และนอกจากนี้ ยังสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อกี หลากหลายประเภทงานด้วยราคาทีป่ ระหยัดกว่า
ทัง้ นี้ การน าโดรนมาใช้ ในงานด้ า นต่ า งๆ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งเข้า ใจ
กฎระเบีย บด้านการบิน ให้ค รบถ้ว น และจะต้อ งผ่ านการฝึ ก ฝนการ
ควบคุมโดรนให้ช านาญก่อนทาการบิน พร้อ มทัง้ ต้องหมันตรวจสอบ
่
สมรรถนะของโดรนให้มคี วามพร้อมก่อนใช้สารวจในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง
เพือ่ ป้องกันการผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ ต
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บทคัดย่อ

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

การวิจยั นี้ มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับ รู้คุ ณค่ า
สินค้าและการบริการ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ ความ
ไว้วางใจ และภาพลักษณ์ องค์กร ต่อความจงรัก ภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
ผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนที่แน่ นอน ผู้วจิ ยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการ
คานวณของ W.G. Cochran และทาการสุ่มตัวอย่างแบบความน่ าจะเป็ นสอง
ขัน้ ตอน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมแิ ละการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดย
กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามจานวนประชากรชายหญิงในแต่ละเขต
จานวน 400 คน การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
สถิตเิ ชิงอนุมานทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่ า ปั จ จัย ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รในด้ า นความปลอดภัย และ
ชื่อเสียง และ ด้านบริการและการเข้าถึงบริการมีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานครมากทีส่ ุด โดยมี
อิทธิพลร้อยละ 33.1 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ
57.50
คาสาคัญ : ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร, ความจงรักภักดี, ผูใ้ ช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบนมือถือ

1) บทนา
ในปั จจุบนั อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวติ ของคนไทย
เป็ นอย่างมาก จนเรียกได้ว่าเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวันทีข่ าด
ไม่ ไ ด้ ข องคนไทยในยุ ค นี้ ก็ ว่ า ได้ เห็ น ได้ จ ากผลส ารวจการใช้
อิน เทอร์เน็ต ของคนไทยในช่ว งไตรมาสที่ 1 ปี 2016 ประชากรไทย
ทัง้ สิ้น 68.1 ล้านคน มีผใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ต 38 ล้านคน คิดเป็ น 56 %
ของประชากรทัง้ หมด โดยอุปกรณ์ยอดนิยมที่คนไทยนิย มใช้สาหรับ
เชื่อ มต่ อ อิน เทอร์เน็ ต ได้แก่ สมาร์ทโฟน 82.1 % เชื่อ มต่ อ นาน 5.7
ชัวโมงต่
่
อวัน รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์พซี ี และ คอมพิวเตอร์พกพา
โดยเชื่อมต่อนาน 5.4 ชัวโมงต่
่
อวัน และ 5.2 ชัวโมงต่
่
อวันตามลาดับ
ทาให้เห็นได้ว่าคนไทยติดมือถือ และใช้อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา [1] ไม่
เพียงแค่ประชาชนทัวไปเท่
่
านัน้ แต่ในภาคธุรกิจต่างให้ความสาคัญกับ
กระแสเศรษฐกิจในยุคดิจทิ ลั ภาคธุรกิจเอกชนจึงมีการนาเครื่องมือบน
ดิจทิ ลั ออนไลน์ หรือโซเชียล มาเป็ นช่องทางสาคัญในการสื่อสารและ
เข้าถึงกลุ่ มผู้บริโ ภค เห็น ได้จากอัต ราการเติบโตของตลาดพาณิช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ (E-Commerce) ที่ ก าลัง มีก ารเติ บ โตสู ง ขึ้น ส่ ง ผล
ให้บ ริก ารเครือ ข่ายอิน เตอร์เ น็ ต เป็ น แหล่ ง รายได้ท่สี าคัญ ของธุ ร กิจ
สือ่ สาร จึงเป็ นสาเหตุให้แต่ละเครือข่ายต่างกระโดดเข้าสู่การแข่งขันใน
การประมูลคลื่นความถี่ 3G/4G เพื่อ แย่งชิงความเป็ น ผู้นาทางด้าน
Mobile Internet โดยผูช้ นะประมูลทีถ่ อื เป็ นผูเ้ ล่นรายใหม่ในตลาดบอร์ด
แบนด์ไ ร้ส ายในครัง้ นี้ค ือ บริษัท แจสโมบาย บรอดแบนด์ เจ้า ของ
เดียวกันกับ 3BB ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการรายใหญ่ในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้าน
ในปั จจุบนั สาเหตุในการประมูลครัง้ นี้เนื่องจากต้องการขยายธุร กิจจาก
อินเทอร์เน็ตบ้านมาสู่ Mobile Internet ทาให้ตลาดสือ่ สารซึง่ แต่เดิมนัน้
เป็ นตลาดทีแ่ ข่งขันกันอย่างรุ่นแรงอยู่แล้วทวีความรุนแรงมากขึน้ ไปอีก
มีก ารปรับ ราคาเพื่อ แย่ ง ฐานลูก ค้า และรัก ษาฐานลูก ค้า เดิม แต่ ใ น
ปั จจุบนั คู่แข่งขันแทบทุกรายมีอตั ราค่าบริการทีใ่ กล้เคียงกัน ดังนัน้ การ

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
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2) การทบทวนวรรณกรรม
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการรับรู้คณ
ุ ค่าสิ นค้าและการบริ การ
[3] คุ ณ ค่ า ที่ ร ับ รู้ เ ป็ นการประเมิน ของผู้ บ ริ โ ภคเกี่ ย วกั บ
อรรถประโยชน์ของ สินค้า บริการโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั กับสิง่
ทีเ่ สียไป ซึ่งอาจเกิดก่อนหรือหลังการตัดสินใจซื้อก็ได้ [4],[5]การรับรู้
ความคุม้ ค่าเป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลทางบวกกับความพึงพอใจเมือ่ ลูกค้ามีการ
รับรูค้ วามคุม้ ค่าในทางบวก และลูกค้ามีความพึงพอใจย่อมส่งผลไปยัง
การกลับมาซื้อซ้า และความจงรักภักดีดว้ ย
2.2 แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาด
บริ การ
[6],[7] ส่ว นประสมการตลาดบริการ (Service Marketing
Mix) คือเครื่องมือหรือปั จจัยทางการตลาดบริการที่ควบคุมได้ท่ี ธุรกิจ
ต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ กระตุ้นให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความต้องการสินค้า
และบริการของตน การบริการเป็ นสิง่ ที่จบั ต้องไม่ได้จงึ ต้องมีการวาง
กฎเกณฑ์เ กี่ย วกับ คุ ณ ภาพและประโยชน์ ท่ีลูก ค้า จะได้ร ับ จากการ
บริการเพื่อ สร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าเพื่อ ให้ผู้ซ้ือสามารถทาการ
ตัดสิน ใจได้เร็ว ขึ้น ซึ่งก็ค ือ ส่ ว นประสมทางการตลาดทัง้ 7 ปั จจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( Product) สิ่ ง ที่ เ สนอขายต่ อ ตลาด
เป้ าหมายซึง่ สามารถตามสนองความต้องการได้
2. ด้านราคา (Price) การตัดสินใจเกีย่ วกับการกาหนดราคา
เบือ้ งต้นสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
3. ด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย (Place) กิจกรรมการน า
ผลิตภัณฑ์ทก่ี าหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้ าหมาย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นส่วนประสม
ทางการตลาดตัว หนึ่ ง ที่อ งค์ก ารใช้เ พื่อ แจ้ง ข่า วสารและจูงใจตลาด
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร
5. ด้านบุค คล (People) บุค คลที่เกี่ย วข้องในกระบวนการ
ขายสิน ค้า และ บริก ารซึ่ง มีอิท ธิพ ลต่ อ การรับ รู้ข องลู ก ค้า ในด้า น
คุณภาพการบริการเป็ นอย่างมาก
6. ด้านกระบวนการการให้บริการ (Process) กระบวนการ
ออกแบบการส่งมอบบริการให้ลกู ค้า
7. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)
เป็ นสิง่ เร้าทีม่ องเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แสดงถึงรูปและคุณภาพการบริการ
ของบริษัทเป็ นสิง่ ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้เป็ นการสื่อสารการตลาด
ออกไปเป็ นรูปลักษณ์ทป่ี รากฏ
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
[8],[9] เมื่ อ ลู ก ค้ า มีค วามพึ ง พอใจกับ การบริ ก ารหรื อ
ผลิตภัณฑ์ โอกาสของความจงรักภักดีกบั บริษัทนัน้ จะอยู่ในระดับสูง
เนื่องจากมีความรูส้ กึ ทีด่ ที อ่ี ยากให้เกิดขึน้ อีกครัง้ และจะทาให้ลูกค้าราย
ใหม่ ก ล้ า เข้า มา ดัง นั ้น การพู ด แบบปากต่ อ ปากเป็ นตัว บ่ ง ชี้ห ลัก
ความสาเร็จในอนาคตของบริษทั การให้บริการทีด่ ี ทาให้ลูกค้ามีความ
พึงพอใจและเพิม่ ยอดขายในปั จจุบนั และอนาคตสาเหตุทอ่ี งค์การส่วน
ใหญ่ ให้ค วามสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เนื่อ งจาก ความพึง
พอใจของลูกค้ามีอทิ ธิพลต่อองค์การในปั จจุบนั และผลการดาเนินงาน
ในอนาคต จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสิง่

ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาอย่างเดียวไม่เพียงพอหากธุรกิจต้องการที่จะ
รักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ เพือ่ ลดต้นทุนในการหาลูกค้ารายใหม่ ลดการ
ใช้เวลาและทรัพยากร การสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าจึงเป็ นสิง่ ที่
สาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนิน ธุรกิจจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า
นักวิจยั ยังคงให้ความสนใจในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดี [2] อย่างต่ อเนื่อง ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงได้มคี วามสนใจใน
การศึก ษาเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องลูก ค้า
ผูใ้ ช้บริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้กจิ การ
สามารถน าข้อ มูล ที่ไ ด้มาเป็ น แนวทางในปรับกลยุ ทธ์การตลาดเพื่อ
ปรับปรุงจุดบกพร่องในสินค้าและการบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆอันจะนาไปสู่ความพึงพอใจและความ
จงรักภักดีข องลูกค้า เพื่อนาไปสู่ผ ลกาไรอันเป็ นจุดมุ่งหมายของการ
ดาเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้าง
ความสาเร็จทีย่ งั ยืนให้แก่ธุรกิจในอนาคต
1.1) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.1.1 เพือ่ ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์จาแนก
ตามผูใ้ ช้บริการ
1.1.2 เพื่อ ศึกษาการรับรู้คุ ณค่ าของสิน ค้าและการ
บริการ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ ความ
ไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์กร และ ความจงรักภักดีของลูกค้า จาแนก
ตามผูใ้ ช้บริการ
1.1.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูค้ ุณค่าของสินค้า
และการบริการ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ความพึงพอใจ
ความไว้ว างใจ ภาพลักษณ์ อ งค์ก รที่มตี ่ อ ความจงรักภักดีข องลูกค้ า
ผูใ้ ช้บริการอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2) สมมติ ฐานการวิ จยั
1.2.1 ปั จ จัย การรับ รู้คุ ณ ค่ า สิน ค้า และการบริก ารมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
1.2.2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอทิ ธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
1.2.3 ปั จจั ย ความพึ ง พอใจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของลูกค้า
1.2.4 ปั จจั ย ความไว้ ว างใจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของลูกค้า
1.2.5 ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรมีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้า
1.3) กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ตัวแปรต้น
การรับรูคณ
ุ ภาพสินค้าและบริการ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ความพึงพอใจ
ความไว้วางใจ

ตัวแปรตาม
ความจงรักภักดีของลูกค้า
ผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือ
ถือในเขตกรุงเทพมหานคร
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สาคัญในการได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งน าไปสู่ความจงรักภักดีใน
การซื้อซ้า
2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับความไว้วางใจ
[10],[11] ความไว้ว างใจมีค วามสาคัญเป็ น อย่างยิ่งในการ
กาหนดลัก ษณะข้อ ผูกมัด เพื่อ แสดงสัมพัน ธภาพระหว่า งลูก ค้าและ
องค์กร เป็ นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารใน
การให้บริการแก่ลูกค้า องค์กรจาเป็ นต้องเรียนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ ความคุน้ เคยเพือ่ ครองใจลูกค้า ซึง่ ประกอบด้วย 5 C ได้แก่ การ
สื่อสาร (Communication) ความดูแลและการให้ (Caring and Giving)
การให้ข ้อ ผู ก มัด (Commitment) ที่เ กี่ย วพัน กับ ลูก ค้า การให้ค วาม
สะดวกสบาย (Comfort) หรือ ความสอดคล้อ ง (Compatibility) การ
แก้ไขสถานการณ์ ความขัดแย้ง (Conflict) และการให้ค วามไว้ว างใจ
(Trust)

W.G. Cochran ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน และทาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบความน่าจะเป็ นสองขัน้ ตอน ได้แก่การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และการสุ่มตัว อย่างแบบชัน้ ภูมโิ ดยกาหนดสัดส่ว นของกลุ่มตัวอย่าง
ตามจานวนประชากรชายหญิงในแต่ละเขต จานวนทัง้ สิน้ 400 คน
3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผู้ ว ิ จ ัย ท าการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมือ ได้ แ ก่ การ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อ หา ด้ว ยวิธีดชั นีค วามสอดคล้อ งของข้อ
คาถาม และวัตถุประสงค์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน นอกจากนี้ยงั
ได้ทาการตรวจสอบความเที่ย ง (Reliability) ของแบบสอบถามก่อ น
นาไปใช้จริง (n = 40) และนาข้อมูลทีเ่ ก็บจริงของลูกค้าผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
บนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร (n = 400) พบว่าข้อคาถามทุกข้อ
ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดคือ ค่าสัมประสิทธิแอลฟาฯของแต่
ละตัวแปรแฝงมี
์
ค่ามากกว่า .70 [17]
3.3 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ ค่าสัม
ประสิทธิส หสัมพันธ์แบบเพียร์ส นั การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู

2.5 แนวคิ ดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ องค์กร
[12],[13] ภาพลัก ษณ์ เป็ น สิ่งที่เลีย นแบบได้ย ากมากที่สุ ด
เพราะเป็ นผลระยะทีเ่ กิดจากการสังสมมานาน
่
ดังนัน้ จึงเป็ นเครื่องมือใน
การวางกลยุทธ์อย่างหนึ่งทีม่ คี ่ามากสาหรับหน่ วยงาน นอกจากช่วยให้
บริษทั บรรลุจุดมุ่งหมายในระยะยาวแล้วยังช่วยในเรื่องการแข่งขันทาง
การตลาดอีกด้วย เพราะเป็ นการยากทีบ่ ริษทั ใหม่ๆ จะเลียนแบบทาให้
ยากในการเจาะตลาดเข้ามาได้
2.6 แนวคิ ดเกี่ยวกับความจงรักภักดี
[14],[15]ลูก ค้า ที่ม ีคุ ณ ค่ า ต่ อ ธุ ร กิจ มากที่สุ ด คือ ลูก ค้า ที่ม ี
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอย่างมาก และเป็ นผู้ใช้สนิ ค้าในปริมาณ
มาก ดัง นั น้ นั ก การตลาดจึง ให้ค วามส าคัญ ในแนวคิด ด้ า นความ
จงรักภักดี เพราะความจงรักภักดีสามารถดึงดูดให้ลกู ค้ามาใช้บริการซ้า
,บอกต่อไปยังบุคคลอื่น และยังช่วยป้ องกันส่วนครองตลาด จึงมีกลยุทธ์
การจูงใจทีห่ ลากหลายเพือ่ สร้างความจงรักภักดี [16] ความภักดีต่อการ
บริการนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากพฤติกรรม ทัศนคติ และความรูโ้ ดย
แบ่งความภักดีต่อการบริการได้ ดังนี้
1. พฤติกรรมการซื้อซ้า (Repeat Purchase Behavior)
2. คาบอกเล่า (Words of Mouth)
3. ช่วงเวลาทีผ่ บู้ ริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage)
4. ความไม่หวันไหวต่
่
อราคาทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(Price Tolerance)
5. ความตัง้ ใจซื้อซ้า (Repeat Purchase Intention)
6. ความชอบมากกว่า (Preference)
7. การลดตัวเลือก (Choice Reduction Behavior)
8. การเป็ นอันดับแรกในใจ (First-in-Mind)
3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
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) โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงสารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบน
มือ ถือ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่อ งจากไม่ทราบจานวนที่แน่ น อน
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคานวณของ

4.) ผลการวิ จยั
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัว อย่ างส่ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 31 – 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
รับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 –
30,000 บาท ใช้ง านอิน เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ ใช้บ ริก าร
เครือข่าย AIS เลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยเลือกจาก
คุณภาพสัญญาณครอบคลุม มีรปู แบบการชาระค่าบริการแบบรายเดือน
อัตราค่าบริการเฉลีย่ ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน ไม่เคยใช้บริการเสริม
เกีย่ วกับอินเทอร์เน็ตในระยะเวลา 1 เดือนทีผ่ ่านมา มีระยะเวลาในการ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตอยู่ระหว่าง 3 – 5 ชัวโมงต่
่
อวัน โดยกิจกรรมในการใช้
อินเทอร์เน็ตคือการเล่นสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Network)
4.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
4.2.1 ข้อมูลการรับรู้คณ
ุ ภาพสิ นค้าและการบริ การ
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูค้ ุณคุณภาพสินค้าและการบริการภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการเครือ ข่าย AIS และ True Move ให้
ความสาคัญทางด้านลักษณะทางกายภาพมากทีส่ ุด ในเรื่องของความ
ทันสมัยของอุปกรณ์และความสะดวกของสถานทีร่ อรับบริการ ในขณะ
ทีผ่ ู้ใช้บริการเครือข่าย Dtacให้ความสาคัญทางด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า ในเรื่องของความกระตือรือร้น ความเต็มใจในการให้บริการและ
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของพนักงาน
4.2.2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้ใ ช้บ ริก ารเครือ ข่า ย AIS ให้ค วามส าคัญ ในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในขณะที่ผู้ใช้บริการเครือข่าย True Move ให้
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ความส าคั ญ ทางด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ในเรื่ อ งความ
สะดวกสบายในการซื้อสินค้าและการชาระค่าบริการ ส่วนผูใ้ ช้บริการ
เครือข่าย Dtacให้ความสาคัญในด้านราคา ในเรือ่ งของอัตราค่าบริการที่
ถูกกว่าเครือข่ายอื่น
4.2.3 ข้อมูลความพึงพอใจ
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผูใ้ ช้บริการ
เครือข่าย AIS และ True Move ให้ความสาคัญทางด้านลักษณะทาง
กายภาพของการบริการ ในเรื่องทาเลที่ตงั ้ ของศูนย์บริการและความ
เหมาะสมของสถานที่รอรับบริการ ส่ว นผู้ใช้บริการเครือข่าย Dtacให้
ความสาคัญทางด้านกระบวนการการให้บริการในเรื่องความสะดวกใน
การติดต่อกับบริษัทระยะเวลาและความเหมาะสมของขัน้ ตอนในการ
ให้บริการ
4.2.4 ข้อมูลความไว้วางใจ
จากผลการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ความไว้ว างใจภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยผู้ใ ช้บ ริก าร
เครือข่าย AIS และ True Move ให้ความสาคัญทางด้านความเมตตา
โดยมีความมันใจว่
่ าผูใ้ ห้บริการจะแจ้งเตือนการจ่ายค่าบริการล่าช้าด้วย
ความสุภาพและมันใจว่
่ าผูใ้ ห้บริการจะไม่ตดั สัญญาณทันทีแม้ว่ามีการ
ช าระค่าบริการล่ าช้า ส่ ว นผู้ใช้บริการเครือ ข่า ย Dtacให้ค วามส าคัญ
ทางด้านความสามารถโดยมีความมันใจว่
่ าผูใ้ ห้บริการจะสามารถรักษา
คุณภาพสัญญาณได้แม้มผี ใู้ ช้บริการเพิม่

อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.3.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที ่ 3 จากผลการศึกษา
พบว่า ยอมนับสมมติฐาน แสดงว่า ปั จจัยความพึงพอใจด้านลักษณะ
ทางกายภาพ,พนักงาน และด้านกระบวนการการให้บริการ มีอทิ ธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.3.4 ผลการทดสอบสมมติ ฐานที ่ ผลการศึกษา พบว่า
ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ปั จจัย ความไว้ว างใจ มีอิทธิพลต่ อความ
จงรั ก ภั ก ดี ข อ งลู ก ค้ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร อิ น เ ทอ ร์ เ น็ ต บ น มื อ ใ น เข ต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.3.5 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที ่ 5 จากผลการศึกษา
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร ด้านความ
ปลอดภัย, ชื่อเสียง และ ด้านการบริการ, การเข้าถึงบริการ มีอทิ ธิพล
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าปั จจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อ
ความจงรักภัก ดีข องลูกค้า ผู้ใ ช้บริการอิน เทอร์เ น็ ต บนมือ ถือ ในเขต
กรุงเทพมหานครมากทีส่ ุดได้แก่ ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรในด้านด้าน
ความปลอดภัยและชื่อเสียง และ ด้านการบริการและการเข้าถึงบริการ
มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือ ถือ
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1.1
ความจงรักภักดีของ
t
ปัจจัย
ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ
อิ นเทอร์เน็ ตบนมือถือใน
เขตกรุงเทพมหานคร
สัมประสิท ความคลาด
ธิการ
เคลือ่ น
์
ถดถอย มาตรฐาน b
(β)
P-Value

4.2.5 ข้อมูลภาพลักษณ์องค์กร
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดย
เครือข่าย AIS True Move และDtac ให้ความสาคัญทางด้านการเข้าถึง
การให้บ ริก ารในเรื่อ งมีช่ อ งทางการเข้า ถึงบริการได้ห ลายช่ อ งทาง
สัญ ลัก ษณ์ แ ละศู น ย์ บ ริก ารมีค วามโดดเด่ น สัง เกตง่ า ยและมีส าขา
ศูนย์บริการครอบคลุมพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
4.2.6 ข้อมูลความจงรักภักดี
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ความจงรัก ภัก ดีภ าพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยให้
ความสาคัญทางด้านการเปลีย่ นตราสินค้า โดยผูต้ อบแบบสอบถามทัง้
3 เครือ่ งข่าย มีแนวโน้มทีจ่ ะย้ายเครือข่ายหากคู่แข่งมีโปรโมชันที
่ ด่ กี ว่า
รองลงมามีแนวโน้มทีจ่ ะย้ายเครือข่ายหากพบปั ญหาด้านสัญญาณ
5.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
4.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คูณ
์
4.3.1 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที ่ 1 จากผลการศึกษา
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ปั จจัยการรับรูค้ ุณภาพสินค้าและการ
บริการ ด้านการตอบสนอง การให้ค วามมันใจ
่ และ ด้านความคุ้มค่ า
ความเอาใจใส่ มีอิท ธิพ ลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องลู ก ค้า ผู้ใ ช้บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.3.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที ่ 2 จากผลการศึกษา
พบว่า ยอมรับสมมติฐาน แสดงว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการบริการและพนักงาน มี

ค่าคงที่ (a)

3.593 154.2 .000
29

ภาพลักษณ์
.496
.278 11.32 .000
องค์กร
8
*
- ด้านชือ่ เสียง
.198
.111
และ
4.203 .000
ความ
*
ปลอดภัย
- ด้านการ
บริการและ
การเข้าถึง
การบริการ
R =.575a, R Square =.331, Adjust R Square = .312
Std. Error of Estimate =.466, F = 17.44
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ตารางที่ 1.1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิการ
์
ถดถอยพหุคณ
ู ของปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร

สินค้าของบริษทั นัน้ ๆ โอกาสของความจงรักภักดีกบั บริษทั นัน้ จะอยู่ใน
ระดับทีส่ งู ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [22] ทาการวิจยั เรื่อง ทัศนคติ
และความพึง พอใจที่ม ีผ ลต่ อ ความภัก ดีใ นการใช้บ ัต รสมาชิก M
Generation ของผูบ้ ริโภคโรงภาพยนตร์ เครือ เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ทางด้ า นกระบวนการ ด้ า นบุ ค คล ด้ า นลัก ษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีในการใช้บตั รสมาชิก M Generation ของ
ผู้ บ ริ โ ภค โ ร งภา พ ย น ต ร์ เครื อ เมเจ อ ร์ ซี นี เพ ล็ ก ซ์ ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร
จากการทดสอบสมมติ ฐานที่ 4 ปั จจัยความไว้วางใจ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยความไว้วางใจ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับความไว้วางใจของ
[23] ทีก่ ล่าวไว้ว่า ความไว้เนื้อเชือ่ ใจคือ สิง่ ทีส่ าคัญขององค์การเพราะ
ความไว้เนื้อเชือ่ ใจทาให้องค์การสามารถแข่งขันได้กบั องค์การอื่น ๆ
เพราะความไว้เนื้อเชือ่ ในไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ[24] ทาการวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจและความไว้วางใจ
ของลูกค้าทีม่ ผี ลต่อความภักดีของ ธนาคารออมสิน สาขาสันกาแพง ผล
วิจยั พบว่า ผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจ เกีย่ วกับ
ความปลอดภัย ความน่ าเชือ่ ถือและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของธนาคาร
ออมสินมีความสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้าของธนาคารออมสิน
สาขาสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการทดสอบสมมติ ฐานที่ 5 ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรมี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรใน
ด้านความปลอดภัยและชือ่ เสียง และด้านการเข้าถึงและการบริการ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์องค์กร
[13] ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์องค์กรเป็ นเครือ่ งมือในการวางกลยุทธ์
อย่างหนึ่งทีม่ คี ่ามากสาหรับหน่วยงาน นอกจากช่วยให้บริษทั บรรลุ
จุดมุง่ หมายในระยะยาวแล้วยังช่วยในแง่การแข่งขันทางการตลาดอีก
ด้วย
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ทฤษฎีฐานทรัพยากร
(Resource-Based Theory) ซึง่ พิจารณาชือ่ เสียงขององค์กรว่า เป็ นสิง่
ทีก่ ่อให้เกิดคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้จากการเสริมสร้างการสนับสนุน
(Support) ความภักดี (Loyalty) และการสนับสนุนเชิงแนะนาหรือแก้
ต่าง (Advocacy) ให้เกิดขึน้ จากกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึง่ แสดง
ออกมาได้หลายลักษณะ เช่น ผูค้ นสนใจสมัครเข้ามาเป็ นพนักงาน
ผูบ้ ริโภคอยากซือ้ สินค้า สถาบันการเงินยินดีให้กดู้ อกเบีย้ ต่าเพือ่ การ
ลงทุน นักลงทุนต้องการซือ้ หุน้ และสอดคล้องกับรายงานจากการวิจยั
ชือ่ เสียงองค์กรโดย[25] และเป็ นไปในทิศทางเดีย่ วกับงานวิจยั ของ[26]
ทาการศึกษาเรือ่ ง ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมทีส่ ่งผลต่อความ
ภักดีของผูใ้ ช้บริการไปรษณียด์ ่วนพิเศษในประเทศ
ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์องค์กร ด้านชือ่ เสียง
และด้านการบริการ ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริการไปรษณียด์ ่วน
พิเศษในประเทศ

5.) สรุปผลการวิ จยั
จากการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยการรับรูค้ ุณภาพสินค้าและการ
บริการ มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ต
บนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยการรับรู้
คุณค่าสินค้าและการบริการ ด้านการตอบสนอง การให้ความมันใจ
่ และ
ด้านความคุม้ ค่า ความเอาใจใส่ มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
ผู้ใ ช้บ ริก ารอิน เทอร์ เ น็ ต บนมือ ถือ ในเขตกรุ ง เทพมหานครอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [18] ที่
กล่าวว่า การรับรู้ด้านคุ ณภาพคือ การที่ผู้ให้บริการส่ งต่อสินค้า และ
บริก ารที่ม ีคุ ณภาพให้แ ก่ ผู้บ ริโ ภคซึ่ง คุ ณค่ า ที่ร บั รู้ด้านคุ ณ ภาพเป็ น
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุดทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคและ
สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ [19] ทาการวิจยั เรื่อ ง การรับรู้คุ ณภาพ
บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร
ออมสิน สาขาสานักราชดาเนิน ผลวิจยั พบว่า การรับรูค้ ุณภาพบริการ
ด้า นความใส่ ใ จลู ก ค้า ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริก าร และการ
ตอบสนองลู ก ค้า ส่ ง ผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีใ นการใช้บ ริก าร ด้า น
พฤติกรรม ด้านทัศนคติ และความจงรักภักดีในการใช้บริการโดยรวม
ในทิศทางบวก ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
จากการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทาง มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
ในเขตกรุง เทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนให้บริการ และพนักงาน มี
อิทธิพลต่ อความจงรักภักดีข องลูกค้าผู้ใช้บริการอิน เทอร์เน็ ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ[20] กล่าว่า ความภักดี
ต่อตราสินค้า สามารถเกิดจากความชอบในตัวสินค้าเมือ่ ได้ซ้อื สินค้ามา
ใช้และเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้า ซึ่งต่อมาก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้ารายนัน้ ซึ่งการซื้อซ้าเป็ นส่วนประกอบ
หนึ่งของความจงรักภักดีของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ[21] ทา
การวิจยั เรื่อ งปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริการที่มผี ลต่ อ ความ
จงรักภักดีของผู้บริโภควัยทางานในการเลือกใช้ธุรกิจบริการเครือข่าย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ และด้านบุค คลากร มีผ ลต่ อ ความจงรักภักดีต่ อ ความ
จงรักภักดีของผู้บริโภควัยทางานในการเลือกใช้ธุรกิจบริการเครือข่าย
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 3 ปั จจัย ความพึงพอใจ มี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยความพึงพอใจ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ พนักงาน และด้านกระบวนการการให้บริการ มี
อิทธิพลต่ อความจงรักภักดีข องลูกค้าผู้ใช้บริการอิน เทอร์เน็ ต ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจของ
[8] ได้กล่าวว่า เมือ่ ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิ จยั ไปใช้
จากผลการศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้าผูใ้ ช้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรใน ด้านความปลอดภัยและชื่อเสียง และด้าน
การเข้า ถึง และการบริก าร มีอิท ธิพ ลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องลู ก ค้า
ผู้ใช้บริการอิน เทอร์เน็ ตบนมือถือ ในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุ ด
อาจเป็ น ผลมาจากการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคในยุ ค
ปั จจุบ ัน ที่นิ ย มใช้บริการผ่ านช่อ งทางดิจิทลั มากขึ้น ผู้บริโ ภคเปลี่ย น
บทบาทจากผูเ้ สพข้อมูลเพียงอย่างเดียวมาเป็ นทัง้ ผูร้ บั และผูส้ ่งสาร เมือ่
มีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ได้ก็มกี ารโพสผ่ านสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ
และเมื่อมีประสบการณ์ท่ดี กี ็จะนิยมรีววิ สินค้าประกอบกับผู้บริโภคใน
ยุคปั จจุบนั นิยมเปรียบเทียบราคาและหาข้อมูลสินค้าก่อนการซื้อ ดังนัน้
จึงเปรียบเสมือนการส่งต่อข้อมูลแบบปากต่อปากจากผูใ้ ช้บริการ ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างยิง่ ต่อภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น หาก
ผู้ใช้บริการต้อ งการใช้บริการอิน เทอร์เน็ ต บนมือ ถือ ก็จะมีการไปหา
ข้อ มูล ว่ าเครือ ข่ายใดมีค วามน่ า สนใจ สัญ ญาณมีคุ ณ ภาพ จากโลก
ออนไลน์ หากมีคนมาแนะนาเครือข่ายเดียวกันหลายคน ก็มแี นวโน้มว่า
ผูใ้ ช้บริการจะหันไปสนใจใช้บริการเครือข่ายนัน้ โดยมีผลวิจยั พบว่า คน
บนโลกออนไลน์ จานวนมากเชื่อ คาแนะน าในการเลือ กซื้อ สิน ค้าและ
บริการจากเพื่อนในโลกออนไลน์เป็ นอย่างมากเห็นได้จากการตัง้ กระทู้
ต่างๆ[27] ดังนัน้ ผูใ้ ห้บริการควรให้ความสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์
ในการสื่อ สารภาพลักษณ์อ งค์กรทางด้านต่ างๆ ทัง้ ทางด้านชื่อ เสีย ง
ด้า นการบริการ และด้านอื่น ๆ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจนในใจผูบ้ ริโภคสร้างความ
มันใจแก่
่
ลูกค้า รวมถึงสร้างช่องทางในการเข้าถึงการบริการใหม่ๆให้
สามารถตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าได้อย่ างรวดเร็ว และเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการ เพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้
มาใช้บริการและรักษาฐานลูกค้าไว้ เพื่อผลกาไรของบริษทั อย่างยังยื
่ น
ในอนาคต
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ จากัดวงอยู่เพียงใน
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึง่ กลุ่มตัวอย่างอื่น ในต่างจังหวัดอาจมี
พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตและมีความคิดเห็นต่อปั จจัยในด้านต่าง ๆ
ทีม่ คี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ
เพือ่ ให้ทราบผลการศึกษาว่าในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร เพือ่ ให้สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขปั ญหาต่างๆได้
อย่างครอบคลุม ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ เพิม่ เติม
นอกเหนือจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเพือ่ งานวิจยั ทีก่ ว้างขวางสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทอ่ี านวยความสะดวกใน
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บทคัดย่อ
งำนวิจ ัย นี้ ไ ด้ น ำเทคโนโลยี IoT6 (Internet of Things with IPv6)
เพื่อออกแบบและประยุกต์กำรใช้งำนภำยในทีอ่ ยู่อำศัยทีส่ ำมำรถรักษำควำม
ปลอดภัยและแจ้งเตือนอัคคีภยั ได้ โดยได้นำอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยในปจั จุบนั เช่น
อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ไร้สำย รุ่น Zolertia Z1, อุปกรณ์ Raspberry Pi 3, อุปกรณ์
กล้ อ ง Pi NoIR, อุ ป กรณ์ เ ซ็ น เซอร์เปลวไฟ, อุ ป กรณ์ เซ็ น เซอร์แ ก๊ ส และ
อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว โดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สำย รุ่น
Zolertia Z1 จะมีกำรอ้ำงอิงตำแหน่ งด้วย IPv6 ซึ่งถือว่ำเป็ นโพรโทคอลที่ม ี
ข้อดีหลำยประกำรและรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่ำงๆ ผ่ำนอุปกรณ์
Raspberry Pi 3 เพื่อส่งต่อไปยังคลำวด์แพลตฟอร์ม (Ubidots) และเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้, แก๊สรัว่ หรือตรวจพบผูบ้ ุกรุก ระบบก็จะทำกำรถ่ำยภำพ
และอัพ โหลดภำพขึ้น Amazon Simple Storage Services เพื่ อท ำกำรแจ้ง
เตือนไปยังผูใ้ ช้งำนผ่ำนอีเมลหรือข้อควำมสัน้ ได้ทนั ท่วงที
คาสาคัญ: ระบบควำมปลอดภัยบ้ำนอัจฉริยะ, เซ็นเซอร์ไร้สำย, อินเทอร์เน็ต
สำหรับทุกสิง่ , อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุน่ ทีห่ ก, คลำวด์แพลตฟอร์ม

1) บทนา
เทคโนโลยี IoT6 [1] เป็ นอีกเทคโนโลยี ที่มคี วำมทัน สมัยและ
น่ำสนใจ เพรำะในอุปกรณ์ทม่ี ขี นำดเล็กแต่สำมำรถเชือ่ มต่อกับเครือข่ำย
อิน เทอร์เน็ ต บนไอพีรุ่น ที่ห กและส่ งข้อ มูล ที่ไ ด้ร ับ กำรตรวจวัด จำก
เซ็นเซอร์ต่ำงๆมำกมำยหลำยชนิด อัพโหลดขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตได้
หลำกหลำยแพลตฟอร์มโดยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ได้ตรวจวัดได้ทุกที่
ทุกเวลำ
โดยในงำนวิจยั นี้ได้นำอุปกรณ์ IoT6 มำติดตัง้ ภำยในบ้ำนและ
นำมำช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งำนเมือ่ เกิด 2 เหตุกำรณ์ หลักๆ อย่ำงแรกคือ
กรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์แก๊สรัว่ ซึ่งเมือ่ Z1 ตรวจจับเจอแก๊สรัวออกมำ
่
จะ
ทำกำรแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งำนผ่ำนอีเมลและข้อควำมสัน้ อย่ำงทีส่ องคือ
Z1 ติดตัง้ เซ็น เซอร์ส ำมำรถแจ้ งเตือ นหำกเกิดผู้บุ กรุกภำยในบ้ำนใน
เวลำที่เรำไม่อยู่บ้ำนและตรวจพบกำรเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำกำรถ่ำยรูป
และส่งภำพขึน้ ไปยังคลำวด์เพือ่ ให้ผใู้ ช้งำนสำมำรถตรวจเช็คได้ในทันที

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.

2) เครื่องมือและเทคโนโลยี
2.1) Zolertia Z1
Zolertia Z1 [2] แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม มี เ ป้ ำ ห ม ำ ย เพื่ อ พั ฒ น ำ
แพลตฟอร์มสำหรับเครือข่ำยเซ็นเซอร์ไร้สำย [3] (WSN) สือ่ สำรบนโพร
โทคอล 6LoWPAN ซึ่งทำให้อุ ป กรณ์ ข นำดเล็กที่มขี ้อ จำกัด สำมำรถ
สื่อ สำรด้ ว ย IPv6 ได้ , มีก ำรท ำงำนแบบ Hop-by-hop, มีเซ็ น เซอร์
อุ ณ หภู ม ิแ ละเซ็ น เซอร์ว ัด ควำมเอี ย งในตัว และสำมำรถเชื่อ มต่ อ
เซ็นเซอร์ภำยนอก เพือ่ ตรวจจับค่ำจำกสภำพแวดล้อมจริงได้
2.2) เซ็นเซอร์
ในงำนวิจยั นี้จะนำเซ็นเซอร์เปลวไฟ เซ็นเซอร์แก๊ส เซ็นเซอร์
อุณหภูมแิ ละควำมชืน้ และเซ็นเซอร์ตรวจจับควำมเคลือ่ นไหวมำใช้
2.2.1) เซ็นเซอร์เปลวไฟ
เซ็ น เซอร์ ต รวจจับ เปลวไฟโดยใช้ ก ำรท ำงำนของแสง
อินฟรำเรด สำมำรถแสดงผลกำรทำงำนได้ทงั ้ ในรูปของสัญญำณดิจติ อล
(ให้ค่ำ 0 หรือ 1 เพื่อแสดงค่ำทีต่ รวจจับได้) และสัญญำณอนำล็อก (ให้
ค่ำสัญญำณเพือ่ ใช้ประมวลผลต่อ)

Keywords: Smart Home Security Systems, Wireless Sensor Network,
Internet of Things, Internet Protocol version 6, Cloud Platform
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2.2.2) เซ็นเซอร์แก็ส MQ-2
MQ-2 เป็ น เซ็น เซอร์ต รวจสอบปริมำณ ก๊ำซไวไฟและควัน
เช่น แอลพีจ,ี มีเทน, แอลกอฮอล์, ไฮโดรเจน และควันในอำกำศ ซึง่ เมือ่
เรำเริม่ จ่ำยพลังงำนให้ MQ-2 จะทำให้เกิดควำมร้อนขึ้นที่ขดลวด เมื่อ
ก๊ำซไวไฟต่ำงๆ เข้ำมำทำปฏิกริ ยิ ำจะทำให้ค่ำควำมต้ำนทำนลดลง ซึ่ง
ค่ำจะวัดได้จำกควำมต้ำนแปรผกผันกับปริมำณของแก็สทีเ่ กิดขึน้
2.2.3) เซ็นเซอร์อุณหภูมแิ ละควำมชืน้
เป็ น อุ ป กรณ์ ท่ีใช้ส ำหรับ วัด อุ ณ หภูม ิ โดยจะเปลี่ย นระดับ
อุณ หภูมเิ ป็ น สัญ ญำณไฟฟ้ ำ และค่ ำควำมชื้น โดยควำมชื้น นี้มำจำก
ควำมชื้นสัมพันธ์ ซึ่งหมำยถึง อัตรำส่วนของปริมำณไอน้ ำทีม่ อี ยู่จริงใน
อำกำศต่อปริมำณไอน้ำทีจ่ ะทำให้อำกำศอิม่ ตัว ณ อุณหภูมเิ ดียวกัน ซึ่ง
ค่ำควำมชืน้ สัมพันธ์จะแสดงในรูปของร้อยละ (%) มีหน่วยเป็น %RH
2.2.4) เซ็นเซอร์ตรวจจับควำมเคลือ่ นไหว [4][5]
เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตรวจจับควำมเคลื่อนไหวด้วยกำรวัดควำม
ร้อนจำกกำรเปลี่ยนแปลงรังสีอนิ ฟรำเรดทีป่ ล่อยออกมำจำกวัตถุนัน้ ๆ
แล้วนำมำแปลงเป็ นค่ำสัญญำณไฟฟ้ำเพือ่ ใช้งำน
2.3) Ubidots [6]
คลำวด์แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนำทีจ่ ะช่วยในกำรสร้ำงแอป
พลิเคชัน ซึ่งเก็บ ข้อ มูล จำกกำรตรวจวัด ของเซ็ น เซอร์ ม ำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีคุณสมบัตทิ ่หี ลำกหลำย สำมำรถแสดงค่ำบนหน้ำเว็บ
แจ้งเตือนผ่ำนข้อควำมสัน้ และอีเมลได้
2.4) Amazon Simple Storage Services [7]
คลำวด์แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับเก็บรูปถ่ำยไว้บนอินเทอร์เน็ต
โดย Raspberry Pi โดยจะอัพโหลดรูปถ่ำยขึน้ ไปทันทีทม่ี กี ำรถ่ำยรูป
2.5) Boto3 [8]
เป็ นชุดพัฒนำซอฟต์แวร์ของ Amazon Web Services ที่ช่วย
ในกำรใช้งำนบริกำรต่ำงๆของ Amazon ทำให้สำมำรถใช้งำน Amazon
Simple Storage Services ได้ง่ำยขึ้น สำมำรถใช้ภ ำษำไพธอนในกำร
เขียนได้
2.6) Raspberry Pi 3
อุปกรณ์ขนำดเล็กสำมำรถติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ำรและใช้งำนได้
เหมือ นคอมพิว เตอร์ ท ัว่ ไป ใช้ ร ะบบปฏิบ ัติ ก ำร Raspbian ซึ่ ง เป็ น
ระบบปฏิบตั กิ ำรทีม่ ำจำกผูผ้ ลิตเอง
2.7) กล้อง Pi NoIR [9][10]
กล้อ งส ำหรับ เชื่อ มต่ อ กับ Raspberry Pi มีค วำมละเอีย ด 8
ล้ำนพิก เซล แบบไม่ต ัด ตัว กรองแสงอิน ฟรำเรดออก ท ำให้ส ำมำรถ
ถ่ำยรูปได้ในตอนกลำงคืน โดยต้องใช้ร่วมกับแสงอินฟรำเรด สำมำรถ
เขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi เพือ่ สังงำนได้
่
2.8) ระบบปฏิบตั กิ ำร Contiki
ระบบปฏิบตั ิกำรแบบโอเพนซอร์สสำหรับ Internet of Things
โดยรองรับ กำรใช้ พ ลัง งำนต่ ำ เพื่ อ สื่อ สำรบนอิน เทอร์เน็ ต รองรับ
มำตรฐำนไอพีรุ่นที่ส่แี ละไอพีรุ่น ที่ห ก พร้อมทัง้ มำตรฐำนเครือข่ำยไร้
สำยพลังงำนต่ำ เช่น 6LoWPAN [11], RPL และ CoAP สำมำรถนำไป
พัฒ นำต่ อ ได้ง่ำย เพรำะเขีย นด้วยภำษำซี และยังมีโปรแกรมจำลอง
Cooja Simulator ทีส่ ำมำรถทำกำรจำลองระบบเครือข่ำยได้
2.9) ไอพีรุ่นทีห่ ก
กำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็ นต้องมีโพรโทคอลเครือข่ำยซึ่ง

จะบอกที่อยู่ในกำรส่งข้อมูลจำกเว็บ ไซต์ ไอพีรุ่นทีส่ ่นี นั ้ มีมจี ำนวนทีอ่ ยู่
ไอพีทจ่ี ำกัด ซึ่งจะต้องเปลีย่ นเป็นไอพีรุ่นทีห่ กอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ กำร
สำรวจของกูเกิลพบว่ำไอพีรุ่นทีห่ กได้รบั กำรยอมรับเพิม่ ขึน้ เป็ นเท่ำตัว
ทุกๆ 9 เดือน
2.10) IPv6 Transition Mechanism (6in4)
เป็ นกระบวนกำรเปลีย่ นผ่ำนไอพี เพื่อแก้ปญั หำกำรขำดแคลน
ไอพีรุ่นทีห่ กจำกผูใ้ ห้บริกำร โดยใช้วธิ กี ำรทำอุโมงค์ 6in4 ซึง่ วิธกี ำรนี้ยงั
สำมำรถแก้ปญั หำเรำเตอร์ทไ่ี ม่รองรับไอพีรุ่นทีห่ กได้อกี ด้วย วิธกี ำรแก้
คือกำรเพิ่มเรำเตอร์ท่รี องรับทัง้ ไอพีรุ่น ที่ห กและไอพีรุ่น ที่ส่ี และสร้ำง
อุโมงค์ 6in4 ขึ้นจำกเรำเตอร์กบั ปลำยอุโมงค์แห่งหนึ่งในอินเทอร์เน็ ต
ของไอพีรุ่นทีห่ ก ซึง่ เป็นวิธที น่ี ิยมและง่ำยต่อกำรทำมำกทีส่ ุด
2.11) TunnelBroker.net [12]
เป็นเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริกำรในกำรทำอุโมงค์ไอพีรุ่นทีห่ ก สำหรับผู้
ทีม่ แี ต่ไอพีรุ่นทีส่ ่ี แล้วต้องกำรจะใช้ไอพีรุ่นทีห่ ก กำรทำอุโมงค์จะทำให้
ไอพีรุ่นทีห่ กสำมำรถวิง่ ผ่ำนเครือข่ำยทีเ่ ป็นไอพีรุ่นทีส่ ไ่ี ด้
โดย Zolertia Z1 เป็ นอุปกรณ์ท่ที ำกำรสื่อสำรบนไอพีรุ่นที่หก
ซึง่ ภำยในห้องทดลองของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ ยังใช้ไอพีรุ่นทีส่ ่ี
อยู่ จึงจำเป็นต้องใช้บริกำรของ TunnelBroker.net ในกำรใช้งำนไอพีรุ่น
ทีห่ ก
3) ขัน้ ตอนการทางาน
3.1) กำรเตรียมกำร
เตรีย มกำรอุ ป กรณ์ และตัง้ ค่ ำพื้น ฐำนส ำหรับ ใช้งำนอุ ป กรณ์
Zolertia Z1 ในกำรส่งค่ำไปยัง Ubidots
3.1.1) ติดตัง้ Contiki
ดำวน์ โหลดระบบปฏิบตั ิกำร Contiki และติด ตัง้ โปรแกรม
msp430 บ น Raspberry Pi เพื่ อ ใช้ ใน ก ำร ติ ด ตั ้ ง โป รแ ก ร ม บ น
Zolertia Z1
3.1.2) ทำอุโมงค์ไอพีรุ่นทีห่ กให้เชือ่ มต่อมำที่ Raspberry Pi
สมัครใช้งำนเว็บไซต์ TunnelBroker.net เพื่อขอใช้งำนไอพี
รุ่นทีห่ กผ่ำนไอพีสำธำรณะรุ่นที่สท่ี ่ใี ช้งำนอยู่ ซึ่งจำเป็ นต้องเปิ ดพอร์ท
ICMP และโพรโทคอล 41 เพื่อให้แพ็กเกจไอพีรุ่นทีห่ กสำมำรถวิง่ ผ่ำน
เครือข่ำยทีเ่ ป็นไอพีรุ่นทีส่ ไ่ี ด้
3.1.3) สมัครใช้งำนและตัง้ ค่ำ Ubidots
สมัค ร Ubidots คลำวด์แพลตฟอร์ม , สร้ำงตัว แปรส ำหรับ
เตรียมรับข้อมูลจำกเซ็นเซอร์, สร้ำงหน้ำต่ำงกำรแสดงผลของเซ็นเซอร์
ที่ห น้ ำ Dashboard และท ำกำรตัง้ ค่ ำ Events ส ำหรับ กำรแจ้ง เตื อ น
ข้อควำมสัน้ และอีเมลไปยังผูใ้ ช้งำน
3.1.4) สมัครใช้งำน Amazon Simple Storage Services
สมัค ร Amazon Simple Storage Services, สร้ำ งคลัง เก็ บ
ข้อมูลเพือ่ เก็บข้อมูลรูปภำพทีถ่ ่ำยรูปจำกกล้อง Pi NoIR, สร้ำง Access
Key ของ Amazon เพื่อ ใช้ในกำรยืน ยัน ตัว ตน และท ำกำรเชื่อ มต่ อ
อุป กรณ์ Raspberry Pi กับ Amazon โดยเข้ำไปตัง้ ใน AWS IoT เพื่อ
ลงทะเบียนอุปกรณ์ Internet of Things
3.2) กำรติดตัง้
ทำกำรตัง้ ค่ำอุปกรณ์และเชือ่ มต่อดังรูปภำพภำยในห้องทดลอง
ดังรูปที่ 3.1
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รูปที่ 3.1 การทางานของระบบเครือข่าย
3.2.1) กำรตัง้ ค่ำจำก Ubidots Client (Z1) เพื่อส่ งข้อ มูล ไป
ยัง Border Router (Z1)
เริม่ จำกทำกำรติดตัง้ Ubidots Client บนอุปกรณ์ท่ตี ้องกำร
รับค่ำโดยกำรแก้ไขค่ำของ VARIEABLE KEY ให้ตรงกับที่ได้ตงั ้ ค่ำไว้
ในเว็บไซต์ Ubidots ในทุกๆอุปกรณ์ทจ่ี ะทำกำรติดตัง้
ติดตัง้ Border Router โดยเชื่อมต่ อกับ Raspberry Pi ผ่ ำน
พอร์ ท USB เพื่ อ เป็ นทำงผ่ ำ นของข้อ มู ล และจ่ ำ ย พลัง งำนให้ ก ับ
Zolertia Z1
3.2.2) กำรส่ ง ข้ อ มู ล จำก Border Router (Z1) [13] ไปที่
Raspberry Pi
ตัว Border Router จะทำหน้ำทีค่ น้ หำ Z1 ตัวอื่นๆและจัดหำ
เส้น ทำงในกำรเชื่อมต่อ โดย Border Router จะรู้ไอพีรุ่น ที่ห กของตน
จำกกำรกำหนด Prefix ให้ ซึ่งในกรณี น้ี จะใช้ IPv6 Prefix Routes ที่
ได้มำจำกกำรทำอุโมงค์ไอพีรุ่นทีห่ กบนเว็บไซต์ TunnelBroker.net และ
ท ำหน้ ำ ที่ส่ ง ข้อ มู ล ผ่ ำ นสำย USB ไปยัง Raspberry Pi เพื่ อ ท ำกำร
เชื่อมต่อออกไปยังเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและส่งข้อมูลขึน้ ไปยังเว็บไซต์
Ubidots
3.2.3) กำรตัง้ ค่ำบน Raspberry Pi 3 เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง
เรำเตอร์
บน Raspberry Pi นัน้ จะทำหน้ ำที่เป็ น ทำงผ่ ำนของข้อ มูล
จำก Zolertia Z1 ที่ติดตัง้ โปรแกรม Border Router อย่ ำงแรกนัน้ ต้อ ง
ท ำ ก ำ ร ตั ้ ง ค่ ำ บ น Raspberry Pi โด ย บ น Raspberry Pi จ ะ มี 3
อินเทอร์เฟส ดังนี้
1.อิน เทอร์เฟส eth0 ใช้ส ำหรับ รับ ไอพี ที่ท ำงสถำบัน ฯท ำ
กำร NAT กับไอพีรุ่นทีส่ แ่ี บบสำธำรณะ เพือ่ ใช้ออกสู่อนิ เทอร์เน็ต [14]
2.อินเทอร์เฟสเสมือน tun0 ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ำยไอพี

รุ่นที่หกบนเครือข่ำยบุคคลไร้สำยพลังงำนต่ำของอุปกรณ์ Zolertia Z1
ทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็นขอบ Border Router เพือ่ เชือ่ มต่อกับอินเทอร์เฟส eth0
3.อินเทอร์เฟสเสมือน he-ipv6 ใช้สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ำย
ไ อ พี รุ่ น ที่ ห ก ที่ วิ่ ง ผ่ ำ น เค รื อ ข่ ำ ย ไ อ พี รุ่ น ที่ สี่ จ ำ ก เว็ บ ไ ซ ต์
TunnelBroker.net เพื่อ ให้ Raspberry Pi สำมำรถออกสู่ อิน เทอร์เน็ ต
ผ่ำนระบบเครือข่ำยไอพีรุ่นทีห่ กได้
จำกนัน้ ให้ตงั ้ ค่ำตำรำงไอพีเพื่อให้กำรส่งแพ็กเกจสำมำรถวิง่
ไปถึงปลำยทำงที่กำหนดได้ โดยกำรตัง้ ค่ำให้ ยอมรับ ในทุกช่อ งทำง
ทัง้ กำรน ำเข้ำ , กำรส่ ง ต่ อ และกำรน ำออกของแพ็ ก เกจ ตั ง้ ค่ ำ ให้
อินเทอร์เฟส eth0 สำมำรถส่งต่อแพ็กเกจไปทีอ่ นิ เทอร์เฟสเสมือน tun0
และตัง้ ค่ ำ ให้ อิน เทอร์เฟสเสมือ น tun0 ส่ ง ต่ อ กลุ่ ม ข้อ มู ล กลับ ไปที่
อินเทอร์เฟส eth0 ได้เช่นกัน [15] ตัง้ ค่ำให้อนิ เทอร์เฟส eth0 ทำหน้ำที่
จัดหำเส้นทำงให้กบั เครือข่ำยภำยใน และเข้ำไปทำกำรแก้ไขไฟล์ระบบ
ให้สำมำรถส่งต่อแพ็กเกจไอพีรุ่นทีห่ กได้
3.2.4) กำรตัง้ ค่ ำบนเรำเตอร์ เพื่อ เชื่อ มต่ อ ไปยังเว็บ ไซต์
TunnelBroker.net
จำกเรำเตอร์ไปยัง TunnelBroker.net นัน้ จะเชื่อมต่ อไปยัง
อินเทอร์เน็ตผ่ ำนเครือข่ำยไอพีรุ่นที่ส่ี โดยต้องตัง้ ค่ำที่เรำเตอร์ให้เปิ ด
กำรใช้งำนสองส่วนคือ
1. โพรโทคอล 41 ไว้เพื่อ เป็ น กำรเปิ ดอนุ ญ ำตส ำหรับ กำร
เพิม่ พืน้ ทีบ่ นส่วนหัวของไอพีรุ่นทีส่ เ่ี พือ่ ห่อหุม้ แพ็กเกจไอพีรุ่นทีห่ ก
2. พอร์ท ICMP เพื่อให้ทำงเซิร์ฟเวอร์สำมำรถตอบกลับมำ
ยัง Raspberry Pi ได้
ซึ่ ง เมื่ อ ท ำตำมทั ง้ 2 อย่ ำ งนี้ จ ะสำมำรถใช้ บ ริ ก ำรของ
TunnelBroker.net ได้ และจะได้รบั ไอพีรุ่นที่ห กมำใช้งำน ซึ่งสำมำรถ
เข้ำใช้งำนได้กบั ทุกเว็บไซต์ทร่ี องรับไอพีรุ่นทีห่ ก
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3.2.5) จำกเว็บไซต์ TunnelBroker.net ไปยัง Ubidots
ข้อ มูล จำกเว็บ ไซต์ TunnelBroker.net นัน้ เมื่อ เชื่อ มต่ อ ไป
Ubidots จะเชื่อมต่อไปด้วยไอพีรุ่น ที่หกที่ออกมำจำกอุโมงค์ไอพีรุ่น ที่
หก ซึ่ ง ข้อ มูล ของแพ็ ก เกจจำก Border Router จะถู ก คลำยออกใน
ขันตอนนี
้
้และส่งต่อไปด้วยเครือข่ำยไอพีรุ่นทีห่ ก
3.2.6) Ubidots ส่งค่ำกลับยัง Raspberry Pi 3
เมือ่ เกิดกรณีทต่ี อ้ งกำรจะถ่ำยภำพ Ubidots จะส่งค่ำกลับมำ
ยัง Raspberry Pi 3 ซึ่ง ทำงฝ งั ่ Raspberry Pi 3 จะต้อ งรัน โปรแกรม
เพือ่ รอรับค่ำทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพือ่ เป็นเงือ่ นไขของกำรถ่ำยรูป
3.2.7) Raspberry Pi 3 สัง่ ให้ก ล้อ งถ่ ำ ยรูป และอัพ โหลด
รูปภำพขึน้ ไปยัง Amazon Simple Storage Services
ท ำกำรเชื่อ มต่ อ กล้อ ง Pi NoIR เข้ำ กับ ตัว Raspberry Pi
และเข้ำไปตัง้ ค่ำทีร่ ะบบปฏิบตั กิ ำรให้เปิดกำรใช้งำนกล้อง Pi NoIR
และเขียนโปรแกรมด้วยภำษำไพธอน สังให้
่ รบั ค่ำของตัวแปร
ที่จ ะใช้ในกำรถ่ ำยรูป บนเว็บ ไซต์ Ubidots เมื่อ มีค่ ำที่เปลี่ย นไป ตัว
โปรแกรมจะสังให้
่ กล้อง Pi NoIR ถ่ำยรูปในทันที ซึ่งเมื่อถ่ำยเสร็จแล้ว
Raspberry Pi จะทำกำรอัพ โหลดภำพถ่ ำยขึ้น ไปยัง Amazon Simple
Storage Services ในทัน ที หลัง จำกนั ้น จึง ลบไฟล์ รูป ภำพออกจำก
เครื่อง เพื่อไม่ให้หน่ วยควำมจำภำยในเครื่องเต็ม และผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำ
มำตรวจสอบรูปภำพได้ตลอดเวลำ
3.2.8) เว็บไซต์ Ubidots แจ้งเตือนมำยังผูใ้ ช้งำน
บนเว็บไซต์ Ubidots ทำกำรสร้ำง Events โดยกำรกำหนดค่ำ
จำกตัว แปร เมื่อ ถึงค่ ำที่ก ำหนด จะท ำกำรแจ้ง เตือ นในรูป แบบของ
ข้อควำมสัน้ และอีเมลมำยังผูใ้ ช้งำนได้

โดยจะท ำกำรติดตัง้ เซ็น เซอร์ต รวจจับ ควำมเคลื่อ นไหวไว้ท่ี
ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องนอน และที่โรงจอดรถ เพื่อตรวจจับควำม
เคลื่อนไหวตอนทีไ่ ม่มคี นอยู่บำ้ น ทำกำรติดกล้อง Pi NoIR ให้ถ่ำยรูปที่
ห้องรับแขกจนถึงประตูหน้ำบ้ำน, ห้องครัวจนถึงประตูหลังบ้ำน และที่
โรงจอดรถ และติดตัง้ เซ็นเซอร์เปลวไฟและแก็สไว้ทเ่ี ตำแก็สในห้องครัว
โดย Zolertia Z1 มีกำรทำงำนแบบ Hop-by-hop ตำมเส้นสีเหลือง แล้ว
เชือ่ มต่อไปที่ Border Router เพือ่ ส่งค่ำออกสู่อนิ เทอร์เน็ต ไปทีเ่ ว็บไซต์
Ubidots
4.1) สำมำรถทำกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยไอพีรุ่นทีห่ กแบบ
Hop-by-hop ได้สำเร็จ ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 การเชื่อมต่อแบบ hop-by-hop
4.2) สำมำรถตรวจสอบค่ ำของเซ็น เซอร์ได้ต ลอดเวลำ และ
สำมำรถตรวจสอบสถำนะของค่ำผ่ำนเว็บไซต์ Ubidots ได้ตลอดเวลำ
ดังรูปที่ 4.3

4) ผลการดาเนิ นงาน
นำอุปกรณ์ ตงั ้ ค่ำไว้ให้เรียบร้อยและน ำไปวำงในบ้ำนเพื่อเป็ น
กรณีศกึ ษำดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.3 ตรวจสถานะค่าจากเซ็นเซอร์
4.3) สำมำรถแจ้งเตือนผ่ำนอีเมลและข้อควำมมือถือ
เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้หรือแก๊สรัว่ สำมำรถแจ้งเตือน
ไปยังผูใ้ ช้งำนได้ในทันทีผ่ำนข้อควำมสัน้ หรืออีเมล ดังรูปที่ 4.4 และรูป
ที่ 4.5

รูปที่ 4.1 แผนผังการวางอุปกรณ์ ภายในบ้าน

รูปที่ 4.4 การแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์
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รูปที่ 4.8 รูปถ่ายหลังจาก Motion1 สามารถตรวจจับความ
เคลื่อนไหว

รูปที่ 4.5 การแจ้งมายังอีเมล

5) สรุปการดาเนิ นงาน
อุปกรณ์สำมำรถทำงำนร่วมกับเซ็นเซอร์ได้ดี สำมำรถตรวจจับ
ควำมเคลือ่ นไหวได้ สำมำรถตรวจจับแก็สทีร่ วและเปลวไฟได้
ั่
สำมำรถ
ส่ ง ค่ ำ ขึ้น เว็บ ไซต์ Ubidots ได้แ ละแจ้ง เตือ นมำยัง สมำร์ท โฟนผ่ ำ น
ข้อควำมสัน้ และอีเมลได้ตลอดเวลำ รวมถึงในส่วนของกำรถ่ำยรูปและ
อัพโหลดรูปภำพไปยัง Amazon Simple Storage Services ก็สำมำรถ
ทำงำนได้ดโี ดยไม่มปี ญั หำเช่นกัน แต่กำรจะนำไปใช้งำนจริงจำเป็นต้อง
มีไอพีรุ่นทีส่ แ่ี บบสำธำรณะในกำรใช้งำน ซึง่ กำรขอตำมบ้ำนเรือนอำจจะ
เป็ น ไปได้ย ำกและยังต้อ งเปิ ดพอร์ท ICMP และโพรโทคอล 41 หำก
ต้องกำรทำอุโมงค์ไอพีรุ่นทีห่ ก จึงทำให้ในตอนนี้สำมำรถทำกำรทดลอง
ได้เพียงภำยในแลปของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่ เท่ำนัน้

4.4) สำมำรถอัพ โหลดรูป ถ่ ำยขึ้น Amazon Simple Storage
Services
เมื่อถ่ ำยรูปแล้ว ก็ทำกำรอัพ โหลดรูปภำพขึ้น ไปยัง Amazon
Simple Storage Services เพื่อ ท ำกำรเก็บไว้ แล้ว จึงลบรูป ภำพออก
จำกอุปกรณ์ Raspberry Pi 3 เพื่อไม่ให้หน่ วยควำมจำในอุปกรณ์ เต็ม
ซึง่ สำมำรถอัพโหลดรูปถ่ำยได้ และสำมำรถลบรูปภำพหลังจำกอัพโหลด
ได้เช่นกัน ดังรูปที่ 4.6

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
งำนวิ จ ัย นี้ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ด้ ว ยควำมกรุ ณ ำจำก
ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.อรรณพ หมันสกุ
่ ล ที่ได้เขีย นโครงกำรเพื่อ ขอ
ทุนกำรศึกษำสำหรับกำรซื้ออุปกรณ์ Z1 มำให้ทดลองค้นคว้ำเพื่อใช้ใน
งำนวิจยั และคอยให้ค ำปรึก ษำ เสนอแนวคิด ต่ ำงๆ ช่ ว ยเหลือ แก้ไ ข
ข้อ บกพร่อ ง และควำมช่ ว ยเหลือ ในทุ ก ๆด้ำน ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
งำนวิจ ัย อย่ ำ งยิ่ง และขอแสดงควำมขอบคุ ณ ต่ อ คณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เอื้อเฟื้ อสถำนที่เพื่อใช้ใน
กำรวิจยั และทดลองใช้งำนอุปกรณ์จนงำนวิจยั นี้สำเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี

รูปที่ 4.6 Amazon Simple Storage Services
4.5) รูปภำพที่ถูกถ่ำยมีควำมคมชัดและสำมำรถระบุตวั ตน
ได้ว่ำเป็นใครทีเ่ ข้ำมำในห้อง ดังรูปที่ 4.7 และรูปที่ 4.8
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์เพื่อการจัดการพื้นทีก่ ารเกษตรของชุมชนวังยาง การศึกษานี้เริม่
จากการรวบรวมข้อมูลและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการพื้นทีก่ ารเกษตร
จากนัน้ ทาการสัมภาษณ์เกษตรกรและผูน้ าในชุมชนวังยาง ผลการสัมภาษณ์
พบว่าข้อมูลทางการเกษตรทีส่ าคัญประกอบด้วย ข้อมูลเจ้าของพื้นที่ ข้อมูล
ชนิ ด พืช ที่ป ลู ก ข้อ มูล ปริม าณผลผลิต ข้อ มูล รายได้ เกษตรกร และข้อ มู ล
จานวนพื้นทีท่ าการเกษตร จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์ออกแบบ
ออนโทโลยีด้วยโปรแกรม HOZO เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล แล้วทาการวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML และพัฒ นาระบบใน
รู ป แบบเว็บ Responsive ด้ ว ยภาษา HTML, PHP, CSS และ JavaScript
จากนั ้น สร้า งระบบสารสนเทศภู ม ิ ศ าสตร์ ด้ ว ยโปรแกรม Quantum GIS,
PostgreSQL, GeoServer แล้วนาระบบไปทดลองใช้ และทาการประเมินจาก
ผู้ใช้งานในชุม ชนต าบลวังยางจานวน 20 คน ผลจากการศึก ษาพบว่ าผู้ใช้
ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
4.50 และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.59 ซึ่งแสดงว่าระบบสามารถช่วยให้ผนู้ า
ชุมชนและ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทราบข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อนาไปใช้ใน
การวางแผน ส่งเสริมการผลิตให้กบั เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค าส าคัญ : การจัด การ, พื้ น ที่ก ารเกษตร, ระบบสารสนเทศภู ม ิศ าสตร์ ,
เว็บ Responsive

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) บทนา
การเกษตรมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ตงั ้ แต่ดกึ
ดาบรรพ์ โดยมนุษย์รจู้ กั ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืช สัตว์ ใน
ชีว ิต ประจาวัน และในการพัฒ นาประเทศให้เจริญ มันคง
่ นอกจากนี้
ั
การเกษตรยังเป็ นวัตถุ ดบิ ในการผลิตปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม
ที่อ ยู่อ าศัย และยารัก ษาโรค ซึ่งสิ่งเหล่ านี้ ล้ว นมีค วามจาเป็ น ต่ อ การ
ด ารงชีว ิต ของมนุ ษ ย์ ท ัง้ สิ้น รวมถึ ง เป็ น อาชีพ ที่ ท ารายได้ ให้ แ ก่
เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนาผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจาก
การบริโภค ใช้สอยประโยชน์ ในครอบครัวไปจัดจาหน่ ายแก่ผู้อ่นื ได้ทงั ้
ตลาดภายในประเทศ และต่ างประเทศซึ่ง จะทาให้เกษตรกรมีร ายได้
เพิ่มขึ้น พื้น ที่ของต าบลวังยาง อยู่ในเขตอาเภอเนิน มะปราง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นพืน้ ทีท่ ท่ี าการการเกษตรหลายอย่างทัง้ การทานา การทา
ไร่เช่น ไร่ขา้ วโพด ไร่มนั สาปะหลัง การทาสวน เช่น สวนมะม่วง รวมถึง
การปลูกผักเป็นต้น นอกจากนี้พ้นื ทีข่ องตาบลวังยางยังเป็นเขตอุทยาน
ไม่มกี ารออกเอกสารสิทธิ ์ ชาวบ้านได้แต่เพียงใช้ทด่ี นิ ในการทาเกษตร
และปลูกสร้างทีอ่ ยู่อาศัย ซึ่งปจั จุบนั จานวนประชากรในตาบลก็เพิม่ ขึน้
เรื่อย ๆ การขยายตัวของบ้านเรือน รวมถึงนายทุนต่างถิ่นก็เข้ามาถือ
ครองพื้นที่เพิม่ ขึน้ อาเภอเนินมะปรางถือเป็ นอู่ ขา้ วอู่น้ าคอยหล่อเลี้ยง
ผู้ค น รวมถึงการส่ งออกผลผลิต ทางการเกษตรยังสร้างรายได้ให้ก ับ
ประเทศอีกปี ละหลายล้าน และจากที่ผู้ศ ึกษาสารวจข้อมูลในเบื้องต้น
ของชุมชนวังยางนัน้ พบว่าชุมชนวังยางไม่มกี ารเก็บข้อมูลชนิดพืช ที่
ปลูก ข้อ มูล เจ้าของพื้น ที่ ผลผลิต ที่ไ ด้ร ับ รายได้ ท าให้ไ ม่ ส ามารถ
คาดการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้หรือข้อมูลทีบ่ นั ทึก
ไว้นนั ้ ก็เป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ ไม่แน่นอน ซึง่ ข้อมูลเพียงแหล่งเดียวทีม่ ี
คือ เกษตรอาเภอเนินมะปราง ข้อมูลทีม่ นี ัน้ ก็เป็ นเพียงข้อมูลบางส่วน
ไม่ครอบคลุมถึงรายได้ ปริมาณผลผลิต ซึ่งถ้าไม่ม ีการจัดการที่ดี อาจ
ทาให้เกิดปญั หาในอนาคตเช่น ผลผลิตมีมากเกินไป พืชผลราคาต่ าลง
เพราะปลูกพืชเหมือน ๆ กัน ผลผลิตคุณภาพต่าหรืออาจถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลางได้

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 objectoriented 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
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ั หาในการจัด การที่ดิน ด้า นการเกษตรที่ข าดการ
จากป ญ
จัดเก็บ ข้อ มูล ที่ดีข องชุ มชนวังยางและด้ว ยความก้าวหน้ าของระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (GIS) ที่นิย มนามาประยุ กต์ใช้ในงานด้าน
ต่ าง ๆ มากมาย เนื่อ งจาก GIS เป็ น ระบบข้อ มูล ข่าวสารที่เก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชือ่ มโยงกับสภาพภูมศิ าสตร์
อื่น ๆ สภาพท้อ งที่ สภาพการท างานของระบบ สัม พัน ธ์กบั สัดส่ ว น
ระยะทางและพื้น ที่จ ริง บนแผนที่ซ่ึง จะช่ ว ยให้ม องเห็ น และเข้า ใจ
ภาพรวมทัง้ หมดทีแ่ สดงออกมาผ่านแผนภูม ิ แผนที่ และรายงานต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งทั ว่ ถึ ง [1] ผู้ ศ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการพื้น ที่การเกษตรของชุมชนวังยาง
เพื่อทีจ่ ะแสดงให้เห็นพื้นที่การเพาะปลูก รูปแปลง ขอบเขต พิกดั แปลง
ปลูก เชื่อ มโยงกับฐานข้อ มูล รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ตัว เกษตรกร และ
อื่น ๆ เพื่อ ให้ง่ายต่ อการค้น หาข้อ มูล โดยเจ้าหน้ าที่ ผู้น าชุมชนหรือ
เกษตรกรผูส้ นใจ ใช้ขอ้ มูลจากระบบนี้มาวิเคราะห์และพัฒนาการปลูก
พืช เศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงได้เห็ น ภาพรวมพื้น ที่ก ารปลูก อย่ าง
เด่นชัดเป็นต้น สามารถช่วยให้ผนู้ าชุมชนและเจ้าหน้าทีท่ างการเกษตร
ในการวางแผน ส่งเสริมการผลิตให้กบั เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออนโทโลยีโดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นภาษามาตรฐาน
สาหรับเว็บเชิงความหมาย [2]
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์
ระบบสารสนเทศภู ม ิศ าสตร์ คื อ ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
เชื่อ มโยงกับ ค่าพิกดั ภูมศิ าสตร์ และรายละเอีย ดของวัต ถุ บนพื้น โลก
โดยใช้ค อมพิว เตอร์ท่ปี ระกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อ การ
น าเข้า จัดเก็บ ปรับแก้ แปลง วิเคราะห์ข ้อ มูล และแสดงผลลัพ ธ์ใน
รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น แผนที่ ภาพ 3 มิติ สถิติตารางข้อมูล เพื่อช่วยใน
การวางแผนและตัดสินใจของผูใ้ ช้ให้มคี วามถูกต้องแม่นยา [8]
2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับเว็บแบบ Responsive
Web Responsive คือ ออกแบบเพีย งครัง้ เดีย ว แต่ ส ามารถ
ใช้ได้กบั ทุกขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะสามารถตรวจจับขนาด
ของหน้าจอ และปรับขนาด และ Layout ให้เหมาะสม ตามขนาดของ
หน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยการทางานร่วมกัน ระหว่างเทคโนโลยี
ต่ า ง ๆ ดังต่ อ ไปนี้ คือ Layout ของเว็บ แบบ Flexible Grid, รูป ภาพ
แบบ Flexible Image และ CSS3 Media Query แนวคิดการออกแบบ
นี้เรียกว่า One Size Fit All [4]
2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พิ ท ย์ พ ิ ม ล ชู ร อด (2557) ได้ ศ ึ ก ษ าการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
ส านักหอสมุด มหาวิท ยาลัย ทัก ษิณ ส าหรับ การรองรับหน้ าจอหลาย
ขนาด พบว่าอัตราการเติบโตของการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านโมบาย เช่น
Smartphones, Tablets เป็ น ต้ น ได้ สู ง ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว โดยผลการ
สารวจของเว็บ Hyperweb.ca ระบุว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์
โมบายมีสดั ส่วนเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในปี 2012 ที่ผ่านมาและมีแนวโน้ ม
การใช้ ง านเพิ่ ม ขึ้ น จนอาจแซงหน้ า การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต บน
คอมพิวเตอร์โดยภาษาที่ใช้สนับสนุ นการเขียน Responsive Website
หรือ การใช้ง านหน้ า จอหลายขนาดคือ HTML5 CSS3 และ jQuery
เพื่อให้การแสดงผลเว็บไซต์มคี วามเหมาะสมและสวยงามมากที่สุดกับ
หน้าจอทุกขนาดทีม่ กี ารเรียกใช้งานเว็บไซต์ [5] ในการศึกษางานวิจยั นี้
ผู้ศ ึก ษาได้น าแนวคิด เกี่ย วกับ การเขีย นเว็บ แบบ Responsive และ
แนวโน้ มความนิยม การทางานที่พฒ
ั นาและตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูใ้ ช้มาช่วยในการตัดสินใจพัฒนาและประยุกต์ใช้ขนั ้ ตอนพัฒนาเว็บ
แบบ Responsive กับระบบสารสนเทศเชิงพื้น ที่เพื่อการจัดการพื้น ที่
การเกษตรของชุมชนวังยาง
วัฒนชัย สายวงศ์คา และ ธนวันต์ เย็นฉ่า (2556) ได้ศกึ ษาการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อการจัดการปริมาณน้ า ทาง
การเกษตร กรณีศกึ ษาต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระกา งานวิจยั นี้
เป็นงานวิจยั เชิงปริมาณ ระหว่างการใช้การสารวจข้อมูลจากการวิธรี บั รู้
ระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ทางภูมศิ าสตร์เพื่อการศึกษา
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภูมศิ าสตร์เพื่อการจัดการปริมาณน้ า
ทางการเกษตร กรณีศกึ ษา ตาบลท่านางงาม อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลกในปี พ.ศ. 2554 ในการจาแนกการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการ
วิเคราะห์การจัดการ ปริมาณน้าทางการเกษตร โดยจะแบ่งข้อมูลในการ
วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ นาข้าว กล้วย
อ้อย ชุมชนและสิง่ ปลูกสร้าง ไม้พุ่ม หรือไม้ละเมา มะม่วง และแหล่งน้ า
โดยใช้ ข้อ มูล ภาพถ่ ายดาวเทีย มไทยโชต [6] ในการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการวิเคราะห์การจัดการปริมาณน้ าทางการเกษตร

2) เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการเกษตร
การเกษตร หมายถึง ทุ่งหรือดิน Culture หมายถึง การปลูกหรือ
ปฏิบตั ิ ซึ่งหมายถึง การปฏิบตั ิเกี่ยวกับที่ดนิ เพื่อให้เกิดการผลิต หรือ
การใช้พ้นื ที่เพื่อให้เกิดผลผลิตขึ้นมา และเมือ่ นาไปใช้ในทางวิชาการก็
ได้ขยายความออกไปอีกว่าการเกษตร คือ การปฏิบตั ิกบั ที่ดนิ เพื่อให้
เกิดผลผลิต ทัง้ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทาประมง และการเกษตร
ผ ส ม ผ ส าน โด ย อ าศั ย ค ว าม รู้ ค ว าม ช าน าญ ป ระ ส บ ก าร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน การเกษตร แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
คือ การปลู ก พื ช การเลี้ย งสัต ว์ การประมง และการเกษตรแบบ
ผสมผสาน [7]
2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับออนโทโลยี
ออนโทโลยี เป็ นแนวคิดที่ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
ความรู้เป็ น ที่นิ ย มใช้และศึกษาอย่ างแพร่ห ลาย สามารถจัดการและ
นาเสนอความรูใ้ นรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่อ ยู่ ภ ายใต้ข อบเขตที่ส นใจโดยการรวบรวมข้อ มูล และสร้า งความ
สัมพัน ธ์ให้อ ยู่ในรูปแบบล าดับชัน้ ออนโทโลยีเป็ น ระบบคาศัพ ท์เชิง
ความหมาย ใช้เป็ นโครงร่างพื้นฐานในการอธิบายความรู้เฉพาะด้าน
โดยกลุ่มของคาที่มโี ครงสร้างแบบลาดับชัน้ สาหรับใช้อธิบายขอบเขต
เนื้อหา ทีส่ นใจ สามารถนามาประยุกต์กบั ระบบต่าง ๆ ได้ เช่น การจัด
รวมข้อมูลสารสนเทศ การจาแนกเอกสาร การสกัดข้อสนเทศ เป็ นต้น
[9] การสร้า งออนโทโลยี นั ้น จะต้ อ งอาศัย ภาษาเว็ บ ออนโทโลยี
(Ontology Web Language: OWL) ส าหรับ อธิ บ ายโครงสร้ า งของ
ความรู้ อยู่ บ นพื้น ฐานของภาษาอาร์ดีเอฟ (Resource Description
Framework: RDF Language) ซึ่งใช้ห ลัก ไวยากรณ์ ต ามภาษาเอ็ก ซ์
เอ็ ม เอล (XML extensible Markup Language) ซึ่ ง เป็ น ภาษาที่ เป็ น
มาตรฐาน และถู ก รับ รองโดยองค์ก ร W3C ซึ่งยังคงใช้ รูป แบบและ
ไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดเี อฟ ถูกสร้าง ขึน้ มาเพื่อรองรับการทา
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ในการศึก ษางานวิจยั นี้ ผู้ศ ึ กษาได้น าข้อ มูล เกี่ย วกับ การประยุ กต์ ใช้
ภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ในการจัดการและการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้กบั
ระบบสารสนเทศเชิงพื้น ที่เพื่อการจัดการพื้นที่การเกษตรของชุมชน
วังยางเพือ่ ให้การแสดงแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ปวีณ า เปรมเจริญ (2554) ได้ศ ึก ษาการใช้ป ระโยชน์ ท่ี ดิน
ศึกษาสภาพปญั หาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ ศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุร ี โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์จดั การข้อมูล
เชิงพื้นทีท่ ร่ี วบรวมได้จากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
การสารวจและข้อมูลแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในภูมปิ ระเทศ
น าเสนอผลในรู ป ของแผนที่ ตารางแสดงผลรวมและค่ า ร้อ ยละ
ประกอบการบรรยาย [3] ในการศึ ก ษางานวิจ ัย นี้ ผู้ ศ ึ ก ษาได้ น า
แนวความคิด เรื่อ งขัน้ ตอนกระบวนการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และข้อมูลเกีย่ วกับการนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์มา
จัด การข้อ มูล เชิง พื้น ที่เพื่อ การใช้ป ระโยชน์ ท่ีดิน ที่ผู้ว ิจ ัย ได้ว ิจ ัย ไว้
ผูศ้ กึ ษาจึงนามาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอเชิงแผนที่

รูปที่ 1 กราฟแสดงปริมาณพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนวังยาง
4.2 ผลการออกแบบ Ontology
จากผลการรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ จากนัน้ ทาการ
วิเคราะห์และสรุปผล พบว่าสามารถแบ่งหมวดหมูอ่ อกเป็น 7 คลาส ซึง่
ประกอบด้วย 1) การจัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตร 2) พืชเศรษฐกิจ 3) การ
เกษตรเชิงพืน้ ที่ 4) หมู่ 5) ตาบล 6 ) อาเภอ และ 7) จังหวัด
จากขอบเขตทีอ่ อนโทโลยีทก่ี าหนด สามารถออกแบบ
โครงสร้างฐานข้อมูลออนโทโลยีของระบบสารสนเทศเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ การ
จัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตรของชุมชนวังยาง ดังแสดงในรูปที่ 2

3) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการพัฒ นาระบบการจัดการพื้น ที่เกษตรกรรมของชุมชน
ต าบลวังยาง มีข นั ้ ตอนการศึก ษาและพัฒ นาทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอนซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
3) วิเคราะห์และออกแบบออนโทโลยีด้ว ยโปรแกรม HOZO
เพือ่ ช่วยในการจัดหมวดหมูแ่ ละการสืบค้นข้อมูล
4) วิเคราะห์อ อกแบบระบบด้วย UML ซึ่งประกอบด้วย Use
Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram
5) พั ฒ นาระบบฯ ผ่ า นเว็ บ แบบ Responsive ด้ ว ยภาษา
HTML และ CSS พร้อมทดลองใช้
6) ทดสอบระบบฯ ผ่านเว็บ Responsive
7) ประเมิน ความพอพึงใจของผู้ใช้ในประสิทธิภาพของระบบ
การจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชุมชนตาบลวังยาง

รูปที่ 2 ออนโทโลยีของระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตร
4.3 ผลการวิ เคราะห์และออกแบบระบบฯ
การวิเคราะห์ อ อกแบบระบบสารสนเทศเชิง พื้น ที่เพื่อ การ
จัดการพื้นทีก่ ารเกษตรของชุมชนวังยาง แบ่งรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
1) Use Case Diagram 2) Class Diagram 3) Sequence Diagram
ซึง่ มีรายละเอียดดัดงั แสดงในรูปที่ 3 - 6
1) Use Case Diagram

4) ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลพืชเศรษฐกิ จ
ผลจากการลงพื้นทีเ่ พื่อรวบรวมข้อมูลในชุมชนวังยาง อาเภอ
เนิ น มะปราง จัง หวัด พิ ษ ณุ โลก พบว่ า พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่
การเกษตร ซึ่งพืชเศรษฐกิจทีเ่ กษตรกรในชุมชนวังยางปลูกได้แก่ ข้าว
ข้าวโพด อ้อ ย มะม่วง ผัก และมันส าปะหลัง เป็ น ต้น และจากการลง
พืน้ ทีส่ ารวจแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจจานวน 362 แปลงนัน้ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น แต่ ล ะชนิ ด ได้ ค ื อ ข้ า วโพ ด 283 แปลง คิ ด เป็ น 70.9
เปอร์เซ็นต์กภ มะม่วง 37 แปลง คิดเป็น 9.3 เปอร์เซ็นต์ ข้าว 33 แปลง
คิดเป็ น 8.3 เปอร์เซ็นต์ อ้อย 44 แปลง คิดเป็ น 11.0 เปอร์เซ็นต์ และ
มันสาปะหลัง 2 แปลง คิดเป็น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 3 Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ
จากภาพที่ 3 Use Case Diagram ประกอบด้ว ย 1) การ
จัดการข้อ มูล พืช เศรษฐกิจ 2) จัดการข้อ มูล กราฟ 3) จัดการข้อ มูล ผู้
ติดต่อ 4) แสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 5) แสดงข้อมูลกราฟ 6) แสดงพิกดั
แผนที่

118

2) Class Diagram ดังแสดงในรูป 4-5

รูปที่ 4 Class Diagram ด้านเว็บไซต์
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()

Address

1

1..*

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

รูปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงผลของระบบแบบ Responsive
1

Area

1..*

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

รูปที่ 5 Class Diagram ด้านเว็บ GIS
3) Sequence Diagram ดังแสดงในรูป 6

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงความหมายพืชเศรษฐกิจ ประเภทของพืช
เศรษฐกิจโดยรวม

รูปที่ 6 Sequence Diagram ของระบบ
4.4 ผลการพัฒ นาระบบสารสนเทศเชิ งพื้ น ที่ เพื่ อ การ
จัดการพืน้ ที่การเกษตรของชุมชนวังยาง ดังแสดงในรูป 7-15
รูปที่ 9 หน้าแสดงประวัตชิ ุมชนวังยาง การปลูกพืชในชุมชน และกราฟ
แสดงร้อยละการปลูกพืชแต่ละชนิด
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ภาพที่ 14 หน้าแสดงและลบข้อมูลผูต้ ดิ ต่อ
รูปที่ 10 หน้าแสดงขัน้ ข้อมูลภูมศิ าสตร์พน้ื ทีก่ ารเกษตร

5) ผลการประเมิ นความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพของระบบฯ
ตาราง 1 ผลการประเมิน ความพึงพอใจในประสิทธิภ าพของ
ระบบสารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ การจัด การพื้ น ที่ ก ารเกษตรของ
ชุมชนวังยาง

รูปที่ 11 หน้าแสดงภูมศิ าสตร์พน้ื ทีก่ ารเกษตรและเส้นทางน้า

ภาพที่ 12 หน้าหลักสาหรับเจ้าหน้าทีเ่ มือ่ Login เข้าสู่ระบบ

รูปที่ 13 หน้าเพิม่ ลบ แก้ไข ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
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จากตาราง 1 แสดงการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
ของระบบ จากการสารวจผูใ้ ช้งานในชุมชนตาบลวังยางจานวน 20 คน
ผลจากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
ระบบในระดับ มาก โดยมีค่ าเฉลี่ย 4.50 และค่ าเบี่ย งเบน มาตรฐาน
0.59

1) ชัน้ ข้อมูลพื้นทีก่ ารทาเกษตรกรรม 2) ภาพรวมพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ แบ่ง
ออกเป็ น พื ช แต่ ล ะชนิ ด แยกตามหมู่ 3) ภาพรวมบ้ า นที่ ป ลู ก พื ช
เศรษฐกิจ 4) เส้นทางน้ า และ 5) ชัน้ รายงานรายได้ ซึ่งผลการประเมิน
ความพึง พอใจของระบบสารสนเทศเชิง พื้น ที่เพื่อ การจัด การพื้น ที่
การเกษตรของชุมชนวังยาง ผูศ้ กึ ษาได้แบ่งประเด็นออกเป็น 4 ประเด็น
คือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านประโยชน์
ใช้แ บบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งเป็ น แบบประเมิ น 5 ระดับ ท าการ
สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานในประสิทธิภาพของระบบ จานวน 20
คน ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้มคี วามพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
ระบบในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ ควรใช้ระบบนี้เป็ นต้นแบบในการจัดทาสารสนเทศ
ให้ค รบทุ ก ชุ ม ชนจะได้เห็น สารสนเทศเชิงพื้น ที่ในระดับ อ าเภ อและ
จังหวัด ระบบสามารถช่วยให้ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบข้อมูล
การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อนาไปใช้ในการวางแผน ส่งเสริมการ
ผลิตให้กบั เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) อภิ ปรายผลการศึกษา
ชุมชนวังยางเป็นพืน้ ทีท่ ถ่ี อื ได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มกี ารปลูก
พืช ที่ห ลากหลาย พื้น ที่เหมาะสมแก่ก ารท าการเกษตร และจากที่ผู้
ศึกษาสารวจข้อมูลในเบื้องต้นของชุมชนวังยางนัน้ พบว่าชุมชนวังยาง
ไม่ ม ีก ารเก็บ ข้อ มูล ชนิ ด พืช ที่ป ลู ก ข้อ มูล เจ้า ของพื้น ที่ การส่ ง ออก
ผลผลิตทีไ่ ด้รบั รายได้ รายจ่าย การลงทุน ทาให้ไม่สามารถคาดการณ์
การผลิตพืชเศรษฐกิจในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้หรือข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้นนั ้ ก็เป็ น
เพียงข้อมูลคราว ๆ ไม่แน่นอน ซึ่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวทีม่ คี อื เกษตร
อาเภอเนินมะปราง ข้อมูลทีม่ นี นั ้ ก็เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนไม่ครอบคลุม
ถึงรายได้ ปริม าณผลผลิต ซึ่ง ถ้าไม่ ม ีก ารจัด การที่ดี อาจท าให้เกิด
ปญั หาในอนาคต เช่น ผลผลิตมีมากเกิน ไป พืชผลราคาต่ าลง เพราะ
ปลูกพืชเหมือน ๆ กัน ผลผลิตคุณภาพต่าหรืออาจถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพ่อค้าคนกลางได้ ซึ่งมีลาดับการทางานดังนี้ จากปญั หาในด้านการ
จัดเก็บข้อมูล ผูศ้ กึ ษาจึงได้ทาการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นทีเ่ พื่อการจัดการพื้นทีก่ ารเกษตรของชุมชนวัง
ยาง ซึง่ มีลาดับการทางานดังนี้
1) ในส่วนของเจ้าหน้าทีส่ ามารถทาการดูชนั ้ ข้อมูลพื้นทีก่ าร
ท าเกษตรกรรม ภาพรวมพื้น ที่เศรษฐกิจ ภาพรวมบ้ านที่ป ลู ก พืช
เศรษฐกิจ เส้นทางน้า และชัน้ รายงานรายได้เชิงแผนทีท่ างภูมศิ าสตร์ได้
โดยเจ้าหน้ าที่ทาการเลือกชัน้ ข้อมูลที่ต้องการ เมื่อทาการเลือกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทาการแสดงข้อมูล โดยระบบจะแสดงตาแหน่ ง
พื้นทีใ่ นลักษณะ polygon แสดงข้อมูลลาดับที่ คานาหน้า ชื่อ นามสกุล
หมูบ่ า้ น เลขบัตรประจาตัวประชาชน อายุ บ้านเลขที่ ชือ่ หมูบ่ า้ น ตาบล
อาเภอ จังหวัด และขนาดพื้น ที่ นอกจากนี้เจ้าหน้ าที่ย งั สามารถเพิ่ม
ลบ แก้ไข ข้อมูล สรุปผลชุมชนวังยาง ความหมายพืช เศรษฐกิจ และ
ข้อมูลกราฟแสดงร้อยละพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชแต่ล่ะชนิดบนหน้าเว็บได้ การ
เพิ่มข้อมูลหน้าเว็บ เจ้าหน้ าที่จะต้องทาการป้อนข้อมูลให้ครบ เมื่อทา
การเพิม่ ข้อมูลเรียบร้อย ข้อมูลจะทาการแสดงบนระบบ
2) ในส่ ว นผู้ใช้งานทัว่ ไป ที่ต้อ งการทราบข้อ มูล ผู้ใช้งาน
สามารถเรีย กดูข ้อ มูล ข่าวสารเกี่ย วกับความหมายพืช เศรษฐกิจ พืช
เศรษฐกิจ ของต าบลวัง ยาง และขัน้ ตอนการปลู ก พื ช เศรษฐกิจ ได้
ผู้ใช้ง านทัว่ ไปไม่ ส ามารถดู ข ้อ มูล การเกษตรเชิง พื้น ที่ไ ด้ เนื่ อ งจาก
ข้อ จากัดด้านการเข้าถึงข้อ มูล และความปลอดภัย แต่ ผู้ใช้งานทัวไป
่
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าทีไ่ ด
ผู้ศ ึก ษาใช้ร ะยะเวลาในการศึก ษาและลงพื้น ที่ในการเก็บ
ข้อมูลเป็ นระยะเวลา 11 เดือน และหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการศึกษา
และพัฒนา เกษตรกรและผูน้ าชุมชนสามารถใช้งานระบบได้จริง

8) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คุณวินัย อินถา ประธานสภาองค์กรชุมชน
ตาบลวังยาง คุณพงษธร แสงปลื้ม คุณพงษกรณ์ ยศปญั ญา เจ้าหน้ าที่
กรมป่ าไม้ คุ ณ ภทรพร บุ ญ มี และคุ ณ วิม สรณชาวนา ที่ไ ด้ให้ข ้อ มูล
เกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในตาบลและเอื้ออานวยความสะดวกใน
การลงพืน้ ทีจ่ นการศึกษาเสร็จสมบูรณ์
9) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]
[8]

7) สรุปผลและเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการพื้น ที่การเกษตร
ของชุมชนวังยาง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์บนอินเตอร์เน็ต ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 เมนู คือ

[9]
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพเชิงพื้นทีข่ องชุมชนเนินมะปราง การศึกษา
เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากนัน้
สัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน และเจ้าหน้าทีก่ รมอุทยาน ผลการสัมภาษณ์พบว่า
ข้อมูลทางทรัพยากรชีวภาพที่สาคัญประกอบด้วย พรรณไม้ (รหัสพรรณไม้
วงศ์พรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะพรรณไม้) และ
สัต ว์ (รหัส สัต ว์ วงศ์ส ัต ว์ ชื่อ ภาษาไทย ชื่อ สามัญ ชื่อ วิท ยาศาสตร์ และ
ประเภทของสัตว์) แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และออกแบบออนโทโลยีดว้ ย
โปรแกรม HOZO เพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลทรัพยากร
ทางชีวภาพ จากนัน้ นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์เชิงวัตถุดว้ ย UML แล้วพัฒนา
ระบบในรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชันแบบ Responsive ด้วยภาษา HTML, CSS
และJavaScript รวมทัง้ การน าข้อ มู ล มาจัด ท าแผนที่ท างภู ม ิ ศ าสตร์ด้ ว ย
โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) แล้วนาไปทดลองใช้และประเมิน ระบบกับ
ผู้ ใ ช้ จ านวน 20 คน ผลจากการศึ ก ษ าพ บว่ า ผู้ ใ ช้ ม ี ค วามพึ ง พ อใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 ซึ่ง แสดงว่ า ระบบนี้ ส ามารถช่ว ยในการจัด การทรัพ ยากร
ชีวภาพและนอกจากนี้ยงั ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทาง
ชีวภาพของชุมชน
คาสาคัญ : ระบบสารสนเทศ, การจัดการ, ทรัพยากรทางชีวภาพ, เชิงพื้นที่,
ชุมชนเนินมะปราง

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) บทนา
ทรัพยากรชีวภาพหมายถึง สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
มีป ระโยชน์ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ไ ด้ เช่ น
ทรัพ ยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ส าหรับทรัพยากรชีวภาพนัน้ เป็ น
ทรัพยากรที่มคี ุณค่าประเภทหนึ่ง ทรัพยากรป่าไม้จงั หวัดพิษณุ โลก มี
พื้น ที่ป่ า ไม้ 2,407 ตารางกิโ ลเมตร (1,504,375 ไร่ ) คิด เป็ น ร้อ ยละ
22.25ของพื้น ที่ ประกอบด้ว ย อุ ท ยานแห่ งชาติ จานวน 3 แห่ ง 1)
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ 1,103.24 ตารางกิโลเมตร 2) อุทยานแห่งชาติภูหนิ ร่องกล้า
อยู่ในเขตจังหวัด พิษ ณุ โ ลก คิด เป็ น เนื้ อ ที่ป ระมาณ 223.32 ตาราง
กิโลเมตร 3) อุ ท ยานแห่ งชาติน้ าตกชาติต ระการ อยู่ในเขตจังหวัด
พิษณุโลก คิดเป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ 543 ตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 1 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ภูเมีย่ ง ภูทอง อยู่ในเขตจังหวัด
พิษณุโลก คิดเป็นเนื้อทีป่ ระมาณ 402.647 ตารางกิโลเมตร และยังมีวน
อุ ท ยาน เขตห้ามล่าสัต ว์ป่า และสวนรุ ก ขชาติ รวม 8 แห่ ง ป่าสงวน
แห่ งชาติ จานวน 13 ป่า แยกเป็ นพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์ ป่าเศรษฐกิจ และ
พื้น ที่ป่ า เศรษฐกิจ ที่เสื่อ มสภาพ ป่ า ไม้ถ าวรตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
จ านวน 1 ป่ า ป่ า เตรีย มการสงวนป่ า ภู ส อยดาวท้ อ งที่อ าเภอชาติ
ตระการ เนื้อทีป่ ระมาณ 149.98 กิโลเมตร [7]
การศึกษาทรัพยากรป่าไม้บริเวณอาเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก พืน้ ทีก่ ารศึกษาได้แก่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง บริเวณ
ตาบลชมพู และตาบลบ้านมุง และบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่าพล
ส าหรับ การศึก ษาทรัพ ยากรสัต ว์ ป่ า พื้น ที่ก ารศึก ษาได้แก่ อุ ท ยาน

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,
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แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้แก่ หน่ วยพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติท่ี 5 วังแดง
ตาบลชมพู หน่ ว ยพิทกั ษ์ อุทยานแห่ งชาติท่ี 6 บ้านมุง ต าบลบ้านมุง
และเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่าพล ซึง่ บริเวณเหล่านี้มมี ที รัพยากรปา่ ไม้
เช่น ปอนางนวล ประดู่ป่า กระพีจ้ ั ่น ทองหลางป่า สมพง และทรัพยากร
สัตว์ป่าได้แก่ ลิงเสน ลิงวอก ค้างคาว เลียงผา หมีควาย ซึ่งทรัพยากร
เหล่านี้มคี ุณค่าและความสาคัญด้านทรัพยากรชีวภาพ ดังนัน้ จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ในการจัดทาการจัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเนิน
มะปราง
การจัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชนเนินมะปราง มีการเก็บ
ข้อ มูล ทรัพ ยากรในรูปแบบการจดบัน ทึก ลงในสมุดหรือแฟ้ มเอกสาร
การจัดเก็บข้อมูลด้วยกระดาษมีปญั หาคือ ยากต่อการสืบค้น การค้นหา
ข้อมูลเกิดความล่าช้า ข้อมูลจึงยังไม่มคี วามชัดเจน แผนทีใ่ นกระดาษไม่
มีความชัดเจน มีรูป แบบที่ไ ม่น่ าสนใจ ส่ ว นมากเป็ น ตัว หนังสือ และ
ข้อมูลยังง่ายต่อการสูญหาย
ป จั จุ บ ัน ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเว็ บ เทคโนโลยี เว็ บ แบบ
Responsive สามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ และสื่อมัลติมเี ดีย เป็ น สิง่ ที่
ช่วยให้การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความ
เข้าใจเนื้ อ หาบทเรีย นที่ยุ่ งยากซับซ้อ นได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่ว ยกระตุ้น และ
สร้างความสนใจให้ก ับผู้เรีย น และระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เป็ น
กระบวนการทางานเกีย่ วกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สามารถท าให้เก็บ รวบรวมข้อ มูล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่ างเป็ น ระบบ
ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนและเป็ นปจั จุบนั มากกว่าแผนทีใ่ นกระดาษ
ง่ายต่อการใช้และง่ายต่อการนาไปศึกษา และมีความน่าสนใจ
ดัง นั ้น ผู้ ศ ึ ก ษามี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพ ยากรทางชีวภาพเชิงพื้นที่ข องชุมชน
เนิน มะปรางซึ่งระบบนี้ส ามารถช่ว ยในการจัดการข้อมูล ทาให้ทราบ
ต าแหน่ ง ของทรัพ ยากรชีว ภาพที่ ม ีอ ยู่ ใ นชุ ม ชนเนิ น มะปรางและ
นอกจากนี้ ย ัง ช่ ว ยส่ งเสริม และสนับ สนุ น การอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรทาง
ชีวภาพทีม่ ใี นชุมชน

ต่าง ๆ ทีม่ มี าตรฐานขนาดหน้าจอทีแ่ ตกต่างกัน สามารถออกแบบครัง้
เดียวสามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกหน้าจอเลยทีเดียว [5]
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับออนโทโลยี
ออนโทโลยีเป็ นแนวคิดที่ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
ความรู้ เป็ น ที่นิย มใช้และศึกษาอย่ างแพร่ห ลาย สามารถจัดการและ
นาเสนอความรูใ้ นรูปแบบของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตที่ ส นใจ โดยการรวบรวมข้ อ มู ล และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบลาดับชัน้ [3]
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อิสมาแอ ยีมะแซ (2558) ได้ทาการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและจัดการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าชายเลนใน
เขตพื้นที่จงั หวัดปตั ตานี ในช่วงปี พ.ศ.2543-2552 และแนวโน้มการ
เปลี่ย นแปลงของพื้น ที่ป่าชายเลนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ ่า
ชายเลนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการวิจยั พบว่า พื้นทีป่ ่าชายเลนจังหวัดปตั ตานี
ใน 5 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอไม้แก่น อาเภอยะหริง่ อาเภอสาย
บุร ี และอ าเภอหนองจิก มีปริมาณพื้นที่ร วม ในปี พ.ศ.2543 จานวน
26,140.06 ไร่ ปี พ.ศ.2552 มีจานวน 21,897.81 ไร่ โดยลดลงจากปี
พ.ศ.2543 จานวน 4,242.25 ไร่ และปี พ.ศ.2558 มีพ้นื ทีท่ ม่ี สี ภาพเป็ น
ป่าชายเลน 17,847.88 ไร่ ลดลงจากปี พ.ศ.2552 จานวน 4,049.93ไร่
และเมื่อ เทีย บระหว่ าง ปี พ.ศ.2543 กับ ปี พ.ศ.2558 พบว่ าลดลง
จานวน 8,292.18 ไร่ ส่วนลักษณะการเปลีย่ นแปลงของพื้นทีจ่ ากสภาพ
เดิมทีเ่ ป็นปา่ ชายเลนจังหวัดปตั ตานี ระหว่างปี พ.ศ.2543 - 2552 มีการ
เปลีย่ นแปลงใน 5 ลักษณะ คือ 1) ป่าชายเลนเปลีย่ นเป็ นเกษตรกรรม
2) ป่าชายเลนเปลี่ยนเป็ น นากุ้ง 3) ป่าชายเลนเปลี่ยนเป็ น นาเกลือ 4)
ปา่ ชายเลนเปลีย่ นเป็ นพืน้ ทีท่ ง้ิ ร้าง และ 5) ป่าชายเลนเปลีย่ นเป็ นปา่ พรุ
[9] ในการศึ ก ษางานวิ จ ัย นี้ ผู้ ศ ึ ก ษ าได้ น าแนวคิ ด รู ป แบบระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์มาใช้ในการพัฒนาแผนที่ของทรัพยากรชีวภาพ
เชิงพืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง
ฉัตรชุตา สายเพชร (2557) ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการธุรกิจห้องพักในรูปแบบ Responsive Web เพื่อรองรับอุปกรณ์
ในขนาดหน้าจอต่าง ๆ เป็ นการเพิม่ ทางเลือกในการใช้งานระบบให้แก่
ผู้ใ ช้ ง านมากขึ้น ทัง้ นี้ ก ารออกแบบสาหรับ ผู้ใ ช้ ท่ีไ ม่ ม ีค วามรู้ด้ า น
คอมพิวเตอร์ให้งา่ ยต่อการใช้งานและไม่ยุ่งยาก โดยมีส่วนประกอบของ
ระบบ 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้งานระบบซึ่งมี
ส่วนประกอบย่อย 3 ส่วนคือ การจองห้องพัก คลังสินค้า และการซ่อม
บารุงซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทุกขนาด
จอ ทัง้ ในคอมพิว เตอร์และ SmartPhone ระบบพัฒ นาขึ้น ในลักษณะ
ของเว็บแอพพลิเคชัน่ [1] ในการศึกษางานวิจยั นี้ผศู้ กึ ษาได้นารูปแบบ
Responsive Web มาประยุกต์ใช้ขนั ้ ตอนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยากรทางชีวภาพเชิงพืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง
เหมือนแพร พรหมแก้ว (2556) ทาการศึกษาเพือ่ สร้างแผนการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ส่อื มัลติมเี ดีย เรื่อง สิง่ แวดล้อมกับการจัดการแบบ
ยัง่ ยืน ส าหรับ นั ก เรีย นชั น้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 โรงเรีย นบ้านแม่ ข่ า
จังหวัด เชีย งใหม่ กลุ่ ม ประชากรในการศึก ษาครัง้ นี้ ค ือ ผู้เชี่ย วชาญ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 10 ท่านประกอบด้วย ครูสงั คม
ศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

2) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพ ยากรชีว ภาพ หมายถึงการมีส ิ่งมีช ีว ิต นานาชนิด นานา
พันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่าง
กัน ทัวโลก
่
หรือ พูด ง่าย ๆ คือ การที่ม ีช นิ ด พัน ธุ์ สายพัน ธุ์แ ละระบบ
นิเวศน์ทแ่ี ตกต่างหลากหลายบนโลก [6]
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ มัลติมเี ดีย
สือ่ มัลติมเี ดีย หมายถึง การนาเอาสื่อหลายชนิดมาสัมพันธ์กนั
ซึ่งมีคุณ ค่าส่ งเสริมซึ่งกัน และกัน สื่อ การสอนชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อ เร้า
ความสนใจในขณะที่อีกชนิดหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหา
การใช้สอ่ื มัลติมเี ดียจะช่วยให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่
ผสมผสานกันได้ และพบวิธกี ารทีจ่ ะเรียนในสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ดว้ ยตนเอง
มากยิง่ ขึน้ [2]
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบเว็บแบบ Responsive
Responsive Web Design หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ให้
รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ตัง้ แต่คอมพิวเตอร์ทม่ี ขี นาด
หน้าจอหลากหลาย ไปจนถึงโทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone และTablet
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และวัฒนธรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชีย งใหม่
เขต 3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ส่อื
มัลติมเี ดีย เรื่อง สิง่ แวดล้อมกับการจัดการแบบยังยื
่ น จานวน 4 แผน
และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่
และ ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน [8] ในการศึกษางานวิจยั นี้ผู้ศ ึกษาได้
แนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สอ่ื มัลติมเี ดียมาพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเพื่อ
การเรียนรูท้ รัพยากรชีวภาพเชิงพืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง
เบญจพร สายแวว (2555) ทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่ง
ั ญาท้ อ งถิ่ น และสื่ อ การเรีย นรู้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
เรีย นรู้ ภู ม ิป ญ
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และหาประสิทธิภาพของ
ั ญาท้ อ งถิ่น และสื่อ การเรีย นรู้
ระบบฐานข้อ มูล แหล่ งเรีย นรู้ ภู ม ิป ญ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยทา
การพัฒ นาจากระบบงานเดิมที่เก็บข้อมูล ด้วยเอกสาร มาพัฒ นาเป็ น
ระบบโดยระบบนี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือระบบส่วนผู้ดูแลระบบ และ
ระบบส่ วนผู้ใช้งาน เครื่อ งมือในการพัฒนา คือ โปรแกรมภาษา PHP
และ HTML ระบบฐานข้ อ มู ล ใช้ MySQL โดยมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า น
คอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล จานวน 3 คนเป็ นผูท้ ดสอบระบบ ใช้
แบบประเมิน หาประสิท ธิภ าพของโปรแกรมในการประเมิน เพื่อ หา
ประสิทธิภาพของระบบทัง้ 4 ด้าน โดยผู้ประเมิน เป็ นครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 2 จานวน 30 คน [4] ในการศึกษางานวิจยั นี้ผศู้ กึ ษาได้นาแนวคิด
ของข้อมูลระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นและสื่อการ
เรียนรู้ มาเป็ นแนวทางในการศึกษาโดยจัดแยกประเภทของรายการ
ข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากร
ทางชีวภาพเชิงพืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง

8) ทดสอบระบบเป็ น การทดสอบระบบที่พ ัฒ นาก่อ นที่จ ะ
นามาใช้งานจริง เพือ่ ลดข้อผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการนามาใช้จริง
9) น าไปทดลองใช้แ ละท าการประเมิน ประสิท ธิภ าพของ
ระบบกับผูใ้ ช้ชาวเนินมะปรางจานวน 20 คน
4) ผลการวิ จยั
4.1 ผลการออกแบบออนโทโลยี
จากเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า จากนัน้ ทา
การวิเคราะห์ แ ละสรุ ป ผล พบว่ าสามารถแบ่ ง หมวดหมู่อ อกเป็ น 8
หมวดหมู่ ประกอบด้ว ย 1) สัต ว์ 2) พัน ธุ์ไม้ 3) ต าบล 4) อ าเภอ 5)
จังหวัด 6) ทรัพยากรพัน ธุ์ไม้ 7) ทรัพยากรสัตว์ป่า 8) ติดต่ อเรา จาก
ขอบเขตทีอ่ อนโทโลยีทก่ี าหนด สามารถออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
ออนโทโลยี ของระบบการจัดการทรัพยากรชีวภาพเชิงพื้นทีข่ องชุมชน
เนินมะปราง ดังรูปที่ 1

3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการศึก ษาและพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การ
ทรัพยากรชีวภาพเชิงพื้นทีข่ องชุมชนเนินมะปราง มีขนั ้ ตอนการศึกษา
และพัฒนาทัง้ หมด 9 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ข้อมูล
เกี่ย วกับ ทรัพ ยากรชีว ภาพ ระบบสารสนเทศภู ม ิศ าสตร์ และสื่อ
มัลติมเี ดีย
2) ท าการสัม ภาษณ์ จ ากผู้ น าชุ ม ชน และเจ้า หน้ า ที่ก รม
อุทยานเกีย่ วกับทรัพยากรชีวภาพทีม่ ใี นชุมชน และวิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
3) น าข้อ มูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ ออกแบบออน
โทโลยีดว้ ยโปรแกรม HOZO เพือ่ ช่วยในการจัดหมวดหมู่และการสืบค้น
ข้อมูล
4) นาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ ออกแบบเชิงวัตถุดว้ ย UML
ประกอบด้ว ย Use Case Diagram, Class Diagram, และ Sequence
Diagram
5) ทาการออกแบบ User Interface
6) พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัด การทรัพ ยากรทาง
ชีวภาพ ด้วยภาษา HTML, CSS และJavaScript
7) น าข้อ มูล มาจัด ท าแผนที่ท างภูม ิศ าสตร์ด้ว ยโปรแกรม
Quantum GIS (QGIS)

รูปที่ 1: ออนโทโลยีของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพเชิง
พืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง

4.2 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การออกแบบระบบสารสนเทศภู ม ิศ าสตร์เพื่ อ การจัด การ
ทรัพยากรชีวภาพเชิงพื้นที่ของชุมชนเนินมะปรางแบ่งรายละเอียดได้
ดั ง ต่ อ ไ ป นี้ 1 ) Use Case Diagram 2 ) Class Diagram 3 ) Data
Dictionary ซึง่ มีรายละเอียด ดังรูปที่ 2-4

รูปที่ 2: Use Case Diagram ของระบบ
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รูปที่ 6: หน้าจอสื่อมัลติมเี ดีย

รูปที่ 3: Class Diagram ของระบบ

รูปที่ 7: หน้าจอความหมายพันธุไ์ ม้

รูปที่ 4: Sequence Diagram ภาพรวมของระบบ

4.3 ผลการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย
ผลจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
ทางชีวภาพเชิงพืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง มีหน้าจอการทางานหลักที่
สาคัญ ดังรูปที่ 5-17

รูปที่ 8: หน้าจอความหมายสัตว์

รูปที่ 5: หน้าจอหลัก

รูปที่ 9: หน้าจอแสดงรายละเอียดพันธุ์ไม้
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รูปที่ 14: หน้าจอติดต่อเรา
รูปที่ 10: หน้าจอแสดงรายละเอียดสัตว์ป่า

รูปที่ 15: หน้าจอจัดการข้อมูล
รูปที่ 11: หน้าจอแสดงขอบเขตพืน้ ที่

รูปที่ 16: หน้าจอเพิม่ ข้อมูล
รูปที่ 12: หน้าจอแสดงพิกดั พันธุไ์ ม้

รูปที่ 17: หน้าจอแก้ไขข้อมูล

รูปที่ 13: หน้าจอแสดงพิกดั สัตว์ป่า
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ทรัพ ยากรสัต ว์ป่า ข้อ มูลจะมีภ าพและวีดีโอประกอบบอกข้อ มูล ของ
ทรัพยากรทัง้ สัตว์ปา่ และทรัพยากรพันธุไ์ ม้

5) ผลการศึกษา
หลังจากพัฒนาระบบแล้วผูว้ จิ ยั ได้นาระบบไปทดลองใช้และทา
การประเมินประสิทธิภาพของระบบกับผูใ้ ช้ชาวเนินมะปรางจานวน 20
คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศชาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 รองลงมาเป็ นเพศ หญิง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 ใน
ส่วนข้อมูลอายุของผูป้ ระเมิน ระบบ ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วง 21 ถึง 30
ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และช่วงอายุ 40 ขึน้ ไป จานวน 10
คน คิดเป็ นร้อยละ 50 ผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภ าพ
ของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรทางชีวภาพเชิงพืน้ ที่
ของชุมชนเนินมะปราง ดังแสดงในตารางที่ 1

7) สรุปผลและเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ใช้มคี วามพึงพอใจในประสิทธิภ าพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพเชิงพื้นทีอ่ ยู่
ในระดับมากโดยมีค่ าเฉลี่ย 4.28 และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.62 ซึ่ง
แสดงว่าระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรชีวภาพเชิงพื้นทีข่ อง
ชุมชนเนิน มะปรางนี้ส ามารถช่ว ยระบบนี้ส ามารถช่วยในการจัดการ
ทรัพ ยากรชีว ภาพและนอกจากนี้ ย ังช่ ว ยส่ งเสริม และสนับ สนุ น การ
อนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรทางชีว ภาพของชุ ม ชน รวมทัง้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ได้

ตารางที่ 1: ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศเพือ่
การจัดการทรัพยากรทางชีวภาพเชิงพืน้ ทีข่ องชุมชนเนินมะปราง

8) กิ ติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขา
พิษณุ โลก คุณพงษธร แสงปลื้ม และคุณพงษกรณ์ ยศปญั ญา ที่ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับพิกดั ทรัพ ยากรชีวภาพต่าง ๆ ทัง้ ทรัพ ยากรป่าไม้ และ
ทรัพ ยากรสัต ว์ป่ า และขอขอบคุ ณ คุ ณ ภทรพร บุ ญ มี ชาวบ้านเนิ น
มะปราง ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพืน้ ทีข่ องทรัพยากรชีวภาพต่างๆ
9) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]

6) อภิ ปรายผลการ
ทรัพ ยากรชี ว ภาพมีท ั ง้ ที่ เป็ นสิ่ ง มีช ี ว ิต และไม่ ม ีช ี ว ิต เป็ น
ทรัพ ยากรที่ ม ีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ เสมอ ในเขตพื้ น ที่ข องจัง หวัด
พิษณุโลก อาเภอเนินมะปรางก็เป็ นอีกพื้นที่หนึ่งที่ มที รัพยากรชีวภาพ
มากมายและหลากหลาย ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้มคี ุณค่าและความสาคัญ
ด้านทรัพ ยากรชีวภาพอย่างยิง่ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ น ในการจัดทา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพ ยากรทางชีว ภาพเชิงพื้น ที่ข อง
ชุมชนเนินมะปราง โดยระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1) ในส่ ว นของเจ้าหน้ าที่ สามารถจัด การของมูล ทรัพ ยากร
ชีวภาพ ได้ทงั ้ ทรัพยากรพันธุ์ไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า ทัง้ พื้นที่ และ
ข้อมูลของทรัพยากร เช่น ลาดับ วงศ์ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ตาบล
อาเภอ การจัดการข้อมูลจะแบ่ งออกเป็ น 4 เมนู ได้แก่ ทรัพยากรสัตว์
ปา่ บ้านมุง ทรัพยากรสัตว์ป่าชมพู ทรัพยากรพันธุไ์ ม้บา้ นมุง ทรัพยากร
พันธุไ์ ม้ชมพู โดยจะมีหน้าจอจัดการ แก้ไข เพิม่ และลบข้อมูล
2) ในส่วนผูใ้ ช้ทวไปสามารถดู
ั่
ขอ้ มูล ซึ่งแบ่งเป็ น 3 เมนู ได้แก่
1) ขอบเขตพื้น ที่ ต าบล อ าเภอ จัง หวัด 2) ทรัพ ยากรพัน ธุ์ ไ ม้ 3)

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]
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บทคัดย่อ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหมู่บ้านที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ข้า กั บ ชุ ม ชนของตนเอง การศึก ษาครัง้ นี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านเว็บแบบ Responsive กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ บ้านห้วยหนาม
ตะเข้ การศึกษานี้เริม่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทาการสัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนและเกษตรกรของ
บ้านห้วยหนามตะเข้ จากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ออกแบบเชิง
วัตถุดว้ ย UML แล้วทาการออกแบบ User Interface และนามาพัฒนาต้นแบบ
ระบบการจัดการฯ ด้วยโปรแกรม Sublime Text3 และใช้ภาษา HTML CSS
PHP และJavaScript จากนัน้ นาระบบไปทดลองใช้และทาการประเมินโดย
ผูน้ าหมูบ่ า้ นและเกษตรกรจานวน 10 คน ผลจากการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้ระบบมี
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบฯ อยู่ใ นระดับ มาก โดยมีค่ าเฉลี่ย
4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 ซึ่งแสดงว่าระบบการจัดการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพีย งบ้า นห้ว ยหนามตะเข้ส ามารถช่ ว ยให้จดั การข้อมู ล และ
โครงการของหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ใช้งาน
ง่าย สามารถเข้าถึงได้ทงั ้ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ทอ็ ป
คาสาคัญ : ต้นแบบ, ระบบการจัดการ, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, เว็บ
Responsive
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1) บทนา
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ล ทีพ่ ระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็ นแนวคิดที่
ตัง้ อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็ นแนวทางการพัฒนาที่ตงั ้ บน
พื้น ฐานของทางสายกลาง และความไม่ ป ระมาท ค านึ ง ถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ความรูแ้ ละคุณธรรม เป็ นพืน้ ฐานในการดารงชีวติ ทีส่ าคัญจะต้องมี “สติ
ปั ญญา และความเพียร” ซึ่งจะนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวติ
อย่างแท้จริง [1] หมูบ่ า้ นห้วยหนามตะเข้ เป็ นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ “อยู่เย็นเป็ นสุข” ตามโครงการเชิดชูเกียรติผนู้ าเครือข่ายพัฒนา
ชุมชนดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่ย ึดหลักการพึ่งพา
ตนเอง ดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั โดยมีนายณรงค์ จูมโสดา ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นแกนนาในการ
พัฒนาสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็ นหนึ่งงานสาคัญ
ของการพัฒนาหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ ณรงค์ไ ด้ดาเนิน การมาอย่างต่ อเนื่อ ง
นับตัง้ แต่เข้ารับตาแหน่ง จนปั จจุบนั ได้กลายเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงทีน่ ่าสนใจเป็ นอย่างยิง่
การดาเนิน ชีว ิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย งของหมู่บ้านห้ว ย
หนามตะเข้ในปั จจุบนั ส่งผลให้ชวี ติ การเป็ นอยู่ของคนในหมู่บ้านดีข้นึ
อย่างมาก เนื่องจากมีโครงการตูเ้ ย็นข้างบ้าน ซึ่งเป็ นโครงการทีส่ ่งเสริม
การนาที่ดินรอบๆ บ้านมาใช้ประโยชน์ เช่น การทาบ่อเลี้ย งกบ การ
เลี้ยงอ้นทีเ่ ป็ นสัตว์หายากนามาขยายพันธ์ไปทัวประเทศ
่
การปลูกผัก
กูด รวมไปถึงพืชผักอื่นๆ ทาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มี
อาหารทีป่ ลอดภัยไว้บริโภคส่วนทีเ่ หลือจากการบริโภคก็นาไปจาหน่ าย
สร้างรายได้เสริมให้กบั ครอบครัวได้อกี วิธหี นึ่ง และในชุมชนมีการจัดตัง้
คณะกรรมการจัดการป่ าชุมชนขึ้นเพื่อช่วยในการดูแล เฝ้ าระวัง เพื่อ
การรักษาป่ าชุมชน เป็ นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของชุมชน
เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน หมู่บ้า นห้ว ยหนามตะเข้เ ป็ น แหล่ ง เรีย นรู้
เศรษฐกิจพอเพีย ง โดยทางหมู่บ้านได้มกี ารอบรมให้ค วามรู้ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพีย งและการประยุ กต์ใช้ในชีว ิต ประจาวัน โดยทาการ
แบ่งเป็ นฐานองค์ความรู้ และมีวทิ ยากรประจาฐานนัน้ ซึง่ แต่ละเดือนจะ
มีก ลุ่ มผู้ท่ีส นใจจะศึกษาในเศรษฐกิจพอเพีย งเข้า มาศึก ษาดูงานใน
หมูบ่ า้ นห้วยหนามตะเข้ แล้วนากลับไปประยุกต์ใช้กบั ชุมชนของตนเอง
ซึง่ กลุ่มคนทีส่ นใจนัน้ อาจจะมาจากต่างจังหวัดซึ่งไกลจากชุมชน ทาให้
ต้อ งใช้เ วลานานและมีค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทางที่สูง เพื่อ ใช้ใ นการ

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.
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เดิน ทางมาศึก ษาดู ง าน อีก ทัง้ การเผยแพร่ ค วามรู้ ด้า นเศรษฐกิจ
พอเพียง ของชุมชนต้นแบบฯ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้
นัน้ ไม่ได้มกี ารเผยแพร่ความรูต้ ่าง ๆ อย่างกว้างขวางพอ สาหรับผูท้ ไ่ี ม่
ได้มาศึกษางานทีช่ ุมชน
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางสือ่ และเว็บเทคโนโลยีมมี ากขึน้ ทาให้
การรับรูข้ า่ วสารหรือข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ โดยผ่านทัง้ เครื่อง
คอมพิว เตอร์ โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่แบบสมาร์ท โฟน หรือ แท็บ เล็ต ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้มบี ทบาทอย่างมากในการดารงชีวติ ของมนุษย์ เพือ่ ใช้ใน
การรับรู้ข่าวสารหรือการใช้งานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ พร้อมทัง้ สามารถ
นาเสนอวีดโี อเกี่ยวกับ โครงการต่าง ๆ ของต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จากปั ญหาทีเ่ กิดขึ้นในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการ
เผยแพร่ ค วามรู้ด้า นเศรษฐกิจ พอเพีย งและความก้า วหน้ า ทางเว็บ
เทคโนโลยี ผู้ศ ึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาต้น แบบระบบการ
จัดการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้ และถ่ายทาวีดโี อ
นาเสนอการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจในเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ศกึ ษาเพื่อนาไปปฏิบตั ใิ ช้และเผยแพร่ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive

จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และพร้อมรับ
ต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน [2]
2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับพระราชดาริ ทฤษฎี ใหม่
พระราชดาริทฤษฎีใหม่เป็ นแนวทางในการบริห ารการจัดการ
ทีด่ นิ และน้าเพือ่ การเกษตรในทีด่ นิ ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดย
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวคิดที่ช้บี ่งบอกถึงหลักการ และ
แนวทางในการปฏิบตั ซิ ่งึ มีดว้ ยกัน 3 ระดับได้แก่ ทฤษฎีใหม่ขนั ้ ต้นให้
แบ่งพื้นทีอ่ อกเป็ น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 หมายถึงพื้นที่
ส่วนทีห่ นึ่ง 30% ให้ขดุ สระเก็บกักน้าเพือ่ ใช้เก็บกักน้ าฝนในฤดูฝน และ
ใช้เสริมการปลูกพืชในหน้าแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่างๆ
พืน้ ทีส่ ่วนทีส่ อง 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็ นอาหารประจาวัน
ตลอดปี พื้นที่ส่วนที่สาม 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชผัก พืชไร่
พืชสมุนไพร ฯลฯ เพือ่ ใช้เป็ นอาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไป
จาหน่ าย พื้นที่ส่วนทีส่ ่ี 10% เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ โรงเรือน และ
อื่น ๆ เมือ่ เกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบตั ใิ นที่ดนิ ของตนจน
ได้ผลแล้ว จึงเริม่ ขัน้ ที่สองคือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือ
สหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผลิต
การตลาด การเป็ นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา เมื่อ
ดาเนินการผ่านพ้น ขัน้ ที่ส องแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่ มเกษตรกรก็ค วร
พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขนั ้ ทีส่ ามต่อไป คือ ติดต่อประสานงานเพือ่ จัดหาทุน
หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทั ห้างร้านเอกชนมาช่วยในการ
ลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวติ กทัง้ นี้ทงั ้ ฝ่ ายเกษตรกรและฝ่ ายธนาคาร
หรือบริษทั เอกชนจะได้รบั ประโยชน์ร่วมกัน [3]
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงบ้านห้วยหนาม
ตะเข้
หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบห้วยหนามตะเข้ เป็ นหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็นเป็ นสุข” ตามโครงการเชิดชูเกียรติ
ผูน้ าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่
ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ัว โดยมีน ายณรงค์ จู ม โสดา
ผู้ใหญ่ บ้านเป็ น แกนน าในการพัฒนาสร้างอาชีพ ตามหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยได้มกี ารจัดทาโครงการที่เป็ นประโยชน์ ในการดารงชีว ิต
ของประชาชนในหมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ โ ครงการตู้ เ ย็ น ข้ า งบ้ า น โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้ป ระชาชนมีอ าหารที่ป ลอดภัย ไว้บ ริโ ภค และมี
รายได้เสริมให้กบั ครอบครัว ซึ่งโครงการนี้จะเป็ นการนาพื้นทีร่ อบทีอ่ ยู่
อาศัย มาใช้ประโยชน์ โดยการปลูกพืช ผัก สวนครัว ซึ่ง หมู่บ้านห้ว ย
หนามตะเข้นนั ้ ได้มกี ารส่งเสริมให้ปลูกผักกูด เพราะเป็ นพืชทีป่ ลูกง่าย
และมีราคาทีส่ งู อีกทัง้ ยังมีการเลีย้ งสัตว์ โดยได้แก่ กบ ปลาดุก และอ้น
ซึง่ ล้วนเป็ นสัตว์เศรษฐกิจทัง้ สิน้ โดยเฉพาะตัวอ้นนัน้ เป็ นสัตว์ทค่ี ่อนข้าง
หายาก จึงมีการส่งเสริมให้นามาขยายพันธ์ไปทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ยงั
มีโครงการจัดสรรพื้นทีต่ ามหลักทฤษฎีใหม่ โดยใช้พ้นื ที่ 25 ไร่ และทา
การปลูกพืช ได้แก่ กล้วย มันสาปะหลัง อ้อย และไม้ใช้สอย พร้อมทัง้ มี
การขุดสระน้ าและน าระบบกาลักน้ ามาใช้ เพื่อ ให้น้ ากับพืชที่ปลูกใน
พื้นที่ นอกจากนี้ยงั มีโครงการป่ าครอบครัว ซึ่งเป็ นโครงการด้านการ
อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของหมูบ่ า้ น นอกจากโครงการทีม่ กี าร
ส่งเสริมประชาชนในหมู่บา้ นมีวถิ ชี วี ติ ทีพ่ อเพียงแล้ว หมู่บ้านยังมีกลุ่ม
ออมทรัพ ย์ และมีกิจ กรรมการออมเพื่อ ส่ ง เสริม การออมเงิน ให้ก ับ

2) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดาเนิน
ชีวติ และวิถปี ฏิบตั ทิ ่พี ระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวั มีพระราชดารัสชี้แนะแก่
พสกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี โดยค านึ ง ถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็ น พื้น ฐานในการดารงชีว ิต กดารงอยู่ไ ด้อ ย่ า ง
มันคงและยั
่
งยื
่ นภายใต้ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ โดยมีหลักพิจารณา 5
ประการ คือ 1) กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาทีช่ ้แี นะแนวทางการดารงอยู่
และ ปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ นโดยมีพ้นื ฐานมาจากวิถีชวี ติ ดัง้ เดิม
ของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัย และวิกฤตเพือ่ ความมันคงและความยั
่
งยื
่ นของการพัฒนา 2)
คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิ
ตน ในทุกระดับโดยเน้ นการปฏิบตั ิบนทางสายกลาง และการพัฒนา
อย่างเป็ นขัน้ ตอน 3) คานิยาม ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไ ม่น้ อ ยเกิน ไปและไม่ม าก
เกินไป ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอเพียงจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยคานึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากการกระทานัน้ ๆ อย่างรอบคอบ มีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ใี นตัว หมายถึงการ
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดขึน้ 4) เงือ่ นไขการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ ใน
ระดับพอเพีย งนัน้ ต้อ งอาศัย ทัง้ ความรู้และคุ ณธรรมเป็ น พื้น ฐาน คือ
เงื่อ นไขความรู้ป ระกอบด้ว ยความรอบรู้เ กี่ย วกับ วิช าการต่ า งๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่าง รอบด้านเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในขัน้ ปฏิบ ัติ เงื่อ นไขคุ ณ ธรรม ประกอบด้ว ยมีค วามตระหนั ก ใน
คุณ ธรรม มีค วามซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และมีค วามอดทน มีค วามเพีย ร ใช้
สติปัญญาในการดาเนินชีวติ 5) แนวทางปฏิบตั ิ/ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
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สมาชิก พร้อมทัง้ มีการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้ตระหนัก
ถึง ความส าคัญ ในการออมเงิน เทคนิ ค ในการออมเงิน เพื่อ สร้า ง
ภูมคิ มุ้ กันทางการเงินในชุมชน

หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ้ า นห้ ว ยหนามตะเข้ ผ่ า นเว็ บ แบบ
Responsive
3) วิ ธีการศึกษา
1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงจากเอกสาร
หนังสือ งานวิจยั และเว็บไซต์ต่าง ๆ
2) ทาการสัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนและเกษตรกรของบ้านห้วยหนาม
ตะเข้ เกีย่ วกับข้อมูลการจัดการโครงการ
3) นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์ออกแบบเชิง
วัตถุดว้ ย UML ซึง่ ประกอบด้วย Use Case, Class Diagram, Sequence
Diagram แล้วทาการออกแบบ User Interface ของระบบฯ
4) ทาการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม Sublime Text และใช้
ภาษา HTML, CSS, PHP และ Java Script ในการพัฒนาโปรแกรม
และ พัฒนาสือ่ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro
5) ทาการทดสอบระบบและเว็บไซต์จนสามารถทางานได้ตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ถูกต้องทุกอย่าง
6) นาไปทดลองใช้ และทาการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิ
ภาพของต้นแบบระบบฯ กับผูน้ าหมูบ่ า้ นและเกษตรกรจานวน 10 คน

2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนา Responsiveกweb
Responsiveกweb เป็ น การพัฒ นาเว็บ ไซต์ ใ ห้ส ามารถใช้ง าน
และแสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในอุปกรณ์ท่แี ตกต่างกัน เช่น สมาร์ท
โฟน แท็บเล็ต และเดสก์ทอ็ ป โดยใช้โค้ดเดียวกันในการพัฒนา และใช้
งานเว็บไซต์ดว้ ย URL เดียวกัน ซึง่ ในการพัฒนา Responsive Web ได้
มีการใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ได้แก่ 1) Fluid Grid คือการ
ออกแบบ Grid โดยไม่กาหนดขนาดแบบตายตัว แต่จะกาหนดขนาดให้
สัมพันธ์กบั สิง่ ต่างๆ ในเว็บไซต์ โดยการกาหนดความกว้างของ Grid
เป็ นเปอร์เซ็นต์ และกาหนดขนาดของ Font จากหน่ วย px เป็ น em 2)
Flexible Image คือ การกาหนดขนาดของรูปภาพในเว็บไซต์ ให้ม ี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดของจอแสดงผล เช่น หากภาพมีขนาดใหญ่ แต่
แสดงผลในจอสมาร์ทโฟนมีข นาดเล็กจึง ควรกาหนดความกว้างและ
ความสูงของรูปภาพ ให้เล็กตามความเหมาะสม เพื่อ การแสดงผลที่
สวยงาม 3) CSS3 Queries เป็ นการเขียน Style Sheets หรือกาหนด
ขนาดของสิง่ ต่างในเว็บไซต์ สาหรับอุปกรณ์ต่ างๆ โดยส่วนใหญ่จะมี
การเขียน Style Sheets หลักเอาไว้โดยไม่ขน้ึ อยู่กบั อุปกรณ์ใดๆ และ
จะเขียน Style Sheets สาหรับอุปกรณ์ทม่ี ขี นาดหน้าจอเล็กทีส่ ุด แล้ว
เพิม่ ขนาดขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ลดความซ้าซ้อนของโค้ด [4]
2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชลิด ากเพีย รสร้า ง (2554)กท าการวิจ ัย เรื่อ งการพัฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกกรณีศกึ ษาอาเภอสุวรรณ
ภูมกิ จังหวัดร้อยเอ็ดกเพื่อศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจชุมชนก
ทัศนคติกความรู้ความเข้าใจกและการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดาเนินชีวติ ของประชาชนอาเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด
[5] จากงานวิจยั นี้ ผูศ้ กึ ษาได้นาแนวคิดนี้ไปใช้พฒ
ั นาต้นแบบระบบการ
จัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย งบ้านห้ว ยหนามตะเข้ผ่ านเว็บแบบ
Responsive เพือ่ ใช้ในการเผยแพร่เนื้อหาเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงให้
เข้าใจอย่างง่ายดาย
ดาราวรรณกพรหมกัลป์ ก(2551)กทาการวิจยั เรื่องการศึกษา
ผลการด าเนิ น งานหมู่บ้า นเศรษฐกิจ พอเพีย ง กรณี ศ ึก ษาหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างกอาเภอปั วกจังหวัดน่ านกซึ่งเป็ นการศึกษา
ปั ญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง [6] จากงานวิจยั นี้ผู้ศกึ ษาได้นาแนวคิด ข้อเสนอแนะจาก
งานวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาต้นแบบระบบการจัดการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านห้ว ยหนามตะเข้ผ่ านเว็บแบบ Responsive เพื่อ ใช้ในการศึกษา
ปั ญหาของการดาเนินงานหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
ธนันชัย คาเกตุ ก(2549) ทาวิจยั เรื่องการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศชุมชนกเพื่อศึกษารูปแบบ
และพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพก
และนาเสนอรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์สารสนเทศชุมชนเหมาะสมตาม
ความต้องการชุมชน [7] จากงานวิจยั นี้ผศู้ กึ ษาได้นาแนวคิดโครงสร้าง
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศชุมชนนี้ไปใช้พฒ
ั นาต้นแบบระบบการจัดการ

4) ผลการศึกษา
ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนและเกษตรกรของบ้านห้วยหนาม
ตะเข้กผูศ้ กึ ษาได้นาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วย UML ซึง่ ประกอบด้วย 1) Use case Diagram ดังแสดงในรูปที่ 1 2)
Class Diagram ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3) Sequence Diagram ดังแสดง
ในรูปที่ 3

รูปที่ 1: Use Case Diagram ภาพรวมของระบบ

130

รูปที่ 5: หน้าจอหน้าแรก

รูปที่ 2: Class Diagram

รูปที่ 3: Sequence Diagram

จากนัน้ นาผลจากการวิเคราะห์ระบบ มาออกแบบระบบการ
จัดการข้อมูล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเว็บแบบ Responsive ซึ่ง
ระบบนี้แบ่งเป็ นสองส่วน คือ ส่วนของผูใ้ ช้ทวไป
ั ่ ประกอบด้วย 5 เมนู
หลัก คือ 1) หน้าหลัก 2) ข้อ มูล หมู่บ้าน 3) โครงการของหมู่บ้าน 4)
เกษตรกรตั ว อย่ า ง และ 5) ติ ด ต่ อ เรา และส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่
ประกอบด้วย 8 เมนู คือ 1) จัดการโครงการของหมู่บ้าน 2) จัดการ
เกษตรกรตัว อย่ าง 3) จัดการผู้น าหมู่บ้าน 4) ดูข ้อ ความ 5) จัดการ
ข่าวสาร 6) แก้ไขข้อมูลหมู่บา้ น 7) แก้ไขรูปภาพ และ8) แก้ไขข้อมูล
ติดต่อ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของต้นแบบระบบการจัดการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้ผ่านเว็บแบบ Responsive ดังรูป
ที่ 4-15

รูปที่ 6: หน้าจอหน้าข้อมูลหมู่บ้าน

รูปที่ 7: หน้าจอหน้าโครงการของหมู่บ้าน

รูปที่ 4: ตัวอย่างการแสดงผลแบบ responsive
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รูปที่ 8: หน้าจอหน้าเกษตรกรตัวอย่าง

รูปที่ 13: หน้าจอเพิม่ ข้อมูล

รูปที่ 9: หน้าจอหน้าติดต่อเรา

รูปที่ 10: หน้าจอหน้าจัดการโครงการของหมู่บ้าน
รูปที่ 14: หน้าจอแก้ไขข้อมูล

รูปที่ 11: หน้าจอหน้าจัดการเกษตรกรตัวอย่าง
รูปที่ 15: หน้าจอหน้าแก้ไขข้อมูลหมู่บ้าน

5) ผลการประเมิ นความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพ
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการทดสอบระบบและเว็บไซต์จนสามารถทางาน
ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ถูกต้องทุกอย่าง แล้วนาไปทดลองใช้dและ
ทาการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของต้นแบบระบบฯdกับ
ผูน้ าหมูบ่ า้ นและเกษตรจานวน 10คน ดังแสดงในตาราง 1

รูปที่ 12: หน้าจอหน้าจัดการข่าวสาร
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ตารางก1:กผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ

ตัวอย่าง และ5) ติดต่อเรา ส่วนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแบ่งเป็ น 8 เมนู ได้แก่
1) จัดการโครงการของหมู่บา้ น 2) จัดการเกษตรกรตัวอย่าง 3) จัดการ
ผูน้ าหมูบ่ า้ น 4) ดูขอ้ ความ 5) จัดการข่าวสาร 6) แก้ไขข้อมูลหมู่บา้ น 7)
แก้ไ ขรูปภาพ และ8) แก้ไ ขข้อ มูลติดต่ อ ซึ่งผลการประเมิน ระบบฯ
พบว่าผูใ้ ช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบฯ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.28 ซึ่งแสดงว่า
ระบบการจัดการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้สามารถ
ช่วยให้จดั การข้อมูลและโครงการของหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
มีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ร ะบบยังใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงได้ทงั ้
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ทอ็ ป อีกทัง้ ระบบนี้สามารถเป็ นต้นแบบ
ระบบการจัดการข้อ มูล และโครงการของหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ให้กบั ชุมชนอื่นๆ ได้
ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเฉพาะหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยหนามตะเข้ ควรใช้ระบบนี้เป็ นต้นแบบ ซึ่ง
สามารถนาไปใช้กบั หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆได้
8) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่บา้ นณรงค์ จูมโสดา คุณปราริชาต ปานพิม
คุณระนอง จูมโสดา คุณนิคม ดลแวววาว และคุณวรธน จุทบาล ผู้นา
และเกษตรกรทุ ก คนของชุ ม ชนบ้านห้ว ยหนามตะเข้ ที่ไ ด้ใ ห้ข ้อ มูล
เกีย่ วกับโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านห้วย
หนามตะเข้น้ี

6) อภิ ปรายผลการศึกษา
หมู่บ้านห้ว ยหนามตะเข้เป็ น แหล่ งเรีย นรู้เศรษฐกิจพอเพีย ง
โดยทางหมูบ่ า้ นได้มกี ารอบรมให้ความรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยทาการแบ่งเป็ นฐานองค์ความรู้
และมีวทิ ยากรประจาฐานนัน้ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีกลุ่มผูท้ ส่ี นใจจะศึกษา
ในเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาศึกษาดูงานในหมู่บา้ นห้วยหนามตะเข้ แล้ว
นากลับไปประยุกต์ใช้กบั ชุมชนของตนเอง ซึ่งกลุ่มคนทีส่ นใจนัน้ อาจจะ
มาจากต่ า งจัง หวัด ซึ่ง ไกลจากชุ ม ชน ท าให้ต้อ งใช้เ วลานานและมี
ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางที่สูง เพื่อ ใช้ในการเดิน ทางมาศึกษาดูงาน ผู้
ศึกษาจึงได้พฒ
ั นาต้นแบบระบบการจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านห้วยหนามตะเข้ผ่านเว็บแบบ Responsive เพื่อใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบ่ า้ นห้วยหนามตะเข้ ซึ่ง
มีลาดับการทางานดังนี้
1) ในส่วนของเจ้าหน้าทีส่ ามารถเลือกจัดการข้อมูลต่างๆ โดย
การ เพิม่ ลบ และแก้ไขข้อมูลโครงการของหมู่บ้าน ข้อมูล เกษตรกร
ตัว อย่ าง ข้อ มูล ผู้น าหมู่บ้าน ข้อ ความ ข้อ มูล ข่าวสาร ข้อ มูล หมู่บ้าน
รูปภาพ และข้อมูลติดต่อ เมือ่ ทาการเพิม่ ข้อมูลเรียบร้อย ข้อมูลจะทา
การแสดงบนระบบ
2) ในส่ วนของผู้ใช้งานทัวไปที
่
่ต้อ งการทราบข้อมูล ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกดูขอ้ มูลข่าวสารของหมูบ่ า้ น ข้อมูลหมูบ่ า้ น ข้อมูลโครงการ
ของหมู่บา้ น ข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง และสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่
เพือ่ ขอคาแนะนาได้
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ระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์
Management System for Trading Mohom Fabric Online
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการซื้อ
ขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ โดยการศึกษาเริม่ จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับผ้าหม้อห้อมและการจัดการการซี้อขาย จากนัน้ ทา
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและผูเ้ กี่ยวข้องกับการค้าผ้าหม้อห้อม แล้วนาข้อมูล
ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ออกแบบออนโทโลยีดว้ ยโปรแกรม HOZO เพื่อช่วยในการจัด
หมวดหมู่ในการสืบ ค้น ต่อมาทาการวิเคราะห์ออกแบบระบบเชิงวัต ถุ ด้ว ย
UML จากนัน้ ทาการออกแบบ User Interface และพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม
Atom Text Editor ภาษา HTML5, CSS. และ PHP จากนั ้น น าระบบนี้ ไ ป
ทดลองใช้ และประเมินระบบโดยเจ้าของร้าน พนักงาน และลูกค้าผ้าหม้อห้อม
จานวน 10 คน ผลจากการศึกษาระบบพบว่าผู้ใช้ระบบมีค วามพึงพอใจใน
ประสิท ธิภ าพของระบบอยู่ ใ นระดับ มาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.20 และค่ า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.37 ซึง่ แสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการจัดการซือ้ ขาย
ผ้าหม้อห้อมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการทีร่ วดเร็ว ง่ายต่อการ
ใช้งาน และประหยัดค่าใช้จา่ ย
คาสาคัญ: การจัดการ, การซือ้ ขาย, ผ้าหม้อห้อม, ออนไลน์, ต้นคราม
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รูปแบบใหม่ทผ่ี ู้ผลิตคิดค้นขึน้ มาและได้รบั ความนิยมจากผูซ้ ้อื ในยามที่
เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีประชาชนก็มกี าลังซื้อ สูงขึ้น ซึ่งส่ งผลดีต่ อ
ธุรกิจผ้าหม้อห้อมถือเป็ นผ้าทีไ่ ด้ความนิยมสูง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็ น เอกลัก ษณ์ ข องจัง หวัด แพร่ ต ลอดจนหน่ ว ยงานราชการและ
หน่ วยงานภาคเอกชนต่างๆ จะเห็นได้ว่าผ้าหม้อห้อมมีอทิ ธิพลต่อการ
แต่งกายของคนในจังหวัดแพร่ จะสังเกตได้จากการแต่งกายทุกวันศุกร์
จะสวมใส่ ผ้า หม้อ ห้อ มหรือ ผ้า พื้น เมือ งเป็ น ประจ าประกอบกับ เป็ น
นโยบายของผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด แพร่ ด้ ว ยเช่ น กัน ที่ ต้ อ งการให้
ผู้ปฏิบตั ิงานของภาครัฐทุก ส่ วนแต่ งกายด้ว ยความเรีย บร้อ ยจนเป็ น
วัฒนธรรมประจาจังหวัดแพร่ [1] แต่การจาหน่ายผ้าหม้อห้อมตัง้ แต่อดีต
จนถึงปจั จุบนั ยังมีการจาหน่ ายเพียงช่องทางเดียว คือมีการจาหน่ ายแต่
เพียงหน้าร้าน คือ หากต้องการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมผูซ้ ้อื ต้อง
ซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อม ต้องเดินทางไปซื้อถึงแหล่ งผลิตผ้าหม้อห้อม
หรือหากผู้ผลิตต้องการขายผ้าหม้อห้อมจะมีช่องทางการขายแต่เพียง
ช่องทางเดียวคือทางหน้าร้านของตนเองเท่านัน้
ปจั จุบนั ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยเฉพาะ
เว็บ แบบ Responsive ซึ่ ง เข้า ได้ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง สามารถเข้า ได้ ท ัง้
อุ ปกรณ์ ห ลากหลายรูปแบบ เช่ น Smart Phone และ Tablet และอีก
อย่างคือ Social Media ซึง่ นาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง มีการเข้าถึง
ข้อ มูล ได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว ผู้ศ ึก ษามองเห็น ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้ศกึ ษาและพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อม
ออนไลน์ เพื่อช่วยเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม
และช่วยส่งเสริมการผลิตผ้าหม้อห้อมให้กบั ให้กบั ชุมชน หมูบ่ า้ นทุ่งโฮ้ง
ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

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.

2) เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ การซื้อขายสินค้า
หรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่าย เช่น
อินเทอร์เน็ต ถ้าผู้ใช้มเี ครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์ โมเด็ม และ
เป็นสมาชิกของบริการ Internet ก็สามารถทาการค้าผ่านระบบเครือข่าย
ได้ E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตกับ
การจาหน่ายสินค้าและบริการ โดยสามารถนาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตัวสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตสู่คนทัวโลกภายในระยะเวลา
่
อัน รวดเร็ว ท าให้ม ีการด าเนิ น การซื้อ ขายอย่ างมีประสิทธิภ าพ และ
ก่อให้เกิดรายได้ในระยะเวลาอันสัน้ [3]

1) บทนา
ผ้าหม้อห้อมจัดเป็ น เอกลักษณ์ ท้องถิ่นที่คนในหมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ย้อม ทอ หรือตัดเย็บกัน
มานั บ ร้อ ยปี จ นถึ ง ป จั จุ บ ัน กรรมวิธีก ารท าก็ ย ังคงรูป แบบเดิม และ
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2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับผ้าหม้อห้อม
หม้อห้อม หรือ ม่อฮ่อม เป็ นผ้าพื้นเมือง ที่ทาจากผ้าฝ้าย มีส ี
น้ าเงินเข้ม ได้จากการย้อมด้วยต้นห้อมที่ให้สธี รรมชาติสวยงาม หม้อ
ห้อมในอดีตทาจากผ้าฝ้ายทอมือมีสขี าวทีผ่ ่านการทอด้วยกี่ หลังจากนัน้
จึงนามาตัดเย็บเป็ น เสื้อผ้า แล้วน ามาย้อมด้วยสีท่ี ได้มาจากการหมัก
ห้อม หม้อห้อม” เป็ นภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ เกิดจากรวมคาว่า “หม้อ
กับ ห้อม” ซึ่งคาว่าหม้อ หมายถึงภาชนะอย่างหนึ่งที่ให้บรรจุน้ าหรือ
ของเหลวต่างๆ ส่วนคาว่า ห้อม หมายถึงพืชล้มลุกชนิดหนึ่งในตระกูล
คราม [5]
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการตลาด
ความหมายของการการตลาดนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ความหมาย
ซึ่งความหมายแรก การตลาดหมายถึง กระบวนการทางสังคมที่แต่ละ
คนแต่ละกลุ่มได้รบั การตอบสนองในสิง่ ทีต่ ้องการ คือ สินค้าหรือบริการ
โดยผ่านการแลกเปลี่ยนสิง่ ที่มคี ุณค่าซึ่งกันและกัน ส่วนความหมายที่
สอง การตลาดหมายถึง กระบวนการวางแผน การบริห าร แนวคิด
สินค้า การตัง้ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพือ่ สนอง
ความพึง พอใจให้ลูก ค้า ขณะเดีย วกัน องค์ ก ารก็ส ามารถบรรลุ ต าม
เป้าหมายตามทีต่ อ้ งการ [8]
2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับออนโทโลยี
ออนโทโลยีเป็ นแนวคิดที่ถูกนามาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
ความรู้ เป็ น ที่นิย มใช้และศึกษาอย่ างแพร่ห ลาย สามารถจัดการและ
นาเสนอความรูใ้ นรูปแบบ ของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่อ ยู่ภ ายใต้ข อบเขตที่ส นใจ โดยการรวบรวมข้อ มูล และสร้างความ
สัมพัน ธ์ ให้อ ยู่ในรูปแบบลาดับชัน้ มักถู ก ใช้ในสาขาปญั ญาประดิษ ฐ์
เว็ บ เชิ ง ความหมาย (Semantic Web) วิศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ และ
สารสนเทศทางชีว การแพทย์ ออนโทโลยีเป็ น ระบบค าศัพ ท์ เชิ ง
ความหมาย ใช้เป็ นโครงร่างพื้นฐานในการอธิบายความรู้เฉพาะด้าน
โดยกลุ่มของคาที่มโี ครงสร้างแบบลาดับชัน้ สาหรับใช้อธิบายขอบเขต
ของเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถนามาประยุกต์กบั ระบบต่าง ๆ ได้ เช่น
การจัดรวมข้อ มูลสารสนเทศ การจาแนกเอกสาร การสกัดข้อ สนเทศ
เป็ น ต้น การสร้างออนโทโลยีนัน้ จะต้อ งอาศัย ภาษาเว็บ ออนโทโลยี
(Ontology Web Language: OWL) สาหรับอธิบายโครงสร้างของความ
รู้ อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ข อ งภ า ษ าอ าร์ ดี เ อ ฟ ( Resource Description
Framework: RDF Language) ซึ่งใช้ห ลัก ไวยากรณ์ ต ามภาษาเอ็ก ซ์
เอ็ ม เอล (XML extensible Markup Language) ซึ่ ง เป็ นภาษาที่ เ ป็ น
มาตรฐานและถู ก รับ รองโดยองค์ ก ร W3C ซึ่ งยัง คงใช้รูป แบบและ
ไวยากรณ์ ตามแบบภาษาอาร์ดเี อฟ ถูกสร้างขึ้น มาเพื่อรองรับการทา
ออนโทโลยีโดยเฉพาะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นภาษามาตรฐาน
สาหรับเว็บเชิงความหมาย [2]
2.5 แนวความคิ ดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเชิ งวัตถุด้วย UML
UML คื อ โมเดลมาตรฐานที่ ใ ช้ ห ลัก การออกแบบ OOP
(Object Oriented Programming) รู ป แ บ บ ข อ ง ภ า ษ า UML จ ะ มี
Notation ซึ่ ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ท่ี น าไปใช้ ใ น Model ต่ า งๆ UML จะมี
ข้อกาหนดกฏระเบียบต่ างๆ ในการโปรแกรม โดยกฎระเบียบต่างๆ จะ
มีค วามหมายต่ อ การเขีย นโปรแกรม (Coding) ดัง นั ้น การใช้ UML
จะต้ อ งทราบความห มายของ Notation ต่ า งๆ เช่ น generalize,
association dependency class แ ล ะ package สิ่ ง เห ล่ านี้ มี ค ว าม

จ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ต่ อ การตีค วามของการออกแบบระบบ ก่ อ นน าไป
Implement ระบบงานจริง [9]
2.6 งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ภาวินี อินทวิวฒ
ั น์ (2555) ทาการวิจยั เรือ่ ง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรกั ษ์ผา้ หม้อห้อม กรณีศกึ ษา ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมือง
จังหวัด แพร่ ได้ท าการศึก ษาระดับ การมีส่ ว นร่ว มของชุม ชน สภาพ
ั และอุปสรรคเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรกั ษ์ผา้
ปญหา
หม้อ ห้อ ม ต าบลทุ้งโฮ้ง อ าเภอเมือ ง จังหวัด แพร่ และเพื่อ น าเสนอ
แนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุ รกั ษ์ ผ้าหม้อห้อม
ตาบลทุง้ โฮ้ง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ [4] จากงานวิจยั นี้ผศู้ กึ ษาได้นา
แนวคิดนี้ไปใช้พฒ
ั นาระบบการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่เนื้อหาเกีย่ วกับผ้าหม้อห้อม
ศิรนิ ภา บุญฟู และปทั มา เมือ งชัย (2555) ท าการวิจยั เรื่อ ง
ระบบร้านขายสมุนไพรออนไลน์ กรณีศกึ ษา ร้านเจียบสมุนไพร เป็ น
การ พัฒนาระบบในรูปแบบพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับ
ลูกค้า (Business to Customer) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาส่วนของหน้าร้านให้
มีการแสดงรายละเอียดของสินค้าพร้อมทัง้ แยกหมวดหมูข่ องสินค้า และ
นาเสนอสินค้าทีข่ ายดีไว้ดา้ นบน ลูกค้าสามารถเข้าชม และสังซื
่ ้อสินค้า
ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
การสังซื
่ ้อสินค้า จะใช้ระบบตะกร้า ส่วนการชาระ
เงินสามารถชาระได้ 2 วิธี ได้แก่ การชาระเงินผ่านธนาคาร และธนาณัติ
ออนไลน์ [6] จากงานวิจยั นี้ผู้ศกึ ษาได้น าแนวคิดจากงานวิจยั นี้ไปใช้
พัฒ นาระบบการจัด การซื้ อ ขายผ้ า หม้ อ ห้ อ มออนไลน์ เพื่ อ ใช้ ใ น
การศึกษาด้านการจัดการรูปแบบระบบการขายสินค้าออนไลน์
สมศัก ดิ ์ จีว ัฒ นา (2553) ท าการวิจยั เรื่อ ง การพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์ งานวิจยั
นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล ผ้าไหมทอมือ ของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์ และเพือ่ จัดทาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้า
ไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรรี มั ย์ในรูปแบบพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ผลจากงานวิจยั ผู้ใช้ระบบสามารถให้
ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือ เลือก ลวดลาย สี โดยสามารถ
ค้นหาจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่เดิม แล้วทาการปรับแต่งใหม่ตาม
ความต้อ งการ ของผู้ใช้ระบบผ่ านระบบเครือ ข่ ายอิน เทอร์เน็ ต ซึ่งจะ
เชื่อ มต่ อ กับ เว็บ เซิร์ฟ เวอร์ข องระบบ ระบบจะเรีย กค้น ข้อ มูล จาก
ฐานข้อมูล และส่งผลลัพธ์ไปทีส่ ่วนของผูใ้ ช้บริการ จากงานวิจยั นี้ [7] ผู้
ศึกษาได้นาแนวคิดจากงานวิจยั นี้ไปใช้พฒ
ั นาระบบการจัดการซื้อขาย
ผ้าหม้อห้อมออนไลน์ เพือ่ ใช้ในการศึกษารูปแบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลใน
รูปแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์ มี
ขัน้ ตอนการพัฒนาทัง้ หมด 7 ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ้าหม้อ ห้อม ทา
การสัมภาษณ์ เกี่ย วกับประวัติการทาผ้าหม้อห้อ ม วิธกี ารทาผ้าหม้อ
ห้อม และรูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อม ทาการสัมภาษณ์
คุณป้าเหลือง ทองสุข ผูเ้ ชียวชาญการย้อมผ้าหม้อห้อมและจาหน่ ายผ้า
หม้อห้อม
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2. ออกแบบออนโทโลยี ด้ว ยโปรแกรม Hozo เพื่อ ช่ว ยใน
การสืบค้นและจัดหมวดหมู่ และช่วยในการออกแบบเว็บไซต์
3.น าข้ อ มู ล ม าอ อ ก แ บ บ เชิ ง วั ต ถุ ด้ ว ย UML (Unified
Modeling Language) คื อ Use Case Diagram Case Diagram แล ะ
Sequence Diagram
4. ออกแบบ User Interface ของระบบ
5. ออกแบบ สื่อวีดโี อ เกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาและการ
ผลิตผ้าหม้อห้อมเพือ่ ช่วยเพิม่ องค์ความรูใ้ ห้แก่คนทัวไป
่
6. พัฒนาระบบการจัดการซื้อขายออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
Atom Text Editor แล ะภ าษ า HTML5 PHP CSS แล ะโป รแกรม
AppServ จาลองเซิฟเวอร์
7. น าไป ท ด ล อ งใช้ แ ล ะป ระเมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจใน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยทดลองใช้โดยผ้ใช้งาน จานวน 10 คน
4) ผลการศึกษา
4.1 จากผลการศึกษารวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ผเู้ ชียว
ชาญด้านการย้อมผ้าหม้อห้อมและจาหน่ ายผ้าหม้อห้อม พบว่าจากการ
รวบข้อมูลในการขายมีเฉพาะหน้าร้าน ทาให้ไม่มรี ายได้ไม่ดี แต่ ถ้ามี
การการขายออนไลน์ อาจท าให้ม ีลูก ค้าเพิ่ม ขึ้น และมีช่ อ งทางการ
จาหน่ายมากขึน้ ทาให้สามารถเพิม่ รายได้ให้ชุมชน
4.2 ผลจากการออกแบบออนโทโลยีระบบการจัดการซื้อขายผ้า
หม้อห้อ มออนไลน์ โดยใช้ออนโทโลยีออกแบบจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลผ้า
หม้อ ห้ อ ม จากการรวมรวบข้อ มูล เกี่ย วกับ ผ้า หม้อ ห้อ ม ได้ท าการ
วิเคราะห์และสรุปผลออกมา เป็ น 8 คลาส คือ 1) ข้อ มูล หน้ าเว็บ 2)
ข้อ มู ล สามาชิก 3) ประเภทสิน ค้า 4) ใบสัง่ ซื้ อ สิน ค้า 5) สิน ค้ า 6)
รายละเอียดการสังซื
่ ้อสินค้า 7) ผูด้ ูแลระบบ และ8) ติดต่อเรา ดังแสดง
ในรูปที่ 1

รูปที่ 2 : Use Class Diagram ของระบบการจัดการซือ้ ขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์

จากการออกแบบ Use Class Diagram ของระบบนนี้มที งั ้ หมด
11 Use Class คือ 1) แสดงประวัตผิ า้ หม้อห้อม 2) แสดงวิธกี ารทาผ้า
หม้อห้อม 3) แสดงผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 4) สมัครสมาชิก 5) สังซื
่ ้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ 6) ติดต่ อ เรา 7) แจ้งช าระเงิน 8) เช็ค หมายเลขพัส ดุ 9)
จัดการข้อมูล ผ้าหม้อห้อม 10) จัดการรายชื่อสมาชิก 11) จัดการการ
สังซื
่ ้อสินค้า
2. Class Diagram ของระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อ ม
ออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 : Class Diagram ของระบบการจัดการซือ้ ขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์

จากออกแบบ Class Diagram มีท ัง้ หมด 10 คลาส คือ 1)
คลาสข้อมูลหน้าแรก 2) คลาสข้อมูลประวัตผิ า้ หม้อห้อม 3) คลาสข้อมูล
วิธีก ารท าผ้า หม้อ ห้อ ม 4) คลาสข้อ มูล ผู้ดู แ ลระบบ 5) คลาสข้อ มูล
สมาชิก 6) คลาสข้อมูลใบสังซื
่ ้อสินค้า 7) คลาสรายละเอียดการสังซื
่ ้อ
สิน ค้า 8) คลาสข้อ มูล แจ้งช าระเงิน 9) คลาสประเภทสิน ค้า และ 10)
คลาสสินค้า
3. Sequence Diagram ของระบบการจัดการซื้อ ขายผ้าหม้อ
ห้อมออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 1: ผลจากการออกแบบออนโทโลยีระบบการจัดการซือ้ ขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์

4.3 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
จากการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อ
ห้อ ออนไลน์ . ได้ น าระบบงานป จั จุ บ ัน และข้อ มู ล ที่ร วบได้ ม าท ามา
วิเคราะห์และออกแบบตามความต้องการ โดยทาเป็ น สัญลักษณ์ ห รือ
อธิบายด้วยภาพต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
1. Use Case Diagram ของระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อ
ห้อมออนไลน์ ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 4 : Sequence Diagram ของระบบการจัดการซือ้ ขายผ้าหม้อห้อมออนไลน์
รูปที่ 7 : หน้าจอวิธกี ารทาผ้าหม้อห้อม

4.4 ผลการพัฒนาระบบ
ผลพัฒนาระบบการจัดการซื้อ ขายผ้าหม้อ ห้อ มออนไลน์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ส่วนของผูใ้ ช้งานทัวไปและลู
่
กค้า ดังแสดงในรูปที่ 5-13

รูปที่ 8 : หน้าจอผลิตภัณฑ์
รูปที่ 5 : หน้าหลักของเว็บไซต์

รูปที่ 9 : หน้าจอสมัครสมาชิก

รูปที่ 6 : หน้าจอประวัตผิ า้ หม้อห้อม
รูปที่ 10 : หน้าจอตะกร้าสินค้า
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รูปที่ 11 : หน้าจอแจ้งชาระเงิน

รูปที่ 16 : หน้าจอ รายชือ่ และข้อมูลสมาชิก

รูปที่ 12 : หน้าจอเช็คหมายเลขพัสดุ
รูปที่ 17 : หน้าจอ รายการสังซื
่ อ้ สินค้า

รูปที่ 13 : หน้าจอติดต่อเรา
รูปที่ 18 : หน้าจอ รายละเอียด การแจ้งชาระเงิน

2) ส่วนของผูด้ แู ลระบบ ดังแสดงในรูปที่ 14-19

รูปที่ 14 : หน้าจอหลักของหลังร้าน

รูปที่ 19 : หน้าจอ ข้อมูลหน้าหลักเว็บไซต์

5) ผลการประเมิ นความพึงพอใจในประสิ ทธิ ภาพ
ผลการประเมิน ความพึงพอใจในประสิทธิภ าพของระบบ
การจัด การซื้อ ขายผ้าหม้อ ห้อ มออนไลน์ จากกลุ่ ม ตัว อย่ างผู้ใช้งาน
จานวน 10 คน ดังในตาราง 1

รูปที่ 15 : หน้าจอ เพิม่ ลบ แก้ไข สินค้า
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สามารถทาการดูขอ้ มูลต่ างๆ เหมือ นผู้ใช้งานทัวไปได้
่
นอกจากนี้ย งั
สามารถทาการสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์ได้ แจ้งชาระเงินกับทางร้านเมือ่ ทาการ
สังซื
่ ้อสินค้า เช็คหมายเลขพัสดุได้ และติดต่อกับทางร้านได้

ตารางที่ 1: ผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ

7) สรุปผลการศึกษา
ระบบการจัดการซื้อขายผ้าหม้อห้อ มออนไลน์ ในการพัฒนา
ระบบการจัดการนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 7 เมนู คือ 1) ประวัติผา้ หม้อห้อม
2) วิธกี ารทาผ้าหม้อห้อม 3) ผลิตภัณฑ์ 4) สมัครสมาชิก 5) แจ้งชาระ
เงิน 6) เช็คหมายเลขพัสดุ 6) วิธกี ารสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์และ7) ติดต่อเรา
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
ซื้ อ ขายผ้ า หม้อ ห้ อ มออนไลน์ ผู้ ศ ึก ษาได้ แ บ่ ง ประเด็น ออกเป็ น 4
ประเด็ น คือ ด้ า นคุ ณ ภาพของข้อ มู ล ด้ า นการใช้ ง านระบบ ด้ า น
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล และด้านประโยชน์ ซึ่ง
เป็ นแบบประเมิน 5 ระดับ ทาการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานใน
ประสิทธิภาพของระบบ จานวน 10 คน ผลจากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้ม ี
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่
4.20 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.37

จากตาราง 1 พ บว่ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พ อใจใน
ประสิทธิภาพของภาพรวมระบบ พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 4.20 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.37
6) อภิ ปรายผลการศึกษา
ผ้าหม้อห้อมจัดเป็ น เอกลักษณ์ ท้องถิ่นที่คนในหมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
ตาบลทุ่งโฮ้ง อาเภอเมือ งแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ย้อม ทอ หรือตัดเย็บกัน
มานั บ ร้อ ยปี จ นถึ ง ป จั จุ บ ัน กรรมวิธีก ารท าก็ ย ังคงรูป แบบเดิม และ
รูปแบบใหม่ แต่การจาหน่ ายผ้าหม้อห้อมตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ยังมี
การจาหน่ ายเพียงช่องทางเดียว คือมีการจาหน่ายแต่เพียงหน้าร้าน คือ
หากต้องการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ผา้ หม้อห้อม ผู้ซ้อื ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
หม้อห้อม ต้องเดินทางไปซื้อถึงแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อม หรือหากผูผ้ ลิต
ต้องการขายผ้าหม้อห้อมจะมีช่องทางการขายแต่เพียงช่องทางเดียวคือ
ทางหน้าร้านของตนเอง เท่านัน้
จากปญั หาด้านการซื้อขาย ผู้ศกึ ษาได้ศกึ ษา ออกแบบและ
พัฒนาระบบการจัดการซื้อ ขายผ้าหม้อ ห้อมออนไลน์ ซึ่งมีล าดับการ
ทางานดังนี้
1. ในส่ ว นของผู้ดู แ ลระบบหรือ เจ้าของร้า นผ้า หม้อ ห้อ ม
สามารถทาการเพิม่ ลบ แก้ไข รายการสินค้า ผูด้ ูแลระบบกดเลือกเมนู
เพิม่ ลบ แก้ไข รายการสินค้า หากผูด้ แู ลระบบต้องการเพิม่ สินค้าให้กด
ปุ่มเพิม่ สิน ค้า แล้วทาการเพิม่ สินค้า และกรอกรายรายละเอียดข้อมูล
สินค้าให้ครบ แล้วทาการบันทึก ระบบจะทาการแสดงข้อมูลทีเ่ พิม่ ไปยัง
หน้าผลิตภัณฑ์ หรือหากต้องการลบ หรือแก้ไข รายการสินค้า ให้ผดู้ แู ล
ระบบกดปุ่ ม เมนู ท่ีต้ อ งการแล้ ว ท าการจัด การข้อ มู ล นั ้น ๆ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ผดู้ ูและระบบยังสามารถ ดูรายละเอียดข้อมูลรายชื่อสมาชิก
ได้ ดูรายละเอียดรายการสังซื
่ ้อสินค้าของสมาชิกได้ ดูการชาระเงินของ
สมาชิกได้ จัดการแจ้งหมายเลขพัดสุให้กบั สมาชิกทีช่ าระเงินเรียบร้อย
แล้ว และสามารถจัดการข้อมูลหน้าเว็บหลักได้
2. ในส่ ว นผู้ใช้งานจะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ 1.ผู้ใช้ งาน
ทัวไป
่ และ 2.สมาชิก ซึง่ มีรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้ 1.ผูใ้ ช้งานทัวไป
่
ทีต่ ้องการทราบข้อมูล ผู้ใช้งานทัวไปจะสามารถเรี
่
ยกดูขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ประวัตผ้าหม้อห้อม วิธกี ารทาผ้าหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม แต่
ผู้ใ ช้ง านทัว่ ไปจะไม่ ส ามารถสัง่ ซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้ หากต้ องการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ จะต้องทาการสมัครสมาชิกกับทางร้านก่อน 2.ในส่วนของ
สมาชิก ถ้าสมาชิกทาการสมัครเป็ นสมาชิกกับทางร้านแล้ว สมาชิกจะ

8) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณป้าเหลือง ทองสุข ผูเ้ ชียวชาญด้านการย้อมผ้า
หม้อห้อม และกลุ่มการผลิตผ้าหม้อมห้อม ป้าเหลือง ทองสุข บ้านทุ่ ง
โฮ้ง ต าบลทุ่งโอ้ง อ าเภอเมือ ง จังหวัดแพร่ ที่ให้ค วามร่ว มมือในการ
ถ่ายทอดวิธกี ารทาผ้าหม้อห้อมและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผ้าหม้อห้อม
9) เอกสารอ้างอิ ง
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ในปจั จุ บนั การเช็ค นัก เรียนเข้าห้องเรียนหรือเช็คชื่อใช้เวลา
มาก เนื่องจากต้องขานชือ่ เป็ นรายบุคคลและบางครัง้ ต้องขานชือ่ ซ้า ยิง่
ไปกว่านัน้ หากนักเรียนมาสายและมีความจาเป็นทีจ่ ะมีการเช็คชือ่

บทคัดย่อ
ในป จั จุ บ ัน การเช็ค นั ก ศึก ษาด้ ว ยการขานชื่อ ใช้เ วลาอย่ า งมาก
เนื่องจากต้องขานชื่อเป็ นรายบุคคลทาให้ใช้เวลานาน อีกทัง้ หากผูเ้ รียนมาสาย
และมีความจาเป็ นที่จะมีการเช็คชื่อ อาจจะส่งผลให้ทาให้การเรียนการสอน
หยุดชะงักหรือเป็ นการรบกวนต่อผูเ้ รียนคนอื่น จากปญั หาทีก่ ล่าวมางานวิจยั
นี้นาเสนอการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสาหรับเช็คชื่อนักศึกษา
เข้าห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีเอ็นเอฟซีบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ โดย
ขัน้ ตอนการออกแบบประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ 1.ขัน้ ตอนวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ 2.นาผลการวิเคราะห์ความต้องการมาออกแบบแอฟลิเคชัน
3. พัฒนาระบบทีไ่ ด้ออกแบบไว้ 4.นาแอปพลิเคชันไปทดสอบการใช้งานเพื่อ
ประเมินผล ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบจะใช้ UML เข้ามา
ช่วย สาหรับผลจากการประเมินผลการใช้งานแอปพลิเคชันพบว่าสามารถลด
เวลาเช็ค ชื่อ นั ก ศึก ษาไปได้ 30.12% เมื่อ เทีย บกับ วิธีข านชื่อ ในกรณี ท่ี
นักศึกษามาพร้อมกันแล้ว
คาสาคัญ: เอ็นเอฟซีบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์, โมบายแอปพลิเคชัน

อาจจะส่งผลให้ทาให้การเรียนการสอนหยุดชะงักและเป็นการรบกวนต่อ
นักเรียนคนอื่น หรืออาจจะต้องใช้เวลาช่วงท้ายชัวโมงเรี
่
ยนในการเช็ค
ชื่อ จากเหตุผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเช็คชื่อด้วยการขานชื่อไม่ม ี
ประสิทธิภาพ
จากข้อเสียของการเช็คนักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยการขานชื่อ
คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอวิธกี ารเช็คนักศึกษาเข้าห้องเรียนด้วยวิธใี หม่ โดยใช้
แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยี NFC บนระบบปฏิบตั ิการ Android ซึ่ง
แก้ปญั หาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีการสื่อสารด้วยข้อมูล
ทีเ่ ท่ากันแต่รวดเร็วกว่าทาให้การเช็คชือ่ ใช้เวลาน้อยลง
2) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
A.A. Olanipekun แล ะ O.K. Boyinbode [1] ไ ด้ น าเสนอ
เทคโนโลยี RFID เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในระบบเช็คชื่ออัตโนมัติ โดย
ระบบจะท างานผ่ า น RFID Reader ที่ติด ตัง้ ตรงประตู ท างเข้า ของ
ห้อ งเรีย น เมื่อ นั ก ศึก ษาน าบัต รที่ม ี tag มาสแกนเพื่อ เช็ค ชื่อ โดย
อาจารย์ส ามารถจัด การกับ ข้อ มูล หรือ ดูข ้อ มูล ผ่ า น Graphic User
Interface ผ่ า น Computer Host ได้ โดยใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล ข อ ง
Microsoft access และเขียนด้วย VB.NET
N. Saparkhojayev และ S. Guvercinto [2] ได้นาเสนอถึงการ
สร้างระบบที่มเี ซิร์ฟ เวอร์ เครื่อ งหนึ่ง ทาหน้ าเป็ น เป็ น ศูน ย์กลางของ
คอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด เพื่อให้ขอ้ มูลถูกเก็บลง Database เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลได้ง่าย โดยนักศึกษาจะต้องมี PC ที่เชื่อมต่อกับ RFID-Reader
และมีการนาหน้าของผูท้ ่สี แกนบัตรมาเปรียบเทียบกับรูปในฐานข้อมูล
เพือ่ ช่วยป้องกันในเรือ่ งของการเช็คชือ่ แทนกันได้
H. A. Wahab et al. [3] ได้เสนอการเช็คชื่อโดยใช้ RFID โดย
ผ่ า น Wireless RFID Reader จะท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ของบัต ร
นักศึกษาแต่ละคนและทาการส่ง Data จาก RFID Tag ไปยัง Reader

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) บทนา
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โดยผ่าน Wireless จากนัน้ Data ทัง้ หมดจะถูกส่งต่อไปยัง คอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง เพื่อนามาเปรียบเทียบข้อมูล ชื่อ , รหัสนักศึกษา ในระบบ
เพื่อ น ามาเช็ค สถานะการเข้า เรีย น ซึ่ง Admin และอาจารย์ ผู้ส อน
สามารถเข้ามา update ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลได้
R. Patel et al. [4] เสนอการติ ด ตามผลการเช็ ค ชื่ อ ของ
นัก ศึก ษาผ่ า น RFID โดยอธิบ ายวิธีป ระมวลผลไว้ด ัง นี้ การเช็ค ชื่อ
online ผ่าน RFID การทางานจะมีขนั ้ ตอนดังนี้ Scan RFID Tag ในชัน้
เรียน ส่งข้อมูลทีส่ แกนไปยัง Middleware ผ่าน LAN โดยใช้ Middleware
ในการกรองและดึงข้อ มูล ที่จาเป็ น ต่ อ การเช็ค ชื่อ เช่น ID นักศึกษา,
สาขา/คณะ, ID สถาบัน เป็ น ต้น ค้น หา Tag ID ของนักเรีย นโดยดึง
ข้ อ มู ล มาจาก บั ต ร RFID ที่ ใ ช้ ส แกน เช็ ค ประเภทของผู้ ส แกน
(นักศึกษา, ผูส้ อน) และทาเครื่องหมายที่แสดงว่ามีส่วนร่วมในการเข้า
Class
T. Arulogun et al. [5] เสนอระบบฐานการจัดการในการเข้าชัน้
เรียนด้วย RFID โดยในรายวิชาบางวิชานักศึกษาจะได้รบั Tag RFID
เพื่อ เข้า ร่ ว มการฟ งั บรรยายผ่ า นประตู ท างเข้า ซึ่ง การ tag นั น้ จะ
เชื่อ มโยงไปยังฐานข้อ มูล ของนักศึกษา ทุกๆครัง้ ที่นักศึกษาใช้บตั ร
รายการจะถู ก ป้ อ นลงฐานข้อ มูล และประทับ เวลาเอาไว้ก าร tag จะ
ทางานผ่านคลื่นความถี่วทิ ยุ ซึ่งสร้างขึ้นโดยนาเสาอากาศมาฝงั ไว้ใน
กล่องอ่าน
A. Ayu et al. [6] ได้ทาการเสนอ application ทีป่ ระยุกต์ขน้ึ มา
เองโดยใช้ชอ่ื ว่า “Touchin System” เป็นระบบทีใ่ ช้ NFC ในการติดตาม
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ โดยผ่าน application ของผูใ้ ช้ โดยผูส้ อนจะเปิดใช้
งาน NFC และจะทาการส่ง Student ID, Device ID, Course Code ไป
ยัง เซิร์ฟ เวอร์เ พื่อ ประมวลผล โดยจะท าการเช็ค ฐานข้อ มูล ว่ า รหัส
นักศึกษาจะตรงกับรหัสที่ใช้ของอุปกรณ์หรือไม่ ที่ต้องตรวจสอบรหัส
อุปกรณ์เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยในเรื่องของการทุจริตในการฝากเพื่อน
มาเช็ค ชื่อ เข้า คลาสเรีย นแทน ระบบมีก ารก าหนดไว้ว่ า รหัส ของ
นักศึกษาทีท่ าการเช็คชื่อจะต้องตรงกับรหัสของโทรศัพท์มอื ถือในตอน
ลงทะเบียนไว้ จึงจะสามารถใช้งานได้ แต่ในกรณีเปลีย่ นโทรศัพท์จาเป็น
ทีจ่ ะต้องไปแจ้ง Admin เพือ่ ให้อพั เดตข้อมูลให้
A. Bhise et al. [7] ได้เสนอ NFC มาเป็ น ตัว ช่ว ยการเช็คชื่อ
โดยใช้โทรศัพท์มอื ถือของผูส้ อนเป็นเครือ่ งอ่าน ส่วนนักศึกษาก็จะมี tag
โดยระบบจะมี service ขนาดใหญ่ ทีม่ าจากหลาย Server เพียงแค่ทุก
Server รูว้ ธิ วี ่าจะตรวจสอบการเช็คชื่ออย่างไรก็สามารถ ตรวจสอบเอง
ได้แล้วไม่จาเป็นต้อง Query Database
จากตัวอย่างงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาแบ่งเป็ น กลุ่มได้ 2 กลุ่ม กลุ่มที่
หนึ่งคือการใช้เทคโนโลยี RFID เข้ามาประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั กลุ่มที่
สอง คือ ใช้เ ทคโนโลยี NFC เข้า มาแทนการใช้ RFID ซึ่ง ในแต่ ล ะ
งานวิจยั จะมีจุดประสงค์เพือ่ ลดโอกาสผิดพลาดและเพิม่ ความรวดเร็วใน
การเช็คชือ่ ซึง่ กลุ่มงานวิจยั ของเราจะต่างจากกลุ่ม 1-5 ทีใ่ ช้ เทคโนโลยี
RFID ในการรับส่งข้อมูล แต่ของเราจะใช้เป็ น NFC แทน ซึ่งสามารถ
ตอบโจทย์ไ ด้มากกว่าอย่ างมากในเรื่อ งของราคาที่ถูกลง เพราะ ไม่
จาเป็ น ต้อ งหา Tag มาให้กบั นักศึกษาแต่ละคนส่ว นกลุ่ มวิจยั ที่ 7 ซึ่ง
กลุ่ ม วิจ ัย ของเราจะแตกต่ า งจากโครงการนี้ คือ กลุ่ ม ของเราจะใช้
โทรศัพท์มอื ถือของอาจารย์เหมือนกัน แต่จะใช้มอื ถือของนักศึกษาอีก

เครื่องจาลอง NFC Tag ขึ้นมา ซึ่งจะทาให้สะดวกกว่า เพราะไม่ต้อ ง
พกพา NFC tag เพิม่
3) กรอบแนวคิ ด
3.1) กรอบแนวคิ ดการทางานของระบบ
กรอบแนวคิดการทางานของระบบประกอบไปด้วย 6 ขัน้ ตอนแสดง
ตามรูปที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เจ้า หน้ า ที่ผู้ดู แ ลระบบสร้า งบัญ ชีผู้ใ ช้ใ ห้แ ก่ นัก เรีย นและ
อาจารย์ รวมถึงเพิ่มข้อ มูล วิช าเรีย น, นักเรีย นที่เรีย นในวิช านัน้ และ
อาจารย์ผสู้ อน ข้อมูลวิชาทีส่ าคัญได้แค่ รหัสวิชา, กลุ่มเรียน, เวลาเข้า
เรียน, เวลาเลิกเรียน, เวลาก่อนเข้าเรียนสายและเวลาก่อนขาดเรีย น
เป็นต้น
2) เจ้าหน้ าที่ผู้ดูแลระบบส่ งมอบบัญชีผู้ใช้ให้แก่นักเรียนและ
อาจารย์
3) นักศึกษาและอาจารย์นาบัญชีผใู้ ช้ไปเข้าสู่ระบบในแอปพลิเค
ชัน ของนักเรีย นและอาจารย์บ นโทรศัพ ท์มอื ถือ เพื่อ ลงทะเบีย นกับ
โทรศัพท์มอื ถือทีใ่ ช้
a) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกับโทรศัพท์เครือ่ งใหม่ได้โดย
แจ้งกับเจ้าหน้าที่
b) อาจารย์สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มอื ถือใหม่ได้ทนั ที
4) เมื่อถึงเวลาเรียน อาจารย์จะเลือกรายชื่อวิชาบนแอปพลิเค
ชัน เพือ่ ให้เริม่ ต้นการทางานในโหมดเช็คชือ่
5) นักศึกษานาโทรศัพท์มอื ถือทีล่ งทะเบียนแล้วโดยไม่จาต้อง
เปิ ดแอปพลิเคชันสาหรับนักศึกษาก่อน มาใกล้กบั โทรศัพท์มอื ถือของ
อาจารย์ เมือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลเสร็จจะมีเสียงเตือนจากโทรศัพท์มอื ถือ
อาจารย์
a) ข้อ มูล ที่แ ลกเปลี่ย นได้แ ก่ รหัส นัก ศึก ษาและรหัส ประจ า
โทรศัพท์มอื ถือ
6) เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จ แอปพลิเคชันบนมือถืออาจารย์
ส่งข้อมูลนักศึกษาไปยัง Server เพื่อบันทึกข้อมูลนักศึกษาทีถ่ ูกเช็คชือ่
และตัดสินสถานะการเข้าห้องเรียน
a) เมือ่ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ จะเข้าสู่โหมดออฟออน
ไลน์ หลังจากแลกเปลี่ย นข้อ มูล กับโทรศัพ ท์นักศึกษาและจะบัน ทึก
ข้อ มูล เอาไว้ก่อ น และเมื่อ เชื่อ มต่ อ เครือ ข่ายได้ อาจารย์ส ามารถส่ ง
ข้อมูลไปที่ Server ภายหลังได้
b) ในกรณีอาจารย์เข้าสอนสาย สามารถปรับเปลีย่ นเวลาก่อน
เข้าเรียนสายได้ก่อนเริม่ เช็คชือ่
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4) การออกแบบและพัฒนาระบบ
4.1) โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน
การสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบตั กิ ารณ์ Android สามารถ
สร้างได้โดยใช้โปรแกรม Android Studio ผ่านทางการใช้ภาษา Java
และทุกครัง้ ทีเ่ ริม่ สร้างแอปพลิเคชันจะต้องกาหนดรุ่นของระบบปฎิบตั ิ
ก า ร Android ที่ จ ะ เ ป็ น รุ่ น ต่ า ที่ สุ ด ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
สาหรับแอปพลิเคชันสาหรับนักศึกษาต้องใช้ API สาหรับจาลองการ์ด
NFC ดังนัน้ จึงต้อ งใช้ใน Android เวอร์ช นั ่ 4.4 ขึ้น ไปเท่านัน้ ในส่ วน
ของแอปพลิเคชันสาหรับอาจารย์สามารถใช้ได้ตงั ้ แต่เวอร์ 4.3 ขึน้ ไป
4.2) การออกแบบฐานข้อมูล
ภายในระบบมีก ารใช้ ง านฐานข้ อ มู ล 2 ต าแหน่ ง ได้ แ ก่
ฐานข้อ มูล ที่เซิฟเวอร์และฐานข้อมูล บนโทรศัพท์ ; ฐานข้อ มูล บนเซิฟ
เวอร์ใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูลทัง้ หมดของระบบโดยใช้เว็บไซต์เป็ นตัว
จัดการข้อมูล ในงานวิจยั นี้ใช้ Microsoft SQL Server มีการออกแบบดัง
รูปที่ 2
ฐานข้อ มูล บนโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ จะอยู่ใ นแอปพลิเ คชัน ของ
อาจารย์ ใช้สาหรับเก็บข้อมูลทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบว่าโทรศัพท์มอื ถือ
ทีน่ าเช็คชือ่ นัน้ ตรงกับโทรศัพท์ทล่ี งทะเบียนไว้ตอนแรกหรือไม่ ข้อมูลที่
จาเป็นได้แก่ วิชาทีส่ อน, รหัสนักเรียนทีล่ งทะเบียนวิชานัน้ และ Android
Id ของนักเรียน ในงานวิจยั นี้ใช้ Realm for Android เป็ นฐานข้อ มูล มี
การออกแบบดังรูปที่ 3

รูปที่ 3: แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลบนแอปพลิเคชันสาหรับอาจารย์

การระบุความแตกต่างของโทรศัพท์มอื ถือที่ใช้ในระบบนัน้
เป็ นสิง่ สาคัญเพราะจะทาให้เราระบุนักศึกษาและอาจารย์ท่ใี ช้งานใน
ระบบได้ เนื่องจากโทรศัพท์มอื ถือเกือบจะทุกเครือ่ งมีซมิ การ์ดจึงทาให้ม ี
เบอร์โ ทรศัพ ท์ข องเครื่อ งเพื่อใช้ติดต่ อสื่อสาร แต่ เบอร์โ ทรศัพ ท์ของ
เครื่อ งนั ้น ไม่ ส ามารถตรวจสอบได้ เ สมอไปเนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริก าร
โทรศัพท์มอื ถือไม่ได้เปิดให้เข้าถึงข้อมูลส่วนนี้บนซิมการ์ด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงใช้ ANDROID_ID [7] ซึ่งเป็ นเลขฐาน 2 จานวน 64 บิตเขียนแสดง
อยู่ใ นรูป แบบเลขฐาน 16 ซึ่ง เลขนี้ ถู ก สุ่ ม ขึ้น มาเมื่อ ผู้ใ ช้ง านเปิ ด ใช้
โทรศัพท์ครัง้ แรกและจะคงอยู่ต่อไป เนื่องจากมีเลขทีเ่ ป็ นไปได้ถงึ 264
แบบโอกาสซ้ากันภายในระบบจึงต่ามาก
4.4) การสื่อสารด้วย NFC
ั ่ กเรียนใช้ Host-based Card Emulation [8]
แอปพลิเคชันฝงนั
เพือ่ จาลองโทรศัพท์มอื ถือเป็น NFC การ์ดตามมาตรฐาน ISO-DEP (ซึง่
ทางานอยู่บนมาตรฐาน ISO/IEC 14443-4 อีกทีหนึ่ง) และประมวลผล
ข้ อ มู ล ชั ้น แอ ปพลิ เ คชั น ( Application Protocol Data Units) ต าม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816-4 ตามมาตรฐาน ISO 7816-4 มีการกาหนด
Application ID หรือ AID เพือ่ ใช้ระบุ Application บน NFC การ์ด ซึง่ ใน
ทีน่ ้ถี ูกใช้เพือ่ ให้ระบบปฏิบตั กิ ารระบุได้ว่า NFC Reader ต้องการติดต่อ
กับการ์ดทีถ่ ูกจาลองใบไหน เนื่องจากโทรศัพท์ 1 เครือ่ งสามารถจาลอง
ได้มากกว่า 1 การ์ด ในงานวิจยั นี้ใช้ AID = F000000E85 สาหรับแอป
ั่
พลิเ คชัน ฝ งอาจารย์
ใ ช้ NFC Reader mode และเชื่อ มต่ อ กับ NFC
การ์ดทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ISO-DEP จากนัน้ ทาการส่งข้อมูลตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816-4 เพือ่ สือ่ สารกับโทรศัพท์นกั เรียน หลังจากส่งข้อมูลครัง้
แรกเพือ่ เชือ่ มต่อกับ NFC การ์ดทีถ่ ูกจาลองแล้ว ข้อมูลอื่นทีส่ ่งภายหลัง
สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบไหนก็ได้ทเ่ี ข้าใจกันทัง้ 2 ฝงั ่ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
ใช้ขอ้ ความสัน้ ๆ แทนคาสังต่
่ างๆ
ั่
การสื่อ สารระหว่างกันเป็ น แบบ half-duplex โดยฝ งอาจารย์
ั ่ กเรียนเท่านัน้ การ
ต้องส่งข้อมูลไปก่อนและรอข้อมูลตอบกลับจากฝงนั
สือ่ สารดูได้จากรูปที่ 4

รูปที่ 2: แผนภาพโครงสร้างฐานข้อมูลบนเซิฟเวอร์

4.3) การระบุโทรศัพท์มือถือ

รูปที่ 4: ลาดับการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันอาจารย์และนักศึกษา

4.5) การสื่อสารระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเซิ ฟเวอร์
การลงทะเบียนโทรศัพท์, การดาวน์โหลดข้อมูลนักศึกษาและ
การส่งข้อมูลนักศึกษาและเวลาเข้าเรียนกลับเซิฟเวอร์นนั ้ ใช้โปรโตคอล
HTTP ทัง้ หมด มีรายละเอียด API ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: API สาหรับสือ่ สารกับเซิฟเวอร์
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HTTP Method/API

Studio มีเครื่องมือสาหรับสร้างโค้ด HTML พื้นฐานขึน้ มาได้ ทาให้เพิม่
ความเร็วในการพัฒนาขึน้ อย่างมาก
4.7) การยืนยันตัวตนและการให้สิทธิ์ ในระบบ
การยืน ยัน ตัว ตนในระบบมี 2 วิธี วิธีแรกได้แก่การใช้ร ะบบ
Identity [11] ของ ASP.NET Core เพื่อ ยืน ยัน ตัว ตนและให้ส ิท ธิ ์ผู้ใช้
ตาม Role ที่ก าหนดให้ ; Identity ใช้คุ ก กี้เ ก็บ session token ไว้บ น
Web browser ของผูใ้ ช้ เมือ่ ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ เนื่องจาก Identity นัน้
ใช้ช่อื ผูใ้ ช้และรหัสผ่านในการยืนยันตัวตน จึงถูกใช้เพื่อยืนยันตัวตนใน
ระบบแบบทีส่ องด้วย

Parameters การใช้งาน

POST
username,
/api/register/student password,
android id

ใช้ลงทะเบียนโทรศัพท์
นักเรียน

POST
username,
/api/register/lecturer password,
android id

ใช้ลงทะเบียนโทรศัพท์
อาจารย์และโหลดข้อมูล
นักเรียน

POST
/api/token

username,
password

ใช้ขอ token เพื่อยันยัน
ตัวตนในการใช้งาน Web
API ต่อไป

POST
/api/checking/
checkstudents

subject id,
section,
student id,
attend time

ใช้ส่งข้อมูลนักศึกษาทีเ่ ช็คชื่อ
กับโทรศัพท์อาจารย์ไปทีเ่ ซิฟ
เวอร์ เพื่อตัดสินสถานะการ
เข้าห้องและบันทึกข้อมูล

วิธีท่ีส องคือ ใช้ JSON Web Token(JWT) [12] เพื่อ ยืน ยัน
ตัว ตนของผู้ ใ ช้ ง าน Web API ซึ่ ง ปกติ แ ล้ ว จะถู ก เรีย กใช้ ง านจาก
โทรศัพท์ซ่งึ library HTTP Client ไม่ได้ออกแบบให้จดั การกับคุกกี้ซ่งึ
ั ่ ใ้ ช้
เป็นกลไกทีถ่ ูกใช้บน Web browser วิธกี ารทางานของ JWT คือ ฝงผู
จะส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้เซิฟเวอร์ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนครัง้
แรกก่อน(ใช้ระบบ Identity) หลังจากนัน้ สร้าง token จากข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ขึน้ มาพร้อมกับเซ็นลายเซ็นลงไปบน token หลังจากนัน้ จึงส่ง token นี้
กลับให้ผใู้ ช้ทร่ี อ้ งขอ เมือ่ ต้องการเรียกใช้ API จะต้องส่ง token นี้มากับ
HTTP request ด้วย เพือ่ ให้เซิฟเวอร์ตรวจสอบ รูปที่ 5 แสดงลาดับการ
ทางาน

4.6) การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ถูกใช้เพื่อจัดการข้อมูลโดยรวมทัง้ หมด เขียนด้วย
ASP.NET Core [9] และใช้โครงสร้างแบบ MVC เว็บเซิฟเวอร์นอกจาก
ทาหน้าทีเ่ ป็นหน้าต่างจัดการข้อมูลโดยรวมแล้วยังทาหน้าทีป่ ระมวลผล
ข้อมูลการเข้าเรียนทีส่ ่งมาจากโทรศัพท์อาจารย์อกี ด้วย โดยเว็บไซต์ม ี
เมนูดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2: เมนูทม่ี ใี ช้บนเว็บไซต์ของระบบ
เมนู

การทางาน
Administrator เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
แสดง
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
Lecturer
แสดง
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
Student
แสดง
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/
Subject
แสดง

Attendance

คาอธิ บาย
จัดการผูด้ ูแลระบบ
จัดการผูส้ อน
รูปที่ 5: ลาดับการทางานของ JSON Web Token

สาหรับสิทธิการใช้
งานระบบของผูใ้ ช้งานในระดับ มีดงั ตารางที่ 3
์
ตารางที่ 3: สิทธิการใช้
งานสาหรับผูใ้ ช้งานในระบบ
์

จัดการนักเรียน

จัดการรายวิชารวมถึงเพิม่
นักศึกษาและอาจารย์ประจา
วิชา
เพิ่ ม /ลบ/แก้ ไ ข/ จัดการเวลาการเข้าห้องเรียน
แสดง
ของแต่ละวิชา
แสดง
แสดงผลการเช็คชื่อแบบ real-

Administrator Lecturer Student Anonymous
จัดการบัญชี: อาจารย์

Checking
result
time
เว็บไซต์มรี ะบบรายงานการเช็คชื่อแบบ Real-time ซึ่งจะแจ้ง
สถานะการเข้ า ห้ อ งเรี ย นทั น ที เ มื่ อ เช็ ค ชื่ อ ระบบรายงานนี้ ใ ช้
WebSocket ซึ่ง เป็ น การสร้า ง socket บนโปรโตคอล HTTP ซึ่งปกติ
HTTP จะทางานเป็ นแบบ request–response นัน่ คือจะไม่สามารถรับ
ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง มาจากเซิ ฟ เวอร์ โ ดยที่ ย ั ง ไม่ เ คยร้ อ งขอไปก่ อ น แต่
WebSocket สามารถสือ่ สร้างได้พร้อมกัน 2 ทาง [10] จึงทาให้เซิฟเวอร์
สามารถส่งข้อมูลนักศึกษาทีถ่ ูกเช็คชือ่ มาทีเ่ ว็บได้ทนั ที
สาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Visual Studio 2015
ซึ่งใช้ส าหรับสร้างแอปพลิเคชัน ทุกอย่างที่เขียนด้วย C# โดย Visual

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

จัดการบัญชี: นักศึกษา ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

กาหนดเวลาการเข้าห้อง ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ดูการเข้าห้องเรียน

ได้

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

4.8) ขันตอนวิ
้
ธีการตรวจสอบนักเรียน
สถานะการเช็คชือ่ มีทงั ้ หมด 4 สถานะดังนี้
1. ตรงเวลา
2. เข้าสาย
3. เข้าเรียนแต่ขาด เป็นสถานะสาหรับอาจารย์ทต่ี อ้ งการเช็คชือ่
ว่านักศึกษามาเรียน แต่ไม่ได้คะแนนเข้าห้องเรียน สามารถ
เลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่
4. ขาดเรียน
ลาดับการตัดสินใจแสดงดังรูปที่ 6
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เเล้วหรือไม่ โดยได้มกี ารทดสอบด้วยนักเรียนจานวน 3 คน โดยการ
เช็คชื่อด้วยการขานชื่อใช้เ วลา 3.24 วินาที ต่อ 1 คน และการเช็คชื่อ
ด้วยแอปพลิเคชันใช้เวลา 2.49 วินาที ต่อ 1 คน ทาให้ทราบว่าการเช็ค
ชือ่ ด้วยแอปพลิเคชันทาให้ได้ระยะเวลาทีร่ วดเร็วกว่าการขานเรียก 0.75
วิน าที คิด เป็ น 30.12 % ผู้ว ิจ ัย หวัง ว่ า การน าเสนองานวิจ ัย ฉบับ นี้
สามารถช่ ว ยลดระยะเวลาการเช็ค ชื่อ ได้แ ละผู้ว ิจ ัย หวัง ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ ใ นระบบการศึก ษาไทยในอนาคตโดยในอนาคตผู้ว ิจ ัย มี
แนวคิดทีจ่ ะนา ระบบสแกนลายนิ้วมือ มาร่วมใช้กบั ระบบการเช็คชื่อนี้
ด้ว ยเนื่อ งจากเป็ น การเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ในระบบ อีกทัง้
โทรศัพ ท์ม ือ ถือ ส่ ว นมากในอานาคตจะมีร ะบบสแกนลายนิ้ว มือ เป็ น
พืน้ ฐานอย่างทีม่ กี ารใช้งาน NFC บนโทรศัพท์มอื ถือในปจั จุบนั
7) กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ไ ด้รบั คาแนะนาและช่วยเหลือในการจัดทา
จากคุณศรัณยู ศรีวจิ ติ รานนท์
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บทคัดย่อ
การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะรวมถึงพื้นที่ห้ามสูบเป็ นพฤติกรรมที่
สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผอู้ ่นื แต่พบเห็นได้ไม่น้อยในปจั จุบนั การตามจับ
ตัวผูก้ ระทาผิดทาได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ มาดูแล
ั หาที่กล่าวมา งานวิจยั นี้นาเสนอแบบจาลองสาหรับตรวจจับ
จากสภาพป ญ
ควันบุหรีโ่ ดยใช้โมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั กิ าร Android ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยการทางาน 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 ส่ ว นของอุป กรณ์ ต รวจจับ ควัน
ประกอบไปด้ว ยเซ็น เซอร์ท่ีทาหน้ าที่ต รวจจับ ควัน บุ หรี่ และกล้องส าหรับ
ถ่ า ยภาพผู้ สู บ บุ ห รี่ ควบคุ ม โดยบอร์ด Raspberry Pi ส่ ว นที่ 2 ส่ ว นของ
Interface Control เปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุป กรณ์
ตรวจจับควันกับตัวแอปพลิเคชัน ทาหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลค่าทีไ่ ด้จากการตรวจจับ
ควัน และรูปผูส้ ูบบุหรี่ โดยใช้บริการของ Firebase และส่วนที่ 3 คือส่วนของ
แอปพลิเคชัน ทาหน้าทีแ่ จ้งเตือนผูใ้ ช้งาน และแสดงข้อมูลต่างๆ ทีส่ ่งมาจาก
ส่วนของอุปกรณ์ จากการทดสอบการใช้งานพบว่า สามารถตรวจจับควันได้ดี
ทีส่ ุดทีร่ ะยะ 1-2 เมตร โดยใช้เวลาเฉลีย่ 55.60 วินาทีในการตรวจจับควัน และ
แจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งาน
คาส าคัญ : การตรวจจับ ควัน , บอร์ด Raspberry Pi, โมบายแอปพลิเคชัน ,
ไฟร์เบส, ผูส้ ูบบุหรีแ่ บบอัตโนมัติ

beginning of the smoking until receive the notification.
Keywords: Detecting, Smoking, Raspberry Pi, Mobile Application,
Firebase, Cigarette Smoker Automatically

1) บทนา
ควันบุหรีป่ ระกอบไปด้วยสารซึ่งเป็ น พิษต่อร่างกายหลายชนิด
ส่งผลร้ายแรงต่ อสุขภาพของเด็ก สตรีมคี รรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ท่มี โี รค
ประจาตัว ควันบุหรีย่ งั ก่อให้เกิดปญั หาบุหรีม่ อื สองอีกด้วย ปญั หานี้เป็ น
ปญั หาใหญ่ จากควันบุหรีท่ ห่ี ลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะผูท้ ่ไี ม่สูบบุหรีจ่ ะไม่
สามารถหลีกเลีย่ งควันบุหรีจ่ ากผูท้ ส่ี บู บุหรีไ่ ด้
นอกจากนี้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เช่น โรงเรียน โรงแรม หอพัก
เป็นต้น ทัง้ ยังต้องประสบปญั หาจากควันบุหรีท่ เ่ี ปิดจากผูม้ าแอบสูบ ใน
การสูบบุห รี่แต่ ละครัง้ จะหลงเหลือ กลิ่น ซึ่งกาจัด ได้ยาก สร้างปญั หา
ให้กบั ผู้ดูแลสถานที่เหล่ านัน้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ตามโรงแรม หรือ
หอพัก หากห้องพักมีกลิน่ บุหรี่ อาจะทาให้สญ
ู เสียลูกค้าได้
การตามจับ ตัว ผู้ก ระท าผิด มารับ โทษก็ ท าได้ย าก ถึง แม้ ม ี
เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราก็ยงั ไม่ทวถึ
ั ่ ง เมื่อมีผู้แจ้งว่ามีคนสูบบุห รี่ในที่
ห้ามสูบ โดยทัวไปหากต้
่
องการระบุตวั ผูก้ ระทาผิดก็ตอ้ งเปิดกล้องวงจร
ปิ ด ดู ซึ่ ง ค้น หาได้ช้า รวมถึง มีค วามยุ่ ง ยาก เป็ น การท างานที่ไ ม่ ม ี
ประสิทธิภาพ
จากปญั หาทีก่ ล่าวมาคณะผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอแบบจาลองสาหรับ
ตรวจจับควันบุหรี่ และผูส้ บู บุหรีโ่ ดยทางานแบบอัตโนมัติ ทีม่ รี ะบบแจ้ง
เตือน และสามารถถ่ายภาพของต้นกาเนิดควันบุหรี่ แล้วส่งไปยังผูด้ ูแล
ของสถานทีน่ นั ้ ๆ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน

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

2) งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
วัศพล ขันธิรตั น และคณะ. [1] นาเสนองานวิจยั เป็ นระบบทีท่ า
การตรวจสอบควันบุหรีโ่ ดยชุดอุปกรณ์ ทส่ี ร้างขึน้ โดยใช้บอร์ด Arduino
เป็ นหลัก เมือ่ ตรวจสอบควันได้จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ ใช้งาน โดยใช้
SMS และส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล
สุ เมธ คะสุ ร ะ และคณะ. [2] น าเสนอการพัฒ นาระบบตรวจ
ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากระยะไกล มีการสร้างอุ ปกรณ์
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สาหรับเข้าตรวจสอบพื้นที่เป็ นรถบังคับทีม่ แี ผงวงจรติดอยู่ และทาการ
แจ้งเตือนมายังมือถือของผูใ้ ช้งาน
Wan Hazimah Wan Ismail. [3] นาเสนอการพัฒนาระบบทีใ่ ช้
ในการแจ้งเตือนก่อนเกิดเพลิงไหม้ โดยอาศัยเซ็ นเซอร์ MQ-2 ในการ
ตรวจจับควัน และแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้ SMS
Miguel Grinberg [4] นาเสนอการพัฒนาระบบเพื่อกระจายสื่อ
วิดีโอผ่ านบอร์ด Raspberry Pi โดยท าการสร้าง Stream Server บน
บอร์ด เพือ่ เป็ นตัวกลางในการกระจายสื่อวิดโี อไปยังอุปกรณ์ต่างๆ โดย
เปิดให้เข้าถึงผ่านทาง IP Address ตามทีก่ าหนดไว้
Ben Miller [5] นาเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ Raspberry Pi เพื่อ
ใช้ควบคุมกล้อ งถ่ายภาพในหลายทิศทางจากระยะไกลโดยใช้โมบาย
แอปพลิเคชัน อาศัย Servo Motor ในการควบคุมทิศทางของกล้อง และ
ส่งถ่ายข้อมูลผ่าน USB Wi-Fi 802.11 b/g/n Antenna
จากตัวอย่างงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาในข้างต้น มีงานวิจยั ทีน่ าเสนอ
การตรวจจับควัน โดยหากเป็นควันทีเ่ ป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบบ
เดีย วกับ ควัน ที่ห ายใจออกจากการสูบ บุห รี่ มีการใช้เซ็น เซอร์ MQ-2
ร่วมกับบอร์ด Arduino ในการตรวจจับควัน แต่ การแจ้งเตือ นทาผ่าน
SMS ส่วนงานวิจยั ที่นาเสนอแบบจาลองเกี่ยวกับกล้อง มีการใช้บอร์ด
Raspberry Pi ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า และท างานในการส่ งข้อ มูล
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้งา่ ยกว่า
งานวิจยั นี้มแี นวคิดในการนาเสนอแบบจาลองสาหรับตรวจจับ
ควันบุหรีโ่ ดยใช้โมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั กิ าร Android โดยมี
ระบบแจ้งเตือ นไปยัง ผู้ดูแลของสถานที่นัน้ จึงต้อ งมีการใช้เซ็น เซอร์
MQ-2 ร่ว มกับ บอร์ด Raspberry Pi ที่ม ีก ารท างานกับ กล้อ ง และส่ ง
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ดกี ว่า

ไปถึงควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ จึงเป็ นเซ็นเซอร์ท่นี ิยมนามาใช้ใน
การตรวจจับการรัวของก๊
่
าซต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
การรัวไหลนั
่
น้ ได้ สามารถตรวจจับ ก๊าซในย่ าน 100-5000 ppm โดย
สามารถตรวจจับก๊าซได้หลากหลาย แต่จะมีส่วนทีค่ ่าทับซ้อนกันอยู่ ไม่
สามารถแยกชนิดของก๊าซได้
3.4) Servo Motor
Servo Motor [10] เป็ น อุ ป กรณ์ ใน กลุ่ ม Motor ชนิ ดห นึ่ ง
สามารถการควบคุ ม การเคลื่อ นที่ข องมัน ได้โ ดยใช้การควบคุ ม แบบ
ป้อนกลับ สามารถใช้ในการควบคุมเครือ่ งจักรกล หรือระบบการทางาน
ต่ างๆ ให้เป็ น ไปตามความต้อ งการ เช่น ควบคุ ม ความเร็ว , ควบคุ ม
แรงบิด, ควบคุมแรงตาแหน่ ง, ระยะทางในการเคลื่อนที่ หรือการหมุน
ซึ่ ง Motor ทัว่ ไปไม่ ส ามารถควบคุ ม ในลัก ษณะงาน ที่ ก ล่ า วมาได้
นอกจากนี้ยงั ให้ผลลัพธ์ตามความต้องการ รวมถึงมีความแม่นยาสูง
3.5) Firebase
Firebase [11] เป็ นหนึ่งในบริการของ Google โดยมีเครือ่ งมือ
ย่อยหลายตัวทีน่ ่าสนใจ ปกติใช้ในการทางานกับ แอปพลิเคชันบนระบบ
ปฎิบตั ิการ Android และ iOS รวมถึงเว็บแอปพลิเคชัน โดยงานวิจยั นี้
ใช้ เครื่อ งมือ Real-time Database และ Storage ตัว Database เป็ น
NoSQL Cloud Database เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ
ซิงค์ข ้อมูลแบบ Real-time กับทุกอุปกรณ์ ท่เี ชื่อมต่อ แบบอัต โนมัติใน
เสี้ยววิน าที รวมถึงมีกฎรักษาความปลอดภัยให้เราสามารถออกแบบ
เงือ่ นไขการเข้าถึงข้อมูล ทัง้ การอ่าน และการเขียนได้
3.6) NoSQL
NoSQL [12] (Not only SQL) เป็ น การจัด เก็บ ข้อ มูล รูป แบบ
ใหม่ ซึ่งไม่มกี ารกาหนดโครงสร้างของข้อมูล ต่างกับการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ SQL นอกจากนี้ยงั สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ รวมถึง
รองรับการขยายระบบ และรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ดี
3.7) Android Studio
Android Studio [13] เป็ น เครื่อ งมือ จาก Google ที่เป็ น IDE
Tool (Integrated Development Environment) ใช้ส าหรับ พัฒ นาแอป
พลิเคชัน ในระบบปฏิบ ัติก าร Android โดยได้แ นวคิด มาจาก InteliJ
IDEA ซึ่งการท างานจะคล้ายกับ Eclipse และ Android ADT Plugin
สามารถสร้างแอปพลิเคชันบน Android และสามารถแสดงตัวอย่างแอป
พลิเคชัน โดยทีไ่ ม่ตอ้ งทาการรันบน Emulator หรือเครือ่ งมือจาลองอื่น

3) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.1) ควันบุหรี่
ควัน บุห รี่ [6] แบ่ งได้อ อกเป็ น 2 ประเภท คือ ควัน ที่สูบ เข้า
ร่างกาย และควันทีป่ ล่อยออกมา ในช่วงเวลาทีส่ บู ควันเข้าร่างกาย โดย
ควันจะมีความเข้มข้นมาก ในบุหรีห่ นึ่งมวนประกอบด้วยสารเคมีหลาย
ร้อยชนิดเพื่อปรุงแต่งรส และลดการระคายเคือง เมือ่ เกิดการเผาไหม้จะ
เกิดสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด ในจานวนนัน้ มีสารก่อมะเร็งกว่า 70
ชนิด สารพิษสาคัญที่พบในควันบุหรี่ ได้แก่ ตะกัว่ นิโคติน ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ สารหนู น้ามันดิน ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ อะซิ
โตน แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ แคดเมียม และโพโลเนียม
3.2) Raspberry Pi
Raspberry Pi [7] เป็ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีลกั ษณะ
เป็ นบอร์ดวงจรที่เปลือยเปล่า และมีระบบปฏิบตั กิ ารของตัวเอง โดยมี
พื้นฐานมาจาก Unix [8] นอกจากนี้ยงั รองรับระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ได้
หลายระบบ สามารถนาไปใช้แบบคอมพิวเตอร์ธรรมดา หรือประยุกต์ใช้
งานได้ ห ลากหลาย เช่ น การท าหุ่ น ยนต์ เครื่อ งเล่ น ดนตรี เครื่อ ง
ตรวจจับสภาพอากาศ เป็นต้น
3.3) เซ็นเซอร์ MQ-2
เซ็ น เซอร์ MQ-2 [9] เป็ น อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน หรือ โมดู ล
ตรวจวัดก๊าซ ที่มกี ารตอบสนองไวต่ อก๊าซไวไฟกลุ่ ม ก๊าซปิ โตรเลีย ม
เหลว, ไอโซบิวเทน, โพรเพน, มีเทน, แอลกอฮอล์ หรือไฮโดรเจน รวม

4) กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
กรอบแนวคิดของการวิจยั นี้ แสดงตามรูปที่ 1 โดยระบบจะถูก
แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว นคือ ส่ ว นของอุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน , ส่ ว นของ
Interface Control และส่วนของแอปพลิเคชัน
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เปลี่ย นมุมมอง ท าให้ส ามารถถ่ ายภาพมุมกว้างของบริเวณที่ติด ตัง้
อุปกรณ์ ได้ และส่งไปยังส่ว น Interface Control บนอินเทอร์เน็ต เมื่อ
ทางานเสร็จกระบวนการก็จะทาการสังให้
่ เซ็นเซอร์อ่านค่าใหม่
4.2) ส่วนของ Interface Control
ส่วนของ Interface Control แสดงเป็ นส่วนที่ 3 ในรูปที่ 1 เป็ น
ส่วนทีท่ าหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลค่า และภาพทีส่ ่งมาจากอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ในที่ น้ี ใ ช้บ ริก ารของ Firebase ส่ ว นของ Database เป็ น Real-time
Database และส่ ว นของ Storage เป็ น บริก ารของ Firebase โดยที่
เบื้องหลังมีการสนับสนุ น จาก Google Cloud Platform เมื่อ ใช้งานกับ
แอปพลิเคชัน สามารถรับ บริก ารจาก Firebase ได้โ ดยตรง แต่ เมื่อ
ต้ อ งการใช้ ง าน กั บ Raspberry Pi จะไม่ ส ามารถรั บ บริ ก ารจาก
Firebase ได้ โ ดยตรง จึ ง ต้ อ งใช้ Google Cloud SDK [14] เพื่ อ รับ
บริการจาก Google Cloud Platform ตามลักษณะในรูปที่ 3

รูปที่ 1: Framework ของระบบตรวจจับควัน
4.1) ส่วนของอุปกรณ์ตรวจจับควัน
ส่วนของอุปกรณ์ตรวจจับควัน แสดงเป็ นส่วนแรกในรูปที่ 1 ใช้
บอร์ ด Raspberry Pi เป็ น ตัว หลัก ร่ ว มกับ เซ็ น เซอร์ MQ-2 ในการ
ตรวจจับควัน รวมถึงใช้กล้องเว็บแคมในการถ่ายภาพ และใช้ Servo
Motor ติดกับกล้องเพือ่ หมุนกล้อง ให้สามารถเปลีย่ นมุมมองการถ่ายได้

รูปที่ 3: ส่วนประกอบของ Firebase
การส่งค่าต่างๆ มีรูปแบบตาม Data Flow Diagram ในรูปที่ 4
ข้อมูลของค่าทีอ่ ่านได้จากเซ็นเซอร์ เวลา และข้อมูลอื่นๆ จะถูกส่งจาก
อุปกรณ์ไปเก็บในส่วนของ Database โดยเมือ่ มีขอ้ มูลใหม่เข้ามา จะทา
การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทนั ที ส่วนภาพจะถูกเก็บในส่วนของ Storage
เมือ่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการดูรายละเอียด หรือประวัตขิ องการแจ้งเตือน ข้อมูล ทีไ่ ด้
ตอนทีต่ รวจจับ กับข้อมูลภาพจะถูกอ่านจาก Firebase ไปแสดงในแอป
พลิเคชัน

รูปที่ 2: Flowchart ของการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน
หลักการท างานของอุ ปกรณ์ แสดงตาม Flowchart ในรูป ที่ 2
ตัว เซ็น เซอร์จะท าการอ่ านค่ าก๊ าซจากอากาศ หากค่ า ที่อ่ านได้จาก
เซ็นเซอร์มากกว่าค่าที่กาหนดไว้ หรือคือมากกว่า 350 ซึ่งเป็ นค่าที่ต่ า
ที่สุ ด ที่ค วัน บุ ห รี่ถู ก ตรวจจับ ได้ จากนั น้ อุ ป กรณ์ จ ะส่ ง ค่ า ไปยัง ส่ ว น
Interface Control ซึ่ ง เป็ น ตัว กลางอยู่ บ นอิ น เทอร์เ น็ ต ระหว่ า งนั ้น
อุป กรณ์ จะสังการให้
่
กล้องถ่ายภาพ 5 ภาพ โดยมี Servo Motor หมุน

รูปที่ 4: Data Flow Diagram ของระบบตรวจจับควัน
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4.3) ส่วนของแอปพลิ เคชัน
ส่วนแอปพลิเคชันแสดงเป็ นส่วนที่ 3 ในรูปที่ 1 เขียนบนระบบ
ปฎิบตั ิการ Android มีการออกแบบระบบโดยใช้ Use Case Diagram
แสดงตามรูปที่ 5 บอร์ด Raspberry Pi สามารถอ่ านค่าจากเซ็น เซอร์
MQ-2 ส่งข้อมูลไปเก็บไว้ใน Database รวมถึงถ่ายภาพ และเก็บไว้ใน
Storage ส่วนของบริการ หรือ Firebase ทาหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลเพือ่ ให้ส่วน
แอปพลิเคชันสามารถอ่านค่าไปแสดงได้

5) การประเมิ นผล
ในการประเมินการใช้งานของแบบจาลอง เริม่ ต้นโดยการติดตัง้
อุปกรณ์ ต รวจจับควัน ในพื้น ที่ทดลอง และทาการประเมินผลโดยแบ่ง
การประเมินสมรรถภาพของแบบจาลองออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
5.1) ความสามารถในการตรวจจับควัน และการแจ้งเตือน
ทาการประเมิน โดยการทดสอบการท างานจริงของอุ ป กรณ์
ตรวจจับควัน และแอปพลิเคชัน ใช้ว ิธีการจุดไฟให้เกิดควัน ในระยะ
ต่ างๆ แทนการใช้ค วัน จากบุ ห รี่ และจับ เวลาที่ใช้ในแต่ ล ะครัง้ ที่เกิด
ตรวจจับควัน และแจ้งไปยังผูใ้ ช้ โดยได้ผลการทดสอบตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการทดลองแสดงเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจจับควันบุหรี่
ตัง้ แต่เริม่ สูบ จนมีการแจ้งเตือนทีแ่ อปพลิเคชัน
เวลา (วิ นาที)
ครัง้ ที่

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

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

ระยะ

รูปที่ 5: Use Case Diagram ของระบบตรวจจับควัน
ส่วนผูใ้ ช้งานสามารถรับการแจ้งเตือนเมือ่ พบผูส้ ูบบุหรีส่ ถานที่
ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ไว้ และสามารถดูประวัตกิ ารแจ้งเตือนที่เคยมีเข้ามาใน
อดีตได้ นอกจากนี้ยงั สามารถดูรายละเอียดของการตรวจจับควันแต่ละ
ครัง้ ได้ว่าตรวจจับควันได้ในวันที่ เวลาใด ภาพทีถ่ ่ายได้เป็นเช่นไร
ขันตอนในการท
้
างานของแอปพลิเคชันเป็ นไปตามรูปที่ 6 โดย
เริม่ แรกผู้ใช้ต้อ งทาการ Login ก่อ น หาก Username และ Password
ถูกต้อง จะสามารถเข้าไปสู่หน้าประวัตกิ ารแจ้งเตือนได้ การแสดงผลจะ
มีลกั ษณะเป็ นรายการ หากต้องการดูรายละเอียด สามารถกดเข้าไปที่
รายการ แอปพลิเคชัน จะแสดงข้อ มูลวัน ที่ เวลา สถานที่ ค่าที่อ่านได้
จากเซ็นเซอร์ และภาพทีถ่ ่ายโดยอุปกรณ์

คณะผู้ว ิจยั ได้ทาการทดสอบโดยจุด ไฟให้เกิด ควัน เริ่ม จาก
ระยะ 1 เมตรจากตั ว อุ ป กรณ์ และห่ า งไป 1 เมตรเรื่อ ยๆ โดยวัด
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการตรวจจับควันของอุปกรณ์ตรวจจับควัน ตัง้ แต่เริม่
เกิดควัน จนมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มอื ถือ โดยในแต่ละระยะทา
การทดลอง 5 ครัง้ แล้ว หาค่ า เฉลี่ย เวลา พบว่ า ที่ ร ะยะ 1 เมตร มี
ค่ าเฉลี่ย เวลา 55.60 วิน าที ที่ร ะยะ 2 เมตร มีค่ า เฉลี่ย เวลา 253.32
วิน าที หรือ 4 นาที 22 วิน าที และเมื่อทาการทดสอบที่ระยะ 3 เมตร
พบว่าใช้เวลามากกว่า 5 นาทีทงั ้ ซึ่งมากกว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสูบ
บุหรี่ทวไป
ั ่ จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองไม่สามารถทางานได้ดใี น
ระยะนี้
5.2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน
ทาการประเมิน โดยให้ผู้ทดสอบทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน
และประเมินการใช้งานในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้าน
ความรวดเร็วในการทางาน, ด้านความถูกต้องในการทางาน, ด้านความ
ครบถ้วนในการทางาน, ด้านความสวยงามของหน้าจอ และด้านความ
พึงพอใจโดยรวม
เกณฑ์ ใ นการประเมิน ผลใช้ ว ิธีข อง Likert Scale [15] แบ่ ง
คะแนนในการประเมิน เป็ น ระดับตัง้ แต่ 1-5 โดยเรีย งจาก 1 หมายถึง
พอใจน้อยทีส่ ุด, 2 หมายถึง พอใจน้อย, 3 หมายถึง พอใจปานกลาง, 4
หมายถึง พอใจมาก และ 5 หมายถึง พอใจมากทีส่ ุด
ส่วนเกณฑ์ในการจัดระดับของผลการประเมินใช้วธิ ขี อง Likert
Scale เช่นกัน มีการจาแนกแต่ละช่วงคะแนนทีไ่ ด้แบ่งระดับคะแนนเป็ น
เกณฑ์ 5 ระดับ โดยทาการกาหนดช่วงของการวัดได้ดงั นี้
ค่าช่วง 4.21-5.00 อยู่ในเกณฑ์พอใจมากทีส่ ุด
ค่าช่วง 3.41-4.20 อยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
ค่าช่วง 2.61-3.40 อยู่ในเกณฑ์พอใจปานกลาง

รูปที่ 6: Flowchart การทางานของแอปพลิเคชัน
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ค่าช่วง 1.81-2.60 อยู่ในเกณฑ์พอใจน้อย
ค่าช่วง 1.00-1.80 อยู่ในเกณฑ์พอใจน้อยทีส่ ุด

พลิเคชัน คุณณิชารีย์ จีระสุนทรเวทย์ ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการหาข้อมูล
รวมถึงเอกสารอ้างอิง และคุณศรัณยู ศรีวจิ ติ รานนท์ ทีค่ อยชีน้ า และให้
ความช่วยเหลือในการจัดทาเอกสารงานวิจยั ฉบับนี้

ตารางที่ 2: ผลการประเมินการใช้งาน
คนที่

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

ความรวดเร็ว

3

4

3

3

4

3.40

ความถูกต้อง

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

เฉลีย่ รวม

3.76

ด้าน
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ผลการประเมิน จากผู้ใช้ 5 ท่ านได้ผ ลตามตารางที่ 2 ได้ผ ล
เฉลี่ย เป็ น ค่ า 3.76 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อ เทีย บตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ จะได้ผลว่าการประเมินการใช้งานแบบจาลองอยู่ใน
เกณฑ์พอใจมาก
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จับตัว ผู้ก ระท าผิด จากการสูบ บุ ห รี่ในที่ห้ามสูบ โดยแบบจาลองแบ่ ง
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ควบคุมเซ็นเซอร์ และกล้อง, ส่วนของบริการ ใช้บริการ Firebase ของ
Google และส่ ว นของแอปพลิเคชัน บนระบบปฎิบ ัติการ Android ที่
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การตรวจจับควัน ตัง้ แต่ เริม่ เกิดควัน จนสามารถแจ้งเตือ นไปยัง แอป
พลิเคชันเป็ นเวลา 55.60 วินาที นอกจากนี้ยงั ได้รบั ผลการประเมินจาก
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Processing มาประยุกต์ใช้ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์การถ่ายภาพอย่าง
แม่นยา และยังช่วยลดจานวนภาพถ่ายได้ ส่งผลให้ประหยัดพื้น ที่ใน
Storage
7) กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้รบั ความช่วยเหลือจากคุณธนพัฒน์ กมลพงศ์
ั หาเกี่ย วกับ บุ ห รี่ รวมถึงข้อ มู ล และความ
สกุ ล ในเรื่อ งที่ม าของป ญ
คิด เห็น จากมุม มองของผู้สูบ บุ ห รี่ คุ ณ ศรัน ย์ นัน ต๊ ะ รัต น์ ที่ให้ค วาม
ช่วยเหลือในด้านการออกแบบระบบ และให้คาแนะนาในการเขียนแอป
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การออกแบบและพัฒนาแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันสาหรับระบบรดน้าต้นไม้
Design and Development of Android Application
for Plant Watering System
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บทคัดย่อ

เช้ำ กำรเดินทำงไปทำงำนใช้เวลำเยอะ เลิกงำนเย็น กว่ำจะถึงบ้ำนก็
ั
ดึกเลย จึงทำให้ไม่มเี วลำ รดน้ำต้นไม้ เพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญหำจึ
งนำเสนอ
ระบบรดน้ำนี้ขน้ึ มำโดยจะใช้ แอปพลิเคชันของ Android เข้ำมำควบคุม
กำรรดน้ำต้นไม้โดยตัวระบบจะรับคำสังจำกทำง
่
แอปพลิเคชัน ไปยัง
บอร์ด Arduino ผ่ำน WIFI ซึง่ Arduino เป็นตัวควบคุมวำล์วน้ำ เพือ่
เปิดหรือปิดน้ำ และยังมีตวั วัดควำมชืน่ ในดิน เพือ่ แสดงให้ผใู้ ช้ทรำบว่ำ
กำรรดน้ำต้นไม้นนั ้ สำเร็จเรียบร้อย และระบบจะปิดวำล์วน้ำอัตโนมัติ
เมือ่ ดินมีควำมชืน้ ทีเ่ หมำะสม

กำรรดน้ ำมีควำมสำคัญดัง่ กำรที่มนุ ษ ย์ต้องดื่มน้ ำ แต่กำรรดน้ ำ
ต้นไม้กม็ ชี ่วงเวลำทีเ่ หมำะสม และต้นไม้แต่ละประเภทก็มคี วำมต้องกำรน้ ำใน
ปริมำณทีแ่ ตกต่ำงกัน ซึง่ ผูป้ ลูกต้นไม้นนั ้ อำจจะไม่สะดวกในกำรรดน้ ำต้นไม้
ในเวลำดังกล่ำว งำนวิจยั นี้จงึ นำเสนอกำรออกแบบและพัฒนำแอนดรอยด์แอป
พลิเคชันสำหรับระบบรดน้ ำต้นไม้ ซึง่ ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่
1 ส่วน Hardware design ประกอบไปด้วยบอร์ด Arduino ที่ทำกำรเชื่อมต่อ
กับเซ็น เซอร์ตรวจจับ ควำมชื้นในดิน ส่วนที่ 2 ส่วน Communication ซึ่งทำ
หน้ ำที่เชื่อมต่อส่วนของ Hardware เข้ำกับส่วน Mobile application ส่วนที่ 3
ส่ว น Mobile application ส่ ว นนี้ ท ำหน้ ำที่เป็ น รีโมทควบคุ ม กำรทำงำนของ
ระบบ รวมถึงอุปกรณ์รดน้ ำต้นไม้ จำกกำรประเมินโดยนำระบบไปทดลองใช้
โดยมีผปู้ ระเมิน 25 คน พบว่ำผูใ้ ช้มคี วำมพึงพอใจมำกทีส่ ุด
คาสาคัญ: โมบำยแอปพลิเคชัน, อำดูโน่, แอนดรอยด์, ระบบรดน้ำต้นไม้

2) วิ จยั ที่ ผา่ นมา
ภูรชิ ไวคิด, จุฑำวุฒ ิ จันทรมำลี และนิพฒ
ั น์ มำนะกิจภิญโญ
[1] ได้นำเสนอระบบโมบำยแอพพลิเคชันเพื
่ อ่ วัดค่ำ อุณหภูม ิ และ
ควบคุมกำรรดน้ำผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย โดยมีอุปกรณ์ท่ี เรียกว่ำ พีซบี ี
บอร์ด ซึง่ เป็นชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกำรรับ ค่ำ กำรรับ-ส่ง
สัญญำณและควบคุมสังกำรเปิ
่
ด-ปิด
พำขวัญ พัดเย็นใจ และชนุดม เอกเตชวุฒ ิ [2] ได้นำเสนอ
แอพพลิเคชันส
่ ำหรับโทรศัพท์มอื ถือระบบปฏิบตั กิ ำรแอนดรอยด์ เพือ่
กำร ควบคุมเครือ่ งใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนจำกระยะไกล โดยพัฒนำผ่ำน
Ionic Framework
ปรีชำ สมสอน, โสวัตร์ บุญยศ และประสิทธินครรำช
[3] ได้
์
นำเสนอกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บลูทธู ในกำรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
และสร้ำงระบบ ต้นแบบเพือ่ แสดงกำรทำงำนของระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้ำผ่ำนกำรสือ่ สำรไร้สำยบลูทธู
สำมำรถ ยืนยงพำนิช [4] ได้นำเสนอระบบควบคุมกำรเปิด-ปิด
ไฟด้วย Wi-Fi ผ่ำนเว็บเบรำว์เซอร์
เทพพิทยั กำเพ็ชร และวิรยิ ะ กองรัตน์ [5] ได้นำเสนอ
เครือ่ งวัดอุณหภูมแิ บบไร้สำยโดย กำหนดอัตรำกำรรับส่งข้อมูลและ
กระจำยสัญญำณแบบไร้สำย จำกเซนเซอร์วดั อุณหภูมใิ นตำแหน่งต่ำง
ๆ แสดงค่ำบนจอ LCD แบบเรียลไทม์ ทำงำนระยะ 100 เมตร
จุฑำวุฒ ิ จันทรมำลี, ศรำวุฒ ิ พิมพ์วนั และนิพฒ
ั น์ มำนะกิจ
ภิญโญ [6] ได้นำเสนอแอปพลิเคชันเพือ่ ควบคุมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้ำ

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) บทนา
ปจั จุบนั กำรปลูกต้นไม้ไว้ในบ้ำนเป็ นทีน่ ิยมมำกขึน้ เพือ่ ทำให้
บ้ำนมีควำมร่มรืน่ ขึน้ ทำให้ดสู วยงำม แต่กลับไม่มเี วลำดูแลต้นไม้ เช่น
กำรรดน้ำต้นไม้ เนื่องจำกผูค้ นมีกจิ กรรมประจำวันทีม่ ำกมำยและต้อง
รีบไปทำงำน
คนส่วนมำกทีอ่ ยู่ในเมืองต้องออกจำกบ้ำนก่อนเวลำ
ทำงำนเป็นชัวโมง
่
เพรำะ สภำพกำรจำรจรอำจเกิดกำรติดขัดในช่วง
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ในบ้ำนผ่ำนสัญญำณบูลทูธ โดยมีอุปกรณ์ทเ่ี รียกว่ำ พีซบี บี อร์ด ซึง่ เป็น
ชุดอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกำรรับ-ส่งสัญญำณและควบคุมสัง่
กำรเปิด-ปิด
ดวงนภำ พรมจรรย์, อมรฤทธิ ์ พุทธิพพิ ฒ
ั น์ขจร และอนุ มตั ิ
อิงคนินนั ท์ [7] ได้นำเสนอระบบวัดอุณหภูมแิ ละควำมชืน้ ในโรงเพำะ
เห็ดนำงฟ้ำโดยส่งผ่ำนข้อมูลด้วยอุปกรณ์สอ่ื สำรไร้สำยซิกบี โดยมีกำร
ประยุกต์อุปกรณ์หลักๆ อย่ำงคือไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 บอร์ด
เซนเซอร์วดั อุณหภูมแิ ละควำมชืน้ อุปกรณ์รบั ส่งไร้สำยซิกบี
ทองล้ว น สิง ห์ นั น ท์ และวัน ดี หวัง คะพั น ธ์ [8] ได้น ำเสนอ
เซ็นเซอร์ไร้สำยสำหรับกำรตรวจวัด สภำพแวดล้อมในแปลงปลูกข้ำว
หอมมะลิ
ผู้ช่ว ยศำสตรำจำรย์เรือ อำกำศเอก ดร. ประโยชน์ คำสวัส ดิ ์
[10] ได้น ำเสนอกำรออกแบบเครือข่ำยเซนเซอร์ไร้สำยส ำหรับระบบ
ฟำร์มอัจฉริยะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในกำรควบคุม โดยติดตัง้
โนดเซนเซอร์ในบริเวณแปลงเพำะปลูก
Chris Hannam [11] ได้นำเสนอ กำรใช้เซนเซอร์วดั ควำมชื้น
ในดิน และแรงดัน อำกำศ ควบคุ มกำรรดน้ ำด้วยArduinoและPiสังกำร
่
ั
๊
เปิด/ปิดปมน้ำ
S. V. Devika, Sk. Khamuruddeen, Sk. Khamurunnisa,
Jayanth Thota and Khalesha Shaik [12] ได้ น ำเสนอรดน้ ำต้ น ไม้
อัต โนมัติโดยใช้ArduinoติดATmega328 Microcontroller โปรแกรมให้
รดน้ำต้นไม้2ครัง้ ต่อวัน
NOOR SARAH BINTI MOHD SHAH [13] ได้นำเสนอ รดน้ ำ
ต้นไม้อตั โนมัตโิ ดยใช้Arduinoใช้ภำษำ C++ ในกำรโปรแกรม
Mehamed Ahmed Abdurrahman [14] ได้ น ำเสน อกำรใช้
เซนเซอร์ต่ อ เข้ำกับ PIC Micro Controllerแล้ว ต่ อ เข้ำกับ Relayเพื่อ สัง่
กำรวำล์ว
MD. NIAMUL HASSAN , AHMAD SHAMS NOOR and
SHIHAB IBNE ABDULLAH [15] ได้นำเสนอระบบควบคุมดูแลกำรรด
น้ ำต้นไม้ในเรือนกระจก โดยพิจำรณำจำกอุณหภูม ิ ควำมชื้นในอำกำศ
ควำมชืน้ ในดิน และ แสง
จำกตัวอย่ำงงำนวิจยั เป็ นกำรนำอุปกรณ์กำรวัดควำมชื้น กำร
วัดอุณภูมเิ พื่อทำระบบกำรแจ้งเตือนหรือทำให้อุปกรณ์ทำงำนอัตโนมัติ
และยังสำมำรถควบคุมแบบไร้สำย
งำนวิจยั นี้จงึ มีแนวคิดโดยนำตัววัดควำมชื้นดินเพื่อทำกำรรับ
ค่ำควำมชื้นของดินเพื่อส่งไปยังบอร์ด arduino เพื่อควบคุมกำรทำงำน
ของวำล์ว น้ ำและใช้แอนดรอยด์ส ตู ดิโ อในกำรสร้ำงแอพพลิเคชัน่ ใน
สมำร์ทโฟนเพือ่ สังกำรแบบไร้
่
สำยผ่ำน Wi-Fi ไปยังบอร์ด arduino

เป็ น โมดู ล ไวไฟเพื่ อ ต่ อ เข้ำ กับ บอร์ด Arduinoท ำให้ Arduino
สำมำรถเชื่ อ มต่ อ กับ เขื่อ ขำยไร้ส ำยได้ โ ดยpinของWiFi shield v2
เหมือ นกับ Arduino uno r3 รองรับ โปรโตคอล TCP, UDP, FTP และ
HTTP
3.3) Arduino IDE
เป็ นซอฟแวร์ของบอร์ด Arduino มีหน้ำที่เขียนโปรแกรมหรือ
คำสังท
่ ำงำนให้กบั บอร์ด Arduino จะต้องทำกำรเลือกcomportทีเ่ ชื่อกับ
Arduino และเลือ กชนิ ด ของบอร์ด ถึงจะสำมำรถเขีย นค ำสัง่ ลงไปใน
บอร์ดได้
3.4) Soil Moisture Sensor
เป็นโมดูลใช้ในกำรวัดค่ำควำมชืน้ ดินโดยมี3ขำคือ VCC จะ
ใช้3.3Vหรือ 5V ก็ได้ GND และoutputจะส่งค่ำเป็นanalogโดยค่ำทีว่ ดั
ได้อยู่ชว่ ง 0-300 แปลว่ำดินแห้ง ค่ำอยู่ช่วง 300-700 แปลว่ำดินมี
ควำมชืน้ และค่ำอยู่ท่ี 700 ขึน้ ไปแปลว่ำอยู่ในน้ำ
3.5) Android Studio
เป็ น IDE ข อ ง google ไว้ ส ำห รั บ เขี ย น แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ำรแอนดรอยด์ แ ละยั ง สำมำรถแสดงผลตั ว อย่ ำ ง
แอปพลิเคชันได้
่
3.6) Relay Module
เป็ น อุ ปกรณ์ ท่ีใช้ในกำรสลับวงจรไฟฟ้ ำเหมือ นกับกับ สวิต ช์
โดยตั ว Relay จะมี เ อำต์ พุ ต คอนเน็ ค เตอร์ 3 แบบคื อ 1.NO เป็ น
หน้ ำ สัม ผัส เปิ ด โดยไม่ ถู ก ต่ อ กับ ขำ COM แต่ จ ะเชื่อ มต่ อ กัน เมื่อ มี
กระแสไฟ 2.COM เป็ นขำที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ ง NC และ NO 3.NC เป็ น
หน้ ำสัม ผัส แบบปิ ด โดยจะต่ อ เข้ำกับขำ COMและไม่ส มั ผัส กัน เมื่อ มี
กระแสไฟฟ้ ำและยัง มีpin IN GND VCC เพื่อ ต่ อ เข้ำ กับ บอร์ด อย่ ำ ง
arduino เพือ่ สำมำรถทำให้บอร์ดสังกำร
่ Relay Moduleได้
4) ประกอบแนวคิ ดแนวทางวิ จยั
ส่วนประกอบแนวคิดของงำนวิจยั นี้จะแบ่งออกเป็ น3ส่วนคือ1
Hardware design ส่วนที่ 2 คือส่วนของ Communication และส่วนที่ 3
คือ ส่วนของโมบำยแอปพลิเคชัน

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดกำรทำงำนของระบบ

4.1) Hardware design
ส่วนนี้จะใช้บอร์ด Arduino ในกำรเชื่อ มต่ อกับ แอปพลิเคชัน
และเซ็นเซอร์ตรวจจับควำมชืน้ ในดิน โดยบอร์ด Arduino จะเป็นตัวทีไ่ ม่
สำมำรถติดต่อระบบเครือข่ำยไร้สำยได้จงึ ต้องใช้ Wi-Fi Shieldในกำร
ต่อเข้ำกับบอร์ด Arduino เพือ่ ให้สำมำรถใช้ระบบเครือข่ำยไร้สำยได้ นำ
ตัว วัด ควำมชื้น ดิน ต่ อ เข้ำ กับ บอร์ ด ในส่ ว นของวำล์ ว น้ ำ นั น้ จะต้ อ ง
ใช้ Relayในกำรต่ อ เข้ ำ กลั บ บอร์ ด และต้ อ งใช้ adapterแยกเพ รำะ
กำลังไฟฟ้ำทีส่ ่งมำจำกบอร์ดไม่พอซึง่ วำล์วน้ ำใช้กำลังไฟ15vตำมภำพ

3) ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
3.1) Arduino uno r3
เป็ นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ Open-source ทีส่ ำมำรถ
เขียนคำสังต่
่ ำงๆเพื่อควบคุมpinภำยในบอร์ดซึ่งมีหน่ วยควำมจำแฟลช
32 KB แรม 2 KB บอร์ดใช้ไฟเลี้ย ง 12 V มี มี Digital Input / Output
14 ขำ และ มี Analog Input 6 ขำ
3.2 WiFi Shield V2
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กำรทำให้ระบบรดน้ ำต้นไม้หยุดทำงำนโดยกดปุ่มปิ ดในแอปพลิเคชัน
หรือมีกำรปิดอัตโนมัตโิ ดยจะวัดค่ำควำมชื้นของดินทีร่ ดน้ำต้นไม้เมือ่ ถึง
ควำมชื้นมำกกว่ำ350จะทำกำรปิ ดระบบรดน้ ำต้น ไม้อตั โนมัติทนั ทีถ้ำ
ควำมชืน้ ยังไม่ถงึ กำหนด จะทำกำรรดน้ำต้นไม้ต่อไป

4.2) Communication
ส ำห รั บ ก ำร เชื่ อ ม ต่ อ ระ ห ว่ ำ งส่ ว น ข อ ง Hardware กั บ
Applicationโดยทำกำรเช็ค IP ของบอร์ดแล้วนำ IP ไปใส่ใน แอปพลิเค
ชันเพื่อทำกำรเชื่อมต่อระหว่ำง แอปพลิเคชัน กับบอร์ด Arduino ผ่ำน
Router
4.3) ส่วนของโมบายแอพพลิ เคชัน่
แอพพลิเคชัน่ เขีย นบนระบบปฏิบ ัติก ำรแอนดอยด์ มีก ำร
น ำเสนอเป็ น use case ตำมรูป ภำพที่4 โดยแอพพลิเคชันจะควบคุ
่
ม
บอร์ด Arduino เพือ่ สังให้
่ Arduino ทำกำรเปิด/ปิดวำล์วน้ำ

5) การประเมิ นผล
จำกกำรทดสอบกำรใช้ ง ำนระบบเบื้อ งต้ น สำมำรถใช้ ง ำน
แอพพลิเคชันสั
่ งกำรท
่
ำงำนของอุปกรณ์ ได้อย่ำงถูกต้องและได้ทำกำร
ทำแบบสอบถำมเพือ่ ให้ผใู้ ช้ระบบ25คนประเมินซึง่ มีดงั นี้
ตำรำงที่ 1: แบบสอบถำมควำมพอใจของผูใ้ ช้งำน
หัวข้อ
ค่ำเฉลีย่
ระดับ
1.ง่ำยต่อกำรใช้งำน
2.ควำมสะดวกของกำรติดตัง้
3.ควำมสวยงำมของแอพพลิเคชัน่
4.ระบบทำงำนได้ถูกต้อง
ค่ำรวม

4.4
4.5
4.3
4.6

พอใจมำกทีส่ ุด
พอใจมำกทีส่ ุด
พอใจมำกทีส่ ุด
พอใจมำกทีส่ ุด
4.45

เกณฑ์ผลกำรประเมินใช้วธิ ขี อง Likert Scaleมีอยู่5อันดับดังนี้
ค่ำ 4.21-5.00 หมำยถึง พอใจมำกทีส่ ุด
ค่ำ 3.41-4.20 หมำยถึง พอใจมำก
ค่ำ 2.61-3.40 หมำยถึง พอใจปำนกลำง
ค่ำ 1.81-2.60 หมำยถึง พอใจน้อย
ค่ำ 1.00-1.80 หมำยถึง พอใจน้อยทีส่ ดุ

รูป 4: use case ของระบบรถน้ำต้นไม้

User จะต้องใส่ IP ของบอร์ด Arduino ในแอปพลิเคชันก่อนที่
จะเชื่อ มต่ อ เข้ำ กับ บอร์ด ในกำรควบคุ ม กำรท ำงำนของระบบ เมื่อ
เชื่อมต่อเข้ำมำยังบอร์ดแล้ว Userจะสังกำรให้
่
เปิดหรือปิดวำล์วน้ ำผ่ำน
แอปพลิเคชัน

6) สรุป
จำกงำนวิจยั มีจุดประสงค์เพือ่ ช่วยให้คนรักต้นไม้ไม้นนั ้ ไม่ตอ้ ง
เสียเวลำไปกับรดน้ำต้นไม้นำนๆ โดยออกแบบโมมำยแอปพลิเคชัน
สำหรับสำหรับรดน้ำต้นไม้แบ่งเป็น3ส่วนคือ1.Hardware design
2.communication 3.แอปพลิเคชัน
จำกกำรทดสอบระบบรดน้ำต้นไม้สำมำรถใช้งำนได้จริงและให้
ผูใ้ ช้ทำแบบสอบถำมจำนวน25คนพบว่ำผูใ้ ช้มรี ะดับควำมพึงพอใจมำก
ทีส่ ุด

บอร์ด Arduino จะเป็ นตัวตรวจค่ำวัดควำมชื้นในดินทีไ่ ด้รบั มำ
จำก Soil Moisture Sersor ที่ เ ป็ นตั ว รับ ค่ ำ ควำมชื้ น ในดิ น บอร์ ด
Arduino สำมำรถปิดอัตโนมัตเิ มือ่ มีค่ำควำมชืน้ ในดินสูงกว่ำกำหนด

7) กิ ตติ กรรมประกาศ
งำนวิจยั ฉบับนี้ได้รบั คำแนะนำและช่วยเหลือในกำรจัดทำจำก
คุณศรัณยู ศรีวจิ ติ รำนนท์
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สาหรับการผลิตช่องแอร์รถยนต์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุป ระสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพความสมดุล
ของสายการประกอบในการผลิตช่องแอร์รถยนต์ของโรงงานแห่งหนึ่ง โดยทา
การประยุกต์ใช้วธิ กี ารจัดสมดุลสายการประกอบแบบต่างๆ กับสายการผลิต
ช่องแอร์รถยนต์จานวน 3 สายการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพความสมดุลต่ า และนา
ผลลัพธ์ท่คี านวณได้จากวิธที งั ้ หมดมาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธที ่เี หมาะสมกับ
สายการผลิตช่องแอร์รถยนต์ของโรงงานแห่งนัน้ มากทีส่ ุด ผลลัพธ์จากวิธที ่ดี ี
ทีส่ ุดทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้สามารถปรับปรุงค่าเฉลี่ย ของประสิทธิภาพความสมดุล
ได้ถงึ 13.3% จากประสิทธิภาพความสมดุลก่อนปรับปรุง
คาสาคัญ: ปญั หาสมดุลสายการประกอบ, ประสิทธิภาพความสมดุล, ช่องแอร์
รถยนต์

แอร์ร ถยนต์ ข องโมเดลที่ต้อ งการปรับ ปรุ ง จากนั น้ งานวิจ ัย นี้ จ ะน า
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการคานวณมาเปรียบเทียบ เพือ่ หาวิธกี ารจัดสมดุลสาย
การประกอบที่เหมาะสมทีส่ ุดสาหรับสายการผลิตช่องแอร์รถยนต์ ของ
โรงงานกรณีศกึ ษาแห่งนี้
2) นิ ยามของปัญหาและคาศัพท์ที่ใช้ในงานวิ จยั
ั หาสมดุ ล สายการประกอบ (Assembly Line Balancing
ปญ
Problem) คือ ปญั หาที่ต้อ งการจัดเรียงองค์ประกอบงานทัง้ หมด (ซึ่ง
เท่ า กับ ne องค์ ป ระกอบงาน) ให้ก ับ สถานี ง านในสายการประกอบ
เพือ่ ให้สามารถผลิตชิน้ งานได้ตามเวลารอบการทางาน (Cycle Time) ที่
โรงงาน ก าห น ดและเป็ น ไปต ามข้ อ จ ากั ด ด้ า น ล าดั บ ก่ อ น ห ลั ง
(Precedence Constraints) โด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ คื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพความสมดุล (Balance Efficiency) สูงสุด งานวิจยั นี้ใช้คา
ย่อ, นิยาม และคาศัพท์เหมือนกับทีใ่ ช้ใน [1, 2] ดังต่อไปนี้
Tek คือ เวลาองค์ ป ระกอบงาน (Work Element Time) ของ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ง า น ที่ k ( เมื่ อ k = 1, 2,…, ne) โ ด ย ne คื อ
องค์ ป ระกอบงานล าดับ สุ ด ท้ า ย และดัง นั ้น ne จึง เท่ า กับ
จานวนขององค์ประกอบงานทัง้ หมดในสายการประกอบด้วย
Tc คื อ เวลารอบการท างาน (Cycle Time) ที่ ม ากที่ สุ ด ที่
ยอมรับได้ซ่ึงถูกกาหนดจากทางโรงงาน โดยเวลารอบการ
ทางานของแต่ ล ะสายการประกอบ คือ เวลาเฉลี่ย ระหว่าง
การผลิตเสร็จสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ 2 ชิน้ ทีผ่ ลิตต่อกัน หรือ
ก็คอื เวลาเฉลีย่ ทีผ่ ลิตภัณฑ์แต่ละชิน้ จะออกมาจากสถานีงาน
สุดท้ายของสายการประกอบ
Tr คือ เวลาการกลับ สู่ท่ีเดิม (Repositioning Time) ซึ่ง ก็ค ือ
เวลารวมในการหยิบชิ้นงานออกจากสายพานมาดาเนินการ
ที่ พ้ื น ที่ ท างานและหยิ บ ชิ้ น งานวางคื น สู่ ส ายพานเมื่ อ
ดาเนินการเสร็จ งานวิจยั นี้กาหนดให้ทุกๆ สถานีงานในสาย
การประกอบเดียวกันมีเวลาการกลับสู่ทเ่ี ดิมเท่ากัน
Tsi คือ เวลาทางาน (Service Time) ของสถานีงานที่ i โดยมี
ข้อ กาหนดว่าเวลาทางานของแต่ ละสถานีต้อ งไม่เกิน เวลา
ทางานสูงสุดทีย่ อมรับได้ ซึง่ ย่อว่า Ts โดย Ts = Tc – Tr

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) บทนา
งานวิจยั นี้มเี ป้าประสงค์ห ลัก คือ การปรับปรุงประสิท ธิภ าพ
ความสมดุ ล ของสายการประกอบในการผลิต ช่ อ งแอร์ร ถยนต์ ข อง
โรงงานแห่งหนึ่ง สายการประกอบทีถ่ ูกพิจารณาเลือกทาการปรับปรุงใน
งานวิจยั นี้คอื สายการผลิตโมเดลทีม่ ปี ระสิทธิภาพความสมดุล (Balance
Efficiency) ทีต่ ่าและโรงงานยังคงมีแผนการผลิตโมเดลเหล่านี้ต่อไปใน
อนาคต ดังนัน้ เพื่อให้เป้าประสงค์ท่วี างไว้ประสบผลสาเร็จ งานวิจยั นี้
จึ ง ได้ เ ลื อ ก วิ ธี ก ารจั ด สม ดุ ล สาย การป ระกอบ (Assembly Line
Balancing Methods) แบบต่ างๆ มาประยุ ก ต์ใช้ก ับสายการผลิต ช่อ ง
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-

Eb คือ

ประสิทธิภ าพความสมดุล (Balance Efficiency) โดย
Eb = ∑k=1…n Tek / nMax(Tsi) เมือ
่ n คือ จานวนสถานีงานทัง้ หมด

ที่อ งค์ประกอบงานซึ่งมีจานวนองค์ประกอบงานตามหลัง
มากทีส่ ุดนัน้ มีจานวนมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบงาน ให้เลือก
องค์ ป ระกอบงานที่ ม ีเวลาองค์ ป ระกอบงานสู ง สุ ด จาก
องค์ประกอบงานเหล่านัน้ [4, 5]
- วิ ธี MFWES ( Most Following Work Element Method
using Shortest Work Element Time Rule as the
Secondary Criterion) เลือ กองค์ ป ระกอบงานที่ม ี จ านวน
องค์ประกอบงานตามหลังตลอดสายของข้อจากัดด้านลาดับ
ก่อนหลัง (Precedence Constraints) มากทีส่ ุดก่อน ในกรณี
ที่อ งค์ประกอบงานซึ่งมีจานวนองค์ประกอบงานตามหลัง
มากทีส่ ุดนัน้ มีจานวนมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบงาน ให้เลือก
องค์ ป ระกอบงานที่ ม ีเวลาองค์ ป ระกอบงานต่ า สุ ด จาก
องค์ประกอบงานเหล่านัน้ [2]
- วิ ธี LFWEL ( Least Following Work Element Method
using Longest Work Element Time Rule as the
Secondary Criterion) เลือ กองค์ ป ระกอบงานที่ม ี จ านวน
องค์ประกอบงานตามหลังตลอดสายของข้อจากัดด้านลาดับ
ก่อนหลัง (Precedence Constraints) น้อยทีส่ ุดก่อน ในกรณี
ที่อ งค์ประกอบงานซึ่งมีจานวนองค์ประกอบงานตามหลัง
น้อยทีส่ ุดนัน้ มีจานวนมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบงาน ให้เลือก
องค์ ป ระกอบงานที่ ม ีเวลาองค์ ป ระกอบงานสู ง สุ ด จาก
องค์ประกอบงานเหล่านัน้
- วิ ธี LFWES ( Least Following Work Element Method
using Shortest Work Element Time Rule as the
Secondary Criterion) เลือ กองค์ ป ระกอบงานที่ม ี จ านวน
องค์ประกอบงานตามหลังตลอดสายของข้อจากัดด้านลาดับ
ก่อนหลัง (Precedence Constraints) น้อยทีส่ ุดก่อน ในกรณี
ที่อ งค์ประกอบงานซึ่งมีจานวนองค์ประกอบงานตามหลัง
น้อยทีส่ ุดนัน้ มีจานวนมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบงาน ให้เลือก
องค์ ป ระกอบงานที่ ม ีเวลาองค์ ป ระกอบงานต่ า สุ ด จาก
องค์ประกอบงานเหล่านัน้
ส า ห รั บ วิ ธี Least Following Work Element Method, วิ ธี
Longest Work Element Time Rule และวิธี Shortest Work Element
Time Rule สามารถสืบค้นได้จาก [6, 7]
สาหรับ วิธีการจัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่ มที่ 2 นัน้ คือ
การจัดสมดุลสายการประกอบแบบย้อนหลัง ซึ่งทุกๆ วิธใี นกลุ่มที่ 2 มี
ขัน้ ตอนทัวไปที
่ เ่ หมือนกัน โดยขัน้ ตอนที่ 2 ในขัน้ ตอนทัวไปของวิ
่
ธกี าร
จัด สมดุล สายการประกอบในกลุ่ ม ที่ 2 คือ การน าขัน้ ตอนทัว่ ไปของ
วิธกี ารจัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 1 มาใช้ ดังนัน้ ขัน้ ตอนทัวไป
่
ของวิธกี ารจัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 2 เป็นดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนทัวไปของวิ
่
ธกี ารจัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 2:
1. กลับทิศทางของข้อจากัดด้านลาดับก่อนหลัง (Precedence
ั หา โดยการกลับ ทิศ ของหัว
Constraints) ทัง้ หมดของป ญ
ลูก ศรทัง้ หมดบนแผนภาพล าดับ ก่ อ นหลัง (Precedence
Diagram) และให้ใช้ข ้อจากัดด้านล าดับก่อ นหลังที่ กาหนด
ขึน้ ใหม่น้ใี นขัน้ ตอนที่ 2

e

3) วิ ธีการจัดสมดุลสายการประกอบที่ใช้ในงานวิ จยั
วิธกี ารจัดสมดุลสายการประกอบ (Assembly Line Balancing
Methods) ทัง้ หมดที่ใช้ในงานวิจยั นี้แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่ 1
คือ กลุ่ ม ของวิธีท่ีจ ัด เรีย งองค์ป ระกอบงานตามข้อ จ ากัด ด้านล าดับ
ก่อนหลัง (Precedence Constraints) แบบปรกติ และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม
ของวิธีท่ีจ ัด เรีย งองค์ป ระกอบงานตามข้อ จากัดด้านล าดับ ก่ อ นหลัง
(Precedence Constraints) แบบย้อนหลัง วิธใี นกลุ่มที่ 1 แต่ละวิธมี กี าร
ก าหนดความส าคัญ ในการเลือ กองค์ป ระกอบงานที่เป็ น เอกลัก ษณ์
แตกต่ างกัน อย่ างไรก็ดี วิธีทงั ้ หมดในกลุ่ มที่ 1 จะมีข นั ้ ตอนทัว่ ไปที่
เหมือนกันดังต่อไปนี้
ขันตอนทั
้
วไปของวิ
่
ธกี ารจัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 1:
1. กาหนดให้ i = 1
2. เลือ กองค์ ป ระกอบงานจ านวน 1 องค์ ป ระกอบงาน ที่ ม ี
ความสาคัญ (Priority) สูงสุดจากองค์ประกอบงานทัง้ หมดที่
ยังไม่เคยถูกเลือกจัดลงสายการประกอบและไม่ขดั แย้งกับ
ข้อ จ ากัด ด้ า นล าดับ ก่ อ นหลัง (Precedence Constraints)
เพื่อ จัด ให้ก ับ สถานี งานที่ i โดยไม่ท าให้เวลาท างานของ
สถานีงานที่ i เกินเวลาทางานสูงสุดทีย่ อมรับได้ (Ts) จากนัน้
ให้ดาเนินการซ้าในขัน้ ตอนที่ 2 นี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่ม ี
องค์ประกอบงานที่เข้าเงื่อนไขที่จะเลือกได้เหลืออยู่เลย จึง
ข้ามไปดาเนินการต่อในขัน้ ตอนที่ 3
3. ถ้าการจัดองค์ประกอบงานทัง้ หมดลงสายการประกอบเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้กาหนดสถานีงานที่ i เป็ นสถานีงานสุดท้าย (นัน่
คือ n = i) และให้หยุดการคานวณ แต่ถา้ ยังมีองค์ประกอบงาน
ที่ยงั ไม่ถูกจัดลงสายการประกอบเหลืออยู่ ให้เพิ่มค่ า i ขึ้น
โดยการบวก 1 แล้วกลับไปดาเนินการในขัน้ ตอนที่ 2
ดังที่ก ล่ าวมา วิธีก ารจัด สมดุ ล สายการประกอบในกลุ่ ม ที่ 1
ทัง้ หมดที่ใช้ในงานวิจยั นี้มคี วามแตกต่ างกัน ที่ล าดับของความส าคัญ
(Priorities) ทีใ่ ช้ในขันตอนที
้
่ 2 ในขัน้ ตอนทัวไปของวิ
่
ธกี ารจัดสมดุลสาย
การประกอบในกลุ่มที่ 1 ดังต่อไปนี้
- วิ ธี LCR (Largest Candidate Rule) มี ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความสาคัญขององค์ประกอบงานโดยการเลือกองค์ประกอบ
งานทีม่ เี วลาองค์ประกอบงานมากกว่าก่อน [1]
- วิ ธี RPW ( Ranked Positional Weight Method) เลื อ ก
องค์ประกอบงานทีม่ คี ่า RPW สูงสุดก่อน โดยค่า RPW ของ
องค์ประกอบงานหนึ่งๆ คือ ผลรวมเวลาองค์ประกอบงาน
ขององค์ป ระกอบงานนัน้ กับ องค์ป ระกอบงานที่ต ามหลัง
องค์ ป ระกอบงานนั ้น ตลอดสายของข้อ จ ากัด ด้ า นล าดับ
ก่อนหลัง (Precedence Constraints) ทัง้ หมด [1, 3]
- วิ ธี MFWEL ( Most Following Work Element Method
using Longest Work Element Time Rule as the
Secondary Criterion) เลือ กองค์ ป ระกอบงานที่ม ี จ านวน
องค์ประกอบงานตามหลังตลอดสายของข้อจากัดด้านลาดับ
ก่อนหลัง (Precedence Constraints) มากทีส่ ุดก่อน ในกรณี
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2. ดาเนินการตามขัน้ ตอนทัวไปของวิ
่
ธกี ารจัดสมดุลสายการ
ประกอบในกลุ่มที่ 1 จนกว่าการจัดเรียงจะเสร็จสิ้น จากนัน้
จึงดาเนินการในขัน้ ตอนถัดไป
3. จัดเรียงองค์ประกอบงานใหม่เพื่อให้ใช้งานได้จริง ดังนี้ค ือ
องค์ประกอบงานใดทีถ่ ูกจัดในสถานีงานที่ i ตามขัน้ ตอนที่ 2
ให้ ย้ า ย ไ ป อ ยู่ ใน ส ถ านี งา น ที่ n – i + 1 แ ล ะ ส าห รั บ
องค์ ป ระกอบงานคู่ ใ ดๆ ที่ ถู ก จัด ในสถานี ง านเดี ย วกัน
องค์ประกอบงานทีถ่ ูกจัดก่อนตามขัน้ ตอนที่ 2 ให้เปลีย่ นเป็ น
จัดทีหลัง
วิธีก ารจัด สมดุ ล สายการประกอบในกลุ่ ม ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น การ
จัดเรียงองค์ประกอบงานแบบย้อนหลัง (Reverse) ทุกวิธจี ะมีช่อื ย่อ ที่
ขึน้ ต้นด้วย “R-” แล้วตามด้วยวิธกี ารจัดลาดับความสาคัญ (Priority) ใน
การจัดองค์ประกอบงานเข้าสู่สายการประกอบ เช่น R-RPW คือ วิธกี าร
จัดสมดุลสายการประกอบในกลุ่มที่ 2 ทีใ่ ช้การลาดับความสาคัญเหมือน
วิธี RPW เป็ นต้น ดังนัน้ วิธที งั ้ หมดทีถ่ ูกใช้ในงานวิจยั นี้ทจ่ี ดั อยู่ในกลุ่ม
ที่ 2 มี ด ั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ R-LCR, R-RPW, R-MFWEL, R-MFWES, RLFWEL และ R-LFWES โดยวิธี R-RPW สามารถสืบค้นได้จาก [3, 8],
วิธี R-LCR, R-MFWEL, R-MFWES สามารถสืบ ค้น ได้จ าก [2] และ
งานวิ จ ัย นี้ เ พิ่ ม เติ ม วิ ธี R-LFWEL กับ R-LFWES เพื่ อ เป็ นอี ก สอง
ทางเลือก

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

4) สายการประกอบกรณี ศึกษาจากโรงงาน
จากการศึกษาและการปรึกษากับบุคลากรของโรงงาน ทาให้
พบว่าสายการประกอบที่ก าลังประสบปญั หาขาดประสิทธิภ าพความ
สมดุลมีดว้ ยกัน 3 สายการประกอบ แต่ละสายการประกอบผลิตโมเดล
(Model) ที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ อ้างถึงแต่ละ
สายการประกอบตามโมเดลทีส่ ายการประกอบนัน้ ผลิต ได้แก่ โมเดล , II
และ
4.1) รายละเอียดของสายการประกอบโมเดล I
สายการประกอบโมเดล I มีจานวนองค์ประกอบงานทัง้ หมด 20
องค์ประกอบงาน, เวลาการกลับสู่ท่เี ดิมเท่ากับ 2.99 วินาที และเวลา
รอบการท างานที่โ รงงานต้ อ งการคือ 32.14 วิน าทีต่ อ ชิ้น สายการ
ประกอบนี้ ม ีป ระสิท ธิภ าพความสมดุ ล (Balancing Efficiency) อยู่ ท่ี
78.90% ก่อนปรับปรุง
รายละเอียดขององค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล I
จะแสดงไว้ ด้ า นล่ า ง โดยล าดับ เลข (1 ถึ ง 20) จะใช้ แ ทนว่ า เป็ น
องค์ ป ระกอบงาน k ที่ เ ท่ า ใด จากนั ้น จึ ง แสดงรายละเอี ย ดของ
องค์ประกอบงานดังกล่ าวตามลาดับ ดังนี้ค ือ คาอธิบ ายองค์ประกอบ
งาน , อ งค์ ป ร ะ ก อ บ งาน ที่ ต้ อ งท า ก่ อ น ที่ ติ ด กั น (Immediate
Predecessors) ขององค์ประกอบงานนัน้ และ เวลาองค์ประกอบงานใน
หน่ วยวินาที ซึ่งจะใช้เครื่องหมาย “ : ” ในการแบ่งแยกรายละเอียดทัง้
สาม ส าหรับ รายละเอีย ดของทัง้ 20 องค์ป ระกอบงาน ซึ่งเรีย งจาก
องค์ป ระกอบงานที่ 1 ไปจนถึงองค์ป ระกอบงานที่ 20 ของสายการ
ประกอบโมเดล I ถึงแสดงไว้ดา้ นล่างดังต่อไปนี้
รายละเอียดองค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล I:
1. ท าเครื่อ งหมายถู ก ที่ ฝ าปิ ด หน้ า (Bezel) : ไม่ ม ี : 0.52
(หมายถึง องค์ประกอบงานที่ 1 เป็นการทาเครือ่ งหมายถูกที่

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ฝาปิ ดหน้ า ซึ่งไม่ม อี งค์ประกอบงานที่ต้องทาก่อนที่ติดกัน
และ องค์ประกอบงานที่ 1 นี้มเี วลาองค์ประกอบงานเท่ากับ
0.52 วินาที)
ประกอบคลิปล็อก (Clips) จานวน 4 ตาแหน่ งทีฝ่ าปิดหน้า :
1 : 5.38
น ากรอบ CTR (CTR Case) ออกมาจากสายพาน : ไม่ม ี :
1.15
ติดยางกันลมรัว่ (Urethane) บนกรอบ CTR : 3 : 10.76
ใส่ บ านปรับ ช่ อ งแอร์ 5 ประเภท ประเภทละ 1 ชิ้น ได้แ ก่
บานปรับ A (Fin A) จ านวน 1 ชิ้น , บานปรับ B (Fin B)
จานวน 1 ชิ้น , บานปรับ C (Fin C) จานวน 1 ชิ้น , บาน
ปรับ D (Fin D) จ านวน 1 ชิ้น , และ บานปรับ E (Fin E)
จานวน 1 ชิน้ ลงในอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน (Jig) : ไม่ม ี : 6.82
โยกคัน โยกเพื่ออัด บานปรับ A, บานปรับ B, บานปรับ C,
บานปรับ D และ บานปรับ E ให้เข้า กัน (บานปรับ ที่ อ ัด
รวมกันเสร็จแล้วจะถูกเรียกว่า ชุดบานปรับ A-E) : 5 : 0.84
ทาน้ามันหล่อลืน่ ทีช่ ุดบานปรับ A-E : 6 : 1.12
ทาน้ามันหล่อลืน่ ทีก่ รอบ CTR : 4, 7 : 3.05
ประกอบกรอบ CTR เข้ากับชุดบานปรับ A-E (เรียกชุดบาน
ปรับ A-E ที่ป ระกอบเข้ากับ กรอบ CTR เสร็จ แล้ว ว่ า ชุ ด
CTR RR) : 8 : 2.52
ทดสอบโยก (Shaking Test) ชุด CTR RR : 9 : 1.62
ใส่ บ านปรับ ช่ อ งแอร์ 3 ประเภท ประเภทละ 1 ชิ้น ได้แ ก่
บานปรับ A (Fin A) จ านวน 1 ชิ้น , บานปรับ B (Fin B)
จานวน 1 ชิ้น และบานปรับ C (Fin C) จานวน 1 ชิ้น ลงใน
อุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน (Jig) : ไม่ม ี : 3.60
โยกคันโยกเพือ่ อัดบานปรับ A, บานปรับ B และบานปรับ C,
ให้เข้ากัน (บานปรับทีอ่ ดั รวมกันเสร็จแล้วจะถูกเรียกว่า ชุด
CTR FR) : 11 : 0.82
ประกอบชุด CTR RR กับชุด CTR FR เข้าด้วยกันโดยใช้ตวั
โฮลเดอร์ (เรียกชิ้นส่วนทีเ่ กิดจากการประกอบชุด CTR RR
กับชุด CTR FR เข้าด้วยกันว่า ชุด CTR) : 12 : 2.26
ประกอบชุด CTR ลงบนตัวดัน บานปรับช่องแอร์ (Knob) :
10, 13 : 2.86
ทดสอบโยก (Shaking Test) ชุด CTR : 14 : 0.99
นาชุด CTR วางครอบลงบนฝาปิ ดหน้ า (Bezel) ซึ่งได้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทส่ี มบูรณ์ : 2, 15 : 2.75
ทดสอบการทางานพืน้ ฐานของผลิตภัณฑ์ : 16 : 1.74
ท าเครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ เพื่อ แสดงให้ท ราบว่า ผ่ านการ
ตรวจสอบแล้ว : 16 : 3.95
ทดสอบการทางานพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อกี ครัง้ หนึ่ง : 16 :
1.17
ตรวจสอบพื้นผิวของผลิตภัณฑ์และบรรจุลงกล่อง : 17, 18,
19 : 2.30

4.2) รายละเอียดของสายการประกอบโมเดล II
สายการประกอบโมเดล II มีจานวนองค์ประกอบงานทัง้ หมด
30 องค์ประกอบงาน, เวลาการกลับ สู่ท่เี ดิม เท่ ากับ 1.35 วิน าที และ
เวลารอบการทางานทีโ่ รงงานต้องการคือ 25 วินาทีต่อชิน้ ก่อนปรับปรุง
มีประสิทธิภาพความสมดุล (Balancing Efficiency) เท่ากับ 72.07%
รายละเอียดองค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล II จะ
แสดงไว้ด้านล่างในรูปแบบเดีย วกัน กับโมเดล I โดยล าดับ เลข (1 ถึง
30) ใช้แทนว่าเป็ นองค์ประกอบงาน k ทีเ่ ท่าใด บานปรับช่องแอร์ทใ่ี ช้ใน
โมเดล II นี้ ม ี 3 ประเภท ได้แก่ บานปรับ A (Fin A), บานปรับ B (Fin
B) และ บานปรับ C (Fin C) ส่วนตัวดันบานปรับช่องแอร์ทใ่ี ช้ประกอบ
ในโมเดล II มี 3 ประเภท ได้แก่ ตัวดัน A (Knob A), ตัวดัน B (Knob B)
และตัวดัน C (Knob C) รายละเอียดของ 30 องค์ประกอบงานของสาย
การประกอบโมเดล II เป็นดังต่อไปนี้
รายละเอียดองค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล II:
1. หยอดจาระบี ใ ส่ ล งในแกนกลางของกรอบนอก (Outer
Case) : ไม่ม ี : 1.68
2. ใส่ ส ปริง 1 ตัว ลงในตัว เชื่อ ม (Link) ของบานปรับ A : 1 :
1.74
3. หยอดจาระบีล งในตัว เชื่อ มของบานปรับ A (Fin A) และ
หยอดจาระบีล งในตัว เชื่อ มของบานปรับ B (Fin B) : 2 :
3.63
4. ประกอบบานปรับ A และบานปรับ B โดยการสอดลงใน
แกนกลางของกรอบนอก (เราเรียกบานปรับ A กับบานปรับ
B ที่ประกอบกัน เสร็จแล้ว นี้ว่า ชุด บานปรับ A-B และเรีย ก
กรอบนอกที่ประกอบเข้ากับชุดบานปรับ A-B ว่า ชุดกรอบ
นอก โดยชุดบานปรับ A-B ได้กลายมาเป็ นชิ้นส่วนหนึ่งของ
ชุดกรอบนอก) : 1, 3 : 1.87
5. ทาน้ ามัน หล่อลื่น ที่ขาล็อกด้านนอกของชุดกรอบนอก : 4 :
3.82
6. นาตัวกัน กระแทก (Seal) จานวน 1 เส้น มาติดที่ชุดกรอบ
นอก : ไม่ม ี : 7.36
7. ใส่ ย าง (Rubber) ลงในตัว เชื่อ มของชุด บานปรับ A-B : 5 :
3.23
8. ใส่ชุดกรอบนอกลงในอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Jig) แล้วนาตัว
ดัน C (Knob C) มาครอบตัวเชือ่ มของชุดบานปรับ A-B : 7 :
1.82
9. นาตัวปิดตัวเชือ่ มบานปรับ (Joint Cover) 1 ชิน้ มาครอบตัว
ดัน C โดยการอัดให้ลงล็อก : 8 : 2.34
10. นาชุดกรอบนอกออกจากอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานแล้วทดลอง
หมุนตัวปิดตัวเชือ่ มบานปรับ : 9 : 1.48
11. ประทับตรารุ่นการผลิต (Product Lot) ลงบนชุดกรอบนอก :
ไม่ม ี : 3.36
12. หยิบ ยาง (Rubber) 1 ชิ้น มาประกอบเข้า กับ บานปรับ A
จานวน 1 ชิน้ : ไม่ม ี : 7.14
13. ทาน้ามันหล่อลืน่ ทีบ่ ริเวณขาล็อกของบานปรับ A : 12 : 2.22
14. กดบานปรับ A ลงในชุดกรอบนอก : 10, 13 : 3.02
15. นาชุดกรอบนอกมาวางลงในอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน และนาตัว

ดัน A (Knob A) กับตัวดัน B (Knob B) มาประกอบกันและ
นาไปประกอบเข้ากับชุดกรอบนอก : 14 : 2.95
16. ทาน้ ามันหล่อลื่นที่ขาตัวดัน B (Knob B) แล้ววางบนขาตัว
ดัน C (Knob C) แล้วอัดตัวดัน A, ตัวดัน B และตัวดัน C ลง
ไปในชุดกรอบนอกให้สุดด้วยเครือ่ งอัดนิวแมติกส์ (ตัวดัน A,
B และ C ที่ถู ก อัด ลงในชุ ด กรอบนอกเรีย บร้อ ยแล้ว จะถู ก
เรียกว่า ชุดตัวดัน) : 15 : 1.42
17. น าชุด กรอบนอกที่อ ัด ชุ ดตัว ดัน เรีย บร้อ ยแล้ว ออกมาจาก
อุปกรณ์ จบั ยึดชิ้นงาน (Jig) จากนัน้ ทดสอบความแน่ น โดย
การทดลองหมุนและโยก : 16 : 2.97
18. ประกอบกรอบใน (Inner Case) กับชุดกรอบนอกเข้าด้วยกัน
(เรียกกรอบในและชุดกรอบนอกทีป่ ระกอบกันเรียบร้อยแล้ว
ว่า ชุดกรอบ) : 17 : 2.99
19. น าชุ ด กรอบมาพลิก เอาด้านล่ างขึ้น แล้ว น าไปวางใส่ ล งใน
อุปกรณ์ จบั ยึดชิ้น งาน จากนัน้ น าฝาเปิ ดปิ ดลมเข้า (Flabs)
จานวน 2 ชิน้ มาประกอบทีช่ ุดกรอบ : 18 : 5.38
20. นาชุดกรอบออกจากอุปกรณ์ จบั ยึดชิ้นงาน จากนัน้ หมุนชุด
ตัวดันเพือ่ ปิดฝาเปิดปิดลมเข้า : 19 : 5.33
21. ทาน้ามันหล่อลืน่ บริเวณรอบๆ ฝาเปิดปิดลมเข้า : 20 : 3.62
22. หมุนชุดตัวดันเพือ่ ทดสอบการเปิดปิดของฝาเปิดปิดลมเข้า :
21 : 1.21
23. น าฝาปิ ดหน้ ามาประกอบเข้ากับชุดกรอบ ซึ่งทาให้ได้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทส่ี มบูรณ์ : 6, 11, 22 : 5.79
24. เขย่ าผลิต ภัณ ฑ์ เบาๆ เพื่อ ฟ งั เสีย งสปริง, ทดลองโยกชุ ด
บานปรับขึน้ ลง และโยกซ้ายขวาเพือ่ เช็คน้ าหนักและฟงั ก์ชนั
อื่น : 23 : 1.10
25. ตรวจสอบขาล็อ กของชุ ด กรอบนอกกับ ฝาปิ ด หน้ า และ
ตรวจสอบขาล็อกของกรอบในกับชุดกรอบนอก : 23 : 2.23
26. ตรวจสอบขาแหวนล็อกตรงบริเวณรอยเชือ่ ม : 23 : 3.83
27. เป่ า ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ว ยเครื่อ งเป่ า ลมไฟฟ้ าสถิ ต : 24,25,26 :
1.71
28. ท าเครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ เพื่อ แสดงให้ท ราบว่ าผ่ านการ
ตรวจสอบแล้ว : 27 : 2.82
29. นาผลิตภัณฑ์มาใส่ถุง และห่อให้เรียบร้อย : 28 : 2.90
30. บรรจุใส่กล่อง : 29 : 1.32
4.3) รายละเอียดของสายการประกอบโมเดล III
สายการประกอบโมเดล III มีจานวนองค์ประกอบงานทัง้ หมด
16 องค์ประกอบงาน, เวลาการกลับสู่ท่ีเดิม เท่ ากับ 1.80 วิน าที และ
เวลารอบการทางานทีโ่ รงงานต้องการคือ 16.48 วินาทีต่อชิ้น สายการ
ประกอบนี้มปี ระสิทธิภาพความสมดุลอยู่ท่ี 70.89% ก่อนปรับปรุง
รายละเอีย ดขององค์ป ระกอบงานของโมเดล III จะแสดงไว้
ด้านล่าง โดยลาดับเลข (1 ถึง 16) จะใช้แทนว่าเป็ นองค์ประกอบงานที่
เท่าใด บานปรับช่อ งแอร์ท่ใี ช้ในโมเดล III นี้ม ี 3 ประเภท ได้แก่ บาน
ปรับ A (Fin A), บ าน ป รับ B (Fin B) และ บาน ปรั บ C (Fin C)
รายละเอีย ดของ 16 องค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล III
เป็นดังต่อไปนี้
รายละเอียดองค์ประกอบงานของสายการประกอบโมเดล III:
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1. นาตัวเชื่อมบานปรับช่องแอร์ด้านข้าง (Side Link) มาใส่ลง
ในอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน (Jig) : ไม่ม ี : 1.72
2. ใส่บานปรับ A (Fin A), บานปรับ B (Fin B) และบานปรับ C
(Fin C) ลงในตัว เชื่อ มบานปรับ ช่ อ งแอร์ ด้ า นข้า ง (Side
Link) : ไม่ม ี : 2.21
3. โยกคันโยกอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเพื่อประกอบบานปรับ A,
บานปรับ B, บานปรับ C และตัว เชื่อ มบานปรับ ช่ อ งแอร์
ด้านข้างเข้าด้วยกัน โดยเรียกชิ้นงานจากการประกอบนี้ว่า
ชุดบานปรับ : 1, 2 : 1.04
4. นาชุดบานปรับมาประกอบฝาปิดหน้าด้านข้าง (Side Panel)
และเรียกรวมกันว่า ชุดฝาปิดหน้า : 3 : 2.39
5. ทาสัญลักษณ์เพือ่ ยืนยันความถูกต้อง : 4 : 1.01
6. น ากรอบด้านข้าง (Side Case) จานวน 1 ชิ้น มาใส่ แหวน
ล็อก (Ring) : ไม่ม ี : 1.43
7. นากรอบด้านข้าง จานวน 1 ชิน้ มาใส่สปริง (Spring) : ไม่ม ี :
1.79
8. นากรอบด้านข้าง จานวน 1 ชิน้ มาใส่ลูกปืน (Bearing) : 7 :
1.27
9. นากรอบด้านข้างทัง้ 3 ชิน้ จากองค์ประกอบงานที่ 6, 7 และ
8 มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยเรียกรวมกันว่าชุดกรอบ : 6,
8 : 1.30
10. ทาน้ามันหล่อลืน่ ทีช่ ุดฝาปิดหน้า : 5 : 1.82
11. นาชุดฝาปิดหน้ามาใส่บนชุดกรอบ จากนัน้ ดึงแหวนล็อกมา
สอดสปริงเพือ่ ให้เข้าล็อกตรงตาแหน่ง : 9, 10 : 3.04
12. ทดสอบความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ : 11 :
5.83
13. ทดสอบบานปรับช่องแอร์ : 12 : 1.88
14. ทดสอบเปิดปิด : 12 : 0.93
15. ตรวจสอบพืน้ ผิวของผลิตภัณฑ์ : 12 : 5.21
16. ท าเครื่อ งหมายสัญ ลัก ษณ์ เพื่อ แสดงให้ท ราบว่ าผ่ านการ
ตรวจสอบแล้ว และวางลงในกล่อง : 13, 14, 15 : 2.17

ตารางที่ 1: ร้อยละ (%) ของประสิทธิภาพความสมดุล
วิ ธี
ก่อนปรับปรุง
LCR
RPW
MFWEL
MFWES
LFWEL
LFWES
R-LCR
R-RPW
R-MFWEL
R-MFWES
R-LFWEL
R-LFWES

โมเดล I
78.9
98.0
98.0
98.0
98.0
66.3
73.5
97.3
99.5
99.5
99.5
99.1
99.1

โมเดล II
72.1
78.5
79.8
80.5
81.2
78.5
78.5
79.3
79.4
79.4
80.5
80.5
80.5

โมเดล III
70.9
82.4
79.5
79.5
82.4
82.4
82.4
80.9
82.8
82.8
81.8
79.6
79.6

เฉลี่ย
74.0
86.3
85.8
86.0
87.2
75.7
78.1
85.8
87.2
87.2
87.3
86.4
86.4

ผลลัพธ์จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าวิธกี ารจัดสมดุลสายการ
ประกอบทัง้ 12 วิธีท่ีใช้ในงานวิจยั นี้ ส ามารถปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพ
ความสมดุลของสายการประกอบทัง้ 3 โมเดลให้ดขี น้ึ กว่าประสิทธิภาพ
ความสมดุ ล ก่ อ น การปรั บ ปรุ ง โดย วิ ธี R-MFWES เป็ น วิ ธี ท่ี ใ ห้
ประสิท ธิภ าพความสมดุ ล ที่ สู ง ที่ สุ ด โดยเฉลี่ย เนื่ อ งจากค่ า เฉลี่ ย
ประสิทธิภาพความสมดุลทีไ่ ด้รบั จาก R-MFWES เท่ากับ 87.3% ซึง่ สูง
กว่ า วิธีอ่ืน ๆ ดัง นั ้น งานวิจ ัย นี้ จึง สรุ ป ได้ว่ า วิธี R-MFWES มีค วาม
เหมาะสมที่จะใช้จดั องค์ประกอบงานของสายการผลิตช่องแอร์รถยนต์
ในโรงงานกรณีศกึ ษานี้มากทีส่ ุด
6) สรุป
งานวิจยั นี้นาวิธกี ารจัดสมดุลสายการประกอบจานวนทัง้ หมด
12 วิธี ได้ แ ก่ LCR, RPW, MFWEL, MFWES, LFWEL, LFWES, RLCR, R-RPW, R-MFWEL, R-MFWES, R-LFWEL แ ล ะ R-LFWES
มาใช้ ก ับ สายการประกอบ 3 สายในโรงงานผลิต ช่ อ งแอร์ร ถยนต์
ผลการวิจยั สรุป ว่าวิธีท่ีท าให้ส ายการประกอบมีประสิทธิภ าพความ
สมดุลที่สูงที่สุดโดยเฉลี่ย คือ วิธี R-MFWES ซึ่งการใช้วธิ ี R-MFWES
สามารถเพิ่ม ค่ าเฉลี่ย ประสิท ธิภ าพความสมดุ ล จาก 74.0% ไปเป็ น
87.3% นันคื
่ อเพิม่ ขึน้ จากก่อนปรับปรุง 13.3% โดยเฉลีย่

5) ผลการวิ จยั
งานวิจ ัย นี้ น าวิธีก ารจัด สมดุ ล สายการประกอบแบบปรกติ
จานวน 6 วิธี และแบบย้อนหลังจานวน 6 วิธี รวมทัง้ สิ้น 12 วิธี ดังที่
แสดงไว้ในหัวข้อที่ 3 มาทดสอบกับสายการผลิตช่องแอร์รถยนต์จานวน
3 สาย ซึ่งผลิต โมเดล I, II และ III ตามลาดับ ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 4
โดยความเหมาะสมในการนาไปใช้งานจริง ของวิธกี ารจัดสมดุลสายการ
ประกอบทัง้ 12 วิธนี ้จี ะถูกนามาเปรียบเทียบกันด้วยประสิทธิภาพความ
สมดุล (Balance Efficiency; Eb) รวมทัง้ เปรีย บเทีย บกับ ประสิท ธิภ าพความ
สมดุลทีไ่ ด้จากสายการประกอบของโรงงานก่อนการปรับปรุงด้วย
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพความสมดุลของวิธกี ารจัดสมดุล
สายการประกอบทัง้ 12 วิธี รวมไปถึงประสิทธิภาพความสมดุลของสาย
การประกอบก่ อ นการปรับ ปรุ ง ของโมเดลที่ I, II, III และค่ า เฉลี่ ย
ประสิทธิภาพความสมดุลจากทัง้ สามโมเดล ตามลาดับ

7) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จากัด และ คุณชาญชัย
ทองเชื้อ หัว หน้ า แผนกวิศ วกรรม ที่ อ นุ ญ าตให้ ท าวิจ ัย ในส่ ว นของ
กระบวนการผลิตของโรงงาน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือและการ
อ านวยความสะดวกที่ไ ด้ร ับ ในขัน้ ตอนของการเก็บ ข้อ มูล อัน เป็ น
ประโยชน์สาหรับงานวิจยั
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการคัดเลือกหัวข้อปญั หา,
กาหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการ และศึกษาวิธกี ารของซิกซ์ ซิกม่า ตาม
ขัน้ ตอน DMAIC ของทัง้ 3 โครงการ ด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการ
จัดส่ง เพื่อเปรียบเทียบผลสรุปทัง้ ก่อนและหลังของการปรับปรุง ผลการวิจยั
พบว่า การคัดเลือกหัวข้อปญั หาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
จากการทาประชุมกลุ่ มโดยมีเข้าร่วมทัง้ สิ้น 8 ท่าน และสามารถที่จะสรุป
หัวข้อด้านคุณภาพคือ ของเสีย โดยมีสาเหตุหลักจากวัตถุดิบ และสาเหตุ
รองวัตถุดิบ มีคุณ ภาพต่ า หัวข้อด้านต้นทุนคือ เวลาของเครื่องจักร โดยมี
สาเหตุหลักจากกระบวนการทางาน และสาเหตุรองจากกระบวนการทางาน
ที่ซ ับ ซ้ อน หัว ข้อด้ า นจัด ส่ ง คือ สิน ค้ าคงคลัง โดยมีส าเหตุ ห ลัก จากการ
บริหารจัดการ และสาเหตุรองจากไม่มกี ารจัดการคลังสินค้า หลังจากนัน้ ได้
ทาการดาเนินงานตามขัน้ ตอนของซิกซ์ ซิกม่า คือ การนิยามปญั หา การ
วัดผลข้อมูล การวิเคราะห์ปญั หา การปรับปรุง และการควบคุมติดตามผล
ในทัง้ 3 โครงการ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุง
เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ผลทีไ่ ด้รบั คือ ก่อนการปรับปรุงของเสีย
905 ชิน้ หลังการปรับปรุงของเสีย 517 ชิน้ โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุง
เพื่อลดเวลาการทางานของเครื่องจักรสรุปผลทีไ่ ด้รบั คือ เวลาเครื่องจักรก่อน
การปรับปรุง 53 วินาที หลังการปรับปรุงเวลาเครื่องจักร 39 วินาที โครงการ
ที่ 3 โครงการปรับปรุงเพื่อลดจานวนสินค้าคงคลัง สรุปผลทีไ่ ด้รบั คือ สินค้า
คงคลังก่อนการปรับปรุง 19,656 ชิน้ สินค้าคงคลังหลังการปรับปรุง 11,232
ชิน้
คาสาคัญ: ซิกซ์ ซิกม่า,DMAIC, ประสิทธิภาพ

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) บทนา
การพัฒ นาอุต สาหกรรมยานยนต์ ในอนาคตนั น้ ต้อ งเผชิญ กับ
ประเด็นท้าทายทีส่ าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยังยื
่ นใน
อนาคตตามแนวโน้มของโลกทีส่ าคัญอย่างยิง่ ซึ่งประกอบด้วยแนวโน้ม การ
เปลี่ ย นแปลงในประเด็ น ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี มาตรฐานความ
ปลอดภั ย และมาตรฐานมลพิ ษ จะเป็ น ตั ว ขับ เคลื่ อ นที่ ส าคั ญ ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ทัง้ ในระดับโลก
ภูมภิ าค และของประเทศไทย ดังนัน้ การวิเคราะห์ตาแหน่งของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยในระดับ โลก และภู ม ิภ าค การเปลี่ย นแปลงด้า นมาตรฐาน
มลพิษและด้านความปลอดภัย ความตกลงของประชาคม ความร่วมมือของ
อาเซียนที่จะมีผลการเปิ ดเสรีระหว่างกันและมีเป้าหมายความตกลงในทุก

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
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ด้ า นให้ ม ี ผ ลในปี พ.ศ. 2558 จึ ง ถื อ เป็ นป ัจ จัย ส าคั ญ ต่ อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ระดับโลก[1]
อุตสาหกรรมยานยนต์นบั เป็ นอุตสาหกรรมหลักสาคัญอุตสาหกรรม
หนึ่งของไทย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ โดยมีสดั ส่วน
ในมูลค่าผลิตภัณฑ์ในประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิต ประมาณร้อยละ 10
มีการจ้างงานซึง่ เป็ นแรงงานระดับฝีมอื ขึน้ ไปโดยตรงมากกว่า 5 แสนคน ใน
ปี พ.ศ. 2555 ยั ง ไม่ นั บ รวมมู ล ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้น อัน เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรม
เกี่ย วเนื่ อง อาทิเช่น อุ ต สาหกรรมต้ น น้ า อุต สาหกรรมบริก ารใน ส่ ว นที่
เกี่ย วกับ การเงิน การประกัน ภัย และบริก ารหลังการขาย นอกจากนี้ ยัง
สามารถก้าวขึน้ สูก่ ารเป็ นผูน้ าในภูมภิ าคและระดับโลกด้วยการมีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์มากเป็ นอันดับหนึ่งในอาเซียน และเป็ นลาดับที่ 15 ของประเทศ
ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ข องโลกในปี พ.ศ. 2554 รวมถึ ง การเป็ น ฐานการผลิ ต
รถจักรยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ในภูมภิ าคเช่นกัน[1]
นอกจากนี้ ทิศ ทางของธุ ร กิจยานยนต์ ทัง้ ในด้ า นอุป สงค์ และ
อุ ป ทาน ที่ม ีก ารปรับ เปลี่ย น จากการการเปลี่ ย นแปลงของศู น ย์ ก ลาง
เศรษฐกิจโลกจากตะวันตกสู่ตะวันออก ทาให้ภูมภิ าคเอเชียมีความสาคัญ
มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในแง่การเป็ นตลาดที่มคี วามสาคัญ มากขึน้ และการเป็ นฐาน
การผลิตยานยนต์ทส่ี าคัญของโลกมากขึน้ ทาให้รปู แบบการแข่งขันแตกต่าง
ไปจากเดิม เช่น ประเทศทีเ่ คยเป็ นคู่ค้า กลับมาเป็ นคู่แข่ง การย้ายฐานการ
ผลิต รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เป็ นต้น[1]
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างยังยื
่ น
ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเหล่านี้ จะต้องให้ความสาคัญกับปจั จัย
สาคัญใน 4 ด้าน คือ นโยบายของภาครัฐทีเ่ หมาะสมในการเอือ้ อานวยให้ม ี
การขยายการลงทุ น และตลาดในประเทศ โดยนโยบายต่ าง ๆ จะต้ องมี
การบูรณาการอย่างเป็ นระบบ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รกั ษ์
โลก การสร้างมูลค่าในประเทศให้มากขึน้ ด้วยการเพิม่ ผลิตภาพให้กบั ผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทัง้ ด้านปริมาณ
และคุณภาพ [1]
จะเห็น ได้ว่ า ในปี พ.ศ. 2555 สถานการณ์ ก ารผลิต รถยนต์แ ละ
ชิ้น ส่ วนยานยนต์ เริม่ มีทิศทางที่เปลี่ย นแปลงไป จากความต้องการของ
ลูกค้าในการสังซื
่ ้อรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์มคี วามต้องการที่ลดลงเป็ น
อย่างมาก ทาให้ผผู้ ลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จงึ ต้องมีการปรับตัวให้
เข้า กับ สถานการณ์ ในการเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในกระบวนการผลิ ต และ
จาเป็ นต้องมีการลดต้นทุนการผลิตด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการจากกันด้วย
ใจของผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งที่มกี ารปรับลดจานวนพนักงาน ดังนัน้ ผู้ผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ของไทยจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละ
เวลานัน้ ๆ มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการดาเนินงานการผลิต โดย
นาเอาเทคนิคทางซิกซ์ ซิกม่า มาช่วยในการดาเนินงานภายในบริษัท เพื่อ
ช่วยในการเพิม่ คุณภาพ (Quality) การลดต้นทุน (Cost) และการจัดส่งตรง
เวลา (Delivery) ซึง่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน
ยานยนต์ และยังเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร
รวมถึงคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
หัวใจสาคัญทีจ่ ะทาให้องค์กรอยู่รอดได้นนั ้ ก็คอื ระบบการปรับปรุง
ทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลงของความต้องการของลูกค้า ตามแนวคิดของซิกซ์
ซิกม่า จึงเป็ น เครื่องมือพื้น ฐานทางด้านสถิติในการวิเคราะห์ข้อมู ล ตาม
วิธกี ารทีถ่ ูกออกแบบมาให้งา่ ยต่อการดาเนินการและให้สามารถใช้ได้ในทุก
ๆ องค์กร โดยมีวิธกี ารขัน้ ตอนตาม DMAIC ประกอบด้วย ก าหนดหัวข้อ
ปญั หา (Define), วัด (Measure), วิเคราะห์ (Analyze), ปรับปรุง (Improve),

ั หาตามวิธีก ารของซิก ซ์
ควบคุ ม (Control) เป็ น แนวทางในการแก้ ไขป ญ
ซิกม่า (Six sigma)

2) วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาการคัดเลือกหัวข้อปญั หาและกาหนดเป้าหมายของ
โครงการก่อนการปรับปรุง
2) เพื่อศึกษาวิธกี ารของซิกซ์ ซิกม่า ตามขัน้ ตอน DMAIC ของทัง้
3 โครงการ ด้านการลดของเสีย การลดเวลาเครื่องจักร และการลดสินค้าคง
คลัง
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลทัง้ ก่อนและหลังของการปรับปรุง ของ
ทัง้ 3 โครงการ

3) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิด
เกี่ย วกับ การวิเคราะห์ก ารปรับ ปรุงกระบวนการผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ท่ี
มุ่ ง เน้ น ขัน้ ตอน และกระบวนการในการปฏิ บ ั ติ ต่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์ ใ น
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท A เพื่อทาให้เกิดการพัฒนา
ั หาผ่า น
ด้านคุ ณ ภาพ ด้านต้น ทุน และด้า นการจัด ส่ ง โดยเน้ น การแก้ป ญ
วิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า โดยกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ดงั นี้
Input

Proces
s ดในการวิจยั
รูปที1่ : กรอบแนวคิ

Output

โดยมีรายละเอียดของแต่ละขัน้ ตอนดังนี้

3.1) ขัน้ ตอนของการ Input
3.1.1) การกาหนดเป้าหมาย

เป้ าหมายของโครงการจะก าหนดให้ส อดคล้องกับ นโยบายของ
บริษทั ในด้านคุณภาพ, ด้านต้นทุนและด้านการจัดส่ง

ั
3.1.2) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และหัวข้อปญหา

การเลือกหัวข้อปญั หาจากการสัมภาษณ์ในการประชุมกลุ่มในการ
แสดงความคิดเห็นจากการตอบคาถาม

3.2) ขัน้ ตอนของการ Process

ั หา
วิธีก ารทางDMAIC ของ Six Sigma มีด ัง นี้ คือ การนิ ย ามป ญ
(Define)เป็ นการกาหนดหัวข้อปญั หา การวัดผลข้อมูล (Measure) เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุปญั หา การวิเคราะห์ปญั หา (Analyze) เป็ น
การนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์สาเหตุทแ่ี ท้จริง การปรับปรุง (Improve)ทาการ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการ การควบคุมติดตามผล (Control)
3.3) ขัน้ ตอนของการ Output
เป็ นการการสรุปผลจากการดาเนินงานของทัง้ 3 โครงการ โดยมี
การวัดผลดังนี้การลดของเสีย 50%, การลดเวลาเครื่องจักร 50%และการลด
สินค้าคงคลัง 50%

4) สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐาน 1 ของเสียก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงแตกต่างกัน
สมมติ ฐ าน 2 เวลาเครื่อ งจัก รก่ อ นปรับ ปรุ ง และหลัง ปรับ ปรุ ง
แตกต่างกัน
สมมติฐาน 3 สินค้าคงคลังก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงแตกต่าง
กัน
สมมติฐาน 4 ของเสียหลังปรับปรุงลดลง 50%
สมมติฐาน 5 เวลาเครื่องจักรหลังปรับปรุงลดลง 50%
สมมติฐาน 6 สินค้าคงคลังหลังปรับปรุงลดลง 50%
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การป้องกันข้อบกพร่อง โดยอาจจะออกแบบกระบวนการในการทางานใหม่
เพื่อให้เกิดการลดความผิดพลาด
5) ขัน้ ตอนระยะควบคุ ม ติ ด ตามผล (Control phase) คื อ การ
ควบคุมกระบวนการและระบบทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ ให้มกี ารดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการกลับมาของปญั หาเดิม โดยมีการควบคุมและเฝ้าติดตาม

โดยกาหนดสมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 1-3 ใช้การทดสอบแบบ
Pair t-test และ สมมติฐานของการวิจยั ข้อที่ 4-6 ใช้การทดสอบแบบ One
sample t-test ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.05

5) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั
1) ทาให้ได้วธิ กี ารทางซิกซ์ ซิกม่า ทีเ่ หมาะสม สาหรับนาไปใช้ใน
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วน ยานยนต์ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตในอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์
2) ทาให้สามารถปรับปรุงด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการ
จัดส่ง ตามวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถนาผลจากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ได้
อย่างเหมาะสม

7) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้จะใช้ทงั ้ การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ
ซึง่ จะมีขนั ้ ตอนการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนของ Input, Process, Output
ซึง่ ได้กล่าวไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกรอบแนวคิดในการวิจยั

7.1) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
การวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ โดยใช้ก ารวิจยั แบบสนทนากลุ่ ม (Focus
group discussion) ซึ่ ง ผู้ วิ จ ัย จะสอบถามค าถามจากการสนทนากลุ่ ม
เนื่องจากสามารถยืดหยุ่นคาถามในการสนทนาได้ ทาให้ทราบรายละเอียด
ของข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์มากทีส่ ดุ เนื่องจากระหว่างการสนทนาผูว้ จิ ยั
สามารถอธิบายรายละเอียดสิง่ ที่ต้องการจากคาถามได้ หรือสามารถพลิก
แพลงคาถามให้เข้าใจง่ายขึน้ และเปิ ดโอกาสให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่ ซึ่งทาให้ผู้วิจยั สามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การสนทนามาใช้ ใ นการน าเสนอแนวทาง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของ
กระบวนการผลิต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ของบริษัท A ทางด้า นคุ ณ ภาพ ด้า น
ต้นทุน และด้านการจัดส่ง โดยวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า ต่อไปได้

6) แนวคิ ดและทฤษฎี ในการวิ จยั
6.1)แนวคิดซิกซ์ ซิกม่า
ซิกซ์ ซิกม่า ตามความหมายของ Tomas and Paul [2]ได้อธิบาย
ว่า ซิกซ์ ซิกม่า เป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงที่มปี ระสิทธิภาพสูง สามารถ
ประยุกต์ได้ทงั ้ งานคุณ ภาพและธุรกิจทัวไปที
่
่ต้องการลดความผันแปรของ
กระบวนการ โดยซิกม่า เป็ นตัวอักษรกรีก ใช้ในทางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ
วัดค่าความแปรปรวนของกระบวนการ มีการมาตรฐานการวัดที่ 3.4 ครัง้ ต่อ
โอกาสการเกิด 1 ล้านครัง้ ของปญั หาที่เกิดขึน้ เป็ นการตอบสนองความพึง
พอใจของลูก ค้า โดยการประยุ กต์ใช้เครื่องมือ การบริหารคุ ณ ภาพง่าย ๆ
ผ่านขัน้ ตอนวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า ตามแนวทางDMAIC

7.1.1) การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดกลุ่มของตัวอย่าง ควรมีขนาดทีพ่ อเหมาะ ไม่เล็กและ
ไม่ใหญ่ จนเกินไป ขนาดที่พ อเหมาะนัน้ โดยทัวไปควรมี
่
จานวนผู้เข้า ร่วม
กลุ่มประมาณ 8 คน โดยจัดให้มอี งค์ประกอบภายในทัง้ แบบ กลุ่มทีส่ มาชิกมี
ลักษณะสาคัญคล้ายกัน (Homogeneous) และกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะสาคัญต่างกัน
(Heterogeneous) จะทาให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลจากความคิดเห็น
และความอาวุโสในการตัด สิน ใจจากประสบการณ์ ท่แี ตกต่างกันตามอายุ
กล่าวโดย ชาย โพธิสติ า[4]
ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้จะกาหนดจานวนขนาดตัวอย่างของกลุ่มจะมา
สนทนากลุ่มตามโครงสร้างแผนผังองค์กรของการดาเนินงานตามวิธกี ารทาง
ซิกซ์ ซิกม่าประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูง (1 ท่าน)เป็ นระดับบริหารทีส่ ามารถตัดสินใจใน
การด าเนิ น งานของโครงการนั ้น ได้ เช่ น การตั ด สิ น ใจในงบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยของโครงการ เป็ นต้น
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (1 ท่าน) เป็ นผูท้ ส่ี ามารถดาเนินการผลักดัน
และประสานงานโครงการให้ ส ามารถส าเร็จ ลุ ล่ ว งตามเป้ าหมายและ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ได้
ผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการ (1 ท่าน)เป็ นผู้มปี ระสบการณ์ การทางานใน
โครงการของซิกซ์ ซิกม่า อย่างน้ อย 5 ปี ในการปรับปรุงกระบวนการตาม
ขัน้ ตอนของซิกซ์ ซิกม่า ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นผูว้ จิ ยั เองทีร่ บั ผิดชอบหน้าที่
นี้
ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ ของกระบ วนก ารผลิ ต (1 ท่ า น) เป็ นเจ้ า ของ
กระบวนการผลิต ที่ทาการปรับ ปรุง ในโครงการนั น้ เพื่อสามารถอธิบ าย
กระบวนการของตัวเองได้อย่างละเอียด
หัวหน้างานในฝา่ ยต่าง ๆ 4 ท่าน (ฝา่ ยผลิต 1 ท่าน, ฝา่ ยควบคุม
คุณภาพ 1 ท่าน, ฝ่ายซ่อมบ ารุง และฝ่ายรับรองมาตรฐาน 1 ท่าน) ซึ่งจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในแต่หน้าทีก่ ารทางาน โดยจะเป็ นระดับหัวหน้างานในฝา่ ย
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
การคัดเลือกตัวอย่างของกลุ่มประชากร มาเป็ นตัวแทนในการวิจยั
ครัง้ นี้จะใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบไม่องิ ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น สมาชิกที่

รูปที2่ :ระดับคุณภาพของซิกซ์ ซิกม่า

6.2) ขันตอนวิ
้
ธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข [3]ได้แบ่งขัน้ ตอนวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า
ตามหลักการของ DMAIC ไว้ 5 ขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ ตอนระยะการนิยามปญั หา (Define phase) คือ การกาหนด
เป้าหมายในกิจกรรมของการปรับปรุงในแต่ละโครงการ
2) ขัน้ ตอนระยะการวัดผลข้อมูล (Measure phase) คือ การวัดผล
ข้อผลทีม่ อี ยู่ในกระบวนการทางานของระบบในปจั จุบนั
ั หา (Analyze phase) คือ การ
3) ขัน้ ตอนระยะการวิเคราะห์ป ญ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รวบรวมมาเพื่อหารากเหง้าของปญั หาทีเ่ ป็ นข้อบกพร่อง
และโอกาสสาหรับการปรับปรุง
4) ขัน้ ตอนระยะการปรับปรุง (Improve phase) คือ การปรับปรุง
กระบวนการและระบบ เพื่อแก้ไขปญั หาที่เป็ นต้นตอและค้นหาแนวทางใน
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ได้รบั การคัดเลือกจะมาจากการเลือกสรร ไม่ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีก ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะคัด เลือกลัก ษณะของ
ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการศึกษามากกว่าทีจ่ ะเป็ นการสุ่ม เอา กล่าว
โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์[5]

แลกเปลี่ย น แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยใช้เวลาในการสนทนา
ประมาณ 60 นาที ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การสนทนาในแต่ละครัง้ ว่าไม่ มขี อ้ สงสัย
หรือไม่มขี อ้ มูลใหม่เกิดขึน้ ทีเ่ รียกว่า ข้อมูลอิม่ ตัว จึงหยุดการสนทนา
ในขณะสนทนาผูว้ จิ ยั จะใช้การจดบันทึกสรุปสัน้ ๆ เฉพาะประเด็น
ที่สาคัญ และเมื่อจบการสนทนา จะทาการบัน ทึก ข้อมูล อื่น ๆ ทัน ที เช่น
ลัก ษณะท่าทาง ลัก ษณะน้ า เสียง ตามความเป็ นจริงโดยไม่ม ีก ารตีค วาม
นอกจากนี้ยงั ได้บนั ทึกเกี่ยวกับความคิด ความรูส้ กึ หรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผูว้ จิ ยั ขณะนามารวบรวมข้อมูล
ข้อมูลจะถูกนามาบันทึกและถอดเทปรายวัน เพื่อทาการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน เพื่อนาไปศึกษาเพิ่มเติมในการสนทนา
ครัง้ ต่อไป และข้อมูล ที่ได้ม าผู้วิจยั จะน ามาถอดเทปคาต่อคา ประโยคต่ อ
ประโยค แล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ ด้วยการ ฟงั เทปบันทึกเสียงซ้า

7.1.2) ขันตอนการสร้
้
างเครือ่ งมือในการวิจยั
1) ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
เตรียมความรูเ้ กีย่ วกับซิกซ์ ซิกม่า
2)ผูว้ จิ ยั ศึกษารูปแบบ เทคนิควิธกี ารสนทนากลุ่ม ระเบียบวิจยั เชิง
คุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจยั วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตารา และการขอคาปรึกษา
จากผูท้ รงคุณ วุฒดิ ้านการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบวิธกี าร
วิจยั อันจะนาไปสู่การศึกษาที่ถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นทีต่ ้องการจะ
ศึกษาให้มากทีส่ ุด
3) แนวทางในการสนทนา เป็ นเครื่องมือทีผ่ วู้ ิจยั สร้างขึน้ เอง โดย
ศึก ษาประเด็น ค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการสนทนาเชิงลึก โดยใช้คาถามปลายเปิ ด
(Open-ended question) เพื่อเปิ ด โอกาสให้ผู้ให้ผู้ร่ว มสนทนาแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ เพื่อเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยสร้าง
คาถามให้ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจยั เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษาเพื่อ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ตงั ้ เอาไว้
โครงสร้างคาถามในการสนทนากลุ่ม (ด้านคุณภาพ) แบ่งออกเป็ น
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของ
่
ซิกซ์ ซิกม่า เช่น
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และหน้าที่ เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 แนวคาถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปญั หาที่เกิดขึน้
ด้านต่าง ๆ เช่น 5ME – Man, Machine, Material, Method, Measurement
and Environment เป็ น ต้น ทัง้ ทางด้า นคุ ณ ภาพ ด้านต้ น ทุน และด้า นการ
จัดส่ง
ั หาเพื่อจะได้
ส่วนที่ 3 แนวค าถามในการคัดเลือกสาเหตุของป ญ
นาไปวิเคราะห์หา สาเหตุทแ่ี ท้จริง (Root cause)
ส่ว นที่ 4 แนวค าถามที่เป็ น แนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภ าพใน
กระบวนการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ของบริษทั ตามวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า
4) อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสนทนากลุม่ คือ เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก
แบตเตอรี่ สมุดบันทึกและปากกา

7.2) การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research)
การวิ จ ัย เชิ ง ปริม าณ โดยใช้ ก ารวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร (Action
research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะนาสาเหตุหลัก ๆ ทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงคุณภาพ มาทา
การพิ สู จ น์ เพื่ อ หาสาเหตุ ท่ีแ ท้ จ ริง (Root cause) โดยการน าข้อ มู ล เชิง
ปริมาณเป็ นตัวเลขทีเ่ ก็บมาจากกระบวนการผลิตทีน่ ามาวิจยั

7.2.1) การกาหนดประชากร
การกาหนดจานวนประชากรทีน่ ามาศึกษานัน้ จะกาหนดไลน์การ
ผลิต ที่เป็ น ตัว อย่ า ง (Model line)1 ไลน์ จากทัง้ หมด 5 ไลน์ ก ารผลิต ของ
บริษั ท A โดย 1 ไลน์ เ ท่ า 1 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ลื อ กจะเป็ น
ั ๊ ดแรงดันน้ ามัน
ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนรถยนต์ ในส่วนของเครื่องยนต์ ซึง่ เป็ นปมอั
รถยนต์ โดยมีหลากหลายชนิดจะขอยกตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้คดั เลือกมา
นัน้

7.2.2) วิธกี ารสุ่มตัวอย่างและขัน้ ตอนการสุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน ดังสูตรของ Yamane[8]
ดังนี้
n
=
N
1 + Ne2
n
=
ขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ต้องการ(วัน)
N
=
ขนาดของประชากร(วัน)
e
=
ความคลาดเคลื่อนของการ
สุ่มตัวอย่างทีย่ อมรับได้
แทนค่าในสูตรดังนี้
n
=
45
1 + 45(0.05)2
n
=
40
ขนาดของตัว อย่ า งที่ ได้ เ ท่ า กับ 40 วัน และเพื่ อ ป้ องกัน ความ
ผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิต จึงได้ทาการเก็บเพิม่ อีก 5
วันเป็ น 45 วันเต็มตามจานวนระยะเวลาทีก่ าหนดในการเก็บข้อมูล
ขั น้ ตอน ในก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งจะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ บ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยสุ่มประชากรในกระบวนการผลิต
ั ๊ ดแรงดันน้ ามัน
ปมอั

7.1.3) วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธกี ารเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2
ส่วน ดังนี้
1)การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review data)
ข้อมูล ปฐมภู ม ิ (Primary data) ศึก ษาวิธีก ารสร้า งค าถามในการ
สนทนาจากเอกสารงานวิจยั เพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้ อหาให้ ม ีค วาม
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ (Secondary data) ศึ ก ษ าจากต ารา เอกสาร
บทความทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของ
การวิจยั และสร้างเครื่องมือวิจยั ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2)การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data)
ผู้วิจยั ท าการเก็บ ข้อมู ล โดยใช้แ บบสนทนากลุ่ ม แบบค าถามกึ่ง
โครงสร้า ง (Semi structured interview) ลัก ษณะการสนทนาแบบไม่เป็ น
ทางการ โดยการกาหนดคาถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับเรื่องทีท่ าวิจยั ก่อนเริม่ การสนทนากลุม่ ผูว้ จิ ยั ได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของ
การสนทนากลุ่ม โดยขออนุ ญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียง ระหว่าง
การสนทนา ผูว้ จิ ยั ได้มปี ฏิสมั พันธ์แบบต่อหน้ากับ ผูร้ ว่ มสนทนาเพื่อเกิดการ

7.2.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นการเก็บ ข้อมูล แบบเนื่องซึ่งเป็ น ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตในทุกกะการทางาน ทัง้ กะกลางวัน (Day shift) และเวลากะกลางคืน
(Night shift) ของทุก ๆ วัน โดยมีการบันทึกยอดของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในทุก ๆ
เวลาทีเ่ กิดของเสีย เพื่อทีจ่ ะสามารถระบุได้ว่าของเสียนัน้ เกิดขึน้ เวลาใดบ้าง
และจานวนเท่าไร
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จะเห็นได้ว่าในแต่ละขัน้ ตอนของทัง้ 3 โครงการ จะใช้เครื่องมือใน
การดาเนิ น งานที่ส อดคล้องกับ ความต้องการและวัต ถุป ระสงค์ของแต่ ล ะ
ั หาเพีย งขัน้ ตอนเดีย วที่ใช้การ
โครงการ ในขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ป ญ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทีเ่ หมือนกันทัง้ 3 โครงการ

7.2.4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นการนาข้อมูลทีไ่ ด้เก็บรวบรวมมานัน้ ทาการทดสอบสมมติฐาน
โดยพิจารณาถึงค่าเฉลี่ย ของข้อมูลและความน่ าจะเป็ น ของข้อมูล ที่น ามา
ทดสอบ โดยขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้จะใช้โปรแกรม Minitab R16 ซึง่ เป็ น
โปรแกรมทางสถิติท่นี ิยมใช้ในวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่า ที่จะใช้ในการหาค่า
ต่าง ๆ จากข้อมูลเชิงปริมาณที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิต ในรายละเอียด
ของการวิจยั เชิงปริมาณในครัง้ นี้ซง่ึ จะแสดงรายละเอียดตามขัน้ ตอนของการ
ดาเนินการในบทถัดไป

7.2.7) ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ของแต่ละโครงการ
ตารางที1่ : ผลการทดสอบของสมมติฐาน
สมมติ ฐาน
ผลการ
คาอธิ บาย
ทดสอบ
1.ของเสียก่อนปรับปรุง ปฏิเสธ
ของเสียก่อนการปรับปรุง
และหลังปรับปรุง
สมมติฐานหลัก และหลังการปรับปรุง
แตกต่างกัน
แตกต่างกันจริง
2.เวลาเครื่องจักรก่อน
ปฏิเสธ
เวลาเครื่องจักรก่อนการ
ปรับปรุงและหลัง
สมมติฐานหลัก ปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงแตกต่างกัน
ปรับปรุงแตกต่างกันจริง
3.สินค้าคงคลังก่อน
ปฏิเสธ
สินค้าคงคลังก่อนการ
ปรับปรุงและหลัง
สมมติฐานหลัก ปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงแตกต่างกัน
ปรับปรุงแตกต่างกันจริง
4.ของเสียหลังปรับปรุง
ปฏิเสธ
ของเสียหลังการปรับปรุง
ลดลง 50%
สมมติฐานหลัก ลดลงไม่เท่ากับ 452.5 ชิน้
5.เวลาเครื่องจักรหลัง
ปฏิเสธ
เวลาเครื่องจักรหลังการ
ปรับปรุงลดลง 50%
สมมติฐานหลัก ปรับปรุงลดลงไม่เท่ากับ
26.5วินาที
6.สินค้าคงคลังหลัง
ปฏิเสธ
สินค้าคงคลังหลังการ
ปรับปรุงลดลง 50%
สมมติฐานหลัก ปรับปรุงลดลงไม่เท่ากับ
9,828 ชิน้

7.2.5) การเลือกสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
ในการเลือกใช้เครื่องในทางสถิตใิ นการวิจยั ครัง้ นี้ จะทาการเลือก
การทดสอบทางสถิตทิ เ่ี หมาะสมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนทีจ่ ะทาการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้เลือกการทดสอบสมมติฐาน
แบบ Pair sample t-test เป็ นการทาสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ตัวอย่างว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อเป็ นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง และเลือกการทดสอบสมมติฐานแบบ One
sample t-test เป็ นการเปรียบเทียบข้อมูล 1 กลุ่มตัวอย่างเทียบกับค่าเฉลี่ย
ทีก่ าหนดว่าเท่ากับค่าเฉลีย่ นัน้ หรือไม่

7.2.6) ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ของแต่ละโครงการ
ขัน้ ตอนการด าเนิ น งานของแต่ ล ะโครงการ ตามหัว ข้อโครงการ
ทางด้านคุณภาพ, ด้านต้นทุนและด้านการจัดส่งนัน้ มีขนั ้ ตอนทีเ่ หมือนกันกับ
ขัน้ ตอนวิธกี ารทางซิกซ์ ซิกม่าทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว แต่จะแตกต่างหรือ
คล้ายคลึงกันในส่วนของการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีม่ อี ยู่ในโปรแกรม Minitab
ซึ่งแต่ ล ะโครงการจะเลือกใช้เครื่องมือในการปรับ ปรุงที่แตกต่ างกัน ตาม
หัวข้อในการปรับปรุงและความต้องการในการวัดผลทีแ่ ตกต่างกันด้วย สรุป
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินงานตามขัน้ ตอนทางซิกซ์ ซิกซ์มา่ โดยใช้วธิ กี าร
DMAIC ต่อไปนี้
1) ขัน้ ตอนการนิยามปญั หา (Define)
โครงการที่ 1แผนภาพพาเรโต
โครงการที่ 2กราฟเวลาการทางานของแต่ละเครื่องจักร
โครงการที่ 3แผนภาพข้อมูลตามกาลเวลา
2) ขัน้ ตอนการวัดผลข้อมูล (Measure)
โครงการที่ 1แผนภาพความสามารถของกระบวนการผลิตก่อนการ
ปรับปรุง และแผนภาพการควบคุมก่อนการปรับปรุง
โครงการที่ 2กราฟขัน้ ตอนเวลาของการทางานแต่ละขัน้ ตอน
โครงการที่ 3แผนภาพการเคลื่ อ นที่ ค่ า เฉลี่ ย ของข้ อ มู ล และ
แผนภาพการกระจายของข้อมูลก่อนการปรับปรุง
3)ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ปญั หา (Analyze)
โครงการที่ 1การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล
โครงการที่ 2การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล
โครงการที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล
4) ขัน้ ตอนการปรับปรุง (Improve)
โครงการที่ 1การออกแบบการทดลอง
โครงการที่ 2 การออกแบบการทดลอง
โครงการที่ 3 การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล
5) ขัน้ ตอนการควบคุมติดตามผล (Control)
โครงการที่ 1แผนภาพความสามารถของกระบวนการผลิตหลังการ
ปรับปรุงและแผนภาพการควบคุมหลังการปรับปรุง
โครงการที่ 2 กราฟเวลาการทางานของแต่ละเครื่องจักร
โครงการที่ 3 การพยากรณ์ ค าสัง่ ซื้อในอนาคต, แผนภาพการ
กระจายของข้อมูลหลังการปรับปรุง

8) สรุปผลการวิ จยั
8.1) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)

การคัดเลือกหัวข้อปญั หาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
จากการทาประชุม กลุ่ม โดยมีเข้าร่วมทัง้ สิ้น 8 ท่านและสามารถที่จะสรุป
หัวข้อได้ดงั นี้
ด้า นคุ ณ ภาพ คือ ของเสีย โดยมีส าเหตุ ห ลัก จากวัต ถุ ดิบ และ
สาเหตุรองวัตถุดบิ มีคุณภาพต่ า
ด้ า นต้ น ทุ น คื อ เวลาของเครื่ อ งจัก รโดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จาก
กระบวนการทางาน และสาเหตุรองจากกระบวนการทางานทีซ่ บั ซ้อน
ด้ า นจัด ส่ ง คือ สิน ค้ า คงคลั ง โดยมีส าเหตุ ห ลัก จากการบริห าร
จัดการ และสาเหตุรองจากไม่มกี ารจัดการคลังสินค้า

8.2) การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research)
หลังจากนัน้ ได้ทาการดาเนินงานตามขัน้ ตอนของซิกซ์ ซิกม่า คือ
การนิยามปญั หา การวัดผลข้อมูล การวิเคราะห์ปญั หา การปรับปรุง และ
การควบคุมติดตามผล ในทัง้ 3 โครงการ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้โครงการที่
1 โครงการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต ผลทีไ่ ด้รบั คือก่อน
การปรับปรุงของเสีย 905 ชิน้ หลังการปรับปรุงของเสีย 517 ชิน้ ของเสียใน
กระบวนการผลิต ที่ล ดลง 388 ชิ้น (คิด เป็ น 43%)โครงการที่ 2 โครงการ
ปรับ ปรุง เพื่อ ลดเวลาการทางานของเครื่องจัก รสรุป ผลที่ได้ ร บั คือ เวลา
เครื่องจักรก่อนการปรับปรุง 53 วินาที หลังการปรับปรุงเวลาเครื่องจักร 39
วิน าที เวลาในกระบวนการผลิต ของเครื่องจัก รลดลง 14 วิน าที (คิด เป็ น
26%)โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงเพื่อลดจานวนสินค้าคงคลัง สรุปผลที่
ได้รบั คือสินค้าคงคลังก่อนการปรับปรุง 19,656 ชิ้น สินค้าคงคลังหลังการ
ปรับปรุง 11,232 ชิน้ ปริมาณสินค้าคงคลัง 8,424 ชิน้ (คิดเป็ น 43%)
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9) ข้อเสนอแนะ

ให้คาปรึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ยิ่ง ตลอดจนช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมา จน
วิท ยานิ พ นธ์เสร็จ สมบู ร ณ์ ผู้วิจ ัย รู้สึ ก ซาบซึ้ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง จึง ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

1)บริษั ท หรือ องค์ ก รควรให้ ค วามส าคัญ เกี่ย วกับ งบประมาณ
ทีมงาน และระยะเวลาในการปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการตาม
แนวทางวิธกี ารซิกซ์ ซิกม่า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านต้นทุนการผลิตทีต่ ่ า
ทีส่ ุดตามเป้าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
2) ในขัน้ ตอน DMAIC ของซิกซ์ ซิกม่า ควรจัด ให้มกี ารศึกษาถึง
รายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการใช้
เครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดการ
พัฒนาความรูภ้ ายในองค์กรเอง
ขัน้ ตอนระยะการนิ ย ามป ัญ หา ควรให้ ผู้ ท่ี ม ี ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการผลิตเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและแนวทางใน
การแก้ปญั หา
ขัน้ ตอนระยะการวัดผลข้อมูล ควรใช้ขอ้ มูลที่ได้จดั เก็บมานัน้ ที่ม ี
การสุ่ มข้อมูลมากยิ่งขึ้น และให้ม ีขนาดของกลุ่ มตัวอย่างมากขึน้ ตามด้ว ย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีต่ รงตามความเป็ นจริงมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ตอนระยะการวิเคราะห์ปญั หาการพิสูจน์สมมติฐานนัน้ ขึน้ อยู่กบั
การวิเคราะห์ปญั หาในการหาเพื่อให้ได้สาเหตุของปญั หาทีแ่ ท้จริง
ขัน้ ตอนระยะการปรับ ปรุง การออกแบบการทดลองควรเลือ ก
วิธีก ารที่เหมาะสมและเกิด ความหลากหลายของตัว แปรในการทดลอง
เพื่อให้ครอบคลุมในทุก ๆ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนระยะการควบคุมติดตามผล ควรมีการควบคุมถึงผลกระทบ
ของโครงการและตรวจสอบความถูกต้องหลังการปรับปรุงอย่างละเอียดถี่
ถ้วน
3) บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเกี่ยวกับซิกซ์ ซิกม่ายังขาด
แคลน เพราะฉะนัน้ องค์กรควรมุง่ ทีพ่ ฒ
ั นาบุคลากรเพิม่ เติมในประดาเนินการ
ทางซิกซ์ ซิกม่า เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นในอนาคต และทาให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

12) บรรณานุกรม
[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

10) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) การทาประชุมกลุ่มต้องมีการเพิม่ ความหลากหลายของสมาชิก
กลุ่มในแต่ละส่วนงาน ซึ่งจะทาให้เกิดแนวคิดในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ั หาที่ห ลากหลายตามไปด้ ว ย จึง จะเกิ ด ประสิ ท ธิภ าพสู ง สุ ด ในการ
ปญ
สัมภาษณ์จากผูเ้ ข้าร่วมประชุมกลุ่มในแต่ละครัง้
2) บรรยากาศในการสัมภาษณ์ ควรเป็ น กัน เองให้มากกว่านี้ เพื่อ
ไม่ให้เกิด การเกรงใจกัน และจะได้ข้อมูลที่แท้จริงตรงตามวัต ถุป ระสงค์ท่ี
ต้องการ ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นปจั จัยทีจ่ ะช่วยสร้างบรรยากาศในการประชุม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสัมภาษณ์
3) ในการปรับปรุงควรพิจารณาในหัวข้อทีน่ อกเหนือจากโครงการ
ทัง้ 3 โครงการที่ท างผู้วิจยั ได้ ป รับ ปรุง ไปนั ้น ให้ม ีค วามหลากหลายใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ ซึง่ ในแต่ละ
อุตสาหกรรมมีวธิ กี ารปรับปรุงทีแ่ ตกต่างกัน
4) การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการทางซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒ นธรรมในการปรับ ปรุง กระบวนการผลิต ภายในองค์ ก ร เพื่อ ช่ ว ยให้
ผลลัพธ์ทางด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
5) การยกระดับขีดความสามารถของการนาเอาซิก ซิกซ์ ซิกม่า
มาช่ วยในการปรับ ปรุง ในการพัฒ นาระบบขององค์ ก ร และระบบในการ
พัฒนาประเทศสืบต่อไป

11) กิ ตติ กรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาเป็ นอย่างยิง่
จาก ดร.สุรตั ิ สุพชิ ญางกูร อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1)ศึกษาภูมปิ ญั ญาด้านสีไทย 2)วิเคราะห์หา
อัตราส่วนของสีจากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มระบบสี และ 3) การประยุกต์ใช้ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก โดยศึกษาวัสดุ 8 ชนิด คือ ฝาง กระเจีย๊ บ ครัง่
ขมิน้ แก่นขนุ น หูกวาง เพกา และอัญชัน สารสร้างสีจากภูมปิ ญั ญา 5 ชนิด ที่
มีค่าความเป็ นกรด-ด่างต่างกัน คือ ขีเ้ ถ้าไม้มะขาม ปูนเปลือกหอยแครงเผา
เกลือ สารส้มและมะนาว ซึ่งได้สี ทัง้ หมด 31 โครงสี 8 ชื่อชุดสี คือ สีกลุ่มสี
อรุ โ ณ ทั ย ลั ก ษ ณ ะ สี เ หลื อ ง ส้ ม แดง ท้ อ งฟ้ าสี ค รามเจื อ ม่ ว ง กลุ่ ม สี
ปกั ษาสวรรค์ลกั ษณะ สีน้ าตาลแดง เหลือง กลุ่มสีสุพรรณิการ์ลกั ษณะสีเหลือง
กลุ่มสีช่อสุวรรณลักษณะ สีเหลือง เขียว ขาว-เหลือง กลุ่มครึม้ ฟ้าลักษณะ สี
ฟ้ า ฟ้ าหม่ น ฟ้ าเขีย ว กลุ่ ม สี ก ระดุ ม แดงลัก ษณะสี ข าวนวล ชมพู แดง
ม่ว ง กลุ่ ม แก้ ว ขมิ้น ลัก ษณะ สีเขีย ว เขีย ว-เหลือ ง เหลือ ง และกลุ่ ม สีส้ ม ปู
ลักษณะสีแดง ชมพูอ่อนและขาว-ชมพู ซึ่งเป็ น เอกลัก ษณ์ เฉพาะของสีจาก
แผ่นดินไทยทีใ่ ห้กาเนิดวัสดุและภูมปิ ญั ญาสร้างความแตกต่างในรูปแบบของสี
ไทย
คาสาคัญ: สร้างสรรค์, สีเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม, การออกแบบ

( 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) บทนา
มนุ ษ ย์ ใ นอดี ต จนถึ ง ป จั จุ บ ั น น าวัส ดุ ท่ี อ ยู่ ใ กล้ ต ั ว มาสร้า งให้ เ กิ ด
ประโยชน์ แก่ต นเอง ในสภาพแวดล้อมที่มวี สั ดุใดก็ย่ อมนาสิ่งที่มอี ยู่นัน้ มา
ดัดแปลงใช้สอยก่อนสิง่ อื่นๆ จึงทาให้วสั ดุในท้องถิน่ มีบทบาทสาคัญต่องาน
ศิลปะพื้นบ้านโดยตรง [1] ซึง่ การใช้วสั ดุในท้องถิน่ ทาให้ศลิ ปพืน้ บ้านรูปแบบ
ทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และวิถชี วี ติ ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึง เอกลัก ษณ์ (identity) และลัก ษณะเฉพาะถิ่น (local characteristics) ที่
แตกต่างกันออกไป [2] ทาให้การใช้วสั ดุเป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่น มี
รูปแบบและโครงสร้างทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประโยชน์ใช้สอย และวิถี
ชีวติ [3] ซึ่งการนาวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิง่ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ มาใช้ในการ
พัฒ นาส่งเสริม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในงานออกแบบสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ เศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของตลาด [4]
วัฒ นธรรมไทยมีศลิ ปพื้น บ้านทางด้านสีท่โี ดดเด่น ซึ่งเป็ นภู มปิ ญั ญา
ดัง้ เดิมสะท้อนวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ เชื่อมโยงกันกับบริบททางวัฒนธรรมทีแ่ ฝง
องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญา มีเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ท่แี สดงถึงอัตลักษณ์
ของชาติพนั ธุ์ มรดกภูมปิ ญั ญา จากการศึกษาภูมปิ ญั ญาด้านสีทาให้พบว่าสีท่ี
ั ญาพื้ น บ้ า นมีส่ ว นผสมจากวัส ดุ จ าก
เกิ ด จากการสร้า งสรรค์ ข องภู ม ิป ญ
ธรรมชาติมคี วามแตกต่างจากระบบโครงสร้างสีทางวัตถุธาตุ เช่น เหลือง ผสม
สีขาว เท่ากับสี เหลืองอ่อน(เหลืองขาว) แต่สีท่เี กิดจากภู มปิ ญั ญา นัน้ สร้าง
ความแตกต่างออกไป เหลือง (ขมิ้น) ผสม สีขาว (ปูนเปลือกหอย) ได้ สีส้ม
แดง (ปูนแดง) สีส้ม (ฝาง) ผสมสีขาว (ปูนเปลือกหอย) ได้สมี ่วง [5] ซึ่งสร้าง
ความแตกแต่งทีเ่ ด่นชัดซึง่ สิง่ เหล่านี้สามารถนามาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ของการนาไปประยุกต์ใช้สที เ่ี กิดจากธรรมชาติตอบสนองความต้องการอีกทาง
หนึ่ง
จากความเจริญ ก้าวหน้ าทางสังคมไทยในป จั จุบนั มีการแข่งขัน ทาง
เศรษฐกิจและการตลาดทาให้ส่งผลต่อแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้สใี นรูปแบบต่างๆ การสร้างผลิตภัณฑ์กถ็ ูกผลักเข้าสู่การ
แข่งขันทางการค้าเช่นกันถึงกับยอมแลกกับการใช้สารเคมี ทีส่ ร้างอันตรายทัง้
ต่อคนและสิง่ แวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่ กิดผลกระทบต่อตนเอง
และสิง่ แวดล้อม

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
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จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึง ท าให้ ผู้ วิ จ ัย เห็ น ถึ ง กา รให้
ความส าคัญ ต่ อสีท่มี าจากวัสดุธรรมชาติท่สี ามารถส่งเสริม ความเป็ นศิลปะ
พืน้ บ้านทีม่ เี อกลักษณ์และลักษณะเฉพาะถิน่ สามารถส่งเสริมและพัฒนาเพื่อใช้
ในงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรัฐ
เศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการของตลาด ซึง่ ในการให้ความสาคัญกับ
วัสดุทส่ี ามารถประยุกต์สร้างสรรค์สที ส่ี ะท้อนถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทม่ี คี วาม
ั ญาที่
เชื่อมโยงกับ บริบ ททางวัฒ นธรรมไทยแสดงถึงอัตลัก ษณ์ ท างภู ม ิป ญ
ทรงคุณ ค่าแก่การศึกษาและอนุ รกั ษ์ โดยการศึกษาลักษณะสีท่เี กิดจากวัสดุ
ธรรมชาติท่มี คี วามแตกต่ างจากระบบโครงสร้างสีทางวัตถุ ธาตุ รวมทัง้ การ
ประยุกต์สร้างสรรค์งานออกแบบทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมส่งเสริมเอกลักษณ์
และสามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

2) วัตถุประสงค์
1) ศึกษาภูมปิ ญั ญาทางด้านสีไทย
2) วิเคราะห์ลกั ษณะสีทเ่ี กิดจากวัสดุทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมโดยอาศัย
ั
ภูมปิ ญญาด้านสี
3) นาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
รูปที่ 1: แผนผังแสดงขอบเขตในการวิจยั

3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1) ศึกษาข้อมูลด้านสีจากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูล
จากปราชญ์ ชาวบ้า น รวมทัง้ ข้อมู ล จากกระบวนการทางด้า นสีท่ีม ีก ารน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้พ ัฒนาในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสีจากธรรมชาติซ่งึ
เป็ นองค์ความรูท้ โ่ี ดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกประเด็นวัสดุทส่ี ร้างสีทใ่ี ช้ย้อมผ้า อาหาร
และจิตรกรรมไทย
2) นาข้อมูลจากการศึกษาโดยผูว้ จิ ยั เลือกประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ
1) สีไทย ซึง่ เป็ นกระบวนศึกษาทางการด้านสีจากหนังสือ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
และปราชญ์ ชาวบ้านซึ่งเป็ นองค์ความรู้ท่มี อี ยู่ มาตัง้ แต่ในสมัยอดีต 2) เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยศึกษาวัสดุ ชนิด คือ ฝาง กระเจีย๊ บ ครัง่ ขมิน้ แก่น 8
ชนิด ทีม่ คี ่าความ 5 ขนุน หูกวาง เพกา และอัญชัน สารสร้างสีจากภูมปิ ญั ญา
ด่ างต่ างกัน คือ ขี้เถ้า ไม้ม ะขาม ปู น เปลือกหอยแครงเผา เกลือ -เป็ น กรด
สารส้มและมะนาวในการสร้างสี 3) การทดลองโดยเป็ นการนาวัสดุธรรมชาติ
จากการศึก ษาข้า งต้ น มาท าการทดลองสร้า งสี ห าอัต ราส่ ว นและลัก ษณะ
กายภาพทีเ่ หมาะสมเพื่อการนาไปใช้งาน 4) การประยุกต์ ทีม่ งุ่ เน้นถึงการนา
สีทไ่ี ด้จากการทดลองมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบทางด้าน
ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอและกราฟิ ก
3) การทดลอง ผู้วิจยั น าผลจากการศึก ษาวิเคราะห์ข้อมูล มาทาการ
ทดลองและนาแนวคิดจากภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ มาทดลองดังนี้ 1) วิเคราะห์หา
อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของสีทม่ี าจากวัสดุธรรมชาติ 2) วิเคราะห์หาลักษณะทาง
กายภาพของสี ในแต่ ล ะสี ท่ีได้ จ ากสี ธ รรมชาติ 3) จัด กลุ่ ม ระบบสีใ ห้ เป็ น
หมวดหมูเ่ พื่อให้งา่ ยในการนาไปประยุกต์ในงานออกแบบ
4) การประยุกต์เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิ ก โดยในขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ย วข้องก าหนดขอบเขตในงานวิจยั ที่ชดั เจนโดยผู้วิจยั ได้แบ่ ง
ั ญา
ขอบเขตออกเป็ น 4 ด้ า น คื อ 1) ขอบเขตการวิจ ัย ทางข้อ มู ล ภู ม ิป ญ
ทางด้านสี 2) ขอบเขตการทดลองและการวิเคราะห์สี 3) ขอบเขต ทางด้าน
การประยุก ต์ 4) ขอบเขตด้านการน าผลการวิจยั ไปใช้ในงานออกแบบและ
ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาในการใช้สใี ห้เป็ นเอกลักษณ์ รวมทัง้ นาไปสู่การสร้างสรรค์
ออกแบบได้

4) ผลการวิ จยั
1) สรุปภูมปิ ญั ญาทางด้านสีไทย รูปแบบสีไทยมีลกั ษณะทีแ่ สดงให้เห็น
ถึง วัฒ นธรรมและความเชื่อ ที่ม ีค วามเชื่อ มโยงกัน และสะท้ อ นให้ เห็น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและความเชื่อ ทีอ่ ยู่ในเครื่องแต่งกาย อาหาร
และจิตรกรรมไทยรวมทัง้ การเรียกชื่อสีช่อื เรียกสีต่างๆ ของไทย จากบริบทที่
ต่างกันแสดงให้เห็นถึงความเป็ นอัตลักษณ์ องค์ความรู้ ความเชื่อ รวมทัง้ ใน
การนามาใช้ซ่งึ มีความเชื่อมโยงของสีทม่ี องเห็นเหมือนคล้ายและแตกต่างกัน
ในแต่ ล ะท้องที่ข้นึ อยู่ ก ับ ความเป็ น มาทางภู ม ิ ศาสตร์แ ละบริบ ทของสภาพ
สิง่ แวดล้อมแต่มเี อกลักษณ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่ออย่างชัดเจน
2) สรุ ป การวิเ คราะห์ แ ละทดลองหาอัต ราส่ ว นของสี จ ากวัส ดุ จ าก
ธรรมชาติ ในการวิเคราะห์ทดลอง จากแรงบัน ดาลใจในความต้ องการหา
รูปแบบและกระบวนการผสมสีรปู แบบสีทเ่ี กิดจากธรรมชาติ ระบบการสื่อสาร
ของสีจากวัสดุจากธรรมชาติเป็ นสีมาตรฐานในการเทียบสีกบั วัตถุธาตุต่างๆ
โดยมีสญ
ั ลักษณ์บอกสีค่าความสว่างและความอิม่ ตัวของสีอาจจะมีมติ สิ ที เ่ี ป็ น
เอกลักษณ์ ในทางวัฒนธรรม จากการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อศึกษาลักษณะสี
จากวัสดุในท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพื่อการการส่งเสริมส่งเสริมความ
เป็ นศิลปะพื้นบ้านที่มเี อกลักษณ์ และลักษณะเฉพาะถิ่น ยังสามารถส่งเสริม
และพัฒนาเพื่อใช้ในงานผลิตภัณ ฑ์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในงานผลิตภัณ ฑ์
สอดคล้องกับการพัฒนาเศษฐกิจและตอบสนองความต้องการของตลาดและ
นโยบายของรัฐ ซึง่ ในการให้ความสาคัญกับวัสดุทส่ี ามารถประยุกต์สร้างสรรค์
สีทส่ี ะท้อนถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ทม่ี คี วามเชื่อมโยงกับบริบททางวัฒนธรรม
แสดงถึงอัตลักษณ์ทางภูมปิ ญั ญาของวัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่าแก่การศึกษาและ
อนุ รกั ษ์ ไว้ โดยขัน้ ตอนการทดลองการหาอัต ราส่ วนของสีเป็ นการนาข้อมูล
วัสดุจากธรรมชาติทเ่ี กิดจากองค์ความรู้ จากภูมปิ ญั ญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้
พบว่าได้สที เ่ี กิดจากการสร้างสรรค์จากวัสดุทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมสามารถ
ตอบสนองประยุกต์ใช้ในงานออกแบบและส่งเสริมภูมปิ ญั ญาในการใช้สใี ห้เป็ น
เอกลักษณ์รวมทัง้ นาไปสู่ก ารสร้างสรรค์ออกแบบตามทีก่ าหนดไว้ซ่งึ ผลสรุป
จากการศึกษาพบว่าสีจากวัสดุจากธรรมชาติและลักษณะทางกายภาพของสี
เกิดจากวัสดุจากธรรมชาติ และภูมปิ ญั ญาพื้นบ้าน โดยแบ่งตามกลุ่มสี ดังนี้
กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีเขียว และกลุ่ม สีน้ าเงิน โดยสีจะมีสารหรือตัวที่
ทาให้เกิดรูปแบบสีเปลีย่ นและแตกต่างกันไปจากภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านทีเ่ ป็ นมิตร
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ต่อสิ่งแวดล้อม คือ ขีเ้ ถ้าถ่านไม้มะขาม (สีเทา) ปูนเปลือกหอยแครงเผา สี)
ขาว) เกลือ แกง (สี ข าว) สารส้ ม (สีข าว) และมะนาว (สีเ ขีย ว) โดยวัส ดุ
กาดูกาลธรรมชาติท่สี ามารถหาได้ในท้องถิ่นและวัตถุดิบสามารถหาใช้ได้ทุ
เพื่อเป็ นการคานึงถึงการนาไปใช้งานทีส่ ามารถตอบสนองกับความต้องการได้
สะดวกกับทุกกลุม่ ในการเลือกใช้งาน และกระบวนการสร้างสรรค์ทดลองทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่งในการทดลองนัน้ จะใช้ตวั ทีท่ าให้เกิดรูปแบบสี ตามวิธี
โดยใช้ทาษฎีเส้นตรง (Line Blend) และทาษฎีสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial
Blend) [6] ในภาพรวมลักษณะของสีทเ่ี กิดจากวัสดุทน่ี ้จี ะเป็ นสีทม่ี โี ทนเรียงตัว
ตามค่ าเป็ น ความเป็ น กรด-ด่ า ง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ที่เกี่ย วข้องของ
เฉลิมพร ทองพูนและปิ ยะวัฒน์ ไกรสร [7] ทางด้านการเปลีย่ นแปลงเฉดสีใน
สารละลายทีม่ ี ค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่างทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ข้อมูลจากผลค่าสี
จากการวัดสีทเ่ี กิดจากวัสดุจากธรรมชาติเป็ นหมวดหมู่ การประยุกต์ ซ่งึ เป็ น
การนาสีทไ่ี ด้จากงานวิจยั มาทดลองประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้
ในงานออกแบบกราฟิ กโดยเรียงลาดับ โครงสีของวงจรสี ตามความเข้มของสี
มีความหมายคล้ายกับค่าสี (Chroma) หรือสภาพอิม่ ตัวของสี (Saturation)
ซึง่ เป็ นเฉดของสีแต่ละสีมคี ่าความเป็ นกรด ด่าง- เจือปนอยู่ ถ้ามีค่าความเป็ น
กรดด่าง- เจือปนอยู่มากจะถือว่าเป็ นสีทม่ี คี วามเข้มต่ า (Low Intensity) สีทุก
สีสามารถลดความเข้ม เมื่อทาการเรียงสีจากระดับความเข้มข้นของส่วนผสม
และอัตราส่วนในการทดลองจะเห็นได้วา่ เมื่อเรียงสีในแต่ ละกลุ่มแล้วเกิดระยะ
ความเข้ม อ่ อนไล่ เรีย งกัน ไปและท าการวัด ค่ า สีจากเครื่องวัด ค่ า สี )Color
Meter Hunter Lab) โดยมาสามารถถ่ายทอดลักษณะของรูปแบบของสีทเ่ี ป็ น
ตัวตนของเฉดสีและโทนสีทเ่ี กิดจากตัวของวัสดุแต่ละชนิดซึง่ ซ้อนอยู่ในแต่ละ
วัสดุทแ่ี ฝงรูปแบบและเอกลักษณ์แฝง ซึ่งลักษณะสีของแต่ละวัสดุในการศึกษา
ค้นคว้ามีรปู แบบและลักษณะซึง่ ได้สี ทัง้ หมด โครงสี 13ดังนี้
1) โครงสีฝาง มีลกั ษณะสีโทนชมพู ชมพูอมม่วง แดง น้ าตาลแดง ส้ม
และสีเหลือง
2) โครงสีกระเจีย๊ บ มีลกั ษณะโครงสีโทนชมพูอ่อน ม่วงอ่อนและสีเขียว
อ่อน
3) โครงสีครัง่ มีลกั ษณะโครงสีโทนแดงเข้ม แดงม่วง และ ชมพูออ่ น
4) โครงสีขมิ้น มีล ักษณะโครงสีโทนเหลืองสด เหลืองเข้ม เหลืองอม
เขียว และสีครีมส้ม
5) โครงสีแก่นขนุน มีลกั ษณะโครงสีโทนเหลืองสด สีน้ าตาลเหลือง และ
สีเหลืองอ่อน
6) โครงสีหูก วาง มีลกั ษณะโครงสีเขีย วอ่อน สีเขียวอมเหลือง และสี
เหลืองสด
7) โครงสีเพกา มีล ัก ษณะโครงสี โทนเขีย ว สีเ ขีย วอมเหลือ ง และสี
เหลืองเขียวขีม้ า้ 8) โครงสีอญ
ั ชันมีลกั ษณะโครงสีฟ้าอมเขียว สีมว่ ง และสีเขียว
9) โครงสีฝางขมิน้ มีลกั ษณะโครงสีโทนเหลือง สีส้ม สีสม้ อมแดง และสี
น้ าตาล
10) โครงสีฝางแก่นขนุ น มีลกั ษณะโครงสีโทนสีเหลือง สีส้ม สีแดง
เข้ม และสีน้ าตาล (สีกรัก)
11) โครงสีฝางหูกวางมีลกั ษณะโครงโทนสีชมพู แดง สีส้ม สีชมพูอมม่วงและสีเหลืองอ่อน
12) โครงสีฝางเพกามีลกั ษณะโครงสีโทนสีชมพู ชมพูแดง สีสม้ และสีเหลือง
13) โครงสีฝางอัญชันมีลกั ษณะโครงโทนสีครีมชมพูออ่ น สีชมพูม่วง สีแดงม่วง สีสม้ อมชมพูและสีเหลืองอมเขียว
14) โครงสีกระเจีย๊ บขมิน้ มีลกั ษณะโครงโทนสีเหลือง สีเหลืองอมเขียว สี
ส้มอมเขียว และสีเขียว

15) โครงสีก ระเจี๊ยบแก่น ขนุ นมีลกั ษณะโครงสี โทนเหลือง เหลืองซีด
เหลืองอ่อน สีเหลือสดเขียวอ่อน และชมพูออ่ น-สีเหลืองอาพัน) สีสม้ )
16) โครงสีกระเจีย๊ บหูกวางมีลกั ษณะโครงสีโทนเขียวเหลือง เหลืองอมเขียวอ่อน สีเขียวและเหลือง
17) โครงสีกระเจี๊ยบเพกามีลกั ษณะโครงสีเขียวอ่อน สีม่วงเทา สีเทา
และ สีเขียวอมเหลือง
18) โครงสีกระเจีย๊ บอัญชันมีลกั ษณะโครงสีโทนม่วง สีฟ้าเทา สีเทา สี
เขียวเทาและสีครีม
19) โครงสีครังขมิ
่ น้ มีลกั ษณะโครงสีโทนชมพูม่วง สีช-มพู สีสม้ สีแดง สี
ส้มแดงเข้มและสีน้ าตาลส้ม20) โครงสีครังแก่
่ นขนุนมีลกั ษณะโครงสีโทนชมพู สีชมพูส้ม(สีโอรส) สีส้ม สีแดง สีสม้ เข้มและสีชมพู-เหลือง สีชมพู
21) โครงสีครังหู
่ กวางมีลกั ษณะโครงสีโทนน้ าตาลเหลือง สีเหลืองเขียว
สีน้ าตาลส้ม สีแดง สีสม้ และสีน้ าตาลแดง
22) โครงสีครังเพกามี
่
ลกั ษณะโครงสีโทนส้มอ่อน สีส้มอ่อนสีโอรส) สี)
เขียวขีม้ า้ สีสม้ ชมพูแดง และสีแดง-ชมพู สีเหลือง
23) โครงสีครังอั
่ ญชันมีลกั ษณะโครงสีโทนชมพู ชมพูม่วง สีแดงเข้ม สียวม่วง และสีเทาอมเขี
24) โครงสีขมิน้ หูกวางมีลกั ษณะโครงสีโทนเหลือง สีน้ าตาลเหลือง และ
สีเหลืองเขี-ยว
25) โครงสีขมิ้น เพกามีล ัก ษณะโครงสีโทนเหลือง สีน้ าตาลเหลือง สี
เหลืองเขียวและสีครีมน้ าตาล26) โครงสีขมิน้ อัญชันมีลกั ษณะโครงสีโทนเขียว สีเขียวอมเหลืองและสี
ครีม
27) โครงสีแก่นขนุนหูกวางมีลกั ษณะโครงสีโทนเหลือง สีน้ าตาลเหลือง
และสีเขียว
28) โครงสีแก่นขนุ นเพกามีลกั ษณะโครงสีโทนเขียวอมเหลือง สีเหลือง
น้ าตาลเหลืองอ่อนและสีเขียวอ่อน
29) โครงสีแก่นขนุนอัญชันมีลกั ษณะโครงสีโทนเหลือง สีเหลืองอมเขียว
สีเขียว และสีครีม
30) โครงสีหูกวางอัญชันมีลกั ษณะโครงสีโทนเหลือง สีเขียวอมเหลือง
สีเขียวขีม้ า้ และสีเขียว
31) โครงสีเพกาอัญชันมีลกั ษระโครงสีโทนเขียว สีม่วงอมเขียว และสี
เทาเขียว
3) วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของสี ในทดลอง จากแรงบันดาลใจใน
ความต้องการหารูปแบบและกระบวนการผสมสีรปู แบบสีทเ่ี กิดจากธรรมชาติม ี
สัญ ลัก ษณ มิติสีท่เี ป็ น เอกลัก ษณ์ ในทางวัฒ นธรรม ผลสรุป พบว่ าสีท่ีได้ ม ี
รูปแบบและโครงสร้างของสีแต่ละวัสดุในการสร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างและเป็ นเอก
ลักษณะของโครงสีซ่งึ สามารถแสดงลักษณะทางกายภาพของสีโดยจากวัสดุ
เดียวของท้องสิง่ สามารถสร้างสรรค์ลกั ษณะและรูปแบบสีได้หลากหลาย โดยสี
ทีป่ รากฎบนเส้นด้ายจะมีลกั ษณะสีท่หี ลายหลายตามโครงสร้างสีจากวัสดุใน
การสร้างสรรค์ ซึ่งเมื่อนาใช้งานเส้นด้ายจะมีลกั ษณะอ่อนโยนนุ่ มละมุน สีไม่
ฉุดฉาดอย่างเช่นทีย่ อ้ มกับสีเคมี ลักษณะของเฉดสีทเ่ี กิดบนเส้นด้ายให้บุคลิก
ของความคลาสสิกขลัง ย้อนยุค เก่า หรูหราจากลักษณะเด่ นของสีธรรมชาติ
ลักษณะของสีสะท้อนบุคลิกภาพของคนไทยทีส่ ุภาพอ่อนโยนได้เป็ นอย่างดีถอื
เป็ น เอกลัก ษณ์ ไทยซึ่ง สามารถแสดงให้เห็น รูป แบบของความส าคัญ ของ
ลักษณะสีท่เี กิดจากการสร้างสรรค์กบั วัสดุท่สี ามารถประยุกต์สร้างสรรค์สีท่ี
สะท้อนถึงวิถีช ีวิต ความเป็ น อยู่ท่มี ีความเชื่อมโยงกับ บริบ ททางวัฒ นธรรม
แสดงถึงอัตลักษณ์ทางภูมปิ ญั ญาของวัฒนธรรมทีท่ รงคุณค่าแก่การศึกษาและ
อนุรกั ษ์ไว้ลกั ษณะสีทเ่ี กิดบนเส้นด้ายโดยใช้วสั ดุในท้องถิน่ ชนิดเดียวสามารถ
เกิดสีสนั ได้แตกต่างกันซึ่งยังคงรูปแบบและเอกลักษณ์ของสีนนั ้ ได้ชดั เจนซึ่ง
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สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ของ จุ ร ีร ัต น์ บั ว แก้ ว , เกื้ อ าทธิบู ร ณ์ และโสภา
เชี่ย วชาญวุ ฒ ิ ว งศ์ [8] และประไพ ทองเชิญ [9] ในด้ า นการน าวัส ดุ จ าก
ธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์บนเส้นด้าย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพใน
ระหว่ า งการย้ อมและการน าสีไปใช้เส้น ไหมและฝ้ า ย ที่ผ่ า นการย้ อมจะมี
ลักษณะนุ่ ม มือ วัสดุชนิดเดียวสามารถสร้างรูปแบบสีได้หลากหลายเฉดจะ
ง่ายต่อการปรับใช้งาน สีบนเส้นด้ายซีดจางและมีความคงทนต่อแสงต่ า ในการ
ย้อมโดยใช้ขเ้ี ถ้าไม้มะขามทีม่ คี ่าความเป็ นกรด-ด่าง pH สูง ในระยะเวลานาน
ไม่ได้เพราะจะทาให้เส้นไหมเปลื่อยไม่สามารถนาไปใช้งานทอได้จงึ ทาให้สี
จากการย้อมสีทผ่ี สมกับขีเ้ ถ้าไม้มะขามทีม่ คี ่าความเป็ นกรด-ด่าง pH สูง มีสที ่ี
อ่อนซีดและหลุดง่ายระยะเวลาในการย้อมเส้นได้จะใช้ระยะเวลานานลักษณะ
เฉดสีจะมีค่าเฉดสีทแ่ี ตกต่างกันเมื่อระดับความเข้มข้นหรืออัตราส่วนผสมไม่
ตรงตามที่กาหนดและเวลาในการย้อมเนื่องจากเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการ
ย้อมสีจากธรมชาติมลี กั ษณะนุ่ มมีแต่จะทาให้ติดมือยากต่อการทีใ่ ช้เส้นไหม
เกาะในการทอจกสีท่มี สี ่วนผสมของปู นเปลือกหอยแครงเผาและครัง่ ในการ
ย้อมสีท่ตี ดิ จะไม่สม่ าเสมอสีวสั ดุธรรมชาติจะมีความไวต่อปฎิกริ ยิ า ค่าความ
เป็ น กรด-ด่าง เมื่อสีเจอสารทีเ่ ป็ นผสมต่างจากรูปแบบทีก่ าหนดในการใช้งาน
ไว้ สีจะเปลีย่ นแปลงมีลกั ษณะทันสีทาให้สที ไ่ี ด้เพี้ยนออกไปและส่วนลักษณะ
ทางภาพของเฉดสีบนงานกราฟิ กพบว่าโดยการใช้สจี ากโครงสีในรูปแบบการ
นาสีแต่ละโครงสีของการทดลองมาสร้างสรรค์งานกราฟิ ก พบว่า รูปแบบของ
งานกราฟิ ก มีสีลกั ษณะพาสเทลและมีลกั ษณะสีโทนร้อนโดยการเลือกใช้สี
สามารถเลือกใช้ในกลุ่มโครงสีได้สะดวกซึ่งมีลกั ษระของสีใกล้เคียง และสีเอก
รงค์ ซึง่ เป็ นการใช้สเี พียงสีเดียว แต่มหี ลาย ๆ น้ าหนัก ซึง่ ไล่เรียงจากน้ าหนัก
อ่อนไปแก่ โดยเป็ นการใช้สแี บบดัง้ เดิม ภาพจิตรกรรมไทย แบบดัง้ เดิม โดย
สามารถใช้โครงสี มีลกั ษณะสีกลมกลืนโดยใช้สคี ู่ผสมและสีกลมกลืนวรรณะสี
ซึง่ โดยลักษณะทางกายภาพของสีทป่ี รากฏบนเส้นกกสีทเ่ี กิดจากการทดลอง
ทาษฎีเส้นตรง และ ทาษฎีสามเหลีย่ มด้านเท่า พบว่า ลักษณะสีทเ่ี กิดจากการ
ทดลองสีทไ่ี ด้จากการทดลองมีฝางผสมสารส้มทีย่ ้อมติดกกด้วยความเข้มข้น
สู ง และส่ ว นสีอ่ ืน ๆจากการทดลองไม่ ติด กกซึ่ ง เป็ น การใช้ ร ะยะเวลาและ
กระบวนการเช่นเดียวกับการย้อมไหมและฝ้าย
3.1) จัดกลุ่มระบบสีทเ่ี กิดจากวัสดุจากธรรมชาติเป็ นหมวดหมู่ ในการ
จัดกลุ่มระบบสีทเ่ี กิดจากวัสดุทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นหมวดหมูใ่ ห้งา่ ยต่อ
การน ามาประยุ ก ต์ในงานออกแบบสร้างสรรค์ จากแรงบัน ดาลใจในความ
ต้องการหารูป แบบและกระบวนการผสมสีรูป แบบสีท่เี กิด จากธรรมชาติม ี
สัญ ลักษณ มิติสีท่เี ป็ น เอกลัก ษณ์ ในทางวัฒ นธรรม ผลสรุป จากการศึก ษา
พบว่าสีจากวัสดุจากธรรมชาติโดยแสดงเฉดสีทงั ้ หมด 930 เฉดสี 31 ชุดวงจร
สี ที่แตกต่ างกัน ในการแสดงส าหรับ แต่ ละโครงสีแ ต่ละแบบจะมีเอกลัก ษณ์
อัตลักษณ์ โดยเฉพาะวัสดุในวงจรสีซ่งึ จะเป็ นเสน่ ห์ซ่งึ ได้มาจากกระบวนการ
ธรรมชาติซ่ึง สอดคล้ องกับ งานวิจยั ที่เกี่ย วทางด้ า นเอกลัก ษณ์ ของสีจ าก
ธรรมชาติของญาณวิทย์ กุญแจทอง [10] ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้
มีการนาความรูเ้ กีย่ วกับพืชชนิดต่างๆ มาใช้ในการสกัดสีซง่ึ พืชแต่ละชนิดจะมี
ลักษณะเฉพาะในการให้สซี ่งึ เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะโดยใช้พืชพันธุธ์ รรมชาติท่ี
ใช้ในการศึก ษาและสร้า งผลงานเป็ น พื ช พื้น ถิ่น ของไทย การกระตุ้ น เห็น
ความสาคัญของการลดการใช้สารเคมี การรักษาสิง่ แวดล้อม และการอนุรกั ษ์
ในแง่การปฏิบตั สิ ามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่างสีและวัตถุ โดย
การแบ่งออกเป็ น 5 ชนิด จาก ค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง สามารถแบ่งกลุ่มสี
ตามวงจรสี (เรียงจากในไปนอก) ได้ดงั นี้
วงสีท่ี 1 สีทม่ี กี ารเจือปนค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง ในระดับ 13-14
วงสีท่ี 2 สีทม่ี กี ารเจือปนค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง ในระดับ 11-12
วงสีท่ี 3 สีทม่ี กี ารเจือปนค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง ในระดับ 6 -7
วงสีท่ี 4 สีทม่ี กี ารเจือปนค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง ในระดับ 3-4
วงสีท่ี 5 สีทม่ี กี ารเจือปนค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง ในระดับ 1-2

ภาพที่ 2: ค่าเป็ นความเป็ น กรด-ด่าง

ภาพที่ 3 : ตัวอย่างระบบโครงสี ฝางแก่นขนุน

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างระบบโครงสี ฝางอัญชัน
ในแง่การเรียกชื่อสีสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่างสีการ
สร้างชื่อสีโดยมีแรงบันดาลใจของการเรียกชื่อสีจากความเป็ นไทยที่เป็ นสีท่ี
เกิดจากแผ่นดินแม่หรือแผ่นดินทีใ่ ห้กาเนิดในการสร้างสรรค์ และจากวัสดุและ
ั ญาไทยในท้องถิ่น รูป แบบใหม่ท่สี ร้างความแตกต่ างในรูป แบบของ
ภู มปิ ญ
วัฒนธรรมและศิปละพื้นบ้านและเป็ นการส่งเสริมความเชื่อ วัฒนธรรม ทีเ่ ป็ น
เอกลัก ษณ์ และอัตลักษณ์ ของไทยและรูป แบบใหม่ของสีไทยเกี่ย วกับสีใน
ท้องถิน่ การสร้างสรรค์สเี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมประยุกต์สู่การออกแบบผูว้ จิ ยั
ได้ วิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพของสีรวมทัง้ การจัดกลุ่มระบบสีท่เี กิดจาก
วัสดุจากธรรมชาติเป็ น หมวดหมู่ โดยการแบ่งกลุ่มสีตามโครงสีในงานวิจยั
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ทัง้ หมด 31 โครงสี ของวัสดุตามรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ และชื่อทีแ่ สดง
ถึงเฉดสีและโทนสี 8 กลุ่ม ได้ดงั นี้
1) กลุ่มสีอรุโณทัย มีลกั ษณะ สีเหลือง สีส้ม สีแดง ท้องฟ้าเป็ นสีคราม
เจือสีม่วงเมื่อเทียบรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ ฝาง ฝางขมิน้ ฝาง
แก่นขนุน ฝางหูกวาง และฝางเพกา
2) กลุ่มสีปกั ษาสวรรค์ มีลกั ษณะ สีน้ าตาล-แดงเลือดหมู สีแหลือง เมื่อ
เทียบรูป แบบของสีท่เี ป็ น เอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ ครังขมิ
่ ้น ครังแก่
่ นขนุ น ครังหู
่
กวาง และครังเพกา
่
3) กลุ่มสีสุพรรณิ การ์ มีลกั ษณะ สีเหลืองสด สีเหลืองทอง และเหลือง
เข้ม เมื่อเทียบรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ ขมิน้ แก่นขนุ น ขมิน้ หู
กวาง และขมิน้ เพกา
4) กลุ่มสีช่อสุวรรณ มีลกั ษณะ มีสเี หลือง สีเขียว สีขาวอมเหลือง เมื่อ
เทียบรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ เพกา หูกวาง แก่นขนุนเพกา หู
กวางอัญชัน และกระเจีย๊ บหูกวาง
5) กลุ่มสีครึ้มฟ้ า มีลกั ษณะ สีฟ้ า สีฟ้ าหม่น สีฟ้ าอมเขียว เมื่อเทีย บ
รูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ อัญชัน กระเจีย๊ บอัญชัน กระเจีย๊ บเพก
และเพกาอัญชัน
6) กลุ่ม สีก ระดุม แดง มีลกั ษณะมี สีขาว นวล เหลือง ชมพู แดง ม่ว ง
เข้ม เมื่อเทียบรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ ครัง่ ครังอั
่ ญชัน และฝาง
อัญชัน
7) กลุ่มแก้วขมิน้ มีลกั ษณะ สีเขียว สีเขียวอ่อนสีเขียวอมเหลืองสด สี
เหลือง เมื่อเทียบรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ ขมิน้ อัญชัน แก่นขนุ น
อัญชัน กระเจีย๊ บขมิน้ และกระเจีย๊ บแก่นขนุน
8) กลุ่มส้มปู มีลกั ษณะลักษณะสีแดงเข้ม สีเหลืองหรือสีชมพูออ่ นและสี
ขาวแกมชมพูเมื่อเทียบรูปแบบของสีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ ได้ดงั นี้ กระเจีย๊ บ
3.2) วิเคราะห์โดยการนาไปทดสอบกับวัสดุสงิ่ ทอในท้องถิน่ ผลสรุปจาก
การทดสอบ พบว่า การสร้างสรรค์สีเป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้อมประยุก ต์สู่ก าร
ออกแบบผูว้ ิจยั ได้สร้างอัตราส่วนของสีจากวัสดุจากธรรมชาติและวิเคราะห์
ลัก ษณะทางกายภาพของสีร วมทัง้ การจัด กลุ่ ม ระบบสีท่ีเกิด จากวัส ดุ จาก
ธรรมชาติเป็ น หมวดหมู่ เพื่อเป็ น แนวทางในการออกแบบและพัฒ นางาน
ทางด้านการออกแบบเชิงพาณิ ชย์โดยแบ่งการน าไปประยุกต์ใช้ออกเป็ น 2
ด้าน คือ 1) การประยุกต์ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ 2) การ
ประยุกต์ในงานออกแบบและพัฒนางานกราฟิ กสื่อสิง่ พิมพ์
ในการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสิง่ ทอ
นัน้ โดยผูว้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสีทป่ี รากฏเพื่อกาหนดสีทเ่ี หมาะสมกับ
การใช้เพื่อการออกแบบในภาพรวมลักษณะของ โครงสีทเ่ี กิดจากวัสดุท่เี ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมแต่ละชนิดมีโทนเรียงตัวกันตามสาร เปลี่ยนแปลงสีโดยจะ
เป็ นสารทีไ่ ด้มากจากภูมปิ ญั ญาพื้นบ้าน เมื่อใช้ในการย้อมฝ้ายและไหม จะมี
ระดับความเข้มข้นของสีในแต่ละกลุ่ม แล้วเกิดระยะความเข้มอ่อนไล่เรียงกัน
ตามโครงสีโดยรวมสีทม่ี คี วามเข้ม -อ่อนใกล้เคียงกันจะต่างกันก็ทค่ี วามสดใส
หรือหม่นหมองโดยมีเอกลักษณ์เหมาะสมกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอใน
รูปแบบต่างๆ
จากวัสดุจากธรรมชาติ สีทไ่ี ด้จากกระบวนการทดลองในงานวิจยั โดย
มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอในรูปแบบต่างๆ โดย
รูปแบบสีบนเส้นในทีเ่ ป็ นวัสดุสงิ่ ทอในท้องถิน่ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และนาไปใช้ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดยเทคนิคแบบดัง้ เดิมทีไ่ ม่เป็ นอันตราย
ผลทดลองแสดงให้เห็นให้แนวทางที่เป็ นประโยชน์ ต่อกระบวนการย้อมสีท่ี
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์
4) การวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในงานผลิตภัณฑ์และงานกราฟิ ก
4.1) สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
โดยนาผลการวิจยั มาประยุกต์ในงานสร้างสรรค์ คือประเภทผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ

ในรู ป แบบดัง้ เดิม กลุ่ ม การน าสิ่ ง ทอมาประยุ ก ต์ เป็ น งานผลิต ภัณ ฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอแบบดัง้ เดิมทัง้ ลวดลายและสีสนั ของผ้า โดยในผ้าทอในส่วน
ภาคกลางของประเทศไทย จะมีเอกลักษณ์เฉพาะทีเ่ รียกว่า “ซิน่ ตีนจก”

ภาพที่ 5 : ตัวอย่างประเภทผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอในรูปแบบดัง้ เดิม
4.2) กลุ่ มกราฟิ ก บนผลิต ภัณ ฑ์และสื่อสิ่งพิม พ์ และกลุ่ม งานกราฟิ ก
สร้า งสรรค์ ซ่ึง แสดงให้ เห็น ถึง การน าทุ น ทางวัฒ นธรรมและวั ส ดุ ท่ีม ีอ ยู่ ใ น
ท้องถิน่ มาใช้ในงานออกแบบที่สามารเชื่อมโยงให้เห็นเอกลักษณ์ ของศิลปะ
พืน้ บ้านและวัฒนธรรมของไทยและรูปแบบทีส่ ่อื ถึงรูปแบบความเชื่อ ประเพณี
ั ญา เพื่ อเป็ น แนวทางในการสร้า งและเพิ่ม ศัก ยภาพทางด้ า น
และภู ม ิป ญ
เศรษฐกิจให้ก ับ กลุ่ มชุม ชนซึ่งเป็ น การค าถามในงานวิจ ั ย ได้ก ารศึก ษาการ
ั ญาด้ า นสี สามารถ
สร้า งสรรค์ สี ท่ี เ ป็ น ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยอาศัย ภู ม ิ ป ญ
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบและส่งเสริมภูมปิ ญั ญาในการใช้สใี ห้เป็ นเอกลักษณ์
รวมทัง้ นาไปสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ในชุมชุนได้ แนวทางการออกแบบ
ผลิต ภัณ ฑ์ ผู้วิจยั ได้ แ บ่ ง การประยุ ก ต์ร่ว มกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน เพื่อสร้า ง
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มมี ลู ค่าเชิง
พาณิชย์และเพิม่ ช่องทางในการสร้างสรรค์ทางเลือกมากยิง่ ขึน้
แนวทางการออกแบบในการใช้สบี นงานกราฟิ ผวู้ จิ ยั ได้แบ่งการประยุกต์
ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ส่ อื
สิง่ พิมพ์เป็ นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของสีไทยทีม่ าจากธรรมชาติ ซึง่ มีรปู แบบ
ความเป็ นไทยและยังเป็ นการรสร้างทางเลือกในการใช้สตี ามโครงระบบทีเ่ กิด
จากการสร้างของธรรมชาติมากยิ่งขึน้ โดยรูปแบบการใช้สสี ามารถเลือกใช้
ตามโครงสีของแต่ละวงจรสี ซึง่ สามารถเลือกใช้วงจรใด ลักษณะต่างๆได้
1) การใช้สวี งจร Coloration ในลักษณะ สีเอกรงค์ (Monochrome) หรือ
การใช้สที แ่ี สดงความเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว แต่มกี ารลดหลันกั
่ นในเรื่อง
น้ าหนักสี
2) การใช้สวี งจร Coloration ในลักษณะ สีกลมกลืน (Harmony) เป็ นใช้
สีจากวงจรสีทม่ี ลี กั ษณะของสีเคียงคู่กนั ของสี หรือตัดกัน ความกลมกลืนของสี
หรือสีกลมกลืนตามหลักการออกแบบและการใช้สี
3) การใช้สีว งจร Coloration ในลัก ษณะ การสร้า งสภาพสีโ ดยรวม
(Tonality) การทาให้เป็ นสีโดยภาพรวม หรือเป็ นโครงสีส่วนใหญ่ อาจเลือก
เฉดต่างโครงวงจรสีอ่นื ๆ
4) การใช้สี ว งจร Coloration ในลัก ษณะจุ ด เด่ น จากสี (Dominance)
เป็ นการใช้โครงสีต่างโครงสีท่ที าให้ส่วนสาคัญมีความเด่นชัดสะดุดตา หรือ
เป็ นจุดทีด่ งึ ดูดความสนใจการทาให้เกิดจุดเด่น

ภาพที่ 6 : ตัวอย่างงานกราฟิ กโดยใช้ระบบโครงสีฝางแก่นขุน
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6) ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวัสดุทอ่ี ยู่ในท้องถิน่ ทีส่ ามารถนามาสร้างสรรค์สอี ่นื ๆเพิม่ เติม
เพื่อนาไปใช้ในงานต่อไปและหลากหลายมากยิง่ ขึน้
1) การนาสีทไ่ี ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้กบั ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ให้หลากหลายมากยิง่ ขึน้
2) การนาสีทไ่ี ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ไปพัฒนาต่อยอดให้สะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน
3) การนาโครงสีในการประยุกต์ใช้ในงานกราฟิ กทีไ่ ด้จากการศึกษา ครัง้
นี้ไปพัฒนาต่อยอดในการนาไปใช้ โดยควรมีแนวทางการใช้โครงสีและวิธกี าร
การจับตัวอย่างคู่สใี นแต่ละโครงสีเพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้งาน
4) การสร้า งสรรค์แ ละการใช้งานสีต้ องมีค วามชัด เจนและให้ค วามรู้
วิธกี ารสร้างสรรค์แก่ชุมชน โดยผูว้ จิ ยั ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเต็มที่ใน
การถ่ายทอดองค์ความรูร้ ว่ มกับการในหนังสือองค์ความรูใ้ นแต่ละกระบวนการ

ภาพที่ 7 : ตัวอย่างงานกราฟิ กโดยใช้ระบบโครงสีฝางแก่นขนุน

10) กิ ตติ กรรมประกาศ
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ภาพที่ 8 : ตัวอย่างงานกราฟิ กโดยใช้ระบบโครงสีฝางอัญชัน
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บทคัดย่อ

1) บทนา
ระบบไฟฟ้ าที่ต่ อ ใช้งานโหลดไม่เป็ น เชิงเส้น เช่น มอเตอร์
หม้อ แปลง หรือ วงจรคอนเวอร์เตอร์ต่ า ง ๆ จะท าให้ รูป สัญ ญาณ
กระแสไฟฟ้าทีเ่ ดิมเป็นรูปไซน์เกิดการเปลีย่ นแปลงผิดเพีย้ นเนื่องจาก
มีฮ าร์ม อนิ ก ปะปน โดยฮาร์มอนิ ก ดังกล่ าวจะก่อ ให้เกิด ผลเสีย ต่ อ
คุณภาพไฟฟ้าหลายประการด้วยกัน เช่น เกิดกาลังสูญเสียในสายส่ง
[1] เกิดความร้อ นและกาลังงานสูญ เสีย ในอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า [2] ท าให้
อุปกรณ์ ป้องกันและเครื่องมือวัดทางานผิดพลาด [3] ทาให้อุปกรณ์
ไฟฟ้ามีอ ายุการใช้งานที่สนั ้ ลง [4] และเกิดสัญญาณรบกวนในวงจร
สื่อ สาร [5] เป็ น ต้น การกาจัด ฮาร์มอนิก เพื่อ ปรับปรุงคุ ณ ภาพของ
ระบบไฟฟ้ ากาลังให้เพิ่มขึ้นสามารถทาได้ห ลายวิธี เช่น การใช้งาน
วงจรกาลังพาสซีฟ (Passive Power Filter: PPF) [6] วงจรกรองกาลัง
แอกทีฟ (Active Power Filter: APF ) [7] และวงจรกรองกาลังไฮบริด
(Hybrid Power Filter: HPF) [8] อย่ า งไรก็ต าม บทความนี้ เลือ กใช้
วงจรกรองกาลังแอกทีฟ เนื่องจากวงจรดังกล่าวสามารถชดเชยฮาร์มอ
นิกได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทัง้ ยังมีความยืดหยุ่นต่อการเปลีย่ นแปลง
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้าด้วย [9] การกาจัดฮาร์มอนิก
ด้วยวงจรกรองกาลังแอกทีฟ จาเป็ นต้องมีการตรวจจับฮาร์มอนิกเพื่อ
สร้างสัญญาณกระแสอ้างอิงให้กบั วงจร ซึ่งในอดีตจนถึงปจั จุบนั การ
ตรวจจับฮาร์มอนิกมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น วิธตี วั กรองคาลมาน [10]
วิธที ฤษฎีกาลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ง [11] วิธกี ารแปลงฟู รเิ ยร์แบบเร็ว
[12] วิธีก รอบอ้ างอิงซิงโครนั ส [13] เป็ น ต้น โดยในบทความนี้ ไ ด้
นาเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ฟูรเิ ยร์แบบวินโดว์
เ ลื่ อ น ( Sliding Window with Fourier Analysis: SWFA) [ 14]
เนื่องจากเป็ นวิธีท่คี านวณวิเคราะห์จากค่ากระแสโหลดโดยตรง จึง
ให้ผลการคานวณตรวจจับทีม่ คี วามถูกต้องแม่นยา และมีความรวดเร็ว
ในการประมวลผลตรวจจับฮาร์มอนิก
สาหรับการนาเสนอของบทความนี้จะประกอบด้วย หัวข้อที่ 2
น าเสนอการอธิบายขัน้ ตอนการตรวจจับด้ว ยวิธี SWFA หัว ข้อ ที่ 3
น าเสนอการจาลองสถานการณ์ การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับ
ฮาร์มอนิกด้ว ยวิธี SWFA ในหัวข้อที่ 4 จะนาเสนอการอภิปรายผล

บทความนี้นาเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
ฟู รเิ ยร์แบบวินโดว์เลื่อน (Sliding Window with Fourier Analysis: SWFA)
สาหรับ ใช้คานวณหากระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองก าลังแอกทีฟเพื่อฉี ด
กระแสชดเชยกาจัดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากาลังหนึ่งเฟส วิธี SWFA เป็ น
วิธที ใ่ี ห้ผลการคานวณตรวจจับฮาร์มอนิกถูกต้องแม่นยา และมีความรวดเร็ว
ในการประมวลผล การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับ ฮาร์มอนิ ก ด้วยวิธี
SWFA จะใช้การจาลองสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม Simulink/MATLAB ซึ่ง
ผลการจาลองสถานการณ์ ก ารกาจัดฮาร์มอนิ กในระบบไฟฟ้ าที่ต่อเข้ากับ
โหลดวงจรเรีย งกระแสที่ม ีโหลดเป็ น ตัวต้านทานอนุ กรมกับ ตัว เหนี่ ย วน า
พบว่า วงจรกรองกาลังแอกทีฟทีฉ่ ีดกระแสชดเชยตามลักษณะกระแสอ้างอิง
ทีไ่ ด้จากวิธี SWFA สามารถชดเชยกระแสทีแ่ หล่งจ่ายให้มลี กั ษณะใกล้เคียง
รูปคลื่นไซน์บริสุทธิ ์ และมีค่าเปอร์เซ็นต์ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (%THD)
อยู่ในกรอบมาตรฐาน IEEE std. 519-2014
คาสาคัญ : การวิเคราะห์ฟูรเิ ยร์แบบวินโดว์เลื่อน, การตรวจจับฮาร์มอนิก,
วงจรกรองกาลังแอกทีฟ, การกาจัดฮาร์มอนิก
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
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การจ าลองสถานการณ์ และในหัว ข้อ ที่ 5 คือ การสรุ ป ผลที่ ไ ด้
ดังต่อไปนี้

n=N0-1

Leaving
i L (nTs )  F(nTs )

2) การตรวจจับ ฮาร์ม อนิ กด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ฟู ริ เยร์ แ บบ
วิ นโดว์เลื่อน
การใช้ ว ิธีก ารวิเคราะห์ ฟู ร ิเยร์แ บบวิน โดว์ เลื่อ น หรือ วิธี
SWFA ในการตรวจจับฮาร์มอนิก ในทีน่ ้ี จะเริม่ ต้นจากการพิจารณา
สมการความสัมพันธ์ออยเลอร์ฟูรเิ ยร์ (Euler-Fourier formulas) ของ
กระแสไฟฟ้าทีโ่ หลด ( i L ) ดังสมการที่ (1) ซึง่ จะพบว่าสมการดังกล่าว
มีอ งค์ ป ระกอบสองเทอม คือ เทอมที่เป็ น องค์ ป ระกอบสัญ ญาณ
กระแสตรง (DC Component) และเทอมทีเ่ ป็ นองค์ประกอบสัญญาณ
กระแสสลับ (AC Component)
i L ( kTs ) 

A0
 [ Ah cos( h kTs )  Bh sin( h kTs )]
2

DC Component

 A1 ; cos( nTs )
F( nTs ) 
B1 ; sin( nTs )

A1 

2
N

 i L(nTs ) cos (nTs )

โดยที่ ค่า

2
N

ขัน้ ที่ 3 คานวณหาค่า A1 , B1 ค่าใหม่ ( A1new , B1new ) โดยใช้
เทคนิ ค วิน โดว์เลื่อ น คือ เลื่อ นลบข้อ มูล i L ( nTs )  F( nTs ) ค่ าเก่ า
(ตาแหน่ งข้อมูลที่ n  N 0 - 1 ) ออกจาก A1old , B1old (ในรอบแรกของ

(1)

การคานวณค่ า A1old , B1old เท่ากับค่ า A1 , B1 เริ่มต้น ) จากนัน้ เลื่อ น
ข้อมูล i L ( nTs )  F( nTs ) ค่ าใหม่ (ต าแหน่ งข้อ มูล ที่ n  N 0  N )
บวกเข้า ไปใน A1old , B1old ซึ่งสามารถแสดงเป็ น รูป ภาพได้ด ัง รูป ที่ 1
โดยกรณีการคานวณหาค่า A1new กาหนดให้ F ( nTs ) คือ ฟงั ก์ชนั

cos( nTs ) ส่วนกรณีการคานวณหาค่า B1new กาหนดให้ F ( nTs )
คือ ฟงั ก์ชนั sin( nTs ) ซึ่งสามารถอธิบายการคานวณได้ดงั สมการ
(5) และ (6) ตามลาดับ

(2)
(3)

n N 0

2 N0 N 1
B1 
 i L(nTs ) sin(nTs )
N n N 0

∑

รูปที่ 1: แผนภาพคานวณค่าสัมประสิทธิฟู์ รเิ ยร์ A1 , B1

จากสมการที่ (1) ถ้าพิจารณากระแสไฟฟ้ าที่โหลดเฉพาะที่
ความถี่มูล ฐาน ( i Lf ) (h=1) จะแสดงได้ ด ัง สมการที่ (2) โดยค่ า
สัมประสิท ธิ ์ A1 และ B1 ในสมการดังกล่าว สามารถคานวณได้จาก
สมการที่ (3) และ (4) ตามลาดับ

N 0 N 1

Entering
i L (nTs )  F(nTs )

A1 or B1

AC Component

i Lf ( kTs )  A1 cos(  kTs )  B1 sin(  kTs )]

n=N0+N-1 n=N0+N

n=N0 n=N0+1

2
A1new  A1old   i L  N 0  N Ts   cos  N 0  N Ts 
N
(5)
i L  N 0  1Ts   cos  N 0  1Ts 

(4)

2
B1new  B1old   i L  N 0  N Ts   sin N 0  N Ts 
N
(6)

i L  N 0  1Ts   sin N 0  1Ts 

Ts คือ ค่าเวลาในการชักตัวอย่าง (วินาที, s)
 คือ ค่าความถีเ่ ชิงมุมทีค่ วามถีม่ ลู ฐาน
(เรเดียนต่อวินาที, rad/s)
N คือ จานวนจุดข้อ มูล ในการคานวณต่ อ หนึ่ งคาบ
ความถีม่ ลู ฐาน

ขัน้ ที่ 4 น าค่ า A1new , B1new ที่ไ ด้ จ ากขัน้ ตอนที่ 3 ไปใช้
คานวณหาค่า i Lf โดยใช้สมการที่ (2)
ขัน้ ที่ 5 นาค่า i Lf ทีไ่ ด้ไปหักลบออกจากค่ากระแสไฟฟ้าที่
โหลดทัง้ หมด ( i L ) จะทาให้ได้ค่ากระแสฮาร์มอนิกหรือกระแสอ้างอิง
ในการชดเชย ( i c* ) ดังสมการที่ 7

การใช้สมการข้างต้นเพือ่ คานวณตรวจจับฮาร์มอนิกตามแบบ
วิธี SWFA สามารถทาได้โดยอาศัยขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 รับข้อ มูล กระแสที่โหลด ( i L ) หนึ่งคาบ จานวน N
ข้อมูล มาใช้สาหรับการคานวณหาค่าเริม่ ต้นของวิธี SWFA
ขันที
้ ่ 2 คานวณหาค่า A1 , B1 เริม่ ต้น ตามสมการที่ (3) และ
(4) ตามลาดับ โดยใช้ขอ้ มูล i L จานวน N ข้อมูลจากขัน้ ที่ 1 ซึ่ง จะถูก
เรียงลาดับข้อมูลจาก n  N0 , N0  1, N0  2, ..., N0  N  1
ดังแสดงในรูปที่ 1

i c*  i L  i Lf

(7)

ขัน้ ที่ 6 จากขัน้ ตอนที่ 5 เป็ น เพีย งการคานวณหาค่ า i c*
จุดข้อมูลแรกเท่านัน้ สาหรับค่า i c* ของจุดข้อมูลถัดไปให้ดาเนินการ
คานวณวนซ้าในขัน้ ตอนที่ 3 ถึง 5 ต่อไปเรือ่ ย ๆ
จากการคานวณตรวจจับ ฮาร์ม อนิก ด้ว ยวิธ ี SWFA ทัง้ 6
ขัน้ ตอนข้างต้น จะทาให้ได้ค่ากระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองกาลัง
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แอกทีฟ เพื่อ ฉีด กระแสชดเชยฮาร์ม อนิก ในระบบไฟฟ้ าต่อ ไป ซึ ่ง
รายละเอียดจะได้นาเสนอในหัวข้อถัดไปนี้

อย่างไรก็ตามหลังการชดเชย (After compensation) โดยวงจรกรอง
กาลังแอกทีฟได้ทาการฉีดกระแสชดเชย ( i c ) ทีม่ ลี กั ษณะรูปสัญญาณ
เหมือนกับกระแสอ้างอิง ( i c* ) ทีไ่ ด้จากการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี
SWFA เข้าไปในระบบ พบว่ า รูป สัญ ญาณของ i s มีล ัก ษณะเป็ น
รูปคลื่นไซน์ เพิม่ มากขึ้น และนอกจากนี้ เมื่อทาการเปลีย่ นแปลงเพิ่ม
กระแสโหลดของระบบไฟฟ้ าจาก 4.3 A เป็ น 8.1 A โดยการเปลี่ย น
ค่าตัวต้านทาน R L จาก 50  เป็ น 25  ที่เวลา 0.2 วิน าทีเป็ น
ต้นไป พบว่า กระแสอ้างอิง i c* ที่ได้จากวิธี SWFA มีขนาดที่คล้อ ย
ตามกระแสโหลดที่เพิ่มขึ้น และรูปสัญญาณของ i s หลังการชดเชย
ยังคงมีล กั ษณะเป็ น รูป ไซน์ เพิ่ม ขึ้น เช่น กัน โดยวัด ค่ า %THD ได้
เท่ า กับ 0.18% ในขณะที่ค่ า %THD ก่ อ นการชดเชยของกระแส
ดังกล่าวมีค่าสูงเท่ากับ 47.94% ซึ่งค่า %THD หลังการชดเชยอยู่ใน
กรอบ IEEE std. 519-2014 จากผลดัง กล่ า วหมายความว่ า การ
ตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี SWFA ให้ผลการคานวณที่ถูกต้องและมี
สมรรถนะทีด่ ใี นการตรวจจับฮาร์มอนิกให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟ
อีกทัง้ ยังสามารถคานวณให้ผลที่รวดเร็วทันตามกระแสโหลดทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงด้วย

3) การจาลองสถานการณ์การกาจัดฮาร์มอนิ ก
ระบบทีพ่ จิ ารณากาจัดฮาร์มอนิกแสดงได้ดงั รูปที่ 2 จากรูป
ดังกล่าว ส่วนแรก คือ ระบบไฟฟ้ากาลังหนึ่งเฟสทีต่ ่อเข้ากับโหลดไม่
เป็ นเชิงเส้น คือ วงจรเรีย งกระแสทีม่ โี หลดเป็ นตัวต้านทานอนุ กรม
กับตัว เหนี่ยวนา ส่วนทีส่ อง คือ บล็อ กการตรวจจับฮาร์มอนิกด้ว ย
SWFA ทาหน้าทีต่ รวจจับกระแสฮาร์มอนิกเพื่อใช้เป็ นกระแสอ้างอิง
ให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟ และส่วนสุดท้าย คือ วงจรกรองกาลัง
แอกทีฟ แบบขนาน (Shunt Active Power Filter: SAPF) ทาหน้าที่
ฉีดกระแสชดเชยตามกระแสอ้างอิงทีไ่ ด้จากการตรวจจับฮาร์มอนิก
โดยโครงสร้างของวงจรดังกล่าวในทีน่ ้ีเลือกใช้เป็ นแหล่งจ่ายกระแส
ในอุดมคติ ทัง้ นี้เพื่อ ตรวจสอบเฉพาะสมรรถนะของการตรวจจับ
ฮาร์มอนิกด้วยวิธ ี SWFA โดยยังไม่พ จิ ารณาถึงผลกระทบทางด้าน
โครงสร้างของวงจรกรองกาลังแอกทีฟและระบบควบคุม การจาลอง
สถานการณ์ใ นบทความนี ้ใ ช้ช ุด บล็อ กไฟฟ้ า ก าลัง (SimPower
Systems Blockset) ร่ว มกับ Simulink ในโปรแกรม MATLAB โดย
ภายในบล็อก SWFA คือ การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธ ี SWFA ทีม่ ี
ขัน้ ตอนตามทีไ่ ด้นาเสนอไว้ในหัวข้อที่ 2

5) สรุป
บทความนี้ นาเสนอการตรวจจับ ฮาร์มอนิกด้ว ยวิธ ี SWFA
สาหรับใช้งานร่ว มกับวงจรกรองกาลังแอกทีฟ ในระบบไฟฟ้ ากาลัง
หนึ ่ง เฟ ส การตรวจจับ ฮาร์ม อนิก ด้ว ยวิธ ี SWFA สามารถให้
ประสิทธิผลที่ดใี นการคานวณตรวจจับฮาร์มอนิก โดยผลการจาลอง
สถานการณ์การกาจัดฮาร์มอนิกด้ว ยวงจรกรองกาลังแอกทีฟ ที่ใช้
การตรวจจับ ฮาร์ม อนิก ด้ว ยวิธ ี SWFA พบว่า กระแสไฟฟ้ า ที่
แหล่ง จ่า ยภายหลัง การชดเชยสามารถกลับ มาเป็ น รูป ไซน์ แ ละมี
ปริม าณฮาร์ม อนิก ลดลง โดยค่า % THD ของกระแสดัง กล่า ว
ภายหลังการชดเชยอยู่ในกรอบมาตรฐาน IEEE std. 519-2014

4) ผลการจาลองสถานการณ์ และการอภิ ปรายผล
ผลการจาลองสถานการณ์ กาจัดฮาร์มอนิก ของระบบรูปที่ 2
แสดงได้ ด ังรูป ที่ 3 จากรูป ดัง กล่ า ว สังเกตได้ว่ า ในช่ ว งก่ อ นการ
ชดเช ย (Before compensation) ตั ้ง แต่ เ วลา 0 ถึ ง 0.1 วิ น าที
กระแสไฟฟ้าที่
แหล่ ง จ่ า ย ( i s ) จะมีล ัก ษณะรูป สัญ ญาณบิด เบี้ย วไม่ เป็ น รูป ไซน์
เหมือ นกับ กระแสที่โ หลด ( i L ) เนื่ อ งจากมีฮ าร์ ม อนิ ก ปะปนอยู่

Ls

is

PCC

iL

10 mH

LL

0.5 H

220 Vrms

RL

50 Hz

50 

i c*

SWFA

รูปที่ 2: ระบบทีพ่ จิ ารณากาจัดฮาร์มอนิก
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iL 0
-10
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is 0
-12

0

0.05

Before compensation

0.1

0.15

0.2

time (s) i c  i c*

0.25

0.3

After compensation

รูปที่ 3: ผลการจาลองสถานการณ์การกาจัดฮาร์มอนิก
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิ กด้วยวิธที ฤษฎีก าลัง รี
แอกทีฟขณะหนึ่ง หรือวิธี PQ สาหรับใช้คานวณหากระแสอ้างอิงให้กบั วงจร
กรองกาลังแอกทีฟเพื่อกาจัดฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้ ากระแสสลับหนึ่ง
เฟส วิธี PQ เป็ นวิธที ใ่ี ห้ประสิทธิผลการตรวจกับฮาร์มอนิกสูง และสามารถ
ปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังได้ดว้ ย การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับฮาร์
มอนิกด้วยวิธPี Q จะพิจารณาแทนโหลดของระบบรางไฟฟ้ าด้วยแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้ าทีป่ ระกอบด้วยองค์ประกอบมูลฐานและองค์ประกอบฮาร์มอนิก
อันดับต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในระบบรางไฟฟ้ า และกาหนดใช้วงจรกรองกาลัง
แอกทีฟ เป็ น แหล่ ง จ่ า ยกระแสทางอุ ด มคติเ พื่อ พิ จ ารณาเฉพาะผลการ
ตรวจจับ ฮาร์ ม อนิ ก เท่ า นั ้น การทดสอบดัง กล่ าวจะใช้ วิ ธี ก ารจ าลอง
สถานการณ์ ด้ ว ยโปรแกรม MATLAB/Simulink โดยผลการจ าลอง
สถานการณ์ ก ารก าจัด ฮาร์ม อนิ ก พบว่ า ปริม าณฮาร์ม อนิ ก ของกระแสที่
แหล่งจ่ายของระบบรางไฟฟ้ าภายหลังการชดเชยมีค่าลดลงและค่า %THD
ภายหลังการชดเชยอยู่ในกรอบมาตรฐานของ IEEEStd.519-2014
คาส าคัญ : วิธีท ฤษฎีก าลัง รีแ อกทีฟ ขณะหนึ่ ง ,การตรวจจับ ฮาร์ม อนิ ก ,
วงจรกรองก าลัง แอกทีฟ ,การก าจัด ฮาร์ ม อนิ ก ,การปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
กาลังไฟฟ้ า

1)บทนา
ปั จจุบนั ระบบรางไฟฟ้ าเข้ามามีบทบาทอย่ างมากในระบบ
ขนส่ ง มวลชลและระบบขนส่ ง ภาคอุ ต สาหกรรม โดยระบบส่ งจ่ า ย
ไฟฟ้ าของระบบรางได้มกี ารใช้งานร่วมกับชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์และ
วงจรชุดขับเคลือ่ นมอเตอร์ไฟฟ้ า ซึง่ วงจรเหล่านี้มลี กั ษณะการทางาน
แบบไม่เป็ นเชิงเส้น ส่งผลให้เกิดปั ญหาฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ ากาลัง
และทาให้เกิดผลเสีย หลายประการต่ อระบบรางไฟฟ้ า เช่น ประสบ
ปั ญหาแรงดันต่ ากว่าปกติทร่ี ะบบไฟฟ้ า เกิดกาลังงานสูญเสียในสาย
ส่ง ทาให้แรงดันทีแ่ หนบรับไฟหรือสาลี่ (Pantograph)มีขนาดลดลง[1]
เกิดสัญญาณรบกวนระบบสื่อ สารและระบบควบคุ มรถไฟฟ้ าทาให้
ทางานผิดพลาด[2]รวมถึงทาให้อุปกรณ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มี
อายุการใช้งานที่สนั ้ ลง[3] จากผลเสีย ดังกล่าวจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะ
ต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาฮาร์ ม อนิ ก ให้ ล ดน้ อ ยลง ในปั จ จุ บ ัน การก าจัด
ฮาร์ม อนิก มีด้ว ยกัน หลายวิธี เช่น การใช้ว งจรกรองกาลังพาสซีฟ
(PassivePower Filter: PPF) [4] การใช้ว งจรกรองกาลัง แอกทีฟ
แบบขนาน(Shunt Active power Filter:SAPF) [5] หรือการนามาใช้
ร่วมกันเรียกว่าวงจรไฮบริดจ์ (Hybrid filter) [1] ซึง่ แต่ละวิธมี ขี อ้ ดีและ
ข้อจากัดแตกต่างกันไป โดยบทความนี้เลือกใช้การกาจัดฮาร์มอนิก
ด้ว ยวงจรกรองก าลัง แอกทีฟ เนื่ อ งจากเป็ น วิธีท่ีใ ห้ป ระสิท ธิผ ลสู ง
มีความความหยืดหยุ่นต่อการเปลีย่ นแปลงพารามิเตอร์ของโหลดทาง
ไฟฟ้ าได้ดี อีกทัง้ ยังไม่ประสบปั ญหาเรโซแนนซ์อกี ด้วย [6]การใช้งาน
วงจรกรองกาลังแอกทีฟจาเป็ นต้องมีการตรวจจับกระแสฮาร์มอนิก [7]
ซึ่งใช้สาหรับคานวณหากระแสอ้างอิง ในการชดเชยให้กบั วงจรกรอง
กาลังแอกทีฟเพื่อกาจัดฮาร์มอนิก ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล
ปั จจุบนั การตรวจกับกระแสฮาร์มอนิกมีห ลากหลายวิธี เช่น วิธีต ัว
กรองคาลมาล (Kalman filter)[8]วิธที ฤษฎีกาลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ง
(Instantaneous reactive power theory: PQ)[9]วิธกี รอบอ้างอิง
ซิงโครนัส (Synchronous Reference Frame: SRF)[11]วิธกี ารแปลง
ฟูรเิ ยร์แบบเร็ว (Fast Fourier Transform: FFT)[12]วิธฟี ูรเิ ยร์วนิ โดว์
เลื่อน (Sliding Window Fourier Analysis: SWFA)[13]และวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม (Neuron Network: NN)[5] เป็ นต้นอย่างไรก็
ตามบทความนี้นาเสนอการตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ[10]

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.5192014
Keywords: Instantaneous reactive powertheory, Harmonic detection,
Active power filters,Harmonic elimination, Power quality improvement
176

เนื่องจากเป็ นวิธที ไ่ี ม่มคี วามซับซ้อนมากนักและมีความรวดเร็วในการ
คานวณ อีกทัง้ ยังสามารถชดเชยค่ากาลังรีแอกทีฟเพื่อปรับปรุงค่าตัว
ประกอบกาลังให้กบั ระบบรางไฟฟ้ าได้อกี ด้วย
การนาเสนอเนื้อหาของบทความนี้จะแบ่งหัวข้อเป็ น 4 หัวข้อ
คือ ในหัวข้อที่ 2จะนาเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธที ฤษฎีกาลัง
รีแอกทีฟขณะหนึ่ง หัวข้อที่ 3 จะนาเสนอการจาลองสถานการณ์ การ
กาจัดฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้ ากระแสสลับหนึ่งเฟสด้วยวงจรกรอง
กาลังแอกทีฟ ที่ใช้ว ิธี PQ ในการตรวจจับ กระแสฮาร์มอนิก และใน
หัวข้อที่ 4คือการสรุปผล
2) การตรวจจับฮาร์มอนิ กด้วยวิ ธีทฤษฎี กาลังรีแอกที ฟขณะหนึ่ ง
การใช้วธิ ที ฤษฎีกาลังรีแอกทีฟขณะหนึ่งหรือวิธี PQสาหรับ
คานวณหากระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟ มีขนั ้ ตอนการ
คานวณตรวจจับ4ขันตอนดั
้
งนี้

iL  
iL (t )

i   

 L  iL (t  ( / 2))

(2)

ขัน้ ตอนที ่ 2 คานวณค่ากาลังไฟฟ้ าแอกทีฟขณะหนึ่งทีโ่ หลด(
)
และก
าลังไฟฟ้ า รีแ อกทีฟ ขณะหนึ่ ง ที่โ หลด ( qL ) โดยใช้ค่ า
pL
แรงดันและกระแสไฟฟ้ าบนแกน  ดังแสดงในสมการที่ (3)
 pL   vS
 q    v
 L   S

vS  iL 

vS  iL 

ขัน้ ตอนที ่ 3 คานวณหากระแสไฟฟ้ าอ้างอิงบนแกน
โดยใช้สมการที่ (4)
iC   vS
i    v
 C   S

ขัน้ ตอนที ่ 1 ทาการแปลงปริมาณแรงดันไฟฟ้ าทีแ่ หล่งจ่าย (
vS ) และกระแสไฟฟ้ า ที่โ หลด ( iL ) บนแกนเฟสไปเป็ น ปริม าณ
แรงดัน ไฟฟ้ า บนแกน  ( vS , v S ) และกระแสไฟฟ้ า บนแกน
 ( i L , iL ) โดยใช้สมการที่ (1) และสมการที่ (2) ตามลาดับ ซึ่ง
จากสมการดังกล่ าวค่า vS และ iL จะมีขนาดและมุมเฟสเท่ากับ
vS และ iL ในขณะที่ ค่า vS และ iL จะมีขนาดเท่ากับ vS และ
iL เช่ น กั น แต่ จ ะมี มุ ม เฟสเลื่ อ นไปเท่ า กั บ  / 2 ดั ง แสดงใน
รูปที่ 1

1
vS 
p 
~
  L

vS 
 qL 

(3)


(4)

โดยที่ ~pL คือองค์ประกอบฮาร์มอนิกที่แยกออกจาก p L โดยการใช้
วงจรกรอง (Filter) ซึ่งในบทความนี้เลือกใช้วงจรกรองผ่านสูง (High
pass filter; HPF) แสดงได้ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 2การใช้วงจรกรองผ่านสูงแยกระหว่าง pL และ ~
pL

ขัน้ ตอนที ่ 4กาหนดให้กระแสอ้างอิงบนแกนเฟส ( iC ) มีค่า
เท่ากับกระแสอ้างอิงบนแกน  ( iC ) ดังสมการที่ (5) ซึ่งกระแส
ดังกล่าวจะถูกใช้เป็ นกระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟ เพื่อ
ฉีดกระแสชดเชยฮาร์มอนิกต่อไป

รูปที่ 1แรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าบนแกน 

iC  iC
vS  
vS (t )

v   

v
(

t

(

/
2
))

 S   S

(1)

(5)

จากขัน้ ตอนทัง้ หมดในข้างต้นสามารถสรุปเป็ นไดอะแกรมการคานวณ
การ ตรว จจั บ ฮาร์ ม อนิ ก ด้ ว ยวิ ธี
PQ
ไ ด้ ด ั ง รู ป ที่

รูปที่ 3 แผนภาพการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธกี าลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ง
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รูปที่ 4ระบบรางไฟฟ้ าทีพ่ จิ ารณากาจัดฮาร์มอนิกด้วยวงจรกรองกาลังแอกทีฟ

3) การจาลองสถานการณ์
การจ าลองสถานการณ์ เ พื่ อ ตรวจสอบผลการตรวจจับ
ฮาร์มอนิกด้ว ยวิธี PQ จะกาหนดใช้ว งจรกรองกาลังแอกทีฟ เป็ น
แหล่ ง จ่ า ยกระแสในอุ ด มคติ ท าหน้ า ที่ฉี ด กระแสชดเชยทัง้ นี้ เ พื่อ
พิจารณาเฉพาะผลการตรวจจับฮาร์มอนิกเท่านัน้ โดยยังไม่พจิ ารณา
ถึงผลกระทบด้านโครงสร้างของ SAPF และระบบควบคุม โดยระบบ
รางไฟฟ้ าทีพ่ จิ ารณากาจัดฮาร์มอนิก สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 4 ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักทีส่ าคัญคือ
ส่ ว นที1่ ระบบส่ ง จ่ า ยไฟฟ้ า ระบบรางกระแสสลับ หนึ่ ง เฟส
แบบเหนือศีรษะ (Overhead wire system) รับแรงดันไฟฟ้ าขนาด
69 kV60Hz จากสถานีจ่ายไฟฟ้ าย่อย (Substation) ผ่านหม้อแปลง
แปลงแรงดัน เป็ น แรงดัน ไฟฟ้ ากระแสสลับ หนึ่งเฟส 26kV 60Hz
ต่อเข้ากับโหลดรางไฟฟ้ า (Traction load) ซึ่งแทนด้วยแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้ าที่เป็ นองค์ประกอบมูลฐานและองค์ประกอบฮาร์มอนิก
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในระบบรางไฟฟ้ า ดังแสดงสเปกตรัมในรูปที่ 5[14]
ส่ ว นที ่ 2 บล็อ กการตรวจจับ กระแสฮาร์ม อนิก ด้ว ย PQ
(PQ harmonic detection) ทีม่ ขี นั ้ ตอนการคานวณตรวจจับตามทีไ่ ด้
อธิบายไว้ใ นหัว ข้อ ที่ 2 โดยบล็อ กดังกล่ า วจะท าหน้ าที่ค านวณ
หากระแสอ้างอิงให้กบั วงจรกรองกาลังแอกทีฟ

รูปที่ 5สเปกตรัมอันดับกระแสฮาร์มอนิกของโหลดรางไฟฟ้ า
THDI 

1
I1



I

2
h

(6)

h2

จากรู ป ที่ 6 สัง เกตได้ ว่ า กระแสที่โ หลด ( iL ) มีล ัก ษณะ
บิดเบี้ยวไม่เป็ นรูปคลื่นไซน์ซ่งึ เกิดจากมีปริมาณฮาร์มอนิกปะปนอยู่
ในระบบรางไฟฟ้ าตามสเปกตรัม ในรูป ที่ 5 และเมื่อ พิจ ารณา
กระแสที่ แ หล่ ง จ่ า ย ( iS ) ก่ อ นการฉี ด กระแสชดเชยเข้า สู่ ร ะบบ
(Before compensation) ตัง้ แต่เวลา 0 วินาที ถึง 0.06 วินาที จะเห็น
ได้ว่าลัก ษณะรูป สัญ ญาณมีรูปร่างเหมือ นกระแสโหลดทุก ประการ
อย่ า งไรก็ต ามเมื่อ มีก ารชดเชย(Aftercompensation) ในช่ ว งเวลา
ตัง้ แต่ 0.06วินาที เป็ นต้นไปโดยใช้วงจรกรองกาลังแอกทีฟฉีดกระแส

ส่ ว นที ่ 3บล็อ กวงจรกรองก าลัง แอกทีฟ ที่เ ป็ นแหล่ ง จ่ า ย
กระแสในอุดมคติ ทาหน้าที่ฉีดกระแสชดเชยให้กบั ระบบรางไฟฟ้ า
ตามค่ากระแสอ้างอิงทีไ่ ด้จากบล็อกการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ
การจ าลองสถานการณ์ ร ะบบที่พ ิจ ารณาดัง กล่ า วจะใช้โ ปรแกรม
Simulink/MATLAB โดยการตรวจสอบผลการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วย
วิธีPQ จะใช้ค่าเปอร์เซนต์ค วามเพี้ย นกระแสฮาร์มอนิก (% THDI)
เป็ นตัวบ่งชี้ประสิทธิผล โดยค่า % THDI ดังกล่าวสามารถคานวณได้
จากสมการที่ (6) ผลการจาลองสถานการณ์ ข องระบบในรูปที่ 4
สามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 6

ชดเชย ( iC ) ทีม่ ลี กั ษณะรูปสัญญาณเหมือนกับกระแสอ้างอิง ( iC* )
ที่ไ ด้ จ ากการตรวจจับ ด้ ว ยวิ ธี PQสัง เกตได้ ว่ า รู ป สัญ ญาณของ
iS กลั บ มามี ล ั ก ษณะเป็ นรู ป คลื่ น ไซด์ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยวั ด ค่ า
%THDIของ iS ได้เท่ากับ 0.27 % (ค่าดังกล่าวอยู่ในกรอบมาตรฐาน
IEEEStd.519-2014) ในขณะทีก่ ่อนการชดเชยค่า %THDIของ iS
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4

5

vS
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รูปที่ 6ผลการจาลองสถานการณ์กาจัดฮาร์มอนิก

มีค่าสูงเท่ากับ 22.2 % (ไม่อยู่ในกรอบมาตรฐาน) นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงผลค่าตัวประกอบกาลัง (power factor: PF) โดยการ
เปรียบเทียบมุมเฟสระหว่างของ vS กับ iS (ดังแสดงในรูปกราฟย่อย
ด้านขวาในรูปที่ 6 ) พบว่าภายหลังการชดเชยรูปสัญญาณของ vS กับ
iS มีมมุ เฟสตรงกันและคานวณค่า PF ได้เท่ากับ 1
จากผลดังกล่าวหมายความว่าการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQให้ผล
การคานวณถูกต้อ ง และมีสมรรถนะการตรวจจับที่ดีส่งผลให้ว งจร
กรองกาลังแอกทีฟสามารถกาจัดฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้ าได้อย่าง
มีประสิทธิผล

[2]

[3]
[4]

[5]

4) สรุป

[6]

บทความนี้ได้นาเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิกด้ว ยวิธที ฤษฎี
กาลังรีแอกทีฟขณะหนึ่ง สาหรับใช้คานวณกระแสอ้างอิงให้กบั วงจร
กรองกาลังแอกทีฟ เพือ่ กาจัดฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้ ากระแสสลับ
หนึ่งเฟส โดยผลการตรวจสอบการตรวจจับฮาร์มอนิกด้ว ยวิธี PQ
ดังกล่าว พบว่า วงจรกรองกาลังแอกทีฟที่ใช้การตรวจจับฮาร์มอนิก
ด้วยวิธี PQ สามารถชดเชยหรือกาจัดฮาร์มอนิกได้อย่างมีประสิทธิผล
โดยค่า % THDIหลังการชดเชยของกระแสที่แหล่งจ่ายมีค่าลดลงและ
อยู่ในกรอบมาตรฐาน IEEE Std. 519-2014

[7]

[8]

[9]
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Analysis of Reactive Power Compensation using TCR and TSC for
Single-Phase Systems
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการวิเคราะห์หลักการชดเชยกาลังรีแอกทีฟ โดย
ใช้วงจรสร้างความยืดหยุ่นให้ระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ (Flexible
AC Transmission Systems : FACTS) 2 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ ว ง จ ร
ที ซี อ าร์ (Thyristor-Control Reactor: TCR) และวงจรที เ อสซี (ThyristorSwitched Capacitor: TSC) การวิเคราะห์ด ัง กล่ า วเพื่อ หาแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ของวงจรทีซอี าร์และวงจรทีเอสซีในรูปของการชดเชยค่ากาลังรี
แอกที ฟ ให้ ก ั บ ระบบไฟฟ้ าหนึ่ ง เฟส การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ จะทาการเปรียบเทียบผล
กับ การจ าลองสถานการณ์ ก ารท างานของทัง้ สองวงจรโดยใช้โ ปรแกรม
MATLAB/Simulink ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
ข อ ง ว ง จ ร ที ซี อ า ร์ แ ล ะ ว ง จ ร ที เ อ ส ซี
มีความถูกต้อง และให้ผลตอบสนองการชดเชยค่ากาลังรีแอกทีฟทีส่ อดคล้อง
กับผลทีไ่ ด้จากการจาลองสถานการณ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คาสาคัญ: วงจรสร้างความยืดหยุน่ ให้ระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรทีซอี าร์ วงจรทีเอสซี การชดเชยกาลังรีแอกทีฟ

Keywords : flexible AC transmission systems, FACTs, TCR, TSC,
reactive power compensation

1) บทนา
เนื่องจากปจั จุบนั มีการใช้งานไฟฟ้าทีเ่ พิม่ มากขึน้ และการใช้
งานกับโหลดที่ห ลากหลายตามการขยายตัว ของเศรษฐกิจทาให้เกิด
ปญั หาต่าง ๆ กับระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้า เช่น ปญั หาทางด้านขนาด
ั
ของแรงดันตกทีป่ ลายสาย ปญั หาทางด้านตัวประกอบกาลัง และปญหา
ด้านเสถียรภาพและความมั ่นคงกับระบบส่ งจ่ายก าลังไฟฟ้ า เป็ น ต้น
จากปญั หาที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ การเลือกวิธกี ารปรับปรุงระบบส่งจ่าย
ไฟฟ้านัน้ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในการลงทุนและสภาพพืน้ ที่ วิธหี นึ่ง
ที่ นิ ย มน ามาใช้ ม าใช้ ใ นการปรับ ปรุ ง ระบบส่ ง จ่ า ยไฟฟ้ าเพื่ อ ลด
กาลังไฟฟ้าสูญเสีย คือ การติดตัง้ วงจรสร้างความยืดหยุ่นให้ระบบส่ง
จ่ า ยก าลัง ไฟฟ้ ากระแสสลับ [1] เนื่ อ งจากสามารถปรับ การจ่ า ย
กาลังไฟฟ้ารีแอกทฟเข้าสู่ระบบและแก้ปญั หาตัวประกอบกาลังได้อีก
ด้วย ซึง่ วงจรสร้างความยืดหยุ่นให้ระบบส่งจ่ายกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ
นัน้ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็ นหลายชนิด ได้แก่ วงจรทีซีอาร์ (TRC)
[2] วงจรทีเอสซี (TSC) [3] วงจรเอสวีซี (SVC) [4] และวงจรสแตทคอม
(STATCOM) [5] แต่ ใ นบทความนี้ จะน าเสนอการวิ เ คราะห์ ห า
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข องวงจรทีซีอ าร์แ ละวงจรทีเอสซีเพื่อ
อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร ช ด เ ช ย ค่ า ก า ลั ง
รีแ อกทีฟ ให้ก ับ ระบบไฟฟ้ าก าลังหนึ่ งเฟส ส าหรับ การน าไปใช้เป็ น
ประโยชน์ สู่การพัฒนา การออกแบบวงจร รวมถึงการออกแบบระบบ
ควบคุมการทางานของวงจรต่อไป
สาหรับโครงสร้างการน าเสนอของบทความนี้ ประกอบด้ว ย
การวิเคราะห์หาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทีซอี าร์และวงจร
ทีเอสซีจ ะน าเสนอไว้ในหัว ข้อ ที่ 2 การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของ
แบบจาลอง และการอภิปรายผลการจาลองสถานการณ์จะนาเสนอใน
หัวข้อที่ 3 และในหัวข้อที่ 4 คือการสรุปผลของบทความ

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.
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2) การวิ เคราะห์หาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของวงจรที ซีอาร์
และวงจรทีเอสซี
การวิเคราะห์หาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทีซอี าร์
และวงจรทีเอสซี [6] เพื่อหาสมการคานวณค่ากาลังรีแอกทีฟของแต่ละ
วงจร ทีส่ ามารถชดเชยให้กบั ระบบไฟฟ้ากาลังหนึ่งเฟส สามารถอธิบาย
ได้ดงั นี้
2.1) แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทีซอี าร์
โครงสร้ า งของวงจรที ซี อ าร์ จ ะประกอบไปด้ ว ยอุ ป กรณ์
ตัวเหนี่ยวนาต่ออนุ กรมกับอุปกรณ์ สวิตช์แบบไทริสเตอร์ [6] ดังแสดง
ในรูปที่ 1

หมายเหตุ: สาหรับค่ากาลังแอกทีฟของวงจรทีซอี าร์จะมีค่าเท่ากับศูนย์
ทัง้ นี้เนื่องจากการออกแบบวงจรดังกล่าวไม่ปรากฎอุปกรณ์ทท่ี าให้เกิด
ค่าอิมพีแดนซ์สว่ นจริง
2.2) แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทีเอสซี
โครงสร้ า งของวงจรที เ อสซี จ ะประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ ตั ว
เหนี่ยวนาต่ออนุกรมกับอุปกรณ์สวิตช์แบบไทริสเตอร์ และตัวเก็บประจุ
[6] ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2: วงจรทีเอสซี
จากวงจรทีเอสซีดงั รูปที่ 2 สามารถกาหนดความสัมพันธ์ของ
วงจรโดยอาศัยหลักการของ Kirchhoff's voltage law (KVL) แสดงได้
ดังสมการที่ (6) ถึง (8)

รูปที่ 1: วงจรทีซอี าร์
จากวงจรรูปที่ 1 สามารถกาหนดความสัมพันธ์ได้สมการที่ (1)
และ (2) ดังนี้
v(t)= Vm cos(ωt)
iL (t)=

V=VC +VSW +VL

(1)

1

ωt
∫ v(t)dt
L ∝

(2)

จากสมการที่ (2) ผลกระแสทีส่ ามารถชดเชยได้คอื
iL (t)=

Vm
ωL

(sin(ωt)-sin(α))

VC = C ∫ iC (t)dt

(7)

di

VL =L dt

(8)

โดยกาหนดให้ v(t)= Vm sin(ωt+α)
เมือ่ ทาการแทนสมการที่ (7), (8) ในสมการที่ (6) จะได้ผลดัง
สมการที่ (9) จากนัน้ ดาเนินการแปลงลาปลาซ (Laplace’s Transform)
สมการที่ (9) จะได้ดงั สมการที่ (10)

(3)
π

โดยทีม่ มุ α คือมุมจุดชนวนไทริสเตอร์ มีค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 2

1

เมือ่ พิจารณาการคานวณค่ากาลังรีแอกทีฟในรูปแบบทัวไปจะ
่
สามารถคานวณค่ากาลังรีแอกทีฟของวงจรทีซอี าร์ ทส่ี ามารถชดเชยได้
ดังสมการที่ (5) โดยที่ iL,rms คือ ค่า rms ของ iL(t)
Q=vrms iL,rms sin(θ)
โดยที่ θ คือ มุมต่างเฟสระหว่างแรงดันและกระแส

(6)

1

1

di

v= C ∫ iC dt+ VSW +L dt

V(s)= (Cs +Ls) I(s)+

VSW
s

(9)
(10)

กาหนดให้ VSW =VCO โดยที่ VCO คือ ค่าแรงดันเริม่ ต้นของตัว
เก็บประจุ จะได้ว่า

(5)

1

V(s)= (Cs +Ls) I(s)+
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VCO
s

(11)

ดัง

ดาเนินการจัดสมการที่ (11) ใหม่ให้อยู่ในรูปของกระแสจะได้
สมการที่ (12)
sCV(s) CVCO
I(s)= s2LC+1 - s2 LC+1
(12)

3) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การชดเชยค่ากาลังรีแอกทีฟรวมถึงการตรวจสอบค่ากาลังแอกทีฟของ
วงจร ทีซอี าร์ และวงจรทีเอสซี ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในหัวข้อทีผ่ ่านมา
จะพิจารณาเปรีย บเทีย บกับผลที่ได้จากการจาลองสถานการณ์ วงจร
ดังกล่าวโดยตรงด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ่งมีรายละเอีย ด
ดังนี้
3.1) การตรวจสอบความถูกต้องแบบจาลองของวงจรทีซอี าร์

ด าเนิ น ก าร แ ป ล งล า ป ล าซ ผ ก ผั น (inverse Laplace’s
Transform ) สมการที่ (12) เพื่อหาผลเฉลยของ i(t) จะได้ผลดังสมการ
ที่ (13) และ (14)
sCV(s)

CV

CO
i(t)=L-1 (I(s))=L-1 (s2 LC+1) -L-1 (s2LC+1
)
(13)
2
n
i(t)= ( 2 ) ωCVm cos(ωt+α) -ωC Vm cos(ωn t)
n -1
n2
cos(α) -nωC (VCO -Vm ( 2 ) sin(α)) sin(ωn t) (14)

n -1

โดยปกติหลักการทางานของวงจรทีเอสซีจะทางานใน 2 กรณี
สภาวะ คือ กรณี เปิ ดวงจร ซึ่งจะทาให้กระแส (i(t)) มีค่ าเท่ากับศูน ย์
และกรณีปิดวงจร จะทาให้กระแส (i(t)) มีค่าสูงสุด จากหลักการทางาน
ของวงจรดังกล่ าว ถ้า ไม่ พ ิจ ารณาผลสภาวะกระแสชัว่ ครู่ จะท าให้
สามารถลดรูปสมการที่ (14) ได้ โดยกาหนด 2 เงือ่ นไข [7] ดังนี้

รูปที่ 3 : ระบบทีพ่ จิ ารณาใช้ตรวจสอบวงจรทีซอี าร์
ระบบทีพ่ จิ ารณาจาลองสถานการณ์สาหรับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองของวงจรทีซีอาร์แสดงได้ดงั รูปที่ 3 จากระบบ
ดังกล่าว แรงดันของระบบไฟฟ้ากาลังหนึ่งเฟสที่พจิ ารณามีค่าเท่ากับ
220 Vrms ต่อเข้ากับวงจรทีซีอาร์ท่ใี ช้ตวั เหนี่ยวนา 1 mH ดังปรากฎใน
รูป ซึ่งเมื่อทาการจาลองสถานการณ์ ระบบดังกล่าวสามารถแสดงผล
การชดเชยกาลังรีแอกทีฟ และค่ากาลังแอกทีฟของระบบได้ดงั รูปที่ 4
และ 5 ตามลาดับ (ในส่วนของ simulation) โดยการจาลองสถานการณ์
จะทาการปรับมุม α จาก π/2 ลดลงถึง 0
จากรูป ที่ 4 แสดงการเปรีย บเทีย บผลการชดเชยค่ า ก าลัง
รีแอกทีฟ ของวงจรทีซีอ าร์ท่ไี ด้จากแบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ต าม
สมการที่ (5) (กราฟเส้น ประ equation) และผลที่ไ ด้จ ากการจาลอง
สถานการณ์ (กราฟเส้นทึบ simulation) ทีค่ ่ามุม α จาก π/2 ลดลงถึง
0โดยจะสังเกตได้ว่า ผลค่ าก าลัง รีแ อกทีฟ ที่ได้จ ากแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์มลี กั ษณะสอดคล้องกับผลทีไ่ ด้จากการจาลองสถานการณ์
วงจรโดยตรง โดยพบว่า ปริมาณกาลังรีแอกทีฟจะมีค่าเพิม่ ขึน้ ตามการ
ปรับลดมุม α ลง โดยเมื่อมุม α มีค่าเท่ากับ π/2 จะให้ปริมาณกาลัง
รีแอกทีฟ ต่ าสุด (ประมาณ 0 VA) และเมื่อ ปรับมุม α เท่ากับ 0 จะให้
ปริม าณ ก าลัง รีแ อกที ฟ สู ง สุ ด ที่ ว งจรที ซี อ าร์ ส ามารถชดเชยได้
(ประมาณ 1550 VA) นอกจากนี้ เมื่อ ท าการปรับมุม α ที่อ ยู่ในช่ว ง
π/2 ถึง 0 จะเห็นได้ว่า ค่ากาลังรีแอกทีฟ ที่ได้จากแบบจาลองให้ผลที่
คล้องตามกับผลจากการจาลองสถานการณ์เมื่อพิจารณาในสภาวะคง
ตัว โดยสามารถปรับเพิม่ ลดปริมาณกาลังรีแอกทีฟได้จากการกาหนด
มุม α จากผลดังกล่าวหมายความว่า แบบจาลองของวงจรทีซอี าร์ทไ่ี ด้

เงือ่ นไขที่ 1 กาหนดให้ cos(α) = 0 หรือ sin(α) = 1
n2

เงือ่ นไขที่ 2 กาหนดให้ VCO =±Vm (n2-1)
ดังนัน้ ในสภาวะคงตัวเมือ่ ทาการปิดวงจรจะสามารถคานวณหา
กระแส (i(t)) ได้จาก
n2

i(t)=-Vm (n2-1) ωCsin(ωt)

(15)

ซึง่ จากสมการกระแสข้างต้น เมือ่ พิจารณาให้อยู่ในรูปของ
กาลัง รีแอกทีฟทีว่ งจรทีเอสซีสามารถชดเชยได้ จะแสดงผลได้ดงั
สมการที่ (16) โดยที่ irms คือ ค่า rms ของ i(t)
Q=vrms irms sin(θ)

(16)

หมายเหตุ: สาหรับค่ากาลังแอกทีฟของวงจรทีเอสซีจะมีค่าเท่ากับศูนย์
ด้วยเหตุผลทางการออกแบบวงจรเช่นเดียวกับกรณีวงจรซีทอี าร์
จากสมการแบบจาลองทางคณิต ศาสตร์การชดเชยค่ ากาลัง
รีแอกทีฟของวงจรทีซอี าร์และทีเอสซีทไ่ี ด้จากการวิเคราะห์ดงั สมการที่
(5) และ (16) ตามล าดับ ล าดับ ต่ อ ไป จะเป็ น การตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองดังกล่าว ซึ่งสามารถดู รายละเอียดได้จากหัวข้อ
ต่อไปนี้
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จากการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 2.1 มีความถูกต้องเมือ่ ปรียบเทียบกับผล
การจาลองสถานการณ์

และตัวเก็บประจุ 1 mF ดังแสดงในรูปที่ 6 จากระบบดังกล่าว เมื่อทา
การจาลองสถานการณ์โดยกาหนดให้มกี ารเปิดวงจรทีเ่ อสซี (TSC(off))
โดยการปรับมุม α เท่ากับ π และปิดวงจรทีเอสซี (TSC(on)) โดยการ
ปรับมุม α เท่ากับ 0 สามารถแสดงผลการชดเชยกาลังรีแอกทีฟ และ
ค่ากาลังแอกทีฟ ของระบบได้ดงั รูปที่ 7 และ 8 ตามล าดับ (รูปกราฟ
simulation)

Thyristor Controlled Reactor
1600
simulation
equation

1200
1000
800

Thyristor-Switched Capacitor

600

2000

400
200
0
0

α=π/
2

α=π/
4

α=π/
65

α=π/
8

t(s)

α=
0

10

reactive Power(VA)

reactive Power(VA)

1400

15

รูปที่ 4: ความสัมพันธ์ของมุม α กับค่ากาลังรีแอกทีฟของวงจรทีซอี าร์

Simulation
Equation

1500

1000

500

TSC(off) TSC(on)
0
0

0.5

1

2

2.5

3

รูปที่ 7: ความสัมพันธ์ของการเปิด/ปิดวงจรทีเอสซีกบั ค่ากาลังรีแอกทีฟ

simulation
equation

50

Thyristor-Switched Capacitor

0

1000
Simulation
Equation

-50

-100
0

α=π/
2

α=π/
4

α=π/
65

α=π/
α=
8 t(s) 0

10

active Power(W)

active Power(W)

1.5

t(s)

Thyristor Controlled Reactor
100

15

รูปที่ 5: ความสัมพันธ์ของมุม α กับกาลังแอกทีฟของวงจรทีซอี าร์

500

0

-500

TSC(off) TSC(on)
-1000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

t(s)

ในรู ป ที่ 5 แสดงถึง ปริม าณก าลัง แอกทีฟ ที่ไ ด้จ ากวงจร
ทีซีอาร์เมื่อปรับมุม α จาก π/2 ลดลงถึง 0 โดยพบว่า ปริมาณกาลัง
แอกทีฟทีไ่ ด้จากการจาลองสถานการณ์ (simulation) จะมีค่าใกล้เคียง
ศูน ย์ สอดคล้อ งกับการออกแบบโครงสร้างของวงจรซึ่งจะไม่ปรากฎ
เทอมอิมพีแดนซ์ส่วนจริงจึงทาให้ค่ากาลังแอกทีฟที่วงจรดังกล่าวมีค่า
เป็นศูนย์
2.2) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองวงจรทีเอสซี

รูปที่ 8: ความสัมพันธ์ของการเปิด/ปิดวงจรทีเอสซีกบั ค่ากาลังแอกทีฟ
จากรูป ที่ 7 สัง เกตได้ ว่ า ปริม าณก าลัง รีแ อกทีฟ ที่ ไ ด้จ าก
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (equation) มีค วามสอดคล้อ งและคล้อ ย
ตามกับผลทีไ่ ด้จากการจาลองสถานการณ์ (simulation) ทัง้ ในกรณีเปิด
วงจร (TSC(off)) และปิดวงจร (TSC(on)) โดยเมือ่ ทาการเปิดวงจร จะ
เห็นได้ว่า ปริมาณกาลังรีแอกทีฟ มีค่าประมาณเท่ากับศูน ย์ ในขณะที่
เมื่อ ทาการปิ ดวงจร จะได้ปริมาณกาลังรีแอกทีฟ สูงสุดที่วงจรทีเอสซี
ชดเชยได้ (ประมาณ 1700 VA ในสภาวะคงตัว ) จากผลดัง กล่ า ว
หมายความว่า แบบจาลองของวงจรทีเอสซีท่ี ได้จากการวิเคราะห์ใน
หั ว ข้ อ ที่ 2.2 มี ค วามถู ก ต้ อ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการจ าลอง
สถานการณ์
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงปริมาณกาลังแอกทีฟ ดังรูปที่ 8
สังเกตได้ว่า ผลการจาลองสถานการณ์ ข องระบบที่พ ิจารณาทัง้ กรณี
วงจรทีเอสซีเปิดและปิดวงจร (TSC(off) และTSC(on)) จะให้ค่าปริมาณ
กาลังแอกทีฟเป็ นศูนย์ซ่งึ เป็ นไปตามกับการออกแบบวงจรทีไ่ ม่ปรากฎ
อิมพีแดนซ์ส่วนจริงจึงทาให้ค่ากาลังแอกทีฟทีว่ งจรทีเอสซีดงั กล่าวมีค่า
เป็นศูนย์

รูปที่ 6 : ระบบทีพ่ จิ ารณาใช้ตรวจสอบวงจรทีซอี าร์วงจรทีเอสซี
ระบบที่พ ิจารณาจาลองสถานการณ์ เพื่อ ใช้ต รวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรทีเอสซี จะพิจารณาที่
แรงดัน 220 Vrms และต่ อ เข้ากับ วงจรทีเอสซีท่ีมตี ัว เหนี่ย วน า 0.1 H
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4) สรุป

[6] Muhammad H. and Rashid, “Power elec tronics : circuits,
devices, and applications, 3rd edition”, 2004
[7] Narain G. Hingoranl and Laszlo Gyugyi, “Understanding
FACTS”, IEEE, 2000

บทความนี้ ไ ด้น าเสนอการวิเคราะห์ ห ลัก การชดเชยก าลัง
รีแอกทีฟด้วยวงจร FACTS 2 ชนิด คือ วงจรทีซอี าร์ และวงจรทีเอสซี
ส าหรับ ระบบไฟฟ้ าก าลังหนึ่ งเฟส การวิเคราะห์ ว งจรดังกล่ าวได้ห า
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับอธิบายการชดเชยค่ากาลังรีแอกทีฟ
ของวงจรทีซีอ าร์ และวงจรทีเอสซี ซึ่ง ผลจากการวิเคราะห์ พบว่ า
แบบจาลองทางคณิ ต ศาสตร์ม ีค วามถู ก ต้อ งโดยสามารถให้ผ ลการ
ชดเชยค่ากาลังรีแอกทีฟทีส่ อดคล้องกับผลทีจ่ ากการจาลองสถานการณ์
วงจรโดยตรงด้วยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ถึงโครงสร้างของวงจรและผลการจาลองสถานการณ์อย่างละเอียด จะ
พบข้อจากัดของแต่ละวงจร คือ การชดเชยกาลังรีแอกทีฟของวงจรทีซี
อาร์จะให้ผลตอบ สนองที่ค่อนข้างช้าและสามารถชดเชยได้เฉพาะค่า
กาลังรีแอกทีฟแบบคาปาซิทีฟ เท่านัน้ ในขณะที่วงจรทีเอสซีถึงแม้จะ
สามารถชดเชยกาลังรีแอกทีฟได้อย่างรวดเร็ว แต่กไ็ ม่สามารถปรับค่า
กาลังรีแอกทีฟ ละเอีย ดตามที่ต้องการได้ ดังนัน้ ทัง้ วงจรทีซีอ าร์และ
วงจรทีเอสซี จึงนิยมนามาใช้งานรวมกันโดยออกแบบให้วงจรทีซีอาร์
ชดเชยกาลังรีแอกทีฟ แบบคาปาซิทีฟ ที่สามารถปรับละเอียดได้ ส่วน
วงจรทีเอสซีจะใช้สาหรับการชดเชยค่ากาลังรีแอกทีฟ แบบอินดักทีฟ
แทน ทัง้ นี้เพื่อให้การชดเชยกาลังรีแอกทีฟ กับระบบไฟฟ้ามีความหยืด
หยุ่นมากทีส่ ุด
5) กิ ตติ กรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อพัฒ นาอุป กรณ์ ต้ น แบบในการ
ตรวจจับ สารก่อมะเร็งชนิด เบนซีนที่อยู่ในควันธูป โดยอุปกรณ์ ต้นแบบนี้จะ
สามารถแสดงความเข้มข้นของสารเบนซีนในบริเวณทีต่ รวจจับตลอดเวลา ซึ่ง
มีขอ้ ดีเหนือกว่าวิธกี ารตรวจสอบสารเบนซีนแบบทัวไปที
่ จ่ ะต้องเก็บกลุ่มควัน
ตัวอย่ างแล้ว ส่ ง ห้องปฏิบ ัติก ารทางเคมีเพื่อตรวจสอบผล ข้อดีด ังกล่ า วจะ
นาไปสู่การพัฒนาระบบป้องกันหรือกาจัดสารก่อมะเร็งให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
ในอนาคต ตัวโมดูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้ 1.แหล่งจ่ายแสง 2.ตัวตรวจวัดแสง 3.วงจรปรับแต่งสัญญาณ 4.ชุดกลไกสาหรับวัดแสง ซึง่
แต่ละส่วนจะทางานร่วมกันโดยใช้วธิ กี ารทางสเปกโตรสโกปี ในการวิเคราะห์
ผลเพื่ อ หาสารเบนซี น ที่ป ะปนอยู่ ใ นควัน ธู ป แสงที่ ใ ช้ จ ะอยู่ ใ นช่ ว งรัง สี
อัลตราไวโอเลต-ซี (UV-C) ตัวโมดูลถูกออกแบบให้ตรวจวัดความเข้มข้นของ
สารเบนซีนในอากาศได้ในช่วง 0-45 ppm. แล้วจะให้แรงดันเอาต์พุตทีแ่ ปรผัน
ตามปริมาณความเข้มข้นของสารเบนซีน
คาสาคัญ: แหล่งจ่ายแสง, ตัวตรวจวัดแสง, วงจรปรับแต่งสัญญาณ, ชุดกลไก
สาหรับวัดแสง, สเปกโตรสโกปี

Keywords: Light source, Light detector, Signal conditioner, Mechanical
parts for measuring light

1) บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มอี ตั ราการใช้ธูปสูง เนื่องจาก
ประชากรร้อยละ 94.6 ของประเทศ [1] นับถือศาสนาพุทธ การประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนาส่วนใหญ่จะจุดธูปเป็ นองค์ประกอบ เมือ่ ธูปเกิดการ
เผาไหม้จ ะเกิด สารต่ า งๆ ที่เป็ น อัน ตรายต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม [2,3] ซึ่ ง
สอดคล้องกับรายงานผลการวิจยั จากสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัค รราชกุมารี ทรงเป็ น
หนึ่งในคณะผูว้ จิ ยั ร่วมกับทีมวิจยั [4] ได้ทาการตรวจหาปริมาณสารก่อ
มะเร็งในอากาศบริเวณทีม่ กี ารจุดธูปปริมาณมากจากวัด 3 แห่ง พร้อม
ทัง้ ตรวจหาสารก่อมะเร็งจากผูป้ ฎิบตั งิ านในวัดจานวน 40 คน เทียบกับ
ผู้ท่ีป ฎิบ ัติงานในหน่ ว ยงานที่ไ ม่ไ ด้จุด ธูป จานวน 25 ซึ่งผลการวิจ ัย
พบว่า บริเวณวัดมีสารเบนซีน มากถึง 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ขณะที่เกณฑ์ค วามปลอดภัยกาหนดไว้ไม่ค วรมีความเข้มข้นเกิน 1.7
ไมโครกรัมต่ อ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสารเบนซีน นี้จะก่อ ให้เกิดมะเร็งเม็ด
เลือดขาวและยังทาให้เกิดโรคโลหิตจาง [5] นอกจากนี้ยงั ตรวจพบสาร
ก่อมะเร็งอีกสองชนิดคือ 1,3-บิวทาไดอีน และเบนโซเอไพรีน ซึง่ ล้านแต่
มี ป ริม าณ เกิ น มาตรฐานความปลอดภั ย ทั ้ง สิ้ น ในส่ ว นของการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพพบว่าคนงานในหน่ วยงานทีไ่ ม่มกี ารจุด
ธูปมีการแตกหักของสารพันธุ์กรรมแต่ร่างกายสามารถซ่อมแซมได้ซ่งึ
เป็ น เรื่อ งปกติ ต่ างจากคนงานที่ไ ด้ร บั ควัน ธูป เป็ น ประจ าจะพบการ
แตกหักของสารพันธุ์กรรมเพิม่ มากขึน้ โดยสวนทางกับความสามารถใน
การซ่อมแซมของร่างกายทีล่ ดลงจนนาไปสู่การแบ่งตัวของเชลล์จนกาย
เป็ นมะเร็งในที่สุด จากอันตรายดังกล่าวผู้เชีย่ วชาญจึงมีคาแนะนาต่าง
ๆ เช่น หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณอากาศไม่ถ่ ายเท ควรใช้ธูปสัน้
ดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึน้ เป็ นต้น แต่ตราบใดทีส่ ารก่อมะเร็งนัน้ ยังคงอยู่
ในอากาศก็ยงั มีความเสีย่ งทีจ่ ะเข้าสู่ร่างกายได้ทุกเมือ่ เช่น ปนเปื้อนลง
ในอาหารและน้ าดืม่ หรือเกิดการสูดดมเข้าไปของผูท้ ข่ี าดความรูใ้ นเรื่อง
พิษภัยอันตรายจากควันธูป
ในปจั จุบนั ยังไม่มเี ครื่องลดปริมาณสารก่อมะเร็งดังกล่าว โดย
การที่ จ ะพั ฒ นาเครื่อ งลดปริม าณสารก่ อ มะเร็ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ จะต้อ งเริ่ม จากการพัฒ นาตัว ตรวจวัด ปริม าณสารก่ อ

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.
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มะเร็งในกลุ่มดังกล่าว (เบนซีน, 1,3-บิวทาไดอีน, เบนโซเอไพรีน) เป็ น
ขันแรก
้
โดยทัวไปวิ
่ ธกี ารวัดปริมาณสารก่อมะเร็งในควันธูปจะใช้การดูด
ซับด้วยอุปกรณ์ ทางด้านเคมีแล้วนาไปวิเคราะห์ท่หี ้องปฏิบตั ิการทาง
เคมี ซึ่งจะไม่ม ีความยืด หยุ่ น ต่ อ การพัฒ นาเครื่อ งลดปริมาณสารก่ อ
มะเร็ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นเพื่อสร้างตัวตรวจจับ
สารเบนซีนในควันธูปเนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็งทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ุดใน
ควัน ธูป โดยตัว ตรวจจับ จะใช้ห ลัก การของสเปกโตรสโกปี เพื่อ หา
ปริมาณความเข้มข้นของสารเบนซีน ตัวตรวจจับนี้จะให้ผลออกมาเป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้าทันทีทต่ี รวจพบเพื่อให้งา่ ยต่อการนาไปประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาหรือสร้างเครือ่ งกาจัดสารเบนซีน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป

จากรูปที่ 1 เมือ่ ให้พลังงานแก่อนุภาคในระดับอะตอมในรูปของ
รัง สีแ ม่ เหล็ก ไฟฟ้ า ถ้ าพลังงานของโฟตอนพอดีก ับ ระดับ พลังงาน
ผลต่างระหว่างสถานะกระตุ้น (Excited state)กับสถานะพื้น (Ground
state)จะเกิดการดูดกลืนพลังงาน (Absorption) ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ทาให้อะตอมนัน้ มีระดับของพลังงานสูงขึ้นเรียกว่า สถานะกระตุ้น แต่
อะตอมในสถานะกระตุ้นนี้ไม่เสถียรจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ (10-6
– 10-9 วิน าที) แล้วจะเกิดการปล่ อ ยพลังงาน (Emission) ส่ วนเกิน ที่
ได้รบั จากโฟตอนออกมาจนระดับพลังงานกลับเข้าสู่ สถานะพื้นอีกครัง้
เรียกว่า การผ่อนคลาย (Relaxation)
อะตอมของธาตุ แต่ ละชนิดจะมีระดับพลังงานของอิเล็กตรอน
เพี ย งไม่ ก่ีร ะดับ ซึ่ ง เป็ น ลัก ษณะเฉพาะเมื่อ อะตอมได้ ร ับ แถบรัง สี
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่มคี วามยาวคลื่นใกล้เคีย งกัน จานวนมาก จะเกิดเป็ น
แถบการดู ด กลืน ที่เป็ น ลัก ษณะเฉพาะของอะตอมนั น้ ๆ จากระดับ
พลังงานไม่ก่ีร ะดับ ท าให้ย อดของเส้น แถบการดูด กลืน (Absorption
peaks) ของอะตอมมีจานวนจากัดและมีลกั ษณะเส้นไม่ต่อเนื่องกัน [6,8]
เช่น แถบการดูดกลืนของไอโซเดียมในรูปที่ 2

2) ทฤษฎีและหลักการ
จากการพัฒนาโมดูลสาหรับตรวจจับสารเบนซีนในควันโดยใช้
หลักการของสเปกโตรสโกปี มีทฤษฎีและหลักการทีส่ าคัญดังนี้
2.1) สเปกโตรสโกปี (Spectroscopy) เป็ นวิทยาศาสตร์แขนง
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอันตรกิรยิ า (Interactions) ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ า
(Electromagnetic radiation) กับสสาร
2.1.1) รังสีแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า ถ้ากล่ าวถึงในด้า นของคลื่น ก็จ ะ
ประกอบไปด้ว ยสนามแม่ เหล็ก (Magnetic field) และสนามไฟฟ้ า
(Electric field) ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรูปคลืน่ ไซน์ทม่ี แี นวแรงของทัง้ 2 สนาม
ตัง้ ฉากซึ่งกันและกัน แต่ถ้ากล่าวถึงในด้านของอนุ ภาคจะประกอบไป
ด้วยโฟตอน (Photons) ทีไ่ ม่มมี วลแต่จะมีพลังงานทีแ่ ปรผันตามความถี่
ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า [6] ตามสมการที่ 1
E = hv = hc/λ = hcv῀

(1)

รูปที่ 2: สเปกตรัมการดูดกลืนของโซเดียมที่อยู่ในสถานะก๊าซ

E = พลังงานของโฟตอน (Joule, J)
h = ค่าคงทีข่ องพลังค์ = 6.63 × 10-34Js
v = ความถี่ (s-1)
λ = ความยาวคลืน
่ (m)
-1
῀v = เลขคลืน
่ (m ) คือจานวนคลืน่ ใน 1 เมตร
c = ความเร็วแสง = 3.0 × 108 ms-1

แหล่งทีม่ า : https://faculty.sdmiramar.edu
เมื่อ อะตอมมาเชื่อ มต่ อ กัน เป็ น โมเลกุ ล จะเกิ ด พลัง งานที่
เกีย่ วข้องเพิม่ ขึน้ อีกได้แก่ พลังงานการสัน่ และพลังงานการหมุน แต่ละ
พลังงานยังมีระดับพลังงานย่อยอีก หลายระดับ ยอดของเส้น แถบการ
ดูดกลืน มีจานวนมากและเส้น ต่อ เนื่องกัน ตลอดทัง้ แถบ เช่น แถบการ
ดูดกลืนของโมเลกุลเบนซีนแสดงดังรูปที่ 3

2.1.2) อัน ตรกิร ิย าของรังสีแ ม่ เหล็ก ไฟฟ้ ากับ อนุ ภ าค ตาม
ทฤษฎีค วอนตัม อนุ ภ าค (อะตอม โมเลกุล หรือ ไอออน) จะมีร ะดับ
พลังงานซึ่งมีค่าเฉพาะของอนุ ภ าคแต่ ละชนิด ที่อุณ หภูมหิ ้องอนุ ภ าค
ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นสถานะที่ ม ีพ ลัง งานต่ า ที่ สุ ด เรีย กว่ า สถานะพื้ น
(Ground state)

รูปที่ 3: สเปกตรัมการดูดกลืนของโมเลกุลเบนซีนทีอ่ ยู่ในสถานะก๊าซ

แหล่งทีม่ า : https://www.starnacells.com

รูปที่ 1: แสดงกระบวนการของอันตรกิรยิ าระหว่างรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ากับอะตอม
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3) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1) การออกแบบโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบ
3.1.1) จากการศึกษาข้อ มูล ในด้านเทคนิ ค และวิธีการต่ างๆ
สามารถออกแบบโมดูลตรวจจับสารเบนซีน ต้นแบบที่มสี ่วนประกอบ
แบ่งออกเป็ น 4ส่วนหลักดังนี้ 1.แหล่งจ่ายแสง 2.ท่อส่งควันตัวอย่าง 3.
ตัว ตรวจวัด และ4.วงจรขยายสัญ ญาณพร้อ มทัง้ ส่ ว นประกอบอื่น ๆ
ดังต่อไปนี้

2.1.3) การส่ งผ่ านและการดูดกลืน เมื่อ ล าแสงที่มคี วามยาว
คลื่นเดียวส่องผ่านสารละลายทีม่ สี ารตัวอย่างอยู่ ซ่งึ มีความหนา t (cm)
และความเข้มข้น c กาลังของรังสีจะลดลงจาก P0 เป็น ดังรูปที4่

รูปที่ 4: แสดงหลักการส่องผ่านและดูดกลืน

จากกฎของแลมเบิรต์ (lambert’s law) กาหนดว่าแสงทีถ่ ูกกลืน
เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาของตัวกลางที่แสงผ่าน และกฎของ
เบียร์ (Beer’s law) กาหนดว่าแสงทีถ่ ูกดูดกลืน เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับ
ความเข้ม ข้น ของสารในของเหลว เมื่อ รวมสองกฎเข้าด้ว ยกัน จะได้
สมการแสงทีถ่ ูกดูดกลืน (Absorpbance :A) ดังสมการที่ (2)
A = εct

รูปที่ 6: แสดงโครงสร้างภายนอกของโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบ

จากรูปที่ 6 โครงสร้างภายนอกของโมดูลประกอบไปด้วยท่อ
โลหะที่ภ ายในมีท่ อ แก้ว ควอทซ์ (Quartz) ขนาดเส้น ผ่ านศูน ย์ก ลาง
ภายใน 6 มม. ยาวไปถึงอีกด้านหนึ่งของโมดูล เป็ นท่อลาเลียงควันเข้า
สู่ร ะบบตรวจวัด พร้อ มทัง้ ป้ องกัน ฝุ่ น ควัน ติ ด แหล่ ง จ่ า ยแสงและตัว
ตรวจวัด อีกทัง้ สะดวกในการทาความสะอาด ซึ่งคุณสมบัตแิ ก้วควอทซ์
คือยอมให้แสงอัลตราไวโอเลตผ่านได้มากกว่า 80% [10] ต่อมาเป็ นพัด
ลมระบายอากาศขนาด 35×35 มม. ต่ อเข้าทางด้านข้างของตัวโมดูล
เพื่อ ระบายอากาศเนื่ อ งจากแหล่ งจ่ ายแสง (Light source) ที่ใช้เป็ น
หลอดไส้มอี ุณหภูมขิ ณะทางานสูง จึงจาเป็ นต้องระบายความร้อนออก
เพือ่ ลดค่าความผิดพลาดของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

(2)

ε = Molar extinction coefficient ของสารแต่ละชนิด ซึง่ จะมี
ค่าคงทีใ่ นแต่ละความยาวคลืน่
c = ความเข็มข้นในหน่วย โมล/ลิตร
t = ระยะทางทีแ่ สงผ่านมีหน่วยเป็นเซนติเมตร
2.2) สารเบนซีน เป็ น โมเลกุ ล ที่ เกิด จากการรวมตัว กัน ของ
อะตอมคาร์บ อน 6ตัว เชื่อ มต่ อ กัน ด้ว ยพัน ธะเดี่ย วสลับ คู่เป็ น วงหก
เหลี่ยมและยังมีอะตอมไฮโดรเจนเชื่อมต่ออยู่แบบพันธะเดี่ยวกับทุกๆ
อะตอมคาร์บอน แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5: แสดงสูตรโมเลกุลและการเชือ่ มต่อกันระหว่างอะตอมคาร์บอนกับอะตอม
ไฮโดรเจนของสารเบนซีน

รูปที่ 7: แสดงโครงสร้างภายในของโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบ

สารเบนซีนมีสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่ วง
ความยาวคลืน่ 230-270 นาโนเมตร และมีการดูดกลืนสูงสุดทีค่ วามยาว
คลื่น 255 นาโนเมตร [9] ขณะอยู่ในตัวทาละลายไซโคลเฮกซีน ซึ่งเป็ น
ความยาวคลืน่ ในช่วงอัลตราไวโอเลตซี (Ultraviolet-C : UV-C)

จากรูปที7่ ภายในของโมดูลประกอบด้วยหลอดไส้เปล่งแสงใน
ย่านอัลตราไวโอเลตซีนิยมเรียกว่าหลอดยูวซี ี ติดตัง้ กับท่อโลหะทึบแสง
ทีท่ าจากทองแดงเพือ่ ป้องกันแสงรบกวน ด้านตรงข้ามติดตัง้ ตัวตรวจวัด
แสงยูวซี โี ดยระหว่างสองอุปกรณ์น้จี ะมีรขู นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.
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เพื่อให้แสงส่องผ่านควันที่เดินทางอยู่ในท่อแก้วควอทซ์ได้ ถัดไปเป็ น
แผ่ นวงจรขยายถูกออกแบบให้ติดตัง้ อยู่ใกล้ตวั ตรวจวัดมากที่สุดเพื่ อ
ป้องกันสัญญาณรบกวนขณะสัญญาณมีระดับแรงดันต่า เมือ่ สัญญาณ
ถู ก ขยายระดั บ แรงดั น เพิ่ ม ขึ้น แล้ ว จึ ง ส่ ง ผ่ า นสายสัญ ญาณ ไปสู่
คอมพิวเตอร์
3.1.2) วงจรของโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบประกอบไป
ด้วยวงจรต่างๆ ดังรูปที่ 8

3.2) การติดตัง้ ระบบสาหรับทดลองโมดูลตรวจจับสารเบนซีน
ต้นแบบ แสดงดังรูปที่

รูปที่ :10 แสดงการติดตัง้ ระบบสาหรับทดลองโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบ

เมื่อมีการเผาไหม้ธูปในห้องเผาใหม้ควัน ธูปจะถูกดูดขึ้นไปที่
ห้อ งควบคุ มความหนาแน่ น ควัน เพื่อ ควบคุ ม ความหนาแน่ น ให้อ ยู่ท่ี
ระดับต่างๆ ส่วนนี้ทางานด้วยการควบคุมจากคอมพิวเตอร์ผ่าน Data
acquisition (DAQ) ควัน ตัว อย่ างถูกดูดขึ้น ไปทางด้านบน เข้าสู่โมดูล
ตรวจจับสารเบนซีนในควันต้นแบบ ด้วยอัตราการไหล 0.2 ลิตรต่อนาที
ตามวีธกี ารเก็บตัวอย่างอากาศของห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมี (Guide line
number 1501) ส่ ว นค่ าที่ไ ด้จากโมดูล ตรวจจับ สารเบนซีน ถู ก ส่ งเข้า
DAQ เพื่อแปลงข้อมูลเป็ นดิจติ อลแล้วจึงส่งไปประมวลผลและวิเคราะห์
ผลแบบ Online ที่ค อมพิว เตอร์ เมื่อ ควัน ไหลออกจากโมดูล จะเข้าสู่
Charcoal tube (ขนาด100 mg/50 mg) ซึ่งทาหน้าทีด่ ูดซับควันไว้ ควัน
ที่ ถู ก เก็ บ ตั ว อย่ า งไว้ ใ น Charcoal tube นี้ จะน าไปใช้ ส าหรับ การ
วิเคราะห์ปริมาณสารเบนซีน ในห้อ งปฏิบตั ิการทางเคมีเพื่อใช้เป็ น ค่ า
อ้างอิงเทียบกับแรงดันทีอ่ ่านได้จากตัวโมดูลต้นแบบ ส่วนมวลอากาศที่
ออกจาก Charcoal tube จะเข้า สู่ ต ัว กรองเพื่อ ป้ องกัน ฝุ่ น ควัน หรือ
สารเคมีท่ีห ลงเหลือ อยู่เข้าตัว วัด และควบคุ ม อัต ราการไหลอากาศ
ั ๊ ดก็จะปล่อยมวลอากาศออกสู่ภายนอก
จากนัน้ ปมดู

รูปที่ 8: แสดงวงจรของโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบ

รูปที่ 9: แสดงสเปกตรัมของตัวตรวจวัดกับแหล่งจ่ายแสง

จากรูปที่ 8 วงจรของโมดูลส่วนของแหล่งจ่ายแสงประกอบด้วย
หลอดยูวซี ที ม่ี ยี อดสูงสุดของสเปกตรัมแสงอยู่ท่ี 253.7 นาโนเมตรตาม
รูปที่ 9 วงจรจะมีตวั ต้านทานต่อขนานกับตัวเก็บประจุแล้วต่ออนุกรมกับ
หลอดยูวซี ี วงจรในส่วนนี้ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 18 โวลต์ วงจรอีก
ด้านหนึ่งของท่อแก้ว ควอทซ์เริม่ จากตัวตรวจวัดแสงยูวซี ี รุ่น GUVCT21GH ท าหน้ า ที่ ร ับ แสงที่ เ หลือ จากการดู ด กลืน ของสารเบนซี น
เปลีย่ นเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเพือ่ วิเคราะห์ผล ตัวตรวจวัดนี้มยี อดของ
สเปกตรัมแสงทีต่ รวจวัดได้อยู่ในย่ านเดียวกับหลอดจ่ายแสงดังรูปที่ 9
โดยสเปกตรัมของแสงของอุปกรณ์ทงั ้ สองนี้จะอยู่ในย่านความยาวคลื่น
ทีส่ ารเบนซีนในสถานะก๊าซสามารถดูดกลืนได้ดที ส่ี ุดประมาณ 253-255
นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 สัญญาณทีไ่ ด้จากตัวตรวจวัดแสงยูวซี ถี ูก
ส่งต่ อไปขยายที่วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส(non-inverting amplifier)
โดยใช้ออปแอมป์เบอร์ LM358 มีอตั ราการขยาย 150 เท่า นอกจากนี้
ยังมีต ัว ตรวจวัดอุ ณ หภูม ิเบอร์ LM35 เพื่อ ใช้เก็บข้อ มูล ประกอบการ
วิเคราะห์ผล

4) ผลการทดลองและอภิ ปรายผล
4.1) การทดลองเพื่อ หาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปริม าณสาร
เบนซีน กับระดับ แรงดัน เอาต์พุ ต ได้ค วบคุ ม ความหนาแน่ น ควัน ที่ 5
ระดับได้แก่ 0%, 25%, 50%, 75%, และ 100% ของห้องควบคุมความ
หนาแน่นควัน โดยห้องควบคุมความหนาแน่นทีส่ ร้างขึน้ มาเฉพาะนี้มคี ่า
ความผิดพลาดในแต่ละระดับอยู่ท่ี ±5%FS เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
การทดลองต้องการทีจ่ ะปรับเทียบค่าทีว่ ดั จากโมดุลตรวจจับกับค่าทีว่ ดั
ได้ต ามมาตรฐานในปฏิบ ัติการซึ่งต้อ งใช้ Charcoal tube เป็ น ตัว เก็บ
ตัวอย่างควัน ดังนัน้ ในการทดลองแต่ละระดับจะต้องเก็บปริมาตรของ
อากาศปริมาตร 6 ลิตร ตามวิธมี าตรฐาน ซึ่งต้องใช้เวลา 30 นาทีในแต่
ละระดับ ข้อมูลทีอ่ ่านค่าได้จากโมดุลตรวจจับในแต่ละระดับจะถูกนามา
หาค่าเฉลีย่ แล้วเทียบกับผลการตรวจวัดสารเบนซีนจากห้องปฏิบตั กิ าร
ทางเคมี ซึ่งผลที่ได้จากการหาค่าเฉลีย่ ของแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จาก
โมดุลตรวจจับในแต่ละระดับแสดงในตารางที1่
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ตารางที่ 1: แสดงแรงดันไฟฟ้าทีไ่ ด้จากโมดูลตรวจจับสารเบนซีน
ต้นแบบ
Intensity (%FS)
Vout(average)

0%
4.701

25%
4.278

6

75%
2.762

100%
1.810

y = -2.9192x + 4.8968
R² = 0.9778

5
4
3

50

2

40

Benzene (ppm)

Output (V)

50%
3.635

จากรูปที่ 12 มีค่าของ R-Square (R2) เท่ากับ 96.4% และค่า
ความชัน (Slope) เป็ น บวก แสดงให้เห็น ว่าปริมาณความเข้มข้น ของ
สารเบนซีน แปรผัน ตามความหนาแน่ น ของควัน ธูป อย่ า งมีนั ย แห่ ง
ความสัมพันธ์ทส่ี งู มากเช่นกัน
เมื่อนาค่าของปริมาณสารเบนซีนที่ได้จากห้องปฏิบตั กิ ารทาง
เคมีกบั ระดับแรงดันไฟฟ้าทีไ่ ด้จากโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบมา
พล็อตกราฟแบบกระจายซึง่ แสดงดังรูปที่ 13

1
0
0%

20%

40%
60%
Intensity (%FS)

80%

100%

30
20
10

รูปที่ 11: กราฟแสดงแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากโมดูลตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบ

0
1

รูป ที่ 11 แสดงให้เห็น ว่ าระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าที่ไ ด้จ ากโมดู ล
ตรวจจับสารเบนซีนต้นแบบกับความหนาแน่ นของควันมีค่า R-Square
(R2) เท่ากับ 97.8% และค่าความชัน (Slope) ติดลบ แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรทัง้ สองมีลกั ษณะที่แปรผกผันกันอย่างมีนัยแห่งความสัมพันธ์ทส่ี ูง
มาก ซึ่งตรงกับความหน้าจะเป็ น ของหลักการสเปกโตรสโกปี กล่าวคือ
ถ้ า ปริม าณควัน ธูป มากขึ้น สารเบนซี น ก็ ค วรจะมากขึ้น ดัง นั ้น การ
ดูดกลืนมากขึน้ พลังงานของแสงยูวซี ที เ่ี ข้าสู่ตวั ตรวจวัดลดลงเป็ นผลให้
แรงดันไฟฟ้าลดลง
จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารเบนซีนจาก Charcoal tube
ของห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมีดว้ ยวิธี GAS CHROMATOGRAPHY, FID
แสดงดังตารางที่ 2

50

25%
8.921

50%
21.515

75%
26.466

y = -4.1656x3 + 40.651x2 - 139.84x + 191.09

100%
46.614

5) สรุป
งานวิจยั นี้เป็ นการประยุกต์ใช้หลักการทางสเปกโตรสโกปี มา
ตรวจจับสารก่อมะเร็ง ชนิดเบนซีนในควันธูป ซึ่งผลการทดลองพบว่า
โมดูลต้นแบบนี้สามารถตรวจจับสารเบนซีนในควัน ธูปได้จริงในช่วงการ
ตรวจจับที่ 0-45 ppm และจากการวิเคราะห์ผลการวิจยั ครัง้ นี้จะนาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาโมดูลตรวจจับสารเบนซีน ในควันให้ดขี น้ึ ต่อไป
ซึ่งจะน าไปสู่เครื่องกาจัดหรือเตือ นอัน ตรายจากสารเบนซีน ที่มอี ยู่ใน
ควันธูปในอนาคต

20
10
0
20%

40%
60%
Intensity (%FS)

(3)

y = ค่าของปริมาณสารเบนซีน (ppm)
x = ค่าของระดับแรงดันไฟฟ้าทีไ่ ด้จากโมดูลตรวจจับสารเบนซีน

30

0%

5

จากกราฟในรูปที่13 เมื่อ วิเคราะห์ก ารถดถอย (Regression
Analysis) เพื่อ หาความสัม พัน ธ์ ข องทัง้ สองตัว แปรด้ว ยฟ งั ก์ ช ัน ทาง
คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Model) ซึ่งจากลัก ษณะของกราฟจะใช้
การวิเคราะห์ ด้ว ยโพลิโ นเมีย ลดีก รี 3 (Polynomials 3 Order) จะได้
สมการประมาณการ (Transfer function) สาหรับใช้กบั โมดูลตรวจวัด
สารเบนซีนต้นแบบนี้ตามสมการที่ 3

y = 44.269x - 1.4214
R² = 0.9640

40

Benzene (ppm)

0%
0.050

2
3
4
Output benzene Module (V)

รูปที่ 13: กราฟแสดงความสัมพันธ์ของระดับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากโมดูลตรวจจับสาร
เบนซีนต้นแบบกับปริมาณสารเบนซีนที่ได้จากห้องปฏิบตั กิ ารทางเคมี

ตารางที่ 2: แสดงปริมาณความเข็มข้นของสารเบนซีนในแต่ละระดับ
ความหนาแน่นควันธูป
Intensity (%FS)
Benzene (ppm)

R² = 0.9944

80%

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทีไ่ ด้สนับสนุ นทุนการวิจยั และ
ขอขอบคุณ ดร.นพพร สุทธิวงศ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาที่เป็ นประโยชน์
ต่อการวิจยั ครัง้ นี้

100%

รูปที่ 12: กราฟแสดงปริมาณความเข็มข้นของสารเบนซีนในแต่ละระดับ
ความหนาแน่นควันธูป
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ตัวแบบการวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจในงานบริการ
โรงพยาบาลโดยการบูรณาการแบบจาลองคุณภาพ
และเทคนิคการกระจายหน้ าที่เชิงคุณภาพ
METHODOLOGY FOR ANALYZING NEED AND SATISFACTION IN
HOSPITAL SERVICE BY THE INTEGRATION OF QUALITY MODEL
AND QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT
ศิรนิ ภา บัวผัน1* และ ฤภูวลั ย์ จันทรสา2
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี 1,2
Sirinapa.srnp@gmail.com1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอตัวแบบสาหรับวิเคราะห์ความ
ต้องการและความพึงพอใจในงานบริการของโรงพยาบาลด้วยการบูรณาการ
แบบจาลองคุ ณภาพร่ว มกับ เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่เชิง คุ ณ ภาพ (QFD)
งานวิจยั ได้ประยุกต์แบบจาลองคุณภาพ 3 เทคนิค ประกอบด้วย SERVQUAL
model, I-S model และ Kano model ในการวิเคราะห์ความต้องการและความ
พึงพอใจในงานบริการและกาหนดการบริการทีค่ วรปรับปรุง ผลการวิเคราะห์ท่ี
ได้จากแบบจาลองคุ ณภาพจะถูกน ามาใช้คานวณค่าระดับความสาคัญของ
ความต้องการสาหรับเทคนิค QFD เพื่อกาหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในงาน
บริการโรงพยาบาล การศึกษาครัง้ นี้ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการในโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา จานวน 348 ราย
ผลการวิเ คราะห์ด้ว ยแบบจาลองคุ ณ ภาพทาให้ทราบความต้องการที่ค วร
ปรับปรุง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีป้ายแสดงตาแหน่งและขัน้ ตอนการบริการที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 2) มีสงิ่ อานวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอและอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ 3) มีระยะเวลาการรับบริก ารเหมาะสมและรวดเร็ว ผลการ
ประยุกต์ใ ช้เทคนิค QFD ทาให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการบริการ 5
อันดับแรก ได้แก่ 1) ระดับความสะดวกสบายในการเข้าถึงตาแหน่ งต่างๆ 2)
จานวนป้ายการบริการ 3 ) ระดับความเข้าใจในป้ายบริการ 4) ระยะเวลาในการ
ให้บริการ และ 5) จานวนสิง่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมใช้งาน
คาสาคัญ: งานบริการโรงพยาบาล, แบบจาลอง SERVQUAL, แบบจาลอง IS, แบบจาลอง Kano, เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ

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) บทนา
โรงพยาบาลรัฐบาล เป็ นสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สถานการณ์โรงพยาบาลรัฐบาลใน
ปจั จุ บนั มีจานวนผู้เข้ารับบริการต่ อวัน เป็ นจานวนมากและมีแนวโน้ ม
เพิม่ ขึ้น ในขณะที่บุคลากรของโรงพยาบาลรัฐบาลมีอย่างจากัด ทาให้
ต้องรองรับการให้บริการผู้ป่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ส่งผลให้
ผู้ร ับ บริก ารได้ร ับ การบริก ารที่ไ ม่ ม ีคุ ณ ภาพและไม่ เ ป็ น ที่พ ึง พอใจ
โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งจึงพยามเร่งรัดหาแนวทางในการปรับปรุง
เพื่อ เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูร้ บั บริการได้
งานวิจยั นี้จงึ มุ่งเน้นในการสร้างตัวแบบเพื่อใช้เป็ นแนวทางหรือ
วิธกี ารสาหรับศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการในโรงพยาบาล โดยนาแบบจาลองคุณภาพซึ่งประกอบด้วย
SERVQUAL model, I-S model และ Kano model มาบูรณาการร่วมกับ
เทคนิคการกระจายหน้าทีเ่ ชิงคุณภาพ (QFD) ซึ่งเครื่องมือและเทคนิค
ดั ง กล่ า วต่ า งมี ค วามสามารถและข้ อ จ ากั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ย
ความสามารถและข้อจากัดทีแ่ ตกต่างกันนัน้ เมือ่ นามาบูรณาการร่วมกัน

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
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จึงสามารถศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจทีแ่ ท้จริง
ของผู้ร ับ บริก ารในโรงพยาบาลจนน าไปสู่ก ารก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หรือไม่พบมากน้อยเท่าไรผูร้ บั บริการก็จะพึงพอใจและไม่พงึ พอใจมาก
น้อยเท่านัน้ และ Must-be คือคุณลักษณะพืน้ ฐานทีต่ อ้ งมี ผูร้ บั บริการจะ
รูส้ กึ พึงพอใจ แต่หากขาดไปจะไม่พงึ พอใจมาก [3]

2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1) SERVQUAL Model
SERVQUAL Model เป็ น เครื่อ งมือ ส าหรับ ใช้ใ นการประเมิน
คุณภาพการบริการทัง้ 5 มิติ ได้แก่ ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
( Tangibles) ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ร ั บ บ ริ ก า ร
(Responsiveness) ความเชื่อ ถือ ไว้ว างใจ (Reliability) การให้ค วาม
มันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ (Assurance) และความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผูร้ บั บริการ (Empathy) [1]
2.2) I-S Model
I-S Model เป็ น เครื่อ งมือประเมิน คุ ณภาพการบริการที่แสดง
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างระดับความส าคัญกับระดับความพึงพอใจเพื่อ
พิจ ารณาว่ า ผู้ร ับ บริก ารได้ใ ห้ค วามส าคัญ และความพึง พอใจในการ
บริการอย่างไร โดยแสดงด้วยกราฟทีแ่ บ่งความสัมพันธ์ออกเป็ น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 Excellent Area ผูร้ บั บริการเจาะจงให้ความสาคัญ และ
อยู่ในระดับทีผ่ รู้ บั บริการรูส้ กึ พึงพอใจซึ่งควรรักษาระดับของปจั จัยนี้ไว้
ส่วนที่ 2 To-be-Improved Area ผูร้ บั บริการให้ความสาคัญแต่ยงั ไม่พงึ
พอใจ จึงควรให้ความสนใจ ส่วนที่ 3 Surplus Area ผูร้ บั บริการให้สาคัญ
ต่ า แต่ พ ึง พอใจแล้ ว ควรลดความสนใจ ส่ ว นที่ 4 Care-Free Area
ผู้รบั บริการให้ความสาคัญและพึงพอใจน้อยจึงไม่จาเป็ น ต้องให้ความ
สนใจ [2] I-S Model แสดงดังรูปที1่

2.4) เทคนิ คการกระจายหน้ าที่เชิ งคุณภาพ (QFD)
QFD เป็นเทคนิคทีใ่ ช้ในการจัดโครงสร้างเพือ่ วางแผนออกแบบ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ โดยคานึงถึงความต้องการของลูกค้าและ
เปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้เป็ นข้อกาหนดที่สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้า ได้ เทคนิ ค QFD ส าหรับ งานบริก ารแบ่ ง
ออกเป็ น 3 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 การวางแผน (Planning Matrix) เป็ น
การแปลงความต้องการให้เป็นข้อกาหนดทางเทคนิค เฟสที่ 2 การแปลง
การออกแบบ (Design Deployment) เป็ น การแปลงข้อ ก าหนดทาง
เทคนิ ค ให้เ ป็ น ข้อ ก าหนดของส่ ว นประกอบย่ อ ย และเฟสที่ 3 การ
วางแผนกระบวนการ (Process Planning) เป็นการแปลงข้อกาหนดของ
ส่ ว นประกอบให้ เ ป็ น ข้ อ ก าหนดของกระบวนการ เทคนิ ค QFD
ด าเนิ น การโดยการสร้ า งบ้ า นคุ ณ ภาพ ( house of quality) ซึ่ ง มี
ส่วนประกอบทีส่ าคัญ 6 ส่วน ดังรูปที่ 2

(F) ความสัมพันธ์
ทางเทคนิค
(A)
ความต้องการ
ของลูกค้า

(C)
) เมตริกซ์
วางแผน
(D) ความสัมพันธ์ระหว่าง (A) และ (C)
(E) ลาดับความสาคัญของความสัมพันธ์ของ
ข้อกาหนดทางเทคนิค

Satisfaction Level

รูปที่ 2: บ้านคุณภาพ

Hight
(3) Surplus Area

(1) Excellent Area

(4) Care-Free Area

(4) To-be-Improved Area

ในส่ ว นของ (A) คือ ความต้อ งการของลูกค้าได้จากการเก็บ
รวบรวม ความสาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า และน ามาคานวณ
คะแนนดิบปกติของความต้อ งการใน (C) สาหรับ (B) คือการกาหนด
ข้อกาหนดทางเทคนิคที่สอดคล้องกับ (A) ความต้องการของลูกค้า ใน
ส่วน (D) เป็ นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างส่วน (A) และ (C) ด้วย
สเกล 1,3,9 ส่ ว น (E) เป็ น การค านวณค่ า คะแนนความส าคัญ ของ
ข้อกาหนดทางเทคนิค และ (F) เป็ นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อข้อกาหนดทางเทคนิค [4]

Mean
Low
Low

(B) ข้อกาหนดทางเทคนิค

Mean

Degree of
Hight importance

รูปที่ 1: I-S Model

2.3) Kano Model
Kano Model เป็ น เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ศ ึ ก ษาความต้ อ งการของ
ผู้ร ับบริการ ช่ ว ยให้ส ามารถเข้าใจถึง ความต้อ งการของผู้ร บั บริก าร
ได้มากขึ้น โดยบ่งบอกถึงคุณลักษณะบริการต่างๆที่มผี ลต่ อความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการ ซึง่ แบ่งคุณลักษณะออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
Attractive คือคุณลักษณะทีผ่ รู้ บั บริการไม่คาดหวังมาก่อน หากเกิดขึ้น
จะทาให้พอใจและประทับใจมาก One-dimensional คือคุณลักษณะทีพ่ บ
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3) วิ ธีการวิ จยั
3.1) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
3.1.1) แบบสอบถาม
การศึกษาครัง้ นี้ไ ด้ใ ช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content
Validity) และการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
แล้ว โดยข้อคาถามในแบบสอบถามได้จากการสัมภาษณ์ผรู้ บั บริการใน
โรงพยาบาลกรณีศ ึกษาจานวน 40 คน และได้จากข้อ ร้อ งเรีย นที่ทาง
โรงพยาบาลได้รบั แล้วนามาแปลงให้เป็ นคาถาม พร้อมกับศึกษาความ
ต้อ งการในงานบริการจากงานวิจยั อื่น ๆที่มเี นื้ อ หาสอดคล้อ งกัน โดย
ปรับเปลีย่ นเนื้อหาตามความเหมาะสมเพื่อให้ขอ้ คาถามมีความสมบูรณ์
และมีเนื้อหาครอบคลุมทีจ่ ะใช้ในการศึกษา
ข้อคาถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้อ
คาถามทีม่ รี ูปแบบตาม SERVQUAL model และ Kano model โดยข้อ
คาถามแบบ SERVQUAL model เป็ นข้อคาถามทีถ่ ูกจัดแบ่งตามปจั จัย
การวัดคุณภาพการบริการของ SERVQUAL model ทัง้ 5 มิติ และมีการ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์ ได้แก่ ระดับความสาคัญของการบริการ
(Importance) ระดับความคาดหวังในการได้รบั บริการ (Expectation)
และระดับ ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารที่ ไ ด้ ร ับ จริ ง ( Perception)
ตามลาดับ ประเมินผล 5 ระดับตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)
โดยระดับที่ 1 คือระดับน้อยสุด จนถึงระดับที่ 5 คือระดับมากทีส่ ุด และ
ส าหรับ ข้อ ค าถามแบบ Kano model ประกอบด้ว ยค าถามด้า นบวก
(Positive Question) เป็ นคาถามทีถ่ ามความรูส้ กึ หากผู้รบั บริการได้รบั
การบริการนัน้ ๆ และคาถามด้านลบ (Negative Question) เป็นคาถามที่
ถามความรู้สกึ หากผูร้ บั บริการไม่ได้รบั การบริการนัน้ ๆ มีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ รู้ส ึกชอบ/พอใจ (Like) เป็ นสิ่งที่
จาเป็ นต้องมี (Must be) รู้สกึ เฉย ๆ (Neutral) ไม่ควรเป็ นแบบนี้ (Live
with) และไม่ชอบ/ไม่พอใจ (Dislike)
3.1.2) ตัวแบบการบูรณาการแบบจาลองคุณภาพร่วมกับ
เทคนิ ค QFD
ตัวแบบการบูรณาการแบบจาลองคุณภาพร่วมกับเทคนิค QFD
เป็ น เครื่อ งมือ ที่ส ร้างขึ้น ส าหรับวิเคราะห์ ค วามต้อ งการและความพึง
พอใจในงานบริการและกาหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในงานบริการ
โดยนาแบบจาลองคุณภาพอัน ประกอบด้วย SERVQUAL model, I-S
model, และ Kano model มาวิเคราะห์ข ้อ มูล ร่ว มกัน และคัดเลือกการ
บริการที่ควรปรับปรุง ซึ่งสาเหตุ สาคัญ ที่นาแบบจาลองคุณภาพถึง 3
แบบจาลองมาวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกันเนื่องจากผูว้ จิ ยั พบว่าความสามารถ
และข้อจากัดทีแ่ ตกต่างกัน ของแต่ละแบบจาลองสามารถนามาทดแทน
กันได้เป็นอย่างดี อธิบายได้ดงั รูปที่ 3
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สามารถพิจารณาความต้องการได้ครบทุกแง่มุมตามคุณภาพการบริการ
และบ่งชีค้ วามต้องการทีพ่ งึ พอใจและไม่พงึ พอใจในปจั จุบนั
 ไม่สามารถจาแนกความต้องการออกเป็ นด้านต่างๆ อันจะนาไปสู่การสร้าง
จุดเด่นในงานบริการได้ และไม่ได้พจิ ารณาความสาคัญของความต้องการ

แบบจาลอง
SERVQUAL
แบบจาลอง
I-S

แบบจาลอง
Kano

สามารถค้นหาความต้องการ
ที่ดงึ ดูดใจ ถ้ามีในงานบริการจะ
สร้างความพึงพอใจได้อย่างมาก
 ไม่สามารถประเมินความ
สาคัญของความต้องการทีค่ วร
ปรับปรุงในปจั จุบนั

สามารถประเมินความต้องการทัง้ ในด้านความสาคัญและความพึงพอใจ
ทาให้สามารถจาแนกความต้องการได้อย่างชัดเจน
 ไม่สามารถค้นหาความต้องการดึงดูดใจที่จะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ในงานบริก ารได้ และไม่ ได้ ว ิเ คราะห์ ค วามพึง พอใจของงานบริก ารใน
ปจั จุบนั

รูปที่ 3: ความสามารถและข้อจากัดของแบบจาลองคุณภาพ
ภายหลัง จากวิเ คราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยแบบจ าลองคุ ณ ภาพทัง้ 3
แบบจาลองซึ่งเป็ นเพียงการศึกษาและทาความเข้าใจในความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้ร บั บริการเท่านัน้ โดยมิไ ด้บ่งชี้ถึงข้อ กาหนด
หรือรายละเอียดใดๆในการปรับปรุงทีท่ าให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจ ฉะนัน้
จึงนาเทคนิค QFD มาประยุกต์ใช้เพือ่ ค้นหาข้อกาหนดหรือคุณลักษณะ
ที่จ าเป็ น ส าหรับ การปรับ ปรุ ง โดยสร้า งสมการค านวณหาค่ า ระดับ
ความสาคัญของความต้องการ (Adjust Importance) เพื่อใช้ในเทคนิค
QFD ซึ่ ง ได้ น าแนวคิ ด จากงานวิจ ัย ของ Tan และ Pawitra [5] มา
ประยุกต์ใช้ โดย Tan และ Pawitra ได้สร้างสมการสาหรับการคานวณหา
ค่ า ระดับ ความส าคัญ ของความต้ อ งการ (Adjust Importance) ด้ว ย
การบูร ณาการระหว่าง SERVQUAL model กับKano model ผู้วจิ ยั จึง
ได้ดดั แปลงสมการด้วยการเพิม่ I-S model เข้ามาบูรณาการร่วมด้วย จึง
ได้สมการดังนี้
Adjust Importance = | Service Quality | x Level of Importance x
Weight of Area x Kano Category
(1)
โดย |Service Quality| คื อ ช่ อ งว่ า ง (Gap) ระหว่ า งความ
คาดหวังกับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ, Level of Importance คือ ค่า
ระดับ ความส าคัญ ของการบริก ารที่ไ ด้จากแบบสอบถาม, Weight of
Area คือ ค่าน้าหนักของพื้นทีท่ งั ้ 4 ส่วนใน I-S model โดยงานวิจยั ของ
ชิน ะ รอดศิ ร ิ (2553) [6] ได้ ก าหนดให้ To-be-Improved = 0.4 ,
Excellent = 0.3 , Surplus = 0.2 และ Care-Free = 0.1 และ Kano
Category คือ คุ ณลักษณะของการบริการที่จดั ตามแบบ Kano model

3.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างขนาด 348 คน ทีร่ ะดับความ
เชื่อมัน่ 95% ตามสูตรยามาเน่ โดยเลือ กกลุ่มตัวอย่ างแบบไม่มคี วาม
น่ า จะเป็ น non-probability ด้ว ยวิธีก ารเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งตามความ
สะดวก (Convenience sampling) กับ ผู้ท่ีใ ห้ ค วามร่ ว มมือ ในการให้
ข้อมูลด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการเข้ารับบริการ
แผนกผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลกรณีศกึ ษามากกว่า 1 ครัง้ และมีอายุตงั ้ แต่
15 ปีขน้ึ ไป
3.3) การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองคุณภาพทัง้ 3 แบบจาลอง ดังนี้
3.3.1) การวิ เคราะห์ด้วย SERVQUAL Model
วิเคราะห์ด้ว ยการหาค่ าระดับช่อ งว่าง (Gap Score) ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของค่าระดับความคาดหวังในการได้รบั บริการ (Expectation:
E) กับค่าเฉลีย่
ของค่าระดับความพึงพอใจในการบริการทีไ่ ด้รบั จริง (Perception:P) ดัง
สมการที่ 2
Service Quality (SQ) = P – E
(2)
3.3.2) การวิ เคราะห์ด้วย I-S Model
ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจในการบริการทีไ่ ด้รบั จริง
(Perception) คือแนวตัง้ และค่าเฉลีย่ ความสาคัญของการบริการ
(Importance) คือแนวนอน (รูปที่ 1) และแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 4 ส่วน

โดย Tan & Pawitra (2001)ได้ก าหนดให้ Attractive = A = 4, Onedimensional = O = 2 และ Must-be = M = 1
ตัวแบบการบูรณาการแบบจาลองคุณภาพร่วมกับเทคนิค QFD
สรุปได้ดงั รูปที่ 4
SERVQUAL
Model

I-S
Model

Kano
Model

Analysis of customer
expectations and
perceptions of service
quality

Analysis of relations
between importance
and satisfaction of
perceptions

attribute category
by Kano Model

Identify gaps
between expectations
and perceptions

Categorization of
quality attributes on
the I-S Model

Categorization of
quality attributes on
the Kano Model

Analysis of

HOQ

Adjust Importance =
| Service Quality | x Level of Importance x Weight of Area x Kano

Category

รูปที่ 4: ตัวแบบการบูรณาการแบบจาลองคุณภาพร่วมกับเทคนิค QFD
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ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบจาลองคุณภาพทัง้ 3 แบบจาลอง

.3.2) การวิ เคราะห์ด้วย Kano Model
นาคาตอบที่ได้จากคาถามด้านบวก (Positive Question) และ
ด้า นลบ (Negative Question) มาแปลงค าตอบให้เ ป็ น คุ ณ ลัก ษณะ 6
ประเภทประกอบ ด้ ว ย A คื อ คุ ณ ลัก ษณะดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า , O คื อ
คุณลักษณะที่ทาให้ลูกค้าพอใจ M คือ คุ ณลักษณะจาเป็ นต้องมี Q คือ
คุณลักษณะทีต่ อ้ งสงสัย, R คือ คุณลักษณะ ทีต่ รงกันข้ามกัน และ I คือ
คุณลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ งการ [3]
4) ผลการวิ จยั
4.1) ผลการวิ เคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจ
จากการสัมภาษณ์ผรู้ บั บริการในโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาจานวน
40 รายรวมทัง้ ข้อ ร้อ งเรียนที่ทางโรงพยาบาลกรณีศ ึกษาได้ร บั จึงได้
ความต้องการและนามาแปลงให้เป็นข้อคาถามร่วมกับการประยุกต์ใช้ขอ้
คาถามจากงานวิจยั อื่นๆได้ทงั ้ สิน้ 24 ข้อ และนามาเก็บรวบรวมข้อมูล
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กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 348 ราย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบจาลอง
คุณภาพ แสดงดังตารางที่ 1
หลักการในการคัดเลือกการบริการที่ควรปรับปรุงนัน้ ควรเป็ น
การบริการทีม่ คี ่า Service Quality น้อยกว่าศูนย์หรือติดลบ เนื่องจาเป็ น
การบริการทีผ่ รู้ บั บริการไม่พงึ พอใจ นอกจากนี้ควรเป็ นการบริการทีจ่ ดั
อยู่ใน To-be-Improved Area และ Excellent Area เนื่องจากเป็ นส่วนที่
ผู้ร ับบริก ารให้ค วามส าคัญ ค่ อ นข้างมากควรให้ค วามสนใจเป็ น กรณี
พิเศษ และสุดท้ายควรเป็ น การบริการที่จดั อยู่ในคุณลักษณะประเภท
Attractive , One-dimension และ Must-be เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รบั บริการ ซึ่งจากการพิจารณาตารางที่ 1
พบการบริการที่มคี ุณลักษณะดังกล่าวจานวน 10 รายการ ได้แก่ การ
บริการที่ 2, 5, 7, 8, 10,11,14,17,18 และ 23
4.2) ผลการประยุกต์ใช้เทคนิ ค QFD
น าการบริก ารที่ค วรปรับ ปรุ ง ทัง้ 10 รายการซึ่ง เป็ น ความ
ต้องการของผู้รบั บริการมาแปลงให้อยู่ในรูปของข้อกาหนดทางเทคนิ ค
หรือ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ด้วยเทคนิค QFD 1 เฟส ได้จานวน 15
รายการ

มีสงิ่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐาน เพียงพอ สะอาด และอยู่
A-7
ในสภาพทีส่ มบูรณ์
A-8
A-10

มีสงิ่ อานวยความสะดวกเสริมเพียงพอ สะอาด และอยูใ่ น
สภาพทีส่ มบูรณ์
การแสดงข้อความ/ป้ายเตือนอันตรายมองเห็นง่าย และ
ชัดเจน

แพทย์/เจ้าหน้าทีพ่ ร้อม ให้บริการด้วยความกระฉับกระเฉง
A-11
กระตือรือร้น
A-14 แพทย์/เจ้าหน้าทีม่ เี พียงพอต่อการให้บริการ
A-17 ระยะเวลาการรับบริการเหมาะสมรวดเร็ว
A-18 ระบบการจัดลาดับคิวเหมาะสม และถูกต้อง
A-23 แพทย์/เจ้าหน้าทีส่ นใจ และใส่อาการผูป้ ว่ ยเป็ นอย่างดี

13.41

1

9

12.80

1

9

9
1

1
9

9

4.40

9

9

2.67

9

0.43

9

1.59

9

9

11.36

1

1

3

No. B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

1

ลำดับที่

5

คะแนนดิ บปกติ

จุดขำย

4

คะแนนดิ บ

อัตรำส่วนกำรปรับปรุง

3

6

7

8

4.59 4.59 1.62 1

5.16 5.00 5

2.97

4.75 4.75 1.60 1.5 32.17 31.19 1

2.94

4.66 4.66 1.59 1.2 24.35 23.61 2

3.8

4.40 4.40 1.16 1.2 6.11 5.93 4

4.05

4.52 4.52 1.12 1.5 4.47 4.33 7

4.14

4.45 4.45 1.07 1.5 0.69 0.67 10

3

9

9

3.48

4.33 4.33 1.24 1

9

3.02

4.56 4.56 1.51 1.2 20.58 19.96 3

3.19

4.43 4.43 1.39 1.5 4.65 4.50 6

4.01

4.44 4.44 1.11 1.2 2.98 2.89 8

2.23
2.24

2

2.83

1

1
1

1

1

เป้ ำหมำย

B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15

ควำมคำดหวังในกำรได้รบั บริ กำร (Expectation)

B-8

ควำมพึงพอใจในกำรบริ กำรที่ ได้รบั จริ ง (Perception)

B-7

ระดับในการให้ความสนใจ และเอาใจใส่อาการผูป้ ว่ ย

B-6

ระดับความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดลาดับคิวเข้ารับบริการ

ระดับความสะอาดของสิง่ อานวยความสะดวกพืน้ เสริมทีพ
่ ร้อมใช้งาน

B-5

ระยะเวลาในการให้บริการ

จานวนสิง่ อานวยความสะดวกเสริมทีพ
่ ร้อมใช้งาน

B-4

9

จานวนแพทย์/เจ้าหน้าที่

ระดับความสะอาดของสิง่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานทีพ
่ ร้อมใช้งาน

B-3

9

ระดับการให้บริการด้วยความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้น

จานวนสิง่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานทีพ
่ ร้อมใช้งาน

B-2

3.18

ระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่

จานวนแผนผังและป้ายแสดงตาแหน่ งจุดบริการ และขันตอนการบริ
้
การ

Adj. IMP B-1

ความชัดเจนของป้ายเตือนอันตราย

ระดับความเข้าใจในแผนผังและป้ายแสดงตาแหน่ งจุดบริการ และขันตอนการบริ
้
การ

ควำมต้องกำรของผู้รบั บริ กำร

ระดับความสะดวกสบายในการเข้าถึงตาแหน่ งต่างๆ

No.

A-2 พืน้ ทีใ่ ห้บริการมีขนาดเหมาะสม และเข้ารับบริการสะดวก
มีแผนผัง ป้าย แสดงตาแหน่งจุดบริการ และขัน้ ตอนการ
A-5
บริการทีช่ ดั เจน เข้าใจง่าย

ระดับความพึงพอใจในขนาดของพืน้ ทีใ่ ห้บริการ

ระดับความสัมพันธ์
หมายถึง มีความสัมพันธ์มาก
หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง
หมายถึง มีความสัมพันธ์น้อย
หมายถึง ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เลย

ข้อกำหนดทำงเทคนิ ค

9
3
1
ช่องว่าง

9

9

1

1

9

B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14 B-15

รวม

1.98 1.92 9

รวม 103.13 100

100

ยิง่ มากยิง่ ดี

5 คะแนนเต็ม

น้อยกว่า 60 นาที

ไม่น้อยกว่า 2 คนต่อการบริการ

5 คะแนนเต็ม

5 คะแนนเต็ม

100% ของความชัดเจน

5 คะแนนเต็ม

5 คะแนนเต็ม

5 คะแนนเต็ม

5 คะแนนเต็ม

5 คะแนนเต็ม

เป้ ำหมำยทำงเทคนิ ค

2.28 2.28 1.67 2.22 0.38 0.89 11.70 1.86 1.14
8
9 12 10 15 14
4
11 13
80% ของผูใ้ ช้บริการสูงสุด

9.09
6

ทุกจุดให้บริการ

ค่ำน้ำหนักควำมสำคัญของข้อกำหนดทำงเทคนิ คโดยเปรียบเทียบ 4.27 14.79 12.86 13.02 9.09
ลำดับที่ 7
1
3
2
5
80% ของผูใ้ ช้บริการสูงสุด

ค่ำน้ำหนักควำมสำคัญของข้อกำหนดทำงเทคนิ ค 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

รูปที่ 5 บ้านคุณภาพ (house of quality) ของงานบริการโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา

ผลการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค QFD แสดงด้ว ยบ้า นคุ ณ ภาพ (house of
quality) ดังรูปที่ 5
การคานวณหา Adjust Importance (Adj.IMP) คานวณได้จาก
สมการที่ 1 การกาหนดค่ าเป้าหมาย ค่ าระดับความสัมพัน ธ์ร ะหว่ า ง
ข้อกาหนดทางเทคนิคกับการบริการ ความเกีย่ วเนื่องทางเทคนิค และ
จุดขาย ได้จากการระดมสมองร่วมกับบุคลากรที่มคี วามเชียวชาญและ
ความรูใ้ นโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาจานวน 3 ท่าน อัตราส่วนการปรับปรุง
คานวณได้จาก เป้าหมาย / ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจในกาบริการทีไ่ ด้รบั
จริง คะแนนดิบคานวณจาก Adjust Importance x จุดขาย x อัตราการ
ปรับปรุง และค่าน้าหนักความสาคัญของข้อกาหนดทางเทคนิคคานวณ
ได้จาก ค่าระดับความสัมพันธ์ x คะแนนดิบ ของแต่ละความต้องการ
แล้วจึงนาผลลัพธ์ทไ่ี ด้มารวมกัน

5) นาเสนอแนวทางการปรับปรุง
ผลจากการประยุกต์ดว้ ยเทคนิค QFD ทาให้ได้ขอ้ กาหนดหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับการปรับปรุง ในเบื้องต้น ซึ่งสามารถนามา
เป็ นแนวทางในการออกแบบการปรับปรุงการบริการของโรงพยาบาล
กรณีศกึ ษาให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นทีพ่ งึ พอใจในเบื้องต้นได้ ซึ่งมีแนว
ทางการปรับปรุงดังนี้
5.1) ควรมีก ารปรับปรุง ผัง โดยจัดสรรพื้น ที่ใ นจุ ดให้บ ริก าร
ตาแหน่ งต่างๆอย่างเป็ นสัดส่วนและเป็ นระเบียบ เพื่อให้มพี ้นื ทีใ่ ช้สอย
และพืน้ ทีท่ างเดินมากขึน้
5.2) ควรมีแผนผังและป้ายในบริเวณจุดให้บริการทุกจุด และ
เป็ นต าแหน่ งที่ผู้รบั บริการสามารถมองเห็นได้ง่ายและชันเจน ควรใช้
ภาษาทีอ่ ่านเข้าใจง่าย ขนาดตัวอักษรมองเห็นชัดเจน อาจใช้สญ
ั ลักษณ์
รูปภาพ และสีเพือ่ ความเข้าใจและชัดเจนมากขึน้
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5.3) เพิม่ จานวนสิง่ อานวยความสะดวกพื้น ฐาน อาทิ รถเข็น
่
ผูป้ วย เก้าอี้ ห้องน้ า ฯลฯ และจานวนสิง่ อานวยความสะดวกเสริม อาทิ
ร้านค้า ตูน้ ้าดื่ม ตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์ ฯลฯ ให้เพียงพออย่างเหมาะสม และ
ควรรัก ษาความสะอาด หมัน่ ตรวจสอบความพร้ อ มในการใช้ง าน
สม่าเสมอ
5.4) ลดขัน้ ตอนการบริก ารที่ไ ม่จ าเป็ น จัด คิว เข้ารับ บริก าร
ตามลาดับและตามความเหมาะสม มีการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานด้วย
ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นพร้อมให้บริการตลอดเวลา
5.5) ควรให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่และสนใจอาการ
่
ผูป้ วยทุกรายทีเ่ ข้ามารับบริการ คอยสังเกตอาการผูป้ ว่ ยอยู่สม่าเสมอ

นี้จึงได้กาหนดขอบเขตเฉพาะการนาเสนอแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา ไม่รวมถึงการประยุกต์ใช้งานกับโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาจริง ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของโรงพยาบาลกรณีศ ึกษาทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ต่อสามารถขยายผลการประยุกต์ใช้
เทคนิค QFD ให้ครบทัง้ 3 เฟสสาหรับงานบริการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ม ี
ความละเอีย ดท าให้ท ราบถึง แนวทางที่ช ัด เจนขึ้น จนสามารถวาง
แผนการด าเนิ น การปรับ ปรุ ง และควบคุ ม ได้ และเพื่อ ให้ก ารบริก าร
สามารถตอบสนองถึ ง อารมณ์ ค วามรู้ ส ึก ของผู้ ร ับ บริก าร Kansei
Engineering ถือ เป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่น่ า สนใจน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ และ
สามารถนาหลักการ TRIZ มาบูรณาการร่วมด้วยในกรณีทเ่ี กิดข้อขัดแย้ง
ในคุณลักษณะบริการ

6) สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้นาเสนอตัวแบบสาหรับวิเคราะห์ความต้องการและ
ความพึงพอใจในงานบริการโรงพยาบาลด้วยการบูรณาการแบบจาลอง
คุณ ภาพร่ว มกับ เทคนิ ค การกระจายหน้ าที่เ ชิง คุ ณ ภาพ (QFD) โดย
เริม่ ต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ จากการ
สัมภาษณ์ การสารวจข้อร้องเรียน และการศึกษางานวิจยั อื่นๆ จากนัน้
จึงน าแบบจาลองคุณภาพซึ่ง ประกอบด้ว ย SERVQUAL model , I-S
model และ Kano model มาประยุ กต์ ใช้ ว ิเคราะห์ ค วามต้อ งการและ
ความพึงพอใจของผูร้ บั ริการในโรงพยาบาลกรณีศกึ ษาและคัดเลือกการ
บริการที่ควรปรับปรุง โดยมีค่า Service Quality น้อยกว่าศูนย์หรือติด
ลบจาก SERVQUAL model ถูกจัดอยู่ใน To-be-Improved Area และ
Excellent Area จาก I-S model และมีคุณลักษณะประเภท Attractive ,
One-dimension และ Must-be จาก Kano model เนื่องจากการบริการ
ั บนั ไม่เป็ นทีพ่ งึ พอใจของผูร้ บั บริการ และเป็ นการบริการที่
เหล่านี้ในปจจุ
ผู้รบั บริการให้ความสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
หากได้รบั และไม่ได้รบั การตอบสนอง จึงเป็ นเหตุให้ต้องปรับปรุง ซึง่ ผล
การวิเ คราะห์ด้ว ยแบบจ าลองคุ ณภาพท าให้ทราบการบริก ารที่ค วร
ปรับปรุง จานวน 10 รายการ โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) มีป้ายแสดง
ตาแหน่ งจุดบริการและขัน้ ตอนการบริการที่ชดั เจนเข้าใจง่าย 2) มีส ิ่ง
อานวยความสะดวกพืน้ ฐาน (ห้องน้า เก้าอี้ ฯลฯ) เพียงพออยู่ในสภาพที่
สมบู ร ณ์ และ 3) มีร ะยะเวลาการรับ บริก ารเหมาะสมและรวดเร็ว
หลัง จากนัน้ จึง น าเทคนิ ค QFD เฟสที่ 1 มาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ ก าหนด
ข้อกาหนดทางเทคนิค หรือคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของการบริการที่
ควรปรับ ปรุ ง ซึ่ง ได้ท งั ้ หมด 15 รายการ โดย 5 อัน ดับแรก ได้แ ก่ 1)
ระดับความสะดวกสบายในการเข้าถึงตาแหน่ งต่างๆ 2) จานวนป้ายการ
บริก าร 3 ) ระดับ ความเข้า ใจในป้ ายบริก าร 4) ระยะเวลาในการ
ให้บริการ และ 5) จานวนสิง่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมใช้งาน
การประยุกต์ใช้ตวั แบบการบูรณาการดังกล่าวนี้ช่วยให้ทราบถึง
แนวทางในการปรับปรุงที่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการและสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูร้ บั บริการได้ชดั เจนขึน้ ช่วยลดระยะเวลาและต้น
ทุกในการปรับปรุงการบริการที่ไม่มคี วามจาเป็ น ได้ อีกทัง้ ยังก่อให้เกิด
แนวทางในการพัฒนาการบริการแบบใหม่ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากกว่าการ
ยึดติดรูปแบบการดาเนินการปรับปรุงแบบเก่าทีไ่ ม่สามารถแก้ปญั หาได้
ตรงจุด
ด้านข้อจากัดในงานวิจยั นี้ เนื่อ งด้วยระยะเวลาที่มจี ากัดของ
ผูว้ จิ ยั และนโยบายด้านการบริหารของโรงพยาบาลกรณีศกึ ษา งานวิจยั

7) กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทป่ี รึกษา และบุคลากรใน
โรงพยาบาลกรณี ศ ึก ษาทุ ก ท่ า นที่ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์ แ ละให้ค วาม
ช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ ละเวลาและ
ให้ค วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทาให้การดาเนินการวิจยั นี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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การออกแบบการทดลองในการใช้ระบบการฉี ดละอองน้าแบบภายนอก
เพื่อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องกังหันก๊าซ
Design of Experiments on the Use of External Spray Fogging System
to Decrease Inlet Air Temperature Entering Gas Turbine Engine
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอแนวทางในการปรับอุณหภูมขิ องอากาศอย่างง่าย
โดยทดลองฉีดละอองน้ าเข้าสู่กระแสของอากาศก่อนเข้าชัน้ กรองอากาศของ
เครื่องกังหันก๊าซเพื่อศึกษาการปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่อง
กังหันก๊าซในโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม โดยทาการทดลองภายใต้เงื่อนไขใน
การฉีดน้ าทีค่ วามดันต่ าไม่เกิน7บาร์ในระดับห้องปฏิบตั กิ ารโดยใช้ระบบอุโมงค์
ลมอย่างง่ายทีจ่ าลองจากระบบอากาศขาเข้าของเครื่องกังหันก๊าซและมีปัจจัย
ที่ใช้ในการทดลองเบื้องต้น 5ปั จจัยได้แก่ ความดันของน้ าที่ฉีด ระยะการฉี ด
ความดันของน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดจานวนหัวฉีดต่อพื้นที่และ
ทิศ ทางในการฉี ด ผลการทดลองพบว่ า ทุ ก ปั จ จัย มีอิท ธิพ ลต่ อ ค่ า ตัว แปร
ตอบสนอง และระดับทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานคือ ความดันของน้ าที่ใช้ฉีด 6
บาร์ขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางของรูหวั ฉี ด 2.5 มิล ลิเ มตร ระยะการฉี ด ที่ 10
มิลลิเมตรทิศทางในการฉีดแบบตามทิศทางการไหลและจานวนของหัวฉีดต่อ
พื้นที่ 2 หัวฉีดต่อพื้นที่ 0.72 ตารางเมตรซึ่งทาให้อุณหภูมลิ ดลงได้ประมาณ
4.10 องศาเซลเซียส

Keywords:Gas turbine engine, Air temperature decreasing, Fogging
spray, Gas turbine engine performance, Combine cycle power plant

1) บทนา
ออกซิ เ จนในอากาศ ถื อ เป็ นทรั พ ยากรส าคั ญ ส าหรั บ
กระบวนการสันดาปในเครื่องกังหันก๊าซ โดยทัวไปแล้
่
วออกซิเจนใน
อากาศจะมีสดั ส่วนตามปริมาตรของอากาศทีป่ ระมาณ 21% และมวล
ของอากาศต่อปริมาตรหรือความหนาแน่ นของอากาศนัน้ ยังบ่งชี้มวล
ของออกซิเจนในอากาศด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ เมื่ออากาศมีความดันต่ าลง
หรือ อุ ณ หภูม ิสูง ขึ้น ความหนาแน่ น ของอากาศจะลดลง ดัง นัน้ การ
ทางานของเครือ่ งกังหันก๊าซในทีท่ อ่ี ากาศมีความหนาแน่ น สูง (อุณหภูม ิ
ต่า) ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและสมรรถนะทีด่ กี ว่า
ที่ผ่านมา มีการศึกษางานวิจยั และเทคโนโลยี ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่ อ การลดอุ ณ หภู ม ิข องอากาศก่ อ นเข้ า เครื่ อ งกัง หัน ก๊ า ซเพื่ อ
อุต สาหกรรมการผลิต กระแสไฟฟ้ า เช่น Kakaraset al. [1]ได้ส รุป
วิธกี ารต่าง ๆ ในการลดอุณหภูมขิ องอากาศขาเข้าเครือ่ งกังหันก๊าซ เช่น
กระบวนการระเหย(Evaporative
Cooling) การท าความเย็ น
(Refrigeration Cooling)การะเหยอากาศที่ถูกบีบอัด (Evaporative
Cooling of Precompressed Air)เป็ นต้น โดยศึกษาประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร์พ บว่ า การใช้อุ ปกรณ์ Evaporative Cooler และ
Absorption Chillerเป็ น ทางเลือ กที่น่ า สนใจ อีก งานวิจ ัย หนึ่ ง ของ
Tehrani[2] ที่นาเสนอการวิเคราะห์ทางเลือกในการลดอุณหภูมอิ ากาศ
ขาเข้า เครื่อ งกัง หัน ก๊ าซโดยข้อ มูล ด้านเศรษฐศาสตร์พ บว่ า การฉีด
ละอองน้ า (Fogging) เป็ นวิธที ใ่ี ห้ค่าอัตราผลตอบแทนภายใน(Internal
Rate of Return) มากที่สุ ด และยังมีร ะยะเวลาคืน ทุน (Payback
Period) น้อยทีส่ ุดด้วย
ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
ว การใช้วธิ ีการฉีดละอองน้ าในเครื่องกังหัน
ก๊าซจะใช้ความดันอยู่ท่ี 70-200 บาร์ เพื่อทาให้น้ าแตกตัวเป็ นละออง
มากที่สุ ด โดยมีข ้อ ดีค ือ น้ าจะถูก ระเหยได้ง่า ยยิ่ง ขึ้น เมื่อ ละอองน้ า มี
ขนาดเล็ก[3] และมักจะเป็ นการฉีดหลังจากอากาศผ่านการกรองโดยชัน้
กรองอากาศของเครือ่ งกังหันก๊าซแล้ว(ฉีดภายในระบบ) ดังนัน้ มีโอกาส
ทีจ่ ะเกิดความเสียหายของเครื่องกังหันก๊าซเนื่องจากหยดน้ าทีม่ ขี นาด
ใหญ่ทอ่ี าจเกิดขึ้นเนื่องจากการรวมตัวกันของละอองน้ าที่ไม่ถูกระเหย
ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ส่วนของเครื่องอัดอากาศ (Compressor) ในเครื่องกังหัน

คาส าคัญ :เครื่องกัง หัน ก๊ า ซ, การลดอุณ หภูม ิอากาศ, การฉี ดละอองน้ า ,
สมรรถนะของโรงไฟฟ้ าเครื่องกังหันก๊าซ, โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม
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 laboratoryscaleexperimentsare 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.
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ก๊ า ซ อี ก ทัง้ ยั ง จ าเป็ นต้ อ งใช้ น้ า ที่ ผ่ า นกระบวนการสกัด แร่ ธ าตุ
(DemineralizedWater) เพื่อป้ องกันคราบตะกอนสะสมในเครื่องกังหัน
ก๊าซ ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศลดลง น้ าดังกล่าวมี
ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง แต่บทความนี้ จะนาเสนอกระบวนการฉีด
ละอองน้ าทีแ่ ตกต่างออกไปจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาโดยเลือกการฉีดน้ าที่
ความดันต่าทีไ่ ม่เกิน 7บาร์ (ความดันสูงสุดของแหล่งน้ าใช้ในโรงไฟฟ้ า)
เนื่องจากต้องการสร้างกระบวนการอย่างง่ายขึน้ โดยมีการลงทุนทีต่ ่า จึง
ไม่พจิ ารณาเลือกการซื้อเครื่อ งทาความดันน้ าที่ค วามดันสูง อีกทัง้ จะ
เป็ น การฉีด ละอองน้ า ก่ อ นถึง ชัน้ กรองอากาศของเครื่อ งกัง หัน ก๊ า ซ
ดังนัน้ จึงเป็ นการจาลองสภาวะช่วงทีม่ ฝี นตก โดยชัน้ กรองอากาศของ
เครือ่ งกังหันก๊าซจะช่วยกรองละอองน้ าไม่ให้เข้าไปในเครื่องกังหันก๊าซ
ได้ และไม่ตอ้ งใช้น้าทีผ่ ่านกระบวนการสกัดแร่ธาตุทม่ี รี าคาสูง โดยจะใช้
น้าในระบบน้าใช้ของโรงไฟฟ้ า แต่ขอ้ ด้อยของวิธกี ารนี้คอื อุณหภูมทิ ล่ี ด
ได้อาจไม่มากนัก และมีปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้คอื อุณหภูมขิ องน้ าที่ฉีด
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ของสภาวะบรรยากาศ และกระแสลมภายนอก

𝑊𝑊

𝑊𝑊

𝑊𝑊 𝑊𝑊 𝑊𝑊

(1)

เมือ่ Workc คือ งานของเครือ่ งอัดอากาศ
Ti
คือ อุณหภูมขิ องอากาศ
cp
คือ ค่าความร้อนจาเพาะของอากาศ ณ ความดัน
คงที่
rc
คือ อัตราส่วนความดัน (Pressure Ratio)
𝑊𝑊
คือ ค่าความร้อนจาเพาะ
c
คือ เครือ่ งอัดอากาศ
i
คือ อากาศขาเข้า (Inlet Air)
จากสมการที่ 1จะเห็นได้ว่างานของเครื่องอัดอากาศจะแปรผัน
ตรงกับ อุ ณ หภูม ิข องอากาศโดยยิ่ง อุ ณ หภู ม ิอ ากาศสู ง ขึ้น เครื่อ งอัด
อากาศก็จาเป็ นต้องใช้พลังงานมากขึน้ ในการทางาน

2)ทฤษฎี
2.1) หลักการทางานของเครือ่ งกังหันก๊าซ
2.1.1)ส่วนประกอบของเครือ่ งกังหันก๊าซหลักการทางานและหลักทาง
อุณหพลศาสตร์ทเี ่ กีย่ วข้อง
โดยทัวไปแล้
่
วเครือ่ งกังหันก๊าซประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ
คือ ส่วนเครื่องอัดอากาศ ส่วนเผาไหม้ และส่วนกังหัน การทางานของ
เครื่องกังหัน ก๊าซ จะมีปัจจัย น าเข้าได้แก่ อากาศ และเชื้อเพลิง โดย
อากาศจะถูกดูดจากภายนอกเข้าไปในเครื่องอัดอากาศจากนัน้ อากาศ
จะถูกอัดโดยเครือ่ งอัดอากาศ เมือ่ อากาศถูกอัดจนได้ความดันทีต่ อ้ งการ
แล้ว เชื้อ เพลิง จะถู ก ฉีด เข้าไปผสมกับ อากาศที่ถู ก อัด เป็ น ของผสม
(Mixer) แล้วถูกฉีดเข้าไปยังห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) เพื่อ
สันดาปให้อุ ณหภูมขิ องของผสมสูงขึ้น เกิดเป็ นการขยายตัวของของ
ไหลเมือ่ อุณหภูมสิ ูงขึน้ และถูกดันออกไปเป็ นต้นกาลังทีส่ ่วนของกังหัน
ก๊าซ (Turbine) โดยงานทีไ่ ด้จากส่วนของกังหันจะถูกส่งกลับไปยังส่วน
ของเครือ่ งอัดอากาศทีอ่ ยู่บนเพลาเดียวกันเพือ่ ใช้ในการอัดอากาศ

นอกจากอุ ณหภูมขิ องอากาศแล้ว ยังมีปัจจัย อื่น ๆของสภาวะ
บรรยากาศที่มผี ลกับสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องกังหันก๊าซ
เช่ น ความดัน ที่สูญ เสีย บริเ วณด้า นทางเข้า ของอากาศและบริเ วณ
ทางออกของไอเสียของเครื่องกังหันก๊าซความดันบรรยากาศเชื้อเพลิง
และความชื้นในอากาศ[4] แต่บทความนี้จะทาการทดลองโดยจะถือว่า
ปั จจัยเหล่านี้เป็ นปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้
2.2)การทาให้อากาศเย็นโดยการระเหย (Evaporative)
การทาให้อากาศเย็นโดยการระเหยคือการทาให้อากาศเย็นลง
ด้วยการระเหยของน้า ซึง่ จะเป็ นการดึงพลังงานความร้อนแฝงในอากาศ
มาใช้ในการระเหยของน้ า และจะทาให้อุณหภูมขิ องอากาศลดลงด้วย
แต่จะทาให้ความชื้น สัมพัทธ์ในอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยหลักการแล้ว
กระบวนการระเหยนี้เป็ นไปตามกระบวนการระเหยแบบอะเดียแบติก
(Adiabatic)คือกระบวนการทีไ่ ม่มกี ารถ่ายเทความร้อนออกนอกระบบ
[1] เช่นเดียวกันกับ AL-Salman et al. [6]ทีเ่ สนอหลักการไว้ในแนวทาง
เดียวกัน ดังนัน้ การกระบวนการระเหยนี้จงึ เป็ นไปตามเส้นเอนทาลปี
(Enthalpy) คงทีใ่ นแผนภูมไิ ซโครเมตริก โดยเมือ่ อุณหภูมกิ ระเปาะแห้ง
และอุ ณ หภู ม ิก ระเปาะเปี ยกมีค่ า เริ่ ม ต้ น ต่ า งกัน มากผลของการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมจิ ะมากขึน้ ตามไปด้วย แสดงว่าอากาศแห้งหรือมี
ความชืน้ สัมพัทธ์ต่า ทาให้น้าสามารถดึงพลังงานความร้อนในอากาศมา
ใช้ในการระเหยได้มากกว่า และทาให้อุณหภูมลิ ดมากขึน้ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือการทาให้อุณหภูมกิ ระเปาะแห้งและอุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยกมีค่าเข้า
ใกล้กนั มากขึน้ ดังนัน้ จะทาให้อุณหภูมขิ องอากาศลดลงได้
ในการทดลองฉีดละอองน้ าผ่านหัวฉีดแบบImpaction Pin ของ
Chaker[3] โดยใช้อุโมงค์ลมโดยทดลองเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆโดยมี
ตัว แปรตอบสนอง (Response) เป็ นขนาดของหยดน้ า ปั จ จัย ด้า น
ปริมาณทีส่ าคัญทีส่ ุดของการฉีดละอองน้ าคือขนาดพื้นทีผ่ วิ ทีส่ มั ผัสกับ
อากาศโดยทีอ่ ตั ราการระเหยจะแปรผันตรงกับอัตราพืน้ ทีผ่ วิ ต่อปริมาตร
กล่าวคือหากเกิดการแตกตัวของละอองน้ าจนมีขนาดละเอียดมากพื้นที่
ผิวสัมผัสกับอากาศของน้ าในปริมาตรที่เท่ากันจะยิง่ มากและส่งผลให้
เกิดการระเหยได้มากขึน้ ทาให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศเพื่อ
ระเหยละอองน้ ามากขึ้น ด้ว ยและเมื่อ พิจารณาถึงผลการทดลองของ

2.1.2) ผลของอุณหภูมขิ องอากาศและตัวแปรอืน่ ๆกับการทางานของ
เครือ่ งกังหันก๊าซ
Kurz [4]ทาการวิจยั ประสิทธิภาพของเครื่องกังหันก๊าซในอดีต
พบว่าผลของการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมขิ องอากาศต่อประสิทธิภาพของ
เครือ่ งกังหันก๊าซมีดงั นี้
 ทาให้ความหนาแน่นของอากาศเปลีย่ นไป
 อัตราส่วนการอัดของเครือ่ งอัดอากาศจะเปลีย่ นแปลง
 ทาให้อุณหภูมทิ อ่ี อกจากเครือ่ งอัดอากาศเพิม่ ขึน้
 ค่าReynolds number เปลีย่ นไป
โดยสรุปแล้วผลกระทบของอุณหภูมขิ องอากาศทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทา
ให้อตั ราส่วนระหว่างเชื้อเพลิงต่อพลังงานไฟฟ้ าทีผ่ ลิตได้ (Heat Rate)
เพิ่ม ขึ้น (ประสิ ท ธิภ าพลดลง) และจะท าให้ ก าลัง การผลิต ลดลง
(สมรรถนะลดลง) โดยงานของเครือ่ งอัดอากาศสามารถพิจารณาได้จาก
สมการต่อไปนี้ (Bassily [5])
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Chaker [3]พบว่าปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อขนาดของละอองน้าได้แก่ความ
ดันของน้ าทีฉ่ ีดความเร็วของการไหลของอากาศอัตราการไหลของน้ า
ผ่านแต่ละหัวฉีดและระยะห่างทีใ่ ช้วดั ขนาดของละอองน้าจากหัวฉีด

ตารางที่ 1:ปั จจัยทีค่ าดว่าจะส่งผลต่อการลดอุณหภูมอิ ากาศโดยการฉีด
ละอองน้าแบบภายนอก






3)ขันตอนการวิ
้
จยั
บทความนี้กาหนดขัน้ ตอนการวิจยั ทัง้ หมดเป็ น 7ขัน้ ตอนโดย
แสดงลาดับขันตอนดั
้
งรูปที1่

ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้
ความชืน้ ในบรรยากาศ
อุณหภูมบิ รรยากาศ
กระแสลมก่อนเข้าชุดทดลอง
แสงแดดทีส่ ่องถึงชุดทดลอง
อุณหภูมขิ องน้ าทีใ่ ช้ในการ
ทดลอง







ปั จจัยที่ควบคุมได้
ความดันของน้าทีใ่ ช้ฉีด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
หัวฉีด
ระยะการการวัดค่า
ทิศทางในการฉีด
จานวนหัวฉีดต่อพืน้ ที่

4.2)ออกแบบและสร้างอุโมงค์ลมอย่างง่าย(จาลองจากระบบจริง)
ผูว้ จิ ยั ทาการวัดค่าความเร็วลม ณ บริเวณช่องอากาศก่อนเข้า
ชัน้ กรองของเครื่องกังหันก๊าซ และนามาออกแบบอุโมงค์ลมอย่างง่าย
เพือ่ ใช้ในการทดลองปรับค่าปั จจัยทีค่ วบคุมได้ในข้อ 4.1 โดยอุโมงค์ลม
จะช่วยลดความไม่แน่ นอนและการรบกวนของกระแสลมจากภายนอก
ในการวัด ค่ า ดัง แสดงในรูปที่2โดยมีต้น ก าเนิด กระแสลมจากพัด ลม
อุตสาหกรรมขนาด 24นิ้ว(การไหลของอากาศจากด้านซ้ายไปด้านขวา
ของภาพ) และเมือ่ วัดค่าความเร็วลมบริเวณจุดทีฉ่ ีดน้ าแล้ว พบว่ามีค่า
ใกล้เ คีย งกับ ความเร็ว ลมที่ว ดั จากช่อ งอากาศก่ อ นเข้า ชัน้ กรองของ
เครือ่ งกังหันก๊าซ

รูปที2่ :แบบจาลองอุโมงค์ลมอย่างง่ายทีใ่ ช้ในการทดลอง

4.3)กาหนดระดับของปั จจัยเพือ่ ใช้ในการทดลองตามข้อจากัดของปั จจัย
การพิจารณาระดับของปั จจัยที่ใช้ในการทดลอง จะพิจารณา
ตามข้อจากัดของระดับของปั จจัย เช่น ความดันสูงสุดของระบบน้ าทีใ่ ช้
ฉีดคือ 7 บาร์ ขนาดของเส้น ผ่ าศูน ย์กลางของหัว ฉีดที่มากที่สุ ด ที่
เหมาะสมกับการใช้ความดันน้ า 7 บาร์ คือ 3 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่น้ าค่อนข้างจะเป็ นละอองน้ าที่ความดันน้ า 7 บาร์
เป็ นต้น และสามารถกาหนดระดับของปั จจัยที่ใช้ในการคัดกรองปั จจัย
ทีร่ ะดับสูงสุดและต่าสุด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ระดับปั จจัยสาหรับการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ2
ระดับเพือ่ คัดกรองปั จจัย

รูปที1่ : ขัน้ ตอนการวิจยั

4)ผลการการวิ จยั
4.1)ศึกษาปั จจัยในการฉีดละอองน้าทีค่ าดว่าจะส่งผลกระทบต่อการลด
อุณหภูมขิ องอากาศ
ในขัน้ ตอนนี้ ผู้ ว ิ จ ัย และคณะผู้ เ ชี่ ย วชาญ ของโรงไฟฟ้ า
กรณีศกึ ษามีการประชุมเพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของการฉีดละอองน้ า
ที่คาดว่าจะส่ งผลต่อ ตัวแปรตอบสนองคือ การลดอุณหภูมขิ องอากาศ
หลังจากการฉีด (Diff_T)โดยบทความนี้จะพิจารณาเปลีย่ นแปลงระดับ
ของปั จจัยที่ควบคุมได้ ได้แก่ ความดันของน้ าที่ฉีด (Pressure)ขนาด
เส้น ผ่ า ศูน ย์ก ลางของหัว ฉีด (Diameter) ระยะการวัด ค่ า (Distance)
ทิศทางในการฉีด (Direction) และจานวนหัวฉีดต่อพื้นที่ (Nozzle No.)
ซึง่ สามารถสรุปเป็ นปั จจัยทีค่ วบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ดังตารางที่ 1

ปั จจัย
Pressure (บาร์)
Diameter (มิลลิเมตร)
Distance (มิลลิเมตร)
Direction
Nozzle No. (หัว/0.72 ตารางเมตร)
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Low (1)
4
1
10
ย้อนการไหล
1

High (2)
7
3
1880
ตามการไหล
3

(a)

4.4)คัดกรองปั จจัยโดยการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูปแบบ2ระดับ
การ ทดล อ งเพื่ อ คั ด กร อ งปั จจั ย จะ ใช้ ก าร ทดล อ งเชิ ง
แฟคทอเรีย ลเต็มรูปแบบ 2ระดับ 2รอบการทดลองโดยใช้ร ะดับ ของ
ปั จจัยที่กาหนดในตารางที่ 2 เพื่อพิจารณาอิทธิพลของปั จจัยต่างๆ ที่
กาหนดไว้ และมีผลจากการวิเคราะห์การทดลองในโปรแกรม Minitab
17 ดังรูปที่ 3
(b)

(c)
รูปที4่ :Interaction Plot ของปั จจัยร่วมทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตอบสนองทีร่ ะดับนัยสาคัญ
0.05
รูปที่ 3: ผลการวิเคราะห์ ANOVA การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป 2 ระดับ 5 ปั จจัย

ส่วนอิทธิพลของปั จจัยความดัน ของน้ าที่ใช้ฉีดมีอิทธิพลของ
ปั จจัยหลักต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนัยสาคัญ เท่านัน้ เมือ่ พิจารณาที่
ค่าความเชื่อมัน95% (ระดับนัยสาคัญ 0.05) โดยแสดงผลอิทธิพลของ
ปั จจัยหลัก (Main Effects Plot) ความดันของน้าทีใ่ ช้ฉดี ดังรูปที5่

โดยมีสมมติฐานของปั จจัยหลักคือ
H0:ปั จจัยหลักไม่มผี ลต่อค่าตัวแปรตอบสนอง
H1:ปั จจัยหลักมีผลต่อค่าตัวแปรตอบสนอง
และมีสมมติฐานของปั จจัยร่วมคือ
H0: ปั จจัยร่วมไม่มผี ลต่อค่าตัวแปรตอบสนอง
H1:ปั จจัยร่วมมีผลต่อค่าตัวแปรตอบสนอง
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนในตารางที่ 3สามารถสรุปได้ว่า
ทีค่ ่าความเชื่อมัน 95% มี 4ปั จจัยที่มอี ิทธิพลของปั จจัยร่วมต่อตัวแปร
ตอบสนองอย่ า งมีนัย ส าคัญ (P-Value น้ อ ยกว่ า 0.05) คือ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูหวั ฉีด ระยะในการวัดค่า ทิศทางในการฉีด และ
จ านวนของหัว ฉี ด ต่ อ พื้ น ที่ โ ดยแสดงผลอิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ร่ ว ม
(Interaction Plot) ในรูปที่ 4a-4c

รูปที5่ :Main Effects Plot ของปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตอบสนองทีร่ ะดับนัยสาคัญ
0.05

โดยสรุ ป แล้ว เมื่อ พิจ ารณาจากรูป ที่ 4 และรูป ที่ 5 ระดับ ที่
เหมาะสมของแต่ล ะปั จจัย ที่ค วรใช้ในการทดสอบระดับของปั จจัย ใน
ขัน้ ตอนต่อไปเพือ่ ให้มคี ่าตัวแปรตอบสนองมากทีส่ ุดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3:การเลือกระดับของปั จจัยจากผลการคัดกรองปั จจัย
ปั จจัย
Pressure (บาร์)
Diameter (มิลลิเมตร)
Distance (มิลลิเมตร)
Direction
Nozzle No. (หัว/0.72 ตารางเมตร)
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ระดับที่เลือก
7
3
10
ตามการไหล
3

และนาผลจากตารางที่ 3 มากาหนดระดับของปั จจัยทีจ่ ะใช้ใน
การทดสอบระดับของปั จจัยโดยการทดลองในขัน้ ต่อไปดังตารางที4่
ตารางที่ 4:ระดับปั จจัยสาหรับการทดลองเชิงแฟคทอเรียลกรณีทวๆ
ั ่ ไป
เพือ่ หาระดับของปั จจัยทีเ่ หมาะสม
ปั จจัย
Pressure (บาร์)
Diameter (มิลลิเมตร)
Distance (มิลลิเมตร)
Direction
Nozzle No. (หัว/0.72 ตาราง
เมตร)

Low
(1)
6
2
10
2

Medium
(2)
2.5
455
ตามการไหล
-

High
(3)
7
3
900
3

รูปที7่ :Interaction Plot ของปั จจัยร่วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดกับระยะการ
วัดค่าด้วยทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตอบสนองที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ในรูปที7่ พบว่า การใช้ขนาดของหัวฉีดทีร่ ะดับ 2 หรือขนาด
2.5 มิลลิเมตร มีแนวโน้มจะทาให้ค่าตอบสนองมีค่าสูงกว่าการใช้ขนาด
ของหัวฉีดในระดับอื่น และพบว่า การวัดค่าที่ระยะ 10 มิลลิเมตร มี
แนวโน้มทีจ่ ะทาให้ค่าตอบสนองมีค่าสูงกว่าระยะทีไ่ กลออกไป

4.5)ทดลองหาระดับของปั จจัยทีเ่ หมาะสม โดยการทดลองแบบกรณี
ทัวๆ
่ ไป (General Factorial)
การทดลองหาระดับของปั จจัยที่เหมาะสม ทาขึ้นเพื่อทดสอบ
อิทธิพลของปั จจัยที่ค่าใกล้เคียงค่าขอบเขตระดับของปั จจัยทีพ่ จิ ารณา
ในขันตอนการคั
้
ดกรองปั จจัย โดยใช้ค่าระดับของปั จจัยในตารางที่ 4ใน
การทดลองแบบแฟคทอเรีย ลทกรณีทวๆ
ั ่ ไป2รอบการทดลอง และ
ได้ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจากโปรแกรม Minitab 17 ดังรูปที่ 6
โดยปั จจัย ทิศ ทางในการฉีด ถู กกาหนดให้มรี ะดับเดีย ว ดัง นัน้ จะไม่
นามาพิจารณาในตารางนี้ดว้ ย

สาหรับปั จจัย อื่น ๆ ได้แก่ ความดัน ของน้ าที่ฉีด และจานวน
หัวฉีดต่อพื้นที่ พบว่ามีค่า P-Valueมากกว่าระดับนัยสาคัญทีพ่ จิ ารณา
ทาให้สามารถสรุปได้ว่า ทีก่ ารเปลี่ยนแปลงระดับของปั จจัย ดังกล่าวดัง
ตารางที่ 4 ไม่มนี ยั สาคัญต่อตัวแปรตอบสนองทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
4.6)กาหนดระดับของปั จจัยจากผลการทดลองและทดสอบยืนยันระดับ
ทีเ่ หมาะสม
จากขัน้ ตอนการคัดกรองปั จจัย อาจพิจารณาระดับที่เหมาะสม
ของปั จจัยประกอบกับการพิจารณาด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
ของความดันของน้าทีฉ่ ดี และจานวนหัวฉีดต่อพืน้ ที่ โดยให้ค่าความดัน
ของน้ าที่ฉีดอยู่ท่ี 6 บาร์ เนื่องจากจะทาให้อตั ราการไหลของน้ าลดลง
ทาให้ล ดการใช้น้ า ได้ รวมทัง้ เลือ กจ านวนหัว ฉีด ต่ อ พื้น ที่จ านวน 2
หัวต่อพืน้ ที่ 0.72 ตารางเมตรเพือ่ ลดการใช้น้ าด้วยเช่นกัน โดยสามารถ
สรุประดับของปั จจัยทีเ่ ลือกหลังจากการทดลองทัง้ สองขัน้ ตอนดังตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5: ผลการคัดเลือกระดับทีเ่ หมาะสมของแต่ละปั จจัยจากการ
ทดลอง

รูปที่ 6:ผลการวิเคราะห์ ANOVA การทดลองแฟคทอเรียลทัวๆ
่ ไป

ปั จจัย

การทดสอบระดับของปั จจัยโดยใช้ระดับของปั จจัย ตารางที่ 4
พบอิทธิพลของปั จจัยร่วมเฉพาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด กับ
ระยะการวัดค่าเท่านัน้ ดังนัน้ จึงจะพิจารณาระดับทีเ่ หมาะสมของปั จจัย
ระยะการวัดค่ า และขนาดเส้น ผ่ า ศูน ย์กลางของหัว ฉีด ที่อิท ธิพ ลของ
ปั จจัยร่วม

Pressure (บาร์)
Diameter (มิลลิเมตร)
Distance (มิลลิเมตร)
Direction
Nozzle No. (หัว/0.72 ตารางเมตร)

ระดับ
6
2.5
10
ตามการไหล
2

เมื่อ ทราบค่ า ระดับของปั จ จัย ที่เหมาะสมจากการทดลองดัง
ตารางที่ 5แล้ว ผู้ว ิจยั จึงน าค่ า ระดับของปั จจัย ในตารางที่ 5 ทาการ
ทดลองอีกซ้า 3ครัง้ เพื่อยืนยันผลการทาลองอีกครัง้ พบว่าทาให้มคี ่ า
ความแตกต่างของอุณหภูมกิ ่อนและหลังฉีดน้าเฉลีย่ 4.10องศาเซลเซียส
ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลองจากทัง้ สองขัน้ ตอนก่อนหน้า
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เช่น เดียวกัน ดังนัน้ หากเพิ่มหัว ฉีดให้มากขึ้น ก็อ าจไม่
ส่งผลทีแ่ ตกต่างจากการใช้หวั ฉีด 2 หัว

5)สรุปผลการทดลองและการวิ จารณ์
บทความนี้ ไ ด้น าเสนอการทดลองฉี ด ละอองน้ า ในการลด
อุณหภูมอิ ากาศ โดยใช้ความดันน้ าไม่เกิน 7 บาร์ เพื่อทดสอบปั จจัย 5
ปั จจัยในการติดตัง้ ระบบฉีดละอองน้ าแบบภายนอกเครื่องกังหันก๊าซ
ได้แ ก่ ความดัน ของน้ า ที่ฉี ด ระยะการฉี ด ความดัน ของน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด จานวนหัวฉีดต่อพื้นทีท่ ดลอง และทิศทาง
ในการฉีด โดยทาการทดลองในระดับห้องปฏิบตั กิ ารด้วยการใช้อุโมงค์
ลมอย่ างง่ายที่จาลองสภาวะการฉีดและระบบอากาศก่อ นเข้าเครื่อ ง
กังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้ าความร้อนร่วมกรณีศกึ ษา ในขัน้ การคัดกรอง
ปั จจัย โดยใช้การทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็ มรูปแบบ 2 ระดับ พบว่า
อิทธิพ ลของปั จจัย ร่ว มในปั จจัย ระยะการฉีดความดัน ของน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีด จานวนหัวฉีดต่อพื้นทีท่ ดลอง และทิศทาง
ในการฉีด และพบว่าปั จจัย ความดันของน้ าที่ฉีด มีอิทธิพลของปั จจัย
หลักต่อความแตกต่างของอุณหภูมกิ ่อน-หลังการฉีดละอองน้ า และใน
การทดลองหาระดับทีเ่ หมาะสมของปั จจัยพบว่า มีเฉพาะปั จจัยร่วมของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดกับระยะการวัดค่า ทาให้สามารถสรุป
ระดับของปั จจัยที่เหมาะสมสาหรับการติดตัง้ ระบบฉีดละอองน้ าความ
ดันต่าแบบฉีดภายนอกเครือ่ งกังหันก๊าซจากการทดลองได้ดงั ตารางที่ 5
และได้ท าการทดสอบยืน ยัน ผลระดับ ของปั จ จัย อีก ครัง้ โดย พบว่ า
สามารถทาให้อุ ณหภูมขิ องอากาศลดลงได้4.10 องศาเซลเซีย สโดย
พบว่า

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองพบปั จจัยสาคัญที่ส่ งผลต่อการ
ลดอุณหภูมขิ องอากาศโดยการฉีดละอองน้ าคือ ความชื้น สัมพัทธ์ใน
อากาศขณะที่ท ดลอง โดยการใช้ง านระบบนี้ จ ะสามารถส่ ง ผลให้
อุณหภูมขิ องอากาศลดลงได้มากขึ้นเมือ่ อากาศมีความชื้นต่ า (อากาศ
แห้ง) แต่การทดลองในบทความนี้ จะยังไม่นาปั จจัยความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศทีเ่ ป็ นตัวแปรทีก่ ารทดลองไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาพิจารณา
เนื่องจากการทดลองเป็ นการทดลองในระบบกึ่งเปิ ด คือใช้อากาศจาก
สภาวะบรรยากาศภายนอกในการทดลอง ดังนัน้ การศึกษาต่อ ไปใน
อนาคตอาจต้องทาการควบคุมสภาวะอากาศทีจ่ ะใช้ในการทดลอง เพื่อ
ทาให้ได้ผลลัพธ์ทม่ี คี วามน่ าเชื่อถือยิง่ ขึ้น รวมทัง้ การทดลองกับระบบ
จริงเพือ่ ยืนยันผลการทดลองต่อไป
6)กิ ตติ กรรมประกาศ
การทดลองในครัง้ นี้ ได้ร บั การสนับสนุ นจากโรงไฟฟ้ าความ
ร้อ นร่ว มกรณีศ ึกษา ในการใช้พ้นื ที่และทรัพ ยากรในการทดลอง ซึ่ง
ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากทุก ๆ หน่ วยงานในการให้คาปรึกษา
และข้อเสนอแนะในการทดลองด้วย
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 ความดันของน้าทีใ่ ช้ฉดี : ความดันที่ 6 และ 7 บาร์ส่งผลไม่
แตกต่างกัน จึงเลือกใช้งานที่ค วามดันน้ าที่ใช้ฉีด 6 บาร์
เพือ่ ลดการใช้น้า
 ขนาดเส้น ผ่ าศูนย์กลางของรูห วั ฉีด : พบว่าการใช้หวั ฉีด
ขนาด 2.5 มิลลิเมตร ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองสูงทีส่ ุด
จึงเลือกใช้งานหัวฉีดขนาด 2.5 มิลลิเมตร
 ระยะในการวัดค่า: พบว่าตัวแปรตอบสนองได้รบั อิทธิพล
ของปั จจัยมากทีส่ ุดทีร่ ะยะ 10 มิลลิเมตร ดังนัน้ จึงเลือกใช้
ระยะในการวัด ค่ า (ระยะในการติดตัง้ ห่ างจากชัน้ กรอง
อากาศชัน้ แรก) ที่ 10มิลลิเมตร ซึ่งอาจเกิดจากการทีเ่ ป็ น
จุดที่ความชื้น มากที่สุด ในระยะที่ใช้ในการทดลอง และมี
ระยะใกล้ทส่ี ุดก่อนการรวมตัวของละอองน้ าเป็ นหยดน้ าที่
ใหญ่ขน้ึ แล้วตกออกนอกระบบ
 ทิศทางในการฉีด: พบว่าทิศทางตามการไหลส่งผลต่อตัว
แปรตอบสนองสูงกว่า ดังนัน้ จึงเลือกใช้งานการฉีดน้ าตาม
ทิศทางการไหล
 จานวนของหัวฉีดต่อพื้นที่: พบว่าการใช้หวั ฉีด 2 และ 3
หัว ฉีด ส่ ง อิทธิพ ลของตัว แปรตอบสนองไม่แ ตกต่ างกัน
อย่างมีนัยสาคัญในระดับนัยสาคัญที่พจิ ารณา จึงเลือกใช้
เพียง 2 หัวฉีดต่อพื้นที่ 0.72 ตารางเมตรเพื่อลดการใช้น้ า
ทัง้ นี้อาจเกิดจากทีก่ ารใช้หวั ฉีด 2 และ 3 หัว มีอตั ราการ
ไหลของน้ าเกิ น มากกว่ า ปริ ม าณที่ อ ากาศต้ อ งการ
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การกาหนดมาตรฐานสาหรับการตัดสินใจสีลิปสติกด้วย
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บทคัดย่อ

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

งานวิจยั นี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (Attribute) แบบ
Gauge R&R เป็ นเครื่องมือการควบคุมกระบวนการตัดสินใจแบบข้อมูลนับ
เพื่อกาหนดเกณฑ์การยอมรับทีม่ มี าตรฐานใช้เป็ นขัน้ ตอนการตัดสินใจอนุมตั สิ ี
ของผลิตภัณฑ์ลปิ สติก ได้กาหนดแผนการทดลองโดยเลือกกลุ่มทดสอบ ได้แก่
กลุ่ ม พนั ก งานโรงงานกรณี ศึก ษา และกลุ่ ม ลู ก ค้ า โดยตัง้ ข้อ สมมติฐ าน
การศึกษาว่า ความสามารถในการให้ผลซ้า (Repeatability) และให้ผลซ้าอย่าง
ถูกต้อง (Reproducibility) ไม่แ ตกต่างกันของทุก กลุ่มที่ทาการทดสอบ การ
ทดสอบนี้ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ วิ ธี ก ารทดสอบการแยกเฉดสี ตาม ทฤษฏี ข อง
Fransworth-Munsell 100 hue เพื่อวัดความสามารถการตัดสินใจ เป็ นร้อยละ
ของการให้ผลซ้ า (%Repeatability) และร้อยละของการให้ผลซ้าและถูกต้อง
(%Reproducibility) ผลของการทดสอบได้น าค่า ความแปรปรวนของแต่ ล ะ
กลุ่มมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างกลุ่ ม โดยเทคนิค ANOVA ซึ่งเป็ น
เครื่องมือทีเ่ หมาะสมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบเป็ นกลุ่ม เมื่อได้ผล
ค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างระหว่างกลุ่ม จึงได้นาผลจากการวิเคราะห์โดย
ตัง้ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งเป็ นเกณฑ์มาตรฐาน
เบื้องต้น เป็ น ที่ย อมรับ ของผู้เ กี่ย วข้องดัง กล่ า วข้า งต้ น เพื่อ ใช้เ ป็ น เกณฑ์
มาตรฐานเบื้องต้นในการสรรหาพนักงาน สรุปได้ว่าร้อยละของการให้ผลซ้ า
สามารถตัง้ เป็ นมาตรฐานเบื้องต้นทีไ่ ม่ต่ ากว่า ร้อยละ 79.29 และร้อยละของ
การให้ผลซ้าและถูกต้อง สามารถตัง้ เป็ นมาตรฐานเบื้องต้นทีไ่ ม่ต่ ากว่า ร้อยละ
79.22
คาสาคัญ : Attribute Gauge R&R, Fransworth-Munsell, ANOVA,
ความสามารถในการให้ผลซ้า, ความสามารถการให้ผลซ้าและถูกต้อง

1) บทนา
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
่ ไม่สามารถหลีกเลี่ย ง
กิจกรรมในการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับข้อตกลงของลูกค้า ซึ่งถือ
เป็ นหน้าที่หลักของผู้บริหารฝ่ ายคุ ณภาพในการสร้างระบบการวัด ใน
กระบวนการผลิต การตรวจสอบโดยใช้เครื่อ งมือวัด และการวัดแบบ
ข้อมูล นับ ในแต่ละกระบวนการต้องกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ การ
ยอมรับให้สอดคล้องกันระหว่างผูต้ รวจสอบหลายคน และแต่ละครัง้ ของ
การตรวจสอบถูกต้องและซ้ากัน
การตรวจสอบคุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) ส่ ว นมากจะประสบ
ปั ญหาในการตัดสินใจของพนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ถ้าการตัดสินใจ
อนุมตั ิ “มากกว่าหรือน้อยกว่า” เกณฑ์ทล่ี กู ค้าต้องการ จะเป็ นปั จจัยให้ม ี
ของเสียในการผลิต ความสามารถและทักษะการตัดสินใจส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการยอมรับสินค้าของลูกค้า จะต้องมันใจว่
่ าพนักงานทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตัดสินใจด้านคุณภาพมีมาตรฐานที่
ยอมรับได้ คืออะไร "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" ให้เหมือนกัน น่ าเชื่อถือ มี
ทิศทางเดียวกัน
เพือ่ ให้แน่ใจว่า ความน่ าเชื่อถือของผลการตัดสินใจในขัน้ ตอน
การอนุมตั ิ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานการทาการตรวจสอบคุณภาพเชิงคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ ความสามารถในการให้ผ ลซ้ าและการให้ผ ลซ้ าและถูกต้อ ง
(Repeatability and Reproducibility: R&R) เป็ นเครื่อ งมือ ที่ส าคัญ
ส าหรับ การประเมิน ความแม่ น ย าของการวิเ คราะห์ ร ะบบการวัด
(Measurement System Analysis: MSA) แม้ว่ า มีก ารศึก ษา

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
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ความสามารถของการตัดสินใจทีเ่ ป็ นเรื่องธรรมดาทัวไปโดยเฉพาะใน
่
อุตสาหกรรมการผลิต การทา Gauge R&R ทีเ่ ป็ นแบบคุณลักษณะ แต่
การจัดทาให้เป็ น มาตรฐานของแต่ ล ะอุ ตสาหกรรมไม่ไ ด้ถูกจัดทาขึ้น
อย่ า งเป็ น ระบบ ไม่ส ามารถวัดเป็ น เกณฑ์ต ัว เลขที่ติดตามได้แ บบชี้
เฉพาะเจาะจงที่ช ดั เจน ส่ ว นมากจะใช้ว ิธีดูต ัว อย่ า งเทีย บ ซึ่งขึ้น กับ
สายตาแต่ ล ะคน และมัก จะมีข ้อ โต้ แ ย้ง กัน ในเรื่อ งเกี่ย วกับ ข้อ มู ล
คุณลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการทางานเกี่ ยวข้องกับสองคน
หรือมากกว่าในลักษณะเป็ นกลุ่ ม ในการตรวจสอบตัดสิน ใจคุ ณภาพ
ด้านคุณลักษณะ การประเมินผลการตัดสินใจ Gauge R&R สาหรับ
ข้อ มูล คุ ณลักษณะ (Attribute) งานวิจยั นี้ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานสาหรับการตัดสินใจการยอมรับการวัดแบบข้อมูลนับ
หรือข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute)

รูปที่ 1 แสดงรายการ Reject & Recall ของปี 2557 (2014)
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการยังไม่เคยมีการกาหนด
เป็ นตั ว เลขหรื อ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ต รวจตรวจสอบได้ ใ นบริ ษั ท
กรณีศกึ ษามาก่อนโดยการปฏิบตั งิ านอ้างอิงมาตรฐานของบุคคลเพียง
คนเดียว เมือ่ มีการเปลี่ยนพนักงานด้วยกรณีใดๆ ทาให้สนิ ค้าที่ผลิต มี
คุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ คยยอมรับ สาเหตุ ของปั ญหามา
จากความผัน แปรของการตัด สิน ใจ เช่ น ขัน้ ตอนการอนุ ม ัติส ี และ
ขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต

2) หลักการพืน้ ฐาน เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
การวิเ คราะห์ร ะบบการวัด แบบข้อ มูล นับ ของผลิต ภัณ ฑ์ใ น
อุ ต สาหกรรม ควรคัด เลือ กเครื่อ งมือ ใช้ ป ระเมิน การตัด สิน ใจของ
พนักงาน เพือ่ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement
System Analysis) แบบข้อมูลนับ (Attribute) ในอุตสาหกรรมผลิตถ้ามี
เกณฑ์ ใ นการตัด สิน ใจครบถ้ ว น เห็น ภาพชัด ความสามารถของ
กระบวนการเพิม่ ขึน้ ซึ่งสามารถจะนาไปศึกษาต่อเพื่อประยุกต์เข้ากับ
กระบวนการอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชนิ ด อื่ น ๆ [1] เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการลด
ของเสียในกระบวนการผลิต [1,2] ผลการประมวลการตรวจสอบแบบ
ข้อ มูล นั บ ของผลิต ภัณ ฑ์ เป็ นแนวทางการวิเ คราะห์ ร ะบบการวัด
(Measurement System Analysis) แบบข้อ มูล นับ [3] เพื่อ นาไป
ประยุกต์เป็ นตัวอย่าง เพื่อนาไปใช้ในการประเมิน เกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการตรวจสอบทีเ่ ป็ นข้อมูลคุณลักษณะแบบ
ข้อมูลนับ [4] โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ในมุมมองของการจัดการคุณภาพ
ในเชิงสถิติ [5] เป็ นเครื่องมือสร้างความเชื่อมันส
่ าคัญของงานบริหาร
คุณภาพ วิธวี เิ คราะห์นาเทคนิค Attribute Gauge R&R ด้วยวิธี
ANOVA เพื่อ หาความแปรปรวนของการตัด สิน ใจด้า นคุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จาเป็ นต้องมีคนทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
น้ อ ย กลุ่ มคนสองกลุ่ ม หรือ มากกว่ า [4,6] ผลที่ไ ด้จากการวิเ คราะห์
สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบที่มเี ทคโนโลยี
ขันสู
้ งและต้องมันใจว่
่ าจะสนองความต้องการของลูกค้าของบริษทั [6]

3.2) เตรียมตัวอย่างอ้างอิ ง และอุปกรณ์ ในการทดลอง
การควบคุ ม กระบวนการผลิต ขัน้ ตอนที่ส าคัญ คือ การ
ปรับแต่งสี (Mixing) ส่วนเรือ่ งการตรวจสอบคุณภาพ (สี) ประกอบด้วย
กลุ่มของช่างผสมสี กลุ่มพนักงานประกันคุณภาพ และกลุ่มลูกค้า ต้องมี
เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ บุคลากรผูต้ รวจสอบเพื่อตัดสินใจ
อนุมตั คิ ุณภาพสี ว่า “ผ่าน/ไม่ผ่าน” เป็ นการตรวจสอบแบบ Attribute ที่
ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการวัดความสามารถการตัดสินใจของการตรวจสอบ
จึงจาเป็ นต้องนาระบบการตรวจสอบ Attribute Gauge R&R [3] มาเป็ น
เครื่อ งมือ ในการวิเคราะห์ เพื่อ กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็ นตัว เลขที่
ยอมรับและตรวจติดตามได้ ดาเนินการดังต่อไปนี้
การคัดเลือกผูท้ ท่ี าการทดสอบ ดาเนินการแยกความสามารถการ
ใช้สายตา และความสามารถในการตัดสินใจ ในเรื่องสีของตัวอย่าง เมือ่
เทียบกับมาตรฐานโดยคัดเลือกให้ผทู้ ท่ี าการทดสอบมาจากผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วน
เกีย่ วข้องในการอนุ มตั ิส ี 5 คน (G1) ลูกค้าทีต่ ดั สินใจอนุ มตั สิ ี 4 คน
(G2) แผนกผลิตช่างผสมสี 5 คน (G3) และพนักงานประกันคุณภาพ 5
คน (G4) เพือ่ ยืนยันว่าบุคคลากรทีจ่ ะทาการทดสอบมีความสามารถใน
การแยกเฉดสีได้เหมือนกันทุกคน โดยการแยกเฉดสีมาตรฐาน 4 เฉดสี
คือ เหลือง แดง น้ าเงิน และเขียว ตัวอย่างละ 7 เฉดสีตามมาตรฐานสี
Pantone เพือ่ ยืนยันความสามารถการแยกเฉดสี
การเตรียมสี “ตัวอย่างอ้างอิง ” มาตรฐานที่ยอมรับต้องได้การ
อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจทัง้ จากฝ่ ายโรงงานและฝ่ ายลูกค้า และตัวอย่างจาก
กระบวนการผลิต เพื่อ น ามาเป็ นตัว อย่ า งอ้ า งอิ ง ส าหรับ ทดสอบ
ความสามารถในการตัดสินใจ 40 ชิน้ โดยกาหนดให้มตี วั อย่างทีเ่ หมือน
สีมาตรฐานทุกประการ 22 ชิ้น และสีท่ใี กล้เคีย งแต่ย อมรับ ไม่ได้เมื่อ
เทียบกับตัว อย่ างมาตรฐาน 18 ชิ้น [3] จากนัน้ ต้องมาดาเนินการให้
ตรวจสอบตัว อย่ า งเทีย บกับ มาตรฐาน ความสามารถในการวัด ซ้ า
(Repeatability) และ ความสามารถในการให้ ผ ลซ้ า และถู ก ต้ อ ง

3) ระเบียบวิ ธีวิจยั วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั เครื่องมือ/วิ ธีการ
3.1) ศึกษาวิ เคราะห์ระบบการวัด การตัดสิ นใจ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาจากปั ญหาทีไ่ ด้รบั การร้องเรียนจาก
ลูกค้า และในสภาพการตลาดทีม่ กี ารแข่งขันสูงเช่นนี้ ลูกค้ามีทางเลือก
ในการซื้อสินค้ามากขึ้น ส่วนเรื่องสินค้าที่ได้รบั การร้องเรียนจากทาง
ลูกค้านัน้ คือปั ญหาคุณภาพเกีย่ วข้องกับสีของผลิภณ
ั ฑ์ประเภทลิปสติก
ทีเ่ ป็ นปั ญหาอันดับแรก สีไม่ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้กบั ลูกค้ามี
จานวนมากขึน้ ทาให้เสียโอกาสทางการค้า และไม่ได้รบั ความเชื่อถือใน
กระบวนการอนุมตั สิ ลี ปิ สติก สามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากข้อมูลแสดง
ภาพรวม ของปั ญหาทีพ่ บมากทีส่ ุดคือสินค้าประเภท Lipstick ดังรูปที่ 1

205

(Reproducibility) โดยทุกคนจะต้องทาการวัดซ้า 3 ครัง้ ให้ระยะห่างแต่
ละครัง้ 1-2 วัน ผลทีไ่ ด้จากการทดสอบนาค่าทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ระบบการ
วัด ใช้เทคนิค ANOVA โดยวิธตี งั ้ สมมติฐาน (Null Hypothesis Test
Analysis)
ตัง้ สมมติฐานของการศึกษา
H0 ความสามารถในการให้ผลซ้าและให้ผลซ้าอย่างถูกต้องไม่
แตกต่างกันของทุกกลุ่มทดสอบ
H0:
H1 ความสามารถของกลุ่มทีท่ ดสอบ มีความแตกต่างอย่างน้อย
1 กลุ่มในการให้ผลซ้าและให้ผลซ้าและถูกต้อง
H1: 1 ≠ 2
3.3) การจัดทาการทดลอง
3.3.1) ทวนสอบเรือ่ งตาบอดสี และความสามารถการแยกเฉดสี
คัดเลือกผู้เข้ารับการทดสอบจาก กลุ่มของช่างผสมสี กลุ่ม
พนักงานประกันคุณภาพ กลุ่มของพนักงานทีไ่ ม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการ
ตัดสินใจอนุมตั สิ ี และกลุ่มลูกค้า ดาเนินการทดสอบเฉดสี เหลือง เขียว
น้ าเงิน และแดง ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น จากแผ่นมาตรฐาน Pantone
ตัดมีขนาดเท่ากับชิน้ มาตรฐานทีท่ าการทดสอบ (เพื่อควบคุมขนาดของ
ตัวอย่าง และพื้นที่การมอง) ผลทีจ่ ะต้องผ่านการทดสอบ คือต้องแยก
เฉดสีได้ครบถ้วนตามเวลาทีก่ าหนด ผลการทดสอบของพนักงาน ต้องมี
คะแนนเต็ม 100% จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบนี้
3.3.2) การทดสอบการให้ผลซ้า (Repeatability) และการให้ผลซ้าและ
ถูกต้อง (Reproducibility) ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.การทดสอบโดยให้ผู้ถูกทดสอบทาการดูต ัวอย่ างอ้างอิง
เทียบกับตัวอย่างมาตรฐานทีเ่ ตรียมไว้ โดยกาหนดให้มจี านวนตัวอย่าง
อ้างอิงทีเ่ ป็ นสีมาตรฐานรุ่นผลิตเดียวกันกับมาตรฐานอ้างอิง เป็ นชิน้ งาน
ทีม่ สี ยี อมรับ จานวน 22 ชิน้ และสีทไ่ี ม่ยอมรับ จานวน 18 ชิ้น ตัวอย่าง
ของสี ผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้น (Bulk) ใส่ในภาชนะทีม่ ขี นาดเท่าๆ กันทุกชิ้น
ทาหมายเลขลงบันทึก ลักษณะ และค่าอ้างอิงของการยอมรับแยกไว้
2.ควบคุมการทดสอบภายใต้สภาวะที่ควบคุมทัง้ พื้น ที่ การ
มองเห็น ระยะการมอง และเวลา
3.การทดสอบต้องให้ผทู้ ท่ี าการทดสอบตัดสินใจจากตัวอย่าง
เดียวกัน 3 ครัง้ โดยเว้นระยะห่างของการทดสอบไม่น้อยกว่า 1-2 วัน
4.การบันทึกผลการทดสอบให้ผู้ควบคุมการทดสอบบันทึก
ในใบรายงานผลโดยกาหนดสัญลักษณ์ Y, N โดยทีร่ วบรวมผลทีไ่ ด้
ของแต่ละคนในกลุ่มไปทดสอบการกระจายแบบปกติ ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
0.05 (ระดับความมันใจ
่ 95%) โดยใช้ค่า P-Value ได้ผลดังรูปที่ 2 และ
3

รูปที่ 3 ทดสอบการกระจายของแต่ละกลุม่ ทีท่ ดสอบ (%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 ติ
%Repeatability และ %Reproducibility ไปทาการวิเคราะห์หาค่าความ
แปรปรวนด้วยเทคนิค ANOVA
3.3.3) วิเคราะห์ผลการทดลอง
ผลการทดสอบของพนักงานทุกคนในแต่ละกลุ่มต้องนาไป
ประมวลผล โดยผ่านการรวบรวมผลการตัดสินใจ เทียบกับตัวอย่าง
มาตรฐาน เมือ่ การตัดสินใจภายใต้เงือ่ นไขสภาพแวดล้อมทีค่ วบคุม คือ
ระยะห่างคงทีต่ รวจสอบภายในตูแ้ สง (Color Booth)
ผลการทดลองได้นาไปวิเคราะห์ตามเทคนิคการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ของ %Repeatability และ %Reproducibility ด้วย
ANOVA เพือ่ หาค่า Fคานวณ เปรียบเทียบกับ Fวิกฤต โดย
เปรียบเทียบ ทุกกลุ่มทีศ่ กึ ษา
4) ผลการวิ จยั และการวิ เคราะห์ผลการทดลองการศึกษาในครังนี
้ ้
ต้องการศึกษาผลของการตัดสิ นใจอนุมตั ิ สีลิปสติ กและการ
วิ เคราะห์ค่าที่ยอมรับได้ในระดับความมันใจ
่ 95% หรือที่ ค่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05
4.1) การวิ เคราะห์ผลการทดลอง
G1
82.50
77.50
62.50
77.50
72.50

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ% Repeatability ของแต่ละกลุ่ม
G2
G3
G4
77.50
90.00
75.00
82.50
75.00
77.50
90.00
85.00
87.50
92.50
80.00
72.50
92.50
90.00

ตารางที่ 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

ผลการทดสอบของ %Repeatability ดังตารางที่ 1 และ
%Reproducibility ดังตารางที่ 2 ได้ดาเนินการวิเคราะห์เพือ่ ประมวลผล
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยเทคนิค ANOVA
รูปที่ 2 ทดสอบการกระจายของแต่ละกลุม่ ทีท่ ดสอบ (%Repeatability)
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4.1)การคานวณวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขอการตัดสินใจด้วย
เทคนิค ANOVA
นาค่า %Repeatability และ %Reproducibility ในการคานวณ
ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ ANOVA ผลของการคานวณทัง้ 4 กลุ่ม จะได้
จากแทนค่าต่างๆ ลงในตารางเพื่อหาค่า F (การหา ANOVA: Single
Factor 4 Groups) %Repeatability ผลการวิเคราะห์ค่า F ทัง้ 4 กลุ่ม
ให้ผล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่า F ใน %Repeatability ทัง้ 4 กลุ่ม
Source
of SS
df MS
F
variation
Between groups
359.2598 3 119.7532 2.19
Within groups
819.6875 15 54.6458
Total
1178.9473 18

สรุปผลการทดลองเมือ่ ตัดกลุ่มที่ 1 ออก จะให้ค่า Fคานวณ
น้อยกว่า Fวิกฤต ทัง้ %Repeatability และ %Reproducibility
4.2) นาผลทีไ่ ด้จากการทดสอบจากหลักการในตารางที่ 5 โดยการนา
ผลการทดสอบดัง กล่ า วของ 3 กลุ่ ม (ตัด กลุ่ มที่ 1 ออก) ที่เ หลือ ไป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Minitab ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผล
การทดลองสามารถสรุ ป ได้ เ ป็ นตาราง %Repeatability
และ
%Reproducibility ได้ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางสรุปผล %Repeatability และ %Reproducibility ที่
ระดับความเชือ่ มัน่ 95%
%Repeatability
ค่า P-Value
0.167
Mean
83.393
St.Dev.
7.112
95% Confidence Interval
for Mean
79.286 - 87.499
95% Confidence Interval
for Median
77.371 - 90.00
95% Confidence Interval
for St.Dev.
5.156 - 11.458

เมือ่ เปิ ด Fวิกฤต.05,3,15 เปิ ดจากตาราง Degree of freedom
ของ F-Table จะได้ค่ า Fวิก ฤต .05,3,15 = 3.29 แต่ ผ ลการคานวณ
F.05,3,15=2.19 ผลการคานวณ ค่า F คานวณน้อยกว่าค่า F วิกฤต (F
ค านวณ < F วิก ฤต ) จึง ไม่ ส ามารถปฏิเ สธ H0 แสดว่ า
%Repeatability ของทัง้ 4 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
แต่ เ มื่อ วิเ คราะห์ ผ ลของความสามารถในการวัด ซ้ า และ
ถูกต้อง (%Reproducibility) ผลการวิเคราะห์ค่า F %Reproducibility 4
กลุ่ม จะได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่า F ใน %Reproducibility ทัง้ 4 กลุ่ม
Source of variation
Between groups
Within groups
Total

SS
5111.42
470.25
5581.67

df
3
15
18

MS
1703.8073
31.3501

df

MS

F

Between groups
Within groups
Total

8.59
365.05
373.64

2
11
13

4.2939
33.1865

0.13

77.919 - 85.206
3.887 - 8.637

5) สรุปผลการวิ จยั
ผลของการวิจยั ในครัง้ นี้นาค่าความแปรปรวนของการตัดสินใจ
%Repeatability และ %Reproducibility มาวิเ คราะห์ ด้ว ยเทคนิ ค
ANOVA จากสมมติฐ าน H0 (Null Hypothesis) ที่ต ัง้ ไว้ว่ า
%Repeatability และ %Reproducibility ไม่แตกต่างกันทัง้ 3 กลุ่ ม
(หลังจากตัด G1) กล่าวคือ การคัดเลือกผูท้ ผ่ี ่านการทดสอบตามวิธวี จิ ยั
ทัง้ กลุ่มลูกค้า (G2) กลุ่มพนักงานประกันคุณภาพ (G3) และช่างผสมสี
(G4) ที่ ม ี อ านาจในการอนุ มัติ ส ี ล ิ ป สติ ก มี %Repeatability และ
%Reproducibility ไม่แตกต่ า งกัน และสามารถก าหนดเป็ น เกณฑ์
มาตรฐานเบือ้ งต้น โดยมีค่าเฉลีย่ ของทัง้ สามกลุ่มอยู่ท่ี %Repeatability
= 83.39 % และค่า %Reproducibility = 82.32 %
ผลการศึกษานี้ ให้ผ ลเป็ น ที่น่ า พอใจ เพราะสามารถกาหนด
เกณฑ์ มาตรฐานเบื้อ งต้น ในการมอบหมายให้ผู้ท่รี ับ ผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบระเบียบ ซึ่งได้รบั การยอมรับจากผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ าย
ฝ่ ายพัฒนาบุค ลากรจะใช้เป็ น เกณฑ์มาตรฐานเบื้อ งต้น นี้ไ ป
ดาเนินการสรรหาพนักงาน และนาเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นนี้ใช้ในการ
ทวนสอบพนั ก งานด้ า นความสามารถในการตัด สิน ใจเรื่อ งสีข อง
พนักงานว่า %Repeatability และ %Reproducibility ยังอยู่ในเกณฑ์

Fวิกฤต.05,3,15 เปิ ดจากตาราง Degree of freedom ของ FTable Fวิกฤต.05,3,15 = 3.29 แต่ผลการคานวณ F.05,3,15= 54.35 ผล
การคานวณ ค่า F คานวณ มากกว่าค่า F วิกฤต (F คานวณ > F
วิกฤต ) จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า มีขอ้ มูลอย่างน้อย 1
คู่ทแ่ี ตกต่างกัน หมายถึง ความสามารถในการให้ผลซ้าและถูกต้องของ
ทัง้ 4 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
การทดสอบได้ลองตัดแต่ละกลุ่มออก ท้ายทีส่ ุดได้ผลว่า การ
ทีเ่ กิดค่า Fคานวณ มีค่าน้อยกว่า Fวิกฤต คือการตัดกลุ่มที่ 1 เพียงกลุ่ม
เดียว จะให้ผล ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่า F ใน %Reproducibility ทัง้ 3 กลุ่ม
SS

79.221- 85.412

จากผลการทดลอง แสดงว่า ถ้าพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ตัดสินใจตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะต้องมีเกณฑ์การทดสอบเรื่อง
ร้อยละความสามารถในการตรวจซ้า (%Repeatability) อยู่ท่ี 79.29 %
(One
Tailed) และควรมีเ กณฑ์ ใ นการทดสอบเรื่ อ ง ร้ อ ยละ
ความสามารถในการตรวจสอบซ้าและถูกต้อง (%Reproducibility) อยู่ท่ี
79.22 % (One Tailed) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%

F
54.35

Source of variation

%Reproducibility
0.202
82.316
5.361

Fวิกฤต.05,2,11 เปิ ดจากตารางจะได้ค่า Fวิกฤต.05,2,11 = 3.98
แต่ผลการคานวณ F.05,2,11= 0.13 ผลการคานวณ ค่า F คานวณ น้อย
กว่าค่า F วิกฤต (F คานวณ < F วิกฤต) จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0
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มาตรฐานทีย่ อมรับได้ เพื่อยืนยันสมรรถภาพการทางานของพนักงาน
อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ และการนาเกณฑ์มาตรฐานเบือ้ งต้นนี้มาใช้แล้ว ทาให้
สมรรถภาพพอที่จ ะสามารถน ามาใช้ก ับ การตัด สิน ใจแบบอื่น ๆอีก
อย่างไร
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การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้ าแรงสูง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ของผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูง ของ
บริ ษั ท ก รณี ศึ ก ษ า โ ดย ท า ก า รแบ่ ง ก ลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต า ม หลั ก ABC
Classification พบว่า สินค้าทีม่ มี ลู ค่ายอดขายรายปี สูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม
A คือ High voltage surge arrester 21kV, Transformer 1 phase 30kVA
22kV และ High voltage surge arrester 24kV ตามลาดับ จากนัน้ ทาการ
วิเคราะห์การจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อปรับปรุงนโยบายการสังซื
่ ้อทีเ่ หมาะสม
กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของลูกค้าทีไ่ ม่แน่นอน โดยใช้
วิธีซิล เวอร์ -มีล (Silver-Meal Algorithm: SM) และวิธีแ ว็ก เนอร์ -วิท ทิน
(Wagner-Whitin Algorithm: WW) ผลการวิจยั พบว่า วิธกี ารสังซื
่ ้อสินค้าคง
คลังทีเ่ หมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เป็ นนโยบายขนาดรุน่ การสังแบบแว็
่
ก
เนอร์-วิททิน (WW) สามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมได้ถงึ
ร้อยละ 47.40, 39.14 และ 64.24 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการ
จัดการสินค้าคงคลังในปั จจุบนั
คาสาคัญ: การจัดการสินค้าคงคลัง, อุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูง , ขนาดรุ่นการสังที
่ ่
ประหยัด, ซิลเวอร์-มีล, แว็กเนอร์-วิททิน

บริษทั กรณีศกึ ษา ประกอบธุรกิจประเภท ผลิต และให้บริการ
ติดตัง้ บารุงรักษา อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าแรงสูง และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าในระบบ
จาหน่ า ย จากวิส ัย ทัศ น์ ข องผู้บ ริห าร บริษัท กรณีศ ึก ษาจึง ได้ก่ อ ตัง้
หน่ ว ยงานธุ ร กิจ ซื้อ มาขายไป เพื่อ จัด จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการคลังสินค้าด้วย
เนื่ อ งจากผลิต ภัณ ฑ์ ป ระเภทอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ลี ูกค้าเฉพาะกลุ่ม และมีผู้ผลิตหลาย
ราย ท าให้ ก ลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ป ระเภทนี้ มีก ารแข่ ง ขัน สู ง ดัง นั ้น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ จึง
เป็ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบทางการค้า
จากการศึกษาปั ญหาพบว่า ประเภท และปริมาณสินค้าคงคลัง
ที่จดั เก็บไม่ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของลูกค้า สิน ค้าบางชนิด มี
ปริมาณคงคลังสูง ทาให้เกิดต้นทุนจมในสินค้าคงคลังจานวนมาก หาก
เก็ บ ไว้ จ นเกิ น อายุ ก ารใช้ ง าน จะส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการใช้งาน ในขณะทีส่ นิ ค้าชนิดอื่นประสบภาวะสินค้าขาด
มือ ทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสในการทากาไร เนื่องจากไม่สามารถส่ง
มอบสินค้าให้ลกู ค้าได้ตามกาหนด รวมทัง้ สูญเสียลูกค้าในระยะยาวได้
การศึกษานี้จงึ มีแนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังให้
มีปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะตอบสนองอุปสงค์
ของลูกค้าทีไ่ ม่แน่นอนได้ เพื่อกาหนดปริมาณการสังซื
่ ้อ รอบการสังซื
่ ้อ
จุดสังซื
่ ้อ และระดับสินค้าคงคลังสูงสุดทีเ่ หมาะสม ทีส่ ามารถลดต้นทุน
การจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

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 WagnerWhitin 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.

2) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้แบ่งรายละเอียดของขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1) จาแนกสิ นค้าคงคลังด้วยระบบ ABC [1-2]
น าข้อ มูล ราคาขายและยอดขายสิน ค้า ตัง้ แต่ เดือ นมกราคม
2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 มาคานวณหามูลค่ายอดขายเฉลีย่ รายปี
ของสินค้าแต่ละประเภท และทาการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามหลัก ABC
Classification โดยผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ใน Class A มีสดั ส่วนยอดขายเฉลีย่
รวมต่ อ เดือ นสะสมอยู่ ท่ีร้อ ยละ 80.58 ซึ่ ง มีผ ลิต ภัณ ฑ์ ท ัง้ หมด 14
รายการ จากนัน้ เลือกผลิตภัณฑ์ท่มี ยี อดขายเฉลี่ย รวมต่อเดือนสูงสุ ด

Keywords: Inventory management, Power distribution equipment,
Economic order quantity, Silver-meal, Wagner-whitin

1) บทนา
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จานวน 3 รายการ มาศึกษา ได้แก่ High voltage surge arrester
21kV, Transformer 1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge
arrester 24kV ตามลาดับ

ตารางที่ 2: ค่า C และ H ของผลิตภัณฑ์ตวั อย่างกรณีศกึ ษา 3 รายการ
ลาดับ
1
2
3

2.2) คานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวน (Variability
Coefficient: VC) [3]
ค า น ว ณ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ค์ ว า ม แ ป ร ป ร ว น ( Variability
Coefficient: VC) ของผลิตภัณฑ์ทงั ้ 3 รายการ ตามสมการที่ 1
𝑉

𝑉

𝑉
𝑉

𝑉𝑉

𝑉

𝑉

H (บาท/
หน่วย/เดือน)
28.33
473.53
20

ตารางที่ 3: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังตามวิ
่
ธปี ั จจุบนั ของ
ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV

(1)

𝑉

ตารางที่ 1: ค่า VC ของผลิตภัณฑ์ตวั อย่างกรณีศกึ ษา 3 รายการ
ผลิ ตภัณฑ์
High voltage surge arrester 21kV
Transformer 1 phase 30kVA 22kV
High voltage surge arrester 24kV

High voltage surge arrester 21kV
Transformer 1 phase 30kVA 22kV
High voltage surge arrester 24kV

C (บาท/
หน่วย)
1,700
28,412
1,200

2.3.1) วิธปี ั จจุบนั

โดยที่ n คือ จานวนช่วงเวลา di คือ ความต้องการในแต่ละ
ช่วงเวลา 𝑉 คือ อัตราความต้องการเฉลี่ยต่ อช่วงเวลา ทัง้ นี้ กาหนดให้
ความต้องการรายเดือน ตัง้ แต่มกราคม 2557 ถึงมิถุนายน 2559 เป็ น di
n เป็ น 30 เดือน และ 𝑉 เป็ น 970 หน่ วย ดังนัน้ ค่า VC ของ High
voltage surge arrester 21kV คานวณได้ ดังนี้

ลาดับ
1
2
3

ผลิ ตภัณฑ์

t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

1,632
1,514
1,357
1,124
1,266
1,121
868
434
405
452
6
48
10,227

2,032
1,514
1,357
1,124
1,266
1,121
868
434
405
452
6
48
10,627

2,032
1,914
1,757
1,524
1,666
1,521
1,268
834
805
852
406
448

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

1,216
1,157
1,079
962
1,033
961
834
617
603
626
403
424

34,453
32,782
30,558
27,257
29,268
27,214
23,630
17,482
17,071
17,737
11,418
12,013
280,883

574
574
574
574
574
574
574
574
574
574
574
574
6,888

จากตารางที่ 3 t คือ เดือ น Dt คือ ความต้อ งการ Qt คือ
ปริมาณการสัง่ Bt คือ สินค้าคงคลังต้นงวด Et คือ สินค้าคงคลังปลาย
งวด At คือ สินค้าคงคลังถัวเฉลีย่ Ht คือ ค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้า
และ St คือ ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้า
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV มี
ค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 280,883 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 6,888 บาท และค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวมราย
ปี เป็ น 287,771 บาท

ค่า VC
0.36
0.86
0.50

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลิต ภัณฑ์ทงั ้ 3 รายการ มีค่ า VC
มากกว่า 0.20 ทุกรายการ แสดงว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลาไม่คงที่
2.3) กาหนดขนาดรุ่นการสั ่งสิ นค้าที่ เหมาะสม
นาความต้องการจริงของลูกค้าในเดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
ธันวาคม 2559 มาคานวณต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังโดยรวม โดย
ใช้ ว ิธีซิล เวอร์ -มีล (Silver-Meal Algorithm: SM) และวิธีแ ว็ก เนอร์ วิททิน (Wagner-Whitin Algorithm: WW) เปรียบเทียบกับวิธปี ั จจุบนั
ของบริษทั กรณีศกึ ษา เพือ่ ทาการเลือกนโยบายการจัดการสินค้าคงคลัง
ทีเ่ หมาะสม และคานวณหาค่าปริมาณการสังสิ
่ นค้าต่อครัง้ ที่เหมาะสม
สาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังโดยรวม ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ในการสังสิ
่ นค้า (Ordering cost: S) คานวณจากค่าใช้จ่ายในการสัง่
การจัด ท าเอกสาร การด าเนิ น การ รวมเป็ น 574 บาทต่ อ ครัง้ และ
ค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้า (Holding cost: H) คานวณจากร้อยละ
1.67 ต่อเดือน (ร้อยละ 20 ต่อปี ) ของต้นทุนสินค้าต่อหน่ วย (Unit cost:
C) สรุปดังตารางที่ 2

ตารางที่ 4: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังตามวิ
่
ธปี ั จจุบนั ของ
ผลิตภัณฑ์ Transformer 1 phase 30kVA 22kV
t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

51
51
18
0
5
13
2
33
157
17
2
0
349

61
51
18
0
5
13
2
33
157
17
2
0
359

61
61
28
10
15
23
12
43
167
27
12
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

36
36
19
10
13
17
11
27
89
19
11
10

16,810
16,810
8,997
4,735
5,919
7,813
5,209
12,549
41,908
8,760
5,209
4,735
139,454

574
574
574
0
574
574
574
574
574
574
574
0
5,740

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลิต ภัณฑ์ Transformer 1 phase
30kVA 22kV มีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 139,454

210

บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 5,740 บาท และค่าใช้จ่าย
วัสดุคงคลังรวมรายปี เป็ น 145,194 บาท

เดือน
ที่สงั ่

ครอบคลุม
เดือนที่

Q
(หน่วย)

H
(บาท)

S
(บาท)

TC
(บาท)

K(m)
(บาท)

6

ตารางที่ 5: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังตามวิ
่
ธปี ั จจุบนั
ของผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 24kV

7

6
6, 7
7
7, 8
8
8, 9
9
9, 10
10
10, 11
10, 11, 12

1,121
1,989
868
1,302
434
839
405
857
452
458
506

15,895
52,785
12,297
30,742
6,148
23,375
5,752
24,962
6,403
6,658
10,058

574
574
574
574
574
574
574
574
574
574
574

16,469
53,359
12,870
31,315
6,722
23,949
6,325
25,535
6,977
7,232
10,632

16,469
26,679
12,870
15,658
6,722
11,974
6,325
12,768
6,977
3,616
3,544

t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

958
156
535
735
680
239
495
304
218
451
0
0
4,771

1,358
156
535
735
680
239
495
304
218
451
0
0
5,171

1,358
556
935
1,135
1,080
639
895
704
618
851
400
400

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

879
478
668
768
740
520
648
552
509
626
400
400

17,580
9,560
13,350
15,350
14,800
10,390
12,950
11,040
10,180
12,510
8,000
8,000
143,710

574
574
574
574
574
574
574
574
574
574
0
0
5,740

จากตารางที่ 5 พบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ High voltage surge
arrester 24kV มีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 143,710
บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 5,740 บาท และค่าใช้จ่าย
วัสดุคงคลังรวมรายปี เป็ น 149,450 บาท
2.3.2) วิธซี ลิ เวอร์-มีล (Silver-Meal Algorithm: SM)
วิธีซิล เวอร์ -มีล [1, 3-4] เป็ น เทคนิ ค ที่พ ยายามจะท าให้
ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังสะสมต่อช่วงเวลาต่าทีส่ ุด ถ้าให้ K(m) คือค่าใช้จ่าย
รวมต่ อ หน่ ว ยเวลาในการก าหนดขนาดรุ่ น การสัง่ ครอบคลุ ม ความ
ต้องการช่วงเวลาที่ 1 ถึง m ดังนัน้ เราจะคานวณค่า K(m) ได้ดงั สมการ
ที่ 2 ดังนี้
𝑉𝑉

𝑉

𝑉

𝑉
𝑉

𝑉𝑉 𝑉

(2)

โดยที่ m คือ จานวนช่วงเวลาทีค่ รอบคลุมความต้องการทีส่ งั ่
ซึ่งจะเริม่ นับหนึ่งเมือ่ ขึน้ รอบการสังใหม่
่
และ 𝑉𝑉 คือ วัสดุคงคลังถัวเฉลี่ย
ต้นงวดและปลายงวดในช่วงเวลา k เราจะหยุดสะสมความต้องการเมือ่
𝑉𝑉
𝑉 𝑉 สามารถคานวณหาตารางการออกใบสังและขนาดรุ
่
่นการ
สังของ
่
High voltage surge arrester 21kV ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6: การคานวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเวลาในการกาหนดขนาดรุ่น
ด้วยวิธี SM ของผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV

8
9
10

โดยเริม่ คานวณเดือนทีส่ งที
ั ่ ่ 1 ความต้องการเป็ น 1,632 หน่วย
เมือ่
m=1, 𝑉 𝑉𝑉= (1,632+0)/2 = 816 หน่วย
ดังนัน้ K(1) = (574+28.33(816))/1 = 23,694 บาท
เมือ่
m=2, 𝑉 𝑉𝑉= ((1,632+1,514)+1,514)/2 + (1,514+0)/2
= 2,330+757 = 3,087 หน่วย
ดังนัน้ K(2) = (574+28.33(3,087))/2 = 44,019 บาท ซึ่ง K(2) > K(1)
จึงหยุดการคานวณ โดยเลือกปริมาณการสัง่ 1,632 หน่ วย เพื่อความ
ต้องการในเดือนที่ 1 เท่านัน้
คานวณเดือนทีส่ งที
ั ่ ่ 2 ความต้องการเป็ น 1,514 หน่วย
เมือ่
m=1, 𝑉 𝑉𝑉=(1,514+0)/2=757 หน่วย
ดังนัน้ K(1) = (574+28.33(757))/1 = 22,022 บาท
เมือ่
m=2, 𝑉 𝑉𝑉= ((1,514+1,357)+1,357)/2 + (1,357+0)/2
= 2,114+679 = 2,793 หน่วย
ดังนัน้ K(2) = (574+28.33(2,793))/2 = 39,854 บาท ซึ่ง K(2) > K(1)
จึงหยุดการคานวณ โดยเลือกปริมาณการสัง่ 1,514 หน่ วย เพื่อความ
ต้องการในเดือนที่ 2 เท่านัน้ แล้วคานวณต่อในเดือนถัดไป จนกระทัง่
ครบ 12 เดือน
จากตารางที่ 6 Q คือ ขนาดรุ่นการสัง่ และ TC คือ ค่าใช้จ่าย
รวม
สรุปรอบการสังและขนาดรุ
่
่นการสังได้
่ ดงั นี้ ในเดือนที่ 1 ถึง 9
สังเพื
่ ่อใช้ในเดือนนัน้ ๆ โดยเดือนที่ 1 สัง่ 1,632 หน่ วย เดือนที่ 2 สัง่
1,514 หน่ วย เดือนที่ 3 สัง่ 1,357 หน่ วย เดือนที่ 4 สัง่ 1,124 หน่ วย
เดือนที่ 5 สัง่ 1,266 หน่ วย เดือนที่ 6 สัง่ 1,121 หน่ วย เดือนที่ 7 สัง่
868 หน่ วย เดือนที่ 8 สัง่ 434 หน่ วย เดือนที่ 9 สัง่ 405 หน่ วย และ
เดือนที่ 10 สัง่ 506 หน่วย เพือ่ ความต้องการในเดือนที่ 10, 11 และ 12
โดยมีค่ า ใช้จ่ า ยในการถื อ ครองสิน ค้า รายปี คิด เป็ น 147,772 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 5,740 บาท และค่าใช้จ่ายวัสดุคง
คลังรวมรายปี เป็ น 153,512 บาท ทาให้ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวมรายปี
ลดลง 134,259 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.65 จากค่ าใช้จ่ายวัสดุคงคลัง
รวมรายปี ของวิธปี ั จจุบนั รายละเอียดดังตารางที่ 7

เดือน
ที่สงั ่

ครอบคลุม
เดือนที่

Q
(หน่วย)

H
(บาท)

S
(บาท)

TC
(บาท)

K(m)
(บาท)

1

1
1, 2
2
2, 3
3
3, 4
4
4, 5
5
5, 6

1,632
3,146
1,514
2,871
1,357
2,481
1,124
2,390
1,266
2,387

23,120
87,465
21,448
79,135
19,238
67,008
15,923
69,728
17,935
65,592

574
574
574
574
574
574
574
574
574
574

23,694
88,039
22,022
79,709
19,812
67,582
16,497
70,302
18,509
66,165

23,694
44,019
ตารางที่ 7: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังแบบ
่
SM ของ
22,022
39,854
ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV
19,812
t
D
Qt
Bt
Et
At
Ht
St
33,791
t
67,582
(เดื
อ
น)
(หน่
ว
ย)
(หน่
ว
ย)
(หน่
ว
ย)
(หน่
ว
ย)
(หน่
ว
ย)
(บาท)
(บาท)
16,497
16,497
35,151
1
1,632 1,632 1,632
0
816 23,120
574
70,302
18,509
2
1,514
1,514
1,514
0
757
21,448
574
18,509
33,083
3
1,357 1,357 1,357
0
679 19,224
574
66,165
16,469
53,359
12,870 211
31,315

2
3
4
5

t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

1,124
1,266
1,121
868
434
405
452
6
48
10,227

1,124
1,266
1,121
868
434
405
506
0
0
10,227

1,124
1,266
1,121
868
434
405
506
54
48

0
0
0
0
0
0
54
48
0

562
633
561
434
217
203
280
51
24

15,923
17,935
15,881
12,297
6,148
5,738
7,933
1,445
680
147,772

574
574
574
574
574
574
574
0
0
5,740

12
รวม

0
4,771

0
4,771

0

0

0

0
70,410

0
3,444

จากตารางที่ 9 พบว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ High voltage surge
arrester 24kV มีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 70,410
บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 3,444 บาท และค่าใช้จ่าย
วัส ดุ ค งคลัง รวมรายปี เป็ น 73,854 บาท โดยจะสัง่ ในเดือ นมกราคม
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม ทาให้ค่าใช้จ่าย
วัส ดุค งคลังรวมรายปี ล ดลง 75,596 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 50.58 จาก
ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวมรายปี ของวิธปี ั จจุบนั
2.3.3) วิธแี ว็กเนอร์-วิททิน (Wagner-Whitin Algorithm: WW)
วิธแี ว็กเนอร์-วิททิน [1, 3-4] เป็ นวิธกี ารกาหนดขนาดรุ่นการสัง่
แบบพลวัต เพื่อหาขนาดรุ่นที่เหมาะสมทีส่ ุด โดยในแต่ละรอบของการ
หาค่าใช้จ่ายรวมของกลยุทธ์การสังที
่ ด่ ที ส่ี ุด คานวณได้ดงั สมการที่ 3

ทาการคานวณวิธซี ลิ เวอร์-มีล สาหรับผลิตภัณฑ์ Transformer
1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge arrester 24kV ได้ผล
ดังตารางที่ 8 และ 9 ตามลาดับ
ตารางที่ 8: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังแบบ
่
SM ของ
ผลิตภัณฑ์ Transformer 1 phase 30kVA 22kV
t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

51
51
18
0
5
13
2
33
157
17
2
0
349

51
74
0
0
0
15
0
33
176
0
0
0
349

51
74
23
5
5
15
2
33
176
19
2
0

0
23
5
5
0
2
0
0
19
2
0
0

26
49
14
5
3
9
1
17
98
11
1
0

12,075
22,966
6,629
2,368
1,184
4,025
474
7,813
46,170
4,972
474
0
109,150

574
574
0
0
0
574
0
574
574
0
0
0
2,870

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

𝑉𝑉

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

958
156
535
735
680
239
495
304
218
451
0

1,114
0
535
735
919
0
1017
0
0
451
0

1,114
156
535
735
919
239
1,017
522
218
451
0

156
0
0
0
239
0
522
218
0
0
0

635
78
268
368
579
120
770
370
109
226
0

12,700
1,560
5,350
7,350
11,580
2,390
15,390
7,400
2,180
4,510
0

574
0
574
574
574
0
574
0
0
574
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

𝑉𝑉

𝑉𝑉

𝑉𝑉

เมื่อ 𝑉

𝑉

(3)

𝑉

𝑉

𝑉
𝑉 𝑉 𝑉𝑉

(4)

เมือ่ 𝑉𝑉 คือ วัสดุคงคลังถัวเฉลีย่ ต้นงวดและปลายงวดในช่วงเวลา
i
แสดงการคานวณค่า F(j) ของ High voltage surge arrester
21kV ได้ดงั นี้
เมื่อ j=1, F(1) = F(0)+C11 = 0+(574+(28.33)(1,632/2)) = 23,694
บาท
ในการตอบสนองความต้องการถึงปลายเดือนที่ 2 หรือ j=2
คานวณหา F(2) มีสองทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ในการพิจารณา คือ
ทางเลือกที่ 1 เมือ่ k=1, 𝑉 𝑉𝑉= ((1,632+1,514)+1,514)/2 +
(1,514+0)/2 = 2,330+757 = 3,087 หน่วย
ดังนัน้ F(0)+C12 = 0+(574+28.33(3,087)) = 88,039 บาท
ทางเลือกที่ 2 เมือ่ k=2, 𝑉 𝑉𝑉= (1,514+0)/2 = 757 หน่วย
ดังนัน้ F(1)+C22 = 23,694+(574+28.33(757)) = 45,716 บาท
จากการพิจ ารณาทัง้ 2 ทางเลือ ก จึง เลือ กทางเลือ กที่ 2
เนื่ อ งจากมีค่ า ใช้ จ่ า ยรวมต่ า ที่สุ ด แล้ ว ค านวณต่ อ ในเดือ นถัด ไป
จนกระทังครบ
่
12 เดือน
จากตารางที่ 10 สรุปได้ว่า ในเดือนที่ 1 ถึง 9 และ 12 สังเพื
่ อ่
ใช้ในเดือนนัน้ ๆ โดยเดือนที่ 1 สัง่ 1,632 หน่ วย เดือนที่ 2 สัง่ 1,514
หน่วย เดือนที่ 3 สัง่ 1,357 หน่วย เดือนที่ 4 สัง่ 1,124 หน่วย เดือนที่ 5
สัง่ 1,266 หน่ วย เดือนที่ 6 สัง่ 1,121 หน่ วย เดือนที่ 7 สัง่ 868 หน่ วย
เดือนที่ 8 สัง่ 434 หน่ วย เดือนที่ 9 สัง่ 405 หน่ วย เดือนที่ 12 สัง่ 48

ตารางที่ 9: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังแบบ
่
SM ของ
ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 24kV
t

𝑉

โดยที่ F(j) คือ ค่าใช้จ่ายรวมของกลยุทธ์การสังที
่ ่ดที ่สี ุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในเดือนที่ 1 ถึง j ให้ n คือ จานวนช่วงเวลา
ของระยะเวลาการวางแผน Ckj คือ ค่ าใช้จ่ายรวมในช่ว งเวลา k ให้
เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลา k ถึง j สามารถคานวณ Ckj ได้ดงั
สมการที่ 4

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลิต ภัณฑ์ Transformer 1 phase
30kVA 22kV มีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 109,150
บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 2,870 บาท และค่าใช้จ่าย
วัส ดุคงคลังรวมรายปี เป็ น 112,020 บาท โดยจะสังในเดื
่
อ นมกราคม
กุมภาพันธ์ มิถุน ายน สิงหาคม และกันยายน ทาให้ค่ าใช้จ่ายวัสดุค ง
คลังรวมรายปี ลดลง 33,174 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.85 จากค่าใช้จ่าย
วัสดุคงคลังรวมรายปี ของวิธปี ั จจุบนั

(เดือน)

𝑉
𝑉
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หน่ วย และเดือนที่ 10 สัง่ 458 หน่ วย เพื่อความต้องการในเดือนที่ 10
และ 11 โดยมีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 145,052
บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 6,314 บาท และค่าใช้จ่าย
วัสดุคงคลังรวมรายปี เป็ น 151,366 บาท ทาให้ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวม
รายปี ลดลง 136,405 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.40 จากค่าใช้จ่ายวัสดุคง
คลังรวมรายปี ของวิธปี ั จจุบนั รายละเอียดดังตารางที่ 11

10

11

12

88,039

184,174

295,637

457,052

631,755

791,612

883,837

981,389

1,103,052

1,104,837

1,120,477

103,402

183,019

308,564

451,506

586,769

666,697

752,774

861,631

863,246

877,526
515,865
292,215
230,087
192,552
167,314
153,551
152,595

t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

1
2
3
4
5
6

1,632
1,514
1,357
1,124
1,266
1,121

1,632
1,514
1,357
1,124
1,266
1,121

1,632
1,514
1,357
1,124
1,266
1,121

0
0
0
0
0
0

816
757
679
562
633
561

23,120
21,448
19,224
15,923
17,935
15,881

574
574
574
574
574
574

Et

At

Ht

St

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

7
8
9
10
11
12
รวม

868
434
405
452
6
48
10,227

868
434
405
458
0
48
10,227

868
434
405
458
6
48

0
0
0
6
0
0

434
217
203
232
3
24

12,297
6,148
5,738
6,573
85
680
145,052

574
574
574
574
0
574
6,314

t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

51
51
18
0
5
13
2
33
157
17
2
0
349

51
51
18
0
5
13
2
33
157
17
2
0
349

51
69
18
0
5
15
2
33
174
17
2
0

0
18
0
0
0
2
0
0
17
0
0
0

26
26
9
0
3
7
1
17
79
9
1
0

12,075
12,075
4,262
0
1,184
3,078
474
7,813
37,172
4,025
474
0
82,632

574
574
574
0
574
574
574
574
574
574
574
0
5,740

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลิตภัณฑ์ Transformer 1 phase
30kVA 22kV มีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 82,632
บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 5,740 บาท และค่าใช้จ่าย
วัส ดุ ค งคลัง รวมรายปี เ ป็ น 88,372 บาท โดยจะสัง่ ทุก เดือ น ยกเว้น
เมษายน และธัน วาคม ทาให้ค่ าใช้จ่า ยวัส ดุค งคลังรวมรายปี ล ดลง
56,822 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.14 จากค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวมรายปี
ของวิธปี ั จจุบนั
ตารางที่ 13: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังแบบ
่
WW ของ
ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 24kV

ตารางที่ 11: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังแบบ
่
WW ของ
ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV

(เดือน)

Bt
(หน่วย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

151,405

12

Qt
(หน่วย)

ตารางที่ 12: ผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์ขนาดรุ่นการสังแบบ
่
WW ของ
ผลิตภัณฑ์ Transformer 1 phase 30kVA 22kV

386,105

504,305
283,275
162,554
150,151
150,555

11

186,432

222,607

375,905

503,030
282,440
149,896

10

162,129

136,594

142,919

9

185,837

221,842

374,800

419,786

356,660

224,810
177,019

304,363

184,634
148,317

252,712

301,325
209,673

8

153,821

7

153,892

117,002

6

129,872

100,533

5

215,248

82,025

4

148,190

65,528

3

135,830

.

2

Dt
(หน่วย)

ท าการค านวณวิ ธี แ ว็ ก เนอร์ -วิ ท ทิ น ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
Transformer 1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge
arrester 24kV ได้ผลดังตารางที่ 12 และ 13 ตามลาดับ

677,471

9

664,551

8

663,106

7

567,056

6

492,454

5

424,823

4

314,153

3

202,973

2

113,298

1

45,716

เดือน
1

23,694

ตารางที่ 10: ค่าใช้จ่ายรวมแต่ละช่วงเวลาด้วยเกณฑ์ WW ของ
ผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV

t
(เดือน)
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t

Dt

Qt

Bt

Et

At

Ht

St

(เดือน)

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

958
156
535
735
680
239
495
304
218
451
0
0
4,771

958
156
535
735
680
239
495
304
218
451
0
0
4,771

958
156
535
735
680
239
495
304
218
451
0
0

(หน่วย)

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

479
78
268
368
340
120
248
152
109
226
0
0

9,580
1,560
5,350
7,350
6,800
2,390
4,950
3,040
2,180
4,510
0
0
47,710

574
574
574
574
574
574
574
574
574
574
0
0
5,740

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลิต ภัณฑ์ High voltage surge
arrester 24kV มีค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้ารายปี คดิ เป็ น 47,710
บาท ค่าใช้จ่ายในการสังสิ
่ นค้ารายปี คดิ เป็ น 5,740 บาท และค่าใช้จ่าย
วัส ดุ ค งคลัง รวมรายปี เ ป็ น 53,450 บาท โดยจะสัง่ ทุก เดือ น ยกเว้น
พฤศจิกายน และธันวาคม ทาให้ค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวมรายปี ลดลง
96,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64.24 จากค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังรวมรายปี
ของวิธปี ั จจุบนั

คลังที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เป็ น นโยบายขนาดรุ่นการสัง่
แบบแว็กเนอร์-วิททิน (Wagner-Whitin Algorithm: WW) สามารถลด
ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมได้ถงึ ร้อยละ 47.40, 39.14 และ
64.24 ตามลาดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับนโยบายการจัดการสินค้าคงคลัง
ในปั จจุบนั
4) ข้อเสนอแนะ
ในการนางานวิจยั ฉบับนี้มาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับข้อมูลปั จจุบนั
ควรมีการนาข้อมูลในอดีต มาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 ปี
และน าผลการพยากรณ์ ม าก าหนดขนาดรุ่ น การสัง่ สิน ค้ า ในทุ ก
ผลิตภัณฑ์ได้
นอกจากนี้ ในงานวิจยั ต่ อ ไป สามารถพัฒนาเป็ น โปรแกรม
ประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Web application) ได้ เพื่อช่วยให้ผใู้ ช้งาน
ใช้งานได้งา่ ยขึน้

2.4) เปรียบเที ยบค่าใช้จ่ายรวมของขนาดรุ่นการสั ่งสิ นค้า
แบบต่างๆ
ตารางที่ 14: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากเกณฑ์การกาหนดขนาดรุ่นการ
สังแบบต่
่
างๆ ของผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 21kV
วิ ธีการ
วิธปี ั จจุบนั
SM
WW

S
6,888
5,740
6,314

H
TC
280,883 287,771
147,772 153,512
145,052 151,366

diff
0
134,259
136,404

%
0
46.65%
47.40%

5) กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์หลายท่าน ซึ่งมีผู้
มีพ ระคุ ณท่ านแรกที่ผู้ว ิจ ัย ใคร่ข อขอบพระคุ ณคือ หัว หน้ า ฝ่ าย และ
พนักงานในหน่ วยงานธุรกิจซื้อมาขายไปทีใ่ ห้การสนับสนุ น ช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการทางานวิจยั เป็ นอย่ างดี ท่านที่ส องคือ
อาจารย์ ดร.ไอลดา ตรีร ัต น์ ต ระกูล อาจารย์ท่ีป รึก ษา ที่ใ ห้ค วามรู้
คาแนะนาตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ทุกขัน้ ตอน
เพือ่ ให้งานวิจยั ฉบับนี้สมบูรณ์ทส่ี ุด รวมทัง้ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน
คุณประโยชน์ ข องงานวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบตอบแทนให้แก่ผู้ม ี
พระคุณของผูว้ จิ ยั ทุกท่าน

จากตารางที่ 14 พบว่ า วิธีท่ีดีท่ีสุ ด ส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ High
voltage surge arrester 21kV คือ วิธี WW โดยมีค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลัง
รวมรายปี ต่าสุดอยู่ท่ี 151,366 บาท
ตารางที่ 15: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากเกณฑ์การกาหนดขนาดรุ่นการ
สังแบบต่
่
างๆ ของผลิตภัณฑ์ Transformer 1 phase 30kVA 22kV
วิ ธีการ
วิธปี ั จจุบนั
SM
WW

S
5,740
2,870
5,740

H
TC
139,454 145,194
109,150 112,020
82,632 88,372

diff
0
33,174
56,822

%
0
22.85%
39.14%

6) เอกสารอ้างอิ ง

จากตารางที่ 15 พบว่ า วิ ธี ท่ี ดี ท่ี สุ ด ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
Transformer 1 phase 30kVA 22kV คือ วิธี WW โดยมีค่าใช้จ่ายวัสดุ
คงคลังรวมรายปี ต่าสุดอยู่ท่ี 88,372 บาท
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ตารางที่ 16: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากเกณฑ์การกาหนดขนาดรุ่นการ
สังแบบต่
่
างๆ ของผลิตภัณฑ์ High voltage surge arrester 24kV
วิ ธีการ
วิธปี ั จจุบนั
SM
WW

S
5,740
3,444
5,740

H
TC
143,710 149,450
70,410 73,854
47,710 53,450

diff
0
75,596
96,000

%
0
50.58%
64.24%

จากตารางที่ 16 พบว่ า วิธีท่ีดีท่ีสุ ด ส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ High
voltage surge arrester 24kV คือ วิธี WW โดยมีค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลัง
รวมรายปี ต่าสุดอยู่ท่ี 53,450 บาท
3) สรุปผลการวิ จยั
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูง สาหรับสินค้าทีม่ มี ลู ค่ายอดขาย
รายปี สูงสุด 3 อันดับแรก คือ High voltage surge arrester 21kV,
Transformer 1 phase 30kVA 22kV และ High voltage surge
arrester 24kV ตามลาดับ จากผลการวิจยั พบว่า วิธกี ารสังซื
่ ้อสินค้าคง
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งานวิ จ ัย นี้ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาหาป จั จัย ที่ เ หมาะสมใน
กระบวนการพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิติประเภทดาต้าเมตริกซ์บนฉลากผลิตภัณ ฑ์
ฮาร์ด ดิส ก์ โดยการพิม พ์ด้ว ยเครื่องพิม พ์ ค วามร้อนชนิ ด ส่ งผ่านความร้อน
(Thermal Transfer printer) เหตุผลทีท่ างานวิจยั ครัง้ นี้เกิดจากบาร์โค้ด 2 มิติ
ทีถ่ ูกพิมพ์ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลด้วยเครื่องสแกนเนอร์
ได้ เนื่ องจากบาร์โค้ดที่ถูก พิมพ์ไม่ค มชัดและขาดหาย ทาให้มรี ะดับ ต่ ากว่า
เกรดทีก่ าหนด อีกทัง้ กระบวนการพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิตยิ งั ทาให้เกิดของเสียร้อย
ละ 3.33 งานวิจ ัย นี้ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค การออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียลเต็มรูปเพื่อหาระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสม จากผลการทดลองพบว่า
เครื่องพิมพ์ความร้อนควรตัง้ อุณหภูมทิ ่ี 28 องศาเซลเซียส ระดับแรงกดสปริง
0.5 เซนติเมตร และใช้วตั ถุดบิ แบบผิวขาวด้าน (Matt White Polyester) มีผล
ทาให้ประสิทธิภาพการพิม พ์บาร์โค้ด 2 มิติดีขน้ึ อยู่ ในเกรดมาตรฐาน และ
จานวนของเสียลดลงเหลือร้อยละ 0.5 นอกจากนี้ยงั ทาการศึกษารูปแบบของ
สมการโดยการวิเคราะห์เชิงเส้นแบบถดถอยแบบง่าย เพื่อหาจานวนฉลากที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดจานวนของเสียจากกระบวนการพิมพ์เกินค่า
เป้าหมาย
คาสาคัญ: บาร์โค้ด 2 มิต,ิ ดาต้าเมตริกซ์, เครื่องพิมพ์ระบบส่งผ่านความร้อน,
การออกแบบการทดลอง

1) บทนา
ในปจั จุบนั บาร์โค้ด 2 มิตไิ ด้ถูกนามาประยุกต์ใช้งาน เนื่องจาก
มีขนาดเล็กและมีความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ด 1
มิติ ดังนัน้ บาร์โค้ด 2 มิตจิ งึ ถูกนามาใช้งานอย่างแพร่หลาย รวมทัง้ บน
ฉลากผลิต ภัณ ฑ์ฮ าร์ดดิส ด้ว ย ข้อ มูล ที่ถูกบรรจุในบาร์โค้ด 2 มิตินัน้
ได้แก่ เลขประจาตัว ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของสิน ค้า รวมทัง้ เว็บไซต์
ของผู้ ผ ลิต เป็ น อีก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการท าให้ลู ก ค้ า ทราบถึง ข้อ มู ล
เบื้ อ งต้ น ของผลิต ภัณ ฑ์ แต่ ก ารพิ ม พ์ บ าร์ โ ค้ ด 2 มิติ ล งบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ปญั หาที่พบเจอและเกิดขึน้ บ่อยครัง้ คือ
ตัวสแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านค่าของบาร์โค้ด 2 มิติได้ หรืออ่านค่าได้
แต่ให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้อง เมือ่ นาบาร์โค้ดเหล่านี้ไปทาการตรวจสอบด้วย
เครื่อ งตรวจสอบบาร์โ ค้ด พบว่ า ระดับ เกรดของบาร์โ ค้ด ต่ ากว่ า ค่ า
มาตรฐานที่กาหนด ระดับเกรดของบาร์โค้ดประกอบไปด้วย 5 ระดับ
ได้แก่ A (4.0), B (3.0), C (2.0), D (1.0) และ F (0.0) โดยเรียงลาดับ
จากดีไปถึงแย่ ระดับเกรดทีอ่ ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานคือ ระดับ
A และ B เท่านัน้ สาเหตุหลักเกิดจากบาร์โค้ด 2 มิตทิ ถ่ี ูกพิมพ์บนฉลาก
นัน้ ไม่มคี วามคมชัด หรือขาดหาย ซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์ท่ไี ม่
เหมาะสม อีกทัง้ ยังทาให้เกิดของเสียในกระบวนการพิมพ์เป็ นจานวน
มาก จากสภาพปญั หาทีพ่ บในปจั จุบนั จึงได้นาแนวคิดทางสถิติในการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองมาแก้ไขปญั หา ช่วยหาปจั จัยและ
ระดับปจั จัย ที่เหมาะสม เพื่อ ป้อ งกัน ปญั หาและลดจานวนของเสีย ใน
กระบวนการพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิติบนฉลากผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยังนาการ
วิเคราะห์เชิงเส้น แบบถดถอยแบบง่าย (Simple Linear Regression)
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสมการเพื่อใช้ในการพยากรณ์จานวนฉลากที่
พิมพ์กบั อัตราส่วนของดีของฉลากกทีจ่ ะเกิดขึน้ อีกด้วย

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.

2) การตรวจเอกสาร
2.1) เครือ่ งพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer) [1]
เป็ นอุปกรณ์ท่ตี ้องต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์สาหรับการพิมพ์
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Barcode) ป้ายชือ่ หรือแท็กทีส่ ามารถใช้ตดิ
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กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าต่างๆ สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้ทวไปจะพิ
ั่
มพ์กบั สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หรือป้าย
สติ๊กเกอร์ (แท็ก) หรือพิมพ์ท่กี ล่องก่อนที่ทาการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลได้งา่ ยขึน้ ส่วนใหญ่สาหรับเครือ่ งพิมพ์
บาร์โค้ดในการพิมพ์ จะแบ่งเป็น 2 ระบบ มีทงั ้ ระบบ Thermal Transfer
และระบบ Direct Thermal ในงานวิจ ัย ครัง้ นี้ จ ะกล่ า วถึงเครื่อ งพิม พ์
ระบบ Thermal Transfer เท่านัน้
ระบบ Thermal Transfer เป็นระบบทีต่ ้องใช้รบิ บอนบาร์โค้ด
ในการพิมพ์ ริบบอนคือหมึกทีเ่ อาไว้ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดโดยจะผ่าน
ระบบความร้อ นของหัว พิม พ์ โดยอาศัย ความร้อ นของหัว พิม พ์ข อง
เครือ่ งพิมพ์ในการพิมพ์บาร์โค้ด เมือ่ ริบบอนได้รบั ความร้อน หมึกทีอ่ ยู่
บนริบบอนจะละลายติดบนวัสดุทต่ี อ้ งการพิมพ์ ดังแสดงในรูปที่ 1

ั ยสาคัญของบาร์โค้ด 2 มิติ
2.3) ปจจั
ค่ า contrast [3] ที่เกิดขึ้น ระหว่างสีห มึกพิม พ์และสีพ้ืน ผิว
ของวัสดุทพ่ี มิ พ์ เช่น หมึกพิมพ์สดี าถูกพิมพ์ลงมาพืน้ ผิวสีขาว ถ้าสีหมึก
พิมพ์ส ีพ้นื ผิว ของวัส ดุมคี วามแตกต่ างกัน มากๆ ค่ าของ contrast จะ
เพิ่ ม มากขึ้น ท าให้ ป ระสิท ธิภ าพของบาร์โ ค้ด 2 มิติดีข้ึน ระดับ ค่ า
Contrast จึงเป็ นสิง่ จาเป็ น สาหรับความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด 2
มิติ โดยปกติค่า contrast ระหว่างสีหมึกพิมพ์กบั สีของพื้นผิววัสดุเพียง
แค่ 20% ตัวอ่านบาร์โค้ดก็สามารถอ่านบาร์โค้ดได้
3) วิ ธีการวิ จยั
ั
3.1) ปญหา
หลังจากได้รบั ทราบเกี่ย วกับ ปญั หาเรื่อ งบาร์โค้ด 2 มิติไ ม่
สามารถอ่านค่าได้ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทาจากศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ของกระบวนการพิมพ์ฉลากของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้เข้าใจถึง
กระบวนการ ณ ปจั จุบนั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กระบวนการ
พิม พ์ ฉ ลากผลิต ภัณ ฑ์ ม ีข องเสีย ร้อ ยละ 3.33 และสาเหตุ ห ลัก ของ
อัต ราส่ ว นของเสีย ในกระบวนการเกิด จากบาร์โ ค้ด 2 มิติบ นฉลาก
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานสูงถึงร้อยละ 64.9 ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 1: การทางานของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดระบบ Thermal Transfer

แหล่งทีม่ า : https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_transfer_printing
2.2) บาร์โค้ด 2 มิตปิ ระเภทดาต้าเมทริกซ์ [2]
ดาต้าเมทริกซ์ (Data matrix) บาร์โค้ด 2 มิตแิ บบนี้ถูก
พัฒนาโดยบริษทั RVSI Acuity Cimatrix ประเทศสหรัฐอเมริกาเมือ่ ปี
ค.ศ. 1989 ลักษณะบาร์โค้ดมีทงั ้ รูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั และสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สาหรับบาร์โค้ดรูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั มีโมดูลข้อมูลระหว่าง 10x10 ถึง
144x144 โมดูล (ดังแสดงในรูปที่ 2) และรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ามีขอ้ มูล
ระหว่าง 8x8 ถึง 16x48 โมดูล ดาต้าเมทริกซ์สามารถบรรจุขอ้ มูลได้
มากทีส่ ุด 3,116 ตัวเลขหรือ 2,355 ตัวอักษร รูปแบบค้นหาของบาร์โค้ด
แบบดาต้าเมทริกซ์อยู่ทต่ี าแหน่งของด้านซ้ายและด้านล่างของบาร์โค้ด
บาร์โค้ดดาต้าเมทริกซ์ส่วนใหญ่ใช้ในงานทีม่ พี น้ื ทีจ่ ากัดและต้องการ
บาร์โค้ดขนาดเล็ก

รูปที่ 3:พาเรโตแสดงประเภทและสัดส่วนของฉลากผลิตภัณฑ์เสีย

3.2) การออกแบบการทดลอง
การวิจ ัย นี้ เริ่ม จากการวิเคราะห์ ห าป จั จัย ที่เป็ น ไปได้ ใ น
กระบวนการพิมพ์ท่ที าให้บาร์โค้ด 2 มิตมิ คี วามไม่คมชัด และขาดหาย
ทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ โดยการระดมสมองจาก
แผนกที่ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งในโรงงาน และใช้แ ผนภู ม ิก้า งปลาในการ
วิเคราะห์ห าสาเหตุ ของปญั หาเพื่อกาหนดปจั จัยที่เกี่ยวข้องและระดับ
ปจั จัยที่จะใช้ในการทดลอง จากนัน้ จึงดาเนินการออกแบบการทดลอง
โดยการใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรีย ลเต็มรูป
โดยการทาซ้า 2 ครัง้ รวมจานวนทัง้ สิ้น 72 การทดลอง กาหนดระดับ
ช่วงของความเชือ่ มันที
่ ่ 95% โดยการทดลองจะเป็ นการทาแบบสุ่มด้วย
โปรแกรม Minitab ซึ่งป จั จัย ที่น ามาท าการทดลองได้ก าหนดค่ าของ
ระดับปจั จัยตามทีแ่ สดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงปจั จัยและค่าทีใ่ ช้ในการทดลอง
ปั จจัย

รูปที่ 2: บาร์โค้ด 2 มิตแิ บบ Data Matrix

จานวนการ
พิมพ์ฉลาก
ของหัวพิมพ์
อุณหภูม ิ
แรงกดสปริง
ชนิดฉลาก

แหล่งทีม่ า : https://www.appdisqus.com/2015/03/14/barcode-andqr-code.html
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ค่าตอบสนองในการวิจยั นี้คอื อัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2
มิตทิ ไ่ี ด้ตามค่ามาตรฐาน (% Pass)โดยพิจารณาจากเกรดของบาร์โค้ด
2 มิติท่ไี ด้จากการตรวจสอบด้วยเครื่อ งตรวจสอบบาร์โค้ด (Barcode
Verification) ซึ่งเกรดมีทงั ้ หมด 5 ระดับ คือ A (4.0), B (3.0), C (2.0),
D (1.0) และ F (0.0) และเกรดของบาร์โค้ด 2 มิตทิ ไ่ี ด้ตามค่ามาตรฐาน
คือ A (4.0) และ B (3.0) เท่านัน้



3.3) วัสดุ, อุปกรณ์และเครือ่ งมือ
 แผ่นหมึกชนิด ริบบอน-แว็กซ์
 ฉลากผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ ผิวขาวมันวาว (Gloss
White Polyester) และผิวขาวด้าน (Matte White Top
Coated Polyester)
 เครือ่ งพิมพ์ความร้อนรุ่น Zebra Xi3+
 เครือ่ งตรวจสอบลาเบลรุ่น TC-803 (Barcode Verifier)
 Minitab Version 17 release
 Microsoft Office 2013

สมมุตฐิ านหลัก (H0) : ปจั จัยหลักไม่มผี ลต่ออัตราส่วนของดี
ของบาร์โค้ด 2 มิติ
สมมุติฐานรอง (H1) : ปจั จัย หลัก มีผ ลกระทบต่ออัตราส่ว น
ของดีของบาร์โค้ด 2 มิติ
ั ยร่วม (Test of Interaction Factors)
ทดสอบปจจั
สมมุติฐานหลัก (H0) : ปจั จัยร่วมไม่มผี ลต่ออัตราส่วนของดี
ของบาร์โค้ด 2 มิติ
สมมุติฐานรอง (H1) : ปจั จัยร่วมมีผ ลกระทบต่ ออัต ราส่ ว น
ของดีของบาร์โค้ด 2 มิติ

ท าการวิเคราะห์ข ้อ มูล ของการออกแบบการทดลองแบบ
แฟคทอเรียลเต็มรูปด้วยโปรแกรม Minitab เพื่อ ตรวจสอบสมมุติฐาน
โดยกาหนดช่วงของความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 95% (α = 0.05) แสดงในรูปที่
5

3.4) ผลการทดลอง
เมื่อทาการทดลองครบทัง้ 72 การทดลอง จึงนาข้อมูลที่ได้
จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้ว ยโปรแกรม Minitab release 17 โดย
แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้อ งของรูป แบบการทดลอง (Model
Adequacy Checking) [4] แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 5: ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีน่ ามาทาการทดลองด้วยโปรแกรม Minitab

จากผลการทดลองในรูป ที่ 5 พบว่ าผลกระทบป จั จัย หลัก
(Main Effects) ที่ม ีผ ลต่ อ อัต ราส่ ว นของดีข องบาร์โ ค้ด 2 มิติ ได้แ ก่
จานวนฉลากที่พมิ พ์, อุณหภูม ิ และระดับสปริงที่หวั พิมพ์ เนื่องจากค่า
P-Value ของทัง้ 3 ปจั จัยมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ดังนัน้ ผล
ทีไ่ ด้คอื ปฏิเสธ H0

รูปที่ 4: ผลการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง

พิจ ารณาจากรู ป ที่ 4 เมื่อ น าข้อ มู ล อัต ราส่ ว นของดีข อง
บาร์โ ค้ด 2 มิติท่ีไ ด้ต ามค่ ามาตรฐาน (% Pass) จากการทดลองมา
ตรวจสอบพบว่ารูปแบบของค่าตกค้าง (Residuals) เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ε_ij~ NID (0,σ^2 ) ทัง้ 4 ประการ คือ ค่าความผิดพลาดมีการกระจาย
ตัวแบบปกติ และมีความเป็ น อิสระต่ อกัน ด้วยค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ 0 และ
ความแปรปรวนคงที่แต่ไม่ทราบค่า จึงสรุปว่าข้อมูลจากการทดลองมี
ความถูกต้องและน่ าเชื่อถือ สามารถน าไปทาการทดสอบสมมุติฐาน
ต่อไปได้
สมมุติฐานที่ถูกใช้ในการออกแบบการทดลองในงานวิจยั นี้
คือ
ั ยหลัก (Test of Main Factor)
 ทดสอบปจจั

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ทาให้ทราบถึงผลกระทบของ
ั ยร่วม (2-ways interaction) ด้วย ซึง่ มีดว้ ยกันทัง้ หมด 4 คู่ โดย
ปจจั
พิจารณาจากค่า P-Value มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ได้แก่
 ปจั จัยร่วมระหว่างจานวนการพิมพ์ฉลากของหัวพิมพ์
และอุณหภูม ิ
 ปจั จัยร่วมระหว่างจานวนการพิมพ์ฉลากของหัวพิมพ์
และแรงกดสปริง
ั ยร่วมระหว่างอุณหภูมแิ ละแรงกดสปริง
 ปจจั
ั ยร่วมระหว่างอุณหภูมแิ ละชนิดฉลากผลิตภัณฑ์
 ปจจั
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เนื่องจากปจั จัยทีเ่ หมาะสมของหัวพิมพ์คอื หัวพิมพ์ทย่ี งั ไม่
ถูกใช้งาน (จานวนการพิมพ์ฉลากเท่ากับ 0 ชิน้ ) ในทางปฏิบตั โิ รงงาน
กรณีศกึ ษาไม่สามารถเปลีย่ นเป็นหัวพิมพ์ใหม่ได้ทุกครัง้ จึงได้ทาการ
เก็บข้อมูล และทาการศึกษารูปแบบของสมการทีใ่ ช้ในการพยากรณ์
ระหว่างจานวนฉลากทีพ่ มิ พ์และอัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2 มิตทิ ไ่ี ด้
ตามค่ามาตรฐาน โดยการวิเคราะห์เชิงเส้นแบบถดถอยแบบง่าย
(Linear Regression) เพือ่ ป้องกันการเกิดอัตราส่วนของเสียจาก
กระบวนการพิมพ์เกินค่าทีก่ าหนด (ในทีน่ ้ีกาหนดค่าของเสียไม่เกิน
2%)

ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) กรณีการทดลอง
เต็มรูป จะทาการพิจารณาผลกระทบร่วมก่อนเสมอ ซึ่งในกรณีทท่ี าการ
วิเคราะห์มากกว่า 2 ปจั จัย (จะไม่ทาการพิจารณาผลกระทบตัง้ แต่ 3
ั ยขึน้ ไป เนื่องจากผลกระทบร่วมจะมีค่าน้อยมาก) และถ้าผลกระทบ
ปจจั
ร่ว มมีนั ย ส าคัญ (P-Value < α) จะไม่ ท าการพิจ ารณาป จั จัย หลัก ที่
เกี่ย วข้องกับเทอมป จั จัย ร่ว มนัน้ ๆ [5] จากเหตุ ผ ลที่กล่าวมานัน้ การ
ั ยหลัก
ทดลองครัง้ นี้จงึ ไม่ทาการวิเคราะห์ผลกระทบของปจจั
นอกจากนี้เมือ่ ทาการพิจารณาค่าสัมประสิทธิของการ
์
2
ั ยหลักกับปจั จัย
ตัดสินใจ (R ) ซึง่ เป็นค่าบ่งบอกความสัมพันธ์ของปจจั
ร่วมทีอ่ ธิบายการเปลีย่ นแปลงของอัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2 มิตทิ ่ี
ผ่านค่ามาตรฐาน (% Pass) ได้ถงึ 93.29%
นาปจั จัยทัง้ 4 มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าปจั จัยที่เหมาะสม โดย
การใช้ Response Optimizer เพื่ อ หาค่ า ป จั จัย ที่ เ หมาะสมที่ ท าให้
อัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2 มิตทิ ่ผี ่านค่ามาตรฐาน (% Pass) มีค่า
มากทีส่ ุด ผลจากการวิเคราะห์คอื ใช้หวั พิมพ์ทย่ี งั ไม่ผ่านการพิมพ์ฉลาก
(จานวนการพิมพ์ฉลาก 0 ชิ้น ), ตัง้ ค่ าอุ ณ หภูมทิ ่ี 28 องศาเซลเซีย ส,
ระดับสปริงของหัวพิมพ์ท่ี 0.5 เซนติเมตร และใช้ฉลากประเภทผิวขาว
ด้า น (Matt White Top Coated Polyester) จะท าให้อ ัต ราส่ ว นของดี
ของบาร์โค้ด 2 มิตทิ ไ่ี ด้ตามค่ามาตรฐาน (% Pass) มีค่าสูงทีส่ ุด นัน่ คือ
99.37% ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 8: สมการโดยการวิเคราะห์เชิงเส้นแบบถดถอย

จากรูปที่ 8 ให้ทราบถึงสมการเชิงเส้นทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ด้ว ยโปรแกรม Minitab ซึ่ง ใช้ในการพยากรณ์ อ ัต ราส่ ว นของดีข อง
บาร์โค้ด 2 มิติท่ไี ด้ตามค่ามาตรฐาน (% Pass) โดยเปลี่ยนแปลงตาม
จ านวนฉลากที่พ ิม พ์ ในทางกลับ กัน สามารถน าสมการข้า งต้ น มา
วิเคราะห์ห าจานวนฉลากที่ค วรพิมพ์ เพื่อ ให้ได้อ ัต ราส่ ว นของดีข อง
บาร์โค้ด 2 มิตทิ ไ่ี ด้ตามค่ามาตรฐานตามทีก่ าหนด เพื่อป้องกันการเกิด
ของเสียทีเ่ กินค่าทีจ่ ะยอมรับได้

รูปที่ 6: ระดับปจั จัยทีเ่ หมาะสมที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย Response Optimizer

จากการวิเคราะห์ดว้ ย Response Optimizer ทาให้ทราบถึง
ั
ระดับปจจัยทีเ่ หมาะสม จึงนาค่าทีไ่ ด้ไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง และ
ทาการเก็บข้อมูลจานวน 15 วันเพือ่ ยืนยันผล ผลทีไ่ ด้คอื อัตราส่วนของ
ดีของบาร์โค้ด 2 มิตใิ นกระบวนการพิมพ์ฉลากเพิม่ ขึน้ จาก 96.64%
เป็น 99.55%

4) บทสรุป
ั หาการอ่ าน
งานวิจยั นี้ เป็ น การวิเคราะห์ ป จั จัย เพื่อ กาจัด ป ญ
บาร์โค้ด 2 มิตไิ ม่ได้ และลดจานวนฉลากของเสียจากการพิมพ์บาร์โค้ด
2 มิติท่ไี ม่ได้ตามค่ ามาตรฐานจากร้อยละ 3.33 เหลือ เพียงร้อยละ0.5
โดยอาศัย การทดลองแฟคทอเรีย ลเต็มรูป ซึ่งได้ค่ าปจั จัยที่เหมาะสม
ดังต่อไปนี้
 อายุ ข องหัว พิม พ์ โ ดยอ้า งอิง จากจ านวนที่พ ิม พ์ ฉ ลาก
(Print head type) = 0 ชิน้
 อุณหภูม ิ (Temp.) = 28 องศาเซลเซียส
 แรงกดหัวพิมพ์ (Print Head Lever) = 0.5 ซม.
 ชนิดของฉลาก (Label Type) = ผิวขาวด้าน

รูปที่ 7: เปรียบเทียบอัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2 มิตกิ ่อนและหลังการปรับปรุง
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สมการเชิงเส้นทีใ่ ช้ในการพยากรณ์จานวนฉลากทีถ่ ูกพิมพ์กบั
อัตราส่วนของดีของบาร์โค้ด 2 มิตติ ามเกณฑ์มาตรฐาน คือ
%Yield = 0.997164 – 0.000014 qty. – 0.000004 qty x qty.

(1)

5) ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเพื่อหาปจั จัยและระดับ
ั ยทีเ่ หมาะสมสาหรับบาร์โค้ด 2 มิตปิ ระเภทดาต้าเมตริกซ์ทถ่ี ูกพิมพ์
ปจจั
ด้ว ยเครื่อ งพิม พ์ความร้อ นเท่านัน้ ดังนัน้ การน าค่ าปจั จัย ที่เหมาะสม
เหล่านี้ไปใช้กบั บาร์โค้ด 2 มิตปิ ระเภทอื่นๆ หรือกับเครือ่ งพิมพ์ประเภท
ทีแ่ ตกต่างออกไป ควรทาการทดลองเพือ่ ยืนยันผลทีไ่ ด้อกี ครัง้
เนื่ อ งจากหัว พิม พ์ ข องเครื่อ งพิม พ์ ค วามร้อ นมีร าคาแพง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเสนอข้อแนะนาให้กบั โรงงานกรณีศกึ ษานัน่ ก็คอื การนา
หัวพิมพ์มาทาความสะอาดเพื่อสามารถนากลับมาใช้งานได้อกี โดยให้
ทาการเก็บข้อ มูล จานวนฉลากที่ถูกพิมพ์อีกครัง้ และน ามาใช้ในการ
พยากรณ์ จานวนฉลากที่เหมาะสมของหัวพิมพ์รไี ซเคิล เพื่อลดต้นทุน
การผลิตของกระบวนการพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์
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บทคัดย่อ
บทความวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ส ารวจความเห็น และศึก ษา
ประสิท ธิภ าพในการประยุ ก ต์ ใช้ BIM ถอดแบบคิด ปริม าณงานก่ อ สร้า ง
การศึกษาแบ่งเป็ นสองส่วน โดยส่วนแรกทาการสารวจความคิดเห็นของกลุม่
ผู้ท่ีเลือกใช้แ ละไม่ เลือ กใช้ BIM จ านวน 31 ท่ า น ในส่ ว นที่ส องเป็ น การ
ทดลองคิดปริมาณงานโครงสร้างอาคารจานวน 2 รูปแบบเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ BIM กับวิธกี ารดัง้ เดิม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากยังไม่รจู้ กั BIM จึงเป็ นเหตุหนึ่งทีม่ ผี ใู้ ช้ BIM ไม่แพร่หลายนัก เมื่อ
วิเคราะห์ดา้ นประสิทธิภาพพบว่า ระบบBIM สามารถทางานได้รวดเร็วและมี
คุณภาพงานดีกว่าแบบดัง้ เดิมเพราะ BIM สามารถทาให้เห็นเป็ นภาพเสมือน
จริงได้ชดั เจน จึงเกิดความผิดพลาดน้อยกว่า แต่การถอดแบบด้วย BIM จะ
ได้ป ริม าณงานเฉลี่ย น้ อยกว่าการใช้วิธีด งั ้ เดิม ทัง้ นี้ อาจเนื่ องจากการคิด
ปริมาณงานด้วย BIM ไม่ได้เผื่อความสูญเสียของวัสดุดงั วิธตี ามมาตรฐาน
วสท. ซึ่งใช้เป็ น เกณฑ์ในการศึก ษาครัง้ นี้ นอกจากนัน้ ยังพบว่ า BIM มี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธกี ารดัง้ เดิมราวสองเท่า จึงสรุปได้ว่าค่าใช้จ่ายอาจเป็ น
อุปสรรคสาคัญในการเลือกใช้ BIM สาหรับถอดแบบคิดปริมาณงานก่อสร้าง
คาสาคัญ : การก่อสร้างอาคาร, การถอดแบบคิดปริมาณงาน, เทคโนโลยี
สารสนเทศอาคาร, การประมาณค่าใช้จา่ ย

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) บทนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องสูญเสียรายได้จากการใช้ทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ์ทม่ี ากเกินความจาเป็น ทัง้ นี้เนื่องมาจากหลายสาเหตุ
ซึง่ ทาให้การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ไม่เกิดประโยชน์สงู สุด[1] สาเหตุหนึ่ง
ทีท่ าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรในการก่อสร้างโดยไม่จาเป็ นมาจาก
การจัดท าแบบก่ อ สร้างอาคารในระบบสองมิติ ซึ่งท าให้ประสบกับ
ปญั หาจานวนมากเมื่อนาแบบเหล่านัน้ ไปก่อสร้างจริง โดยเฉพาะใน
เรื่อ งความขัดแย้งกัน ของแบบที่ใช้ก่อ สร้าง เนื่ อ งจากในโครงการ
หนึ่งๆจะมีห ลายฝ่ายที่ต้องทางานร่ว มกัน ดังนัน้ การที่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วน และไม่ทนั สมัย หรือมีความเข้าใจใน
ข้อมูลต่ างๆไม่ถูกต้องตรงกัน แล้ว ย่อมทาให้เกิดความผิดพลาดใน
การก่อสร้างจริง อันจะส่ งผลกระทบไปถึงปริมาณงาน เวลาในการ
ั หาที่เกิด ขึ้น จากความ
ก่ อ สร้าง และค่ าใช้จ่ า ยด้ว ย[2] เพื่อ ลดป ญ
ขัดแย้ง หรือข้อผิดพลาดจากการเขียนแบบก่อสร้างในระบบสองมิตซิ ่งึ
ส่ งผลกระทบถึงการคิดปริมาณงานผิดพลาด นัก วิจยั จึงได้ค ิดค้น
วิธกี ารจัดการข้อมูลของอาคารผ่านกระบวนการทางซอฟต์แวร์แบบ 3
มิติในระบบสารสนเทศอาคาร หรือ ที่รู้จ ัก กัน ในชื่อ BIM (Building
Information Modeling)
ระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็ นแบบจาลองของอาคารที่
ประกอบไปด้ว ยข้อ มูล ต่ างๆของอาคารได้แก่ ข้อ มูล ทางด้านระยะ
รูปทรงเรขาคณิต ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงมิติ ข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณสมบัตขิ ององค์อาคารต่างๆ ซึ่งช่วยขจัดปญั หาความขัดแย้ง
กัน ของข้อ มู ล อัน ท าให้ ก ารเปลี่ย นแก้ไ ขรูป แบบในระหว่ า งการ
ก่อ สร้างลดน้ อ ยลง นอกจากนี้ ก ารน า BIM มาประยุ ก ต์ใช้ก ับ งาน
อาคารยังช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างกันดีข้นึ เพิม่ ผลิตภาพ

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
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3) ผลการศึกษาและอภิ ปราย
ในการศึกษาอุปสรรค และประสิทธิภาพของการนา BIM มา
ใช้ เ ป็ น เครื่อ งมือ เพื่ อ ถอดแบบหาปริม าณงานก่ อ สร้า งนั ้น ผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
3.1) ผลสารวจความคิดเห็นเรือ่ งศักยภาพของBIM
จากการสารวจความคิดเห็นเรื่องศักยภาพของ BIM ด้วยการ
ส่ งแบบสอบถามทัง้ หมดไปยัง กลุ่ มผู้ท่ีเลือ กใช้และไม่เลือ กใช้ BIM
ได้รบั การตอบกลับทัง้ หมด 31 คน ซึง่ ผลการสารวจเป็นดังนี้
3.1.1) การรับรูด้ า้ นเทคโนโลยี BIM
จาการสอบถามด้านการรับ รู้ข่า วสารเกี่ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการทาแบบจาลองงานอาคาร (BIM) พบว่าจานวน
ผูต้ อบแบบสอบถามทีไ่ ม่เคยทราบ หรือไม่รจู้ กั แบบจาลอง BIM เลยมี
สัดส่วนมากถึงเกือบครึง่ หนึ่งของผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด ดังรูปที่
1 และจากจานวนผูท้ ร่ี จู้ กั ระบบสารสนเทศอาคารทัง้ หมด 17 คนนัน้
มีเพียงร้อยละ 41 เท่านัน้ ที่ทราบและเข้าใจถึงความหมายของระบบ
สารสนเทศอาคาร (BIM) ว่าเป็ น แบบจาลองที่ป ระกอบด้ว ยข้อ มูล
สารสนเทศของอาคารที่แสดงถึงข้อ มูลทางด้านมิติและคุ ณลักษณะ
ของอาคารทีน่ าไปใช้ก่อสร้างขึน้ จริงได้อย่างถูกต้อง

แรงงาน รวมถึงระบบการจัดหาและควบคุมทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ [3]
แนวคิด ดัง้ เดิม ของ BIM คื อ การพัฒ นาระบบขึ้น มาเพื่ อ
สนับ สนุ น งานด้านการออกแบบโดยการใช้ข ้อ มูล พารามิเตอร์ ด้าน
รูป ทรงสามมิติม าเป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน ท าให้ ส ามารถ
ประสานความสอดคล้ อ งระหว่ า งแบบสถาป ตั ยกรรม กับ แบบ
วิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆเข้าไว้ดว้ ยกัน
เพื่อ ตรวจสอบหาความขัดแย้งกัน ของแบบก่อ สร้างต่ างๆก่อ นการ
น าไปใช้งานจริง แต่ เนื่อ งจาก BIM มีการผนวกเอาข้อ มูลขององค์
อาคารในด้า นต่ างๆเข้าไปรวมไว้ ก ับ แบบก่ อ สร้างด้ว ย จึง ท าให้
สามารถแยกแยะได้ว่าเส้นต่างๆที่เขียนอยู่บนแบบนัน้ มีคุณสมบัติท่ี
แตกต่ างกัน และเป็ น องค์ประกอบของอาคารที่ต่ างกัน จนเป็ น ผล
พลอยได้ให้สามารถวัดขนาดและปริมาณงานสุทธิของชิ้นส่วนที่เป็ น
องค์ประกอบอาคารต่างๆได้ถูกต้องมากยิง่ ขึน้ [4]
2) วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์หลัก เพื่อทาการศึกษาประสิทธิภาพ
และอุปสรรคของ BIM ในการถอดแบบคิดปริมาณงานก่อสร้าง โดย
การเปรีย บเทีย บกับ การคิด ปริม าณงานด้ว ยวิธีก ารแบบดัง้ เดิม ใน
ระบบสองมิติ การวิจยั แบ่งออกเป็ นสองส่วนโดยมีรายละเอียดของ
การศึกษาดังนี้
ในส่ว นแรกเป็ น การส ารวจความคิดเห็น เรื่อ งศักยภาพของ
BIM จากกลุ่ ม ผู้ท่ีเลือ กใช้และไม่เลือ กใช้ BIM ท าการถอดแบบคิด
ปริมาณงานก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้สาหรับการศึกษาคือผูท้ ท่ี างาน
ด้านการถอดแบบคิดปริมาณงานการก่อสร้างและงานออกแบ ได้แก่
สถาปนิ ก และวิศ วกร ผู้ ว ิจ ัย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จัด ท า
แบบสอ บถามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยGoogle Docs แล้ ว จึ ง จั ด ส่ ง
แบบสอบถามไปยัง กลุ่ ม วิศ วกรและสถาปนิ ก ผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ ซึ่งเป็ นวิธที ่ปี ระหยัดและ
คาดว่ ามีก ลุ่ ม ตัว อย่ างอยู่เป็ น จ านวนมาก นอกจากนี้ ผู้ว ิจ ัย ยังได้
ดาเนินการสอบถามด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรงในงานสัมมนา
หลักสูตร "การใช้ Sketch Up และExtension เพือ่ ประสิทธิภาพในการ
สร้างโมเดลสามมิตแิ ละถอดปริมาณวัสดุรุ่นที่ 7"
ส่ วน ที่ ส อ งเป็ น ก ารก ารท ด ล อ งเป รี ย บ เที ย บ โด ย วั ด
ประสิทธิภาพทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการถอดแบบคิดปริมาณ
งานก่ อ สร้ า งระหว่ า งการใช้ BIM กั บ การใช้ ว ิ ธี ก ารดัง้ เดิ ม ใน
การศึกษาครัง้ นี้ได้เลือกแบบโครงสร้างอาคารจานวน 2 รูปแบบจาก
"บ้านฟรีเพื่อประชาชน" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาหรับเป็ น
ตัวอย่างในการศึกษา โดยเวลาที่ใช้ในการคิดปริมาณงานจาก BIM
เริม่ นับตัง้ แต่การขึน้ รูปแบบด้วยโปรแกรม Autodesk Revit ไปจนถึง
การประมวลผลเพื่อ ถอดแบบปริม าณงานโครงสร้าง ส่ ว นการคิด
ปริม าณงานโดยวิธีก ารดัง้ เดิม จะใช้การค านวณด้ว ยสเปรดชีต ใน
โปรแกรม Excel

รูปที่ 1 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั BIM

จากส ารวจเพิ่ม เติม พบว่า ในจานวนผู้ต อบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด มีจานวนเพียง 8 คนที่เคยใช้งานระบบสารสนเทศอาคารใน
การถอดแบบหาปริมาณงาน แต่มจี านวนเหลือเพียง 6 คน เท่านัน้ ที่
ยังคงใช้เทคโนโลยีอาคาร BIM อยู่จนถึงปจั จุบนั สาหรับผูท้ เ่ี คยใช้แต่
เลิกใช้ร ะบบสารสนเทศอาคารให้เหตุ ผ ลในการเลิกใช้ว่า เนื่ องจาก
องค์กรของตนมีขนาดเล็ก และมีเวลาในการทางานทีจ่ ากัด อีกทัง้ การ
น าแบบจาลองสารสนเทศอาคารมาใช้นั น้ บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ข อง
องค์กรต้องมีความพร้อมทางด้านทักษะการใช้งาน ดังนัน้ การใช้ BIM
เพื่อถอดแบบหาปริมาณงานจึงยังมีขอ้ จากัด ทางด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน นอกจากนัน้ ยังพบว่าผู้ท่ใี ช้งานระบบ BIM ในการถอด
แบบคิดปริมาณงานเกือบทัง้ หมดมีประสบการณ์ในการถอดแบบเพื่อ
หาปริมาณงานไม่เกิน 5 ปี อันเป็ นนัยแสดงว่าการใช้งานระบบ BIM
ในการถอดแบบคิด ปริม าณงานน่ าจะพึ่ง เริ่ม มีก ารใช้ไ ด้ไ ม่น านใน
วงการก่อสร้างของประเทศไทย
จากข้อ มูล ที่ไ ด้นัน้ แสดงให้เห็น ว่ า ผู้ป ฏิบ ัติงานในสายการ
ก่อสร้างอาคารมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบบ BIM อยู่ค่ อนข้าง
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น้อ ย ทัง้ นี้อ าจมีส าเหตุ ส าคัญ มานักวิช าการจากสถาบัน การศึกษา
ต่างๆเพิง่ เริม่ ต้น บรรจุความรูเ้ รื่อง BIM ลงในหลักสูตรทางการศึกษา
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้การนาเทคโนโลยี BIM มาใช้ในงานก่อสร้าง
อาคารยังไม่เป็ นที่แพร่หลายเท่าที่ควร อีกทัง้ เมือ่ สอบถามถึงความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ศัก ยภาพของระบบ BIM ผู้ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าระบบ BIM มีศกั ยภาพในการใช้งานได้ห ลากหลาย แต่
เหมาะสมต่องานด้านการออกแบบและเขียนแบบมากทีส่ ุดดังแสดงใน
รูปที่ 2 ในขณะทีป่ ริมาณงานทีเ่ ป็ นผลพลอยได้ทส่ี าคัญจากการสร้าง
แบบจาลองอาคารจากการออกแบบและเขีย นแบบยังไม่ไ ด้รบั การ
ตระหนักถึง

สาหรับอาคารขนาดใหญ่ ห รืออาคารที่มพี ้นื ที่รวมกัน ทุกชัน้
หรือชัน้ ใดชัน้ หนึ่งในหลังเดียวกันมากกว่า 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ผู้
ทีใ่ ช้ BIM ส่วนใหญ่เห็นว่าต้องใช้เวลาในการคิดปริมาณงานไม่เกิน 3
วัน โดยมีเวลาเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 4 วัน ซึ่งเร็วกว่ากลุ่มผูท้ ไ่ี ม่เลือกใช้
BIM ที่ส่วนใหญ่มคี ่าเฉลีย่ ในการคิดปริมาณงานแบบอยู่ถึง 8 วัน ดัง
แสดงการกระจายของเวลาดังรูปที่ 4
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0
รูปที่ 4 สัดส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้เวลาคิดปริมาณงานสาหรับอาคาร
ซึง่ มีพน้ื ทีม่ ากกว่า 2,000 ม.2

ศักยภาพการใช้งาน

จากความคิด เห็น ของผู้ต อบแบบสอบถามในการถอดแบบ
เพื่อหาปริมาณงานอาคารดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า BIM มี
ประสิทธิภาพในการคิดปริมาณงานได้รวดเร็วกว่าการใช้วธิ กี ารดัง้ เดิม
ถึง 2 เท่า เนื่องจากปริมาณงานที่ได้จาก BIM นัน้ เกิดขึ้นขณะเขียน
แบบจาลอง แต่ในการถอดแบบคิดปริมาณด้วยวิธกี ารดัง้ เดิม จะต้อง
นาแบบที่เขียนในระบบสองมิติ ซึ่งมีขอ้ มูลเฉพาะระยะและมิติมาคิด
ปริมาณเพิม่ เติมอีกครัง้ หนึ่ง จึงทาให้ตอ้ งใช้เวลามากขึน้
3.1.3) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านความแม่นยา
ในการเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพด้านความแม่น ย าต่ อ การ
ถอดแบบหาปริม าณงานด้ว ยการใช้แ บบจาลอง BIM และวิธีแ บบ
ดัง้ เดิมเปรียบเทียบกับปริมาณงานทีเ่ กิดขึน้ ในการก่อสร้างจริง ผูต้ อบ
แบบสอบถามทีใ่ ช้เทคโนโลยี BIM มีความเห็นว่าปริมาณงานที่คดิ ได้
จะน้ อ ยกว่าปริมาณจากการก่อ สร้างจริง อยู่ท่ีร้อ ยละ 6.7 โดยเฉลี่ย
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้วธิ กี ารแบบดัง้ เดิมเห็นว่าปริมาณทีค่ ดิ
ได้จะผันแปรไปจากปริมาณของการก่อสร้างจริง โดยอยู่ระหว่างน้อย
กว่าร้อ ยละ 6.3 ถึงมากกว่าร้อ ยละ 8 ซึ่งกลุ่ ม ที่ค ิดด้ว ยระบบ BIM
เห็น ว่ า ปริม าณงานที่ ค ิด ได้จ ะน้ อ ยกว่ า ปริม าณที่เกิด ขึ้น จริง อาจ
เนื่องมาจากการคิดปริมาณในระบบ BIM จะใช้ปริมาณสุทธิทไ่ี ม่มกี าร
เผือ่ ความสูญเสียของวัสดุ ซึง่ แตกต่างกับผูท้ ค่ี ดิ ด้วยวิธแี บบดัง้ เดิมทีม่ ี
การเผือ่ ค่าสูญเสียวัสดุ โดยแต่ละคนอาจมีเกณฑ์การเผือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป ผลการศึกษาทีไ่ ด้น้ีสอดคล้องกับงานวิจยั ประเมินประสิทธิผล
การประยุกต์ใช้ BIM ในการก่อสร้างอาคาร[5] ทีก่ ล่าวไว้ปริมาณงาน
ที่แตกต่ างกันระหว่างวิธีการคิดปริมาณของระบบ BIM นัน้ เกิดจาก
การเผือ่ วัสดุทส่ี ญ
ู เสียของผูค้ ดิ ปริมาณงานแต่ละคนซึง่ แตกต่างกัน
3.1.4) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ
การเปรีย บเทีย บวัด ประสิท ธิภ าพด้านคุ ณ ภาพที่ผู้ใช้งาน
สามารถเข้ า ใจแบบก่ อ สร้า งได้ อ ย่ า งชัด เจนถู ก ต้ อ งจากการใช้

รูปที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในเรื่องศักยภาพการใช้งาน BIM

3.1.2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วในการคิดปริมาณงานสาหรับ
อาคารที่ม ีพ้ืน ที่ร วมกัน ในหลัง เดีย วกัน ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เทคนิคการถอดแบบคิดปริมาณงานทัง้ หมด
ด้วยเทคโนโลยี BIM จะใช้ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 - 4 วันโดยมีค่าเฉลีย่ อยู่
ที่ 1.8 วัน ในขณะทีผ่ ใู้ ช้วธิ กี ารดัง้ เดิม ต้องใช้เวลาในการถอดแบบคิด
ปริมาณงานโดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4 วันดังแสดงการใช้เวลาถอดแบบในรูป
ที่ 3

รูปที่ 3 สัดส่วนผูต้ อบแบบสอบถามทีใ่ ช้เวลาคิดปริมาณงานสาหรับอาคาร
ซึง่ มีพน้ื ที่ไม่เกิน 2,000 ม.2
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เทคโนโลยี BIM เปรีย บเทีย บกับการคิดปริมาณงานวิธแี บบดัง้ เดิม
ล่าสุด 3 โครงการค่าเฉลีย่ แบบของปริมาณงานที่แตกต่างซึ่งเกิดจาก
ความไม่เข้าใจในแบบก่อ สร้างส าหรับการถอดแบบหาปริมาณงาน
แบบดัง้ เดิมเกิดขึน้ ร้อยละ 7 แต่กย็ งั คงมีปริมาณทีแ่ ตกต่างไม่มากนัก
จากระบบ BIM ที่มคี ่าเฉลี่ยแบบของปริมาณงานที่แตกต่างร้อยละ 4
ซึ่งมีผลเนื่องจากการเห็นแบบจาลองที่ไม่เป็ นรูปแบบเสมือนจริง อาจ
ทาให้การคิดปริมาณงานผิดพลาดแตกต่างจากการก่อสร้างจริง
3.1.5) การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุ น ด้ว ยระบบ BIM ในการคิด ปริมาณ
งานเปรียบเทียบกับการใช้วธิ แี บบดัง้ เดิมดังแสดงในตารางที่ 1 นัน้ จะ
เห็น ได้ว่ า ระบบ BIM ต้อ งเสีย ค่ า ใช้จ่ า ยในการลงทุ น เริ่ม แรกด้า น
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการคิดปริมาณงานมากกว่า
วิธกี ารแบบดัง้ เดิมถึง 2.84 เท่า และมีค่าแรงเฉลี่ย ต่อชัวโมงสู
่
งกว่า
ประมาณสามเท่า ซึ่งนับเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อผูป้ ระมาณราคาในการ
น าระบบ BIM มาใช้ ถ อดแบบเพื่ อ คิ ด ปริม าณงาน และเมื่อ หา
ค่าใช้จ่ายรวมต่อชัวโมงการท
่
างานในปี แรกของการลงทุน จะพบว่า
BIM มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเกือบเท่าตัว

พารามิเตอร์ของแบบสามมิตทิ เ่ี ขียนขึน้ โดยไม่มกี ารเผื่อระยะและการ
สูญเสียของวัสดุ
3.2.2) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลา
ในการทดลองวัดประสิทธิภาพด้านเวลาด้วยการคิดปริมาณ
งาน ดังรูปที่ 5 – 6 จะเห็นได้ว่าการคิดปริมาณงานของแบบบ้านพัก
อาศัยครอบครัวไทยเป็ นสุข 2 ด้วยวิธกี ารดัง้ เดิมจะใช้เวลาในการคิด
ปริมาณงานรวม 410 นาที ส่วนระบบเทคโนโลยี BIM ใช้เวลาการขึน้
รูป 360 นาที โดยรวมเวลาคิด ปริมาณงานได้ 370 นาที ส่ ว นแบบ
ตึกแถวอนุ รกั ษ์ ภ าคกลางสามชัน้ จะใช้เวลาในการคิดปริมาณอยู่ท่ี
1,020 นาที ในขณะที่ร ะบบเทคโนโลยี BIM ใช้เวลาการเขีย น 780
นาที โดยรวมเวลาทัง้ หมดจนได้ปริมาณงานอยู่ท่ี 795 นาที จะเห็น
ได้ว่า ระบบBIM ต้อ งใช้เวลาเตรีย มการเริม่ แรกด้านงานเขีย นแบบ
ค่อนข้างมากกว่าระบบสองมิติ เนื่องจากผูเ้ ขียนต้องใส่ขอ้ มูลขององค์
อาคารทีเ่ สมือนจริงลงในแบบจาลองสามมิติ ซึง่ มีรายละเอียดมากกว่า
ผูท้ เ่ี ขียนในระบบดัง้ เดิม ทาให้ผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านด้านการเขียนแบบต้องใช้
เวลามากกว่าเกือบครึง่ หนึ่ง แต่เมือ่ ขึน้ รูปอาคารได้เรียบร้อยแล้ว การ
คิดปริมาณงานในระบบ BIM จะใช้เวลาน้อยกว่าการคิดปริมาณงานใน
ระบบสองมิติม าก เมื่อ รวมทัง้ สองขัน้ ตอนแล้ว BIM จึง สามารถ
ท างานได้ร วดเร็ว มากกว่ าเมื่อ นั ้น ประสิท ธิภ าพด้า นเวลาการคิด
ปริมาณงานจากแบบจาลอง BIM นัน่ คือ สามารถทางานได้รวดเร็ว
กว่าการทางานแบบดัง้ เดิมในระบบสองมิตริ อ้ ยละ15 อย่างไรก็ตามใน
การคิดปริมาณงานผู้เขียนแบบจาลอง BIM จะต้องทาการสร้างแบบ
แผนวิ ธี ก ารและระบบในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจาลองอาคาร เนื่อ งจากแบบจาลองอาคารจะแสดงข้อมูลเพีย ง
พารามิเตอร์ทเ่ี ครือ่ งมือสร้างไว้ให้เท่านัน้ ดังนัน้ หากต้องการปริมาณ
งานของทุกชิ้นส่วนที่จะใช้ในการก่อ สร้างเช่น เหล็กรูปพรรณขนาด
ต่ า งๆ ผู้ใ ช้ต้ อ งท าการสร้า งทัง้ หมดลงแบบจ าลองอย่ า งละเอีย ด
ครบถ้วน ซึง่ ทาให้ตอ้ งใช้เวลามากขึน้

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการถอดแบบคิดปริมาณงาน
รายการ

BIM

วิ ธีการดัง้ เดิ ม

Hardware

57,500 บาท

45,000 บาท

Software

120,000 บาท

17,500 บาท

ค่าแรง

600 บาท/ชม.

200 บาท/ชม.

3.2) ผลการทดลองใช้เปรียบเทียบเพื่อวัดประสิทธิภาพของ BIM กับ
วิธกี ารดัง้ เดิม
ในการศึกษาวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้บา้ นพักอาศัย 2 รูปแบบเพื่อ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากแบบบ้านฟรีสาหรับประชาชนของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองคือ "บ้านครอบครัวไทยเป็ นสุข 2" ซึ่งเป็ น
อาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก สูง 1 ชัน้ มีพ้ืน ที่ใช้ส อยประมาณ 110
ตารางเมตร และแบบ "ตึกแถวอนุ รกั ษ์ภาคกลาง" ขนาดความสูง 3
ชัน้ และมีพน้ื ทีใ่ ช้สอยประมาณประมาณ 810 ตารางเมตร
3.2.1) การวิเคราะห์ความแม่นยาของปริมาณงาน
การศึกษาความแม่นยาด้านปริมาณงานนี้ ได้ใช้เกณฑ์การวัด
ปริมาณงานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)[6]
เป็ น หลักในการถอดแบบหาปริมาณงานด้วยวิธกี ารแบบดัง้ เดิม ซึ่ง
แบบบ้านพักอาศัยครอบครัวไทยเป็ นสุข 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณงานทีไ่ ด้
จากการใช้วธิ คี ดิ คานวณแบบดัง้ เดิมจะมากกว่าปริมาณที่คดิ ได้จาก
ระบบ BIM ประมาณร้อยละ 13.3 ส่วนปริมาณงานที่คดิ ได้จากแบบ
ตึกแถวอนุ รกั ษ์ ไทยภาคกลาง 3 ชัน้ มีค่ าเฉลี่ย มากกว่า การคิดจาก
ระบบ BIM ประมาณร้อ ยละ 11.8 ทัง้ นี้ เป็ น เพราะว่าการถอดแบบ
โดยใช้ระบบสองมิตซิ ่งึ เป็ นวิธกี ารคิดตามเกณฑ์การวัดตามมาตรฐาน
วสท. ซึ่งระบุ ให้มกี ารเผื่อ ความสูญ เสีย ของวัส ดุ ไว้ด้ว ย แต่ ก ารคิด
ปริมาณงานจากระบบเทคโนโลยี BIM ได้จากข้อมูล ปริมาณงานจาก

รูปที่ 5 เวลาทีใ่ ช้ในการหาปริมาณงานจากแบบบ้านพักอาศัยครอบครัวไทยเป็ นสุข
2 สาหรับการคิดในระบบสองมิตเิ ปรียบเทียบกับระบบ BIM
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จากผลการเปรีย บเทีย บแสดงให้เห็น ว่าแบบจาลอง BIM มี
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเขีย นแบบขึ้น รูป อาคาร และการคิด ปริม าณงาน
มากกว่าถึง 2.2 เท่า ด้วยเหตุน้ีจงึ อาจเป็ น สาเหตุท่สี าคัญ ที่องค์กร
ทางด้านการก่อสร้างยังคงตัดสินใจเลือกใช้การคิดปริมาณงานด้ว ย
วิธกี ารดัง้ เดิม
4) สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาการส ารวจความเห็ น และศึ ก ษาทดลอง
เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพการประยุ ก ต์ ใช้ BIM สามารถสรุ ป ผล
การศึ ก ษาได้ ว่ า บุ ค ลากรที่ เ กี่ย วข้ อ งในวงการก่ อ สร้า งยัง รู้จ ัก
เทคโนโลยี BIM และมีท ัก ษะทางด้ า นการใช้ง านกัน เป็ น จ านวน
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ทั ง้ นี้ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากที่ ใ ช้ BIM มี
ประสบการณ์ ทางานด้วย BIM น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งแสดงเป็ นนัยได้ว่า
มีการนาระบบ BIM มาใช้ในวงการก่อสร้างของประเทศไทยได้ไม่นาน
นัก ดังทีไ่ ด้จากผลการศึกษาว่ามีผตู้ อบแบบสอบถามทีย่ งั ไม่รจู้ กั และ
ไม่ทราบถึงความหมายของแบบจาลอง BIM มีมากถึงร้อยละ 77 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด ดังนัน้ จึงอาจเป็ นอุปสรรคทีท่ าให้ยงั ไม่
เกิดการเปลีย่ นแปลงการทางานมาใช้ระบบBIM ในระยะเวลาอันสัน้ นี้
นอกจากนัน้ ในการสารวจประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วสาหรับการ
ถอดแบบคิด ปริม าณงาน จะได้ว่ า ระบบ BIM ใช้เวลาค านวณได้
รวดเร็วกว่า แต่ประสิทธิภาพด้านความแม่นยาและปริมาณงานทีไ่ ด้จะ
น้ อ ยกว่า ปริมาณจากการก่อ สร้างจริง เนื่อ งจากการคิดปริมาณใน
ระบบ BIM เป็นปริมาณสุทธิทป่ี รากฏตามแบบ ในส่วนประสิทธิภาพ
ด้านคุ ณ ภาพที่วดั จากความไม่เข้าใจในแบบก่ อ สร้างนัน้ BIM จะมี
คุ ณ ภาพ ที่ ดี ก ว่ า การใช้ ว ิ ธี ก ารแบบดั ง้ เดิ ม เนื่ องจากการเห็ น
ภาพเสมือนจริงในระบบ BIM ทาให้เห็นถึงองค์ประกอบของอาคาร
ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ต ามเมื่อ พิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายสาหรับการ
ลงทุนแล้ว BIM จะมีค่าใช้จ่ายทีม่ ากว่า
ในการศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ BIM
กับวิธกี ารดัง้ เดิม พบว่า ประสิทธิภ าพด้านปริมาณงานที่ได้จากการ
ถอดแบบด้วย BIM จะน้อยกว่าวิธดี งั ้ เดิมแบบสองมิติท่ใี ช้มาตรฐาน
ของ วสท. สาเหตุอาจเกิดจากมีการเผื่อ ความสูญเสีย วัสดุในการคิด
ปริมาณงานที่แตกต่างกัน ทางด้านความรวดเร็ว BIM สามารถถอด
แบบแบบคิดปริมาณงานได้รวดเร็ว กว่าเฉลี่ยร้อยละ 15 แต่ทางด้าน
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้ ใ นการจ้ า งบุ ค ลากรคิ ด ปริม าณงานจะมีม ากกว่ า
เช่น เดีย วกับ ผลการศึกษาในส่ ว นแรก ดังนัน้ จึงสามารถสรุป ได้ว่า
ค่าใช้จ่ายน่ าจะเป็ นอุปสรรคที่สาคัญ ประการหนึ่งที่ทาให้เทคโนโลยี
BIM ยังไม่ได้ร บั ความนิย มในการน ามาใช้งานถอดแบบคิดปริมาณ
งานก่อสร้างในประเทศไทย ณ ขณะนี้

รูปที่ 6 เวลาทีใ่ ช้ในการหาปริมาณงานจากแบบตึกแถวอนุ รกั ษ์ภาคกลาง 3 ชัน้
สาหรับการคิดในระบบสองมิตเิ ปรียบเทียบกับระบบ BIM

3.2.3) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายในการเขียนงานโครงสร้างและคิด
ปริมาณงานจากแบบบ้านพักอาศัยครอบครัวไทยเป็ นสุข แบบที่ 2 มี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในระบบสองมิ ติ ร วมเท่ า กั บ 4,500 บาท ส่ ว นระบบ
เทคโนโลยี BIM มีค่ า ใช้ จ่ า ยรวมรวม 10,000 บาท ส าหรับ แบบ
ตึกแถวอนุรกั ษ์ภาคกลาง 3 ชัน้ มีค่าใช้จ่ายในระบบสองมิตริ วม 8,000
บาท และในระบบ BIM มีค่ าใช้จ่ายเท่ากับ 17,500 บาท ค่ าใช้จ่าย
รวมดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 ตามลาดับ

รูปที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการเขียนงานโครงสร้างและคิดปริมาณงานจากแบบบ้านพัก
อาศัยครอบครัวไทยเป็ นสุขแบบที่สอง

5) ข้อเสนอแนะการศึกษาวิ จยั
เนื่อ งจาก BIM เป็ น เทคโนโลยีใหม่ ที่ค าดว่าจะมีการน ามา
ประยุกต์ใช้ในวงการก่อสร้างของไทยมากขึน้ ในอนาคต ถึงแม้ผลจาก
การวิจยั จะบ่งชี้ว่าในปจั จุบนั บุคลากรทางการก่อสร้างของไทยจะยังมี
ความรู้ ความชานาญ และทักษะในการประยุกต์ใช้ BIM อยู่ไม่มากนัก
ก็ตาม แต่ถ้าหากทาการสารวจด้านศักยภาพของ BIM อีกครัง้ ใน 2 3 ปีขา้ งหน้าก็อาจได้ผลทีช่ ดั เจนมากขึน้

รูปที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการเขียนงานโครงสร้างและคิดปริมาณงานจากแบบตึกแถว
อนุรกั ษ์ภาคกลางสามชัน้
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จากการเปรีย บเทีย บค่าใช้จ่ายในการถอดแบบปริมาณงาน
ระหว่างการใช้เครื่องมือ BIM กับการใช้วธิ กี ารดัง้ เดิม ในการศึกษา
ครัง้ นี้นัน้ จะเห็น ได้ว่า BIM มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวิธีการดัง้ เดิมเกือ บ
เท่าตัว อย่างไรก็ตามระบบ BIM ไม่ได้ใช้งานเพียงแค่ครัง้ เดียว ดังนัน้
ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้งานทีร่ ะยะเวลายาวนานขึน้ เช่น 2 ปี
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนัน้ ข้าพเจ้าขอ
กราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วันทนากร อาจารย์ท่ี
ั หาตลอด
ปรึก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ ค าแนะน าและแนวทางการแก้ ป ญ
ช่วงเวลาของการทาวิจยั ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั นี้เป็ นอย่างมาก
คาขอบคุ ณ รวมไปถึงภาควิช าวิศ วกรรมศาสตร์และการจัดการเชิง
ธุ ร กิจ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ท่ีให้ก าร
สนับสนุ นสถานที่ เครื่องมือ และแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรูเ้ พื่อใช้ในการวิจยั สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา
และผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งทุ ก ท่ านที่ให้ก ารสนั บ สนุ น จนสามารถท าให้ ก าร
ศึกษาวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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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.

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.

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
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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.

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

II. MATERIALS AND METHODS

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.

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:

III. RESULTS AND DISCUSSIONS

I = I0e-μx

(1)

A.

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.

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

Material Analysis

(2)

TABLE I
WEIGHT AND ATOMIC PERCENTAGES OF
ELEMENTAL COMPOSITION OF THE LEAD
POWDER BASED ON EDS ANALYSIS

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

Element

Weight %

Atomic %

O
Sn
Sb
Pb

7.84
2.88
3.52
85.74

51.26
2.52
3.02
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. 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. 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. 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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(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.

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 highdensity 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 gammaray 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.

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)

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.

(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. 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

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.
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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.

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.%)

BaSO4

HDCR5
75.029

HDCR5L8
72.769

Portlandite

Ca(OH)2

0.146

1.198
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Quartz
Calcite
Lead oxide
Lead

SiO2
CaCO3
PbO2
Pb

8.343
16.482
-

5.240
20.558
0.108
0.128
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Barite

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 highdensity 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.
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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
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การปรับปรุงคุณภาพความสูงของโลหะบัดกรีบนชุดประกอบแผ่น
วงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่นโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบสปลิตพล็อต
สาหรับการทดลองสองขัน้ ตอน
A Quality Improvement of Solder Height on Flexible Printed Circuit
and Assembly Using a Split Plot Experimental Design for
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บทคัดย่อ

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

วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพีอ่ ปรับปรุงความสูงของโลหะบัดกรี
บนชุดประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่นให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ลูกค้าและเพิม่ ขีดความสามารถด้านการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต กระบวนการผลิตทีใ่ ช้ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ (1)
การพิมพ์โลหะบัดกรี และ (2) การหลอมโลหะบัดกรี การออกแบบแผนการ
ทดลองแบบสปลิตพล็อตจึงถูกเลือกใช้ในการคัดกรองปั จจัยสาหรับการทดลอง
สองขัน้ ตอนเพื่อทาให้การทดลองสะดวกและรวดเร็ว จากนัน้ จึงออกแบบแผน
การทดลองด้วยวิธพี น้ื ผิวผลตอบสนองด้วยการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต
เพื่อกาหนดค่าปั จจัยทีด่ ที ส่ี ุด จากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าปั จจัยทีด่ ที ส่ี ดุ คือ
ทีค่ วามเร็วในการพิมพ์โลหะบัดกรี 27 มิลลิเมตรต่อวินาที แรงกดในการพิมพ์
โลหะบัดกรี 75 นิวตัน และความถีใ่ นการทาความสะอาดแม่พมิ พ์ 2 บอร์ด
จากการทดลองเพื่อยืนยันผล พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความสูงโลหะบัดกรีถูก
ปรับปรุงจาก 0.092 เป็ น 0.102 มิลลิเมตร และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ความสูงโลหะบัดกรีลดลงจาก 0.0100 เป็ น 0.0070 มิลลิเมตร โดยมีชว่ งความ
เชื่อมัน่ 95% เท่ากับ (0.099, 0.103) และ (0.0069, 0.0071) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความสูงของโลหะบัดกรี, การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิต
พล็อต, การทดลองสองขัน้ ตอน, วิธกี ารพืน้ ผิวผลตอบสนอง

1) บทนา
อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดรฟ์ ถือ ว่ า เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ม ี
บทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาเป็ น ระยะเวลายาวนาน ในปั จจุบนั นี้
ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยีไ ด้ม ีก ารพัฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ว และ
ทันสมัยมากยิง่ ขึน้ ทาให้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ไม่ใช่เพียงส่วนประกอบทีม่ อี ยู่
เฉพาะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านัน้ แต่ยงั มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แบบ
พกพา และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในอุปกรณ์ต่างๆด้วย เช่น เครื่องเล่นเกมส์
รถยนต์ กล้องวีดโี อ ต่างก็ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในการบันทึกข้อมูล ส่วนใน
ด้ า นการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด ดิส ก์ ไ ดรฟ์ ยัง เป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันกันรุนแรงในตลาดโลก แต่เป็ นการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจงึ เป็ นเรื่องสาคัญทีจ่ ะช่วย
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งการค้า ระดับโลก ส่งผลให้
บริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จาเป็ นต้องให้ความสนใจและนากล
ยุ ทธ์ด้า นต่ างๆ รวมทัง้ ความรู้ท างด้า นวิช าการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ทางด้า นวิศ วกรรมมาใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นา
กระบวนการผลิต ให้ไ ด้ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ครอบครองส่วน
แบ่งทางการตลาดให้ได้มากทีส่ ุดเหนือกว่าคู่แข่ง

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
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สาหรับงานวิจยั นี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพความสูง
ของโลหะบัดกรีบนชุดประกอบแผ่ นวงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่นของกลุ่ ม
ลูกค้าทีม่ นี วัตกรรมการออกแบบทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีต่ ้องควบคุมความ
สูงของโลหะบัดกรีอย่างเทีย่ งตรงแม่นยา ซึ่งโลหะบัดกรีบริเวณนี้จะถูก
ควบคุมความสูงตามข้อกาหนดของลูกค้า ซึ่งอยู่ในช่วง 0.070 – 0.130
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1

กระบวนการหลอมโลหะบัดกรี ได้แก่ อุณหภูมสิ ูงสุดสาหรับการหลอม
โลหะบัดกรี โดยมีต ัว แปรตอบสนอง คือ ค่ าเฉลี่ย ของความสูงโลหะ
บัดกรี และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี
การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตถูกเลือกใช้
สาหรับการทดลองสองขัน้ ตอนเพือ่ ทาให้การทดลองสะดวกและรวดเร็ว
ขึน้ [5] จากนัน้ จึงออกแบบแผนการทดลองด้วยวิธพี ้นื ผิวผลตอบสนอง
ด้ว ยการออกแบบเซ็ น ทรัล คอมโพสิต เพื่อ สร้า งแบบจ าลองและ
กาหนดค่าปั จจัยทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
ความสูงโลหะบัดกรี
2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั นี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1) เพื่อหาปั จจัยที่มผี ลต่อความสูงของโลหะบัดกรีบนชุด
ประกอบแผ่น วงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่ น โดยใช้การออกแบบแผนการ
ทดลองแบบสปลิตพล็อต สาหรับการทดลองสองขัน้ ตอน
2.2) เพื่อ กาหนดค่ า ปั จ จัย ที่ดีท่สี ุ ด เพื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ความสูงของโลหะบัดกรีให้ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า

รูปที่ 1: โลหะบัดกรีบนชุดประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่น

3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1) เลือกปั ญหาที่ทาการศึกษา กาหนดตัวแปรตอบสนอง
และปั จจัยในการทดลอง
ปั ญหาที่ทาการศึกษา คือ ความสูงของโลหะบัดกรีบนชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่น มีค่าต่ากว่าข้อกาหนดของลูกค้า
โดยมีต ัว แปรตอบสนอง คือ ค่ าเฉลี่ย และค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานของ
ความสูง โลหะบัด กรี ทัง้ นี้ ปั จ จัย ที่ท าการทดลอง ได้แ ก่ ปั จ จัย ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้ว ย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ (1) การพิมพ์
โลหะบัดกรี (Solder printing) และ (2) การหลอมโลหะบัดกรี (Solder
reflow) โดยแยกปั จจัยออกเป็ น 2 ประเภท คือ (ก) ปั จจัยทีง่ ่ายต่อการ
ปรับเปลีย่ นค่า (Easy to change) ซึ่งได้แก่ ความเร็วในการพิมพ์โลหะ
บัดกรี (Printing speed), ความเร็วในการแยกตัวระหว่างแม่พมิ พ์กบั ชุด
ประกอบแผ่ นวงจรไฟฟ้ า (Separation speed), แรงกดในการพิมพ์
โลหะบัดกรี (Printing force) และความถีใ่ นการทาความสะอาดแม่พมิ พ์
(Cleaning frequency) และ (ข) ปั จจัยที่ย ากต่ อ การปรับเปลี่ย นค่ า
(Hard to change) ซึ่งได้แก่ อุณหภูมสิ ูงสุดสาหรับการหลอมโลหะ
บัดกรี (Peak temperature)

ปั ญหาในปั จจุบนั พบว่า ความสามารถของกระบวนการผลิต
สามารถผลิตชุดประกอบแผ่น วงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่ นที่มคี ่าความสูง
เฉลี่ยของโลหะบัด กรีต่ ากว่าข้อกาหนดของลูกค้าที่ 0.092 มิลลิเมตร
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.060 – 0.120 มิลลิเมตร และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรีท่ี 0.0100 มิลลิเมตร ทาให้เกิดความ
สูญ เสีย ทัง้ ทางด้า นคุ ณ ภาพและค่ า ใช้จ่า ยในกระบวนการผลิต จาก
ข้อมูลการผลิตตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2559
พบว่า ประเภทงานเสีย เนื่อ งจากความสูงของโลหะบัดกรีไ ม่ไ ด้ต าม
ข้อกาหนดของลูกค้ามีจานวนมากทีส่ ุด คิดเป็ น 42.83% ของงานเสียที่
พบทัง้ หมดในสายการผลิตตามแผนภาพพาเรโต ดังรูปที่ 2

3.2) ขัน้ ตอนการทดลอง
3.2.1) ก าหนดระดับ ของปั จ จัย ระดับ ของปั จ จัย ในการ
ทดลองถูกกาหนดเป็ น 2 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 2: แผนภาพพาเรโตแสดงสัดส่วนของงานเสีย ในช่วงการผลิตระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1: ปั จจัยและระดับของปั จจัยของแผนการทดลอง

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปั ญหาที่กล่ าวไว้ขา้ งต้นใน
กระบวนการผลิต และจากงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมา พบว่ า ขัน้ ตอนหลัก ที่
เกีย่ วข้องกับความสูงของโลหะบัดกรีประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ
(1) การพิมพ์โ ลหะบัดกรี และ (2) การหลอมโลหะบัดกรี [1-4] โดย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิมพ์โลหะบัดกรี ได้แก่ ความเร็วใน
การพิมพ์โลหะบัดกรี ความเร็วในการแยกตัว ระหว่างแม่พ ิมพ์กบั ชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่น แรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรี
และความถี่ในการทาความสะอาดแม่พ ิมพ์ ส่ วนปั จจัย ที่เกี่ย วข้อ งใน

Level
Low
High

Unit

Printing speed
Separation speed
Printing force
Cleaning frequency

30
0.1
60
2

50
0.3
80
4

mm/s
mm/s
N
board

Peak temperature

245

255

Process

Parameter

Solder Printing
[Easy to change]
Solder Reflow
[Hard to change]

O

C

3.2.2) ออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิต พล็อ ตสาหรับ
การทดลองสองขัน้ ตอน กระบวนการผลิตที่ทาการศึกษาประกอบด้วย
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2 ขัน้ ตอนหลัก คือ (1) การพิมพ์โลหะบัดกรี และ (2) การหลอมโลหะ
บัดกรี การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตถูกเลือกใช้สาหรับ
การทดลองสองขัน้ ตอนเพื่อ จัดการกับปั จจัยทีย่ ากต่อการเปลีย่ นแปลง
ทาให้การทดลองสะดวกและรวดเร็วขึน้ ในงานวิจยั นี้ มีปัจจัยทีย่ ากต่อ
การเปลีย่ นแปลง 1 ปั จจัย และปั จจัยทีง่ า่ ยต่อการเปลีย่ นแปลง 4 ปั จจัย
รวมทัง้ หมด 5 ปั จจัย แผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตทีใ่ ช้เป็ นแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) กับปั จจัยที่
ยากต่อการเปลีย่ นแปลง โดยมีจานวนทาซ้า 2 ซ้า มีจานวนการทดลอง
รวมทัง้ สิน้ 64 การทดลอง
3.2.3) ออกแบบแผนการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนองด้วย
วิธีเซ็นทรัล คอมโพสิต [6-7] ส าหรับ ปั จจัย ที่มนี ัย ส าคัญ จากแผนการ
ทดลองแบบสปลิตพล็อต และกาหนดค่าปั จจัยทีด่ ีทส่ี ุดสาหรับค่าเฉลี่ย
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี
3.2.4) ทาการทดลองเพือ่ ยืนยันผล

รูปที่ 3: แผนภาพส่วนตกค้างของค่าเฉลีย่ ของความสูงโลหะบัดกรี

4) ผลการวิ จยั
ผลการทดลองถูกวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
4.1) วิเ คราะห์ผ ลการทดลองจากการออกแบบแผนการ
ทดลองแบบสปลิตพล็อต
ทาการตรวจสอบความพอเพียงของแบบจาลอง โดยทาการ
ตรวจสอบสมมติฐาน [8] ดังต่อไปนี้
4.1.1) Normal Distribution: ค่าส่วนตกค้างในการทดลองมี
การแจกแจงแบบปกติ โดยตรวจสอบสมมติฐานของข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ทดลองจากกราฟความน่ าจะเป็ นปกติ (Normal Probability Plot) ของ
ค่าส่วนตกค้าง (Residuals) ค่าส่วนตกค้างควรมีการกระจายเป็ นแนว
เส้นตรง
4.1.2) Constant Variance: ความแปรปรวนของค่ า ส่ ว น
ตกค้างมีค่าคงที่ โดยตรวจสอบสมมติฐานจากกราฟระหว่างค่ า ส่ ว น
ตกค้าง (Residuals) และค่าทานาย (Fitted Value) ค่าส่วนตกค้างควรมี
การกระจายตัวเท่าๆกัน ใกล้เคียงกัน
4.1.3) Independence: ค่าส่ว นตกค้างมีค วามเป็ น อิส ระต่ อ
กัน โดยตรวจสอบสมมติ ฐ านจากกราฟระหว่ า งค่ า ส่ ว นตกค้ า ง
(Residuals) กับลาดับการทดลอง (Observation Order) ค่าส่วนตกค้าง
ควรมีแนวโน้มทีม่ กี ารกระจายแบบสุ่ม ไม่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอน
จากแผนภาพส่วนตกค้าง (Residual Plots) ของค่าเฉลี่ย
ความสูงโลหะบัดกรี ดังรูปที่ 3 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูง
โลหะบัดกรี ดังรูปที่ 4 พบว่า กราฟความน่ าจะเป็ นปกติ มีการกระจาย
ค่าส่วนตกค้างเป็ นแนวเส้นตรง แสดงว่าค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจง
แบบปกติ กราฟระหว่างค่าส่วนตกค้างและค่าทานาย มีการกระจายตัว
ค่อนข้างคงที่ ใกล้เคียงกัน แสดงว่าความแปรปรวนของค่าส่วนตกค้าง
คงที่ และกราฟระหว่างค่าส่วนตกค้างและลาดับการทดลอง มีแนวโน้ม
การกระจายของข้อมูลแบบสุ่ม ไม่มรี ูปแบบที่แน่ นอน แสดงว่าค่าส่วน
ตกค้างเป็ นอิสระต่อกัน ดัง้ นัน้ ส่วนตกค้างจึงเป็ นไปตามข้อสมมติฐาน
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สามารถสรุปผลลัพธ์จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนได้อย่างถูกต้อง

รูปที่ 4: แผนภาพส่วนตกค้างของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี

จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของแผนการทดลอง
แบบสปลิตพล็อต โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 ทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่
95% เพือ่ คัดกรองปั จจัยทีม่ ผี ลต่อค่าตัวแปรตอบสนอง พบว่า ปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อค่าเฉลีย่ ความสูงของโลหะบัดกรี (ค่า P-Value < 0.05) ได้แก่
ความเร็วในการพิมพ์โลหะบัดกรีและแรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรี ดัง
รูปที่ 5 และปั จจัย ที่มผี ลต่ อ ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะ
บัดกรี คือ ความเร็วในการพิมพ์โลหะบัดกรี แรงกดในการพิมพ์โลหะ
บัดกรี ความถี่ในการทาความสะอาดแม่พมิ พ์ และความสัมพันธ์ร่ว ม
ระหว่างความเร็ว ในการพิมพ์โ ลหะบัดกรีกบั ความถี่ในการทาความ
สะอาดแม่พมิ พ์ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 5: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ความสูงของโลหะบัดกรี

รูปที่ 6: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความสูงของโลหะ
บัดกรี
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4.2) วิเ คราะห์ผ ลการทดลองจากการออกแบบแผนการ
ทดลองวิธพี น้ื ผิวตอบสนอง
ทาการออกแบบแผนการทดลองพื้น ผิว ตอบสนองด้ว ยวิธี
เซ็นทรัล คอมโพสิต กับปั จจัย ที่มนี ัยส าคัญจากการทดลองแบบสปลิต
พล็อต โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 รวมจานวนการทดลองทัง้ หมด 26
การทดลอง จากนัน้ ทาการตรวจสอบความพอเพียงของแบบจาลองจาก
แผนภาพส่วนตกค้าง (Residual Plots) ของค่าเฉลีย่ ความสูงของโลหะ
บัดกรีและค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี ดังแสดงในรูป
ที่ 7 และ 8 ตามลาดับ โดยกราฟความน่ าจะเป็ นปกติ มีการกระจายค่า
ส่วนตกค้างเป็ นแนวเส้นตรง แสดงว่าค่าส่วนตกค้างมีการแจกแจงแบบ
ปกติ กราฟระหว่างค่ า ส่ ว นตกค้า งและค่ าทานาย มีการกระจายตัว
ค่อนข้างคงที่ ใกล้เคียงกัน แสดงว่าความแปรปรวนของค่า ส่วนตกค้าง
คงที่ และกราฟระหว่างค่าส่วนตกค้างและลาดับการทดลอง มีแนวโน้ม
การกระจายของข้อมูลแบบสุ่ม ไม่มรี ูปแบบที่แน่ นอน แสดงว่าค่าส่วน
ตกค้างเป็ นอิสระต่อกัน ดัง้ นัน้ ส่วนตกค้างจึงเป็ นไปตามข้อสมมติฐาน
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) สามารถสรุปผลลัพธ์จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนได้อย่างถูกต้อง

ทาความสะอาดแม่พมิ พ์ ปั จจัยร่วมระหว่างความเร็วในการพิมพ์โลหะ
บัดกรีกบั ความถี่ในการทาความสะอาดแม่พมิ พ์ และปั จจัยร่วมระหว่าง
แรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรีกบั ความถี่ในการทาความสะอาดแม่พมิ พ์
ดังแสดงในรูปที่ 10 ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าปั จจัยทีม่ ผี ลต่อค่าเฉลีย่ และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี ได้แก่ ความเร็วในการพิมพ์
โลหะบัดกรี แรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรี และความถี่ในการทาความ
สะอาดแม่พมิ พ์

รูปที่ 9: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ของความสูงโลหะบัดกรี

รูปที่ 7: แผนภาพส่วนตกค้างของค่าเฉลีย่ ของความสูงโลหะบัดกรี

รูปที่ 10: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะ
บัดกรี

หลัง จากสมการพื้ น ผิว ตอบสนองของค่ า เฉลี่ ย และค่ า
เบี่ย งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี ถูกสร้างขึ้น ดังแสดงใน
สมการ (1) และ (2) ตามลาดับ Response Optimizer ใน Minitab จึง
ถูกน ามาใช้ใ นการหาค่ า ปั จจัย ที่ดีท่สี ุ ด ของค่ าเฉลี่ย และค่ าเบี่ย งเบน
มาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี ทัง้ นี้ พบว่า ค่าปั จจัยทีด่ ที ส่ี ุด ได้แก่
ความเร็วในการพิมพ์โลหะบัดกรี 27 มิลลิเมตรต่อวินาที แรงกดในการ
พิมพ์โลหะบัดกรี 75 นิวตัน ความถี่ในการทาความสะอาดแม่พมิ พ์ 2
บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 11 และได้แบบจาลอง

รูปที่ 8: แผนภาพส่วนตกค้างของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี

จากผลการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของแผนการทดลอง
พื้นผิวตอบสนองด้วยวิธเี ซ็นทรัลคอมโพสิต โดยใช้โปรแกรม Minitab
17 เพื่อสร้างแบบจาลองและหาค่าของปั จจัยทีด่ ที ส่ี ุด พบว่า ปั จจัยที่ม ี
ผลต่อ ค่าเฉลีย่ ความสูงของโลหะบัดกรี คือ ความเร็วในการพิมพ์โลหะ
บัดกรี และแรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรี ดังแสดงในรูปที่ 9 และปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี คือ ความเร็ว
ในการพิมพ์โลหะบัดกรี แรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรี ความถี่ในการ

สมการสาหรับค่าเฉลีย่ ของความสูงโลหะบัดกรี
𝑦 = 0.09409 - 0.000206*Printing speed
+ 0.000193*Printing force
Adjusted R2 = 85.17% และ Predicted R2 = 83.18%
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(1)

สมการสาหรับค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี
𝑦 = 0.007690 + 0.000070*Printing speed
- 0.000034*Printing force
(2)

ต่อวินาที แรงกดในการพิมพ์โลหะบัดกรี 75 นิวตัน และความถี่ในการ
ทาความสะอาดแม่พมิ พ์ 2 บอร์ด จากการทดลองเพื่อยืนยันผล พบว่า
ค่ า เฉลี่ย ของความสูง โลหะบัด กรีปรับ ปรุ ง จาก 0.092 เป็ น 0.102
มิลลิเมตร และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรีลดลงจาก
0.0100 เป็ น 0.0070 มิลลิเมตร โดยมีช่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากับ
(0.099, 0.103) และ (0.0069, 0.0071) ตามลาดับ ดังนัน้ จะเห็นว่า
งานวิจยั นี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพเรื่องความสูงของโลหะบัดกรีท่มี คี ่าต่ า
กว่าข้อกาหนดของลูกค้าให้มคี ่าที่สูงขึ้นและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
ต่าลง ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ทต่ี รงตามข้อกาหนดของลูกค้า และยังช่วยลด
ความสูญเสียทัง้ ด้านคุณภาพและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตอีกด้วย

Adjusted R2 = 99.18% และ Predicted R2 = 98.82%

ตารางที่ 2: ผลการทดลองซ้าเพือ่ ยืนยันผล 30 การทดลอง
Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รูปที่ 11: ผลการวิเคราะห์หาค่าปั จจัยทีด่ ที ส่ี ุดโดยใช้𝑦Response Optimizer

จากการวิเคราะห์แบบจาลองพื้น ผิว ตอบสนอง พบว่า ค่ า
ทานายของค่าเฉลี่ยของความสูงโลหะบัดกรี เท่ากับ 0.1030 และค่ า
ทานายของค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานของความสูง โลหะบัด กรี เท่ า กับ
0.0071 โดยมีช่ว งความเชื่อ มัน่ 95% ของค่ าเฉลี่ย ของความสูงโลหะ
บัด กรีแ ละค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐานของความสูง โลหะบัด กรี เท่ า กับ
(0.1022, 0.1037) และ(0.0070, 0.0072) ดังแสดงในรูปที่ 12

Mean
0.101
0.110
0.098
0.100
0.111
0.095
0.101
0.105
0.109
0.104
0.094
0.095
0.109
0.101
0.106

S.D.
0.0066
0.0073
0.0089
0.0070
0.0071
0.0085
0.0087
0.0073
0.0074
0.0074
0.0067
0.0068
0.0068
0.0074
0.0072

Run
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mean
0.097
0.109
0.097
0.093
0.100
0.098
0.097
0.104
0.104
0.101
0.097
0.105
0.105
0.103
0.103

S.D.
0.0068
0.0071
0.0071
0.0073
0.0069
0.0070
0.0070
0.0071
0.0070
0.0069
0.0075
0.0073
0.0065
0.0070
0.0071

รูปที่ 12: ผลของตัวแปรตอบสนอง ในช่วงความเชือ่ มันและช่
่
วงการทานายที่ 95%

รูปที่ 13: ผลการทดลองซ้าของค่าเฉลีย่ ความสูงโลหะบัดกรีในช่วงความเชือ่ มันที
่ ่ 95%

4.3) ทาการทดลองซ้าเพือ่ ยืนยันผลการทดลอง
ทดลองเพื่อ ยืน ยัน ผลโดยทาการทดลองที่ค่ าของปั จจัยที่ดี
ทีส่ ุดสาหรับค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี
จานวน 30 การทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 2 จากผลการวิเคราะห์โดย
ใช้โ ปรแกรม Minitab 17 พบว่า ค่าเฉลี่ย ของความสูงโลหะบัดกรี
เท่ากับ 0.1017 มิลลิเมตร และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความสูงโลหะ
บัดกรีเท่ากับ 0.0070 มิลลิเมตร โดยมีช่วงความเชื่อมัน่ 95% เท่ากับ
(0.0999, 0.1036) และ (0.0069, 0.0071) ตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่
13 และ 14 ตามลาดับ

รูปที่ 14: ผลการทดลองซ้าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงโลหะบัดกรี
ในช่วงความเชือ่ มันที
่ ่ 95%

6) ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้จดั ทาขึน้ เพีอ่ ปรับปรุงความสูงของโลหะบัดกรีบนชุด
ประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้ าชนิดยืดหยุ่นทีท่ าการผลิตทีโ่ รงงานกรณีศกึ ษา
ของผูท้ าการวิจยั ซึ่งเครื่องพิมมพ์โลหะบัดกรี (Solder printing machine)
และเครื่องหลอมโลหะบัดกรี (Solder reflow machine) ถือว่าเป็ นส่วน
สาคัญในการกาหนดค่าปั จจัยทดลอง ถ้าหากเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิต
มีผผู้ ลิตหรือรุ่นทีแ่ ตกต่างกับงานวิจยั นี้ อาจจะทาให้ได้ผลการทดลองที่
แตกต่ างไปบ้าง เนื่อ งจากประสิทธิภ าพการท างานของเครื่อ งจักรที่
แตกต่างกัน จึงอยากเสนอแนะให้ผทู้ ่ีจะนาผลการวิจยั นี้ไปประยุกต์ใช้
ให้พจิ ารณาถึงข้อจากัดเรือ่ งนี้ควบคู่ไปด้วย

5) สรุปผลการวิ จยั
การออกแบบแผนการทดลองแบบสปลิตพล็อตสาหรับการ
ทดลองสองขัน้ ตอนและการออกแบบแผนการทดลองด้ว ยวิธีพ้นื ผิว
ผลตอบสนองด้วยการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิต พบว่า ค่าของปั จจัย
ที่มนี ัย สาคัญ ที่ทาให้ค่าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูง
โลหะบัดกรีดที ส่ี ุด ได้แก่ ความเร็วในการพิมพ์โลหะบัดกรี 27 มิลลิเมตร
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และสร้างตัวแปรตัวแปรสหสัมพันธ์เพื่อตรวจจับค่าผิดปกติ เมื่อทาการทดสอบ
แผ่ น วงจรรวมเสร็จ สิ้น จึง ท าการแปลงค่ า ทดสอบทางไฟฟ้ าเป็ น เรซิด วล
ข้างเคียงเพื่อตรวจจับค่าผิดปกติ ผลของงานวิจยั นี้พบว่าสามารถลดเวลาการ
ทดสอบลงได้ 14% และสามารถตรวจจับค่าผิดปกติได้ 0.04% ซึ่งไม่กระทบ
ต่อผลผลิตและคุณภาพของกระบวนการทดสอบไฟฟ้าขัน้ ต้น
คาสาคัญ: การลดเวลาโปรแกรม, การลดตัวแปรทีซ่ ้าซ้อน, การสร้างตัวแปร
ทดสอบสหสัมพันธ์, เรชิดวลข้างเคียงทีใ่ กล้ทส่ี ุด, เอ็นเอ็นอาร์
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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) บทนา
ใน อุ ต ส าห กรรม การผ ลิ ต ชิ้ น ส่ วน อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เช่น
ด้านเทคโนโลยี ด้านอุ ต สาหกรรมรถยนต์ ด้านการแพทย์ เป็ น ต้น
สืบเนื่องจากประเทศที่พ ฒ
ั นาแล้วซึ่งประกอบด้ว ย กลุ่มประเทศทาง
ตะวันตก และ ประเทศญี่ปนุ่ ได้ยา้ ยฐานการผลิตส่วนใหญ่มา มาผลิตที่
ประเทศทางตะวันออกในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ประเทศไทย เป็นต้น
เนื่องจากค่าแรงทีถ่ ูกกว่าและฝีมอื แรงงานทีม่ คี ุณภาพ โดยจะเห็นได้ว่า
การเพิ่ม ก าลังการผลิต และการลดต้น ทุ น เป็ น ส่ ว นส าคัญ อัน ดับ หนึ่ ง
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมการผลิต ชิ้น ส่ ว นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อ จะท าให้
สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้
การเพิม่ คุณภาพก็เป็ นส่วนสาคัญทีส่ าคัญทีไ่ ม่น้อยไปกว่ากันเนื่องจาก
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้นาไปใช้ดา้ นต่างๆทีส่ าคัญและมีผลกระทบต่อ
คนเป็นจานวนมาก เช่น ด้านการแพทย์ ด้านอุตสากรรมรถยนต์ ตามที่
ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้น
จากการพิจารณาถึงกระบวนการของบริษัทกรณีศ ึกษาที่ท า
หน้ า ที่ ป ระกอบและทดสอบทางคุ ณ สมบั ติ ท างไฟ ฟ้ าพ บว่ า จะ

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.

238

ประกอบด้ว ยกระบวนการหลักได้แก่ กระบวนการทดสอบคุ ณสมบัติ
ทางไฟฟ้าขัน้ ตอนแรก(Wafer test) กระบวนการประกอบ(Assembly)
และกระบวนการทดสอบคุ ณ สมบัติท างไฟฟ้ าขัน้ ตอนสุ ดท้าย(Final
test) ตามล าดับ ส าหรับ งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ท าการลดเวลาโปรแกรมที่ใช้
ทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ าขัน้ ตอนแรกของแผ่ น วงจรรวมของ
ผลิต ภัณฑ์กรณีศกึ ษาสืบเนื่อ งมาจากเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อคัด
แยกงานดีและงานเสียสูงกว่าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันทาให้ส่งผลให้ม ี
ต้น ทุน ที่สูงขึ้นดังนัน้ จึงจาเป็ นต้อ งทาการลดเวลาที่ใช้ทดสอบเพื่อ ให้
สามารถแข่งขัน ทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ยงั ได้ทาการปรุบปรุงคุณภาพ
โดยการตรวจจับงานที่ผ ิดปกติท่ีกระบวนการทดสอบคุ ณ สมบัติทาง
ไฟฟ้าขัน้ ตอนแรกเนื่องจากหากมีงานผิดปกติทม่ี โี อกาสจะเป็นงานเสีย
หลุดไปยังกระบวนการประกอบ(Assembly) และกระบวนการทดสอบ
ทางไฟฟ้ าขัน้ ตอนสุดท้ายจะทาให้มตี ้นทุ นที่สูงขึ้นตามลาดับในแต่ ล ะ
กระบวนการในโรงงาน หากของเสียส่งไปถึงลูกค้าโดยนาไปประกอบ
กับชิ้นส่ วนอะไหล่ในรถยนต์จะทาให้เพิ่มมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้น
เช่น ทาให้วงจรปดั น้ าฝนไม่ทางาน หรือ วงจรควบคุมสัญญาณไฟเลีย้ ว
ไม่ทางาน เป็ นต้น ซึ่งต้องนารถยนต์เหล่านี้มาเข้าศูนย์บริการเพื่อหา
สาเหตุทแ่ี ท้จริงว่าเกิดจากอะไร ทาให้เสียทัง้ เงินและเวลา
โดยการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นวงจรรวมจะท า
การตรวจสอบตัว แปรทดสอบต่ างๆตามเสป็ ค เช่ น การทดสอบค่ า
แรงดันไฟฟ้าทีต่ กคร่อม การทดสอบกระแสไฟฟ้า หารทดสอบความ
ต้านทานของวงจร นอกจากนี้ยงั มีการวัดคอนแทค(Contact) และ การ
วัดลีคเกต(Leakage)เป็ นต้น โดยสามารถแบ่งเป็ นตัวแปรทดสอบตาม
กลุ่ ม วงจรต่ างๆที่ท ดสอบได้ 14 บล๊ อ คทดสอบ ซึ่งมีจานวนตัว แปร
ทดสอบทัง้ หมด 296 ตัวแปรทดสอบดังในตารางที1่
งานวิจยั นี้ได้ทาการลดเวลาโปรแกรมที่ใช้ทดสอบคุณ สมบัติ
ทางไฟฟ้ าขัน้ ตอนแรกของแผ่น วงจรรวมโดยใช้ว ิธีก ารลดตัว แปรที่
ซ้ าซ้อ นจากความสัม พัน ธ์เชิงเส้น ตรงเพื่อ ลดจานวนวนตัว แปรที่ใช้
ทดสอบ และได้ทาการปรับปรุงคุณภาพการตรวจจับค่าผิดปกติโดยใช้
วิธกี ารสร้างตัวแปรทดสอบสหสัมพันธ์และเรชิดวลข้างเคียงทีใ่ กล้ทส่ี ุด
เพื่อตวจจับค่าผิดปกติแบบซ่ อนเร้นของกระบวนการทดสอบไฟฟ้าขัน้
แรกไม่ให้ส่งต่อยังกระบวนการถัดไป

การวิเคราะห์ห าความสัม พัน ธ์ (Correlation Analysis) ที่ 0.8
ถูกนามาใช้เพื่อทดสอบสมมุตฐิ านและหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทดสอบไฟฟ้ าและแหล่งจ่ายแรงดัน ไฟฟ้ า เพื่อ สร้างความเชื่อ มันว่
่ า
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรทดสอบนั ้น มีค วามน่ า เชื่อ ถื อ และมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ โดยจะนามาใช้สาหรับเพือ่ ลดจานวนตัว
แปรทดสอบที่ ไ ม่ จ าเป็ น (Redundant Test Parameter) ออกจาก
กระบวนการผลิต ทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างไฟฟ้ าขัน้ ต้ น (Wafer test)
นอกจากนี้ย งั นามาเพิ่มตัวแปรทดสอบที่ใช้ต รวจสอบค่าผิดปกติของ
กระบวนการได้อีกเช่น กัน จากรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทดสอบใน Test A และ Test B ว่ามีความสัมพันธ์กนั (Correlation)

รูปที1่ : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของตัวแปรทดสอบ

แหล่ งที่มา : โรงงานกรณี ศึกษา

3.2) การวิเคราะห์ ค่ า ขีด ความสามารถของกระบวนการ
(Process Capability Index)
แต่ละตัวแปรทดสอบจะใช้ขอ้ มูลของตัวแปรทดสอบทีม่ กี ารแจก
แจงแบบปกติ (Normal Distribution) มาใช้ในการอธิบายลักษณะการ
กาจัดตัวแปรทดสอบและการตรวจจับตัวงานผิดปกติในกระบวนการ
โดยจะน ามาใช้ส าหรับเปรีย บเทีย บประสิทธิภ าพของโปรแกรม โดย
เปรีย บเทีย บระหว่างโปรแกรมก่อ นที่ท าการลดตัว แปรทดสอบที่ไ ม่
จาเป็นกับโปรแกรมหลังทีท่ าการลดตัวแปรทดสอบทีไ่ ม่จาเป็น

2) วัตถุประสงค์
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์รวมเพือ่ ลดเวลาในกระบวนการทดสอบ
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าทีข่ นั ้ ตอนแรกและเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจจับค่า
ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ กรณีศ ึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น วัตถุ ประสงค์
หลัก ดังนี้
2.1) ลดเวลาที่ใช้ โ ดยลดตัว แปรทดสอบของกระบวนการ
ทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าขันตอนแรก
้
โดยไม่กระทบกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์กรณีศกึ ษา
2.2) ลดงานที่ออกนอกกลุ่ม (Outlier) ที่จะส่งให้กระบวนการ
ขัน้ ต่อไปโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจจับค่าผิดปกติของงานดีท่ี
ผ่านกระบวนการทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าขัน้ ตอนแรก

Cpk = min(

Cp =

μ-LSL USL-μ
,
)
3σ
3σ

USL-LSL
6σ

(1)
(2)

μ = ค่าเฉลีย่ กลางมาตราฐานของกระบวนการ
σ = ค่าเบีย่ งเบนมาตราฐานของกระบวนการ

LSL = ขอบเขตล่างของข้อกาหนด (Lower Specification Limit)
USL = ขอบเขตบนของข้อกาหนด (Upper Specification Limit)
Cp = ดัชนีศกั ยภาพของความสามารถของกระบวนการ
(Potential Process Capability Index)
Cpk = ดัชนีความสามารถของกระบวนการ
(Process Probability Index)

3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
3.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เครือ่ งมือทางสถิติ
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3.3) การตวจจับงานผิดปกติดว้ ย Nearest Neighbor
Residual (NNR)
มีการหาค่าพยากรณ์(Predicted) โดยการถ่วงน้ าหนักตัวงานที่
ผ่านการทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าทีอ่ ยู่บริเวณโดยรอบทัง้ 24 ตัว(24
neighbor) โดยค่าที่พ ยากรณ์ (Predicted)จะถูกน ามาเปรีย บเทีย บกับ
ค่าที่วดั ได้จากการทดสอบทางไฟฟ้ า(Measure) ของตัวงานเป้าหมาย
(X) โดยการค านวณหาค่ า NNR Residual ตามสมการข้างล่ าง โดย
ค่าที่เป็ น เรซิดวล(Residual) จะใกล้เคีย งศูน ย์ โดยจะน ามาใช้สาหรับ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการตรวจจับ งานดี ท่ีอ อกนอกกลุ่ ม กระบวนการ
ทดสอบทางไฟฟ้าขันต้
้ น(wafer test)
NNR residual= measured - predicted (24 neighbors)

4) วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

(3)

NNR residual= ค่าที่ไ ด้จาการค านวณจากค่ าการทดสอบทางไฟฟ้ า
ของตัวงานเป้าหมายและค่าพยากรณ์ตวั งานข้างเคียง24ตัว
measured = ค่าการทดสอบทางไฟฟ้าของตัวงานเป้าหมาย(X)
predicted = ค่ าพยากรณ์ ท่ีได้จากการทดสอบทางไฟฟ้ าของตัว งาน
ข้า งเคี ย ง24ตั ว โดยมีก ารถ่ ว งน้ า หนั ก ตามระยะทางจากตั ว งาน
เป้าหมาย(X) ตามรูปที่ 2

รูปที3่ : แผนภาพการไหลของวิธกี ารดาเนินงานวิจยั

ในการดาเนินงานวิจยั ขัน้ ตอนแรกให้ทาการเก็บและรวบรวม
ข้อมูล จากกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้าขัน้ ต้น (Wafer test) จากนัน้
ขั น้ ต อน ที่ ส องให้ ท าการเลื อ กและก าห น ดตั ว แปรทดสอบ ที่ ม ี
ความสัม พัน ธ์ เชิง เส้ น ตรงกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในแต่ ล ะแหล่ ง จ่ า ย
แรงดันไฟฟ้าแต่ระดับโดยมีท่ี 4.5V, 5.0V และที่ 5.5 เพื่อทาการกาจัด
ตัวแปรทีซ่ ้าซ้อน และสร้างชุดตัวแปรทดสอบสหสัมพันธ์เพือ่ ตรวจจับค่า
ผิดปกติ ขัน้ ตอนที่ส ามให้ทาการลดตัวแปรทดสอบภายใต้เงื่อ นไขที่
กาหนดไว้โดยในที่น้ี กาหนดให้เลือกที่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ าที่ 5.0V
เนื่อ งจากเป็ น แรงดัน ปกติท่นี าไปใช้ นอกจากนี้ย งั ให้เลือ กแหล่ งจ่าย
ไฟฟ้าตามทีผ่ อู้ อกแบบวงจรกาหนดไว้และทาการกาจัดตัวแปรทดสอบ
ทีไ่ ม่เกียวข้องกับเสป็ ค(Datasheet) ขัน้ ตอนที่ส่ที าการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
และกาหนดขอบเขตตัวแปรทดสอบ ขัน้ ตอนทีห่ า้ ทาการสร้างโปรแกรม
ทีท่ าการกาจัดตัวแปรทดสอบทีเ่ ป็ นส่วนทีซ่ ้าซ้อน ขัน้ ตอนทีห่ กทาการ
สร้างโปรแกรมส าหรับตรวจจับค่ าผิดปกติโดยใช้ว ิธกี ารสร้างตัว แปร
ทดสอบสหสัม พัน ธ์แ ละเรชิด วลข้างเคีย งที่ใกล้ท่ีสุ ด เพื่อ ตวจจับ ค่ า
ผิด ปกติ ขัน้ ตอนที่เจ็ด ทดสอบความสามารถและความถู ก ต้อ งของ
โปรแกรมทดสอบ ขัน้ ตอนที่แ ปดเปรีย บเทีย บผลการทดสอบของ
โปรแกรมทดสอบว่าสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยถ้าใช่ให้ไปยังขัน้ ตอน
ต่ อ ไป แต่ ถ้ า ไม่ ใช่ ให้ ก ลับ ไปยัง ขัน้ ตอนที่ส อง ขัน้ ตอนสุ ด ท้ า ยน า
โปรแกรมทดสอบใหม่ไปใช้ในกระบวนการทดสอบแผ่นวงจรรวมโดย
กระบวนการทัง้ หมดสามารถเขียนให้อยู่ในแผนภาพตามรูปที3่

รูปที2่ : การถ่วงน้าหนักระหว่างคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของตัวแปรทดสอบ

แหล่ งที่ มา : โรงงานกรณี ศึกษา

จากนัน้ จึงน าค่า NNR residual ที่ได้มาทาการกดหนดขอบเขต(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 = ค่าที่ได้จาการคานวณจากค่าการทดสอบทางไฟฟ้า
ของตั ว งาน เป้ าห มาย และค่ าพ ย าก รณ์ ตั ว งาน ข้ า งเคี ย ง24ตั ว
Right_Roboust = (P95- P50)/1.645
Right_Robous t= (P50- P5)/1.645
L right, L left = สามารถกาหนดได้โดยผู้ใช้ โดยปกติแล้วจะเป็ น 6
P5
= เปอรเซนไทน์ท่ี 5
P50
= เปอรเซนไทน์ท่ี 50 หรือ ค่ามัธยฐาน
P95
= เปอรเซนไทน์ท่ี 95

240

5) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
5.1) การเพิ่ ม ตัว แปรทดสอบเพิ่อ ตรวจจับ ค่ า ผิด ปกติ โ ดย
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าทีว่ ดั ได้ในแรงดันที่แตกต่างกันของแต่ ละโหมด
โดยตัวแปรทดสอบนี้ทาหน้าทีใ่ นการวัดกระแสไฟฟ้าทีแ่ หล่งจ่ายไฟใน
แต่ ล ะโหมดของตัว งานโดยประกอบด้ว ยโหมดที่ท างาน (Operating
Mode)ได้แก่ โหมดโดมิแนน(Dominant)และโหมดรีเซสซีฟ(Recessive)
ซึ่งจะกิน กระแสไฟตามลาดับ และโหมดที่ไม่ทางาน(Standby mode)
โดยโหมดที่ ท างานจะกิน กระแสไฟฟ้ ามากกว่ า โหมดที่ไ ม่ ท างาน
นอกจากนี้ยงั ทาการวัดกระแสที่ โดยจ่ายแรงดันทีแ่ หล่งจ่ายไฟเป็ น ค่า
สูง(Max) ค่าปกติ(Nominal) และ ค่าต่า(Min)
หาความสัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบนี้ถูกน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อช่วยการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทดสอบซึ่งมี
วัต ถุประสงค์เพื่อกาจัดวงจรรวมที่มจี ุดเสียที่ซ่ อนเร้น (Latent defect)
โดยใช้หลักการของความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทีม่ คี ่าสหสัมพันธ์เกิน 0.8
(R >0.8) ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยมีตวั แปรทดสอบที่ถูกนามา
วิเคราะห์ คือดังต่อไปนี้

จาเป็น (Redundant Test Parameter) ออกจากกระบวนการผลิต
ทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าขัน้ ต้น(Wafer test)
การเลือ กก าจัด ตัว แปรทดสอบถู ก พิจ ารณาภายใต้เงื่อ นไข
ดังต่อไปนี้
5.2.1) เลื อ กแหล่ ง จ่ า ยแรงดัน ไฟ ฟ้ าที่ VCC=5.25V และ
VCC=4.75V เนื่องจากเป็ นแรงดันไฟฟ้าปกติทล่ี กู ค้านาไปใช้งานจริงคือ
VCC=5.0V จึงเก็บแรงดันไฟฟ้าที่ VCC=5.0V
5.2.2) เลือ กแหล่ ง จ่ า ยแรงดัน ไฟฟ้ าและเงื่อ นไขอื่ น เฉพาะ
ตามทีผ่ อู้ อกแบบวงจรรวมได้กาหนดไว้
5.2.3) กาจัดตัวแปรทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสป็ คของลูกค้า
(Datasheet) เนื่ อ งจากเป็ น การทดสอบเกิน ความจาเป็ น ส าหรับ เพื่อ
ต้ อ งก ารเก็ บ ก ารก ระจาย ตั ว ข อ งตั ว แ ป รท ด ส อ บ (Electrical
Distribution) ของงานใหม่ของผู้ออกแบบ โดยเปรีย บเทีย บกับงานใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

รูปที5่ : ความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบกับแหล่งจ่ายไฟทีร่ ะดับ 4.75V, 5.0V
และ5.25V ทีม่ คี ่าสหสัมพันธ์มากกว่า 0.8 (R>0.8)

รูปที4่ : วงจรรวมทีม่ จี ุดเสียซ่อนเร้น

ชุ ด ตั ว แปรทดสอบใหม่ ค ื อ 50530, 50540, 50550, 50560, 50570
และ 50580 โดยตัวแปรทดสอบใหม่จะเป็ น สัดส่ วนระหว่าง แรงดัน
ปกติ(Nominal)และต่ า (Min) แรงดัน สูงที่เวลา10ms และ 40ms ทัง้ 3
โหมดของตัวงานได้ 6 ตัวแปรทดสอบ ซึ่งได้จากการคานวณดังสมการ
ดังต่อไปนี้

จากขัน้ ตอนในข้อ ที่ 5.1(การเพิ่ ม ตัว แปรทดสอบเพื่ อ ตรวจจับ ค่ า
ผิดปกติ) และ ข้อที5่ .2(การกาจัดตัวแปรทีซ่ ้าซ้อน) สามารถสรุปจานวน
ตัวแปรทดสอบที่ถูกกาจัดและเปลี่ยนแปลงไปได้ดงั ตารางที่ 1 โดยจะ
แบ่งตัว แปรทดสอบเป็ น 14 บล็อ คการทดสอบตามหน้ าที่ข องแต่ ล ะ
บล็อค โดยแต่ละบล็อคการทดสอบจะมีตวั แปรทดสอบทีแ่ ตกต่างกันทัง้
จานวนและวิธกี ารทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้า

50530=50066/50063, 50540=50052/50042, 50550 = 50126/51023
50560=50110/50100, 50186/50183, 50580=50170/50160 (6)

ตารางที่1: จานวนตัวแปรทดสอบที่ถูกกาจัดและเปลี่ยนแปลง
ประเภทของตัวแปร
จานวนตัว กาจัดตัว เพิ่ ม
ทดสอบ
แปร
แปร
ตัว
แปร
15
0
0
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 1
10
0
0
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 2
9
0
6
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 3
8
0
0
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 4
8
0
0
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 5
18
8
0
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 6
15
8
0
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 7

5.2) การกาจัดตัวแปรทดสอบทีม่ คี วามซ้าซ้อนทีร่ ะดับ
แรงดันไฟฟ้าทีแ่ ตกต่างกัน
ชุดตัวแปรทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบและระดับ
ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์(Correlation
Analysis) ที่ 0.8 ถูกนามาใช้เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
เพือ่ สร้างความเชือ่ มันว่
่ าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดสอบนัน้ มี
ความน่าเชือ่ ถือและมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ ดัง แสดงตัวอย่าง
ในรูปที5่ โดยจะนามาใช้สาหรับเพือ่ ลดจานวนตัวแปรทดสอบทีไ่ ม่
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ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 8
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 9
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 10
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 11
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 12
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 13
ตัวแปรทดสอบบล็อคที่ 14
รวม
ตัวแปรทดสอบทัง้ หมด

15

8

0

66

18

0

57

4

0

48

8

0

4

0

0

3

0

0

20

0

0

296

54

6

จากรูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการแปลงตัวแปรทดสอบทางไฟฟ้า
ให้เป็ นเรซิดวลข้างเคียงทีใ่ กล้ทส่ี ุด โดยจะเห็นว่าก่อนทีจ่ ะทาการแปลง
เป็ น เรซิดวลจะไม่เห็นงานที่อ อกนอกกลุ่ม แต่ห ลังจากที่ทาการแปลง
แล้ว จะสามารถตรวจจับ งานที่อ อกนอกกลุ่ ม ได้ส ามารถตรวจจับ ค่ า
ผิดปกติได้ โดยขอบเขตของเรซิดวลจะสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามผล
ของกระบวนการทดสอบไฟฟ้ าของแผ่ น วงจรรวมในแต่ ล ะแผ่ น
เนื่องจากการแปลงเรซิดวลจะทาเมือ่ เสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบทาง
ไฟฟ้าในแต่แผ่น ซึ่งแต่ละแผ่นจะมีผลการทดสอบทางไฟฟ้าทีแ่ ตกต่าง
กันจึงทาให้ขอบเขตของเรซิดวลในแต่แผ่นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตาม
สมการที(่ 4) และ (5) นันเอง
่
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5.3) การเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการตรวจจับ ค่ า ผิ ด ปกติ ด้ ว ย
Nearest Neighbor Residual(NNR)
เนื่อ งจากตัวแปรทดสอบได้ถูกพิจารณาได้ถูกพิจารณาเลือ ก
โดยผู้พ ัฒ นาและอกกแบบวงจรรวม โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ท่ีต้อ งการ
ตรวจจับ ชิ้น งานที่ม ีจุ ด เสีย ซ่ อ นเร้น (Latent defect) โดยได้ท าการ
พิจารณาเลือก 31 พารามิเตอร์ทม่ี ผี ลด้านคุณภาพและมีการกระจายตัว
แบบการแจกแจงปกติ
จากรูปที่ 6 สามารถอธิบายหลักการทางานอของการตรวจจับ
ค่าผิด ปกติโดยน าค่าพารามิเตอร์ท่เี ลือ กไว้ โดยเริ่มจากการกาหนด
ขอบเขตที่ใช้ส าหรับการตรวจจับ ค่ าผิดปกติ โดยการกาหนด Lright
และ Lleft ซึ่งจะทาการสร้างโปรแกรมสาหรับการตรวจจับค่าผิดปกติ
(NNR Recipe) จากนัน้ นาค่าทดสอบทางไฟฟ้าของแต่ละพารามิเตอร์
ทีเ่ ป็ นงานดี(Bin1) มาทาการแปลงเป็ นเรซิดวลข้างเคียงทัง้ หมด24 ตัว
โดยการถ่ ว งน้ าหนัก จากตัว งานเป้ าหมายเป็ น 1, 0.7 และ 0.5 ตาม
ความห่างของตัวงานเป้าหมายกับตัวข้างเคียงโดยทาตลอดทั ่วทัง้ แผ่น
เมื่อ ได้เรซิด วลของแต่ ล ะพารามิเตอร์แ ล้ว จึงน ามาเปรีย บเทีย บกับ
ขอบเขตที่กาหนดไว้ดงั สมการ โดยงานที่ผ่านขอบเขตที่กาหนดไว้จะ
เป็ นงานทีผ่ ่านการตรวจจับค่าผิดปกติซง่ึ จะเป็ นงานดี(Bin1) ส่วนงานที่
ไม่ ผ่ า นขอบเขตที่ก าหนดจะเป็ น งานที่อ อกนอกกลุ่ ม ซึ่ง จะท าการ
เปลีย่ นแปลงจากงานดี(Bin1) เป็น งานเสีย(Bin65)

รูปที7่ : การแปลงตัวแปรทดสอบทางไฟฟ้าเป็ นเรซิดวลข้างเคียงทีใกล้สุด
(NNR residual)

6) สรุปผลการวิ จยั
ผลการดาเนินงานวิจยั สามารถทาการกาจัดตัวแปรที่ซ้ าซ้อ น
54 ตัวแปร โดยคิดเป็ นร้อยละ 18 ของจานวนตัวแปรทดสอบทัง้ หมด
ออกจากโปรแกรมที่ใช้ท ดสอบ โดยใช้ว ิธีก ารหาความสัม พัน ธ์เชิง
เส้น ตรงระหว่ างตัว แปรทดสอบและแหล่ งจ่ ายแรงดัน ไฟฟ้ าในแต่ ล ะ
ระดับ สามารถลดเวลาทดสอบลงไปได้ 0.63 วินาที ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
14 ของเวลาทดสอบที่ ส ามารถลดลงได้ นอกจากนี้ ย ัง มีก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตรวจจับค่าผิดปกติแบบซ่อนเร้น โดยการเพิม่ ตัวแปร
ทดสอบ 6 ตัวแปรทดสอบเข้าไปในโปรแกรมทดสอบไฟฟ้าขัน้ ต้น โดย
วิธตี วั แปรทดสอบสหสัมพันธ์
จากนั ้น จึง น าผลที่ไ ด้ จ ากการทดสอบทางไฟฟ้ าขัน้ ต้ น ไป
ตรวจจับ หาค่ าผิดปกติด้ว ยโปรแกรมตรวจจับ ค่ าผิด ปกติ โดยใช้ว ิธี
แปลงเป็ น เรซิดวลข้างเคียง(NNR residual) และขอบเขตที่ถูกกาหนด
มาใหม่ตามผลการทดสอบทางไฟฟ้าของงจรรวมในแต่ ละแผ่น โดยได้
ทาการคัดเลือกมา 31 ตัวแปรทดสอบซึ่งตัวแปรทดสอบทีม่ ผี ลทางด้าน
คุณภาพ
ตารางที2่ : จานวนตัวแปรทดสอบทัง้ หมด
โปรแกรมทดสอบไฟฟ้ ำขัน้ ต้น(Wafer test)
โปรแกรมตรวจ
โปรแกรม ตัวแปร ตัวแปร เพิม่ ตัวแปร
รวมตัวแปร
เวลำ จับค่ำผิดปกติ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ
(NNR)
ทดสอบ
ทดสอบ
ทดสอบ
เริม่ ต้น ซ้ำซ ้อน ตรวจจับค่ำผิดปกติ สุดท้ำย ต่อครัง้ (s) (ตัวแปรทดสอบ)
เก่ำ
ใหม่

296
296

54

6

296
248

4.5
3.868

31

เมือ่ เสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นได้นาโปรแกรมทดสอบทัง้ เก่า
และใหม่ไปดาเนิน การทดสอบแผ่ น จงจรรวม 1 แผ่ น ที่ม ีงานทัง้ หมด
13,649 ตัว พบว่าจะงานดีท่แี ตกต่างกัน เล็กน้ อย อันเนื่องมาจากการ

รูปที6่ : แผนภาพการตรวจจับค่าผิดปกติด้วยเรซิดวลข้างคียงทีใ่ กล้สุด
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7.2) การศึ ก ษางานวิจ ัย ยนี้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ
กระบวนการทดสอบไฟฟ้ าขัน้ ตอนสุ ด ท้ า ย (Final test) โดยน าไป
ประยุ กต์ใช้ในการลดตัวแปรซ้ าซ้อ นระหว่างแหล่ งจ่ายไฟกับตัว แปร
ทดสอบโดยวิธหี าความสัมพันธ์เชิงเส้นเพือ่ ลดเวลาทดสอบและเพิม่ ประ
สิทฺธภิ าพโดยการหาชุดทดสอบสหสัมพันธ์
7.3) การศึ ก ษางานวิจ ัย ยนี้ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ
กระบวนการทดสอบไฟฟ้ าในรู ป แบอื่น เช่ น น าไปประยุ ก ต์ ใช้ห า
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตัว แปรทดสอบกับอุ ณ หภมิท่ี -40C, 25C และ
125C โดยจะสามารถนาไปตัดอุณหภูมกิ ารทดสอบทีไ่ ม่จาเป็ นออกจาก
กรพบวนการ (Temp eliminate)

เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจจับชิ้นผิดปกติทอ่ี อกนอกกลุ่ม (outlier) โดย
จะแบ่งเป็นตัวงานผิดปกติทต่ี รวจจับได้ดว้ ยวิธตี วั แปรสหสัมพันธ์ทเ่ี พิม่
เข้าไป 2 ชิ้น งาน และตรวจจับ ด้ว ยวิธีเรซิด วลข้างเคีย ง(NNR) อีก 4
ชิน้ งาน ซึง่ จะเห็นว่าการตรวจจับค่าผิดปกติจะทาให้เกิดการสูญเสียงาน
เป็นจานวนน้อยซึง่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต โดยในทีน่ ้จี ะ
มีการสูญเสีย งานทัง้ หมด 6ชิ้น งาน ซึ่งคิดเป็ น (Yields)ร้อยละ0.04%
ของงานทัง้ หมดใน 1แผ่นวงจรทดสอบ โดยสามารถสรุปได้ดงั ในตาราง
ที3่
ตารางที3่ : ผลการทดสอบระหว่างโปแกรมเก่าและใหม่
งำนเสีย
งำน
งำนผิดปกติทอี่ อก
โปรแกรม
ทดสอบ งำนดี งำนที่
นอกกลุม่ (Outlier)
ทดสอบ
รวมงำนเสียทัง้ หมด
ทัง้ หมด
ออกนอกเสป็ ค ตัวแปรทดสอบ เรซิดวล
สหสัมพันธ์ ข ้ำงเคียง(NNR)
เก่ำ 13649 13434
215
215
ใหม่ 13649 13428
215
2
4
221
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98.42
98.38

นอกจากการการทดสอบประสิท ธิภ าพของโปรแกรมใหม่
ข้างต้น ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ผลผลิต (Yields)และการตรวจจับชิ้น งาน
เสียข้างต้น แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ห าค่าขีดความสามารถของตัวแปร
ทดสอบแต่ละตัวโดยต้องได้ค่า CPKN>1.67 โดยนามาเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมทดสอบเก่า ดังในตารางที่4 ตัวแปรทดสอบที่สามารถนามา
ั บนั และใหม่ได้เป็นจานวน242 ตัว
เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมทัง้ ปจจุ
เนื่องจากเป็ นตัวแปรทดสอบทีอ่ ยู่ทงั ้ 2 โปรแกรม โดยแบ่งเป็ นตัวแปร
ทดสอบทีใ่ ห้ค่าผ่านไม่ผ่าน(Go-Nogo test) จานวน 14 ตัว และตัวแปร
ทดสอบที่ให้ค่าเป็ น จานวน(Parametric test) จานวน 228 ตัว สรุปได้
ว่าจานวนตัวแปรทดสอบทีน่ ามาเปรียบเปรียบให้ค่าCPK>1.67 ทัง้ หมด
ดังนัน้ โปรแกรมใหม่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการทดสอบทางไฟฟ้า
โดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ผลผลิต และคุ ณ ภาพของการทดสอบไฟฟ้ า
ขันต้
้ น(Wafer test)
ตารางที4่ : ตัวแปรทดสอบระหว่างโปแกรมเก่าและใหม่
จำนวน
ตัวแปรทดสอบทีน่ ำเปรียบ
ตัวแปรทดสอบ
โปรแกรม ตัวแปร เทียบประสิทธิภำพโปรแกรม
ทีไ่ ม่นำ
ทดสอบ ทดสอบ Go-Nogo test Parametric test เปรียบเทียบ
ทัง้ หมด (Pass/Fail) CPN>1.67 CPK<1.67 ประสิทธิภำพ
ปัจจุบนั

296

14

228

ใหม่

248

14

228

-

54
6

หมำยเหตุ
ตัวแปรทดสอบซ้ำซ ้อน
ทีไ่ ม่มใี นโปรแกรมใหม่
ตัวแปรทดสอบใหม่
ทีไ่ ม่มใี นโปรแกรมปัจจุบนั

7) ข้อเสนอแนะ
7.1) การศึกษางานวิจยั นี้มกี ารค้นคว้าสาหรับวงจรรวมทีใ่ ช้ใน
รถยนต์ โดยสามารถน าหลัก การและวิธีก ารต่ างๆในงานวิจ ัย นี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทดสอบทดสอบทางไฟฟ้ าขัน้ ต้น (Wafer
test) ของวงจรรวมประเภทอื่น ๆเช่ น กลุ่มระบุเอกลักษญ์ตวั ตน กลุ ม
เครื่องใช้ฟ้ า และกลุ่มสื่อสารเป็ น ต้น ซึ่งต้องการลดเวลาทดสอบ โดย
การจ ากัด ตัว แปรที่ซ้ าซ้ อ นด้ว ยวิธีห าความสัม พัน ธ์เชิงเส้น ระหว่า ง
แหล่งจ่ายไฟและตัวแปรทดสอบและการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจจับ
ค่าผิดปกติดว้ ยวิธหี าชุดทดสอบสหสัมพันธ์และเรซิดวลข้างคียง(NNR)
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บทคัดย่อ
อุตสำหกรรมกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟมีแนวโน้มกำรแข่งขันทีส่ ูงขึน้ เพื่อ
เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและควำมได้เปรียบทำงกำรค้ำ บริษทั ผูผ้ ลิต
ฮำร์ดไดร์ฟจำเป็ นต้องพัฒนำในด้ำนเทคโนโลยี คุณภำพ และลดต้นทุนกำร
ผลิ ต โดยกำรลดของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้น ในกระบวนกำรผลิ ต จำกกำรศึ ก ษำ
กระบวนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟ พบว่ำปั ญหำของเสียประเภทหัวอ่ำนไม่สำมำรถ
ค้นหำตำแหน่ งของสัญญำณอ้ำงอิงได้ใ นขณะเริม่ ต้นกำรทำงำน (Loss of
Radial Burst after coming off the crash stop: LORB) เป็ นของเสียทีเ่ กิดขึน้
มำกที่สุด ในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โ ว ส่ งผลกระทบต่ อต้น ทุน ใน
กระบวนกำรผลิ ต จำกกำรน ำของเสี ย กลับ มำทดสอบซ้ ำ งำนวิ จ ัย นี้ ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภท LORB โดยใช้กำรออกแบบกำรทดลอง
แบบแฟคทอเรียลเต็มรูป ในกำรศึกษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อของเสียและวิเครำะห์หำ
ระดับปั จจัยทีเ่ หมำะสมที่สำมำรถลดของเสียประเภท LORB จำกผลกำร
ทดลองพบว่ำควำมชืน้ และระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเขียน
สัญญำณเซอร์โวมีผลต่อของเสียประเภท LORB ซึ่งสำมำรถลดของเสียจำก
เดิม 3.24% เหลือ 2.02% คิดเป็ นต้นทุนทีล่ ดลงมูลค่ำ 216,638.30 บำทต่อ
ไตรมำส
คาสาคัญ: กำรลดของเสีย, ฮำร์ดไดร์ฟ, กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โว,
ควำมชืน้ , กำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป

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) บทนา
ฮำร์ดไดร์ฟ คือ อุ ปกรณ์ เก็บข้อ มูล แบบทุติย ภูม ิ (Secondary
storage device) ที่มคี วำมสำคัญอย่ำงมำกสำหรับจัดเก็บ โปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิกำร และส ำรองข้อ มูลต่ ำงๆ ในระบบคอมพิว เตอร์ ใน
ช่ว งเวลำที่นำนจนกว่ำข้อ มูล เหล่ ำนัน้ จะถูกลบหรือ ถูกเขีย นทับ จำก
ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมกำรใช้งำนของผูบ้ ริโภคและองค์กรต่ำงๆ ใน
ปั จจุ บนั พบว่ ำยัง คงเน้ น ที่พ้นื ที่ ท่ใี ช้ในกำรจัดเก็บข้อ มูล ท ำให้ฮ ำร์ด
ไดร์ฟถูกจัดเป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลทีม่ ีรำคำย่อมเยำและ
คุม้ ค่ำทีส่ ุด เมือ่ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีทำงเลือกอื่น ดังนัน้ ผูผ้ ลิต
ฮำร์ดไดร์ฟจึงให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ควำมจุใน
กำรจัดเก็บข้อมูล เพิม่ ประสิทธิภำพ เพิม่ ควำมน่ ำเชื่อถือในกำรบันทึก
ข้อมูล และคุณภำพของผลิตภัณฑ์
เมื่อ พิจ ำรณำกระบวนกำรเขีย นสัญ ญำณเซอร์ โ วซึ่ ง เป็ น
กระบวนกำรสำคัญในด้ำนกำรกำหนดควำมจุขอ้ มูลเบื้องต้นของฮำร์ด
ไดร์ฟพบว่ำ ของเสียในกระบวนกำรเป็ นของเสียที่สำมำรถนำกลับมำ
ผ่ ำ นกระบวนกำรเขีย นสัญ ญำณใหม่อีก ครัง้ หรื อ ที่เรีย กกัน ว่ ำ “กำร
ทดสอบซ้ำ” (Retest) โดยจำนวนครัง้ ของกำรทดสอบซ้ำนัน้ มีจำนวน
ครัง้ ทีแ่ ตกต่ำงกัน ขึน้ อยู่กบั ข้อกำหนดของลักษณะอำกำรเสียและรหัส
ควำมผิดพลำด (Error code) ที่เกิดขึ้น จำกกิจกรรมดังกล่ำวส่งผล
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิต ทำให้บริษทั สูญเสียโอกำสในกำรทำกำไรและ
ทำให้ผลผลิตกระบวนกำรไม่เป็ นไปตำมแผนกำรผลิตที่วำงไว้ จึงเป็ น

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
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ที่ม ำของกำรน ำข้อ บกพร่ อ งดัง กล่ ำ วมำท ำกำรปรับ ปรุ ง โดยกำร
ประยุกต์ใช้กำรออกแบบกำรทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป [1-2] ใน
กำรศึกษำปั จจัยในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวทีม่ ผี ลต่อของเสีย
และวิเครำะห์หำระดับปั จจัยที่เหมำะสมที่สำมำรถลดของเสียประเภท
LORB

รูปที่ 2: จำนวนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟและสัดส่วนของเสียประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรก

จำกกำรเข้ำไปศึกษำในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรกโดย
แยกประเภทของเสียในกระบวนกำรตำมรหัสควำมผิดพลำดทีเ่ กิดขึน้ ใน
แต่ ล ะสัปดำห์อ้ำงอิงข้อ มูล กำรผลิต ฮำร์ดไดร์ฟ รุ่น AR ตัง้ แต่ เดือ น
กุมภำพันธ์ 2559 ถึงเดือนมิถุนำยน 2559 พบว่ำมีจำนวนฮำร์ดไดร์ฟดี
ที่ผ่ ำนกระบวนกำรเขีย นสัญญำณคิดเป็ น ค่ ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 88.64% และ
จำนวนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดโดยเฉลีย่ 11.36% เมือ่ ทำกำรแยกของ
เสีย ตำมรหัส ควำมผิดพลำดโดยกำรจัดเรีย งล ำดับข้อมูล ของเสีย จำก
มำกไปน้อ ยด้วยแผนภูมพิ ำเรโต ดังรูปที่ 3 พบว่ำของเสียประเภท
LORB ถูกจัดเป็ นของเสียทีม่ อี ทิ ธิพลต่อของจำนวนของเสียโดยรวมเป็ น
อันดับหนึ่งในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรก โดยมีอตั รำ
กำรเกิดของเสียประเภท LORB เฉลีย่ อยู่ท่ี 3.24%

2) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งำนวิจยั นี้ไ ด้แบ่งรำยละเอีย ดของขัน้ ตอนกำรออกแบบกำร
ทดลองออกเป็ น 7 ขันตอน
้
ดังนี้
2.1) ขันตอนการศึ
้
กษาปัญหา
จำกกำรศึกษำกระบวนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟ โดยมุง่ เน้นศึกษำที่
กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวซึ่งเป็ นกระบวนกำรสำคัญในด้ำน
กำรกำหนดควำมจุ ข ้อ มูล เบื้อ งต้น ของฮำร์ด ไดร์ฟ รุ่ น ต่ ำงๆ ส ำหรับ
คอมพิว เตอร์ส่ ว นบุคคล ทำให้ส ำมำรถกำหนดปั ญหำได้ว่ำ ปั ญหำที่
เกิดขึน้ ในกระบวนกำรที่เหมำะสมที่จะนำมำวิเครำะห์หำสำเหตุและหำ
แนวทำงแก้ไ ขปรับ ปรุง ได้แก่ ปั ญ หำจำกลักษณะของเสีย ประเภท
หัวอ่ำนไม่สำมำรถค้นหำตำแหน่ งของสัญญำณอ้ำงอิงได้ในขณะเริม่ ต้น
กำรทำงำน (Loss of Radial Burst after coming off the crash stop:
LORB)ซึง่ เป็ นของเสียทีม่ อี ทิ ธิพลต่อของเสียโดยรวมทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 3
ของผลิตภัณฑ์ฮำร์ดไดร์ฟทุกรุ่นของบริษทั กรณีศกึ ษำ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 3: แผนภูมพิ ำเรโตสัดส่วนของเสียในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรก

ในกำรศึกษำภำพรวมของกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โว
(SSTW flow operation) ตำมลำดับขัน้ ตอน (Sequence) พบว่ำของ
เสียประเภท LORB จะเกิดขึน้ ขณะที่หวั อ่ำนทำกำรเลือกตำแหน่ งของ
หัว อ่ ำ นน ำในกำรเขีย นหรือ อ่ ำ นสัญ ญำณเซอร์โ ว (Propagation
sequence) ทำให้ส ำมำรถแบ่งของเสียประเภท LORB ที่เกิดขึ้น ใน
กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โว ออกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี้
1.รูปแบบกำรเขียนสัญญำณทีไ่ ม่เหมำะสม (Write mode) เกิด
จำกกำรทีข่ ดลวดมอเตอร์ (Voice coil motor: VCM) ทำกำรควบคุม
หัวอ่ำนไปยังแทรคทีต่ อ้ งกำรบันทึกสัญญำณเกิดควำมคลำดเคลื่อนและ
ผิดตำแหน่ง ทำให้ควำมเข้มของสัญญำณทีเ่ ขียนออกมำไม่ชดั เจน เกิด
ควำมไม่เสถียร ส่งผลให้แทรคทีไ่ ด้มำไม่คงที่
2.รูป แบบกำรอ่ ำ นสัญญำณที่ไ ม่เ หมำะสม (Read mode)
เนื่องจำกขดลวดมอเตอร์ (VCM) ควบคุมกำรเคลื่อนทีข่ องหัวอ่ำนใน
แนวรัศมีไปยังแทรคเป้ ำหมำยเกิดควำมคลำดเคลื่อนและผิดตำแหน่ ง
ทำให้หวั อ่ำนไม่สำมำรถกลับมำยังตำแหน่ งของแทรคทีถ่ ูกเขียนขึน้ ได้
เมือ่ หัวอ่ำนหำสัญญำณอ้ำงอิงและตำแหน่ งของแทรคไม่เจอ ทำให้กำร
ป้ อนกลับของสัญญำณไม่สมบูรณ์

รูปที่ 1: รหัสควำมผิดพลำดของของเสีย 5 อันดับแรกในกระบวนกำรเขียนสัญญำณ
เซอร์โวของผลิตภัณฑ์ฮำร์ดไดร์ฟ

2.2) ขันตอนเก็
้
บข้อมูลและวัดสภาพปัญหาที่เกิ ดขึน้
เมื่อ ท ำกำรศึก ษำข้อ มู ล กำรผลิต ของกระบวนกำรเขีย น
สัญญำณเซอร์โว โดยทำกำรเปรีย บเทียบสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นใน
ฮำร์ดไดร์ฟแต่ละรุ่น พบว่ำผลิตภัณฑ์ฮำร์ดไดร์ฟรุ่น AR มีควำมถี่ใน
กำรสังผลิ
่ ตจำกลูกค้ำมำกทีส่ ุด เป็ นอันดับหนึ่ง คิดเป็ นร้อยละ 30 ของ
สัด ส่ ว นกำรผลิต ฮำร์ด ไดร์ฟ ทัง้ หมดและมีส ัด ส่ ว นของเสีย ประเภท
LORB ในสัดส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดเช่นกัน ดังรูปที่ 2
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2.3) ขันตอนการวิ
้
เคราะห์สาเหตุของปัญหา
ในขัน้ ตอนกำรวิเ ครำะห์ ส ำเหตุ ข องปั ญหำนั ้น ได้ ม ีก ำร
ประยุกต์ใช้โมเดลในกำรวิเครำะห์ทเ่ี รียกว่ำ SIPOC Model เพื่อช่วยใน
กำรวิเครำะห์สำเหตุและผลกระทบของปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ เพื่อคัดเลือกตัว
แปรนำเข้ำตัง้ แต่กระบวนกำรประกอบ (Assembly) จนถึงกระบวนกำร
เขีย นสัญ ญำณเซอร์ โ ว (SSW) จำกนั น้ ใช้แ ผนภู ม ิก้ำ งปลำ ตำรำง
ควำมสัมพันธ์เหตุและผลเพือ่ ค้นหำสำเหตุหลักและสำเหตุย่อยต่ำงๆ ว่ำ
มีอ ะไรบ้ ำ งที่ม ีค วำมเกี่ ย วข้อ งกัน แต่ ล ะตั ว แปรมีค วำมสัม พัน ธ์
ต่อเนื่องกันอย่ำงไร รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรทำเหมืองข้อมูล
(Data mining) [3-4] ในกำรคัดกรองปั จจัย จำกเทคนิคที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นสำมำรถคัดเลือกปั จจัยนำเข้ำทัง้ หมด 3 ปั จจัยทีส่ ำมำรถควบคุม
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรทำงำนในกระบวนกำรผลิตและไม่ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กำรอบไล่ควำมชื้นทีอ่ ยู่ภำยใน
ฮำร์ดไดร์ฟ [5-6] , ระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเขียน
สัญญำณเซอร์โวหลังจำกบรรจุก๊ำซฮีเลียมและกำรปรับตัง้ ค่ำแรงดันใน
ตัวฮำร์ดไดร์ฟ
2.4) การออกแบบการทดลอง [1-2]
หลังจำกทีไ่ ด้ปัจจัยนำเข้ำทีม่ คี วำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะส่งผลต่อของ
เสีย ประเภท LORB ผู้ว ิจ ัย เลือ กกำรออกแบบกำรทดลองแบบ
แฟคทอเรียลเต็มรูป (Full factorial design) ซึ่งเป็ นวิธกี ำรทดลองที่ม ี
ประสิทธิภำพสูงสุด เนื่องจำกสำมำรถศึกษำปั จจัยได้หลำยปั จจัยพร้อม
กัน โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก คือ ศึก ษำผลกระทบปั จ จัย หลัก (Main
effects) และศึกษำผลกระทบร่วมระหว่ำงปั จจัย หรือทีเ่ รียกว่ำ “อันตร
กิรยิ ำ” (Interactions)
โดยสำมำรถก ำหนดคุ ณ ลัก ษณะของตั ว แปรตอบสนอง
(Response) และคุณลักษณะของปั จจัยนำเข้ำ (Factor) ดังนี้
1.คุณลักษณะของตัวแปรตอบสนอง ได้แก่ สัดส่วนของเสีย
ประเภท LORB ในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรก
2.ปั จจัยนำเข้ำเป็ นอินพุทตัวหนึ่งของกระบวนกำรทีส่ ่งผลต่อตัว
แปรตอบสนองที่ต้องกำรศึกษำ สำมำรถแบ่งตำมประเภทของข้อมูล
ดังนี้
- ตัวแปรเชิงคุณภำพ ได้แก่ กำรอบไล่ควำมชื้นภำยในฮำร์ด
ไดร์ฟ (Humidity)
- ตัวแปรเชิงปริมำณ ได้แก่ กำรปรับตัง้ ค่ำแรงดันในตัวฮำร์ด
ไดร์ฟ (Low vacuum pressure inside hard drive) และระยะเวลำที่
ฮำร์ดไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเข้ำเครื่องเขียนสัญญำณเซอร์โวหลัง
บรรจุก๊ำซฮีเลียม (Helium hold time)

รูปแบบสมกำรคณิตศำสตร์ท่ใี ช้อธิบำยฟั งก์ชนควำมสั
ั่
มพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรสำมำรถเขียนได้ดงั นี้
(1)
โดยกำหนดให้

แทน ตัวแปรตอบสนองทีส่ นใจ
แทน ตัวแปรนำเข้ำหรือปั จจัยนำเข้ำ
แทน ส่วนทีอ่ ธิบำยไม่ได้หรือค่ำผิดพลำด
จำกแผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำงๆ ในกระบวนกำรเขียน
สัญญำณเซอร์โวในรูปที่ 4 สำมำรถแทนค่ำในสมกำรได้ดงั นี้
(2)
ในกำรคั ด เลื อ กระดั บ ปั จจั ย ของตั ว แปรน ำเข้ ำ (Level)
ก ำหนดให้ ร ะดับ ปั จ จัย ของกำรอบไล่ ค วำมชื้น ภำยในฮำร์ ด ไดร์ ฟ
(Humidity) และระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเข้ำเครือ่ ง
เขีย นสัญญำณเซอร์โวหลังบรรจุก๊ำซฮีเลีย ม (Helium hold time)
สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ 2 ระดับ คือ ระดับต่ำ (-1) และ ระดับสูง (+1)
ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1: ปั จจัยและระดับของปั จจัยทีส่ ำมำรถเปลีย่ นได้ 2 ระดับ
ปัจจัยที่

ปัจจัย
กำรอบไล่ควำมชื้นภำยใน
ฮำร์ดไดร์ฟ
ระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ใน
กระบวนกำรก่อนเข้ำเครือ่ ง
เขียนสัญญำณเซอร์โวหลัง
บรรจุก๊ำซฮีเลียม

1
2

สัญลักษณ์

ระดับของ
ปัจจัย
ตา่
สูง
(-1)
(+1)

Humidity

อบ

ไม่อบ

-

HE_HOLD

300

600

นำที

หน่ วย

ส ำหรับ ปั จ จัย กำรปรับ ตัง้ ค่ ำ แรงดัน ในตัว ฮำร์ด ไดร์ฟ (Low
vacuum pressure inside hard drive) กำหนดให้ระดับปั จจัย นี้
สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ 3 ระดับ คือ ระดับต่ำ (-1), ระดับปำนกลำง (0)
และระดับสูง (+1) ดังตำรำงที่ 2 ดังนี้
ตำรำงที่ 2: ปั จจัยและระดับของปั จจัยทีส่ ำมำรถเปลีย่ นได้ 3 ระดับ
ปัจจัย
ที่
3

ปัจจัย

สัญลักษณ์

กำรปรับตัง้ ค่ำ
แรงดันในตัวฮำร์ด
ไดร์ฟ

Vacuum
Pressure

ตา่
(-1)
68

ระดับของปัจจัย
ปานกลาง
สูง
(0)
(+1)
71
74

หน่ วย
kPa

จำกจำนวนปั จจัยและระดับของปั จจัยสำมำรถคำนวณจำนวน
กำรทดลองร่วมปั จจัย ที่เป็ นไปได้สำหรับกำรออกแบบกำรทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบเต็มรูป คือ 2 x 2 x 3 เท่ำกับ 12 กำรทดลอง

รูปที่ 4: ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โว
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2.5) ขันตอนการทดลอง
้
กำรทดสอบในกระบวนกำรผลิตจริงกำหนดให้ใช้ฮำร์ดไดร์ฟใน
กำรทดลองเท่ำกับ 60 ไดร์ฟต่อหนึ่งกำรทดลอง เพื่อควำมสะดวกและ
เหมำะสมกับกระบวนเขียนสัญญำณเซอร์โวที่มกี ำรควบคุมกำรทำงำน
ในรูปแบบของแบทช์ (Batch operation control) เนื่องจำกเครื่องเขียน
สัญญำณเซอร์โวสำมำรถทำกำรเขียนอ่ำนสัญญำณเซอร์โวสำหรับฮำร์ด
ไดร์ฟได้สงู สุด 60 ไดร์ฟต่อ 1 แบทช์ โดยกำรศึกษำนี้จะทำกำรศึกษำที่
ระดับนัยสำคัญเท่ำกับ 0.1 และทำกำรทดลองซ้ำทัง้ หมด 2 ครัง้ เพื่อให้
ได้ผ ลกำรทดลองที่มคี วำมแม่น ย ำในกำรหำปั จจัย ที่มผี ลต่ อ ของเสีย
ประเภท LORB ทีร่ ะดับ 99.958% โดยพิจำรณำจำกค่ำอำนำจของกำร
ทดสอบจำนวนตัวอย่ ำงสำหรับแฟคทอเรียลแบบเต็มรูป (Power of
sample size for general full factorial design) ทีค่ ำนวณได้คดิ เป็ น
จำนวนกำรทดลองร่วมปั จจัยทัง้ หมด 24 กำรทดลอง โดยใช้ฮำร์ดไดร์ฟ
ทัง้ สิน้ 1,440 ไดร์ฟ

(HE_HOLD) และบล็อก ซึง่ พบว่ำกำรทดลองข้ำมวันหรือต่ำงช่วงเวลำมี
ผลต่อกำรทดลอง
จำกกำรวิเครำะห์ค วำมถูกต้อ งของข้อมูลผลกำรทดลองด้ว ย
แผนภูมกิ ำรกระจำยตัวของค่ำควำมคลำดเคลือ่ น (Residual plot) ในรูป
ที่ 6 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
1.ข้อ มู ล จำกกรำฟกำรแจกแจงควำมน่ ำ จะเป็ นแบบปกติ
(Normal probability plot) มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรงแสดงว่ำข้อมูลมีกำร
กระจำยตัวแบบปกติ
2.ข้อมูลจำกแผนภูมฮิ สิ โตแกรม (Histogram) สำมำรถลำกเส้น
โค้งทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับเส้นโค้งปกติ (Normal curve)
3.ข้อมูลจำกกรำฟ Residual vs Fitted value พบว่ำข้อมูลมี
ควำมเสถียรภำพของควำมแปรปรวนหรือมีควำมแปรปรวนคงที่
4.ข้อมูลกรำฟ Residual vs Observation order พบว่ำข้อมูลมี
กำรกระจำยตัวแบบสุ่ม เป็ นอิสระต่อกันและไม่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอน ทำให้
ข้อมูลที่วเิ ครำะห์ได้มคี วำมน่ ำเชื่อถือและสำมำรถนำมำอ้ำงอิงในกำร
ทดลองได้

2.6) ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ผลการทดลอง
สำหรับกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of variance:
ANOVA) ของกำรทดลองนี้เลือกวิธลี ดปั จจัย (Backward elimination)
โดยกำรสร้ำงสมกำรเต็มรูปแบบ (Full model) จำกนัน้ ทำกำรทดสอบ
เพื่อลดรูป (Reduce model) โดยดูค่ำ p-value ของปั จจัย หำกทดสอบ
แล้ ว พบว่ ำ ควำมส ำคัญ ของปั จ จัย นั น้ ไม่ ม ีนั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ห รือ
ควำมสำคัญของปั จจัยนัน้ มีอทิ ธิพลต่อสัดส่วนของเสียประเภท LORB
น้อยทีส่ ุด โปรแกรมจะทำกำรตัดปั จจัยที่มคี ่ำ p-value มำกกว่ำระดับ
นัยสำคัญเท่ำกับ 0.1 (p-value > 0.1) ออกจำกสมกำร และทำกำร
ทดสอบจนกระทังไม่
่ สำมำรถลดรูปได้ แสดงว่ำ ทุกปั จจัยมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิตแิ ละมีค่ำ p-value น้อยกว่ำระดับนัยสำคัญเท่ำกับ 0.1 (p-value
< 0.1) ดังผลลัพธ์ในรูปที่ 5

รูปที่ 6: แผนภูมกิ ำรกระจำยตัวของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อสัดส่วน
ของเสียประเภท LORB

ขัน้ ตอนต่ อไป คือ กำรเลือกค่ ำที่เหมำะสมที่สุ ดของปั จจัย
นำเข้ำที่สำคัญต่อกำรทดลองเพื่อนำไปปรับใช้จริงในกระบวนกำรผลิต
ฮำร์ดไดร์ฟเพือ่ ยืนยันผลกำรทดลอง ดังนี้
1.สำหรับระดับปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ สัดส่ ว นของเสีย ประเภท
LORB ทีไ่ ด้จำกตำรำง ANOVA ในกำรวิเครำะห์หำเงือ่ นไขทีเ่ หมำะสม
ของปั จจัย เลือกใช้ฟังก์ชนั ่ Response optimizer เพื่อศึกษำผลกระทบ
ของปั จจัยซึง่ มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้น รวมทัง้ หำสภำวะทีเ่ หมำะสมในกำร
ปรับ ค่ ำ ระดับ ปั จ จัย ในกระบวนกำรที่ท ำให้ก ระบวนกำรมีค วำมผัน
แปรเปลีย่ นไปไม่มำกนัก เพื่อให้ได้ค่ำตำมเป้ ำหมำยหรือวัตถุประสงค์
ที่ต งั ้ ไว้ โดยใช้เกณฑ์ในกำรเลือ กระดับปั จ จัย แบบยิ่งน้ อ ยยิ่งดี (The
smaller, the better) เพื่อหำค่ำที่เหมำะสมของกำรอบไล่ควำมชื้น
ภำยในฮำร์ด ไดร์ฟ (Humidity) และระยะเวลำที่ฮ ำร์ดไดร์ฟ อยู่ใ น
กระบวนกำรก่อนเข้ำเครือ่ งเขียนสัญญำณเซอร์โวหลังบรรจุก๊ำซฮีเลียม
(HE_HOLD) ทีท่ ำให้สดั ส่วนของเสียประเภท LORB ในกระบวนกำร
เขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรกน้อยทีส่ ุด

รูปที่ 5: ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) โดย
วิธกี ำรเลือกปั จจัยโดยวิธลี ดปั จจัย (Backward elimination)

จำกตำรำง ANOVA พบว่ำอิทธิพลของปั จจัยที่มคี ่ำ p-value
น้อยกว่ำระดับนัยสำคัญ 0.1 ซึ่งมีผลต่อกำรทดลอง ได้แก่ กำรอบไล่
ควำมชื้นภำยในฮำร์ดไดร์ฟ (Humidity), ระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ใน
กระบวนกำรก่อนเข้ำเครือ่ งเขียนสัญญำณเซอร์โวหลังบรรจุก๊ำซฮีเลียม
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รูปที่ 7: กำรหำค่ำทีเ่ หมำะสมของปั จจัยในกำรทดลอง (Response optimizer)
รูปที่ 8: ควำมสัมพันธ์ของผลกระทบปั จจัยเดีย่ ว (Main effect plot)

กรำฟทีไ่ ด้จำกฟั งก์ชนั ่ Response optimizer ในรูปที่ 7 ทีใ่ ช้ใน
กำรวิเครำะห์ห ำค่ำที่เ หมำะสมของปั จ จัย เพื่อ ให้ไ ด้ส ดั ส่ ว นของเสีย
ประเภท LORB ในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรกทีล่ ดลง
จะต้องใช้ระดับปั จจัย ดังต่อไปนี้
ปั จจัยที่ 1 กำรอบไล่ควำมชื้นภำยในฮำร์ดไดร์ฟ (Humidity)
เลือกทีร่ ะดับต่ำ (-1) คือ กำรอบฮำร์ดไดร์ฟ
ปั จจัยที่ 2 ระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ในกระบวนกำรก่อนเข้ำ
เครือ่ งเขียนสัญญำณเซอร์โวหลังบรรจุก๊ำซฮีเลียม (HE_HOLD) เลือกที่
ระดับสูง (+1) คือ 600 นำที
จำกผลกำรคำนวณพบว่ำ ระดับปั จจัยดังกล่ำวให้ค่ำควำมพึง
พอใจโดยรวมของผลลัพ ธ์ (Composite desirability: D) เท่ำกับ
0.94528 ซึ่งมีค่ำใกล้เคียงกับ 1 หมำยควำมว่ำ ผลลัพธ์นนั ้ ได้รบั ควำม
พึงพอใจอย่ำงสมบูรณ์
2.วิเครำะห์ขอ้ มูลของระดับปั จจัยทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่อสัดส่วนของ
เสีย ประเภท LORB ได้แก่ กำรปรับตัง้ ค่ ำแรงดัน ในตัวฮำร์ดไดร์ฟ
(Vacuum pressure) ตำมหลักทำงสถิตสิ ำมำรถเลือกระดับทีใ่ ช้ในกำร
ปรับ ตัง้ ค่ ำ แรงดัน ในตัว ฮำร์ ด ไดร์ ฟ ที่ร ะดับ ใดก็ ไ ด้ ท่ีเ หมำะสมกับ
กระบวนกำรทำงำนปกติ เพือ่ ให้เกิดควำมประหยัดหรือส่งผลกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยน้อยทีส่ ุด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ทร่ี ะดับ 71kPa ซึง่ เป็ นมำตรฐำน
ทีม่ กี ำรกำหนดไว้สำหรับกระบวนกำรผลิตฮำร์ดไดร์ฟ รุ่น AR
ทำกำรทวนสอบควำมเหมำะสมของค่ำระดับปั จจัย โดยเลือกใช้
กรำฟควำมสัมพันธ์ของผลกระทบปั จจัยเดีย่ ว (Main effect plot) ใน
กำรศึกษำกำรเปลีย่ นแปลงของค่ำตัวแปรตอบสนองเฉลีย่ ทีเ่ กิดจำกกำร
เปลีย่ นแปลงระดับปั จจัยของปั จจัยแต่ละตัว เมือ่ ปั จจัยนัน้ อยู่ในระดับสูง
(+1) กับค่ำเฉลีย่ ของตัวแปรตอบสนองเมือ่ ปั จจัยนัน้ อยู่ในระดับต่ำ (-1)
ในกรณีทป่ี ั จจัยหลักมีผลอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยแทนค่ำในสมกำร (3)
y

y

จำกรูปที่ 8 แกนตัง้ คือ ค่ำเฉลีย่ ของตัวแปรตอบสนอง ( y )
และ แกนนอน คือ ปั จจัยทีส่ นใจ โดยพิจำรณำหำจุดทีเ่ หมำะสมสำหรับ
ปั จจัยหลักนัน้ ๆ จำกกรำฟทีพ่ ล็อตได้
ดังนัน้ ค่ำที่เหมำะสมที่สุดของปั จจัยในกำรทดลองเพื่อนำไป
ปรับใช้จริงในกระบวนกำรผลิต ฮำร์ดไดร์ฟ เพื่อ ยืนยัน ผลกำรทดลอง
สำมำรถสรุปได้ดงั ตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3: ระดับของปั จจัยทีเ่ หมำะสมทัง้ 3 ปั จจัย
ปั จจัย
กำรอบไล่ควำมชืน้ ภำยในฮำร์ดไดร์ฟ
ระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ใน
กระบวนกำรก่อนเข้ำเครื่องเขียน
สัญญำณเซอร์โวหลังบรรจุก๊ำซฮีเลียม
กำรปรับตัง้ ค่ำแรงดันในตัวฮำร์ดไดร์ฟ

สัญลักษณ์
Humidity

ระดับปั จจัย
กำรอบ
ฮำร์ดไดร์ฟ

HE_HOLD

600 นำที

Vacuum
Pressure

71kPa

2.7) ขัน้ ตอนการยืนยันผลการทดลอง
เมือ่ ทรำบระดับปั จจัยทีเ่ หมำะสมทีส่ ุดในกำรทดลองจำกตำรำง
ที่ 3 จำกนัน้ นำค่ำดังกล่ำวมำทำกำรทดลองซ้ำเพื่อยืนยันผลกำรทดลอง
ด้วยฮำร์ดไดร์ฟทีเ่ ข้ำทดสอบในกระบวนกำรผลิตจริงจำนวนทัง้ สิ้น 692
ไดร์ ฟ เพื่อ พิสู จ น์ ว่ ำ ระดับ ปั จ จัย ที่เ หมำะสมนั น้ สำมำรถให้ผ ลกำร
ปรับปรุงเพือ่ ทำให้สดั ส่วนของเสียประเภท LORB ในกระบวนกำรเขียน
สัญญำณเซอร์โวรอบแรกลดลงได้จริง ดังตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4: ข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียประเภท LORB ก่อนและ
หลังทำกำรศึกษำระดับปั จจัยในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โว
ปัจจัย
ก่อน
หลัง
ศึกษา
ศึกษา
กำรอบไล่ควำมชืน้ ภำยในฮำร์ด
ไม่อบ
อบ
ไดร์ฟ (Humidity)
600
ระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟอยู่ใน
ไม่ระบุ
นำที
กระบวนกำรก่อนเข้ำเครือ่ งเขียน
(ข้อกำหนด
สัญญำณเซอร์โวหลังบรรจุก๊ำซ
0-12,000 นำที)
ฮีเลียม (HE_HOLD)

(3)
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ปัจจัย

ก่อน
ศึกษา

หลัง
ศึกษา

กำรปรับตัง้ ค่ำแรงดันในตัวฮำร์ด
ไดร์ฟ (Vacuum Pressure)
จำนวนฮำร์ดไดร์ฟทีท่ ำกำรทดสอบ
สัดส่วนของเสียประเภท LORB ใน
กระบวน กำรเขียนสัญญำณเซอร์โว
รอบแรก

68 – 74 kPa

71 kPa

2,748,974
3.24%

692
2.02%

ทีเ่ วลำ 600 นำที สำมำรถลดแรงต้ำนอำกำศ ลดแรงเสียดทำน ทำให้
ควำมปั น่ ป่ วนภำยในฮำร์ดไดร์ฟค่อยๆ ลดลงจนอยู่ในระดับทีส่ ำมำรถ
ควบคุมสภำวะภำยในฮำร์ดไดร์ฟให้นิ่งและคงที่ ในกำรรักษำระยะห่ำง
ของหัวเขียน (Writer), หัวอ่ำน (Reader) และแผ่นเก็บข้อมูล (Media)
ให้อยู่ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสมก่อนเข้ำเครือ่ งเขียนสัญญำณเซอร์โว ทำให้
กำรเขียนและอ่ำนสัญญำณเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระดับปั จจัย
ดังกล่ ำวสำมำรถลดของเสีย ประเภท LORB ในกระบวนกำรเขีย น
สัญญำณเซอร์โวรอบแรกจำกเดิม 3.24% เหลือ 2.02% คิดเป็ นต้นทุน
จำกกิจ กรรมกำรน ำฮำร์ ด ไดร์ ฟ กลับ มำทดสอบซ้ ำ ลดลงเป็ น มูล ค่ ำ
216,638.30 บำทต่อไตรมำส จึงกล่ำวได้ว่ำระดับปั จจัยดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสม สำมำรถนำไปปรับใช้และเข้ำกับกระบวนกำรผลิตจริงได้

เนื่องจำกข้อมูลสัดส่วนของเสียประเภท LORB ทีส่ นใจศึกษำ
เป็ นข้อ มูล เชิง คุ ณ ภำพ จึง เลือ กใช้ต ัว สถิติ ท ดสอบในกำรทดสอบ
สมมติฐำนค่ำสัดส่ว นของเสีย ส ำหรับประชำกรเดีย วหรือ ประชำกร 1
กลุ่ม (One-Proportion test) ทำกำรทดสอบทีร่ ะดับนัยสำคัญเท่ำกับ
0.1 โดยกำหนดสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรทดสอบ ดังนี้
สมมติฐำนทำงสถิติ (Statistical hypothesis) ส ำหรับกำร
ทดสอบแบบทิศทำงเดียว
สมมติฐำนหลัก H0 : p ≥ 0.0324
สมมติฐำนรอง H1 : p < 0.0324

4) ข้อเสนอแนะ
ในกำรออกแบบกำรทดลองพบว่ำ ในกระบวนกำรผลิตยังมี
ปั จจัยอื่นๆ บำงตัวทีเ่ ข้ำมำรบกวนกำรทดลอง เช่น สภำพภูมอิ ำกำศ,
ควำมชื้น สัม พัท ธ์ , อุ ณ หภูม ิข องสิ่ง แวดล้อ มโดยรอบ (Ambient
temperature) รวมถึงตัวแปรเชิงคุณภำพที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น พนักงำน
เครื่องจักร กำรทำงำนเป็ น กะ ล็อตของวัตถุดิบหรือ ชิ้น ส่ว นประกอบ
เป็ นต้น ซึ่งปั จจัยที่กล่ำวมำนัน้ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรทดลองและ
เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อค่ำตัวแปรตอบสนอง
อย่ำงมำก เนื่องจำกไม่
สำมำรถควบคุมตัวแปรดังกล่ำวได้ ดังนัน้ เพื่อลดควำมแตกต่ำงภำยใน
กลุ่ ม เดีย วกัน ผู้ว ิจ ัย ควรมีก ำรบัน ทึก ข้อ มูล ดัง กล่ ำ วในวัน ที่ท ำกำร
ทดลอง ซึ่ง ข้อ มูล ที่ไ ด้จำกกำรวัดหรือ บัน ทึกค่ ำ สำมำรถน ำข้อ มูล
ดังกล่ำวมำวิเครำะห์ในกำรทดลอง ที่เรียกกันว่ำ กำรวิเครำะห์ค วำม
แปรปรวนร่วม (Analysis of covariance)
ในกรณีท่ไี ม่มขี อ้ จำกัดในเรื่องกระบวนกำรผลิตหรือแผนกำร
ผลิต ควรทำกำรทดลองให้แล้วเสร็จภำยในวันเดียวกัน เพื่อลดควำมผัน
แปรอันเนื่องมำจำกกำรทดลองข้ำมวันหรือกำรทดลองต่ำงช่วงเวลำซึ่ง
ข้อมูลดังกล่ำวอำจจะส่งผลต่อกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ผล อ้ำงอิงผล
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของข้อมูล ทดลองพบว่ำค่ำ R-sq (adj) ที่
ได้ค่อนข้ำงต่ำแสดงให้เห็นถึงระดับควำมผันแปรของตัวแปรตอบสนอง
ทีส่ ำมำรถอธิบำยได้ด้วยสมกำรเชิงเส้น เพียง 22.04% เท่ำนัน้ ทำให้
กำรตัดสินใจเกีย่ วกับตัวแบบสมกำรว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่นนั ้ ต้อง
มีกำรพิจำรณำร่วมกับกำรวิเครำะห์แผนภูมกิ ำรกระจำยตัวของค่ำควำม
คลำดเคลือ่ นและตัวสถิตอิ ่นื ๆ ร่วมด้วย

จำกนัน้ วิเครำะห์ข ้อมูล สัดส่ วนของเสีย ประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรก ด้วยฟั งก์ชนั ่ One-Sample
proportion ในโปรแกรมมินิแทป 17 ได้ผลลัพธ์ดงั รูปที่ 9

รูปที่ 9: ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมมินิแทป 17 ฟั งก์ชนั ่ One-Sample
proportion

ข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ท่ไี ด้จำก Test and CI for one
proportion ทีท่ ำกำรทดสอบทีร่ ะดับนัยสำคัญเท่ำกับ 0.1 หรือทีค่ ่ำควำม
เชื่อมัน่ 90 เปอร์เซ็นต์ พบว่ำค่ำ p-value น้อยกว่ำระดับนัยสำคัญ
เท่ำกับ 0.1 (p-value < 0.1) แสดงว่ำ ปฏิเสธสมมติฐำนหลัก
ดัง นั ้น จึง สรุ ป ได้ ว่ ำ ผลกำรทดลองด้ ว ยค่ ำ ระดับ ปั จจัย ที่
เหมำะสมหลังทำกำรศึกษำทำให้สดั ส่วนของเสียประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรกลดลงได้จริง

5) กิ ตติ กรรมประกาศ
งำน วิ จ ั ย ฉบั บ นี้ ส ำมำร ถ ส ำเร็ จ ลุ ล่ วงไ ปได้ นั ้ น ผู้ ว ิ จ ั ย
ขอขอบพระคุ ณ บริษัท ผู้ผ ลิต ฮำร์ ด ไดร์ ฟ กรณี ศ ึก ษำ ผู้จ ัด กำรฝ่ ำย
วิศวกรรม ผูท้ รงคุณวุฒ ิ วิศวกรผูเ้ ชีย่ วชำญ ผูช้ ่วยวิศวกร พนักงำนฝ่ ำย
ผลิตในกระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวทีใ่ ห้กำรสนับสนุ น ช่วยเหลือ
รวมทัง้ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนวิ จ ัย เป็ นอย่ ำ งดี และ
ขอขอบพระคุ ณ อ.ดร.พัช รี โตแก้ว ทองรัต นะ อำจำรย์ท่ปี รึก ษำ ที่
กรุณำให้คำแนะนำปรึกษำในกำรค้นคว้ำวิจยั ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่ำงๆ ด้วยควำมเอำใจใส่อย่ำงดียงิ่ เพื่อให้งำนวิจยั ฉบับนี้
สมบูรณ์ทส่ี ุด รวมทัง้ คณำจำรย์ภำควิชำกำรจัดกำรวิศวกรรมทุกท่ำน ที่

3) สรุปผลการทดลอง
งำนวิจ ัย นี้ ไ ด้ น ำกำรออกแบบกำรทดลองทำงวิ ศ วกรรม
(Design Of experiment: DOE) มำใช้ในกำรศึกษำปั จจัยทีม่ ผี ลต่อของ
เสีย และวิเ ครำะห์ห ำระดับ ปั จ จัย ที่เ หมำะสมที่ส ำมำรถลดของเสีย
ประเภท LORB เพือ่ นำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเขียนสัญญำณ
เซอร์ โ ว โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ลดของเสีย ประเภท LORB ใน
กระบวนกำรเขียนสัญญำณเซอร์โวรอบแรก เมือ่ นำค่ำทีเ่ หมำะสมทีส่ ุด
ของปั จจัยทีไ่ ด้จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองแฟคทอเรียลแบบเต็มรูป
พบว่ำ กำรอบไล่ควำมชืน้ ภำยในฮำร์ดไดร์ฟและระยะเวลำทีฮ่ ำร์ดไดร์ฟ
อยู่ในกระบวนกำรก่อนเขียนสัญญำณเซอร์โวหลังจำกบรรจุก๊ำซฮีเลียม
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ได้อบรมสั ่งสอนและประสิทธิประสำทควำมรู
้อนั เป็ นประโยชน์ อย่ำงยิง่
์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตชิน้ ส่วน
ยางกันรัวกั
่ นซึมในบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ บริษทั ไม่สามารถผลิต
ชิน้ ส่วนยางกันรัวกั
่ นซึมได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือผลผลิตต่อวัน
ไม่เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ มีปริมาณงานรอคอยจานวนมาก และใช้
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารจานวนมาก ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้หลักการผลิต
แบบลีน ประกอบด้วย กิจกรรม 5ส. การลดเวลาสูญเสีย การลดชิน้ งานรอ
คอยระหว่างกระบวนการผลิต การไหลของชิน้ งานอย่างต่อเนื่องและการ
กาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน ผลการวิจยั พบว่าบริษทั แห่งนีส้ ามารถ
ลดจานวนพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารจากเดิม 48 คน เหลือ 22 คน หรือคิด
เป็ น 54% และเพิม่ ปริมาณผลผลิตต่อวันจาก 14,285 ชิน้ เป็ น 14,500
ชิน้ หรือคิดเป็น 1.50%
คาสาคัญ: ชิน้ ยางกันรัวกั
่ นซึม, การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต, หลักการ
ผลิตแบบลีน, เวลาในการสูญเสีย, ปริมาณผลผลิตต่อวัน

ของตน เพิม่ ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขันและ
เติบโตได้ การปรับปรุงประสิท ธิภ าพในการทางานนัน้ เป็ น ปจั จัย
หลักสาหรับการดาเนินธุรกิจ ในทีน่ ้ผี วู้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตของชิ้นส่วนยางกันรัวกั
่ น ซึม (Oil Seal)
ของบริษัทกรณีศกึ ษา จากการเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตย้อนหลัง
ตั ้ง แต่ เดื อ น ม กราค ม พ .ศ . 2559 – มิ ถุ น าย น พ .ศ . 2559
สายการผลิต ชิ้น งานยางกัน รัว่ กัน ซึ ม หรือ สายการผลิต A ได้
ผลผลิต ที่น้ อยกว่าแผนทีกาหนดไว้ (ดังรูปที่ 1) ทาให้ไม่สามารถ
ผลิต งานได้ทนั ตามแผนที่กาหนด มีช้นิ งานระหว่างกระบวนการ
(WIP) จานวนมากจึงได้เลือกสายการผลิตนี้

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

รูปที่ 1 ปริมาณผลผลิตย้อนหลัง ตัง้ แต่เดือน มกราคม – มิถุนายน
พ.ศ. 2559
ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต คือการ
เพิม่ ผลผลิต และประสิทธิภาพการทางานของคนและเครื่องจักร ให้
ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม 25% ประยุ กต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing System) [7] เพื่ อ ช่ ว ยลดเวลารวมในการ

1. บทนา
ท่ า มกลางสภาวะการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ที่ เพิ่ ม มากขึ้น
ั
ปจจุบนั แต่ละองค์กรต่างพยายามหากลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร
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-

ผลิต ลดชิ้น งานระหว่ า งกระบวนการผลิต (Work in process)
พัฒนาการผลิตให้มกี ารไหลอย่างต่อเนื่องไม่ตดิ ขัด (Pull Flow) เพือ่
นาไปสู่การลดจานวนพนักงานและเพิม่ ปริมาณผลผลิตให้ได้ 25%
ต่อเดือน

การขนส่ง (Transportation)
สาหรับแนวความคิดแบบลีน [10] จะอาศัยหลักการพืน้ ฐาน
9 ประการทีค่ วรนามาปรับปรุงกระบวนการผลิตดังนี้
- ทรัพยากรการผลิตทีย่ ดื หยุ่น (Flexible Resource)
- การจัดแผนผังแบบเซลลูล่าร์ (Cellular Layout)
- ระบบดึง (Pull System)
- ระบบคัมบัง (Kanban System)
- การผลิตแบบล็อตขนาดเล็ก (Small Lot)
- ก า ร ป รั บ ตั ้ ง เค รื่ อ ง จั ก ร อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว (Quick
Changeover)
- คุณภาพแหล่งกาเนิด (Quality at the source)
- การบารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance)
- เครือข่ายผูส้ ่งมอบวัตถุดบิ (Supplier Network)
นอกจากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ไคเซ็ น (Kaizen) หรือ การ
ปรับ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [2] จะท าภายใต้ก ระบวนการ Plan-DoCheck-Act คือ การดูปญั หา วางแผนหาวิธแี ก้ปญั หา ทดลอง แล้ว
ั หาได้ห รือ ไม่ ถ้ายังไม่ส าเร็จจะกลับ ไปท าใน
ตรวจสอบว่าแก้ป ญ
ขัน้ ตอนแรกซ้าๆ จนกว่าจะแก้ไขปญั หาได้สาเร็จ เพื่อมุ่งหวังในการ
เพิม่ ผลผลิต และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กร
ด้วยการปรับปรุงงานด้วยตนเอง เพื่อตนเอง เพื่อให้งานนัน้ บรรลุ
เป้าหมายได้ดกี ว่าเดิม

2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ชิ้ นยางกันรัวกั
่ นซึม
ชิ้น ยางกัน รัวกั
่ น ซึม (Oil Seal) เป็ น ชิ้น ส่ ว นที่ใช้ส าหรับ
เครือ่ งยนต์รถยนต์และมอเตอร์ ถูกออกแบบเพือ่ ใช้ประโยชน์หลักใน
การป้ องกัน การรัว่ ไหลของน้ า มัน หล่ อ ลื่น ออกสู่ภ ายนอก และ
ป้องกัน ฝุ่น ละอองหรือ สิ่งแปลกปลอมจากภายนอกไม่ให้เข้ามาสู่
เครื่อ งยนต์ ได้ โดยส่ ว นประกอบหลัก คือ ยาง สปริง โครงสร้ าง
โลหะ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์นนั ้ จะมีส่วนประกอบทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่
กับการใช้งาน และข้อกาหนดของลูกค้า (Customer Specification)

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของยางกันรัวกั
่ นซึม
2.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องหลายบทความมุ่งเน้นไปที่การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และลดต้นทุนในการผลิต [3] นาการใช้
เทคนิ ค ซิ ก ส์ ซิ ก ม่ า มาเป็ น แนวทางในการลดต้ น ทุ น การผลิต
สายพานรถยนต์ [4] น าการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารผลิต แบบลีน ใน
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กรูปพรรณ ขจัดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิต [5] น าระบบการผลิต แบบ Cell Production เพิ่มประสิทธิผ ล
มากขึ้นเป็ น 25% [8] นาการผลิตแบบลีน มาประยุกต์ใช้ในการลด
รอบเวลา (Cycle Times) การลดเวลาในการติ ด ตัง้ เครื่อ งจัก ร
(Single Minute Exchange of Die, SMED) การจัดสมดุล การผลิต
(Work Balancing) การไหลแบบชิ้นเดียว (One-piece Flow), และ
การใช้ระบบคัมบัง (Kanban System) [10]

2.2 หลักการผลิ ตแบบลีน [5]
หลักการผลิต แบบลีน หรือ Lean Manufacturing เกิด มา
จากแนวคิดเรื่อ งลีน ที่เจมส์ วอแม็ก James, P. Womack (2532)
[11] กล่าวไว้ในหนังสือ ชื่อ “Lean Thinking” หลักการพื้น ฐานของ
การผลิตแบบลีนมี 5 ประการคือ การนิยามคุณค่า การวิเคราะห์สาย
ธารคุณ ค่า การไหล การดึง/ทัน เวลาพอดี และความสมบูรณ์ แบบ
นอกจากนัน้ ยังมีค วามสูญ เปล่ า หรือ Muda (มูดะ) คือ ทุ ก สิ่งทุ ก
อย่างที่เพิม่ ต้นทุนหรือเวลา โดยปราศจากการเพิ่มคุณค่า ซึ่งต้อง
กาจัดให้หมดไปจากกระบวนการผลิต
โดยเครือ่ งมือการผลิตแบบลีน คือ การใช้หลักการระบุและ
กาจัดความสูญเปล่า เพือ่ ส่งมอบสินค้าทีล่ ูกค้าต้องการ และทันเวลา
โดยปรัชญาในการผลิตแบบลีน จะถือว่าความสูญเปล่า เป็ นตัวทา
ให้เวลาที่ใช้ในการผลิต ยาวนานขึ้น จึงจ าเป็ น ต้ อ งก าจัด ความ
สูญเสีย ทัง้ 7 ประการ [5 ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการทางาน ได้แก่
- การเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่จาเป็น (Unnecessary Motion)
- การรอคอย (Idle Time/Delay)
- กระบวนการทีข่ าดประสิทธิผล (Non-Effective)
- การผลิตของเสีย/แก้ไขงานเสีย (Defects & Reworks)
- การผลิตมากเกินไป (Over-Production)
- การเก็ บ วั ต ถุ ดิ บ คงคลั ง ที่ ไ ม่ จ าเป็ น (Unnecessary
Stock)

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ขันตอนและวิ
้
ธีการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้
เทคนิคทางด้านวิศวกรรมมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต
3.2 สารวจกระบวนการผลิ ต
- ส ารวจกระบวน การผ ลิ ต ชิ้ น ยางกั น รั ว่ กั น ซึ ม ข อง
สายการผลิต A
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รูปที่ 4 แผนผังสายการผลิต “A” ก่อนทาการปรับปรุง
3.3 ค้นหาสาเหตุของปัญหา
- เก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตของสายการผลิต A
- เก็บข้อมูลจานวนเครือ่ งจักร และผลผลิตทีไ่ ด้ต่อวัน
- รวบรวมเวลาสูญเสียในแต่ละกระบวนการผลิตด้วยการจด
บัน ทึก และแสดงในรูป แบบของแผนภาพแสดงข้อ มู ล
(Charts)
- รวบรวมปจั จัยทีส่ ่งผลให้กระบวนการผลิตล่าช้า โดยใช้การ
สัม ภาษณ์ จ ากพนัก งานด้ว ยวิธีก าร 5W1H และแผนผัง
ก้างปลา (Fish-Bone Diagram)
3.4 ศึกษาความเป็ นไปได้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- ศึกษาความเป็ นไปได้ และหาแนวทางการแก้ไขในการลด
เวลาสู ญ เสี ย และลดปริม าณ ชิ้ น งานรอคอยระหว่ า ง
กระบวนการผลิต (Work in process) โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
เครือ่ งมือการผลิตแบบลีนประกอบด้วย
- กิจกรรม 5ส. (The 5S’s)
- การใช้ทรัพยากรการผลิตทีย่ ดื หยุ่น (Flexible Resource)
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen Improvement)
- ลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิต (7 Waste)
- ลดชิ้น งานรอคอยระหว่ า งกระบวนการผลิต (Reduce
Idle/WIP)
- ทาให้การไหลของชิ้นงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (Continue
Flow)

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตซีลยางกันรัวกั
่ นซึม (Oil Seal)
- ส ารวจลัก ษณะของแผนผัง ในกระบวนการผลิต (Line
Layout) สายการผ ลิ ต “A” ก่ อ น ท าการป รับ ปรุ ง ใช้
พนักงานในการผลิต จานวน 48 คน แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ
กะกลางวัน (Day Shift) และกะกลางคื น (Night Shift)
แผนผังการผลิต แยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กระบวนการขึน้
รู ป ชิ้น งาน (Curing), กระบวนอบชิ้ น งาน Post Cure),
กระบวนตัด แต่ ง -ใส่ ส ปริง -อัด จารบี (Trimming-SpringGrease), แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ บ ร ร จุ
(Screening & Packing)

3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
- ทาการวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้แผนผังแสดงเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานและเครือ่ งจักร (Man-Machine
Chart) เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้ มาช่วยลดเวลาสูญเสีย การลด
ชิน้ งานรอคอยระหว่างกระบวนการผลิต และเพิม่ ปริมาณ
ผลผลิตขึน้ อีก 25% (Productivity Up) ตามเป้าหมายทีไ่ ด้
ตัง้ ไว้
- นาเสนอผลทีไ่ ด้หลังจากการปรับปรุง ในรูปแบบของกราฟ
(Graph) แสดงจ านวนพนั ก งานที่ใ ช้ในการผลิต (Manpower) และปริมาณผลผลิตต่อวัน (Productivity) ก่อนและ
หลังทาการปรับปรุง
4. ผลการดาเนิ นการ
4.1 ผลการศึกษาจากกระบวนการ
จากการศึกษากระบวนการผลิต ของสายการผลิต A พบ
ั
ปญหาดั
งนี้
- กระบวนการขึ้นรูป (Curing) มีการกาหนดให้พนักงาน 1
คน ปฏิ บ ั ติ ง าน 1 เครื่ อ งจั ก ร มี เ วลาใน การรอคอย
เครือ่ งจักรถึง 255 วินาทีต่อหนึ่งรอบการปฏิบตั งิ าน
- กระบวนการอบชิ้นงาน (Post Cure) กาหนดให้ทาการอบ
ชิ้น งานเป็ น ระยะเวลา 9 ชัว่ โมง ที่อุ ณ หภู ม ิ 220 องศา
เซลเซียส สาหรับความสามารถของตูอ้ บ บรรจุรถเข็นได้ 2
คันต่อการอบหนึ่งรอบ กาหนดให้พนักงาน 1 คนดูแลและ
ควบคุมเครือ่ งจักร จานวน 8 ตู้
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- กระบวนการตัด ตกแต่ ง ชิ้น งาน ใส่ ส ปริง และอัด จารบี
(Trimming – Spring Insert – Grease) พบว่า กาหนดให้
พนักงาน 1 คน ปฏิบตั ิงาน 1 เครื่องจักร ทาหน้าที่ในการ
หยิบชิ้นงานใส่เครื่อง เวลารวมต่อหนึ่งรอบการทางาน อยู่
ที่ 204 วินาทีต่อชิ้นงาน 20 ชิ้น จากการเข้าไปศึกษาหน้า
งาน พบว่า ในการปฏิบตั ิงานหนึ่ งรอบ พนักงานต้อ งท า
การวางชิ้นงานลงบนรางเลือ่ น (Conveyor) จานวน 10 ชิ้น
จากนัน้ เดิน กลับ ไป Screen งาน จานวน 10 ตัว แล้ว วน
กลับมาวางชิ้นงานอีก 10 ตัวใหม่อีกครัง้ เนื่องจากปญั หา
รางเลื่อนมีระยะสัน้ ทาให้พนักงานสูญเสียเวลาในการวาง
ชิน้ งาน
- กระบวนการตรวจสอบและบรรจุ (Screen and Packing)
พนั ก งานใช้เ วลาในการปฏิบ ัติ ง าน 480 วิน าทีต่ อ การ
ป ฏิ บ ั ติ ง าน ห นึ่ งรอ บ (ชิ้ น งาน จ าน ว น 25 ชิ้ น ) ซึ่ ง
ความสามารถในการผลิต ที่ 100% อยู่ท่ี 24,000 ชิ้น ซึ่ง
มากกว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ เอาไว้
4.2 ผลการวิ เคราะห์จากกระบวนการ
ส าหรับ เวลาในการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ หนึ่ ง วัน จะคิด ที่ 24
ชัวโมง
่
หรือ 1,440 นาที หักเวลาเบรก 160 นาที เหลือเวลา 1,280
นาทีต่อวัน หรือเท่ากับ 76,800 วินาที โดยแต่ละกระบวนการจะมี
ความสามารถในการผลิต (Capacity) แตกต่างกันดังนี้

-

-

-

-

รูปที่ 5 ความสามารถในการผลิต ก่อนทาการปรับปรุง
4.3 ผลการออกแบบและแนวทางปรับปรุง
- กระบวนการขึ้น รูป (Curing) ทางผู้ว ิจยั ได้ทาการจาลอง
สถานการณ์ ให้พ นักงาน 1 คนปฏิบ ัติงาน 2 เครื่อ งจัก ร
พบว่า สามารถลดเวลาการปฏิบตั ิงาน จากเดิมอยู่ท่ี 420
วินาทีต่อหนึ่งรอบการทางาน ลดลงเหลือเพียง 360 วินาที
ทาให้สามารถลดจานวนพนักงานได้ถึง 50% จากเดิมใช้
พนัก งานจ านวน 16 คนต่ อ วัน เหลือ เพีย ง 8 คนต่ อ วัน
เท่านัน้ หลังการติดตามผล 1 เดือนพบว่า พนักงานมีความ
เมื่อยล้า เพราะไม่มเี วลาหยุดพัก ทางผู้วจิ ยั จึงต้องทาการ
ลดเวลาในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม ดังนี้
- ออกแบบอุ ป กรณ์ ช่ ว ยวางโครงโลหะ (Fixture for load
Metal Case) ทาให้ล ดเวลาจากเดิมใช้เวลาถึง 45 วิน าที
หลังทาการปรับปรุง ใช้เวลาเพียง 27 วินาที
ั หาชิ้ น งาน
- ก าหนดวิธีก ารเรีย งชิ้น งานใหม่ เพื่ อ แก้ ป ญ
ติดกัน ลดเวลาในใส่ช้นิ ยางลงในแม่พมิ พ์ จากเดิมใช้เวลา
ถึง 54 วินาที หลังทาการปรับปรุงใช้เวลาเพียง 27 วินาที
- ออกแบบอุ ป กรณ์ ช่ ว ยหยิ บ ชิ้ น งานออก เพื่ อ ช่ ว ยให้
พนักงานสามารถหยิบชิน้ งานได้โดยง่าย เดิมใช้เวลาถึง 54
วินาที หลังทาการปรับปรุง ใช้เวลาเพียง 45 วินาที
หลังจากทาการแก้ไข จากเดิมใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านต่อ
รอบ 360 วินาที หลังการพนักงานใช้เวลาเพียง 314 วินาที
พนักงานมีเวลารอคอย 92 วิน าทีต่ อ การปฏิบตั ิงานหนึ่ ง
รอบ ซึ่งผลตอบรับจากพนักงานเป็ นที่น่ าพอใจ ลดความ
เมือ่ ยล้า
- ก ร ะ บ ว น ก า ร อ บ ชิ้ น ง า น ( Post Cure) เนื่ อ ง จ า ก
ความสามารถในการผลิต ต่ อ วัน อยู่ท่ี 14,400 ชิ้น แก้ไ ข
โดยการใช้ตอู้ บเพิม่ อีก 1 ตูใ้ นกะกลางคืน เพื่อชดเชยกาลัง
การผลิตทีห่ ายไป โดยตู้อบสามารถปรับอุณหภูมแิ ละเวลา
ได้ ซึง่ ยืดหยุ่นต่อการผลิต
- กระบวนการตัดตกแต่ง ใส่สปริงและอัดจารบี เดิมใช้วธิ กี าร
วางชิ้นงานบนรางเลื่อน (Conveyor) ผูว้ จิ ยั จึงออกแบบชุด
วางชิ้น งานแบบแนวตัง้ (Tower Loading) ซึ่ง ท าให้ว าง
ชิ้น งานได้ 20 ชิ้น เพี ย งครัง้ เดีย ว โดยมี ต้ น ทุ น ในการ
ปรับ ปรุ ง ราคาเครื่อ งละ 200,000 บาท หลัง ปรับ ปรุ ง
สามารถลดระยะเวลาในการเดินกลับมาวางชิ้นงานได้ ทา
ให้ พ นั ก งาน 1 คน สามารถปฏิบ ัติง านได้ 2 เครื่อ งจัก ร
ส่งผลให้เวลาในการปฏิบตั ิงานเพิม่ ขึ้น จากเดิมอยู่ท่ี 204

กระบวนการขึน้ รูป (Curing)
ความสามารถในการผลิต = (76,800 วินาที / 420 วินาที)
= 181 รอบ x 9 ตัว x 8 เครื่องจักร
= 13,032 ตัวต่อวัน (100%)
กระบวนการอบชิน้ งาน (Post Cure)
ความสามารถในการผลิต = (76,800 วินาที / 32,760 วินาที)
= 2 รอบ x 3,600 ตัว x 2 เครื่องจักร
= 14,400 ตัวต่อวัน (100%)
กระบวนการตัดตกแต่ง ใส่สปริงและอัดจารบี (Grease)
ความสามารถในการผลิต = (76,800 วินาที / 204 วินาที)
= 372 รอบ x 20 ตัว x 4 เครื่องจักร
= 29,765 ตัวต่อวัน (100%)
กระบวนการตรวจสอบชิน้ งานและบรรจุ
ความสามารถในการผลิต = (76,800 วินาที / 480 วินาที)
= 160 รอบ x 25 ตัว x 6 สถานี
= 24,000 ตัวต่อวัน (100%)

- จากการคานวณความสามารถการผลิต ดังรูปที่ 5 จะเห็น
ได้ว่า กระบวนการขึน้ รูปและกระบวนการอบชิน้ งาน ไม่ได้
ตามเป้าหมายที่ 14,500 ชิน้ ต่อวัน จึงต้องใช้เทคนิคในการ
ลดความสู ญ เปล่ า ลดเวลาในการปฏิบ ัติง าน และช่ ว ย
จัด การท างานของพนัก งานให้เกิด ประสิท ธิภ าพและได้
ชิน้ งานสูงสุด นอกจากนัน้ ต้องใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ปรับกระบวนการตัดตกแต่ง และตรวจสอบชิ้นงานและ
บรรจุลง ให้สมดุลกับกระบวนการอื่นๆ
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วินาทีต่อหนึ่งรอบการทางาน เพิม่ ขึ้นเป็ น 310 วินาที แต่
ส่งผลให้สามารถลดจานวนพนักงานได้ถงึ 50% จากเดิมใช้
พนั ก งานจ านวน 8 คนต่ อ วัน เหลือ เพี ย ง 4 คนต่ อ วัน
เท่านัน้

รูปที่ 6 การปรับปรุงชุดวางชิน้ งานในกระบวนการตัดตกแต่ง
- กระบวนการตรวจสอบและบรรจุ เนื่อ งจากการปรับปรุง
ครัง้ นี้ ต้ อ งการชิ้ น งาน 14,500 ชิ้ น ต่ อ วัน ผู้ จ ัด ท าจึ ง
กาหนดให้ใช้พนักงานเพียง 4 คนต่อวัน จะทาให้ได้ช้นิ งาน
จานวน 16,000 ชิ้น ตรงตามเป้ าหมาย โดยจะท าการลด
จานวนพนัก งานในกระบวนนี้ จากเดิม ใช้ 12 คนต่ อ วัน
เหลือเพียง 8 คนต่อวัน โดยนาพนักงานย้ายไปเพิม่ มูลค่า
ให้กบั ส่วนการผลิตอื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 7 แผนผังสายการผลิต “A” หลังทาการปรับปรุง
5. สรุปผลการศึกษา
หลังทาการปรับปรุงกระบวนการผลิต จากเดิมใช้จานวน
พนั ก งานระดับ ปฏิบ ัติ ง านจ านวน 48 คน หลัง ท ากิจ กรรม ใช้
พนักงานเพียง 22 คน ลดลงคิดเป็ น 54% และเพิม่ ปริมาณผลผลิต
ต่ อ วัน ของสายการผลิ ต A จากเดิ ม อยู่ ท่ี 14,285 ชิ้ น หลัง ท า
กิจกรรมปริมาณผลผลิต ต่อวัน อยู่ท่ี 14,500 ชิ้น เพิ่มขึ้น 215 ชิ้น
ต่อวัน คิดเป็น 1.5% ดังรูปที่ 8

4.4 ผลการวิ จยั
- ความสามารถการผลิ ต ดั ง รู ป ที่ 6 จะเห็ น ได้ ว่ า ทุ ก
กระบวนการสามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่ 14,500 ชิ้น
ต่อวัน

รายการ

ก่ อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลที่ได้รบั

จำนวนพนักงำน (Man)
(คน)

48 คน

22 คน

+26 คน
(+54%)

ปริมำณผลผลิต (Productivity)
(ชิน้ ต่อวัน)

14,285

14,500

+215 ชิน้
(+1.5%)

รูปที่ 7 ความสามารถในการผลิต หลังทาการปรับปรุง
รูปที่ 8 ผลการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต

- ลัก ษณะของแผนผัง ในกระบวนการผลิต (Line Layout)
สายการผลิต “A” หลังทาการปรับปรุง ใช้พนักงานในการ
ผลิต ลดลง จากเดิมใช้พนักงาน 48 คน เหลือเพียง 22 คน

หลัง จากการปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข แล้ ว ทางผู้ ว ิ จ ัย ได้ จ ัด ท า
มาตรฐานการท างาน (Work Procedure) ในการปฏิบ ัติงานโดย
ยึดถือตามมาตรฐาน ISO/TS16949 ตามโรงงานผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยาน
ยนต์ เช่ น เอกสารระบุ แ ผนผัง จุ ด ที่ พ นั ก งานต้ อ งปฏิ บ ั ติ ง าน
(Operation Chart) เอกสารแสดงเวลาต่อหนึ่งรอบของพนักงานและ
เครื่อ งจัก ร (Combination Chart) และต้อ งจัด ท ามาตรฐานแสดง
ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบตั ิงาน (Work Procedure) อย่างชัดเจน เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการสร้าง
สายการผลิตกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าภายในบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ใน 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิควิศวกรรมและด้านการเงิน พร้อมทัง้ วิเคราะห์
ความไวต่ อการเปลี่ย นแปลงของปั จจัย ต่ า งๆ ต่อมูล ค่ า ปั จจุบ ัน สุ ทธิของ
โครงการ ได้ แ ก่ ต้ น ทุ น การผลิต และปริม าณการผลิต โดยก าหนดให้
ระยะเวลาดาเนินงานของโครงการนี้เ ท่ากับ 15 ปี จากการศึกษาพบว่ า
โครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนเริม่ ต้น 5.40 ล้านบาท มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
โครงการเท่า กับ 330.18 ล้า นบาท ระยะเวลาคืน ทุน เท่า กับ 0.12 ปี
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ
ได้แก่ ถ้าต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ หรือปริมาณการผลิตลดลง 10%, 20% และ
30% โครงการนี้ยงั มีความเหมาะสมในการลงทุน
คาสาคัญ : การศึกษาความเป็ นไปได้, การชุบสีด้วยไฟฟ้ า , การวิเคราะห์
ความไวต่อการเปลีย่ นแปลง

เหล็ก ซึ่งมีล กั ษณะเด่นในการป้ อ งกัน การสึกกร่อ นจากภายในและ
ความสามารถในการจับผิวได้สม่าเสมอทัวทุ
่ กส่วน [1-2]
บริษัทผลิต ชิ้น ส่ว นยานยนต์ กรณีศ ึกษามีร ายการชิ้น งานที่
ต้องผ่านกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าจานวนมาก โดยชิน้ งานทัง้ หมดที่
ต้องผ่านกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าจะถูกส่งไปยังบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ชุบสีภายนอกเพื่อทาการชุบสีและถูกส่งกลับมายังบริษทั กรณีศกึ ษา
เพื่อ ผลิต ในกระบวนการถัดไปหรือ ทาการส่ งมอบให้กบั ลู กค้า จาก
กระบวนการดังกล่ าวส่งผลให้มเี วลาน าในการผลิตมากกว่าชิ้น งาน
อื่นๆ ที่ไม่ต้องทาการชุบสีด้วยไฟฟ้ า และนาไปสู่การจัดเก็บวัสดุคง
คลังทีม่ ากขึน้ โดยเฉลีย่ 5.50 วันต่อรายการ ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนการ
ผลิต ที่เพิ่มขึ้น และหากเกิดปั ญหาภายในกระบวนการผลิต ซึ่ง จะมี
ความเสี่ย งต่ อ การส่ งมอบชิ้น งานให้ลูกค้าล่ าช้า จะต้อ งมีการวิ่งรถ
เทีย่ วพิเศษเพือ่ รับหรือส่งชิน้ งานเป็ นกรณีเร่งด่วน ซึง่ ทาให้เกิดต้นทุน
ในการขนส่ ง เพิ่ม ขึ้น ด้ ว ย ดัง นั ้น หากมีก ารสร้ า งสายการผลิ ต
กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ าไว้ภายในบริษัทกรณีศกึ ษาเอง จะทาให้
สามารถควบคุมเวลานาในการผลิต ได้และนาไปสู่การลดการจัดเก็บ
วัส ดุ ค งคลั ง ซึ่ ง จะท าให้ ม ีต้ น ทุ น การผลิ ต ลดลง และเนื่ อ งจาก
สายการผลิต กระบวนการชุ บ สีด้ว ยไฟฟ้ าอยู่ ใ นพื้น ที่ ข องบริษั ท
กรณีศกึ ษาเมือ่ มีกรณีเร่งด่วนก็ไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้รถเทีย่ วพิเศษ
เพือ่ รับหรือส่งชิน้ งานอีก นาไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งด้วย

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

2) ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1) การชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า
การเคลือบผิวโลหะด้วยสีเป็ นวิธกี ารป้ องกันการกัดกร่อนที่
ได้ร ับ ความนิ ย มมากวิธีห นึ่ ง โดยเทคโนโลยีก ารชุ บ สีด้ว ยไฟฟ้ า
(Electro Deposition Paint, EDP) เป็ นวิธที ม่ี กี ารใช้เงินลงทุนสูงแต่ให้
ประสิท ธิภ าพในการผลิต ที่ดี มีค วามคุ้ ม ค่ า ในการใช้ ว ัต ถุ ดิบ มี
ความสามารถในการยึดเกาะครอบคลุมทัง้ ด้านนอกและด้านใน การ
ป้ องกันสนิม และให้ความหนาของชัน้ สีทส่ี ม่าเสมอเท่ากันทุกจุดและ
ทุกชิ้นงาน โดยแบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ สีท่ไี อออนเป็ นลบ (Anodic
Electro Deposition Paint, AEP) และสีทไ่ี อออนเป็ นบวก (Cathodic
Electro Deposition Paint, CEP) โดยปั จจุบนั สีทไ่ี อออนเป็ นบวก
ได้รบั ความนิยมมากกว่า [3]

1) บทนา
กระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าเป็ นกระบวนการทางไฟฟ้ าเคมีท่ี
ได้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมากในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยเป็ น
เทคโนโลยีเ กี่ย วกับ พื้น ผิว ซึ่งมีคุ ณสมบัติท่สี าคัญ ที่สุ ดคือ การเพิ่ม
ความทนทานต่ อ การกัดกร่อ นของตัว ถังรถยนต์ อะไหล่ และโครง
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2.2) การศึกษาความเป็ นไปได้
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการทาให้ผบู้ ริหารมีความ
มันใจว่
่ าโครงการทีเ่ ลือกมานัน้ มีความเป็ นไปได้ในทางเทคนิคและทาง
ปฏิบตั ิ มีผลตอบแทนที่คุม้ ค่าต่อการลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากร
ได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยในงานวิจ ัย นี้จ ะท าการศึก ษา 2 ด้า น
ได้แก่
2.2.1) การศึกษาความเป็นไปได้ดา้ นเทคนิควิศวกรรม
การศึกษาในด้านนี้จะทาให้ทราบถึงขนาดกาลัง การผลิต ที่
เหมาะสมว่าควรเป็ นเท่าไร มีกระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสมเป็ นอย่างไร
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตมีอะไรบ้าง การศึกษาในด้านนี้จะ
เน้ น ถึ ง กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การผลิต ของโรงงานที่จ ะลงทุ น
โดยเฉพาะ [4]
2.2.2) การศึกษาความเป็นไปได้ดา้ นการเงิน
การศึก ษาความเป็ น ไปได้ด้า นการเงิน เป็ น การวิเ คราะห์
ผลตอบแทนทางการเงินและวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร
ของโครงการ ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของเจ้าของโครงการ [4] โดยใช้
เครือ่ งมือวิเคราะห์ทางการเงิน 2 ชนิด ได้แก่
1) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value, NPV)
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิเป็ นการนาค่ากระแสเงินสดสุทธิของแต่
ละปี ม าเทีย บเป็ นมูล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ตามอัต ราส่ ว นลดที่ก าหนด โดย
คานวณจากสูตร [5]

โรงงานใหม่ จ ะตัง้ อยู่ท่ตี าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ การลงทุนของโครงการใช้เงินลงทุนทัง้ สิ้น 35.17 ล้าน
บาท โดยเป็ นส่วนของเจ้าของจานวน 18.17 ล้านบาท และส่วนของ
เงินกูจ้ ากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจานวน 17.00
ล้านบาท ราคาขายผลิต ภัณฑ์ก าหนดไว้ช้นิ ละ 32.50 บาท การ
วิเคราะห์ดา้ นการเงินพบว่าระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 3.70
ปี มีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการเท่ากับ 1.93 ล้านบาท ดัชนีกาไร
ของการลงทุนเท่ากับ 1.055 เท่า และอัตราผลตอบแทนของโครงการ
เท่ากับร้อยละ 12.07 จากการประเมินการลงทุนสรุปว่าโครงการนี้ม ี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน
วรพล พวงมาลี [7] ได้ศกึ ษาความเป็ น ไปได้ในการขนถ่าย
ผ้าดิบด้วยโซ่ลาเลียงแทนการใช้รถลากจูง กรณีศกึ ษาโรงงานย้อมผ้า
ตัวอย่าง โดยการขนถ่ายผ้าดิบโดยการใช้รถลากจูงมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ
1.35 ล้านบาทต่อปี จากการศึกษาได้ออกแบบระบบการลาเลียงแบบ
Towline โดยใช้เงินลงทุนเริม่ ต้นเท่ากับ 1.54 ล้านบาท เมือ่ ใช้วธิ กี าร
ขนถ่ายแบบโซ่ลาเลียงทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายผ้าดิบเท่ากับ
0.64 ล้านบาทต่อปี สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 0.71 ล้านบาทต่อปี หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 47.40 ต่อปี และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2.16 ปี
รักษ์ ผิวนิ่ม และสิทธิพร พิมพ์สกุล [8] ได้ศกึ ษาความเป็ นไป
ได้ ใ นการตัง้ โรงงานผลิ ต ถ่ า นกะลามะพร้ า วอั ด แท่ ง ในจัง หวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิควิศวกรรม
ด้านบริหารและด้านการเงิน พร้อมทัง้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่ อการ
เปลี่ย นแปลง เช่ น ราคาขาย ต้น ทุ น การผลิต และยอดขาย จาก
การศึกษาพบว่าโครงการนี้มคี วามเหมาะสมในการลงทุน
ธนวรรณ อัศวไพบูรณ์ [9] ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
ธุรกิจผลไม้ลอยแก้ว กรณีศกึ ษาสละลอยแก้ว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสละลอยแก้ว โดยศึกษาด้าน
การตลาด การผลิต และการเงิน จากการศึก ษาพบว่ามีความเป็ นไป
ได้ ท างการตลาด เนื่ อ งจากตลาดยัง มีค วามต้ อ งการอยู่ ม าก มี
กระบวนการผลิตไม่ซบั ซ้อน และมีความเป็ นไปได้ทางการเงินในกรณี
ลงทุนปกติ และในกรณีทย่ี อดขายของโครงการลดลง 10% หรือต้นทุน
แปรผันเพิ่มขึ้น 10% ผลการศึกษาพบว่ายังมีความเป็ นไปได้ในทุก
กรณี

𝑁

𝑁

𝑁𝑁

𝑁𝑁

(1)

𝑁

เมือ่

NPV = มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
NCFt = กระแสเงินสดสุทธิปีท่ี 1, 2, …,n
at = อัตราส่วนลดปี ท่ี 1, 2, …,n
t = ปี ท่ี 1, 2, …,n
n = ระยะเวลาโครงการ

2) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB)
ระยะเวลาคืน ทุน คือ ระยะเวลาที่ผ ลตอบแทนสุ ทธิจากการ
ดาเนินงานมีค่าเท่ากับเงินลงทุนของโครงการ คานวณจากสูตร [5]

3) วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.1) การศึกษาข้อมูลการดาเนินงานในปั จจุบนั

(2)
เมือ่

PB = ระยะเวลาคืนทุน
Yb = จานวนปี ก่อนคืนทุน
UI = เงินลงทุนทีเ่ หลือก่อนคืนทุน
Cd = กระแสเงินสดระหว่างปี
2.3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
วรวุฒ ิ วีร ะวัฒน์ [6] ได้ศ ึกษาความเป็ น ไปได้ในการขยาย
กาลังการผลิต กรณีศกึ ษาบริษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวและความสามารถในการผลิต โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นคือ
ต้องสร้างบริษัทแห่งใหม่ในพื้นที่นอกเขตชุมชนเพื่อความสะดวกใน
การขยายงานและเวลาปฏิบ ัติง าน จากการศึก ษาพบว่ า ที่ต ัง้ ของ

ชิน้ ส่วน/
วัตถุดบิ

ขึน้ รูป/
เชือ่ ม

รอส่ง

ลูกค้า

ตรวจสอบ

บริษทั รับจ้างชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า

ประกอบ

รูปที่ 1: การดาเนินงานในปั จจุบนั ของบริษทั กรณีศกึ ษา

จากรู ป ที่ 1 แสดงการด าเนิ น งานในปั จ จุ บ ัน ของบริษั ท
กรณีศกึ ษา คือเมื่อบริษทั รับชิ้นส่วนหรือวัตถุดบิ เข้ามาแล้ว ชิ้นส่วน
หรือ วัต ถุ ดิบ ดัง กล่ า วจะถู ก ส่ ง ไปยัง แผนกขึ้น รู ป หรือ แผนกเชื่อ ม
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หลังจากนัน้ ชิ้นงานที่จะต้องผ่านการชุบสีด้วยไฟฟ้ าจะถูกเบิกไปยัง
พืน้ ทีเ่ ตรียมการจัดส่งเพื่อทาการจัดส่งชิ้นงานไปยังผูร้ บั จ้างชุบสีดว้ ย
ไฟฟ้ าภายนอกและหลังจากทาการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าเสร็จแล้วจะต้องส่ง
ชิน้ งานกลับมาสู่บริษทั กรณีศกึ ษาเพือ่ ทาการตรวจสอบคุณภาพสีและ
ส่งไปจัดเก็บและส่งมอบให้ลกู ค้าหรือเข้าสู่กระบวนการผลิตในขัน้ ตอน
ต่อไป ซึ่งปั จจุบนั บริษัทกรณีศกึ ษาใช้บริการผูร้ บั จ้างชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า
ทัง้ หมด 7 บริษัท โดยข้อมูลในการจ้างชุบสีด้วยไฟฟ้ าตัง้ แต่เดือ น
มกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 มีช้นิ งานทีต่ ้องผ่าน
กระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าทัง้ หมด 180 รายการ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
71.20 ล้านบาทต่อปี (5.93 ล้านบาทต่อเดือน) แต่เนื่องจากมีช้นิ งาน
บางรายการทีม่ กี ารยกเลิกการผลิตทาให้ในปี พ.ศ. 2560 มีช้นิ งานที่
จะต้องผ่านกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า คงเหลือทัง้ หมด 149 รายการ
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 65.52 ล้านบาทต่ อ ปี (5.46 ล้านบาทต่ อ
เดือน)
3.2) การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นเทคนิควิศวกรรม
การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นเทคนิควิศวกรรมประกอบด้วย
การศึกษาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ขนาดการผลิตที่เหมาะสม
และกระบวนการผลิต เพือ่ ให้การจัดตัง้ สายการผลิตกระบวนการชุบสี
ด้ว ยไฟฟ้ ามีข นาดการผลิต ที่เ หมาะสม และตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านของปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.2.1) ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
จากเกณฑ์ ม าตรฐานของลู ก ค้า ก าหนดว่ า ชิ้น งานที่ผ่ า น
กระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
1) ก่ อ นกระบวนการชุ บ สีด้ ว ยไฟฟ้ าชิ้น งานจะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการชุบด้วยซิงค์ฟอสเฟต (เพือ่ เพิม่ ผิวสัมผัสของผิวชิน้ งาน)
2) ชิน้ งานจะต้องชุบด้วยสีดาเท่านัน้
3) ความหนาของชัน้ สีหลังจากชิน้ งานแห้งแล้วจะต้องไม่น้อย
กว่า 15 ไมโครเมตร
4) ความแข็งของสีจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับดินสอความเข้ม
ระดับ H
5) การยึดเกาะของสีตอ้ งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
6) ชิ้นงานต้องผ่านการทดสอบการเกิดสนิมแดงด้วยละออง
เกลืออย่างน้อย 840 ชัวโมง
่
3.2.2) ขนาดกาลังการผลิต
จากการศึกษาข้อ มูล การดาเนิน งานของบริษัทกรณีศ ึกษา
พบว่ า ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ น ไป จะมีช้ิน งานที่ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ ามีทงั ้ หมด 149 รายการ คิดเป็ นจานวน
ชิ้น งาน 13.21 ล้ า นชิ้น ต่ อ ปี และทางบริ ษั ท ต้ อ งเผื่ อ อัต ราการ
เปลี่ย นแปลงของค าสัง่ ซื้อ ของลูก ค้า ที่ 20% ดัง นัน้ สายการผลิต
กระบวนการชุบ สีด้ว ยไฟฟ้ าที่จ ะออกแบบขึ้น จะต้อ งสามารถผลิต
ชิน้ งานได้อย่างน้อย 15.85 ล้านชิน้ ต่อปี (1.20×13.21 ล้านชิน้ ต่อปี )
3.2.3) กระบวนการผลิต
กระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าแบ่งขัน้ ตอนการทางานออกเป็ น
3 ขัน้ ตอน ได้แก่ กระบวนการปรับสภาพผิว กระบวนการชุบสีด้วย
ไฟฟ้ า และกระบวนการอบ ดังนัน้ สายการผลิตจะต้องถูกออกแบบ
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่ อ กระบวนการต่ างๆ ได้ รวมทัง้ จะต้อ ง

คานึงถึงความสามารถในการผลิตเพื่อให้มกี าลังการผลิตที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
3.3) การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน
การศึก ษาความเป็ น ไปได้ด้า นการเงิน เป็ น การวิเ คราะห์
ผลตอบแทนทางด้านการเงินหรือวิเคราะห์ค วามสามารถในการทา
กาไรของโครงการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อเจ้าของโครงการ โดยศึกษา
ในหัวข้อต่อไปนี้
3.3.1) การกาหนดระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ
โดยทัวไประยะเวลาด
่
าเนินงานของโครงการจะกาหนดจาก
อายุการใช้งานของเครื่องจักรที่เป็ นทรัพย์สนิ หลักของโครงการ โดย
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมสีจะมีอายุการใช้งาน 15 ปี [10] ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดระยะเวลาดาเนินงานของโครงการเท่ากับ 15 ปี
3.3.2) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ
การวิเ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการส าหรับ การสร้ า ง
สายการผลิตกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า ประกอบด้วย
1) ค่าประมาณเงินลงทุนขัน้ ต้น ได้แก่ ค่าติดตัง้ สายการผลิต
กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ า ค่าติดตัง้ ระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ
(Reverse Osmosis, RO) ค่าติดตัง้ ระบบผลิตน้ าปราศจากไอออน
(Deionized Water, DI) และค่ าอุ ปกรณ์ จบั ยึดชิ้น งานเพื่อ เข้าสู่
กระบวนการ (Hanger)
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อปี ได้แก่ ค่าสีและสารเคมีท่ี
ใช้ในกระบวนการผลิต ค่ าเชื้อ เพลิง ค่ าสาธารณู ปโภค และค่ าแรง
พนักงาน
3.3.3) เกณฑ์การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการเงิน
ผู้ว ิจยั ใช้เครื่อ งมือ การวิเคราะห์ทางการเงิน 2 ชนิด ได้แก่
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ และระยะเวลาคืนทุน โดยมีเงือ่ นไขในการตัดสินใจ
ดังนี้
1) มูลค่ าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) - หากค่า NPV ที่คานวณได้ม ี
ค่าต่ ากว่าศูนย์ (0) แสดงว่าโครงการนี้ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน หากค่า
NPV ที่คานวณได้มคี ่ามากกว่าศูน ย์ (0) แสดงว่าโครงการนี้ มคี วาม
คุม้ ค่าแก่การลงทุน และหากค่า NPV ทีค่ านวณได้มคี ่าเท่ากับศูนย์ (0)
ขึน้ อยู่กบั การตัดสินใจของเจ้าของโครงการ
2) ระยะเวลาคืนทุน (PB) – โครงการทีค่ มุ้ ค่าต่อการลงทุนคือ
โครงการทีม่ รี ะยะเวลาในการคืนทุน สัน้ หรือระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า
ระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ ส่ว นโครงการที่ไ ม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุ น คือ โครงการที่ม ีร ะยะเวลาคืน ทุ น นานหรือ ระยะเวลาคืน ทุ น
มากกว่าระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ
4) ผลการดาเนิ นงาน
4.1) ผลการศึกษาด้านเทคนิควิศวกรรม
4.1.1) ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ในข้อ 3.2.1 ทา
ให้ทราบว่า บริษัทกรณีศ ึกษาสามารถดาเนิน กิจกรรมการชุบสีด้ว ย
ไฟฟ้ าได้ โดยในสายการผลิตกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าจะต้องมีบ่อ
ซิงค์ฟ อสเฟตรวมอยู่ด้ว ย และในบ่อชุบสีด้ว ยไฟฟ้ าจะต้องควบคุ ม
แรงดัน ไฟฟ้ าให้อยู่ร ะหว่าง 170-180 โวลต์ อุณหภูม ิ 32-35 องศา
เซลเซียส และใช้เวลาประมาณ 2 นาที หลังจากนัน้ ทาให้แห้งโดยการ
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อบร้อนด้วยอุณหภูม ิ 180 องศาเซลเซียส เป็ นนานเวลา 20 นาที ซึ่ง
กระบวนการผลิต จะแสดงไว้ในข้อ 4.1.3 ดังนัน้ จากการศึกษาจึง
สรุ ป ว่ า มีค วามเป็ นไปได้ท่ีจ ะผลิต ชิ้น งานได้ต ามลัก ษณะที่ลู ก ค้า
ต้องการ
4.1.2) ขนาดกาลังการผลิต
จากขนาดชิ้น งานของบริษัท กรณี ศ ึก ษาท าให้ อ อกแบบ
อุ ป กรณ์ จ ับ ยึด ชิ้น งานเพื่อ เข้า สู่ก ระบวนการชุ บ สีด้ว ยไฟฟ้ า โดย
อุปกรณ์แขวน (Hanger) 1 ชิ้นสามารถแขวนชิ้นงานได้ 10-40 ชิ้น
ระยะห่างของอุปกรณ์แขวนแต่ละชิ้นห่างกัน 60 เซนติเมตร ความเร็ว
ของสายพานล าเลีย งที่น าอุ ป กรณ์ แ ขวนเข้า สู่ ก ระบวนการผลิต
เคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็ว 2 เมตรต่อนาที บริษทั กรณีศกึ ษามีเวลาทางาน
16 ชัวโมงต่
่
อวัน มีวนั ทางาน 265 วันต่อปี ดังนัน้ ทาให้สายการผลิต
กระบวนการชุ บสีด้ว ยไฟฟ้ า มีก าลัง การผลิต น้ อ ยที่สุ ด (เมื่อ แขวน
ชิ้นงาน 10 ชิ้นต่อ 1 อุปกรณ์แขวน) เท่ากับ 8.48 ล้านชิ้นต่อปี และมี
กาลังการผลิต มากที่สุ ด (เมื่อ แขวนชิ้น งาน 40 ชิ้น ต่ อ 1 อุ ปกรณ์
แขวน) เท่ากับ 33.92 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งจากขนาดกาลังการผลิตนี้สรุป
ได้ว่ามีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
4.1.3) กระบวนการผลิต
จากการศึกษากระบวนชุบสีด้ว ยไฟฟ้ าซึ่งแบ่งขัน้ ตอนการ
ทางานหลักๆ ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ กระบวนการปรับสภาพผิว
(บ่อที่ 1-6) กระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า (บ่อที่ 7-13) และกระบวนการ
อบ (สถานี ง านที่ 14-15) ท าให้ ส ามารถออกแบบสายการผลิ ต
กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ าออกเป็ นสถานีงานได้ทงั ้ หมด 15 สถานี
งาน ดังแสดงในรูปที่ 2

บ่อที่ 8 ล้างน้า DI 4 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อ น้ าปราศจาก
ไอออน
บ่อที่ 9 ล้างน้า DI 5 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าปราศจาก
ไอออน โดยควบคุมค่าการนาไฟฟ้ าให้น้อยกว่า 3 ไมโครวินาทีต่อ
เซนติเมตร
บ่อที่ 10 บ่อชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า โดยการนาชิน้ งานจุ่มลงในบ่อสีท่ี
มีอุณหภูม ิ 32-35 องศาเซลเซียส โดยมีการปล่อยกระแสไฟฟ้ าเข้าไป
ผ่านชิน้ งานเพือ่ ให้สตี ดิ ชิน้ งานในอัตราเดียวกันตลอดทัง้ ชิน้
บ่อที่ 11 บ่อ UF 1 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าปราศจาก
ไอออน จากนั ้น น้ าที่ ผ่ า นการล้ า งชิ้ น งานแล้ ว จะไหลเข้ า ไปสู่
กระบวนการกรองเพือ่ แยกสีออกจากน้า (Ultra-Filter, UF)
บ่อที่ 12 บ่อ UF 2 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าปราศจาก
ไอออน โดยควบคุมค่า pH ให้อยู่ท่ี 5.5
บ่อ ที่ 13 ล้างน้ า DI 6 โดยการจุ่มชิ้น งานลงในบ่อ น้ า
ปราศจากไอออน โดยควบคุ ม ค่ า การน าไฟฟ้ าให้ น้ อ ยกว่ า 10
ไมโครวินาทีต่อเซนติเมตร
สถานีงานที่ 14 จุดเป่ าลม โดยการเป่ าลมผ่านชิ้นงานเพื่อไล่
น้าทีเ่ กาะอยู่บนผิวชิน้ งาน
สถานีง านที่ 15 เตาอบ โดยการอบชิ้น งานในเตาอบที่
อุณหภูม ิ 170-180 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที หลังจากชิ้นงาน
ผ่านออกจากเตาอบต้องเป่ าลมเพือ่ ลดอุณหภูมลิ งประมาณ 3 นาที
สายการผลิต กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ าเป็ น กระบวนการ
ผลิต แบบต่ อ เนื่อ งโดยใช้ส ายพานล าเลีย งเป็ น ตัวขับเคลื่อนภายใน
กระบวนการ ซึ่งจะใช้พนักงานในการแขวนชิ้นงานเข้ากับอุปกรณ์จบั
ยึดเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตและนาชิ้นงานออกจากอุปกรณ์จบั ยึด
หลังจากชิ้นงานออกจากกระบวนการผลิตเพียงสองจุดเท่านัน้ ซึ่งไม่
จาเป็ นต้องใช้แรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษใดๆ
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าโครงการมีค วามเป็ น ไปได้ด้านเทคนิค
วิศวกรรม คือ สายการผลิตกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าสามารถผลิต
ชิ้นงานได้ตามลักษณะที่ลูกค้ากาหนด รวมทัง้ มีขนาดกาลังการผลิต
มากพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ และบริษทั กรณีศกึ ษา
สามารถว่าจ้างบริษทั ออกแบบและติดตัง้ สายการผลิตกระบวนการชุบ
สีดว้ ยไฟฟ้ าภายในประเทศมาทาการออกแบบและติดตัง้ ให้ได้

รูปที่ 2: แผนผังของสายการผลิตกระบวนการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ า

บ่อที่ 1 ล้างไขมันร้อน 1 โดยการพ่นน้ าผสมสารเคมี (Parco
Cleaner 338L) ทีม่ อี ุณหภูม ิ 50-60 องศาเซลเซียสผ่านชิน้ งาน
บ่อที่ 2 ล้างไขมันร้อน 2 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าผสม
สารเคมี (Parco Cleaner 338L) ทีม่ อี ุณหภูม ิ 50-60 องศาเซลเซียส
บ่อที่ 3 ล้างน้ า DI 1 โดยการพ่นน้ าปราศจากไอออน (DI
Water) ผ่านชิน้ งาน
บ่อที่ 4 ล้างน้า DI 2 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าปราศจาก
ไอออน
บ่อที่ 5 ปรับสภาพผิว โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าผสม
สารเคมี (Bonderite M AC 56)
บ่อที่ 6 อ่างซิงค์ฟอสเฟต โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อซิงค์
ฟอสเฟตทีม่ อี ุณหภูม ิ 48-52 องศาเซลเซียส
บ่อที่ 7 ล้างน้า DI 3 โดยการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อน้ าปราศจาก
ไอออน

4.2) ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน
การวิเ คราะห์ ด้ า นการเงิน โดยผู้ว ิจ ัย ก าหนดระยะเวลา
ดาเนินงานของโครงการเท่ากับ 15 ปี ใช้ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
1) กระแสเงินสดจ่ายของเงินลงทุน เบื้องต้น 5.40 ล้านบาท
ประกอบด้ว ย ค่าติดตัง้ สายการผลิต กระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้ า 5
ล้านบาท ค่าระบบทาน้ า DI 0.23 ล้านบาท ค่าเครื่องกรองน้ า RO
0.02 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน 0.015 ล้านบาท ค่าถังแก๊ส
ใหม่ 0.135 ล้านบาท
2) กระแสเงินสดจ่ายในการดาเนินงานต่อปี เฉลีย่ 21.28 ล้าน
บาท ประกอบด้วย ค่าสารเคมีทใ่ี ช้ในกระบวนการผลิต 19.01 ล้าน
บาท ค่าเชื้อเพลิง 1.13 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 0.49 ล้านบาท
ค่าแรงพนักงาน 0.65 ล้านบาท
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3) กระแสเงินสดสุทธิต่อปี 44.23 ล้านบาท มาจากส่วนต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดรับต่อปี 65.52 ล้านบาท และกระแสเงินสดจ่าย
ในการดาเนินงานต่อปี เฉลีย่ 21.28 ล้านบาท
จากการคานวณในสภาวะปกติได้ค่า NPV เท่ากับ 330.18
ล้านบาท และได้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 0.12 ปี ทัง้ นี้ NPV มีค่ามาก
เนื่องจาก การดาเนินการชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าเองภายในบริษทั กรณีศกึ ษา
ทาให้ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งทีถ่ ูกคิดรวมมากับค่าจ้างชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าใน
กรณีทต่ี อ้ งจ้างบริษทั ชุบสีดว้ ยไฟฟ้ าภายนอกทา
การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทีค่ าดว่า
จะมีผลกระทบคือ ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ และปริมาณการผลิตลดลง
(อัตราเปลีย่ นแปลงที่ 10% 20% และ 30%) ซึ่งทัง้ 2 ปั จจัยนี้เป็ นการ
วิเคราะห์ในแง่ลบว่าโครงการยังเหมาะสมทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ โดยแบ่ง
การวิเคราะห์เป็ น 7 กรณี ดังนี้
กรณีท่ี 1 ผลตอบแทนการลงทุนในสภาวะปกติ (ต้นทุนการ
ผลิต 21.28 ล้านบาทต่อปี ปริมาณการผลิต 15.85 ล้านชิน้ ต่อปี )
กรณีท่ี 2 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึ้น
10% และปริมาณการผลิต คงที่ (ต้นทุนการผลิต 1.10×21.28 ล้าน
บาทต่อปี )
กรณีท่ี 3 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึ้น
20% และปริมาณการผลิต คงที่ (ต้นทุนการผลิต 1.20×21.28 ล้าน
บาทต่อปี )
กรณีท่ี 4 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึ้น
30% และปริมาณการผลิต คงที่ (ต้นทุนการผลิต 1.30×21.28 ล้าน
บาทต่อปี )
กรณีท่ี 5 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ ต้นทุนการผลิตคงทีแ่ ละ
ปริมาณการผลิตลดลง 10% (ปริมาณการผลิต 0.90×15.85 ล้านชิ้น
ต่อปี )
กรณีท่ี 6 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ ต้นทุนการผลิตคงทีแ่ ละ
ปริมาณการผลิตลดลง 20% (ปริมาณการผลิต 0.80×15.85 ล้านชิ้น
ต่อปี )
กรณีท่ี 7 ผลตอบแทนการลงทุนเมือ่ ต้นทุนการผลิตคงทีแ่ ละ
ปริมาณการผลิตลดลง 30% (ปริมาณการผลิต 0.70×15.85 ล้านชิ้น
ต่อปี )
ผลจากการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลงทัง้ 7 กรณี
แสดงในตารางที่ 1

1

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนการ
ปริ มาณการ
่
ผลิ ตเพิ มขึ้น
ผลิ ตลดลง
0%
0%
10%

0%

313.89

0.128

3

20%

0%

297.61

0.135

4

30%

0%

281.32

0.143

ปริ มาณการ
ผลิ ตลดลง
10%

NPV
(ล้านบาท)
315.75

PB
(ปี )
0.127

5

0%

6

0%

20%

277.64

0.145

7

0%

30%

239.86

0.167

5) สรุป
จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทงั ้ 2 ด้านคือ ด้านเทคนิค
วิศ วกรรมและด้านการเงิน สรุปได้ว่า โครงการสร้างสายการผลิต
กระบวนชุบสีด้วยไฟฟ้ ามีความเป็ นไปได้ ทงั ้ 2 ด้าน - ด้านเทคนิค
วิศ วกรรมคือ สามารถหาเทคนิ ค การผลิต ภายในประเทศมาผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมีขนาดกาลัง
การผลิตทีส่ ามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ด้านการเงินคือ
มีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ผ่านเกณฑ์ใน
การพิจารณา และจากการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ปั จจัยทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อโครงการทัง้ 7 กรณี พบว่าโครงการนี้
มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ข้า พเจ้า ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ท่ีป รึก ษาและคณาจารย์
ภาควิช าวิศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นอย่างสูงทีก่ รุณา
ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ตลอดจนให้คาปรึกษาในการทาวิจยั ฉบับนี้
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พงษ์ ส ัน ต์ สดเจริญ ผู้ช่ ว ยผู้จ ัด การ
โรงงาน บริษทั วีพพี ี การชุบ จากัด และคุณชยพล มานะศรีสุรยิ นั ใน
การสนั บ สนุ น ข้อ มู ล ในการท างานวิจ ัย และให้ เ ข้า เยี่ย มชมการ
ปฏิบตั งิ านในสถานปฏิบตั งิ านจริง
7) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

ตัววัดทางการเงิ น
NPV
PB
(ล้านบาท)
(ปี )
330.18
0.122

2

ต้นทุนการ
ผลิ ตเพิ่ มขึ้น

ตัววัดทางการเงิ น

ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า โครงการนี้มคี วามเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน
เนื่องจากการประเมินผลด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์ทางการเงินทัง้ 2 ชนิด
คือ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ (0) และระยะเวลาคืน
ทุน (PB) มีค่ าน้ อยกว่าระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ ซึ่ง ผ่ าน
เกณฑ์ในการพิจารณาทัง้ 2 ชนิด และผลการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบทัง้ 7 กรณียงั ให้ผลที่
ทาให้สรุปได้ว่าโครงการนี้มคี วามเป็ นไปได้ในการลงทุน

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย่ นแปลงของต้นทุน
การผลิตและปริมาณการผลิต
กรณี
ที่

อัตราการเปลี่ยนแปลง

กรณี
ที่

[2]
[3]
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บทคัดย่อ

1) บทนา
ปจั จุบนั เทคโนโลยีในเครื่องยนต์ได้มกี ารพัฒนาประสิทธิภาพ
ขึ้น อย่ างมาก ชิ้นส่ ว นของเครื่อ งยนต์ก็มคี วามซับซ้อ นมากขึ้น ทาให้
บางครัง้ ไม่สามารถทาการซ่อมแซมหรือบารุงได้ตรงจุดอย่างทันท่วงที
อันเป็ นเหตุ ผลหนึ่งที่ทาให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอเพิม่ เติมในจุดที่
บกพร่องและไม่ได้รบั การแก้ไข การวิเคราะห์ปญั หาด้วยวิธที ่ใี ห้ผลที่
ค่อนข้างแม่นยา เช่น OBD (ON BOARD DIAGNOSIS) ก็ไม่ค่อยได้รบั
ความนิยมตามอู่ซ่อมบารุงต่าง ๆ เนื่องจากเครื่อง OBD มีราคาแพง
และยุ่งยากในการเชื่อมต่อ จาเป็ นต้องมีผเู้ ชีย่ วชาญในการใช้เครื่องมือ
นอกจากนี้ OBD ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปรกติจากชิ้นส่วน
จักรกลและมีขอ้ จากัดค่อนข้างมากในรถยนต์รุ่นเก่าที่ไม่ได้สร้าง เพื่อ
รองรับการตรวจสอบแบบ OBD
การศึกษานี้มเี ป้าหมายเพื่อให้การวิเคราะห์ผลการทางานของ
เครื่องยนต์นัน้ เป็ นไปได้ง่ายและรวดเร็ว แนวคิดของการศึกษานี้จะใช้
หลักการของสัญญาณอคูส ติกอิมชิ ชัน มาวิเคราะห์ค วามผิดปกติข อง
เครือ่ งยนต์ สัญญาณทีบ่ นั ทึกได้จะถูกวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการวิเคราะห์
สัญญาณบนโดเมนมุมเพลาข้อเหวีย่ งเพือ่ ให้การวิเคราะห์นนั ้ แม่นยา

การตรวจสอบสภาพเครื่อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลีน มีก ารใช้ห ัว วัด การ
สันสะเทื
่
อนเพื่อตรวจสอบสภาพ สัญญาณการสันสะเทื
่
อนทีต่ รวจวัดได้มกั จะ
ถูกรบกวนด้วยคลื่นความถี่ต่ า (<1000 Hz) ในช่วงการทางานของชิน้ ส่วนและ
กลไกต่ า ง ๆ ของเครื่อ งจัก รกล การประยุ ก ต์ ใ ช้ส ัญ ญาณอคู ส ติก อิม ิช ชัน
สามารถช่วยทาให้เห็นกระบวนการทางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ชดั เจน
ขึน้ การศึกษานี้จะใช้หวั วัดอคูสติกอิมชิ ชันเพื่อตรวจสอบการทางานของกลไก
ทีส่ าคัญของเครื่องยนต์แก็สโซลีน Suzuki 4 จังหวะ 4 สูบ 16 วาล์ว 1600 CC
เช่น การทางานของวาล์วไอดีและไอเสีย ที่เ งื่อนไขการทางานต่ าง ๆ เช่น
เครื่องยนต์ทางานปกติ ระยะห่างของวาล์วไอดีและไอเสียผิดปกติ และการ
ทางานของหัวฉีดผิดปกติ เมื่อเครื่องยนต์ทางานแบบไม่มภี าระ และมีภาระ 10
Nm และ 20 Nm ผลการศึกษาพบว่าการใช้สญ
ั ญาณอคูสติกอิมชิ ชันสามารถ
ใช้ตรวจสอบกระบวนการทางานที่สาคัญของเครื่องยนต์แ ละยังสามารถใช้
ทานายเงื่อนไขการทางานของเครื่องยนต์ทท่ี างานปกติ และทางานผิดปกติท่ี
เงื่อนไขการจาลองต่าง ๆ ได้ดกี ว่าสัญญาณการสันสะเทื
่
อน
คาสาคัญ: สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชัน, การตรวจสอบสภาพ, เครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน, สัญญาณการสันสะเทื
่
อน
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

2) การตรวจสอบสภาวะของเครื่องยนต์
อคูส ติกอิมชิ ชัน (Acoustic Emission) เป็ น ปรากฏการณ์ จาก
การแผ่คลื่นพลังงานจากการเปลีย่ นแปลงภายในของวัตถุทไ่ี ม่สามารถ
เปลีย่ นรูปได้ พลังทีแ่ ผ่ออกมานัน้ มีความถี่อยู่ในช่วง 0.1 - 1 MHz ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั กระบวนการทีเ่ กิดขึ้นภายในวัตถุ สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันนี้
สามารถนามาวิเคราะห์พฤติกรรมของวัสดุได้ เช่น การตรวจสอบการ
แตกร้าวในโลหะ การตรวจสอบรอยรัวของท่
่
อ การตรวจสอบสภาวะของ
เครื่องยนต์ เป็ นต้น การตรวจสอบสภาวะของเครื่องยนต์มกี ารพัฒนา
วิธีก ารตรวจสอบด้ ว ยหัว วัด ต่ า ง ๆ เช่ น ไมโครโฟน หัว วัด การ
สันสะเทื
่
อน หัววัดอคูสติกอิมชิ ชัน หัววัดความดันและอุณหภูม ิ เป็นต้น
งานวิจยั ที่ม ีการประยุ ก ต์ใ ช้ห ัว วัดต่ าง ๆ เพื่อ ตรวจสอบเครื่อ งยนต์
สามาร ถ ส รุ ป ไ ด้ ด ั ง ต่ อ ไ ปนี้ Gu and Ball [1- 2] ไ ด้ ป ร ะ ยุ กต์ ใ ช้
สัญญาณเสีย งที่บนั ทึกจากไมโครโฟนเพื่อตรวจสอบการทางานของ
เครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ ความจุ 2500 cc จากการศึกษาพบว่า
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กระบวนการการทางานของเครื่องยนต์นนั ้ จะปรากฏความถี่ของเสียง
ช่วง 1kHz-20kHz ออกมา เมือ่ นามาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการแปลงเวฟ
เ ล ต แ บ บ ต่ อ เ นื่ อ ง ( continuous wavelet transform) พ บ ว่ า ห า ก
เครื่อ งยนต์ ท างานผิด ปรกติ ผ ลการแปลงเวฟเลต ของคลื่น เสีย งจะ
เปลีย่ นแปลงไป การประยุกต์ใช้สญ
ั ญาณการสันสะเทื
่
อนเพื่อตรวจสอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 1 สูบ ความจุกระบอกสูบ 125 cc ซึ่ง
เป็ นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์ [3] ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ
การสันสะเทื
่
อนสามารถใช้ตรวจสอบกระบวนการทางานของวาล์วไอดี
และไอเสียได้อย่างชัดเจน และเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่วาล์วเช่น
ระยะห่ า งของวาล์ ว ลดลงจากค่ า ปกติ จ ะส่ ง ผลให้ ส ั ญ ญาณการ
สันสะเทื
่
อ นลดต่ าลงอย่ างชัด เจน สัญญาณอคูส ติกอิม ิช ชัน ได้ม ีการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่อ ตรวจสอบกระบวนการท างานหัว ฉี ด น้ า มัน ของ
เครื่องยนต์ดเี ซลเทอร์โบ 4 สูบ 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ 4000 cc
[4] ผลการศึก ษาพบว่ า สัญ ญาณอคู ส ติก อิม ิช ชัน สามารถใช้บ ัน ทึก
กระบวนการฉีดน้ ามันและกระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดเี ซลได้
ตามจัง หวะการท างานของแต่ ล ะกระบอกสู บ ตามล าดับ 1-3-4-2
นอกจากนี้ย งั ชี้ให้เห็นว่าสัญญาณอคูสติกอิมชิ ชัน ยังสามารถอธิบาย
กระบวนการที่เกิดขึ้นในหัวฉีดได้ดกี ว่าสัญญาณการสันสะเทื
่
อน การ
ประยุกต์ใช้สญ
ั ญาณอคูสติกอิมชิ ชัน เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ดเี ซล 4
จังหวะ 8 สูบ กาลังสูงสุดประมาณ 3.8 MW ที่ความเร็วรอบ 600 rpm
ซึง่ เป็นเครื่องยนต์ดเี ซลความเร็วต่าทีใ่ ช้ในเรือเดินสมุทร [5] การศึกษา
นี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณอคู สติกอิมชิ ชันสามารถบันทึกกระบวนการ
จุดระเบิด การเผาไหม้ กระบวนการเปิดและปิดของวาล์วไอดีและไอเสีย
รวมถึ ง กระบวนการคายไอเสีย ออกจากห้ อ งเผาไหม้ เนื่ อ งจาก
เครื่องยนต์มขี นาดค่อนข้างใหญ่จงึ ทาให้สญ
ั ญาณที่บนั ทึกได้สามารถ
แสดงถึงกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกระบอกสูบได้ชดั เจน
การศึ ก ษานี้ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ัญ ญาณอคู ส ติ ก อิ ม ิช ชัน เพื่ อ
ตรวจสอบการทางานของเครื่อ งแก๊สโซลีนโดยการจาลองการทางาน
ของเครื่องยนต์ทส่ี ภาวะต่าง ๆ เช่น เครือ่ งยนต์ทางานปกติ เครือ่ งยนต์
ทางานทีส่ ภาวะผิดปกติเมือ่ ระยะห่างของวาล์วไอดีและไอเสียผิดไปจาก
ค่าปกติ และหัวฉีดผิดปกติ สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันบนโดเมนเพลาข้อ
เหวี่ยงจะใช้เปรียบเทียบกระบวนการทางานของเครื่องยนต์ท่สี ภาวะ
ปกติและผิดปกติ

สัญญาณทีบ่ นั ทึกได้จะเป็ นกราฟบนโดเมนเวลาทีแ่ กนนอนเป็ นเวลาใน
หน่ ว ยวิน าที และแกนตัง้ เป็ น แอมพลิจูดของสัญญาณในหน่ ว ยโวลต์
สัญญาณบนโดเมนเวลานี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณบนโดเมนมุมเพลา
ข้อเหวี่ยงด้วยสัญญาณความเร็วรอบเพื่อความสะดวกต่อ การจาแนก
กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในวัฏจักรการทางานของเครือ่ งยนต์

รูปที่ 1 ตาแหน่งของหัววัดอคูสติกอิมชิ นั

3) การทดลอง
การศึกษานี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ ยี่หอ้ ซูซูกิ
ขนาดความจุ 1600 cc เครื่องยนต์น้จี ะใช้จาลองสภาวะการทางานของ
เครื่องยนต์ทส่ี ภาวะปกติ และสภาวะการทางานทีผ่ ดิ ปกติของวาล์วไอดี
ไอเสีย และหัวฉีด ทีค่ วามเร็วรอบต่าง ๆ สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันจะถูก
วัดจากหัววัดอคูสติกอิมชิ ชันจะติดตัง้ อยู่บนเสื้อสูบ ทีต่ าแหน่ งระหว่าง
กระบอกสูบที่ 2 และกระบอกสูบที่ 3 ตามรูปที่ 1 สัญญาณความเร็วรอบ
และสัญญาณองศาการทางานจะถูกบันทึกจากเอ็นโค๊ดเดอร์ทต่ี ิดตัง้ ที่
เพลาลูกเบี้ยว สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันและสัญญาณเอ็นโค๊ดเดอร์ทไ่ี ด้
จะถูกแปลงเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอุปกรณ์ DAQ (Data acquisition
device) และจัด เก็ บ เป็ น ไฟล์ โ ดยโปรแกรม LabVIEW ดัง รู ป ที่ 2

รูปที่ 2 ระบบการจัดเก็บข้อมูลจากหัววัดต่าง ๆ
4) ผลการทดลอง
ตัว อย่ า งสัญ ญาณอคู ส ติ ก อมิช ชัน บนโดเมนเวลาขณะ
เครื่องยนต์ทางานที่สภาวะปกติ (Normal) แสดงดังรูปที่ 3 สัญญาณนี้
ยังแสดงลาดับการทางานของวาล์วไอดีและไอเสียแต่ละกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์ทม่ี ลี าดับการทางานคือ 1-3-4-2 ซึ่งสัญญาณอคูสติกอิมชิ ชัน
จะปรากฏเหตุการณ์ทต่ี รงกันกับช่วงเวลาทีว่ าล์วไอดีและไอเสียของแต่
ละกระบอกสูบทางานตามลาดับ กระบวนการทางานของวาล์วทีเ่ กิดขึน้
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คาดว่าเกิดมาจากการกระแทกระหว่างเพลาลูกเบีย้ ว และหมวกวาล์วใน
ขัน้ ตอนการเปิ ดของวาล์ว และเกิดจากการกระแทกของขอบวาล์วและ
บ่าวาล์วในขัน้ ตอนการปิดของวาล์ว

(สัญญาณทีอ่ ยู่ในกรอบสีเ่ หลีย่ ม) เมือ่ ความเร็วรอบเพิม่ ขึน้ สัญญาณใน
ส่ ว นนี้ จะเพิ่ม ขึ้น อย่ า งชัดเจน ซึ่ง คาดว่า น่ าจะเป็ น กระบวนการการ
เคลือ่ นทีข่ องลูกสูบในกระบอกสูบ
ตัว อย่ า งสัญ ญาณเนื่ อ งจากความปกติข องวาล์ว ไอดีท่ีม ี
ระหว่างห่างของวาล์วเพิม่ ขึ้นผิดปกติเทียบกับค่ามาตรฐาน ระยะห่าง
ของวาล์วไอดีของกระบอกสูบที่ 1 จะมีระยะห่างเพิม่ ขึ้นเป็ น 0.2 mm
ดังกราฟทีแ่ สดงในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าสัญญาณการปิดของวาล์วไอดีม ี
การเปลีย่ นแปลงไป (สัญญาณทีอ่ ยู่ในกรอบสีเ่ หลีย่ ม) ตาแหน่ งการปิ ด
ของวาล์วเพีย้ นไป
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รูปที่ 3 สัญญาณอคูสติกอิมชิ นั บนโดเมนเวลาทีส่ ภาวะปกติและ
กระบวนการทางานของวาล์วต่าง ๆ
สัญญาณบนโดเมนเวลาจะถูกแปลงเป็ นสัญญาณบนโดเมน
มุมเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อความสะดวกของการเปรียบเทียบกระบวนการ
ต่ า ง ๆ ในวัฏ จัก รการท างานของเครื่อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลีน ตัว อย่ า ง
สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันขณะเครื่องยนต์ทางานปกติและภายใต้ภาระ
ขณะเครื่องยนต์ทางานทีค่ วามเร็วรอบประมาณ 2000 rpm แสดงดังรูป
ที่ 4 สัญ ลั ก ษณ์ L20 และ L30 แทนด้ ว ยภาระที่ 20 และ 30 Nm
ตามลาดับ เมือ่ เครื่องยนต์ทางานภายใต้ภาระทีเ่ พิม่ ขึน้ พบว่า สัญญาณ
ที่บ ัน ทึก ได้จากกระบวนการท างานของวาล์ว จะมีข นาดแอมพลิจูด
เพิม่ ขึน้
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รูปที่ 5 ตัวอย่างสัญญาณอคูสติกอิมชิ นั ทีค่ วามเร็วรอบต่าง ๆ

Intake1
Exhaust 1
Normal

normal

In02

L20

รูปที่ 6 ตัวอย่างสัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันทีเ่ งือ่ นไขปกติและเงือ่ นไข
วาล์วไอดีผดิ ปกติ

L30
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360

ตัวอย่างสัญญาณการจาลองความผิดปกติทว่ี าล์วไอเสียแสดงดังรูป
ที่ 7 วาล์วไอเสียจะถูกปรับตัง้ ระยะห่างของวาล์วให้เพิม่ ขึน้ และมากกว่า
ค่ า มาตรฐาน จะเห็ น ได้ ว่ า สัญ ญาณที่อ ยู่ ใ นกรอบสี่เ หลี่ย มจะเป็ น
สัญญาณทีเ่ กีย่ วกับการปิดของวาล์วไอเสียซึ่งสัญญาณทีบ่ นั ทึกได้วาล์ว
จะปิ ดเร็วขึ้นกว่าปกติ ผลการทดลองที่ได้คล้ายคลึงกับผลการทดลอง
ของไอดีผดิ ปกติ

720

รูปที่ 4 ตัวอย่างสัญญาณอคูสติกอิมชิ นั ขณะทีท่ างานแบบมีภาระและไม่
มีภาระ
เมื่อเครื่องยนต์ทางานที่ความเร็วรอบที่เพิม่ ขึ้น 950, 2000
และ 3000 rpm ตามลาดับ พบว่าสัญญาณที่บนั ทึก ได้ดงั รูปที่ 5 จะมี
ขนาดแอมพลิ จู ด เพิ่ ม ขึ้น คล้ า ยคลึ ง กับ สัญ ญาณที่ บ ัน ทึ ก ได้ จาก
เครื่องยนต์ทางานภายใต้ภาระที่เพิม่ ขึ้นดังรูปที่ 4 แต่สญ
ั ญาณทัง้ สอง
กรณีจะแตกต่างกันที่เหตุการณ์ ทอ่ี ยู่ระหว่างการเปิดและปิ ดของวาล์ว
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เพิม่ ขึน้
Exhaust 1

Intake1

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น ส าหรับชุ ดทดลอง
เครือ่ งยนต์และไดนาโมมิเตอร์ทใ่ี ช้ในการทดลอง ขอขอบคุณอาจารย์วชิ
รวิท ย์ สงสุ ว รรณ์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีม หานครที่ใ ห้ค าแนะน า
เกีย่ วกับระบบการเก็บสัญญาณ และขอขอบคุณอาจารย์พรชัย นิเวศน์
รังสรรค์ ทีใ่ ห้คาปรึกษาตลอดการทาการทดลอง

Normal

ex03

7) เอกสารอ้างอิ ง

รูปที่ 7 ตัวอย่างสัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันระหว่างสภาวะปกติและจาลอง
ความผิดปกติทว่ี าล์วไอเสีย
ตัว อย่ า งสัญ ญาณการจ าลองความผิด ปกติท่ีห ัว ฉี ด ของ
กระบอกสูบที่ 1 ด้วยการเพิม่ ความต้านทานทีข่ วั ้ ไฟฟ้าของหัวฉีด 10
และ 20 โอห์ม (สัญ ลักษณ์ R10 และ R20 ตามล าดับ) เพื่อ จากัดให้
กระแสทีใ่ ช้ในการเปิดและปิดหัวฉีดให้น้อยลง สัญญาณทีบ่ นั ทึกได้โดย
เฉพาะที่กรอบสี่เหลี่ย ม พบว่าขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณจะลดลง
เมือ่ ความต้านทานเพิม่ ขึน้
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รูปที่ 8 ตัวอย่างสัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันทีส่ ภาวะปกติและจาลองความ
ผิดปรกติทห่ี วั ฉีด
5) สรุป
สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันที่บนั ทึกจากเครื่องยนต์ทดสอบด้วย
หัววัดอคูสติกอิมชิ ชันทีต่ ดิ ตัง้ บนเสือ้ สูบ สามารถใช้จาแนกกระบวนการ
ทีเ่ กิดขึน้ ในวัฏจักรการทางานของเครื่องยนต์ เช่น สัญญาณทีเ่ กิดจาก
การเปิ ด และปิ ด ของวาล์ ว ไอดีแ ละไอเสีย สัญ ญาณที่เ กิด จากการ
เคลื่อ นที่เสีย ดสีข องลูกสูบและกระบอกสูบ สัญญาณการทางานของ
หัวฉีด เป็ นต้น สัญญาณอคูสติกอิมชิ ชันทีเ่ กีย่ วกับการทางานของวาล์ว
จะมีข นาดเพิม่ ขึ้น เมื่อเครื่องทางานภายใต้ภาระ หรือความเร็วรอบที่
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อิทธิพลของสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ามันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่ออัตราการ
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Affecting of Fuel Additive to Fuel Consumption and Power of Singlecylinder Gasoline Engine
นฤเบศ คำมงคล
ภาควิ ชาครุศาสตร์ เครื ่องกล คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
naruebet.k@fte.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ
งำนวิ จ ัย นี้ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำผลกระทบของสำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพน้ ำมันเชือ้ เพลิงทีม่ ตี ่ออัตรำกำรสิ้นเปลือง แรงบิดและกำลังม้ำ
ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนำดเล็กชนิดสูบเดียว ขนำด 5.5 แรงม้ำ สำรเพิม่
ประสิ ท ธิภ ำพน้ ำมัน เชื้ อ เพลิ ง มี Mineral Spirits, Mineral Seal Oil และ
Ethylene Glycol เป็ น ส่ วนผสมหลัก เพื่อน ำมำผสมกับ น้ ำ มัน เชื้อเพลิง 3
ชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ E20 ในอัตรำส่วน 1:2,000
ผลจำกกำรทดลองพบว่ำ กำรผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพกับน้ ำมันเชือ้ เพลิง
แก๊ ส โซฮอล์ 95 ให้ แ รงบิ ด และก ำลัง ม้ ำ เพิ่ ม ขึ้น สู ง สุ ด ประมำณ 27% ที่
ควำมเร็วรอบ 2,100 rpm ประหยัดเชือ้ เพลิงสูงสุด 17.9% ที่ควำมเร็วรอบ
1,700 rpm เมื่อผสมกับน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ให้แรงบิดและกำลังม้ำเพิม่ ขึน้
สูงสุดประมำณ 8.4% ที่ควำมเร็วรอบ 3,300 rpm ประหยัดเชือ้ เพลิงสูงสุด
13.8% ที่ควำมเร็วรอบ 2,500 rpm และผสมกับ น้ ำมัน E20 ให้แรงบิดและ
กำลังม้ำเพิ่มขึน้ สูงสุดประมำณ 7.3% ที่ควมเร็วรอบ 1,700 rpm ประหยัด
เชือ้ เพลิงสูงสุด 13.9% ทีค่ วำมเร็วรอบ 2,500 rpm ดังนัน้ จึงสำมำรถสรุปได้
ว่ำสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมันเชือ้ เพลิงช่วยให้กำลัง ของเครื่องยนต์เพิม่ มำก
ขึน้ และมีอตั รำกำรประหยัดน้ ำมันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ : สำรเพิ่มประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อเพลิง , เครื่องยนต์แก๊ สโซลีนข
นำดเล็กชนิดสูบเดียว, แรงบิด, กำลังม้ำ, อัตรำสิน้ เปลือง

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) บทนา
ปจั จุบนั สถำนกำรณ์ กำรใช้น้ ำมันภำยในประเทศมีแนวโน้ ว
เพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพำะน้ ำมันแก๊สโซลีน เมื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรใช้
น้ ำมัน ของปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2559 พบว่ ำมีป ริม ำณกำรใช้
เพิม่ ขึ้นถึง 10.1% และรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี [1]
จำกสถำนะกำรณ์ ดงั กล่ำวจึงมีผู้ค ิดค้น สำรเพิ่ มประสิทธิภ ำพน้ ำมัน
เชือ้ เพลิงขึน้ มำ เพือ่ ช่วยให้กำรจุดระเบิดดีขน้ึ เครือ่ งยนต์มแี รงบิดและ
กำลังม้ำสูงขึน้ ส่งผลให้อตั รำบริโภคน้ำมันเชือ้ เพลิงลดลง [2] แต่สำรที่
มีขำยในท้องตลำดยังคงมีรำคำทีค่ ่อนข้ำงสูง จึงทำให้กำรนำมำใช้งำน
เพือ่ ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนน้ำมันเชือ้ เพลิงยังไม่เห็นผลเท่ำทีค่ วร
ผู้วจิ ยั จึงเล็งเห็น ควำมสำคัญดังกล่ำว และสนใจที่จะพัฒนำ
สำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน สี่
จังหวะชนิดสูบเดียวขนำดไม่เกิน 5.5 แรงม้ำ ซึ่งเป็ นเครื่องยนต์ทใ่ี ช้
ั ่ เครื่องสูบ
กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรทำกำรเกษตร เช่น เครื่องปนไฟ
น้ำขนำดเล็ก เครื่องดำนำ และเครื่องนวดข้ำวเป็ นต้น [3] ทัง้ นี้เพื่อลด
ต้นทุน และเพิม่ กำไรให้แก่เกษตรกรไทยมำกยิง่ ขึน้

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

2) งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
2.1) เครื่องทดสอบแรงบิดและกาลังม้า
กำรพัฒ นำเครื่อ งส ำหรับ ทดสอบแรงบิด และก ำลังม้ำของ
เครือ่ งยนต์แก๊สโซลีนขนำดเล็กชนิดสูบเดียวขนำดไม่เกิน 5.5 แรงม้ำ
รำยละเอียดเครือ่ งยนต์แสดงดังตำรำงที่ 1 โดยทำกำรติดตัง้ ดิสก์เบรก
ทีบ่ ริเวณเพลำของเครื่องยนต์ เมือ่ ทำกำรเบรกจะเกิดแรงต้ำนระหว่ำง
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เครือ่ งยนต์และจำนเบรค ทำให้สำมำรถวัดค่ำแรงบิดและควำมเร็วรอบ
ได้จำก Load cell และ Proximity sensor ซึ่งใช้ Ni-DAQ USB 6009
เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญำณเพือ่ แสดงผลในโปรแกรม โดยเครื่องมือวัด
กำลังม้ำนี้มคี ่ำควำมคลำดเคลือ่ นในกำรวัดอยู่ท่ี 6.38% [4]

Polyether Amine หรือ PEA มีสมบัตใิ นกำรกำจัดครำบทีเ่ กิด
จำกคำร์บอนภำยในห้องเผำไหม้ และทำกำรเคลือ บผิวกระบอกสูบ
เพื่อลดแรงเสียดทำนระหว่ำงกระบอกสูบและแหวนลูกสูบ โดยทัวไป
่
น้ ำมัน แก๊ส โซลีน จะมีส่ ว นผสมของ PEA อยู่เล็กน้ อ ยเพื่อ ปรับ ปรุง
สมบัตขิ องน้ำมันเชือ้ เพลิง [8]
3) ขัน้ ตอนการทดลอง
3.1) เตรียมสารทดลอง
ทำกำรเตรีย มสำรทดลองตำมสูต รที่ได้พ ฒ
ั นำขึ้น โดยผสม
Mineral Spirits ใน อั ต รำ 50% Mineral Seal Oil ใน อั ต รำ 10%
Ethylene Glycol ในอัต รำ 30% และสำรอื่น ๆ เช่น สำรลดแรงตึงผิว
สำรป้ องกัน ลู ก สู บ ติ ด (Extream pressure additive) ฯลฯ ในอัต รำ
10% โดยให้สตู รดังกล่ำวชือ่ Max แสดงดังตำรำงที่ 2

รูปที่ 1: ผังแสดงกำรวัดแรงบิดและกำลังม้ำของเครื่องยนต์ [2]

ตำรำงที่ 2: ส่วนผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง Max
ชือ่ สำร
ปริมำณ(%)
Mineral Spirits
50
Mineral Seal Oil
10
Ethylene Glycol
30
อื่นๆ
10

ตำรำงที่ 1: รำยละเอียดเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ในกำรทดลอง
ชนิดเครือ่ งยนต์
4 จังหวะ
ควำมจุกระบอกสูบ
196 cc
กระบอกสูบ x ช่วงชัก
68 x 54 mm
อัตรำส่วนกำรอัด
7.65±0.3 :1
กำลังม้ำ
5.5 แรงม้ำ

จำกนัน้ ทำกำรผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงเข้ำ
กับน้ ำมัน เชื้อ เพลิง 3 ชนิดคือ แก๊ส โซฮอล 95 แก๊สโซฮอล 91 และ
E20 ในอัตรำส่วน 1:2,000 โดยจะทำกำรผสมเข้ำกับน้ ำมันเชื้อเพลิง
ก่อนทำกำรทดลอง 30 นำที

2.2) สารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพน้ามันเชื้อเพลิ ง
ส ำรเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ น้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิ ง นั ้ น ผ ลิ ต จำก
สำรประกอบหลำยชนิด ซึ่งสำรแต่ละชนิดจะมีสมบัติในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิงทีแ่ ตกต่ำงกันออกไป
White spirit หรือ Mineral spirits ในงำนอุตสำหกรรมใช้เป็น
สำรส ำหรับ ท ำละลำยหรือ ท ำควำมสะอำดครำบสกปรก ล้ำงครำบ
เหนี ย ว ลดกำรท ำปฏิกิรยิ ำกับ ออกซิเจนของน้ ำมัน เชื้อ เพลิง มีจุ ด
เดือดต่ำ ประมำณ 150 ̊C [5]
Mineral Seal Oil มีสมบัตใิ นกำรหล่อลืน่ บริเวณภำยในฝำสูบ
เพื่อลดแรงเสียดทำนระหว่ำงแหวนลูกสูบและกระบอกสูบ อีกทัง้ ยัง
ป้ องกัน กำรท ำปฏิก ริย ำกับ ออกซิ เจนของน้ ำ มัน เมื่อ ผสมสำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง มีจุดเดือดสูงถึง 270 - 370 ̊C [6]
Ethylene Glycol มีส มบัติในกำรดูด ควำมชื้น ได้ดีในน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ เนื่องจำกน้ ำมันชนิดนี้จะมีส่วนผสมของเอทำนอล จึงทำ
ให้ภำยในน้ ำมันมีควำมชื้นสูง ส่งผลให้กำรเผำไหม้ไม่ดเี ท่ำที่ควร อีก
ทัง้ ยังป้องกันกำรเกิดสนิมบริเวณวำล์วไอดี และยังเป็ นสำรลดแรงตึง
ผิว [6]
Polyisobutene Amines หรือ PIBA มีส มบัติ ใ นกำรชะล้ำ ง
ครำบเหนียวและครำบสกปรกบริเวณฝำสูบ วำล์ว หัวฉีด และห้องเผำ
ไหม้ ป้องกันกำรเกิดครำบเหนียวทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ขจัดครำบเกลือ[7]

3.2) การทดสอบแรงบิ ดและกาลังม้า
จำกกำรพัฒนำเครื่องสำหรับทดสอบแรงบิดและกำลังม้ำของ
เครือ่ งยนต์แก๊สโซลีนขนำดเล็กชนิดสูบเดียวขนำดไม่เกิน 5.5 แรงม้ำ
[2] ผู้ว ิจ ัย ได้ท ำกำรพัฒ นำต่ อ โดยกำรเพิ่ ม ตู้ ค วบคุ ม ซึ่ง จะแสดง
สถำนะกำรท ำงำนของเครื่อ งยนต์ กำรสตำร์ท เครื่อ งยนต์ กำรดับ
เค รื่ อ งย น ต์ แล ะห ล อ ด วั ด อั ต รำสิ้ น เป ลื อ งน้ ำมั น เชื้ อ เพ ลิ ง
แสดงดังรูปที่ 2
ในกำรทดสอบทุกครัง้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรกำหนดสภำวะสำหรับ
กำรทดลองให้ ใกล้เคีย งกัน ที่สุ ด โดยได้ ก ำหนดอุ ณ หภู ม ิส ำหรับ
ทดสอบที่ 30 ̊C และแบ่งควำมเร็วรอบในกำรทดลองออกเป็น 10 ช่วง
โดยเริม่ ที่ควำมเร็วรอบ 1,700 rpm และเพิม่ ขึ้นที่ละ 200 rpm จนถึง
ควำมเร็ ว รอบสุ ด ท้ ำ ยที่ 3,500 rpm ซึ่ ง ในแต่ ล ะควำมเร็ ว รอบ
จะทำกำรหำค่ำแรงบิดและกำลังม้ำ 3 ครัง้ เพือ่ หำค่ำเฉลีย่ โดยขัน้ ตอน
กำรทดลองดังกล่ำวแสดงดังรูปที่ 3
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รูปที่ 4: ขัน้ ตอนกำรทดสอบอัตรำสิน้ เปลืองน้ ำมันเชือ้ เพลิง

4) ผลการทดลอง
4.1) ผลการทดลองใช้ ส ารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพน้ า มั น
เชื้อเพลิ งกับน้ามันก๊สโซฮอล์ 95
จำกกำรทดลองพบว่ำ เมื่อผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมัน
เชื้อเพลิงลงไปในน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ส่งผลให้เครื่องยนต์มแี รงบิด
และก ำลัง ม้ำ ในช่ ว งแรกใกล้เคีย งกับ กำรใช้น้ ำ มัน แก๊ ส โซฮอล์ 95
ปรกติ แต่เมือ่ เพิม่ ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ขน้ึ พบว่ำแรงบิดและ
กำลังม้ำของเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้น กว่ำ กำรใช้น้ ำมัน แก๊ส โซฮอล์ 95
ปรกติ จนสิน้ สุดกำรทดลองทีค่ วำมเร็วรอบ 3,500 rpm โดยมีแ รงบิ ด
และก ำลังม้ำ ของเครื่อ งยนต์ เพิ่ม ขึ้น สู ง สุ ด 27% ที่ค วำมเร็ว รอบ
2,100 rpm แสดงดังรูปที่ 5 และ 6

รูปที่ 2: ตูค้ วบคุมและหลอดวัดอัตรำสิน้ เปลือง
1. หลอดวัดอัตรำสิน้ เปลืองน้ำมันเชือ้ เพลิง
2. จอแสดงควำมเร็วรอบเครื่องยนต์
3. จอแสดงค่ำส่วนผสมอำกำศต่อเชือ้ เพลิง
4. ไฟแสดงสถำนกำรณ์ทำงำน
5. สวิชเปิ ด-ปิ ดเครื่องยนต์
6. สวิชสตำร์ท
7. ปุ่มหยุดกำรทำงำนฉุกเฉิน

รูปที่ 5: กรำฟเปรียบเทียบแรงบิดของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

รูปที่ 3: ขัน้ ตอนกำรทดสอบแรงบิดและกำลังม้ำ

3.3) การทดสอบอัตราสิ้ นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิ ง
กำรทดสอบอัตรำสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงจะทำกำรผสมสำร
เพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมันเชือ้ เพลิงลงในน้ ำมัน 3 ชนิดเช่นเดียวกับกำร
ทดสอบแรงบิดและกำลังม้ำเครื่องยนต์ ซึ่งจะทำกำรผสมก่อนทำกำร
ทดลอง 30 นำที และเดินเครื่องทิ้งไว้ 2 นำทีก่อนทำกำรทดลอง โดย
จะใช้เวลำ 5 นำที ในกำรทดสอบในแต่ละรอบ และทำซ้ำ 3 ครัง้ เพื่อ
หำค่ำเฉลีย่ จำกนัน้ นำค่ำทีไ่ ด้มำเปรียบเทียบกับกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ปรกติ โดยเริม่ ที่ควำมเร็วรอบ 1,700 rpm และเพิม่ ขึ้นที่ละ 200 rpm
จนถึงควำมเร็ว รอบสุ ดท้ำยที่ 3,500 rpm ขัน้ ตอนกำรทดสอบอัตรำ
สิน้ เปลือง แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 6: กรำฟเปรียบเทียบกำลังม้ำของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

4.2) ผลการทดลองใช้ ส ารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพน้ า มั น
เชื้อเพลิ งกับน้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
เมื่ อ พิ จ ำรณ ำผลกำรทดลองแรงบิ ด และก ำลั ง ม้ ำ ของ
เครื่อ งยนต์โดยผสมสำรเพิ่มประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อ เพลิงกับน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล์ 91 พบว่ำในช่วงควำมเร็วรอบเริม่ ต้นที่ 1,700 rpm จะมี
แรงบิดและก ำลังม้ำเพิ่มขึ้น 5.1% หลังจำกนัน้ จะมีค่ ำใกล้เคีย งกับ
น้ ำ มัน แก๊ ส โซฮอล์ 91 ปรกติ ไปจนถึ ง ควำมเร็ว รอบ 2,100 rpm
จำกนัน้ แรงบิด และก ำลังม้ำจะมีกำรเพิ่ม ขึ้น 7.4% ที่ค วำมเร็ว รอบ
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2,300 rpm แต่เมือ่ ทำกำรเพิม่ ควำมเร็วรอบขึน้ ไปถึง 2,500 rpm กลับ
พบว่ำค่ำแรงบิดและกำลังม้ำมีค่ำลดลงต่ำกว่ำกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
91 ปรกติ 5.3% แต่เมือ่ ทำกำรเพิม่ ควำมเร็วรอบขึน้ ไป 2,700 rpm ไป
จนสิ้นสุดกำรทดลองพบว่ำค่ำแรงบิดและกำลังม้ำมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
กว่ำกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ปรกติ โดยจะมีแรงบิดและกำลังม้ำ
เพิ่ม ขึ้น สู ง สุ ด 8.4% ที่ค วำมเร็ว รอบ 3,300 rpm แสดงดัง รู ป ที่ 7
และ 8
รูปที่ 9: กรำฟเปรียบเทียบแรงบิดของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมัน E20
และน้ำมัน E20 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

รูปที่ 7: กรำฟเปรียบเทียบแรงบิดของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

รูปที่ 10: กรำฟเปรียบเทียบกำลังม้ำของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมัน E20
และน้ำมัน E20 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

4.4) ผลการทดลองหาอัตราสิ้ น เปลืองเมื่อผสมสารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพน้ามันเชื้อเพลิ งกับน้ามันแก๊สโซฮอล 95
เมื่อ ผสมสำรเพิ่มประสิทธิภ ำพน้ ำมัน เชื้อ เพลิงลงในน้ ำมัน
แก๊ส โซฮอล์ 95 พบว่ำอัตรำสิ้น เปลือ งน้ ำมัน เชื้อเพลิง ในช่วงเริม่ ต้น
ของกำรทดสอบมีอ ัต รำลดลงประมำณ 17.9% ซึ่งเป็ น ค่ ำประหยัด
สูงสุด จำกนัน้ เมื่อถึงควำมเร็วรอบที่ 2,300 rpm อัตรำสิ้นเปลืองของ
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทีผ่ สมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิงกลับ
มีค่ำสูงขึน้ กว่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงปรกติประมำณ 9.4% และจะลดลงอีก
ครัง้ ที่ ค วำมเร็ ว รอบ 2,500 rpm ประมำณ 12.3% หลั ง จำกนั ้น
ค่ำอัตรำสิน้ เปลืองมีแนวโน้มสูงกว่ำน้ำมันเชือ้ เพลิงปรกติจนสิน้ สุดกำร
ทดลอง แสดงดังรูปที่ 11

รูปที่ 8: กรำฟเปรียบเทียบกำลังม้ำของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

4.3) ผลการทดลองใช้สารเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพน้ามันเชื้อเพลิ งกับ
น้ามัน E20
ผลกำรทดสอบสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยผสม
กับน้ ำมัน E20 จำกนัน้ น ำผลมำเปรีย บเทียบค่ ำแรงบิดและกำลังม้ำ
กับกำรใช้น้ ำมัน E20 ปรกติ พบว่ำช่วงควำมเร็วรอบเริม่ ต้นที่ 1,700
rpm แรงบิดและกำลังม้ำเพิม่ ขึน้ 7.3% แต่เมื่อเพิม่ ควำมเร็วรอบของ
เครื่องยนต์เพิม่ ขึ้นกลับพบว่ำค่ำแรงบิดและกำลังม้ำมีแนวโน้มลดลง
ไปจนถึงควำมเร็วรอบที่ 2,500 rpm และ 2,700 rpm จะมีแรงบิดและ
กำลังม้ำเพิ่มขึ้น ประมำณ 4% และหลังจำกนัน้ แรงบิด และกำลังม้ำ
ลดลงต่ ำกว่ ำกำรใช้น้ ำมัน E20 ปรกติเรื่อ ยๆจบสิ้น สุ ดกำรทดลอง
แสดงดังรูปที่ 9 และ 10

รูปที่ 11: กรำฟเปรียบเทียบอัตรำสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง
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ในด้ำนกำรทดสอบแรงบิดและกำลังม้ำ พบว่ำใช้ได้ดกี บั น้ ำมันแก๊ส
โซฮอล์ 95 ซึ่ ง จะมีค่ ำ แรงบิ ด และก ำลัง ม้ำ เพิ่ ม ขึ้น สู ง สุ ด 27% ที่
ควำมเร็วรอบ 2,100 rpm ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ E20 เห็นผล
เพียงเล็กน้อยในบำงช่วงควำมเร็วรอบ เนื่องมำจำกเครือ่ งยนต์ทดสอบ
ถูกออกแบบมำเพือ่ รองรับกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
ผลกำรทดสอบกำรเปลี่ยนแปลงอัต รำสิ้น เปลือ งของน้ ำมัน
เชื้อ เพลิงเมื่อผสมสำรเพิ่มประสิทธิภ ำพน้ ำมัน เชื้อเพลิงกับน้ ำมัน 3
ชนิด พบว่ำอัตรำสิ้น เปลือ งจำกกำรทดลอง มีค่ำใกล้เคีย งกับกำรใช้
น้ ำมันปรกติ แต่จะพบว่ำอัตรำสิ้นเปลืองในช่วงควำมเร็วรอบ 2,500
rpm ของน้ ำมัน ทัง้ 3 ชนิ ด จะมีค่ ำลดลงต่ ำกว่ำกำรน้ ำมัน เชื้อ เพลิง
ปรกติ
จำกพฤติกรรมดังกล่ำว จะต้องทำกำรปรับปรุงสูตรของสำร
เพิ่มประสิทธิภ ำพน้ ำมัน เชื้อเพลิงในด้ำนอัตรำสิ้น เปลือง ให้เห็น ผล
มำกยิง่ ขึน้ และปรับปรุงเครือ่ งยนต์ให้สำมำรถรองรับกำรใช้น้ำมันแก๊ส
โซลฮอล์ 91 และ E20 เพือ่ กำรทดสอบในงำนวิจยั ถัดไป

4.5) ผลการทดลองหาอัตราสิ้ น เปลืองเมื่อผสมสารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพน้ามันเชื้อเพลิ งกับน้ามันแก๊สโซฮอล 91
ผลกำรทดสอบอัต รำสิ้น เปลือ งน้ ำมัน เชื้อ เพลิงเมื่อ เติมสำร
เพิม่ ประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงลงในน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 พบว่ำมี
ค่ำใกล้เคียงกับกำรใช้น้ ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ปรกติ แต่จะมีกำรลดลง
ของอัตรำสิ้นเปลืองในช่วง 2,500 rpm ซึ่งจะมีค่ำอัต รำสิ้น เปลืองต่ ำ
กว่ำประมำณ 13.8% แสดงดังรูปที่ 12

6) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

รูปที่ 12: กรำฟเปรียบเทียบอัตรำสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเมื่อใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

[2]

4.6) ผลการทดลองหาอัตราสิ้ น เปลืองเมื่อผสมสารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพน้ามันเชื้อเพลิ งกับน้ามัน E20
อัตรำสิน้ เปลืองของน้ำมัน E20 ผสมกับสำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
น้ำมันเชือ้ เพลิง พบว่ำมีพฤติกรรมคล้ำยกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ซึง่ มี
ค่ ำ ใกล้ เคีย งกับ กำรใช้ น้ ำ มัน ปรกติ แต่ จ ะมีก ำรลดลงของอัต รำ
สิ้น เปลือ งในช่ ว ง 2,500 rpm ประมำณ 13.9% ซึ่งเป็ น ค่ ำประหยัด
สูงสุด แสดงดังรูปที่ 13

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
รูปที่ 13: กรำฟเปรียบเทียบอัตรำสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงเมื่อใช้น้ำมัน E20
และน้ำมันE20 ผสมสำรเพิม่ ประสิทธิภำพน้ำมันเชือ้ เพลิง

5) สรุปผลการทดลอง
กำรทดสอบผสมสำรเพิ่มประสิทธิภำพน้ ำมันเชื้อเพลิงลงใน
น้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือ แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ E20
โดยทดสอบกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิดสูบเดียว ขนำด 5.5 แรงม้ำ
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การเก็บเกีย่ วถัวแระญี
่
่ป่ นุ ของประเทศไทยในปั จจุบนั เริม่ มีการนา
เครื่องเก็บ เกี่ย วถัว่ แระเข้า มาใช้เ นื่ อ งจากปั ญ หาขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตรกรรม ทาให้การเก็บเกีย่ วทาได้รวดเร็ว แต่ยงั มีปัญหาด้านคุณภาพของ
ผลผลิตคือฝั กถัวเกิ
่ ดการเสียหายในสัดส่วนสูง เครื่องเก็บเกี่ยวใช้การตัดด้วย
วิธกี า้ นหมุนตัด หากก้านเหล็กเคลื่อนทีเ่ ข้าปะทะบริเวณอื่นนอกเหนือจากขัว้
ฝั กจะทาให้ฝักถัวแตกหั
่
ก หากความเร็วหรือขนาดของก้านเหล็กไม่เหมาะสม
จะทาให้ขวั ้ ฝั กฉีกขาด การแก้ปัญหานี้มคี วามจาเป็ นจะต้องเข้าใจพฤติกรรม
การตัดด้วยวิธกี า้ นหมุนตัด งานวิจยั นี้นาเสนอแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการตัดด้วยวิธกี ้านตัดความเร็วสูง โดยการศึกษาพฤติกรรมของฝั ก
ช่วงการตัดจากวีดทิ ศั น์ความเร็วสูง การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางกลของฝั กถัว่ แล้วจึงเปรียบเทียบกับผลการ
ทดลองจริ ง ซึ่ ง พบว่ า แรงดึ ง ที่ เ กิ ด ขึ้น ในก้ า นฝั ก จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์และแรงที่วดั ค่าได้จริงมีค่าสอดคล้องกัน โดยมีความผิดพลาด
ต่ าสุด 3.88 เปอร์เซ็นต์ และเฉลีย่ 9.89 เปอร์เซ็นต์
คำสำคัญ:การเก็บเกีย่ ว, ก้านหมุนตัด, ถัวแระญี
่
่ป่ นุ

1) บทนำ
ถัวแระญี
่
ป่ ่ นุ เป็ นพืชทีม่ คี ุณค่าทางอาหารสูง และมีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยมีตลาดต่างประเทศ
รองรับเป็ นหลัก เช่น ญี่ป่ นุ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทีม่ คี วาม
ต้องการเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้มคี วามต้องการในการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเพิม่ มากขึน้ แต่มขี อ้ จากัดสาคัญในขัน้ ตอนการการเก็บเกีย่ ว
ซึ่งต้อ งใช้แรงงานจานวนมาก เกิดปั ญหาขาดแคลนแรงงาน มีความ
พยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการใช้รถเก็บเกีย่ วถัวแระแต่
่
ยงั มี
ปั ญหาประสิทธิภาพในการทางานและความเสียหายของฝั กถัวแระจาก
่
วิธกี ารเก็บเกี่ยวที่ใช้อยู่ จึงมีความจาเป็ นในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
พัฒนารถเก็บเกีย่ วถัวแระให้
่
มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
รถเก็บเกีย่ วถัวแระที
่
ม่ ใี ช้ในประเทศในปั จจุบนั เป็ นขนาดกลาง
ที่เหมาะกับสภาพพื้น ที่เพาะปลูกซึ่งเป็ น แปลงขนาดเล็ก ถึงปานกลาง
การเก็บเกี่ยวทาโดยใช้ก้านหมุน ตัด จานวนมากตัดขัว้ ฝั กถัว่ แระด้ว ย
ความเร็วสูงให้หลุดออกจากต้น ปั ญหาทีพ่ บจากวิธกี ารนี้เกิดขึน้ ในกรณี
ทีก่ า้ นตัดทีม่ คี วามเร็วสูงเคลือ่ นทีเ่ ข้าปะทะบริเวณฝั กถัวแระโดยตรง
่
ทา
ให้ ฝั ก ถัว่ แระเกิด ความเสีย หาย ขัว้ ฝั ก ฉี ก ขาด มีคุ ณ ภาพต่ า กว่ า
มาตรฐานทีย่ อมรับได้ของตลาดส่งออก อย่างไรก็ตามการเก็บเกีย่ วด้วย
วิธกี ้านหมุนตัดมีขอ้ ดีประการสาคัญคือความรวดเร็วในการเก็บเกี่ย ว
ดังนัน้ หากสามารถลดความเสียหายของการเก็บเกี่ยวด้วยวิธกี ารนี้ได้
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนารถเก็บเกีย่ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในอนาคต ใน
การพัฒนาดังกล่าวข้างต้นจาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องมีความเข้าใจพฤติกรรม
และกลไกการตัดของก้านหมุนตัด เพื่อ ใช้ในการออกแบบปรับปรุงตัว
แปรต่างๆ ให้เหมาะสมทีส่ ุด
งานวิจ ัย นี้ ต้ อ งการสร้า งแบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ข อง
กระบวนการเก็บ เกี่ย วถัว่ แระด้ว ยวิธีก้า นหมุน ตัด โดยใช้ส มบัติท าง
กายภาพและทางกลของฝั กถัว่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของฝั กในช่วงการ
ตัด แล้ว จึง เปรีย บเทีย บกับ ผลการทดลองจริง เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และใช้ในการพัฒนาเครื่องเก็บ
เกีย่ วถัวแระต่
่
อไป

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.
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2) วิ ธีกำร
2.1) ทบทวนเอกสาร
ในเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการเก็บเกีย่ วถัวแระไม่
่
พบงานวิจยั ที่
ศึกษาพฤติกรรมการเก็บเกีย่ วถัวแระหรื
่
อพืชอื่นๆด้วยก้านตัดความเร็ว
สูง งานวิจยั ก่อ นหน้ างานวิจยั นี้ [1] ศึกษากาลังที่ใช้เก็บ เกี่ยวถัวแระ
่
ชนิดก้านหมุนตัดด้วยเครื่องต้นแบบโดยหลักการทางานของเครื่องเป็ น
การใช้ก้านเหล็กสปริงกลมที่ติดตัง้ รอบๆทรงกระบอกเคลื่อ นที่ด้ว ย
ความเร็วจากด้านล่าง (โคนต้นถัวแระ)
่
ขึน้ สู่ดา้ นบน (ยอดต้นถัวแระ)
่
การเคลือ่ นทีล่ กั ษณะนี้จะทาให้กา้ นเกีย่ วเคลือ่ นทีเ่ ข้ากระทบก้านฝั ก ทา
ให้กา้ นฝั กเคลือ่ นทีต่ ามในทิศทางขึน้ ดังแสดงในรูปที่ 1

2.2.2)สมบัตทิ างกลของถัวแระ
่
หลักในการเก็บเกีย่ วฝั กถัวแระคื
่
อการสร้างแรงดึงในก้านฝั กให้
มีค่าสูงกว่าความต้านทานแรงดึงของก้านฝั ก การทดสอบเพื่อหาความ
ต้านทานแรงดึงของก้านฝั กถัวแระท
่
าโดยใช้เครื่อง Universal testing
machine ที่ค วามเร็ว 1.67 มิล ลิเมตรต่ อ วิน าที ดังรูปที่ 3รูปที่ 4
แสดงผลการทดสอบจานวน 9 ครัง้ พบว่าความต้านทานแรงดึงมีค่ า
ตัง้ แต่ 8 ถึง 18 นิวตันโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ14.91 นิวตัน

รูปที่ 1: รูปจาลองการเก็บเกีย่ วถัวแระด้
่
วยหัวเกีย่ วชนิดหมุนตัด

รูปที่ 3: การทดสอบความต้านทานแรงดึงของก้านฝั กถัวแระ
่

แหล่งทีม่ า : ชนทัต (2556)

20
15

Load(N)

ผลการศึกษาพบว่าภาระในการเก็บเกีย่ วมาจาก 2 ส่วนหลักคือ
ภาระในการตัดฝั ก และภาระในการเคลื่อนที่ผ่านต้นและกิง่ ก้าน ซึ่งมี
สัดส่วนเฉลีย่ 47% และ 53% ตามลาดับ กาลังสูงสุดและกาลังเฉลีย่ ทีใ่ ช้
ส าหรับ การเก็บ เกี่ย ว 1 แปลง 2 แถว ระยะห่ า งระหว่ า งต้ น 8
เซนติเมตร มีค่า 0.714 และ 0.471 แรงม้าตามลาดับงานวิจยั ดังกล่าว
ศึก ษาก าลัง รวมจึง ไม่ เ พีย งพอส าหรับ การวิเ คราะห์ เ พื่อ ปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ย ว งานวิจยั นี้ต้อ งการศึกษากลไกที่เกิดขึ้น
ระหว่ า งการเก็บ เกี่ย วถัว่ แระด้ว ยวิธีก้ า นหมุ น ตัด และพฤติก รรม
ตอบสนองของฝั กถัวในขณะถู
่
กตัด
2.2) สมบัตทิ างกายภาพและทางกลของถัวแระ
่
2.2.1)ถัวแระญี
่
่ปุ่นมีพุ่มต้นสูง 60-80 เซนติเมตรและกว้าง 30-40
เซนติเมตรดังแสดงในรูปที่ 2 ฝั กถัวแระที
่
ผ่ ่านเกณฑ์คุณภาพมี 2 หรือ
3 เมล็ดและไม่มลี กั ษณะผิดปกติ ความหนาฝั กไม่ต่ ากว่า 7 มิลลิเมตร
ฝั กถัวแระที
่
ใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ขนาด2 และ 3 เมล็ดมีมวลเฉลีย่ 2.27 และ
3.20 กรัม และความยาวฝั ก เฉลี่ย 51.98 และ 60.46 มิล ลิเ มตร
ตามลาดับ

10
5
0
0
-5

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

Extension (m)

รูปที่ 4: ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของก้านฝั กถัวแระ
่

กราฟผลการทดสอบในรู ป ที่ 4 แสดงให้เ ห็ น ว่ า ก้ า นฝั ก มี
ลักษณะยืดหยุ่นคล้ายสปริงเชิงเส้น ซึ่งเป็ นไปตามกฏของฮุค (Hooke's
Law)ดังสมการ (1)ดังนัน้ จึงสามารถหาค่าคงที่ส ปริง (stiffness) ของ
ก้านถัว่ ได้โ ดยมีค่าเท่ากับความชันของกราฟในรูปที่ 4 ซึ่งพบว่ามี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,025.92 นิวตันต่อเมตร
F  kx

(1)

โดย F คือแรงทีก่ ระทาต่อวัตถุ (นิวตัน)
k คือค่าคงทีข่ องสปริง (นิวตัน/เมตร)
่ นแปลงไปของสปริง (เมตร)
x คือระยะทีเ่ ปลีย
จากลักษณะฝั ก่ ถัวแระในรู
่
ปที่ 2 จะเห็นได้ว่าฝั กถัวส่
่ วนที่ 2
บริเวณต่อจากขัว้ ฝั กมีส่วนแบนราบทีย่ งั ไม่มเี มล็ดช่วงหนึ่ง ซึ่งช่วงนี้ม ี
ความแข็งแรงน้อยกว่าส่วนที่มเี มล็ดมาก จึงสามารถหักงอได้ง่ายเมื่อ
กระทบกับก้านตัด ความต้านทานการหักงอกรณีน้ีเทียบได้กบั ความ
แข็งเชิงมุม (torsional stiffness) ดังสมการ (2) และหาได้จากการ
ทดสอบด้วยเครื่อง Universal testing machine โดยติดตัง้ ฝั กถัวแระใน
่

รูปที่ 2: ลักษณะต้นและฝั กถัว่

แหล่งทีม่ า : ชนทัต (2556)
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แนวระดับและยึดก้านฝั กให้ประกบเข้าพอดีกบั ก้านตัดแล้วดึงฝั กขึน้ นา
แรงดึงเฉลีย่ และมุมของฝั กถัวที
่ ไ่ ด้เขียนกราฟระหว่างแรงบิดรอบก้าน
ตัดและมุมดังแสดงในรูปที่ 5 ซึง่ แทนได้ดว้ ยสมการ (3) โดยมีหน่วยเป็ น
นิวตัน-เมตร

โครงรูปตัวยูคว่า
ก้านตัด
Impact sensor
ยางยืด
เชือก
เอนโคดเดอร์

รูปที่ 7: ชุดอุปกรณ์ทดลองการตัดถัวแระเปลี
่
ย่ นแบบลูกศรเป็ นแบบอันบนซ้าย

1)รางสไลด์ (Linear slide) ยึดแน่นบนเสาใช้ยดึ และบังคับการเคลื่อนที่
ของก้า นตัด ให้อ ยู่ ใ นแนวดิ่ง โดยใช้ย างยืด ดึง ให้เ กิด การเคลื่อ นที่
สามารถทาความเร็วได้ในช่วง 0-6 เมตรต่อวินาที
2)ก้านตัด ติดตัง้ บนโครงรูปตัว ยูค ว่ า ซึ่ง ยึด แน่ น อยู่ก ับตัว สไลด์ ใน
งานวิจยั นี้ใช้กา้ นตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4, 6, และ 8 มิลลิเมตร
3)เอนโคดเดอร์ (Encoder)ยีห่ อ้ Mecapionรุ่น S40-6-2000VL มีความ
ละเอียด 2,000 Pulses/Revolution ใช้วดั มุมหมุนของแกนทีถ่ ูกพันด้วย
เชือ กซึ่ ง ยึด กับ ตัว สไลด์ ท าให้ ส ามารถหาระยะการเคลื่อ นที่แ ละ
ความเร็วของก้านตัดได้
4)อุปกรณ์วดั แรงกระแทก (Impact sensor)ยีห่ อ้ Kistlerรุ่น 9712B50
ขนาดพิกดั 220 นิวตัน ติดตัง้ ด้านหนึ่งแน่ นอยู่ทด่ี า้ นล่างรางสไลด์ อีก
ด้า นหนึ่ ง ยึด กับ แผ่ น หนี บ ก้า นถัว่ แระ ใช้ ส าหรับ วัด แรงที่เ กิด ขึ้น ใน
ระหว่างการตัด
5) ชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลNational Instrument (NI) ประกอบด้วย
- NI cDAQ-9174 สาหรับเชื่อมต่อสัญญาณทีว่ ดั ได้จากเซนเซอร์
ผ่านโมดูล (Module) ต่างๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB
- NI 9401 ใช้ในการรับสัญญาณมุมของเพลาจาก Encoder
- NI 9234 ใช้ในการรับสัญญาณแรงจาก impact sensor
6) โปรแกรม LabVIEW ใช้สาหรับการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

รูปที่ 5: การทดสอบหาค่าคงทีข่ องการบิดตัวของฝั กถัว่

(2)

T  K

โดย T คือแรงบิด (Torque) (นิวตัน-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)(นิวตัน-เมตร/เรเดียน)
 คือมุมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของวัตถุ (เรเดียน)

Torque (N-m)

0.02

0.1

0.015

0.08
0.06

0.01

0.04

0.005

K (N-m/rad)

(3)

T  0.01786 3  0.0323 2  0.0232

0.02

0

0
0

0.1

0.2
Time (s)
Torque

0.3

0.4

K

รูปที่ 6: ผลการทดสอบหาค่าคงทีข่ องการบิดตัวของถัวแระโดยเฉลี
่
ย่

รูปที่ 8 แสดงการติดตัง้ ฝั กถัวส
่ าหรับการทดสอบโดยยึดก้านถัว่
กับแผ่นหนีบก้านถัวแระ
่
และตัง้ ตาแหน่ งขัว้ ของฝั กถัวให้
่ อยู่ในแนวดิง่
ตรงกับตาแหน่ งของก้านตัดก้านตัดทีใช้ในการทดสอบมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางทีแ่ ตกต่างกันคือ 4, 6 และ 8 มิลลิเมตร และทาการทดลองที่
ความเร็ว ที่แ ตกต่ า งกัน แต่ ด้ว ยข้อ จ ากัด ทางด้า นฮาร์ด แวร์ ท าให้
สามารถบันทึกแรงและความเร็วด้วยความถีส่ งู สุดที1่ กิโลเฮิรตซ์

สัมประสิทธิ ์แรงบิดของฝั กถัวหาได้
่
จากความชันของกราฟใน
รูปที่ 6 ซึ่งมีค่าไม่คงที่และหาได้จากอนุ พนั ธ์ข องสมการ (3) ผลลัพ ธ์
แสดงในสมการ (4) โดยมีหน่วยเป็ น นิวตัน-เมตร/เรเดียน
K  0.5358 2  0.0646  0.0232

(4)

โครงรูปตัวยูคว่า
ก้านตัด

2.3) อุปกรณ์ทดสอบการตัดถัวแระ
่
ชุดอุปกรณ์ทดสอบการตัดถัวแระถู
่
กออกแบบและสร้างขึน้ ดัง
แสดงในรูปที่ 7 โดยใช้หลักการตัดด้วยก้านเหล็กความเร็วสูงเคลื่อนที่
เข้าปะทะบริเวณขัวฝั
้ กซึง่ มีส่วนประกอบหลักดังนี้

แผ่นหนีบก้านถัวแระ
่
Impact sensor
รูปที่ 8: การติดตัง้ ฝั กถัวแระในการทดสอบ
่
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2.4) กลไกการตัดและพฤติกรรมตอบสนองของฝั กถัวแระ
่
การศึกษากลไกและพฤติกรรมระหว่างการตัดทาได้โดยการ
สังเกตุ วดี ที ศั น์ ความเร็วสูงของก้านตัดและฝั กถัวแระดั
่
งแสดงในรูปที่
3
9(1) ถึง 9(3) โดยมีเ วลาห่ างกัน รูปละ 1.2 10 วิน าทีรูป ที่ 9(1)
ก้านตัดเคลือ่ นทีเ่ ข้าหาและเริม่ ปะทะก้านฝั กถัวด้
่ วยความเร็ว 5 เมตรต่อ
วินาทีรปู ที่ 9(2) แสดงให้เห็นฝั กถัวเริ
่ ม่ เคลื่อนทีข่ น้ึ ตามก้านตัดและเกิด
ความเร่งในแนวดิง่ ทาให้ก้านฝั กมีแรงดึงเพิม่ ขึ้นและเริม่ ยืดออก เมื่อ
ก้านตัดเคลือ่ นทีข่ น้ึ ต่อไปก้านฝั กและส่วนทีส่ องต่อจากก้านฝั กตามรูปที่
10 จะเริม่ เคลือ่ นทีร่ ูดบนก้านตัดไปอีกด้านหนึ่งทาให้ส่วนทีส่ องเริม่ โค้ง
งอไปตามก้านตัดเนื่อ งจากส่ว นที่ส องนี้มคี ุ ณสมบัติข องสปริงเชิงมุม
ดัง นัน้ เมื่อ ก้า นตัด เคลื่อ นที่ข้นึ ต่ อ ไปจะท าให้ ฝั กถัว่ เริ่มหมุน ขึ้น ด้ว ย
ความเร่งเชิงมุมและแรงดึงในก้านฝั กเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว เมือ่ แรงดึง
นี้สงู กว่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดของก้านฝั ก จะทาให้กา้ นฝั กขาดดัง
รูปที่ 9(3) จากนัน้ ฝั กถัวแระจะเคลื
่
่อนทีข่ น้ึ ต่อไปจากความเฉื่อย แต่ถ้า
ก้านตัดเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วต่าเกินไปความเร่งในแนวดิง่ และความเร่ง
เชิงมุมของฝั กถัวที
่ เ่ กิดขึน้ มีค่าน้อย ทาให้แรงดึงในก้านฝั กมีค่าต่ ากว่า
ความต้านทานแรงดึงสูงสุด ก้านฝั กจะไม่ขาด ฝั กถัวจะเคลื
่
่อนทีข่ น้ึ และ
หมุนด้วยมุมทีม่ ากขึน้ จนรูดขีน้ ด้านบน

เมื่อพิจารณามวลทัง้ สามส่วนพบว่าส่วนแรกและส่วนที่สองมี
มวลน้อยกว่าส่วนทีส่ ามมากจึงพิจารณาให้สองส่วนแรกไม่มมี วล
ส่วนแรก

ส่วนทีส่ อง

ส่วนทีส่ าม

รูปที่ 10: การแบ่งส่วนฝั กถัวแระเพื
่
่อสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

2.5.2) ไม่มแี รงเสียดทานระหว่างก้านตัดกับฝั กถัว่
2.5.3) ก้านตัดเริม่ เข้าประทะกับขัว้ ฝั กถัวแระพอดี
่
ตามรูปที่ 11(1) โดย
รอยต่ อ ของส่ ว นแรก (ขัว้ ฝั ก ) และส่ ว นที่ส องอยู่ท่รี ะดับเดีย วกับจุ ด
ศูนย์กลางก้านตัด เมื่อก้านตัดเริม่ เคลื่อนที่ข้นึ ส่วนที่สองจะเริม่ หักงอ
เข้ารูปกับก้านตัด (ระยะ s ) ดังรูปที่ 11(2) และเกิดแรงต้านการหักงอ
ตามสมการ (4) ส่ วนที่สองที่ยงั ไม่เข้ารูปตามก้านตัด กาหนดให้เป็ น
ก้านเรียวยาวเดียวกันกับส่วนทีส่ าม
P

s


O
O
h0


b

h
CG

.
(1)

(2)

(3)

(1)

รูปที่ 9: การตัดฝั กถัวแระจากวี
่
ดที ศั น์ความเร็วสูง

(2)
รูปที่ 11: แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการตัดถัวแระ
่

2.5) แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
จากการวิเคราะห์พ ฤติกรรมตอบสนองของฝั ก ถัวแระข้
่
างต้น
สามารถสร้างแบบจาลองทางคณิตศาตร์ข องการตัดถัว่ แระได้ โดยมี
สมมติฐานดังต่อไปนี้
2.5.1)พิจารณาแบ่งฝั กถัวแระออกเป็
่
น 3 ส่วน ดังรูปที่ 10
ส่วนแรกของฝั กถัวแระคื
่
อขัว้ ฝั ก เป็ นส่วนทีม่ คี วามแข็งแรงน้อย
ทีส่ ุด จึงพิจารณาเป็ นวัสดุยดื หยุ่น เชิงเส้น มีค่าคงทีข่ องสปริงที่ได้จาก
การทดลองในหัวข้อ 2.2.2) โดยไม่มแี รงต้านการหักงอ
ส่วนทีส่ องของฝั กถัวแระคื
่
อช่วงจากขัว้ ฝั กจนถึงขอบเมล็ดแรก
ของฝั กถัวแระ
่
ส่ ว นนี้มคี วามต้านทานแรงดึงสูงกว่าส่ ว นแรกมากจึง
พิจารณาเป็ น วัต ถุ แข็งเกร็งเชิงเส้น แต่ ส่ ว นนี้ส ามารถหักงอได้เมื่อ มี
โมเมนต์ ม ากระท า จึ ง พิ จ ารณาให้ ม ี แ รงต้ า นการหัก งอโดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์แรงบิดของสปริงทีไ่ ด้จากการทดลองในหัวข้อ 2.2.2)
ส่วนทีส่ ามของฝั กถัวแระคื
่
อช่วงฝั กถัวที
่ ม่ เี มล็ด ส่วนนี้เป็ นส่วน
ทีแ่ ข็งแรงกว่าสองส่วนแรกมาก ทัง้ ด้านความต้านทานแรงดึงและการ
หักงอ จึงพิจารณาป็ นวัตถุแข็งแกร็ง (rigid body) ชนิดก้านเรียวยาว
(slender bar)

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 จ์
(LagrangianMethod)[2] หาสมการการเคลื่อ นที่จ ากพลัง งานจลน์
(Kinetic Energy) และพลังงานศักย์(Potential Energy) ตามสมการ (4)
L  T V

)4(

โดย L คือลากรางจ์เจียน (Lagrangian)
Energy) ของระบบซึ่ ง
T คื อ พลัง งานจลน์ (Kinetic
ประกอบด้วยพลังงานจลน์ จากการเคลื่อนที่เชิงเส้นของจุดศูนย์กลาง
มวลของฝั กถัวและจากการเคลื
่
่อนทีเ่ ชิงมุมของฝั กถัว่ มีค่าดังแสดงใน
สมการ (5)
Energy)ของระบบซึ่ ง
V คือ พลัง งานศัก ย์ (Potential
ประกอบด้วยพลังงานศักย์โน้มถ่วงของฝั กถัว่ พลังงานศักย์ยดื หยุ่นเชิง
เส้นของก้านฝั ก และพลังงานศักย์ยดื หยุ่ น เชิงมุมของส่ วนที่สองของ
ฝั กถัว่ มีค่าดังแสดงในสมการ (6)
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 r 2  b 2 B  b 3   2 mr 2 2
T  m

  mr 2 (5)
 
2
48
B
2


 mr cos   b sin  h  mr cos h

F 

การจาลองการเคลือ่ นทีข่ องระบบจากสมการการเคลื่อนที่ (8)(13) ทาได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยกาหนดค่าคงทีต่ ่างๆได้แก่ m , r ,
B , h0 , k , K และค่ า เริ่ ม ต้ น ได้ แ ก่  0  0 เรเดี ย น,  0  0
เรเดียน, และ h  ความเร็วของก้านตัดซึง่ เป็ นค่าคงที่
ค่าที่ต้อ งการพิจารณาจากการจาลองการเคลื่อนที่ของระบบ
เพือ่ ใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการทดลองคือแรงดึงในขัว้ ฝั กซึ่งหาได้
จากแรงทีส่ อดคล้องกับระยะยืดของขัว้ ฝั กดังสมการ (14)

1
1
2
V  mg h  r sin   b cos    k h  h0   r      K 2 (6)
2
2

โดย  คือมุมทีฝ่ ั กถัวหมุ
่ นขึน้ ตามความเร็วก่อนฝั กถัวขาด
่
(เรดียน)
คื
อ
มุ
ม
ของส่
ว
นที
ส
่
องของฝั
ก
ถั
วที
่
เ
่
ข้
า
รู
ป
กั
บ
ก้
า
นตั
ด
(เรดี
ยน)

r คือรัศมีของก้านตัด (เมตร)
B คือครึง่ หนึ่งของความยาวของฝั กถัว่ (เมตร)
่ หักงอเข้ารูปกับก้านตัด (เมตร)
s คือระยะทีส่ ่วนทีส่ องจะเริม
่
กถัวช่
่ วงทีแ่ นบก้าน
b คือครึง่ หนึ่งของความยาวของฝั กถัวลบฝั
ตัด ( B  s ) (เมตร)
m คือน้ าหนักของฝั กถัว่ (กิโลกรัม)
h คือความสูงของก้านตัดจากระดับอ้างอิง (เมตร)
่ ต้นของก้านตัด (เมตร)
h0 คือความสูงเริม
h คือความเร็วของก้านตัด (เมตร/วินาที)
k คือค่าคงทีส่ ปริงของขัว้ ฝั กถัว่ (นิวตัน/เมตร)
์ ดของฝั กถัว่ (นิวต้น-เมตร/เรเดียน)
K คือค่าสัมประสิทธิแรงบิ

P  k h  h0   r     (14)

2.6) เปรียบเทียบแบบจาลองทางคณิตศาสตร์กบั การทดลอง
การตรวจสอบความถูกต้องของสมการการเคลื่อนที่ทาได้โดย
การเปรียบเทียบแรงดึงในขัว้ ฝั กที่วดั ได้จากการทดลองกับแรงดึงที่ได้
จากการจาลองตามสมการของระบบโดยใช้ค่ าคงที่ ต่ างๆเหมือ นกับ
ระบบที่ทดลองจริงรูปที่ 12แสดงขนาดของแรงดึงในก้านฝั กถัวเมื
่ ่อ ใช้
ก้านตัดขนาดรัศมี2 มิลลิเมตร ทีค่ วามเร็ว 5.23 เมตร/วินาที และฝั กถัว่
มีมวล 2.12 กรัม ความยาว 57.08 มิล ลิเมตรจากกราฟพบว่า แรงดึง
สูงสุดทีใ่ ช้ในการตัดเท่ากับ 15.66 นิวตัน

จากนั ้น เขี ย นสมการออยเลอร์ ล ากรานจ์ (Euler-Lagrange
Equation) ดังสมการ(7)

20

(7)

15
force (N)

โดย x คือเวกเตอร์ของตัวแปรในระบบ ซึ่งในแบบจาลองทาง
คณิตศาตร์ของการตัดถัวแระมี
่
ตวั แปรในระบบ 2 ตัวคือ  และ 

10
5
0

แทนค่า L ในสมการ (7) จะได้สมการการเคลื่อนทีข่ องระบบ
ในรูปของ  และ  ดังแสดงในสมการ (8) และ (9) ตามลาดับ
2


1
r B  b   
   r 2  2rb 
  D  E 
C 
8B





B  b 2  2  F  E 
1  2 

r


r
b





r 2 
16 B 



B  b 3
24 B

D   g r cos   b sin  

0.04

0.06

0.1

เมื่อจาลองการตัดด้วยค่าคงที่ต่างๆเช่น เดีย วกับการทดลอง
ข้างต้นด้วยสมการการเคลื่อนที่ (8)-(13) จะได้ค่าแรงดึงและมุม  ดัง
รูปที่ 15

(9)

(10)
(11)

20

0.8

15

0.6

10

0.4

5

0.2

0

kr
h  h0   r    
E
m

0.08

รูปที่ 12: ผลการทดลองแรงดึงทีไ่ ด้จากการตัดถัวแระ
่

โดยที่
C  r 2  b2 

0.02

Time (s)

(8)

T (N)

 

0

-5

0

(12)

0.0005

0.001
Time (s)
T

0
0.0015

theta

รูปที่ 13 ค่าแรงดึงและมุม  จากการจาลองการตัด
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theta (rad)

d  L  L


dt  x  x

(13)

K
  gr cos
m

เมือ่ นากราฟแรงดึงในขัว้ ฝั กจากทัง้ สองกรณีมาเปรียบเทียบกัน
ได้ ผ ลดั ง แสดงในรู ป ที่ 14 ความแตกต่ า งของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์จากผลการทดลองระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
เฉลีย่ ตามสมการ (15) แต่เนื่องจากค่าทีไ่ ด้จากการทดลองมีระยะห่าง
กัน 0.001 วินาที ค่าทีน่ ามาเปรียบเทียบในช่วงเวลานี้จงึ ใช้ค่าจากการ
ประมาณเชิงเส้น และคิดในช่วงที่เริ่มมีแรงดึงในขัว้ ฝั กจนถึงแรงดึงมี
ค่าสูงสุดจากผลการทดลอง จากรูปที่ 14 พบว่ามีความแตกต่างของแรง
ดึงเฉลีย่ เท่ากับ 4.57 เปอร์เซ็นต์
eavg 

s

1 n  Ti  Ti
 100 


n i 1  Ti



นอกจากนี้ยงั ได้เปรียบเทียบแรงดึงในขัว้ ฝั กในกรณีอ่นื ๆโดย
ใช้ขนาดก้านตัดรัศมี 2, 3, และ 4 มิลลิเมตร ทีค่ วามเร็วช่วง 3-6 เมตร
ต่อวินาที ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 1
ตารางที1่ : สรุปผลการเปรียบเทียบแบบจาลองทางคณิตศาสตร์กบั การทดลอง
รัศมีก้ำนตัด
(มิ ลลิ เมตร)
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003
0.003
0.003
0.003
0.003
0.004

(15)

โดย Ti คือแรงดึงในขัว้ ฝั กทีว่ ดั ได้จากการทดลอง

Ti s คือแรงดึงในขัว้ ฝั กจากสมการการเคลือ่ นทีข่ องระบบ
n คือจานวนข้อมูลทีใ่ ช้ในช่วงทีเ่ ปรียบเทียบ

มวล
(กรัม)
1.70
2.12
1.60
2.33
2.12
2.02
2.20
2.06
2.79
1.96
2.80
2.67

ควำมยำว
(มิ ลลิ เมตร)
48.64
52.07
50.02
53.26
57.08
51.79
48.36
49.23
60.36
51.80
55.10
51.65

ควำมเร็ว
(เมตร/วิ นำที)
3.55
3.69
4.28
4.47
5.23
5.75
3.14
3.73
4.01
4.56
5.59
4.56

% ควำม
ผิ ดพลำด
3.96
3.88
8.38
22.69
4.57
13.13
16.64
5.62
7.61
5.98
14.21
12.05

22

Load (N)

18

3) บทสรุป
จากการเปรีย บเทีย บแบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ก ับการ
ทดลองพบว่าแรงดึงทีเ่ กิดขึน้ ในก้านฝั กจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
และแรงดึงทีว่ ดั ค่าได้จริงมีค่าสอดคล้องกัน โดยมีความผิดพลาดเฉลี่ย
น้อยที่สุ ด 3.88 เปอร์เซ็นต์ และมากที่สุด 22.69 เปอร์เซ็น ต์ และ
ค่ า เฉลี่ย จากทุ ก การทดลองที่ 9.89 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
แบบจ าลองทางคณิ ต ศาสตร์ ม ีค วามสอดคล้ อ งและสามารถแสดง
พฤติกรรมของฝั กถัวแระในการเก็
่
บเกีย่ วด้วยก้านตัดได้ ความแตกต่าง
ของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองอาจ
มาจากสาเหตุหลักคือธรรมชาติของความไม่สม่าเสมอของคุ ณสมบัติ
ของฝั กถัวแระ
่

14
10
6
2
-2
0

0.002

0.004
time (s)

แรงทีไ่ ด้จากแบบจาลอง

0.006
แรงทีไ่ ด้จากการทดลอง

รูปที่ 14: การเปรียบเทียบแรงที่ได้จากการทดลองและแรงที่ได้จากแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ทค่ี วามเร็ว 5.23 เมตร/วินาที

รูปที่ 15เปรีย บเทีย บแรงดึงในขัว้ ฝั กกรณีใช้ก้านตัดขนาด
รัศมี3มิลลิเมตร ทีค่ วามเร็ว 3.73 เมตร/วินาที มวลของฝั กถัวแระ
่
2.06
กรัม และความยาวฝั ก 49.23 มิลลิเมตร พบว่ามีความผิดพลาดเฉลีย่ ที่
5.62 เปอร์เซ็นต์

4) ข้อเสนอแนะ
นาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ท่ไี ด้ ไปวิเคราะห์ตวั แปรที่ม ี
ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพของกระบวนการเก็บ เกี่ย วด้ ว ยก้ า นหมุ น ตัด
วิเคราะห์พฤติกรรมในการเก็บเกีย่ วถัวแระด้
่
วยวิธกี ้านตัด การตัดของ
ก้านตัด เพือ่ ใช้ในการพัฒนาเครือ่ งเก็บเกีย่ วถัวแระต่
่
อไป

Load (N)

14

5) เอกสำรอ้ำงอิ ง

10

[1]ชนทัต ธีรสุวรรณจักร, “การวิเคราะห์กาลังที่ต้อ งการสาหรับหัวเกี่ยวถัวแระชนิ
่
ด
หมุ น ตัด ,” วิท ยานิ พ นธ์ วศ.บ. (เครื่ อ งกล), มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ, 2556.
[2] David Morin. (2016, Oct 6). The Lagrangian Method (2nded.) [Online].
Available: http://www.people.fas.harvard.edu/~djmorin/chap6.pdf

6
2
-2

0

0.002

time (s)
แรงทีไ่ ด้จากแบบจาลอง

0.004

0.006
แรงทีไ่ ด้จากการทดลอง

รูปที่ 15: การเปรียบเทียบแรงที่ได้จากการทดลองและแรงที่ได้จากแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ทค่ี วามเร็ว 3.73 เมตร/วินาที
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การตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายอากาศของห้องพ่นสี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบและปรับปรุงห้องพ่นสี
เดิม ขนาด กว้า ง 2.40เมตร ยาว 3.64เมตร สูง 2.45เมตรที่ใช้งานอยู่ใ น
ปั จจุบนั ซึง่ มีการติดตัง้ ม่านน้ าในการดักจับละอองสี จากการตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศเดิมของห้องพ่นสี พบว่าการออกแบบบางส่วนไม่เหมาะสม
ตามหลักการระบายอากาศผลจากการตรวจวัดความเร็วลมหน้าหัวดูดพบว่า
มีค่าเฉลีย่ 0.39 เมตรต่อวินาที ซึง่ ต่ ากว่าทีม่ าตรฐาน American Conference
of Governmental Industrial Hygienists: Industrial Ventilation (ACGIH)
แนะนาไว้ คือ 1.0 – 2.5เมตรต่อวินาที จึงปรับปรุงระบบระบายอากาศของ
ห้องพ่นสีใหม่ โดยมี รูปแบบแรกเป็ นการปรับปรุงทีอ่ า้ งอิงจากห้องพ่นสีเดิม
โดยให้มพี ดั ลมระบายอากาศ จานวน 2 เครื่อง จากการคานวณมีขนาด 2.33
แรงม้า และ 1 แรงม้า ส่วนรูปแบบทีส่ องเป็ นการออกแบบโครงสร้างของห้อง
พ่นสีใหม่ตามคาแนะนาของ ACGIH โดยให้มพี ดั ลมระบายอากาศ จานวน 1
เครื่อง จากการค านวณมีขนาด 2.62 แรงม้า จากนัน้ จาลองการไหลของ
อากาศทัง้ สองรูปแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ค่าความเร็วลมหน้า
หัวดูดรูปแบบแรกมีค่าอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานและรูปแบบทีส่ องเกินช่วงค่า
มาตรฐานไป 0.24เมตรต่อวินาทีซ่งึ ทัง้ สองรูปแบบมีค่าอัตราการไหลและ
ความเร็วลมหน้าหัวดูดไม่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานทีA่ CGIH แนะนา
คาสาคัญ: การระบายอากาศ, ห้องพ่นสี, อุตสาหกรรมผลิตสีพ่นรถยนต์,
มาตรฐาน ACGIH

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) บทนา
อุตสาหกรรมผลิตสีพ่นรถยนต์ เป็ นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้สารเคมี
หลายชนิดในการผลิต ประกอบด้วย เรซิน่ ผงสี ตัวทาละลายและสาร
ปรับแต่ง ซึ่งมีกระบวนการผลิต ดังนี้ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตีส ี
บดสี แต่งสี ควบคุมคุณภาพ บรรจุ ล้างถัง โดยทุกกระบวนการผลิต
ผู้ปฏิบตั ิงานมีโ อกาสได้ร บั สัมผัส ฝุ่นและไอระเหยของสารเคมีท่ฟี ้ ุ ง
กระจายอยู่ในบรรยากาศการทางาน อาจเกิดอาการมึน งง วิงเวีย น
ศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แสบคัน ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
และผิวหนังได้ และหนึ่งในกระบวนการผลิตทีส่ าคัญและเสี่ยงต่อการ
รับ สัม ผัส สารเคมี ใ นปริม าณที่ม าก คือ กระบวนการพ่ น สี โดย
ผูป้ ฏิบตั งิ านพ่นสีลงบนแผ่นทดลอง เพื่อทดสอบสีหลังจากการคิด ค้น
สูตรหรือปรับสูตรสีใหม่และหลังแต่งโทนสีให้ได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าและเพื่อ ทดสอบและควบคุมคุ ณภาพของผลิต ภัณฑ์ห ลังจาก
ผลิตเสร็จก่อนการบรรจุ ขณะพ่ นสีจะมีการฟุ้งกระจายของละอองสี
เป็ น จานวนมาก จึงต้องมีการติดตัง้ ระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการพ่นสีจะทาภายในห้องพ่นสีของ
โรงงาน ซึง่ มีการติดตัง้ บูธพ่นสีระบบม่านน้า สาหรับการดูดและดักจับ
ละอองสี ไม่ให้ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ขณะพ่นสี ละอองสีจะไป
เกาะทีม่ า่ นน้าทีไ่ หลผ่านแผ่นโลหะแล้วไหลตกลงไปในอ่างน้ าด้านล่าง
บริเวณด้านล่างของแผ่นโลหะจะเป็ นช่องเปิ ดซึ่งอากาศจะถูกดูดออก
ผ่านช่องนี้ไปยังปล่องระบายอากาศโดยพัดลมดูดอากาศต่อไป จาก
การตรวจสอบระบบระบายอากาศของห้อ งพ่ น สีเ ดิม พบว่ า การ

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
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ออกแบบบางส่วนไม่เหมาะสมตามหลัก การระบายอากาศ ทาให้ใน
ปั จจุบนั ยังพบมีการฟุ้งกระจายของละอองสีขณะผูป้ ฏิบตั งิ านพ่นสีลง
บนแผ่นทดลองอยู่ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบระบบ
ระบายอากาศของห้องพ่นสีเดิมและปรับปรุงระบบระบายอากาศของ
ห้องพ่นสีใหม่ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน American Conference of
Governmental Industrial Hygienists: Industrial Ventilation
(ACGIH) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองสีขณะผูป้ ฏิบตั ิงานพ่นสี
ลงบนแผ่นทดลอง
2) วิ ธีการวิ จยั
2.1) ตรวจสอบระบบระบายอากาศของห้องพ่นสีเดิม
ห้องพ่นสีเดิมของโรงงานมีขนาด กว้าง 2.40 เมตร ยาว 3.64
เมตร สูง 2.45 เมตร ติดตัง้ ม่านน้ าในการดักจับละอองสี จากการ
ตรวจสอบการปฏิบ ัติง านพบปั ญ หาการฟุ้ งกระจายของละอองสี
ในขณะทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านพ่นสี จึงได้ตรวจวัดความเร็วลมหน้าหัวดูด ดัง
รูปที่ 1 และ 2โดยใช้เครือ่ งวัดความเร็วลมตรวจวัดทัง้ หมดจานวน 20
จุด

2.2.1) ข้อมูลทีใ่ ช้ในการออกแบบเพือ่ ปรับปรุงห้องพ่นสี
- น าพัดลมที่ดึงอากาศเข้าภายในห้อ ง จานวน 3 ตัว ออก
เนื่องจากไม่มคี วามจาเป็ นและสิน้ เปลืองพลังงาน
- น า Fillter ด้านบนเพดานออก เนื่อ งจากไม่จาเป็ น และ
สิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายในการเปลีย่ น Fillter
- นาประตูและผนังห้องด้านประตูออก เพื่อเปิ ดโล่งให้เป็ นบูธ
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าไปพ่นสีภายในบูธได้ (Walk – in booth)
- เลือกใช้ท่อทีใ่ ช้ในงานพ่นสี คือ ท่อกลุ่มที่ 1 (Class 1) คือ
งานที่ไม่มกี ารขัดสีของสารปนเปื้ อน สาหรับความหนาของท่อ (US
Standard Gauge) ตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา(ACGIH)
ทีเ่ ลือกใช้ ขึน้ อยู่กบั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อและกลุ่มของท่อ[1,3]
- เลือกใช้ท่อเลี้ยว 90 องศา ที่มอี ตั ราส่วน R/D เท่ากับ 2
หรือ 2.5 (รัศ มีค วามโค้ง ของท่ อ เลี้ย วมีค่ าเป็ น 2 หรือ 2.5 เท่ า
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อเลี้ยว) และประกอบด้วยชิ้นส่วน 5 ชิ้น เพื่อแฟก
เตอร์การสูญเสียจะมีค่าลดลง[1,2,3]
- เลือกใช้ท่อเหล็ก เคลือบสังกะสี เนื่องจากนิยมใช้ในกรณีท่ี
สารปนเปื้ อนมีลกั ษณะเป็ นไอหรือก๊าซ ข้อดีคอื น้าหนักเบา ติดตัง้ ง่าย
[1,2,3]
- เลือ กใช้พ ดั ลมแรงเหวี่ยง (Centrifugal Fan) แม้ลาเลีย ง
อากาศได้ในปริมาณน้อยแต่สร้างความดันสถิตได้มาก จึงนิยมใช้ใน
การระบายอากาศเฉพาะจุดมากกว่าพัดลมไหลตามแนวแกน และยัง
เกิด เสีย งดัง น้ อ ยขณะท างานและต้ น ทุ น ในการติด ตัง้ ต่ า รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในระหว่างใช้งานต่า[1,2,3]
- เลือกใช้ใบพัดพัดลม แบบซี่ใบพัดหน้าตรง (Radial Blade)
เนื่องจากใบพัดมีลกั ษณะแบนเอียงตามแนวรัศมีซ่งึ ช่วยไม่ให้เกิดการ
สะสมของฝุ่นทีผ่ วิ ใบพัด เหมาะกับการใช้งานกับฝุ่นจานวนมากทีไ่ หล
ปะปนมากับอากาศ[1,2,3]
- หลีกเลีย่ งการใช้ท่อเลีย้ วทีท่ างออกของพัดลม ซึ่งอาจส่งผล
ให้ส มรรถนะของพัด ลมลดลง โดยการปรับหมุน ตัว เรือ นพัด ลมให้
ทางออกอยู่ในทิศทางทีต่ ้อ งการ หากจาเป็ นต้องใช้ท่อเลี้ยว ให้ตดิ ตัง้
ท่อตรงช่วงหนึ่งก่อนทีจ่ ะใส่ท่อเลี้ยว ท่อตรงทีใ่ ช้ควรมีท่อยาวระหว่าง
5 – 10 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทางออก[1]
- หลีกเลี่ยงการติดตัง้ ท่อเลี้ยวใกล้ทางเข้าพัดลมมากเกินไป
หรือติดตัง้ ท่อเลีย้ วทันที ทาให้อากาศส่วนใหญ่ถูกเหวีย่ งไปทีข่ อบด้าน
นอกของท่อมากกว่าขอบด้านใน ทาให้เกิดการสูญเสียความดันขึ้น
เป็ นเหตุให้สมรรถนะของพัดลมลดลง โดยติดตัง้ ท่อตรงระหว่างท่อ
เลีย้ วและช่องทางเข้าของพัดลม โดยท่อตรงควรมีความยาวอย่างน้อย
3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ถ้าหากท่อเลี้ยวมีการติดตัง้ แผ่นบังคับ
การไหล ท่อ ตรงระหว่างท่อเลี้ย วและช่องทางเข้าของพัดลม ควรมี
ความยาวอย่างน้อย 1 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
- กล่องลมด้านหลังม่านน้ า ก่อนต่อเข้าท่อ ทาเป็ นกรวย ซึ่ง
มุมกรวยไม่ควรมีค่าเกิน 60 องศา โดยกรวยจะช่วยรีดอากาศให้วงิ่
ตรงเข้าแนวแกนของหัวดูดซึ่งทาให้อากาศไหลเต็มตลอดทัง้ หน้าตัด
หัวดูด

รูปที่ 1: กรอบสีเ่ หลีย่ มแสดงตาแหน่งตรวจวัดค่าความเร็วลม
หน้าหัวดูด ของห้องพ่นสีเดิม

รูปที่ 2: ตาแหน่งการวัดความเร็วลมหน้าหัวดูดของห้องพ่นสีเดิม
จานวน 20 จุด

ค่าเฉลีย่ ความเร็วลมหน้าหัวดูดทีต่ รวจวัดได้ คือ 0.39เมตร
ต่ อ วิน าทีซ่ึง ต่ า กว่ า ที่ม าตรฐาน American Conference of
Governmental Industrial Hygienists: Industrial Ventilation
(ACGIH)[3] แนะนาไว้ คือ 1.0 – 2.5 เมตรต่อวินาทีดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตารางค่าการตรวจวัดความเร็วลมของห้องพ่นสีเดิม
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความเร็วลม
ความเร็วลม
จุดที่
(m/s)
(m/s)
0.32
11
0.33
0.35
12
0.45
0.33
13
0.56
0.48
14
0.33
0.39
15
0.37
0.44
16
0.4
0.5
17
0.53
0.47
18
0.38
0.36
19
0.33
0.52
20
0.48
ค่าความเร็วลมเฉลีย่ 0.39 เมตรต่อวินาที

2.2) ออกแบบเพือ่ ปรับปรุงห้องพ่นสีใหม่
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นาค่าเส้นผ่าศูนย์กลางท่อทีไ่ ด้ไปเปิ ดตารางพื้นทีห่ น้าตัดและ
เส้นรอบวงของท่อ [1,2] เพื่อหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ที่เลือกใช้
โดยแนะนาให้เลือกท่อทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าทีค่ านวณได้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความเร็วที่แท้จริงในท่อมีค่าสูงกว่าความเร็วต่ าสุดที่
ต้องการ
ความดันจลน์ของอากาศในท่อ หาได้จากสูตร

2.2.2) วิธกี ารคานวณ
นาคาแนะนาของ ACGIH มาใช้ในการออกแบบ โดยใช้อตั รา
การไหล จากรูป VS-75-01 Large Paint Booth บูธที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
สามารถเข้าไปพ่นสีภายในบูธได้ (Walk – in booth)[3] ซึ่งแนะนา Q
= 100 cfm/ft2 และ ความเร็วลมในท่อ 2,000 fpm มาใช้ในการ
ค านวณโดยใช้ว ิธีค วามดัน จลน์ ซึ่ง จะใช้ก ระดาษค านวณในการ
คานวณ[1,2,3] ดังตารางที่ 2

𝑉𝑉

VPd =

ตารางที่ 2: กระดาษคานวณ

(2)

เมือ่ VPd = ความดันจลน์ของอากาศในท่อ (in.wg)
Vd= ความเร็วทีแ่ ท้จริงของอากาศในท่อ (fpm)
แฟกเตอร์ ค วามเสีย ดทานของอากาศที่ไ หลผ่ า นท่ อ ตรง
ขึน้ กับวัสดุทใ่ี ช้ทาท่อ[1,2]ในงานวิจยั นี้เลือกใช้ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี
แทนค่า ค่าคงที่ a = 0.0307, b = 0.533, c = 0.612 ลงในสูตร
Hf

𝑉 𝑉𝑉

= 𝑉𝑉

(3)

เมือ่ Hf = แฟกเตอร์ความเสียดทาน
a, b, c = ค่าคงทีซ่ ง่ึ แปรเปลีย่ นไปตามชนิดของวัสดุท่ี
นามาทาท่อ
การหาค่าการสูญเสียความดันในส่วนต่างๆของระบบ จะนา
ค่าที่ได้จากกระดาษคานวณไปคานวณหาค่าความดันสถิตและกาลัง
ของพัดลมต่อไป
ความดันสถิตทีพ่ ดั ลมต้องใช้ในการลาเลียงอากาศในปริมาณ
ทีต่ อ้ งการให้ไหลผ่านระบบได้ ( Fan Static Pressure : FSP )[1,2]
FSP = SPoutlet - SPinlet - VPinlet (4)
หาขนาดเส้น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางท่ อ โดยใช้อ ัต ราการไหลของ
อากาศและความเร็วต่าสุดของอากาศในท่อ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
Q = AV

เมือ่ FSP = ความดันสถิตของพัดลม (in.wg)
SPoutlet = ความดันสถิตของอากาศทีท่ างออกของพัดลม(in.wg)
SPinlet = ความดันสถิตของอากาศทีท่ างเข้าของพัดลม(in.wg)
VPinlet= ความดันจลน์ของอากาศทีท่ างเข้าของพัดลม(in.wg)

(1)

เมือ่ Q = อัตราการไหลของอากาศ (cfm)
A = พืน้ ทีห่ น้าตัดของท่อดูดอากาศ (ft2)
V = ความเร็วของอากาศ (fpm)

การคานวณแรงม้าเบรกของพัดลม (BHP) กาหนดให้ ME = 0.7
BHP=

𝑉𝑉

(5)

เนื่อ งจากห้องพ่น สีใช้ม่านน้ าในการดักจับละอองสี ซึ่งค่ า
ความดันตกของม่านน้า คือ 1.00 in.wg นาไปใช้ในการคานวณ[2]

เมือ่ BHP = แรงม้าเบรกของพัดลม (Hp)
ME= ประสิทธิภาพเชิงกลของพัดลม (%)
FTP= ความดันรวมของพัดลม (in.wg)

โดยออกแบบเป็ น 2 รูปแบบ และได้ผลสรุปการคานวณของ
แต่ละรูปแบบ ดังตารางที่ 3

BHP =
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ตารางที่ 3: ตารางสรุปรายละเอียดการออกแบบทัง้ 2 รูปแบบ
ลาดับ

รูปแบบที่ 1
ท่อชุดที่ 1 (12 นิ้ ว) ท่อชุดที่ 2 (18 นิ้ ว)
3,163.74cfm
3,163.74cfm
2,000 fpm
2,000 fpm
12 นิ้ว
18 นิ้ว
1.00 in.wg
1.00 in.wg
กว้าง 7.87ft
กว้าง 7.87ft
ยาว 1.51ft
ยาว 1.51ft
2
พืน้ ที่ 11.88 ft
พืน้ ที่ 11.88 ft2
หน้าตัดวงกลม
หน้าตัดวงกลม
(ไม่มกี รวย) 180°
(ไม่มกี รวย) 180°
= 0.5
= 0.5

รายละเอียด

รูปแบบที่ 2

1
2
3
3
4

อัตราการไหลของอากาศ
ความเร็วต่ าสุดของอากาศในท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
ความดันตกของม่านน้ า
พืน้ ทีห่ น้าตัดของช่องแคบทีอ่ ากาศไหลผ่าน (Aslot)

5

แฟกเตอร์การสูญเสียทีท่ างเข้าหัวดูด (Fh)

6
7

ความยาวท่อก่อนเข้าพัดลม( L)
Loss factor (F) ของท่อกลมเลีย้ ว 90 º ,
5 ชิน้ , 2 R/D

10.17 ft
0.19

10.17 ft
0.19

15.42 ft
0.19

8

การสูญเสียความดันสถิตสะสมของระบบท่อ
ก่อนเข้าพัดลม (SPinlet)
การสูญเสียความดันสถิตสะสมของระบบท่อ
หลังพัดลม (SPoutlet)
ความสูงปล่อง
ความดันสถิตทีพ่ ดั ลมต้องใช้ในการลาเลียงอากาศใน
ปริมาณทีต่ อ้ งการให้ไหลผ่านระบบได้เป็ นหลัก
( Fan Static Pressure ) FSP
แรงม้าเบรกของพัดลม (BHP)
(กาหนดให้ ME = 0.7)

-2.9in.wg

-1.36in.wg

-1.46in.wg

0.37 in.wg

0.05 in.wg

0.042 in.wg

19.68 ft
2.26 in.wg

19.68 ft
1.22 in.wg

19.68 ft
1.59 in.wg

2.33 hp

1.00 hp

2.62 hp

9
10
11

12

รูปแบบที่ 1 อ้างอิงโครงสร้างและแนวท่อจากห้องพ่นสีเดิม จะเป็ น
การปรับปรุงโดยใช้โครงสร้างเดิม เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้
มากทีส่ ุด แต่จะนาหลักการระบายอากาศและคาแนะนาของ ACGIH
มาใช้ ใ นการออกแบบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ห้ อ งพ่ น สี ท่ี เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดค่าตามคาแนะนาของ ACGIH ดังนี้ อัตรา
การไหลของอากาศทีผ่ ่านท่อหรือหัวดูด [3]

6,327.48cfm
2,000 fpm
24 นิ้ว
1.00 in.wg
กว้าง 0.4 ft
ยาว 7.87 ft
พืน้ ที่ 3.148 ft2
หน้าตัดวงกลม
(กรวย) 60°
= 0.08

เนื่องจากท่อและพัดลมมีจานวน 2 ชุด จึงนา Q มาหาร 2
เพือ่ แบ่งคานวณทีละ 1 ชุด
𝑉

=
Q

Q = 100 cfm/ft²

= 3,163.74cfm

และความเร็วต่ าสุดของอากาศในท่อ 2,000fpm เมื่อแบ่ง
คานวณท่อทีละชุดแล้ว สรุปใช้พดั ลมทัง้ หมด 2 เครื่อง คือ ขนาด
2.33 แรงม้า และ 1 แรงม้า ดังรูปที่ 3

Q = 100 x 8.04 x 7.87
Q = 6,327.48 cfm
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แบบจาลองการไหล รูปแบบที่ 1

รูปที่ 3: ห้องพ่นสีใหม่ รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2 เป็ นการปรับปรุงโครงสร้างของห้องพ่นสีใหม่
โดยนาหลักการระบายอากาศและคาแนะนาของ ACGIH มาใช้ใน
การออกแบบเพื่อให้ได้หอ้ งพ่นสีทเ่ี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุด โดยกาหนดค่าตามคาแนะนาของ ACGIH ดังนี้ อัตราการไหล
ของอากาศทีผ่ ่านท่อหรือหัวดูด[3]
Q = 100 cfm/ft²
Q = 100 x 8.04 x 7.87
Q = 6,327.48 cfm

แบบจาลองการไหล รูปแบบที่ 2
รูปที่ 5: การจาลองการไหล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของห้องพ่นสี
ทัง้ 2 รูปแบบ

และความเร็วต่าสุดของอากาศในท่อ 2,000fpm เมือ่ คานวณ
แล้วใช้พดั ลมทัง้ หมด 1 เครือ่ ง คือ 2.62 แรงม้า ดังรูปที่ 4

สาหรับ ค่าความเร็วลมหน้ าหัวดูด สามารถอ่านค่าจากผล
ของโปรแกรม โดยนา probe ชี้จุดทีต่ ้องการและอ่านค่าความเร็วลม
บริเวณหน้าหัวดูดช่องแคบ จานวน 20 จุด ดังรูปที่ 6

รูปที่ 4: ห้องพ่นสีใหม่ รูปแบบที่ 2

2.3) จาลองการไหลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เมื่อออกแบบและคานวณเรีย บร้อยแล้ว นาข้อ มูล ทัง้ หมด
สร้างแบบจาลองการไหลของอากาศโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยกาหนดค่าอัตราการไหลของอากาศลงในโปรแกรมและโปรแกรม
จะค านวณค่ าความเร็ว ลมหน้ า หัว ดูด ได้ ซึ่ง สามารถมองเห็น ทิศ
ทางการไหลของอากาศและแสดงความเร็วลมค่าต่างๆ เป็ นแถบสีได้
อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 5

ตัวอย่างการอ่านค่าความเร็วลมหน้าหัวดูดช่องแคบจากโปรแกรม รูปแบบที่ 1
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ได้สร้างแบบจาลองการไหลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจาลองทิศ
ทางการไหลของอากาศและอ่านค่าความเร็วลมของอากาศหน้าหัว
ดูดจากโปรแกรม พบว่าค่าเฉลีย่ ความเร็วลมหน้าหัวดูด รูปแบบที่ 1
เป็ น 1.67 เมตรต่อวินาที ซึ่งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานและรูปแบบที่ 2
เป็ น 2.74 เมตรต่อวินาที ซึ่งเกินช่วงค่ามาตรฐานไป 0.24 เมตรต่อ
วินาที แต่ทงั ้ สองรูปแบบมีค่าอัตราการไหลและค่าความเร็วลมหน้า
หัวดูดไม่ต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ ACGIH แนะนา
4) ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ ว ิจ ัย ออกแบบการปรับ ปรุ ง ห้อ งพ่ น สี ออกเป็ น 2
รูปแบบ ซึง่ เป็ นทางเลือกในการนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
สีพ่นรถยนต์ ในการปรับปรุงห้องพ่นสีจริงได้ เพือ่ แก้ไขปั ญหาการฟุ้ง
กระจายของละอองสีอย่ างถูกต้อ งตามหลักการระบายอากาศและ
เป็ นไปตามคาแนะนาของ ACGIH
2. ควรศึกษาการดักจับละอองสีข องม่านน้ าเพิ่มเติม เพื่อ
ประสิทธิภาพทีม่ ากขึน้ ของระบบการระบายอากาศ

ตัวอย่างการอ่านค่าความเร็วลมหน้าหัวดูดช่องแคบจากโปรแกรม รูปแบบที่ 2
รูปที่ 6: การอ่านค่าความเร็วลมหน้าหัวดูดช่องแคบโดยใช้ probe จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของห้องพ่นสีทงั ้ 2 รูปแบบ

และค านวณหาค่ า เฉลี่ย ได้ ค วามเร็ ว ลมหน้ า หัว ดู ด
รูปแบบที่ 1 เป็ น 1.67 เมตรต่อวินาทีซ่งึ อยู่ในช่วงค่ามาตรฐานและ
รูปแบบที่ 2 เป็ น 2.74 เมตรต่อ วินาทีซ่งึ เกินช่ว งค่ามาตรฐานไป
0.24 เมตรต่อวินาที แต่ทงั ้ สองรูปแบบมีค่าความเร็วลมหน้าหัวดูดไม่
ต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ ACGIH แนะนา คือ 1.0 – 2.5 เมตรต่อวินาที
ดังตารางที่ 4

5) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บริษั ท ผลิต สีพ่ น รถยนต์ ที่อ นุ เ คราะห์ ก าร
ตรวจวัดค่าและขนาดของห้องพ่นสี

ตารางที่ 4: ตารางค่าความเร็วลมจากการอ่านค่าของโปรแกรมของ
ห้องพ่นสีทงั ้ สองรูปแบบ
จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความเร็วลม (m/s)
รูปแบบที่
รูปแบบที่
1
2
1.84
3.07
1.98
3.17
2.03
2.84
1.91
2.85
1.80
3.08
1.99
3.32
2.00
3.38
2.02
3.14
1.93
3.13
1.91
3.31
ค่าเฉลีย่ 1.67 m/s

จุดที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

ความเร็วลม (m/s)
รูปแบบที่
รูปแบบที่
1
2
1.72
3.15
1.82
3.25
1.81
2.99
1.71
2.98
1.72
3.13
0.90
1.57
1.11
1.65
1.21
1.68
1.00
1.48
0.95
1.56
ค่าเฉลีย่ 2.74 m/s

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

3) สรุปผลการวิ จยั
จากการตรวจสอบระบบระบายอากาศของห้อ งพ่น สีเดิม
พบว่าความเร็วลมหน้าหัวดูดมีค่าเฉลีย่ คือ 0.39 เมตรต่อวินาที ซึ่งมี
ค่าต่ ากว่ามาตรฐานที่ACGIH แนะน า ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ระบายอากาศมีไม่เพียงพอ จึงได้ออกแบบเพือ่ ปรับปรุงห้องพ่นสีใหม่
เพื่อ ให้เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพในการระบายอากาศ ดัง นี้
รูปแบบแรก เป็ นการปรับปรุงที่อ้างอิงจากห้องพ่นสีเดิม ใช้พดั ลม
ระบายอากาศ จานวน 2 เครื่อ ง จากการคานวณมีข นาด 2.33
แรงม้า และ 1 แรงม้า ส่วนรูปแบบทีส่ อง เป็ นการออกแบบโครงสร้าง
ของห้องพ่นสีใหม่ตามคาแนะนาของ ACGIH โดยให้มพี ดั ลมที่ใช้
ระบายอากาศ จานวน 1 เครื่อ ง จากการคานวณมีข นาด 2.62
แรงม้า โดยเมือ่ ออกแบบตามนาแนะนาของACGIH เรียบร้อยแล้ว

[7]

[8]

[9]
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บทคัดย่อ
ในปั จจุบ ัน จานวนการเสีย ชีวิต จากโรคไม่ติด เชื้ออัน ดับ ต้น ๆของ
ประเทศ จะเกีย่ วข้องกับความดันโลหิตสูง การตรวจวัดความดันโลหิตจึงเป็ น
ข้อมูลขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อการวินิจฉัยสุขภาพเบือ้ งต้นของผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ามารับบริการ
ทางการแพทย์ การตรวจวัดความดันโลหิตแบบพื้น ฐานเพื่อการประเมิน
สุขภาพเบื้องต้น เป็ น การวัด ทางอ้อม(indirect measurement)แบบใช้ค ัฟ
(cuff)ซึง่ ประมาณได้เพียงค่าความดัน ต่ า สูงและคานวณค่าเฉลี่ยภายในเส้น
เลือดที่บ ริเวณแขนเท่านัน้ อย่า งไรก็ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ขนั ้ สู ง
จาเป็ นต้องใช้การวัดและแสดงค่าความดันอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้ าสังเกต อาการ
ของผูป้ ่ วย ในบทความนี้นาเสนอการพัฒนาระบบวัดความดันโลหิตราคาถูก
ใช้หลักการโทโนมิตรีกดทับบนเส้นเลือดทีข่ อ้ มือ โดยใช้เซ็นเซอร์ไวต่อแรงดัน
สามารถใช้วดั ความดันบริเวณข้อมือภายนอกผ่านผิวหนัง โดยไม่มกี ารสอดใส่
เข้าสู่ร่างกายจากการทดสอบกับเครื่องจาลองสัญญาณความดันพบว่าได้รูป
สัญญาณทีม่ คี วามต่อเนื่อง และจากการใช้กบั อาสาสมัครทีม่ สี ุขภาพปกติ ได้
สัญญาณที่มคี วามต่อเนื่องลักษณะเดียวกับที่ได้จากเครื่องจาลองสัญญาณ
ความดันโลหิต เนื่องจากระบบมีขนาดเล็กสามารถติดตัง้ บนข้อมือ ซึ่งต่อไป
จะพั ฒ นาให้ เ ชื่ อ มโยง กั บ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นแอป พลิ เ คชั น่ บ น
โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการตรวจวัดและบริการนอกสถานที่
เป็ นระบบติดตามตัวเพื่อการดูแลสุขภาพผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ ในระบบดูแลสุขภาพ
ทางไกล
คาสาคัญ:โรคไม่ตดิ เชือ้ , การวัดทางอ้อม, ความดันโลหิต, โทโนเมตรี

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) บทนา
แรงดันโลหิตทีก่ ระทบบริเวณผนังหลอดเลือด เกิดจากการบีบและ
คลายตัวของหัวใจ จึงทาให้ค่าความดันโลหิตมีความสาคัญทางคลินิกหลาย
ประการ โดยเฉพาะการวินิจฉัยพยาธิสภาพของระบบหมุนเวียนโลหิตและ
หลอดเลือดของผูป้ ่ วย[1]การวัดแบบทางอ้อมถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่หลายใน
การวัด ความดัน โลหิต แบบพื้น ฐาน เนื่ อ งจากเป็ นการวัด ที่ส ะดวกและ
ปลอดภัย ส่วนใหญ่เป็ นการวัดแบบออสซิโลเมตริก(Oscillometric) ทีส่ ามารถ
หาค่า ความดันต่ า และความดันสูง ได้โดยประมาณ(+/-10%) ในบริเวณเส้น
เลือดใหญ่ของท่อนแขน ซึ่งไม่สามารถแสดงสัญญาณความดันโลหิตได้อย่าง
ต่ อเนื่ อ งในทุก ๆจัง หวะของการเต้ น หัว ใจได้ อย่ า งไรก็ต ามในหลายกรณี
จาเป็ น ต้องใช้ก ารตรวจวัด และแสดงความดัน โลหิต อย่ า งต่ อเนื่ องในทุก ๆ
จัง หวะของการเต้น หัว ใจ เช่ น การตรวจวินิ จฉัย ทางการแพทย์ ขนั ้ สูง การ
วินิ จฉัย ทางการแพทย์ด้านผลของยาในมนุ ษย์ห รือสัตว์ทดลอง อีก ทัง้ การ
ติดตามสภาวะของผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการความดูแลอย่างใกล้ชดิ หรือการวินิจฉัยทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็ นต้นซึ่งปกติทาได้โดยการใช้วธิ วี ดั ทางตรง โดยการ
สอดใส่หวั วัดความดัน(Catheter) เข้าไปในเส้นเลือดโลหิตใหญ่โดยตรง การวัด

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'
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ลักษณะนี้มคี วามยุ่งยากและต้องใช้เครื่องมือทีม่ รี าคาสูง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จึงทาให้การตรวจวัดโลหิตแบบต่อเนื่องวิธนี ้ีถูกใช้กบั คนไข้ขณะทีม่ กี ารผ่าตัด
ใหญ่ เป็ นต้น[2]
ความยุ่งยากในการวัดแบบทางตรงตามข้อกาหนดในข้างต้น จึงมี
การพัฒนาเครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่องและเป็ นแบบทางอ้อม ซึ่ง
มีวธิ กี ารต่างๆทีไ่ ด้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึน้ มาโดยใช้หลากหลายเทคนิค[3] เช่น
การวัดแบบAuscultatoryเป็ นการวัดความดันโลหิตโดยฟั งเสียงการไหลเวียน
ของเลือดผ่านหูฟัง การวัดแบบ Ultrasonic ใช้หลักการวัดการเคลื่อนขยายตัว
ของหลอดเลือด ออสซีโลเมตริกเป็ นการวัดความดันโลหิตโดยวัดจากแรงที่มา
กระทบกับผ้าพันแขนจากการไหลเวียนของหลอดเลือดผ่านผนังหลอดเลือด
และโทโนเมตรี[4]เป็ นการวัดความดันโลหิตทีม่ หี ลักการคล้ายกับการวัดความ
ดันในลูกตา[5] ซึ่งต่อมาการวัดความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องได้ถูกพัฒนาขึน้
ด้วยเทคนิคและวิธตี ่างๆ เช่น การวัดความดันโลหิตบริเวณข้อมือหรือนิ้วมือ
[6]ทีเ่ ป็ นการวัดแบบโทโนเมตรีดว้ ยเซนเซอร์แบบอาร์เรย์แปะผิวหนังทีบ่ ริเวณ
ข้อมือแล้วใช้ส ปริง เพื่อให้แรงกด ซึ่ง พบว่ าสามารถวัด ความดันโลหิต และ
แสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับเครื่องมือวัดความดัน
โลหิตแบบต่อเนื่องและไม่รกุ ราน พบว่าการวัดแบบโทโนเมตรีสามารถนามา
พัฒนาเทคนิ คในการวัดให้ดีข้นึ โดยการใช้สายรัดบริเ วณข้อมือพร้อมกับ
เซนเซอร์ทไ่ี วต่อแรงดัน(FSR) กดทับบนเส้นเลือดทีบ่ ริเวณข้อมือ ซึ่งจะไม่ม ี
การสอดใส่เข้าสู่รา่ งกาย
ในบทความนี้จะนาเสนอเครื่องมือวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง
และไม่รุกราน โดยใช้เทคนิคการวัดแบบโทโนเมตรีซ่งึ จะใช้สายรัดบริเวณ
ข้อมือร่วมกับ เซนเซอร์วดั แรงกด(FSR) กดทับเส้น เลือดบริเ วณข้อมือและ
แสดงผลการวั ด ความดั น โลหิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อง ข้ อ ดี ข องเทคนิ ค นี้ คื อ
ทรานสดิวเซอร์มขี นาดเล็กสามารถพัฒนาให้เป็ นแบบติดตามตัวได้

รูปที2่ โครงสร้างโดยรวมของทรานสดิวเซอร์
3)การทดสอบระบบ
3.1 การทดสอบทรานสดิวเซอร์
เป็ นการทดสอบการเปลีย่ นแปลงของแรงดันไฟฟ้ าเมื่อให้ความดัน
อากาศจาก sphygmomanometer แบบปรอทกดที่บริเวณหน้ า สัม ผัส ของ
เซนเซอร์(FSR) โดยใช้ความดันตัง้ แต่ 0 – 300 mmHg เมื่อเพิ่มความดัน
อย่างต่อเนื่อง จะได้แรงดันไฟฟ้ าก็จะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน นามาพล็อต
ความสัมพันธ์ได้ดงั แสดงในรูปที3่

รูปที3่ ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกดบนเซ็นเซอร์กบั ความแรงดันไฟฟ้ าที่
ได้จากวงจรขับเซนเซอร์

2)หลักการออกแบบ
2.1 องค์ประกอบโดยรวมของระบบ

3.2การทดสอบกับเครื่องจาลองสร้างพัลส์ความดัน
เครื่องจาลองสร้างพัลส์ความดันเป็ นอุปกรณ์ สร้างห้วงความดัน
ของเหลวในท่อระบบปิ ด ห้วงความดันของของเหลวในท่อ เกิดจากการบีบท่อ
ยางซึง่ มีความยืดหยุ่นด้วยลูกเบีย้ ว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ า แรงดันในท่อ
ยาง ทาให้ผวิ นอกของท่อขยายขนาดออกและหดเข้าตามจังหวะของการหมุน
ของลูกเบีย้ วบีบท่อยาง เซ็นเซอร์วางกดทับบนท่อยางพันโดยรอบด้วยสายรัด
ในลัก ษณะเดีย วกับการวัด ที่ข้อมือ ตามหลัก การของโทโนมิต รีดงั แสดงใน
รูปที่ 4 ตรวจจับแรงจากภายในท่อยาง แสดงผลบนจอ ดิจติ อลออสซิโลสโคป
RIGOL DS1102Dดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที1่ องค์ประกอบโดยรวมของระบบ
รูปที่1 แสดงองค์ประกอบโดยรวมของระบบวัดความดัน ซึ่ง
สัญญาณเอาท์พุทจากทรานสดิวเซอร์เป็ นสัญญาณแรงดันอนาล็อกมาผ่านการ
แปลงสัญญาณจาก สัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจติ อลโดยใช้ DAQ Card
รุ่น6009 ของบริษทั National Instrument ซึ่งมีความละเอียด 14 บิต และมี
อัตราสุ่มสูงสุด 2kS/s
2.2 ทรานสดิวเซอร์
ในรูปที2่ โครงสร้างโดยรวมของทรานสดิวเซอร์ ซึ่งประกอบด้วย
สายรัดข้อมือแบบยืดหยุ่น เซนเซอร์วดั แรงกดและวงจรขยายแรงดันไฟฟ้ า
ตัวตรวจจับแรงกดแบบค่าความต้านทานที่ใช้เทคโนโลยีฟิล์มโพลีเมอร์แบบ
หนาและวงจรขยายเพื่อแปลงสัญ ญาณแรงดัน เป็ น สัญ ญาณไฟฟ้ า ขนาดที่
เหมาะสมก่อนเข้าวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นสัญญาณดิจติ อล ตามการ
ออกแบบนี้ผู้ใช้งานจะใช้สายรัดข้อมือกดเซ็นเซอร์เบาๆ ด้วยแรงกดคงทีบ่ น
บริเวณผิวหนังเหนือเส้นเลือด ซึ่งจะมีการถ่ายโอนแรงดันไปที่ตวั เซ็นเซอร์
เพื่อตรวจจับแรงดันทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากเส้นเลือดอยู่ลกึ ลงไปจากผิวหนังจึงทา
ให้ค่าแรงดันทีว่ ดั ได้สมั พัทธ์กบั แรงกดด้วย

รูปที4่ การทดสอบกับเครื่องจาลองสร้างพัลส์ความดัน
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notch เป็ นจุดที่เว้าเข้าตามจังหวะการปิ ดตัวของลิ้นหัวใจ aortic ซึ่งจะอยู่
หลัง จากจุด peak และค่ า ต่ า สุ ด ของในแต่ ล ะลู ก คลื่น จะเป็ น ค่ า diastolic
pressure และเมื่อสังเกตรูปของคลื่นความดันโลหิตโดยรวมจะพบว่ามีความ
แปรปรวนขึน้ ลงซึ่งจะไม่คงที่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็ นลักษณะที่เกิดจากการ
หายใจของอาสาสมัคร ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 5 สัญญาณทีไ่ ด้จากระบบเมื่อวัดกับเครื่องจาลองสร้างพัลส์ความดัน
3.3 การทดสอบกับอาสาสมัครทีม่ สี ุขภาพปกติ
การวัดในคนปกติมกั มีปัญหาการขยับแขนของผูถ้ ูกว้ด เมื่อวัดในระยะ
เวลานาน ๆ จีงออกแบบทีร่ องรับแขนบริเวณข้อมือพร้อมสายรัดดังแสดงในรูป
ที่ 6 ให้ผถู้ ูกว้ดนังบนเก้
่
าอี้ วางแขนบนหน้าขาวางแนบลาตัวข้อศอกงอ
90 องศา ดังแสดงในรูปที่ 6

(ก)

(ข)
รูปที่ 8 สัญญาณวัดความดันโลหิตและการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์
ก) อาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีอายุ 23 ปี
ข) อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีอายุ 24 ปี
4) สรุปและวิ จารณ์
ในบทความนี้ได้นาเสนอการสร้างและทดสอบระบบวัดความดัน
โลหิตแบบต่อเนื่องบริเวณข้อมือด้วยทรานสดิวเซอร์วดั แรงกดบนบนผิวหนัง
เหนือหลอดเลือดเรเดียลซึง่ สะท้อนออกมาจากการขยายและหดตัวของหลอด
เลือด เบือ้ งต้นทรานสดิวเซอร์ได้รบั การทดสอบช่วงการใช้งานและความเป็ น
เชิง เส้ น พบว่ า สามารถน ามาใช้ง านได้ ช่ ว ง 20 ถึง 140 มิล ลิเ มตรปรอท
สัญญาณทีว่ ดั จากทรานสดิวเซอร์และค่าความดันทีว่ ดั จากเครื่องวัดความดัน
แบบปรอทมีความเป็ นเชิงเส้นเป็ นช่วง ๆ สามารถนามาใช้ในการวัดความดัน
ทีบ่ ริเวณข้อมือได้เนื่องจากความดันโลหิตจะเปลีย่ นแปลงในช่วงแคบ ๆ
จากผลการทดสอบกับเครื่องจาลองสร้างพัลส์ความดัน พบว่าสัญญาณทีว่ ดั ได้
จากทรานสดิวเซอร์มคี วามต่อเนื่อง และมีองค์ประกอบของคลื่นความดันโลหิต
ครบถ้วนตามฟั งก์ชนของเครื
ั่
่อง สามารถนาคลื่นความดัน มาคานวณหาค่า
อัตราการเกิดพัลส์และค่าความดันเฉลีย่ ได้
เมื่อทดลองนามาใช้กบั อาสาสมัครสุขภาพปกติ โดยวัดความดันที่
ข้อมือ จะปรากฏพัลส์ความดันครบถ้วนและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี
ในการวัด ในอาสาสมัค ร ยัง จ าเป็ นต้ อ งวัด ความดัน ที่แ ขนด้ ว ยเครื่อ งวัด
มาตรฐานแบบออสซิโลเมตริกก่อน เพื่อนาค่าความดัน systolic และ diastolic
มาปรับเทียบกับรูปคลื่นทีว่ ดั ได้
อย่ า งไรก็ต ามเครื่องมือวัด ความดัน โลหิต ชิ้น นี้ ย ัง มีจุด อ่ อนอยู่
หลายประการ เช่น การวางตาแหน่ งของเซนเซอร์บนหลอดเลือดแดงบริเวณ
ข้อมือ จาเป็ น ต้องอาศัย ความแม่น ย าและความเชี่ย วชาญของผู้ว ัด ในหา
ตาแหน่ งของเส้นเลือดทีข่ อ้ มือ และการขยับเคลื่อนทีข่ องแขนผูถ้ ูกวัดจะมีผล
กับรูปคลื่น การใช้ทร่ี องแขนบริเวณข้อมือซึ่งออกแบบขึน้ มาโดยเฉพาะพร้อม
สายรัดสามารถแก้ปัญหาข้างต้นด้านการคลาหาเส้นเลือดและการขยับของ
แขนได้ในบางราย นอกจากนี้ การบีบรัดด้วยสายรัดเพื่อให้เกิดการกดทับเส้น
เลือดยังไม่คงทีท่ กุ ครัง้ ทาให้ค่าความดันทีไ่ ด้ยงั ไม่สามารถวัดเป็ นค่า สัมบูรณ์
ได้โดยตรง สุดท้ายสัญญาณความดันทีไ่ ด้ยงั ต้องมีการตรวจสอบความถูกจาก

รูปที6่ ตาแหน่งการวางแขนของอาสาสมัคร
ซึ่งการวัด นัน้ ในทางปฏิบตั ิจาเป็ น ต้องคลาหาตาแหน่ งของเส้น
เลือดก่อน โดยจะใช้วธิ คี ล้ายกับการจับชีพจร จากนัน้ นาสายรัดข้อมือพร้อม
กับเซ็นเซอร์ไปติดตัง้ ในตาแหน่งเหนือเส้นเลือด ดังแสดงในรูปที7่

รูปที7่ ตาแหน่งการวัดชีพจร
การทดสอบกับ อาสาสมัครที่ม ีสุขภาพแข็งแรงจานวณ 2 คน เพศชาย1คน
อายุ 23ปี และเพศหญิง1คนอายุ 24ปี โดยให้นงพั
ั ่ กบนเก้าอี้ แขนขวาวางแนบ
ลาตัว ข้อศอกงอ90องศาทีว่ างแขนทางอทามุมทาให้ให้หลอดเลือดแดงบริเวณ
ข้อมิอปรากฎสัมผัสได้ชดั เจนขึน้ วางเซ็นเซอร์ไว้บนจุดทีส่ ามารถคลาชีพจร
ได้ชดั เจนทีส่ ุด บริเวณผิวหนังเหนือหลอดเลือดแดงเรเดียลข้างซ้ายจากนัน้ ทา
การปรับเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่องวัดความดันแบบออสซิโลเมตริก บริเวณ
แขนซ้า ยส่ ว นบน ผลการทดสอบพบว่ า เซนเซอร์แ ละวงจรที่ทาขึ้น มาใหม่
สามารถวัดความดันโลหิตอย่ างต่อเนื่องได้โดยมีองค์ประกอบของคลื่นความ
ดันโลหิตครบถ้วน ได้แก่ systolic pressure จุดสูงสุดในแต่ละลูกคลื่น dicrotic
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การพยากรณ์ ข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าโดยการปรับเปลี่ยนขนาดข้อมูลและการ
จาแนกชุดข้อมูลด้วยรูปแบบการทาให้เรียบแบบเอกโพแนนเซียลสาหรับ
ระบบจัดการพลังงานภายในบ้านพักอาศัย
An Electric Energy Consumption Data Classification and Sizing
Techniques for Forecasting Using Exponential Smoothing Method for
Home Energy Management System (HEMS)
วนัสนันท์ ฟุ้งสิรริ ตั น์ 1และวาทิต เบญจพลกุล2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
fsrr.wnsn@hotmail.com1 ,watit.b@chula.ac.th2

บทคัดย่อ
เนื่องด้ว ยระบบการจัด การพลัง งานไฟฟ้ าภายในบ้าน จาเป็ น ต้อง
ทราบถึงปริมาณไฟฟ้ าที่ต้องการใช้งานในอนาคต เพื่อเป็ นการวางแผนการ
จัดการการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้อย่างถูกต้อง งานวิจยั ฉบับนี้จงึ ให้ความสนใจ
กับ การพยากรณ์ ข้อ มู ล พลัง งานไฟฟ้ า ภายในบ้ า นล่ ว งหน้ า 15 นาทีเ ป็ น
ระยะเวลา 90 วัน ซึ่ง ใช้รูป แบบการทาให้เ รีย บแบบเอกโพแนนเซีย ลเป็ น
เครื่อ งมือ ในการพยากรณ์ และได้ เ สนอเทคนิ ค วิธีก ารจ าแนกกลุ่ ม ข้อ มู ล
กาลัง ไฟฟ้ าซึ่งถูกจัดกลุ่มอุปกรณ์ ไฟฟ้ า ออกเป็ น 4 กลุ่ม แทนการพยากรณ์
แบบรายอุปกรณ์ทุกชนิดภายในบ้าน เพื่อเปรียบเทียบกับ การพยากรณ์ ด้วย
ข้อมูล กาลังไฟฟ้ ารวมทัง้ หมด อีกทัง้ ยังเสนอการจัดขนาดของข้อมูล ในการ
พยากรณ์ออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ พิจารณาข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าในอดีตทัง้ หมด
และพิจารณาข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าในอดีตย้อนหลังด้วยค่า ที่จากัดโดยอาศัย
ค่ า เฉลี่ย เปอร์เ ซ็น ต์ ค วามคลาดเคลื่อนสั ม บู ร ณ์ (MAPE:mean absolute
percent error) ทีมคี ่าน้อยทีส่ ุดเป็ นเกณฑ์พจิ ารณาเพื่อหาวิธใี นการพยากรณ์
พลังงานไฟฟ้ าทัง้ หมดภายในบ้านทีม่ คี วามแม่นยาและเหมาะสม
คำสำคัญ :พลังงานไฟฟ้ า, การพยากรณ์ , การทาให้เรียบแบบเอกโพแนน
เซียล, ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์

most accurate forecasting method, then we can improve home energy
management system as well.
Keywords: ElectricEnergy, Prediction, Exponential smoothing, Mean
absolute percent error

1) บทนำ
ในปี 2558 ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการไฟฟ้ ามากขึน้ เมื่อ
เทียบกับปี 2557 ถึงร้อยละ 1.50 หรือคิดเป็ น 403.7 เมกะวัตต์ [1] อีกทัง้ ยังมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในปี ต่อๆไป ส่งผลให้คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(Energy Regulatory Commission) เล็งเห็นว่าในอนาคตปั ญหาเรื่องราคา
พลังงาน การแย่งชิงทรัพยากรพลังงานระหว่างประเทศ ปั ญหาสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ย นแปลงสภาพภู ม ิอากาศซึ่ง เป็ น ผลพวงของการผลิต และใช้
พลังงาน จะเป็ นปั ญหาทีจ่ ะมีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชน และ ความสามารถในการแข่ง ขัน เชิง เศรษฐกิจ อย่ า ง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ จึงกาหนดเป้ าหมายการอนุ รกั ษ์พลังงานของประเทศ โดยตัง้
เป้ าลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) [2]ทัง้ ในภาพรวม
พลังงานของประเทศ และในรายภาคเศรษฐกิจทีม่ กี ารใช้พลังงานมาก ได้แก่
ภาคขนส่ ง ภาคอุต สาหกรรม ภาคอาคารธุร กิจ และภาคบ้ า นอยู่ อ าศัย ซึ่ง
รณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุ น
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการสนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้
ไฟฟ้ าในช่วงการใช้ไฟฟ้ าสูงสุด รวมทัง้ การวิจยั พัฒนาและกาหนดมาตรฐาน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน เพราะฉะนัน้ การสร้าง
จิตสานึกในการประหยัด พลัง งานในภาคบ้า นอยู่อาศัย ที่เป็ นระบบที่ใ กล้ต ัว
ผูบ้ ริโภค จึงกลายมาเป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการตระหนักถึง โดยในปั จจุบนั มีการ
นาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการพลังงานไฟฟ้ าภายในบ้าน
อยู่อาศัย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าและลดค่าไฟฟ้ าในแต่ละ
รอบเดือน ซึง่ มักคานึงถึงการพยากรณ์การใช้พลังงานในอนาคต เพื่อศึกษาดู
แนวโน้มปริมาณการใช้พลังงาน และเตรียมพร้อมทางด้านการผลิตและการซื้อ
พลังงานไฟฟ้ า เพื่อจัดการและควบคุมระดับพลังงานภายในบ้านให้เหมาะสม
กับปริมาณความต้องการไฟฟ้ าของผูใ้ ช้
งานวิจยั นี้ให้ความสนใจ การเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้ า แบบ 4 กลุ่ม
อุปกรณ์ เ ครื่องใช้ไฟฟ้ า ภายในบ้า นทุก ๆ 1 วินาทีแบบเป็ นมิตรต่อผู้ใช้งาน
เพื่อ มาคิดเป็ นปริมาณการใช้งานไฟฟ้ า ทัง้ หมดทุก 15 นาที และอาศัย การ

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
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พยากรณ์ขอ้ มูลพลังงานไฟฟ้ าล่วงหน้ า 1 วัน ซึ่งมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ การ
พยากรณ์ ข้อมูลพลัง งานไฟฟ้ า โดยอาศัยข้อมูล ก าลัง รวมทัง้ หลัง และการ
พยากรณ์ขอ้ มูลพลังงานไฟฟ้ า โดยอาศัยข้อมูล กาลังจากการจาแนกอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ า แต่ละกลุ่ม อีกทัง้ ยังคานึงถึงการกาหนดขนาดของข้อมู ลการ
พยากรณ์ ข้อมูลพลัง งานไฟฟ้ า ออกเป็ น 2 ลัก ษณะ คือ การพิจาณาข้อมูล
พลังงานในอดีตทัง้ หมด และการพิจารณาข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าในอดีตย้อนหลัง
ด้วยค่าทีจ่ ากัด โดยทัง้ 4 รูปแบบการพยากรณ์ อาศัย เทคนิคการทาให้เรียบ
แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing methods) มาวิเคราะห์
ข้อมูลพร้อมทัง้ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ทใ่ี ห้
ค่าต่ าทีส่ ุด ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั นี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั การพัฒนา
อัลกอริทมึ สาหรับระบบจัดการและควบคุมพลังงานแบบอัตโนมัตภิ ายในบ้าน
บนพืน้ ฐานพฤติกรรมของผูใ้ ช้พลังงานไฟฟ้ า

2. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีส่ ามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ เป็ น
อุปกรณ์ทเ่ี ราสามารถทราบช่วง (มากทีส่ ุด-น้อยทีส่ ุด) ของค่าพลังงานทีถ่ ูกใช้
เมื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าดังกล่าวทางาน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าในประเภทนี้
จะได้รบั อนุ ญาตให้ทางานได้ เมื่อระดับพลังงานไฟฟ้ ารวมภายในบ้านมีค่ า
เพียงพอต่อช่วงระดับต่ าสุดของค่าพลังงานทีถ่ ูกใช้เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ าดังกล่าว
ทางาน
3. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีส่ ามารถเลื่อนเวลาทางานได้ เป็ นอุปกรณ์
ที่เ ราสามารถทราบช่วง (มากที่สุ ด -น้ อยที่สุ ด ) ของค่ า พลังงานที่ถูก ใช้เ มื่อ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ าดังกล่าวทางาน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการร้องขอการ
ทางานของอุ ป กรณ์ ด ัง กล่ า วในช่ว งที่ม ีร ะดับ พลัง งานเกิน จะไม่อนุ ญ าตให้
อุปกรณ์ประเภทนี้ทางานทันที แต่จะถูกเลื่อนไปในช่วงทีร่ ะดับพลังงานรวมต่ า
กว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด

2) บทควำมที่เกี่ยวข้อง

3) วิ ธีกำรที่นำเสนอ
3.1) กำรจัดเก็บข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำภำยในบ้ำน

การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในบ้านมีดว้ ยกันหลายเทคนิค
เนื่องจากลักษณะการใช้ไฟฟ้ ามีความเป็ นรูปแบบทีส่ ามารถพยากรณ์ได้ในบาง
ช่ว งเวลา และมีก ารเปลี่ย นแปลงไปตามสภาพอากาศ วัน และเวลา การ
พยากรณ์ งานวิจยั นี้เสนอใช้รูปแบบเทคนิคในการคาดการณ์พลังงานไฟฟ้ า
ล่วงหน้ าโดยใช้เ ทคนิ คการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชีย ล (Exponential
Smoothing methods)
นฤมล ซิ่งเถียรตระกูล และ สมชาติ จิรวิ ิภากร [3] ได้เปรียบเทียบ
การใช้เทคนิค คาดการณ์ พ ลัง งานไฟฟ้ าล่ วงหน้ า ของชุด ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ า
โดยรวมของการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคระยะเวลา 10 ปี โดยแบ่งชุดข้อมูลตามชนิด
ของผู้ใช้ไฟฟ้ าเช่น ที่อยู่อาศัย ,อุตสาหกรรมขนาดเล็ก , อุตสาหกรรมขนาด
กลาง,อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ , ปั ม๊ น้ าเพื่อการเกษตร เป็ นต้น ซึ่งในแต่ละชุด
ข้อมูลจะใช้เทคนิคการคาดการณ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป โดยเทคนิควิธที ท่ี ดสอบ
ประกอบด้วย
1) Mean
2) Moving average
3) Single exponential smoothing
4) Holt’s linear method
5) Holt – Winters’ trend and seasonality method
ผลจากการคาดการณ์ พ บว่ า ส าหรับ ชุด ข้อมูลประเภทที่อยู่ อาศัย
วิธกี ารพยากรณ์ทใ่ี ห้ค่า (Mean squared error :MSE) น้อยทีส่ ุดมีด้วยกัน 2
เทคนิคคือ Holt – Winters’ trend and seasonality method และ Single
exponential smoothing
R. M. Kil, Seon Hee Park and Seunghwan Kim [4] ได้เสนอขัน้ ตอน

ในงานวิจยั นี้ ได้ ใ ช้ฐ านข้อมู ล ที่ม ีก ารจัด เก็บ ข้อมู ล พลัง งานไฟฟ้ า
ออกเป็ น 4 กลุ่ม อาศัยการอ่านค่าจากเครื่องวัดพลังงาน (Meter: มาตรวัด) ที่
ต่อวัดค่าพลังงานของกลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีต่ ่อพวงอยู่ ซึง่ สามารถอ่าน
ค่าปริมาณการใช้กาลังไฟฟ้ า (in watt minute) ทุก ๆ1นาที และจัดเก็บค่า
ดัง กล่ า วบนฐานข้อ มู ล MySQL ทุ ก ๆ 1นาทีใ ห้ส อดคล้ อ งกับ การอ่ า นค่ า
พลังงานไฟฟ้ าจากเครื่องวัดพลังงานแสดงดังรูปที่ 1
โดยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีต่ ่อพ่วงกับมิเตอร์วดั ค่าพลังงาน ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่มดังนี้คอื
 มิเตอร์ท่ี 1: เครื่องล้างจาน, เตาอบและไมโครเวฟ
 มิเตอร์ท่ี 2: เครื่องซักผ้า, เครื่องอบแห้ง, ตู้เย็นและระบบไฟฟ้ า
ภายในห้องซักรีด
 มิเตอร์ท่ี 3: เครื่องทาน้ าอุน่ ไฟฟ้ าและเครื่องปรับอากาศ
 มิเตอร์ท่ี 4: อื่นๆ
3.2)กำรพยำกรณ์ข้อมูลพลังงำนไฟฟ้ ำภำยในบ้ำน
การพยากรณ์ในงานวิจยั นี้ใช้เทคนิคการทาให้เรียบแบบเอกซ์โพเนน
เชียล (Exponential Smoothing methods) ในรูปแบบ Holt–Winters’ trend
and seasonality method ซึ่งเป็ นเทคนิคการพยากรณ์ขอ้ มูลทีม่ ที งั ้ แนวโน้ ม
ของข้อมูล (Trend) และอิทธิพลของฤดูกาล (Seasonality) เข้ามาเกี่ยวข้อง จึง
เหมาะสาหรับการพยากรณ์ชดุ ข้อมูลทีม่ รี ะยะสัน้ และระยะปานกลาง ดังสมการ
ที่ (1) - (4)

ก่อนการประมวลผลและวิเคราะห์ชุดข้อมูลทางเวลา เนื่องจากโครงสร้างของรูปแบบ
การพยากรณ์ จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ชุดข้อมูลทางเวลา วิธีการ
สร้างชุดข้อมูลการพยากรณ์ขน้ึ ใหม่ท่ขี น้ึ อยู่กบั ความสัมพันธ์ของขนาดชุดข้อมูล โดย
อาศัยวิธกี ารในการกาหนดขนาดหน้าต่างทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดโดยพิจารณาจากความเรียบ
ของการการพยากรณ์ เ มื่อ เทียบกับข้อมูลจริง โดยพิจารณาChaotic Time-Series
Mackey-Glass equation เพื่อเปรียบเทียบขนาดของหน้ าต่างทีเหมาะสมสาหรับชุด
ข้อมูลในการพยากรณ์
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Xiao Hui Li และ Seung Ho Hong [5] ได้เสนอวิธกี ารควบคุมและ
จัดการเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านออกเป็ น 3 กลุ่มการจัดการ คือ
1. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าทีไ่ ม่สามารถเลื่อนเวลาการใช้งานได้ เมื่อมี
การร้องขอการใช้งานอุปกรณ์ ใดๆ ในประเภทนี้ หรือ มีการทางานอุปกรณ์
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า ใด ๆ ในประเภทนี้ ใ นช่ ว งที่พ ลัง งานเกิน เกณฑ์ท่ีก าหนด
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ าในประเภทนี้จะได้รบั อนุ ญาตให้ทางานได้ตลอดเสมอ
ไม่สามารถจัดการใด ๆ ได้

𝐿

𝐿𝐿

โดยที่ ,𝐿และ คือค่าคงทีท่ ท่ี าให้เรียบระหว่างชุดข้อมูล
𝐿คอื ระดับทีค่ าดหวัง
𝐿คอื ค่าประมาณความชันของชุดข้อมูล
𝐿คอื คาบเวลาของฤดูกาล
𝐿คอื ค่าของชุดข้อมูลในเวลาต่าง ๆ
𝐿คอื จานวนชุดข้อมูลทีต่ อ้ งการพยากรณ์
𝐿คอื ค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์
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รูปที่ 4. ชุดข้อมูลการใช้กาลังไฟฟ้ าในรูปแบบ 15 นาที
รูปที่ 1. ชุดข้อมูลการใช้กาลังไฟฟ้ าแบบ 4 กลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ า

4.2) รูปแบบข้อมูลกำรพยำกรณ์
รูปแบบข้อมูลการพยากรณ์ ในงานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบดัง
แสดงรูปในที่ 5-6 ซึง่ เป็ นวิธกี ารจัดชุดข้อมูลในการพยากรณ์ คือ การพยากรณ์
ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าทีจ่ ดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม และการพยากรณ์ด้วยข้อมูล
กาลังไฟฟ้ ารวมทัง้ หมด

4) รูปแบบกำรพยำกรณ์
4.1) ชุดข้อมูลกำรพยำกรณ์
ในขัน้ ต้นที่ได้กล่าวมา ระบบมีการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้ า แบบกลุ่ม
อุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้านทัง้ หมด 4 กลุ่ม ไปเก็บภายในฐานข้อมูลในรูปแบบ
การใช้กาลังไฟฟ้ าใดๆ ทุก ๆ 1นาที เป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 104 วัน โดยในแต่
ละวัน จะมีข้อมูล 86,400 ข้อมูล ในแต่ ล ะกลุ่ ม อุป กรณ์ ซึ่ง ชุดข้อมูล 104วัน
ดังกล่าวถูกแบ่งเป็ น2 ช่วง คือ ข้อมูลในช่วง14 วันแรกจะเป็ นชุดข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การการพยากรณ์ และข้อ มู ล ในช่ ว ง90 วัน ต่ อ มาจะถู ก ใช้เ ป็ น ข้อ มู ล ที่ใ ช้
เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 5. การพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า ที่จดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม

รูปที่ 2. ชุดข้อมูลการใช้กาลังไฟฟ้ าในรูปแบบ 1 นาที

เมื่อมีชดุ ข้อมูลกาลังไฟฟ้ าทีถ่ ูกจัดเก็บบนฐานข้อมูล MySQL ทุก ๆ 1
นาที ทาให้ขนาดของข้อมูล ในการประมวลผลภายใน 1 วัน มีป ริม าณมาก
เกินไป งานวิจยั นี้จงึ ปรับเปลีย่ นการจัดเก็บชุดข้อมูล กาลังไฟฟ้ าเป็ น ทุกๆ 15
นาที โดยอาศัยการแปลงค่ากาลังไฟฟ้ าทุก ๆ 1 นาทีเป็ นค่ากาลังไฟฟ้ าทุก ๆ
15 นาทีดงั รูปที่ 3-4

รูปที่ 6. การพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ ารวมทัง้ หมด

4.3) ขนำดข้อมูลในกำรพยำกรณ์
สาหรับการพยากรณ์โดยอาศัย Exponential Smoothing methods
ในรูปแบบ Holt–Winters’ trend and seasonality method จากสมการที่ (1)(4) จะพบว่ามีตวั แปรค่าคงที่ α, βและ γทีส่ ่งผลต่อความแม่นยาของข้อมูลการ
พยากรณ์ งานวิจยั ฉบับนี้จงึ มีการหาค่าตัวแปรทีเ่ หมาะสม (Fitting) กับข้อมูล
ทุ ก ๆ 1 วัน โดยใช้วิ ธีก าหนดขนาดของข้อ มู ล การพยากรณ์ อ อกเป็ น 2
ลักษณะด้วยกัน คือ การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าย้อนหลังในอดีต
ทัง้ หมด (Expanding Window) และการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า
ย้อนหลัง 2 สัปดาห์ (Moving Window)
ลักษณะที่ 1(Expanding Window):การหาค่าตัวแปรค่าคงที่ α, β
และ γจะอาศัย ขนาดของข้อมูลย้อนหลัง ทัง้ หมดในอดีต มาพยากรณ์ ขอ้ มูล
พลังงาน 15 นาทีขา้ งหน้า (1 ข้อมูล) โดยการเปลี่ยนค่า α, βและ γทีละ 0.1
ซึง่ ค่าตัวแปรเหล่านี้มขี อบเขตอยู่ท่ี 0𝐿α, β,γ𝐿 1 ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ชดุ ข้อมูล
พยากรณ์ พ ลัง งานไฟฟ้ า ใน 15 นาทีข้า งหน้ า แตกต่ า งกัน 113 เหตุ ก ารณ์
ดังนัน้ เหตุการณ์ใดทีเ่ ปรียบเทียบกับข้อมูลกาลังไฟฟ้ าทีเ่ กิดขึน้ จริง และให้ค่า
ความผิดพลาดกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) ต่ าทีส่ ุด ตัวแปร
α, βและ γของเหตุการณ์นน
ั ้ จะถูกนามาเลือกใช้ในการพยากรณ์ ขอ้ มูลใน 15
นาทีนัน้ ๆ และทาการหาค่าตัวแปรค่าคงที่ α, βและ γใหม่ทุก ๆ 15 นาที
เพื่อให้ตวั แปรค่าคงทีม่ คี วามเหมาะสมต่อชุดข้อมูลทีเ่ ข้ามาใหม่ ซึ่งยังคงอาศัย
ขนาดของข้อมูลย้อนหลังทัง้ หมดในอดีตทีใ่ ห้ค่า MSE ต่ าทีส่ ุดดังรูปที่ 7 (ก) (ข)

รูปที่ 3. ชุดข้อมูลการใช้กาลังไฟฟ้ าในรูปแบบ 1 นาที
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ลักษณะที่ 2 (Moving Window): การหาค่าตัวแปรค่าคงที่ α, βและ
γจะอาศัย ข้อมูลกาลังไฟฟ้ าย้อนหลัง 2 สัปดาห์ มาพยากรณ์ ขอ้ มูล พลังงาน
ไฟฟ้ า 15 นาทีขา้ งหน้า (1 ข้อมูล) โดยการเปลี่ยนค่า α, βและ γทีละ 0.1 ซึ่ง
ค่าตัวแปรเหล่านี้มขี อบเขตอยู่ท่ี 0 α𝐿 , β,γ𝐿 1 ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ชุดข้อมูล
พยากรณ์ พ ลัง งานไฟฟ้ า ใน 15 นาทีข้า งหน้ า แตกต่ า งกัน 113 เหตุ ก ารณ์
ดังนัน้ เหตุการณ์ใดทีเ่ ปรียบเทียบกับข้อมูลกาลังไฟฟ้ าทีเ่ กิดขึน้ จริง และให้ค่า
ความผิดพลาดกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) ต่ าทีส่ ุด ตัวแปร
α, βและ γของเหตุการณ์นน
ั ้ จะถูกนามาเลือกใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลใน 15
นาทีนัน้ ๆ และทาการหาค่าตัวแปรค่าคงที่ α, βและ γใหม่ทุก ๆ 15 นาที
เพื่อให้ตวั แปรค่าคงทีม่ คี วามเหมาะสมต่อชุดข้อมูลทีเ่ ข้ามาใหม่ ซึ่งยังคงอาศัย
ข้อมูลกาลังไฟฟ้ าย้อนหลัง 2 สัปดาห์ทใ่ี ห้ค่า MSE ต่ าทีส่ ุดดังรูปที่ 8 (ก) - (ข)

โดยที่

𝐿𝐿=

ค่าจริงชุดข้อมูลจริง

𝐿𝐿 =

ค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์

𝐿=

จานวนของชุดข้อมูล

𝐿=

เวลา

5) ผลและกำรอภิ ปรำยกำรพยำกรณ์
จากการนาเสนอรูปแบบการพยากรณ์ ขอ้ มูลพลังงานไฟฟ้ าข้างต้น
การพยากรณ์ ท งั ้ หมดถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 4 รู ป แบบดัง ตารางที่ 1 โดยการ
เปรียบเทียบหาค่าMAPE ทีต่ ่ าทีส่ ุด เพื่อพิจารณาหาค่าคลาดเคลื่อนของข้อมูล
การพยากรณ์กบั ข้อมูลจริง

ตำรำงที่ 1 : วิ ธีกำรพยำกรณ์ 4 รูปแบบ
วิ ธีกำรพยำกรณ์
(ก)

พยำกรณ์ข้อมูลรวม
พยำกรณ์กลุ่มข้อมูล
แยกแล้วนำมำรวมกัน

ขนำดของข้อมูลที่ใช้ในกำรพยำกรณ์
Expanding
Moving
ข้อมูลรวม,Expanding
ข้อมูลรวม,Moving
กลุ่มข้อมูล,Expanding

กลุ่มข้อมูล,Moving

(ข)
รูปที่ 7. การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าในอดีตทัง้ หมด

ตำรำงที่ 2 : %MAPE ของวิ ธีกำรพยำกรณ์ ทงั ้ 4 รูปแบบ
%MAPE
พยำกรณ์ข้อมูลรวม
พยำกรณ์กลุ่มข้อมูล
แยกแล้วนำมำรวมกัน

(ก)

ขนำดของข้อมูลที่ใช้ในกำรพยำกรณ์
Expanding
Moving
0.361 %
3.925 %
0.681 %

7.804 %

(ข)
รูปที่ 8. การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าในอดีตด้วยค่าทีจ่ ากัด

4.4) กำรเปรียบเทียบกำรพยำกรณ์
การหาค่าตัวแปรค่าคงที่ α, β และ γที่เหมาะสม (Fitting)สาหรับ
ข้อมูลการพยากรณ์ในแต่ละวัน โดยพิจารณาค่าความผิดพลาดกาลังสองเฉลี่ย
(Mean Square Error : MSE)ทีใ่ ห้ค่าน้อยทีส่ ุดดังสมการที่ (5)
𝐿

โดยที่

𝐿

𝐿𝐿 =

ค่าจริงชุดข้อมูลจริง

𝐿𝐿 =

ค่าทีไ่ ด้จากการพยากรณ์

𝐿=

จานวนของชุดข้อมูล

𝐿=

𝐿
𝐿

𝐿𝐿

𝐿𝐿

รูปที่ 9. ความผิดพลาดของการพยากรณ์ ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ ารวมและอาศัย ขนาด
ข้อมูลในอดีตทัง้ หมด

(5)

เวลา

ในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ทงั ้ 4 รูปแบบพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage
Error : MAPE) ทีม่ คี ่าต่ าทีส่ ุดดังสมการที่ (6)
𝐿

𝐿

𝐿
𝐿

𝐿𝐿 𝐿𝐿
𝐿𝐿

* 100

รูปที่ 10. ความผิดพลาดการพยากรณ์ ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าที่ถูกจัดกลุ่มและอาศัย
ขนาดข้อมูลในอดีตทัง้ หมด

(6)

จากผลการพยากรณ์ จ ะพบว่ า เมื่อ พิ จ ารณารู ป แบบข้อ มู ล การ
พยากรณ์ จะพบว่า การพยากรณ์ ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า รวมทัง้ หมดมีความ
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แม่นยามากกว่าการพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าทีจ่ ดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม
ในทัง้ สองขนาดข้อมูลในการพยากรณ์ แต่ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาด้าน
ขนาดข้องมูลการพยากรณ์ จะพบว่า การพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า
ย้อนหลังในอดีตทัง้ หมด (Expanding Window) มีความแม่นยามากกว่าการ
พยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าย้อนหลัง 2 สัปดาห์ (Moving Window)
หากสังเกตความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ทงั ้ 4 รูปแบบในรูปที่ 9-12 ซึ่ง
เป็ นความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าใน 30 วัน เทียบกับ
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าจริงทีเ่ กิดขึน้

พยากรณ์ ด้วยข้อมูลก าลังไฟฟ้ า ที่จดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม เกิดความคลาด
เคลื่อนในการพยากรณ์ทม่ี ากกว่า ส่งผลให้การพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า
ทีจ่ ดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าย้อนหลัง 2 สัปดาห์ เป็ น
วิธกี ารพยากรณ์ ท่ใี ห้ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ท่สี ูงที่สุดอยู่ท่ี
7.804% และเมื่อ พิจ ารณาการกระจายตัว ของความผิด พลาดข้อ มู ล การ
พยากรณ์รปู ที่ 12 จะพบว่าการกระจายตัวมีลกั ษณะเป็ นแนวเส้นตรงน้อยทีส่ ุด
มีค่าความผิดพลาดกระจายตัวเบีย่ งเบนออกจากแนวเส้นตรงสูงทีส่ ุด
นอกจากนัน้ เมื่อ พิจารณาถึง ระบบจัด การพลัง งานภายในบ้านพัก
อาศัย ที่จ ัด เก็บ ข้อมูล พลัง งานไฟฟ้ า อยู่ ต ลอดเวลา พบว่ า ขนาดของข้อมู ล
พลังงานทีถ่ ูกจัดเก็บในอนาคตอาจมีมากเกินความจาเป็ น ดังนัน้ การพยากรณ์
ข้อมูลพลังงานแต่ละครัง้ (15 นาที) โดยอาศัยขนาดของข้อมูลการพยากรณ์
ทัง้ หมดย้อนหลัง ทัง้ ในลักษณะการพยากรณ์ ขอ้ มูลพลังงานไฟฟ้ ารวม หรือ
การพยากรณ์ ด้วยข้อมูลพลังงานไฟฟ้ า ที่ถู กจัด กลุ่ ม อาจใช้ร ะยะเวลานาน
เกินไป โดยทีข่ อ้ มูลทีถ่ ูกจัดเก็บในช่วงแรก ๆ อาจไม่ส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้
พลังงานของผูใ้ ช้ในอนาคต หรืออาจส่งผลเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าการพยากรณ์
โดยอาศัย ขนาดของข้อมูลการพยากรณ์ ทงั ้ หมดย้อนหลัง จะให้ผลลัพ ธ์ก าร
พยากรณ์ทแ่ี ม่นยาทีส่ ุด แต่การหาขนาดของข้อมูลการพยากรณ์ทเ่ี หมาะสมทีม่ ี
การใช้ขอ้ มูล พลังงานไฟฟ้ า ย้อนหลังมากกว่า 2 สัปดาห์ แต่น้อยกว่าการใช้
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าในอดีตทัง้ หมด อาจให้ค่าความผิดพลาดของการ
พยากรณ์ทน่ี ้อยกว่า และใช้ระยะเวลาการประมวลผลทีเ่ หมาะสมกว่า ดังนัน้
การหาความเหมาะสมด้านระยะเวลาการพยากรณ์ และความแม่นยาของการ
พยากรณ์ จึงควรพิจารณาถึงจุดประสงค์ของการพยากรณ์

รูปที่ 11. ความผิดพลาดการพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ ารวมและอาศัยขนาดข้อมูล
ย้อนหลัง 2 สัปดาห์

6) สรุป
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการพยากรณ์ การใช้พลังงานไฟฟ้ า ระยะสัน้
โดยใช้เทคนิคทาให้เรียบแบบเอกโพเนนเซียล โดยอาศัยวิธกี ารจัดชุดข้อมูลใน
การพยากรณ์ คือ การพยากรณ์ ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า ที่จดั กลุ่มออกเป็ น 4
กลุ่ม และการพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ ารวมทัง้ หมด รวมถึงอาศัยวิธกี าร
กาหนดขนาดของชุดข้อมูลในการพยากรณ์ การพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูล
ก าลัง ไฟฟ้ าย้ อ นหลัง ในอดีต ทัง้ หมด และการพยากรณ์ โ ดยอาศัย ข้อ มู ล
กาลังไฟฟ้ าย้อนหลัง 2 สัปดาห์เพื่อหาวิธกี ารพยากรณ์ความต้องการปริมาณ
ไฟฟ้ าล่วงหน้าทีแ่ ม่นยาทีส่ ุด ซึง่ ส่งผลให้ระบบการจัดการและควบคุมพลังงาน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้ องกันการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ภายในบ้านเกินค่าสูงสุดที่ระบบจัดการและควบคุมพลังงานยอมให้ใช้งานได้
ซึ่ง จะท าให้ผู้ ใ ช้ สามารถวางแผนการใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า ให้ ส อดคล้ อ งกับ
พฤติก รรมของผู้ใ ช้ไ ด้ ซึ่ง จากวิธีก ารพยากรณ์ ทงั ้ 4 รู ป แบบ พบว่ า การ
พยากรณ์ ด้ว ยข้อมู ล ก าลัง ไฟฟ้ า รวมทัง้ หมด โดยอาศัย ข้อ มูล ก าลัง ไฟฟ้ า
ย้ อ นหลัง ในอดีต ทัง้ หมด เป็ น วิ ธีก ารพยากรณ์ ท่ีใ ห้ ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วาม
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ทตี ่ าทีส่ ุด และการพยากรณ์ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าทีจ่ ดั
กลุ่ม ออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า ย้อนหลัง 2 สัปดาห์ เป็ น
วิธีก ารพยากรณ์ ท่ีใ ห้ค่ า เปอร์ เ ซ็น ต์ ค วามคลาดเคลื่อ นสัม บู ร ณ์ ท่ีสู ง ที่สุ ด
เนื่ อ งจากชุ ด ข้อ มู ล มีจ านวนไม่ม ากพอ และในช่ ว งเวลาย้ อ นหลัง เพีย ง 2
สัปดาห์ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้อาจไม่เหมือนกัน ซึ่งแตกต่างจากการ
พยากรณ์การใช้ไฟฟ้ าทัง้ ประเทศ หรือภูมภิ าคทีก่ ารใช้ไฟฟ้ าถูกเฉลี่ยออกไป
จึงทาให้สามารถพยากรณ์มคี วามแม่นยาและถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์ใน
บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก

รูปที่ 12. ความผิดพลาดการพยากรณ์ ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าที่ถูกจัดกลุ่มและอาศัย
ขนาดข้อมูลย้อนหลัง 2 สัปดาห์

จะพบว่ามีการกระจายตัวของความผิดพลาดการพยากรณ์ขอ้ มูลพลังงานไฟฟ้ า
เทียบกับ ข้อมูลจริง อย่ า งชัดเจน ซึ่ง การกระจายตัว ของความผิดพลาดการ
พยากรณ์ ท่ีเ บี่ย งเบนจากแนวเส้ น ตรง สามารถบ่ ง บอกถึง ปริม าณความ
ผิดพลาดของข้อมูลการพยากรณ์ และเมื่อ อาศัย MAPE ทีส่ ามารถบ่งบอกค่า
ความผิด พลาดของข้อมูล การพยากรณ์ ทงั ้ 90 วัน ในรูปแบบเปอร์เ ซ็น ต์ ด ัง
ตารางที่ 2 วิธกี ารพยากรณ์ทใ่ี ห้ค่าMAPE ต่ าทีส่ ุด คือ รูปแบบการพยากรณ์
ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ ารวมทัง้ หมดโดยอาศัยข้อมูลกาลังไฟฟ้ าย้อนหลังในอดีต
ทัง้ หมดซึง่ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์อยู่ท่ี 0.361% และเมื่อ
พิจารณาการกระจายตัว ของความผิด พลาดข้อมูล การพยากรณ์ รูปที่ 9 จะ
พบว่ าการกระจายตัวมีลกั ษณะเกือบเป็ นแนวเส้นตรงมากที่สุ ด มีค่ าความ
ผิดพลาดกระจายตัวเบีย่ งเบนออกจากแนวเส้นตรงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการ
พยากรณ์ ด้ ว ยเทคนิ ค วิธี Holt-Winters ที่ใ ห้ค วามส าคัญ ของแนวโน้ ม และ
อิท ธิพ ลของฤดู ก าลของชุด ข้อ มูล การพิจ ารณาข้อมู ล การใช้ไ ฟฟ้ า ในอดีต
ย้อนหลังทัง้ หมดมาพยากรณ์ จึงส่งผลให้การพยากรณ์มคี วามแม่นยามากกว่า
การพิจ ารณาข้อมูล การใช้ไฟฟ้ า ในอดีต ย้อนหลัง 2 สัป ดาห์เ ท่า นั น้ เพราะ
แนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาลของข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ าในอดีตเพียง
2 สัปดาห์ยอ้ นหลังอาจยังไม่เพียงพอต่อการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้ าใน
อนาคต จึงอาจทาให้ผลการพยากรณ์ เกิดคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนัน้ เมื่อ
พิจารณาขนาดของข้อมูลในการพยากรณ์ การพยากรณ์ดว้ ยข้อมูลกาลังไฟฟ้ า
ทีจ่ ดั กลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม มีค่าข้อมูลทีเ่ ป็ นศูนย์ในชุดข้อมูลการพยากรณ์ เกิด
ช่วงค่าต่ าสุดและสูงสุดทีก่ ว้างมาก อีกทัง้ ยังมีความซับซ้อนของการพยากรณ์
ถึง 4 เท่าของการพยากรณ์ ด้วยข้อมูลกาลังไฟฟ้ ารวมทัง้ หมด ส่งผลให้การ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาจาลองลักษณะการแตกร้าวของชิน้ ส่วนแอคชู
เอเตอร์ ล าดั บ ที่ ส องในฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ ซึ่ ง จะมี แ ผ่ น เพี ย โซอิ เ ล็ ก ทริ ก
(Piezoelectric patches) ทาหน้ า ที่เ ป็ น ตัว กระตุ้น และช่ว ยในการควบคุ ม
ตาแหน่ งของหัวอ่าน-เขียนวัสดุเพียโซอิเล็กทริกประกอบด้วยสาร 3 ชนิดคือ
ตะกัวเซอร์
่
โคเนียมและไททาเนียมออกไซด์หรือนิยมเรียกย่อๆว่าPZTซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้ทาการวิเคราะห์ความเสียหายของแผ่นเพียโซอิเล็กทริกทีต่ ดิ บนคานโดยวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลการวิจยั พบว่าอัตราส่วนขนาดของรอยร้าวและตาแหน่ ง
ของรอยร้าวมีผลต่อค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นอย่างมีนัยสาคัญ
โดยเมื่ออัตราส่วนขนาดของรอยร้าวเพิ่มขึน้ ค่า K1 สูงสุดจะเพิ่มขึน้ ตามและ
หากตาแหน่ งของรอยร้าวยิง่ ใกล้ขอบค่า K1 ยิง่ เพิม่ มากขึน้ ในขณะทีต่ าแหน่ ง
ของแผ่นเพียโซไม่ส่งผลต่อค่า K1 ทัง้ นี้ขอ้ สรุปนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีค่ านยื่นมี
หน้าตัดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าคงทีต่ ลอดความยาวและภาระทีก่ ระทามีเพียงโมเมนต์
ดัดที่กระทาในลักษณะเปิ ดรอยร้าวให้แยกออกในโหมดที่ 1 ข้อมูลสรุปจาก
งานวิจยั นี้สามารถนาไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปั ญหา
การแตกร้า วของแผ่ น เพีย โซอิเ ล็ก ทริก ในกระบวนการผลิต และประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และเป็ นแนวทางในการศึกษาโหมดอื่นๆต่อไป
คาสาคัญ:ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, แอคชูเอเตอร์ลาดับทีส่ อง, แผ่นเพียโซอิเล็กทริก,
การแตกร้าว, วิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์

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), LeadZirconium-Titanium Oxide(PZT), Crack Failures, Finite Element Method
(FEM).

1) บทนา
ในปี ค.ศ. 1956 บริษทั ไอบีเอ็มได้ผลิตอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลใน
รูปแบบดิจติ อลตัว แรกของโลกเรีย กว่าฮาร์ดดิสก์ไ ดร์ฟ (Hard Disk
Drive: HDD) มีช่อื รุ่นคือIBM 350RAMAC และมีความจุในการจัดเก็บ
ข้อมูลดิจติ อล 5 ล้านตัวอักษรหลังจากนัน้ อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ได้รบั การ
พัฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนท าให้ ใ นปี ค .ศ.2013 ความจุ สู ง สุ ด ของ
ฮาร์ดดิสก์อ ยู่ท่ี 4TBในการพัฒนาฮาร์ดดิสก์บริษัทผู้ผลิต ชิ้นส่ว นและ
บริษัทผู้ประกอบชิ้นส่วนจะให้ความสาคัญกับความจุของฮาร์ดดิสก์ท่ี
ต้องเพิม่ มากขึ้นโดยมีความรวดเร็วและความถูกต้องของการอ่านและ
เขียนข้อมูลบนจานแม่เหล็กสาหรับจัดเก็บข้อมู ลที่ดขี ้นึ ด้วยทัง้ นี้ความ
รวดเร็วและความถูกต้องของการอ่านและเขียนข้อมูลนัน้ จะขึ้นอยู่กบั
การควบคุมการเคลื่อนทีแ่ ละตาแหน่ งของแขนแอคชูเอเตอร์ (Actuator
arm)นอกจากนี้ แ ล้ว บนแขนแอคชู เ อเตอร์ ย ัง มีส่ ว นที่ส าคัญ ในการ
ควบคุ ม ดัง กล่ า วเรีย กว่ า แอคชู เ อเตอร์ ล าดับ ที่ ส อง (Dual-Stage
Actuator: DSA) ซึง่ จะมีแผ่นเพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric patches)
ทาหน้ าที่เป็ นตัวกระตุ้นและช่วยในการควบคุมต าแหน่ งของหัว อ่านเขีย นอนึ่ ง วัส ดุ เ พีย โซอิเ ล็ก ทริก ประกอบด้ว ยสาร 3 ชนิ ด คือ ตะกัว่
เซอร์ โ คเนี ย มและไททาเนี ย มออกไซด์ (Lead-Zirconium-Titanium
Oxide) หรือนิยมเรียกย่อๆว่าPZT [2] มีการวางจาหน่ ายฮาร์ดดิสก์ทใ่ี ช้
PZT เป็ นส่วนประกอบครัง้ แรกสาหรับรุ่น 3.5 นิ้วในปี ค.ศ.2011 และ
เป็ นครัง้ แรกสาหรับรุ่น 2.5 นิ้วในปี ค.ศ.2013 [3 - 4]

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
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2.1) กลศาสตร์การแตกร้าว
ทฤษฎีของกลศาสตร์การแตกร้าววางอยู่บนสมมุตฐิ านที่ว่าใน
ชิ้น ส่ ว นโครงสร้า งต่ า งๆจะมีต าหนิ (defects) อยู่ ต าหนิ น้ี อ าจเป็ น
ลักษณะรอยข่วนหรือหลุมทีบ่ ริเวณผิวหรือช่องว่างในเนื้อวัสดุทเ่ี กิดจาก
ความพรุนเมือ่ ชิน้ ส่วนทีม่ ตี าหนิเหล่านี้รบั แรงภายนอกทีม่ คี ่าสูงเพียงพอ
ตาหนิเหล่านี้จะพัฒนาไปเป็ นรอยร้าวซึ่งบริเวณปลายรอยร้าวจะมีการ
เสียรูปมากกว่าบริเวณอื่นทีห่ ่างออกไปจึงเป็ นบริเวณทีจ่ ะต้องพิจารณา
เป็ น พิเ ศษโดยจะพิจ ารณาพารามิเ ตอร์ป ลายรอยร้า ว (crack tip
parameter) ว่ามีค่าเป็ นเท่าใดเพือ่ ใช้ระบุถงึ ระดับของความเสียหายและ
ยังใช้ค่าวิกฤติของพารามิเตอร์น้ีเป็ นตัวบอกความต้านทานของวัสดุต่อ
การเติบโตของรอยร้าวเริ่มต้น ได้นอกจากนี้ยงั พิจารณาถึงขนาดของ
รอยร้าวว่าชิน้ ส่วนจะแตกหักเมือ่ รอยร้าวมีขนาดเท่าใดหรือเมือ่ รับภาระ
เท่าใดได้อกี ด้วย
กลศาสตร์การแตกร้าวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 แขนงตาม
พฤติกรรมการเสียรูปของวัสดุคอื [2]
1) กลศาสตร์การแตกร้าวยืดหยุ่นเชิงเส้น (Linear Elastic Fracture
Mechanics, LEFM) จะใช้กบั กรณีการเสียรูปของวัสดุบริเวณปลายรอย
ร้าวเป็ นแบบยืดหยุ่นเชิงเส้นวัสดุทม่ี พี ฤติกรรมแบบนี้จะเป็ นวัสดุเปราะ
เช่นแก้วเซรามิกส์เป็ นต้นเพราะไม่มกี ารเสียรูปถาวร
2) กลศาสตร์การแตกร้าวอีลาสติก-พลาสติก (Elastic-Plastic Fracture
Mechanics, EPFM) จะใช้กบั กรณีการเสียรูปของวัสดุบริเวณปลายรอย
ร้าวเป็ นแบบอีลาสติก-พลาสติกเหมาะกับเหล็กกล้าความแข็งแรงปาน
กลาง
3) กลศาสตร์การแตกร้าวที่ข้นึ กับเวลา (Time-Dependent Fracture
Mechanics, TDFM) จะใช้กบั กรณีท่กี ารเสียรูปบริเวณปลายรอยร้าว
ขึ้นกับอัตราเร็ว ของการเสียรูป (rate of deformation) เช่นการคืบ
(creep) เป็ นต้น
ในงานวิจยั นี้เนื่องจากแผ่นPZTเป็ นเซรามิกส์ดงั นัน้ จะใช้ทฤษฎี
LEFM ในการวิเคราะห์โดยพิจารณาพารามิเตอร์ทป่ี ลายรอยร้าวในกรณี
นี้เรียกว่าตัวประกอบความเข้มของความเค้น (stress intensity factor,
K) ซึง่ จะสามารถบอกความรุนแรงของรอยร้าวได้จากขนาดของรอยร้าว
ความเค้น ที่ป ลายรอยร้า วและรูป ร่ า งของรอยร้า วอนึ่ ง จะถือ ว่ า วัส ดุ
สามารถต้านทานการแตกร้าวได้ตราบเท่าที่ค่า K ยังมีค่าต่ ากว่าค่ า
วิกฤตKc ซึ่งถือเป็ นคุณสมบัตวิ สั ดุเรียกว่าความต้านทานการแตกร้าว
(fracture toughness)ทิศทางของภาระทีก่ ระทากับชิ้นส่ว นทีม่ รี อยร้าว
จะเกิดขึน้ ในโหมดใดโหมดหนึ่งหรือผสมกันใน 3 โหมดดังนี้
โหมดที่ 1 เป็ นโหมดเปิ ด (opening mode, Mode I)
โหมดที่ 2 เป็ นโหมดเฉือนบนระนาบ (sliding mode, Mode II)
โหมดที่ 3 เป็ นโหมดเฉือนนอกระนาบ (tearing mode, Mode III)
โดยตัวประกอบความเข้มของความเค้นของแต่ละโหมดจะแทนด้วยKI
KII และKIII ตามลาดับรูปที่ 2.1 แสดงลักษณะการเสียรูปของรอยร้าว
เนื่องจากแรงภายนอกทัง้ สามโหมด

ปรากฏการณ์ เ พีย โซอิเล็กทริกเกิด จากความไม่ส มมาตรใน
หน่ ว ยเซลล์ (Unit cell) ของระบบผลึก (Lattice) ในวัส ดุทาให้เกิด
ขัว้ ไฟฟ้ าขึ้นสองขัว้ เมื่อใส่ภาระทางกล (Mechanical load) เข้าไปใน
วัส ดุด ัง กล่ า วจะเกิดกระแสไฟฟ้ า ขึ้น ได้โ ดยแรงกดหรือ แรงดึง จะได้
ทิศทางของกระแสไฟฟ้ าตรงข้ามกันในทางกลับกันถ้าใส่กระแสไฟฟ้ า
เข้า ไปในผลึกหรือ วัส ดุนัน้ จะเกิดการยืด หรือ หดตัว ตามทิศ ทางของ
กระแสไฟฟ้ าอาจกล่าวโดยย่อว่าปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกทาให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงพลังงานกลไปเป็ นพลังงานไฟฟ้ าและเปลีย่ นแปลง
พลังงานไฟฟ้ ามาเป็ นพลังงานกลในรูปของความเครียดหรือการเปลีย่ น
ขนาดด้วยพฤติกรรมของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกดังกล่าวนักวิจยั และนัก
ประดิษฐ์จงึ นามาประยุกต์ใช้ในการตรวจรู้หรือควบคุมการเสียรูปของ
โครงสร้ า งต่ า งๆกล่ า วคือ ถ้ า ใช้ เ ป็ นตัว ตรวจรู้ จ ะสามารถรู้ร ะยะที่
โครงสร้า งเคลื่อ นที่ห รือ เสีย รู ป ไปได้ จ ากทิศ ทางและปริม าณของ
กระแสไฟฟ้ าทีว่ ดั ได้ในขณะเดียวกันถ้าป้ อนกระแสไฟฟ้ าด้วยทิศทาง
และขนาดทีอ่ อกแบบไว้การยืดหรือ หดตัวของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกจะ
ทาให้โครงสร้างที่มนั ติดตัง้ อยู่เสีย รูปหรือ เคลื่อนตัวไปในทิศ ทางและ
ขนาดทีต่ อ้ งการได้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์กใ็ ช้ประโยชน์จากพฤติกรรม
ของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกนี้ในการควบคุมการเคลื่อนทีข่ องแขนแอคชูเอ
เตอร์และตาแหน่งของหัวอ่านและเขียนในทานองเดียวกันรูปที่ 1.1เป็ น
ตัว อย่ างของต าแหน่ งที่ติดตัง้ แผ่ น PZT บริเวณแขนแอคชูเอเตอร์
ฮาร์ดดิสก์ต่างยีห่ อ้ หรือต่างรุ่นอาจมีลกั ษณะและขนาดของแผ่น PZT ที่
แตกต่างไปจากนี้ได้

รูปที1่ .1ตัวอย่างตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ แผ่นPZT
ในกระบวนการผลิต ฮาร์ดดิส ก์มกี ารประกอบชิ้น ส่ วนต่ าง ๆ
เข้าด้ว ยกัน ซึ่งที่ผ่ านมาพบว่า เกิดการแตกร้าวของแผ่ น PZT ใน
กระบวนการผลิต ทาให้เกิดชิ้นงานเสียเป็ นจานวนมากความเสียหายที่
แผ่ น เพี ย โซอิ เ ล็ ก ทริก จะตรวจสอบพบได้ ใ นขัน้ ตอนท้ า ยๆของ
กระบวนการผลิตโดยจะพบรอยร้าวบนแผ่น PZT ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่าเห็นรอยร้าวเป็ นเส้นผ่าแผ่น PZT ตามขวางซึ่งอาจจะเฉียง
น้อยหรือค่อนข้างมากก็ได้หรือโดยการใช้เครื่องสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไม
โครสโคป(Scanning Electron Microscope, SEM) จะสามารถขยาย
ภาพรอยร้าวขึ้น มาได้ดงั แสดงในรูปที่ 1.2ซึ่งก็ยงั ไม่ส ามารถคาดเดา
สาเหตุของความเสียหายจากการมองรอยร้าวได้

รูปที่ 1.2รอยร้าวทีข่ ยายขึน้ 300เท่าและ 3000เท่าตามลาดับ
2) ทฤษฎี

รูปที2่ .1 โหมดพืน้ ฐานของการเสียรูปของรอยร้าว [3]
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โดยทัวไปตั
่ วประกอบความเข้มของความเค้นจะสัมพันธ์กบั
ความเค้นทีม่ ากระทาและความยาวของรอยร้าวตามสมการทีอ่ ยู่ในรูป
(2.1)
K  FS a
เมือ่
F เป็ นฟั งก์ชนั ไร้หน่วยขึน้ กับรูปร่างและลักษณะของภาระที่
กระทาและยังขึน้ กับอัตราส่วนความยาวรอยร้าวต่อขนาดของชิน้ ส่วน
เช่นอาจเป็ นความกว้างของชิน้ ส่วนหรือครึง่ หนึ่งของความกว้างb S
เป็ นความเค้นเฉลีย่ บนหน้าตัดโดยคิดเสมือนว่าไม่มรี อยร้าวอยู่
a เป็ นความยาวรอยร้าว

เป็ นวงรีแล้วแคบไปเรือ่ ยๆจนลู่เข้าสู่เส้นตรง) ค่าคุณสมบัตขิ องวัสดุและ
ระยะห่างระหว่างรอยร้าวกับรอยต่อของสองวัสดุงานวิจยั นี้อาจนามาใช้
เปรียบเทียบกับผลการคานวณค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้น
โดยโปรแกรมANSYS ได้
Melikayeva และคณะ [6] ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ทจ่ี ะ
เสีย หายของวัส ดุ ส องชนิ ด ที่บ ริเ วณรอยต่ อ ซึ่ง ท าจากเซรามิก ส์บ น
พื้นฐานของกลศาสตร์การแตกร้าวโดยใช้วธิ ีWeibull เนื่องจากว่าเซรา
มิกส์เป็ น วัส ดุ เปราะท าให้เ หมาะสมที่จ ะใช้ทฤษฎีข องWeibull มา
วิเคราะห์เพื่อ หาความเชื่อ มันในความแข็
่
งแรงหรือ ในทางกลับกันคือ
ความเป็ น ไปได้ท่รี อยต่ อ จะเกิดความเสีย หายงานวิจยั นี้พ บว่าความ
เป็ นไปได้ทร่ี อยต่อจะเสียหายเป็ นฟั งก์ชนั ของสภาวะโหมดผสมทีป่ ลาย
รอยร้าวโดยพารามิเตอร์ในสมการการกระจายของWeibull จะต้องหา
จากการทดลองสาหรับวัสดุแต่ละคู่ทจ่ี ะนามาเชือ่ มติดกัน
Ploypech และคณะ [7] ทาการศึกษาการเกิดรอยร้าวและ
การเติบ โตของรอยร้า วของวัส ดุ เ คลือ บผิว กัล วาไนซ์ (galvanized
coatings) จุ่มร้อนที4่ 50C รับภาระดัดโดยการทดลองและเทียบผลกับ
การจาลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ช้นิ ทดสอบเป็ นวัสดุผสมสามเฟสเรียง
ทับกันเป็ นสามชัน้ ทาการทดลองโดยกดชิ้นทดสอบแบบดัดสีจ่ ุด (fourpoint bending) พบว่ารอยร้าวจะเกิดในผิว นอกสุ ดของด้านนู น แล้ว
ค่อยๆเติบโตเข้าไปในอีกสองเฟสในลักษณะที่เป็ นฟั งก์ชนั ของมุมดัด
การเพิม่ ความหนาของชัน้ เฟสตรงกลางช่วยลดค่าตัวประกอบความเข้ม
ของความเค้นวิกฤตได้ช้นิ ทดสอบมีความต้านทานการแตกร้าวดีขน้ึ ผล
ของไฟไนต์เอลิเมนต์สอดคล้องกับผลการทดลองทาให้มนใจในผลลั
ั่
พธ์
ทีไ่ ด้จากงานวิจยั นี้ยงิ่ ขึน้ ข้อสังเกตหนึ่งก็คอื รอยร้าวจะเริม่ ปรากฏในชิ้น
ทดสอบทางฝั ง่ ผิวทีเ่ กิดความเค้นดัดเป็ นบวก
Li และคณะ [8] ทาการศึกษาลักษณะการแตกร้าวที่ขน้ึ ต่อ
ความหนาของผิวเซรามิกส์ทเ่ี คลือบบนวัสดุฐานอัลลอยในการทดลองจะ
เตรียมชิน้ ทดสอบโดยการเคลือบผิวอัลลอยด้วยเซรามิกส์ทม่ี คี วามหนา
ไม่เท่ากันสังเกตการเกิดขึ้นของรอยร้าวและลักษณะการแตกร้าวโดย
การทดสอบแบบดัดสามจุด (three-point bending) จากผลการทดลอง
พบว่าโหมดการแตกร้าวจะแตกต่างกันสาหรับชิ้นตัวอย่างทีเ่ คลือบผิว
หนาน้อยหรือมากไม่เท่ากันถ้าเคลือบผิวบางกว่า 200ไมโครเมตรรอย
ร้าวจะเกิดขึน้ ในส่วนของผิวเคลือบมีลกั ษณะตัง้ ฉากกับรอยต่อของเซรา
มิกส์กบั อัลลอยในขณะทีเ่ มือ่ ผิวเคลือบหนามากกว่า 300ไมโครเมตรจะ
เกิดรอยร้าวที่รอยต่อของวัสดุทงั ้ สองผู้วจิ ยั ทาการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี
บนพื้นฐานของแบบจาลองการแยกชัน้ (delamination model) พบว่า
ความหนาวิกฤตมีค่าเป็ น255ไมโครเมตรซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลอง
นอกจากนี้ยงั มีการจาลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับผิว เคลือบที่ม ี
ความหนาต่างๆโดยใช้แบบจาลองโซนโคฮีซฟิ (cohesive zone model)
ทีร่ อยต่อพบว่าผลจากวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์สอดคล้องกับผลการทดลอง
เป็ นอย่างดีจากการศึกษานี้สรุปได้ว่าโหมดของการแตกร้าวขึน้ กับความ
หนาของผิว ที่เคลือ บและความหนาวิกฤตจะขึ้น กับคุ ณสมบัติข องผิว
เคลือ บและคุ ณสมบัติท่บี ริเ วณรอยต่ อ เช่ น โมดูล สั ของความยืดหยุ่ น
ความแข็งแรงของรอยต่อและพลังงานการแตกร้าว

2.2) วิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
โดยทัวไปในการวิ
่
เ คราะห์ปั ญ หาทางกลศาสตร์ข องแข็ง
จะต้ อ งแก้ ร ะบบสมการหรื อ ความสั ม พั น ธ์ 3ชุ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
ประกอบด้วยสมการสมดุล3สมการความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียด
6สมการและความสัมพันธ์ความเครียด-ระยะเคลื่อนตัวอีก6สมการการ
แก้ระบบสมการเหล่า นี้ในปั ญหาที่มรี ูปร่างซับซ้อนหรือมีความไม่เชิง
เส้น จะทาได้ย ากลาบากหรือ อาจทาไม่ไ ด้เลยจึงจาเป็ น ต้องใช้ว ิธีเชิง
ตัวเลขมาช่วยแก้ปัญหาวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ก็จดั อยู่ในกลุ่มของวิธเี ชิง
ตัวเลขซึ่งโดยหลักการแล้วเป็ นการเปลี่ยนระบบสมการเชิงอนุ พนั ธ์ท่ี
ควบคุมปั ญหาที่จะวิเคราะห์ให้กลายเป็ น ระบบสมการพีช คณิต ซึ่งจะ
สามารถแก้ส มการและหาคาตอบโดยประมาณได้ในรูปของเมทริกซ์
นอกจากนี้แล้วยังต้องแบ่งโดเมนของปั ญหาออกเป็ นเอลิเมนต์ย่อยๆดัง
แสดงในรูปที2่ .2แล้วสร้างสมการของแต่ละเอลิเมนต์ขน้ึ มาตามหลักการ
ข้างต้น จากนัน้ จึงทาการประกอบสมการย่อ ยของแต่ล ะเอลิเมนต์เข้า
ด้วยกันเป็ นระบบสมการเมือ่ ทาการแทนค่าทีข่ อบและแรงภายนอกทีม่ า
กระทาก็จะสามารถแก้ระบบสมการเพื่อหาตัวแปรไม่รู้ค่าทีต่ ้องการได้
และใช้ตวั แปรที่ห าได้ในเบื้อ งต้ น ไปหาตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้อ งต่อ ไป
กระบวนการทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้กระทาได้โดยอาศัยการประมวลผลของ
เครื่อ งคอมพิว เตอร์โ ดยงานวิจ ัย นี้ จ ะใช้โ ปรแกรมไฟไนต์ เ อลิเ มนต์
ANSYS ในการดาเนินการ

รู ป ที่2.2ตัว อย่ า งการแบ่ ง เอลิเ มนต์ บ นชิ้น ทดสอบที่ม ีร อยร้า วโดย
พิจารณาเพียงครึง่ เดียว [4]
2.3) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Noda และคณะ [5] ทาการวิเคราะห์ตวั ประกอบความเข้ม
ของความเค้ น แบบไร้ ห น่ ว ยที่ ร อยร้ า วรู ป วงรี ใ นวั ส ดุ ส องชนิ ด
(bimaterial) โดยระนาบของรอยร้าวขนานกับรอยต่อของวัสดุงานวิจยั นี้
ใช้ว ิธีเ ชิง วิเคราะห์ (analytical method) โดยสร้า งสมการเอกฐาน
(Singular integral equation) ของวิธแี รงวัตถุ (body force method)
[2] และนาเสนอเทคนิคการจัดการกับสมการฟั งก์ชนั ความหนาแน่นของ
แรงวัต ถุ ซ่ึงจะแสดงสนามความเค้น เนื่อ งจากรอยร้าวรูปวงรีในวัต ถุ
ขนาดไม่จากัดสุดท้ายได้ค่าของตัวประกอบความเข้มของความเค้นแบบ
ไร้หน่ วยจากการปรับเปลีย่ นอัตราส่วนมิตขิ องรอยร้าว (จากวงกลมไป
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3) การวิ เคราะห์ความเสี ยหายของแผ่นเพี ยโซอิ เล็กทริ กที่ ติดบน
คานโดยวิ ธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
3.1) ขันตอนการด
้
าเนิ นงานวิ จยั
ในการวิเคราะห์ปัญหาจะสมมุตใิ ห้แผ่นเพียโซอิเล็กทริกติด
อยู่บนคานยืน่ หน้าตัดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าและมีโมเมนต์กระทาดังแสดงในรูป
ที3่ .1 สมมุตริ อยร้าวเริม่ ต้นอยู่ทผ่ี วิ ของแผ่น PZT โดยจะศึกษาผลของ
ตาแหน่ งของรอยร้าวที่เริม่ จากติดอยู่ตรงกลางแผ่น PZT ในลักษณะ
ขวางกับแนวยาวของคานแล้ว เลื่อ นรอยร้าวดังกล่าวไปทางขอบของ
แผ่นPZT ให้ได้ตาแหน่ งทัง้ หมด4 ตาแหน่ งดังแสดงในรูปที่3.2 จากนัน้
ให้ทาเช่นเดิมโดยเปลีย่ นตาแหน่ งของแผ่น PZT ไป3 ตาแหน่ งในการ
วิเคราะห์ในแต่ละกรณีจะปรับตัวแปรคืออัตราส่วนขนาดของรอยร้าว
ด้วยดังแสดงในรูปที3่ .3 อนึ่งการวิเคราะห์จะทาโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์
เอลิเมนต์ANSYSในส่วนของโปรแกรมANSYS นัน้ ช่วงแรกจะต้องลอง
สร้างเมช (Mesh) แล้วปรับเปลีย่ นจานวนเมชหรือขนาดของเอลิเมนต์
ในชิ้น งานหรือขนาดของโซนรอยร้าวว่ามีผ ลต่ อความถูกต้อ งในการ
คานวณอย่างไรบ้างหลังจากนัน้ จึงคานวณผลจากโปรแกรมแล้วทาการ
วิเคราะห์และสรุปผล

3.2) ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ด้วยโปรแกรมANSYS
3.2.1 วาดรูปปั ญหา ดังแสดงในรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 คานหน้าตัดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า และแผ่น PZT
3.2.2 กาหนดชนิดของวัสดุให้กบั คานและแผ่น PZT ดัง
แสดงในรูปที่ 3.5 และ 3.6 ตามลาดับ

รูปที่ 3.5 การกาหนดชนิดของวัสดุให้กบั คาน

รูปที3่ .1 แบบจาลองของคานและแผ่นPZT พร้อมเงือ่ นไขขอบและภาระ

รูปที่ 3.6 การกาหนดชนิดของวัสดุให้กบั แผ่น PZT
3.2.3 กาหนดพิกดั ใหญ่ และพิกดั รอง โดยพิกดั ใหญ่จะเป็ น
พิก ัด อ้ า งอิง ส าหรับ ระบุ ต าแหน่ ง และขนาดของคานและแผ่ น PZT
ในขณะทีพ่ กิ ดั รองจะใช้ระบุตาแหน่งของรอยร้าว ดังแสดงในรูปที่ 3.7

รูปที3่ .2 ตาแหน่งของรอยร้าว

รูปที3่ .3 ลักษณะของรอยร้าวทีผ่ วิ และการกาหนดขนาด
รูปที่ 3.7 พิกดั ใหญ่และพิกดั รอง
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3.2.4 สร้างเมช และกาหนดตาแหน่ งและขนาดของรอยร้าว
ดังแสดงในรูปที่ 3.8

รูปที่ 4.11 ค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นกรณีแผ่น PZT อยู่ใน
ตาแหน่งที่ 3 และรอยร้าวอยู่ในตาแหน่งที่ 3

รูปที่ 3.8 การสร้างเมช และกาหนดตาแหน่งของรอยร้าว
3.2.5 กาหนดเงื่อ นไขขอบเขต และภาระ ดังแสดงในรูปที่
3.9

4.2)ผลของการเปลี่ยนตาแหน่ งของรอยร้าว
พิจารณาค่าK1 เมือ่ เปลีย่ นตาแหน่ งของรอยร้าวโดยขนาด
ของรอยร้าวทีเ่ ลือกมาแสดงมีสองค่าคือ a/b = 0.1 และ0.5 ทีต่ าแหน่ ง
PZT ทัง้ สามตาแหน่งจะเห็นได้ว่าค่าK1 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ ตาแหน่ ง
ของรอยร้าวเข้าใกล้ขอบของแผ่นPZT เป็ นเช่นนี้ทุกผลการคานวณ

รูปที่ 3.9 การกาหนดเงือ่ นไขขอบเขต และภาระทีก่ ระทา
3.2.6 เลือกผลทีต่ อ้ งการให้โปรแกรมคานวณ ดังแสดงในรูป
ที่ 3.10

รูปที4่ .13 ค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นกรณีแผ่น PZT อยู่ใน
ตาแหน่งที1่ และa/b = 0.1

รูปที่ 3.10 ผลการคานวณที่ต้องเลือกให้โปรแกรมคานวณและแสดง
ออกมา
3.2.7 ทาการคานวณ แล้วนาผลไปวิเคราะห์ต่อไป
4) ผลและการวิ เคราะห์ผล
4.1)ผลของอัตราส่วนขนาดของรอยร้าว (a/b)
จากการพล็อตกราฟของค่าตัวประกอบความเข้มของความ
เค้นโดยปรับเปลีย่ นอัตราส่วนขนาดของรอยร้าว 5 ค่าคือ 0.1 0.3 0.5
0.7 และ 1 โดยรูปที่ 4แผ่นเพีย โซอิเล็กทริกจะอยู่ในต าแหน่ งที่ 1 2
และ 3 ตามลาดับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า K1 ทีป่ ลายรอยร้าวจะมีค่ามากขึ้น
ตามค่าa/b ทีไ่ ม่เกิน 0.5 หากค่าa/b มีค่าเกิน 0.5 แล้วจะไม่สามารถ
บอกความสัมพันธ์ระหว่างค่าa/b กับค่าK1 ทีต่ าแหน่ งต่างๆของปลาย
รอยร้าวได้อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะค่า K1 สูงสุดจะพบว่าเมื่อ
a/b มีค่าเพิม่ ขึน้ ค่าK1 สูงสุดจะเพิม่ ขึน้ ตาม

รูปที่ 1.44 ค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้น กรณีแผ่น PZT อยู่ใน
ตาแหน่งที่ 1 และ a/b = 0.5
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4.3)ผลของการเปลี่ยนตาแหน่ งของแผ่นPZT
เมือ่ ให้ค่าa/b คงทีแ่ ล้วเปลีย่ นตาแหน่งPZT บนคานค่าK1 จะ
มีค่ า ใกล้เ คีย งกัน จนแทบไม่เ ห็น ความแตกต่ า งแสดงว่ า การเปลี่ย น
ตาแหน่ งแผ่น PZT ในกรณีคานยื่นขนาดหน้าตัดคงที่และมีภาระเป็ น
โมเมนต์ดดั เพียงอย่างเดียวไม่ส่งผลต่อความเสียหาย

โดยปรับเปลี่ยนตาแหน่ งที่แรงกระทาบนผิวบนของคานซึ่งในกรณีน้ี
จะต้องสังให้
่ โปรแกรมแสดงผลการคานวณK2และK3ออกมาด้วยเพราะ
จะเป็ นแบบโหมดผสม (Mixed mode)
5.2.3ควรวิเคราะห์กรณีทร่ี อยร้าวเอียงทามุมต่างๆ
5.2.4ควรวิเคราะห์เพิม่ เติมในระดับคริสตัล
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษัท เอชจีเอสที(HGST)จากัด สาหรับข้อมูล ที่
เกี่ย วข้อ งกับ กระบวนการผลิต และประกอบ ฮาร์ด ดิส ก์ ไ ดร์ฟ ในการ
ศึกษาวิจยั นี้

ขอขอบคุ ณคุณ สุธโี อฬารฤทธินัน ท์จากศูน ย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (ศว.) สาหรับคาแนะนาด้านการวิเคราะห์ โดยวิธไี ฟ
ไนต์เอลิเมนต์
เอกสารอ้างอิ ง

รูปที่4.21 ค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นเมือ่ เปลีย่ นตาแหน่ ง
แผ่นเพียโซอิเล็กทริกกรณีa/b = 0.5 และรอยร้าวอยู่ตาแหน่งที1่

[1]
[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

รูปที่4.22 ค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นเมือ่ เปลีย่ นตาแหน่ ง
แผ่นเพียโซอิเล็กทริกกรณีa/b = 0.5 และรอยร้าวอยู่ตาแหน่งที3่

[7]

5) สรุปผลการวิ จยั
5.1) สรุปผล
จากผลการคานวณดังแสดงในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วน
ขนาดของรอยร้าวและตาแหน่งของรอยร้าวมีผลต่อค่าตัวประกอบความ
เข้มของความเค้นอย่างมีนยั สาคัญโดยเมือ่ อัตราส่วนขนาดของรอยร้าว
เพิม่ ขึน้ ค่าK1 สูงสุดจะเพิม่ ขึน้ ตามและหากตาแหน่ งของรอยร้าวยิง่ ใกล้
ขอบค่าK1 ยิง่ เพิม่ มากขึน้ ในขณะทีต่ าแหน่งของแผ่นเพียโซไม่ส่งผลต่อ
ค่าK1 ทัง้ นี้ขอ้ สรุปนี้อยู่ภายใต้เงือ่ นไขทีค่ านยืน่ มีหน้าตัดสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
คงที่ตลอดความยาวและภาระที่กระทามีเพียงโมเมนต์ดดั ที่กระทาใน
ลักษณะเปิ ดรอยร้าวให้แยกออกในโหมดที1่

[8]

5.2)ข้อเสนอแนะ
5.2.1เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงกับปั ญหาจริงมาก
ขึ้น ควรทาการคานวณในกรณีท่คี านมีห น้ าตัดไม่ค งที่กล่ าวคือ ความ
กว้างของคานจะลดลงจากปลายทีย่ ดึ แน่นไปยังปลายอิสระ
5.2.2ควรปรับเปลีย่ นภาระเป็ นแรงเดีย่ วกระทาในแนวขวาง
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย นี้ น าเสนอการวิเ คราะห์ แ ละการท านายสภาพ คล่ อ ง
การจราจรด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบถดถอยอัตโนมัตไิ ม่เป็ น
เชิงเส้นร่วมกับข้อมูลอินพุตภายนอก (NARX) โดยมีการแบ่งการกาหนดค่า
ในการเรียนรูข้ องโครงข่ายประสาทเทียมเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกการกาหนดค่า
ดีเลย์เท่ากับ 2 และส่วนทีส่ องค่าดีเลย์เท่ากับ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
และหาค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการนาไปสร้างแบบจาลอง NARX โดยอาศัย
การใช้ขอ้ มูลจาลองทีส่ ร้างมาจากสมการแม็กกี้กลาสมีความผันผวนเหมือน
สภาพคล่องการจราจร จานวน 1000 ชุดข้อมูลและนาข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ผลลัพ ธ์ด้ ว ยแบบจ าลอง NARXโดยสามารถน าไปพัฒ นาต่ อ ในการท า
แอพพลิเ คชันหรื
่ อเว็บ แอพพลิเคชันที
่ ่ใ ช้ในกรุง เทพมหานครได้ต่ อไปใน
อนาคต
คาสาคัญ : การวิเคราะห์, การทานาย, สภาพคล่องการจราจร,สมการแม็
กกีก้ ลาส, NARX

เป็ นเวลานาน ทาให้ผคู้ นเริม่ หันมาหลีกเลีย่ งเส้นทางทีม่ กี ารจราจรหนาแน่ น
แต่ทว่าก็ไม่สามารถคาดการได้อย่างถูกต้องเสมอไปแม้จะใช้แอพพลิเคชันที
่ ่
มีในปั จจุบนั เพื่อดูขอ้ มูลการจราจร ณ เวลานัน้ ๆ เนื่องแอพพลิเคชันยั
่ งไม่
สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยาทีต่ อบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ประกอบกับตัวแอพพลิเคชันยั
่ งไม่สามารถทานายผลการจราจรล่วงหน้าได้
ท าให้ ผู้ วิ จ ัย มี แ นวคิ ด ที่ จ ะริ เ ริ่ม ในการท าระบบวิ เ คราะห์ ส ภาพคล่ อ ง
การจราจรทีม่ คี วามแม่นยาขึน้ และการทานายผลสภาพคล่องการจราจรโดย
การนา NARX มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
คล่องการจราจร เพื่อให้คนทีใ่ ช้ชวี ติ ในเมืองหลวงสามารถรูล้ ่วงหน้าถึงสภาพ
การจราจรและวางการเดิน ทาง หรือ หลีก เลี่ย งเส้ น ทางที่แ ออัด ได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง
งานวิจยั นี้ ได้ทาการเปรียบเทียบผลลัพ ธ์จากการทานายสภาพ
คล่องการจราจรด้วยการกาหนดค่าในการเรียนรูข้ องโครงข่ายประสาทเทียม
ที่ต่างกัน ออกไป เพื่อเปรียบเทีย บและหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการสร้า ง
แบบจาลอง NARX โดยจาลองข้อมูลสภาพการจราจรขึน้ มาจากสมการแม็
กกีก้ ลาสทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน เพื่อนาไปใช้ในการทาแอพพลิเคชันหรื
่ อเว็บ
แอพพลิเคชันต่
่ อไปในอนาคต

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

2)ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1)สมการแม็กกีก้ ลาส
สมการแม็กกี้กลาสเป็ นสมการดิฟเฟอเรนเชียลทีไ่ ม่เป็ นเชิงเส้น
โดยมีค่าหน่ วงเวลาสมการแม็กกี้กลาสจะแสดงช่วงของเวลาและสัญญาณ
อลวนซึง่ เหมาะแก่การนามาใช้ในการจาลองข้อมูลทีม่ คี วามผันผวน ไม่เป็ น
เชิงเส้น ดัง รูปที่ 1 โดยในงานวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้ก ับ การจาลองข้อมูล สภาพ
การจราจรสมการแม็กกีก้ ลาสสามารถเขียนได้ดงั สมการที่ 1

1)ที่มาและความสาคัญ
เมื่ อ ปี 2559
ที่ ผ่ า นมาจากผลส ารวจสภาพการจราจร
กรุงเทพมหานครเป็ นอันดับที่ 1 ทีม่ กี ารจราจรติดขัดทีส่ ุดในโลก[1]แต่วิถี
ชีวติ ในกรุงเทพมหาครกลับมีความเร่งรีบในการเดินทางเป็ นอย่างมาก อีกทัง้
ปั ญหาสภาพการจราจรภายในกรุงเทพมหานครที่ยงั ไม่ได้รบั การแก้ไขมา
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3)วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1) สร้างข้อมูลจาลอง
ใช้ส มการแม็ก กี้ก ลาสในการสร้า งข้อ มูล จ าลอง เพื่อใช้ใ นการ
ฝึ กสอนโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ตวั สมการ (1) ในสร้างข้อมูลจาลอง
ด้วยวิธ4ี th-Order Runge-Kutta ด้วยการกาหนดค่า Step Size เท่ากับ 1
และ 𝑑 เท่ากับ 17 ข้อมูลทีจ่ าลองทัง้ หมดจานวน 1000 ชุด ค่าเริม่ ต้นเท่ากับ
1.2 ผลลัพธ์ทไ่ี ด้การจาลองข้อมูลจากสมการแม็กกีก้ ลาส ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลทีส่ ร้างจากสมการแม็กกีก้ ลาส

2.2)แบบจาลอง NARX
โครงข่า ยประสาทเทีย มเป็ น โมเดลทางคณิ ต ศาสตร์ท่ใี ช้ใ นการ
ประมวลผลสารสนเทศด้ ว ยการค านวณด้ ว ยเทคนิ ค คอนเนคชัน นิ ส
(Connectionist) ที่เ ลียนแบบมาจากสมองของมนุ ษ ย์ ส่ ว น NARX เป็ น
โครงข่ายประสาทเทียมชนิดหนึ่ง ทีใ่ ช้ขอ้ มูลเชิงเวลาโดยอาศัยข้อมูลอินพุต
ภายนอกในการเรีย นรู้ของโครงข่ายประสาทเทีย มซึ่ง สามารถป้ อนกลับ
ข้อมูลทีไ่ ด้เพิม่ ความแม่นยาในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม และ
สามารถใช้ทานายข้อมูลในอนาคตได้อย่างแม่นยา

รูปที่ 3 ข้อมูลจาลอง 1000 ชุด ทีไ่ ด้จากสมการแม็กกีก้ ลาส

3.2) ฝึกสอนแบบจาลอง NARX
การฝึ ก สอนแบบจาลอง NARX จะเกี่ย วกับ ในการก าหนดค่ า
น้ าหนักทีเ่ หมาะสม (Weight) รวมถึงโครงข่ายประสาทเทียมทีม่ คี ่าชัน้ แฝง
(Number of Hidden Neurons) อินพุต (Input) และดีเลย์ (Number of
Delays)เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ุด ในงานวิจยั นี้ นาข้อมูลจาลองที่ได้ท่จี าก
สมการแม็กกีก้ ลาสมาป้ อนให้กบั แบบจาลองNARX ผ่านโปรแกรม MATLAB
ด้วยชุดคาสังของ
่
Neural Network Time Series Tool โดยแบ่งข้อมูลจาลอง
ออกเป็ น 3 ชุด ชุดแรกใช้ในการฝึ กสอนโครงข่ายประสาทเทียม (Training)
จานวน 70 เปอร์เซ็นต์ ชุดทีส่ องใช้ในการตรวจสอบ (Validation) จานวน 15
เปอร์เซ็นต์ ชุดทีส่ ามใช้ในการทดสอบผล (Testing) จานวน 15 เปอร์เซ็นต์
โครงสร้างแบบจาลอง NARX ทีไ่ ด้จะเป็ นดังรูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 2 โครงสร้าง NARX แบบ Closed Loop

2.3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
NARX เป็ นเทคนิคที่มปี ระโยชน์ในการคาดการณ์ข้อมูล จึง มี
งานวิจยั ที่นา NARX ไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ทัง้ ด้านการคมนาคม
ด้า นพลัง งาน ด้ า นสิ่ง แวดล้ อม รวมถึง ด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละด้ า นอื่น ๆ
งานวิจยั ทางด้านคมนาคมของคุณ Lejla Banjanović-Mehmedovićและ
คณะ[2]ได้นา NARX ไปพัฒนาระบบการขนส่งอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความ
คล่องตัวของการจราจร ผลจากการนา NARX ไปใช้กบั ระบบทาให้ระบบมี
ความแม่นยาทีส่ ูงขึน้ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุณ Anita Thakur [3] และคณะ ได้
นา NARX ไปใช้กบั การคาดการราคาน้ ามันเพื่อกาหนดการผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บ ริโ ภคได้อย่ า งเหมาะสม ด้า นพลัง งานมีก ารน าไป
ประยุกต์ใช้ในหลายงานวิจยั เช่น คุณ Lidong Zhang และคณะ [4] ได้นา
NARX ในการทานายการใช้พลังงานของกังหันลมแนวแกนนอนได้อย่าง
แม่นยาหรือ คุณ A.G.R. Vaz และคณะ [5] ได้ใช้ NARX ในการประเมินผล
ของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเมืองยูเทรกซ์และบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
ผลิตให้พยี งพอแก่การใช้งานและสามารถทานายผลการใช้งานล่วงหน้าได้
มากกว่ า 15 นาที อีก ทัง้ งานวิจ ัย ของคุ ณ Yang ChunshanและLi
Xiaofeng[6] ที่ศึก ษาเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ข องเหมือ งข้อมู ล กับ การใช้
NARX ในการทานายการใช้ไฟฟ้ าของจีน ทาให้สามารถแบ่งแยกประเภท
ข้อมูลที่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการทานายอย่างชัดเจนและทานายผลลัพธ์ได้
อย่างแม่นยายิ่งขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการจะนา NARX ไปใช้ต้องมีขอ้ มูล
อินพุตทีถ่ ูกต้องและการกาหนดค่าทีเ่ หมาะสม

รูปที่ 4โครงสร้างของแบบจาลอง NARX แบบ Close Loop

รูปที่ 5 โครงสร้างของแบบจาลอง NARX แบบ Predict 1 Step Ahead

ค่าผิดพลาดเฉลี่ยกาลังสอง (Mean Square Error : MSE) จะถูก
ใช้ในการวัดค่าความแม่นยาของ NARX ดังสมการที่ (2)
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4) ผลการวิ จยั
ผลลัพธ์แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามการกาหนดค่าดีเลย์ กลุ่มแรกใช้
ค่าดีเลย์เท่ากับ 2 และกลุ่มทีส่ องใช้ค่าดีเลย์เท่ากับ 4โดยรูปที่ 67 และ 8จะ
แสดงความถูก ต้องของการท านายด้ว ยค่ า ดีเ ลย์ท่ตี ่ า งกัน แต่ ค่ า ชัน้ แฝง
เท่ากับ 10

ข) กราฟแสดงความแม่นยาการทานายโดยใช้ดเี ลย์เท่ากับ 4
รูปที7่ ผลลัพธ์ความแม่นยาของแบบจาลอง NARX
ก) กราฟแสดงการทานายโดยใช้ดเี ลย์เท่ากับ 2

ก) ความผิดพลาดของค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ดเี ลย์เท่ากับ 2
ข) กราฟแสดงการทานายโดยใช้ดเี ลย์เท่ากับ 4
รูปที6่ ผลลัพธ์เชิงเวลาข้อมูลของแบบจาลอง NARX

ก) ความผิดพลาดของค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ดเี ลย์เท่ากับ 4
รูปที8่ ความผิดพลาดของค่าสหสัมพันธ์ขอ้ มูลของแบบจาลอง NARX

ตารางที่ 1 สรุปผล MSE ทีไ่ ด้จากการประมวลผลผ่านแบบจาลอง
NARX ด้วยค่าดีเลย์และค่าชัน้ แฝงของโครงข่ายประสาทเทียมทีแ่ ตกต่างกัน
ก) กราฟแสดงความแม่นยาการทานายโดยใช้ดเี ลย์เท่ากับ 2
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ตารางที่ 1 สรุปผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการประมวลผลด้วย NARX
Number of
Delays

2

4

Number of Hidden
Neurons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[4] Lidong Zhang, Lijiao Ma, Kang Li, Shaojun Gan, Juan Yan,
Xiandong Xu, Mingliang Zhu, Weiwei Li, “NARX models for
predicting power consumption of a horizontal axis wind turbine”,
2016 UKACC 11th International Conference on Control
(CONTROL), pp. 1 – 5, 2016
[5] A.G.R. Vaz, B. Elsinga, W.G.J.H.M. van Sark and M.C. Brito, "An
artificial neural network to assess the impact of neighbouring
photovoltaic systems in power forecasting in Utrecht, the
Netherlands", Journal, Volume 85, pp.631 - 641, 2016
[6] Yang Chunshan and Li Xiaofeng, “Study and Application of Data
Mining and NARX Neural Networks in Load Forecasting”, 2015
4th International Conference on Computer Science and Network
Technology (ICCSNT 2015), pp. 360 – 364, 2015

MSE
0.00123
3.81e-05
8.64e-06
6.60e-06
7.29e-06
7.80e-06
4.70e-06
8.57e-06
1.88e-06
6.11e-06
0.0012
2.50e-05
6.69e-06
5.31e-06
6.28e-07
5.96e-07
2.69e-06
5.15e-06
4.25e-06
6.51e-06

5) สรุปผล
การนาโครงข่ายประสาทเทียมแบบ NARX มาใช้ในการวิเคราะห์
และทานายผลการจราจรจากข้อมูลจาลองพบว่าค่าดีเลย์และค่าชัน้ แฝงของ
โครงข่ายประสาทเทียมมีผลต่อความแม่นยาในทานายข้อมูลล่วงหน้า
ในอนาคตพัฒนาแบบจาลอง NARX ให้มคี วามแม่นยามากขึน้ และ
น าไปพัฒ นาต่ อเป็ น ระบบทาเป็ น แอพพลิเ คชันบนมื
่
อถือ เพื่อหลีก เลี่ย ง
ปั ญหาการจราจรทีห่ นาแน่นได้ต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
เนื่องด้วยระบบการจ่ายยาในโรงพยาบาลเป็ นระบบที่มผี ู้ใช้บริการ
จานวนมากการรอคิวเป็ นเวลานานเป็ นปั ญหาหนึ่งทีพ่ บเจอในโรงพยาบาล ทา
ให้ส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจของผูท้ ม่ี าใช้บริการดัง้ นัน้ โรงพยาบาลจึงต้อง
มีระบบการจัดการระบบคิวทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับการรอคิวเพื่อเอือ้ อานวย
ความสะดวกให้ผู้ใ ช้บ ริการ ซึ่ง ในปั จจุบ ัน พบว่ า ผู้ใ ช้บ ริก ารต้องรอคิว ผ่า น
ทางการแสดงผลบนจอแสดงผลแบบดิจติ อลแอลซีดี (LCD Digital Screen)
หรือโทรทัศน์ทจ่ี ดั ไว้ตามจุดต่างๆโดยส่วนใหญ่ แต่ละโรงพยาบาลจะมีจานวน
ทรัพยากรทีจ่ ากัดดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มุง่ เน้นถึง การพัฒนาแอพพลิเคชันส
่ าหรับ
ระบบการรอคิว จ่ายยาโดยใช้เ ทคโนโลยคิว อาร์โ ค้ด ในการรับ คิว ผ่า นทาง
สมาร์ทโฟนเพื่อลดปั ญหาการเสียเวลาในการรอคิว และช่วยเพิ่ม ความพึง
พอใจในเชิงบวกต่อการให้บริการของโรงพยาบาล ทาให้ผใู้ ช้บริการสามารถ
ดาเนินกิจกรรมอื่นๆได้ในระหว่างทีร่ อคิวและมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถงึ
คิวของผูใ้ ช้บริการ โดยระบบการจัดการคิวจ่ายยาจะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน
ได้แ ก่ (1) โมบายแอพพลิเ คชันระบบคิ
่
ว รอรับ ยาส าหรับ ผู้ใ ช้บ ริก ารซึ่ง จะ
เรียกว่า “QDRx”ภายใต้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และ (2) แอพพลิเคชัน่
สาหรับเภสัชกรซึง่ พัฒนาโดยภาษาจาวาเพื่อบริหารจัดการในการเรียกคิว และ
การสร้างคิวโดยแอพพลิเคชันทั
่ ง้ สองส่วนนี้จะทาการติดต่อสื่อสารผ่านทางเอ็ม
คิวทีทโี ปรโตคอล(MQTT)ซึ่งเป็ นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์กบั อุปกรณ์ (M2M) มีความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ (Internet of Things)และมีความปลอดภัย โดยรับ-ส่ง
ข้อมูล ผ่า นทางเครือข่า ยอิน เตอร์เ น็ ต ไปเก็บ ข้อมูล ที่เ อ็ม คิว ทีทีโ บรกเกอร์
(MQTT Broker) ทีท่ างานบนระบบคลาวด์ (Cloud) โดยผูใ้ ช้บริการจะสามารถ
ได้รบั การอัพเดทข้อมูลตลอดเวลาเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
คาสาคัญ:แอพพลิเคชันส
่ าหรับระบบคิวจ่ายยา, คิวอาร์โค้ด , เอ็มคิวทีที
โปรโตคอล, อินเตอร์เน็ตในทุกสิง่

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 machineto-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)ที่มาและความสาคัญ
โรงพยาบาลในประเทศไทยเป็ น สถานที่ท่มี ีผู้ใ ช้บ ริก ารเป็ น
จานวนมากปั ญหาหลักที่พบเจอในโรงพยาบาลคือ การรอคิว จากการ
สารวจพบว่าการรอคิวจ่ายยาเป็ นกระบวนการที่ใช้เวลาในการรอคอย
มากทีส่ ุดในโรงพยาบาลเพราะเป็ นกระบวนการสุดท้ายในการรับบริการ
ของผู้ป่ วย การรอคิว เป็ น เวลานานส่ ง ผลให้ข าดประสิท ธิภ าพของ
โรงพยาบาลซึ่งส่งผลให้ผทู้ ม่ี ารับบริการเกิดความไม่พงึ พอใจในการใช้
บริก ารโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ม ีท รัพ ยากรที่จ ากัด ประกอบด้ว ย
สถานที่ไ ม่ส ามารถรองรับ จ านวนของผู้ม าใช้บ ริการได้ พ ยาบาลไม่
สามารถดูแลผูม้ ารับบริการได้อย่างทัวถึ
่ งรวมทัง้ อุปกรณ์ในการเรียกคิว
ทีไ่ ม่ทนั สมัยและขณะทีท่ าการรอคิวนัน้ ผูม้ าใช้บริการไม่สามารถออกไป
ทากิจกรรมต่างๆได้เพราะต้องกังวลว่าจะถึงคิวของตนเมือ่ ไหร่
ทัง้ นี้สมาร์ทโฟน(Smart Phones) ได้มบี ทบาทสาคัญในยุคปั จจุบนั ใน
การติด ต่ อ สื่อ สารรวมทัง้ การรับ ส่ ง ข้อ มูล ผ่ า นทางเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ (Social Network) การใช้โ มบายแอพพลิเคชัน่ (Mobile
Application) ซึง่ เป็ นโปรแกรมประยุกต์สาหรับสมาร์ทโฟนได้เป็ นทีน่ ิยม

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,
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มากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญเช่นการจองโรงแรมหรือการเรียกรถแท็กซี่เป็ น
ต้น ซึ่ง สมาร์ ท โฟนสามารถตอบสนองผู้ใ ช้บ ริก ารได้ดีใ นทางธุ ร กิจ
เนื่องจากเป็ นอุปกรณ์ท่พี กพาตลอดเวลาจากการสารวจพบว่าสมาร์ท
โฟนมีการเติบโตของจานวนผู้ใช้เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ดงั ภาพที่ 1
ดังนัน้ สมาร์ทโฟนจึงเป็ นทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
กับผูม้ าใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย[1]

1. การทาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา (Analysis the
problem) เพือ่ ทาความเข้าใจกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และการวิเคราะห์ปัญหา
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
2.ขัน้ ตอนการออกแบบโปรแกรม (Design a Program) ใน
ขัน้ ตอนนี้ ผู้ พ ัฒ นาจะต้ อ งมีก ารวางแผนกระบวนการท างานของ
โปรแกรมซึ่งคือการเขียนผังงานเป็ นลาดับ (Flowchart) เพื่อให้ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจการทางานของโปรแกรม
3. ขัน้ ตอนการเขีย นโปรแกรม (Coding) ขัน้ ตอนนี้เ ป็ น การ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือทีมาจากขัน้ ตอนการออกแบบมาแปล
เป็ นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.ทดสอบและตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง (Testing
and
Validation) เป็ นขัน้ ตอนในการแสดงผลลัพธ์จากการเขียนโปรแกรม
ถูกต้องตามความเป็ นจริงและความต้องการหรือไม่
5. จัดทาคู่มอื และเอกสารการใช้โ ปรแกรม (Documentation)
การท าเอกสารคือ การอธิบ ายรายละเอีย ดของโปรแกรมเพื่อ บอก
วัตถุประสงค์และหลักการทางานของโปรแกรมให้ผใู้ ช้
2.3)คิวอาร์โค้ด (QR Code)
QR Code ย่อมาจากQuick Response Code คือบาร์โค้ด2
มิตชิ นิดหนึ่งทีป่ ระกอบด้วยมอดูลสีดาเรียงตัวกันมีลกั ษณะเป็ นสีเ่ หลีย่ ม
มีพน้ื หลังสีขาวดังภาพที่ 3ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ โดยบริษทั ในประเทศญี่ปนุ่ มี
การผลิตออกมาครัง้ แรกในปี 1994 ใช้สาหรับเก็บข้อมูลและสามารถอ่าน
ค่ าได้ด้ว ยแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟนหรือ แท็ปเล็ต เพื่อ ถอดข้อ มูล
ต่างๆเช่นข้อความเบอร์โทรศัพท์URL เพือ่ เชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ [4]

ภาพที่ 1 การทานายปริมาณการใช้งานสมาร์ทโฟน

จากปั ญ หาระบบการจ่ า ยยาในโรงพยาบาลเป็ นระบบที่ม ี
ผู้ใช้บริก ารเป็ น จ านวนมากและศัก ยภาพของสมาร์ท โฟนในข้างต้น
งานวิจยั นี้จงึ ได้นาเสนอการจัดการระบบคิวจ่ายยาแบบอัจฉริยะด้วยการ
ใช้ควิ อาร์โค้ดบนสมาร์ทโฟนสาหรับโรงพยาบาลผ่านทางแอพพลิเคชัน่
โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้แก่ แอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟนในการแสกนคิว
อาร์โค้ดเพือ่ รับคิวซึ่งผูใ้ ช้บริการจะสามารถดูรายละเอียดคิวได้และจะมี
การแจ้งเตือนในกรณีทใ่ี กล้จะถึงคิวของผูใ้ ช้บริการทัง้ นี้ระหว่างรอคิวรับ
ยาผูใ้ ช้บริการสามารถทากิจกรรมอย่างอื่นได้และจะเพิม่ ความพึงพอใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาลและส่วนทีเ่ ป็ นแอพพลิเคชันส
่ าหรับการ
เรียกคิวและสร้างคิวสาหรับเภสัชกร

2)ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1)ทฤษฏีควิ (Queuing Theory)
แถวคอยหรือคิวจะเกิดขึน้ เมือ่ ผู้มารับบริการ (Arrival) ได้เข้า
มารับบริการในหน่ ว ยให้บริการ (Service Unit) และยังไม่ได้รบั การ
บริการในทันทีดงั นัน้ ผูใ้ ช้บริการจึงต้องใช้เวลาในการรอเพื่อรับบริการ
[2]เมื่อมองในมุมของการรอรับยาในโรงพยาบาลถ้ามีผู้มารับบริการใน
ช่องการรอรับยาเต็มตามจานวนก็จะส่งผลให้ผมู้ าใช้บริการต้องรอคอย
โดยทัวไปนั
่
น้ จะมีลกั ษณะหรือโครงสร้ างของระบบที่สาคัญเหมือนกัน
ได้แก่ผมู้ าใช้บริการรูปแบบของคิวและหน่วยให้บริการตามภาพที่ 2

ภาพที่ 3 ตัวอย่างคิวอาร์โค้ด

จากภาพบาร์โค้ดธรรมดานัน้ มีขอ้ มูลเพียงแค่แนวตัง้ เพียงแนว
เดียวซึ่งบาร์โค้ดธรรมดานัน้ นัน้ สามารถบรรจุขอ้ มูลได้สุงสุดเพียง 20
ตัวอักษรและสามารถอ่านค่าได้จากเครื่องอ่านบาร์โค้ดเท่านัน้ ในขณะที่
คิว อาร์โ ค้ด มีข ้อ มูล ทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอนท าให้ค ิว อาร์โ ค้ด นั น้
สามารถบรรจุขอ้ มูลได้มากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาและมีพ้นื ทีก่ ารบันทึกที่
น้อยกว่า
2.4)ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ (Android)
แอนดรอยด์มพี ้นื ฐานอยู่บนระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ (Linux) ที่
ได้รบั ความนิยมทัวโลกในฐานะOpen
่
Source จะใช้ภาษาจาวา (JAVA)
ในกการพัฒนาระบบงานต่างๆโดยภาษาจาวาเป็ นภาษาโปรแกรมเชิง
วัตถุ (Object Oriented Programming Language) ซึ่งข้อดีของภาษา
จาวาคือการรไม่ขน้ึ กับแพลตฟอร์มใดๆทาให้ภาษาจาวามีอสิ ระในการ
ใช้งานสูงนอกจากนัน้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ย งั ถูกออกแบบมา
ส าหรับ อุ ป กรณ์ ท่ใี ช้ก ารสัม ผัส หน้ า จอเช่ น สมาร์ท โฟนแท็บเล็ต และ
สมาร์ททีวเี ป็ นต้นโดยมีโครงสร้างดังภาพที่ 4

ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบคิว

2.2)หลักการเขียนโปรแกรม
ในการพัฒนาเขียนโปรแกรมผูพ้ ฒ
ั นาจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์
ของภาษาโปรแกรมและระบบการท างานของคอมพิว เตอร์ ซ่ึ ง มี
หลักเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรมประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนดังนี้ [3]
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2.6) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีดจิ ิตอลมีบทบาทมากขึ้น ในการใช้ชวี ิต
ของมนุ ษย์อนั เนื่องมาจากเติบโตของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในข้างต้น
จากการศึกษางานวิจยั พบว่าผู้ว ิจยั หลายๆท่านเริม่ ให้ค วามนิย มกับ
งานวิจยั ทางด้านแอพพลิเคชันเพื
่ ่อช่วยในเรื่องการอานวยความสะดวก
กับมนุ ษย์และด้านธุร กิจในหลายๆด้าน เช่น ใช้ทางการอุต สาหกรรม
หรือกับโรงพยาบาล เป็ นต้น จคุณ Rizal Mohd Nor และคณะ[7]ได้
พัฒนาแอพพลิเคชันผ่
่ านทางสมาร์ทโฟนชือ่ ว่าScanmed ในการติดตาม
การบริโภคยาของผู้ป่วยโดยใช้การแสกนคิวอาร์โค้ด ที่ฉลากยาเพื่อ ดู
ข้อมูลการบริโภคของยาผ่านทางแอพพลิเคชัน่ และแอพพลิเคชันนั
่ น้ ยัง
สามารถแจ้งเตือนได้เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยควรบริโภคยา โดยงานวิจยั นี้จะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังภาพที6่ ได้แก่เว็ปแอพพลิเคชันส
่ าหรับใช้บนั ทึก
ข้อมูลยาของผูป้ ่ วยเช่นรายละเอียดยา เวลาในการบริโภคยา ส่วนต่อมา
ได้แก่เซิฟเวอร์ท่ใี ช้ในการเก็บข้อมูล ลงฐานข้อมูล และการคิวอาร์โค้ด
สาหรับเก็บข้อมูลการบริโภคยาซึ่งจะใช้ แอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟน
ส าหรับการถอดข้อ มูล คิว อาร์โ ค้ดเพื่อ แสดงข้อ มูล และแจ้งเตือ นการ
บริโภคยา

ภาพที่ 4 โครงสร้างระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์

จากโครงสร้างของระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ [5]จะสังเกตได้
ว่ามีการแบ่งส่ว นประกอบออกเป็ นส่ วนๆที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกัน โดย
ส่วนบนสุดจะเป็ นส่วนที่ผู้ใช้งานทาการติดต่อใช้งานกับแอพพลิเคชัน่
จากนัน้ จะทางานตามลาดับลงจนถึงส่วนทีเ่ ป็ น Linux Kernel ซึ่งเป็ น
ส่ ว นส าคัญ ในจัด การกับ บริก ารหลัก ของระบบปฏิบ ัติก ารเช่ น เรื่อ ง
หน่ วยความจาพลังงานติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆและความปลอดภัยเป็ น
ต้น
2.5)เอ็มคิวทีที (MQTT)
เป็ นโปรโตคอลทีอ่ อกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อแบบอุปกรณ์กบั
อุปกรณ์ (Machine to Machine) เพือ่ สนับสนุนเทคโนโลยีIOT (Internet
of Thing) มีช่องทางสื่อสารสาหรับโปรแกรมที่ทางานลักษณะแบบ
เดียวกับระบบคลาวด์ (cloud)เอ็มคิวทีทจี ะทางานด้านรับ-ส่งข้อมูลเพียง
อย่ างเดียวดังแสดงในภาพที่ 5โดยใช้ต ัวกลางที่เรีย กว่า โบรกเกอร์
(Broker)เพื่อ ท าหน้ า ที่จ ัด การคิว รับ -ส่ ง ข้อ มูล ข้อ ดีค ือ สามารถข้า ม
แพลตฟอร์มในการเขียนโปรแกรมได้โดยมีลกั ษณะการเรียกใช้งานไม่
ต่างกันมากจึงช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรเจ็กต์ได้เยอะพอสมควรใน
การใช้งานเอ็มคิวทีทเี ราสามารถเลือกใช้งานในแบบLocal Network
หรือคลาวด์ (cloud) ก็ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะโปรเจ็กต์[6]

ภาพที่ 6 โครงสร้างการทางานของแอพพลิเคชัน่ Scanmed
นอกจากนี้ คุณ Mohammed Ghazal และคณะ[8] ได้นาเสนองานวิจยั
เกีย่ วกับระบบการจัดการคิวโดยผ่านทางอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทีม่ ี NFC
โดยผูใ้ ช้ตอ้ งลงทะเบียนเพือ่ รับคิว ในการเรียกคิวผูใ้ ช้ต้องอยู่ภายในตัว
กระจายสัญญาณตามจุดของโรงพยาบาลเท่านัน้ ในการเรียกคิว โดยมี
การทางานของระบบคิวดังภาพที่ 7

ภาพที่ 5 กระบวนการส่งข้อมูลผ่านเอ็มคิวทีทโี ปรโตคอล
จากภาพจะเห็นได้ว่าTopic จะเป็ นตัวอ้างอิงหลักPublisherจะเป็ นตัว
ที่ส่ ง ข้อ มูล ออกไปยัง Broker ซึ่ง จะต้ องมีtopic ก ากับ ไว้เ สมอทางฝ่ าย
subscriber จะต้องอ้างถึงtopic เพื่อเรียกข้อมูล ที่ Publisher เป็ น ตัวส่ ง
ตัวอย่างแอพพลิเคชันที
่ ใ่ ช้งานเอ็มคิวทีทไี ด้แก่ Facebook Messenger

ภาพที7่ การทางานของระบบคิวด้วยการใช้เทคโนโลยี NFC
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ในด้านธุรกิจร้านอาหารซึ่งก็เป็ นสถานที่ท่มี คี วามน่ าสนใจใน
การใช้ระบบการจัดการคิวเพราะเป็ นสถานทีท่ ม่ี ผี ใู้ ช้บริการจานวนมาก
อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งแอพพลิเคชันที
่ ่เราพบเจอตามร้านอาหารในประเทศ
ไทย คือ แอพพลิเคชัน่ QueQ [9]เป็ นแอพพลิเคชันที
่ พ่ ฒ
ั นาโดยคนไทย
สาหรับการจองคิวการรับประทานอาหาร โดยไม่จาเป็ นต้องไปที่หน้า
ร้านอาหาร
จากงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นว่าแต่ละแอพพลิเคชันจะต้
่ องมีการ
เชือ่ มโยงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพือ่ ใช้ในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
และสะดวก คุ ณ Roberto Minerva และคณะ จากสถาบัน
วิศวกรรมไฟฟ้ าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิก ส์นานาชาติ (IEEE) [10] ได้
ให้นิยามของคาว่าInternet of Things (IoT) ว่าการทีเ่ ชื่อมโยงทุกสิง่ เข้า
สู่โลกอินเตอร์เน็ต จะทาให้มนุ ษย์สามารถสังการหรื
่
อควบคุมอุปกรณ์
ต่ า งๆได้ ง่ า ย เช่ น การสัง่ เปิ ด-ปิ ด อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หรื อ
เครื่องจักร โดยเทคโนโลยีน้ีจะเป็ นประโยชน์และมีความเสี่ยงพร้อมๆ
กัน เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายไม่ดี
พอ จะทาให้ผไู้ ม่ประสงค์ดเี ข้ามากระทาการไม่พงึ ประสงค์กบั ข้อมูลได้
เอ็มคิวทีทีโปรโตคอลที่อ อกแบบมาเพื่อการเชื่อ มต่อ แบบอุปกรณ์กบั
อุปกรณ์ (Machine to Machine)เพื่อรองรับแนวคิด Internet of Things
โดยเริม่ ต้นคิดค้นโดย Andy Stanford Clark [11]จากบริษทั IBM ในปี
คศ.1999 เพื่อ แก้ไขปั ญหาในการสื่อสารสารสนเทศในท่อ ส่งน้ ามัน
ข้อมูลในการสื่อสาร เช่น อุณหภูม ิ ความดัน การสื่อสารข้อมูลนัน้ ต้อง
ส่งผ่านดาวเทียมซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง โดยเอ็มคิวทีทโี ปรโตคอล
เป็ น Lightweight โปรโตคอลทีเ่ หมาะกับการส่งข้อมูล ประเภทข้อความ
ได้ดกี ว่าและไม่มคี ่าใช้จ่ายในการพัฒนา[6] และ คุณ Luhouและคณะ
[12]ได้ศกึ ษาว่า เอ็มคิวทีทเี ป็ น โปรโตคอลที่มคี วามปลอดภัย สูงโดยมี
การเข้ารหัสและการส่งข้อมูลผ่าน TCPเพือ่ ใช้การส่งข้อมูลสื่อสารกันใน
รูปแบบอัตโนมัตทิ ป่ี ลอดภัยและมีความน่าเชือ่ ถือสามารถทา Quality of
Services (QoS) ได้ นอกจากนี้เอ็มคิวทีทยี งั มีศกั ยภาพในการส่งข้อมูล
ดีกว่า HTTPSโปรโตคอลตามภาพที่ 8

ด้ว ยผู้ป่ วยบางรายต้อ งรับประทานยาให้ต รงเวลาหรือ อาจเป็ น โรค
ร้ายแรงทาให้ผปู้ ่ วยต้องรับยาทันทีหลังการตรวจของแพทย์ โดยระบบ
คิว ที่นาเสนอนี้จะประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว น ได้แก่ แอพพลิเคชันบน
่
สมาร์ทโฟน ระบบสร้างคิว และระบบการเรียกคิว โดยได้แบ่งขัน้ ตอน
การพัฒนาตามหลักการเขียนโปรแกรม ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การทาความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของ
ปั ญหาของการรอคิวจ่ายยาในโรงพยาบาลทีท่ าให้ใช้กระบวนการรอคิว
จ่ายยาเป็ นเวลานานแบ่งเป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่ปัจจัยที่ 1 คือ เทคโนยีทใ่ี ช้
ในโรงพยาบาลนัน้ ไม่สามารถเข้าถึงผูม้ าใช้บริการได้ ในขณะทีเ่ รียกคิว
ผ่านทางเสียงหรือจอแอลซีดี (LCD) ผูใ้ ช้บริการบางรายอาจจะไม่ได้อยู่
รอคิว ณ เวลานัน้ ทาให้ต้องเสียเวลาในการเรียกคิวซ้า ปั จจัยที่ 2 คือ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจากัดของโรงพยาบาล ไม่สามารถรองรับปริมาณ
การใช้บริการของผู้ป่วย อาทิเช่น เก้าอี้ หน้ าจอเรีย กคิว ไม่เพีย งพอ
ปั ญหานี้อาจส่งผลต่ อ ความพึงพอใจของผู้ป่วย และ ปั จจัยที่ 3 คือ
อาการป่ วยของผู้ม าใช้บ ริก าร ผู้ม าใช้บ ริก ารบางรายอาจมีปั ญ หา
ทางด้านสายตาหรือการได้ยนิ ที่แตกต่างกันจาก 3 ปั จจัยข้างต้นนี้จงึ
เป็ นที่มาของการพัฒนาแอพพลิเคชันการรอรั
่
บคิวรับยาสาหรับผูป้ ่ วย
โดยใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้และมีกล้องโดยใช้
การรับ คิว ผ่ า นทางคิว อาร์โ ค้ดที่ทางโรงพยาบาลจัด ให้ หลัง จากนัน้
ผูใ้ ช้บริการสามารถดูควิ ของตัวเองได้ผ่านแอพพลิเคชัน่ ซึ่งจะทาการ
บันทึกคิวของผูม้ ารับบริการและสามารถดูจานวนคิวทีร่ อพร้อมทัง้ แจ้ง
เตือนผ่านทางแอพพลิเคชันได้
่ ส่งผลให้ผใู้ ช้บริการสามารถทากิจกรรม
ส่ว นตัว ได้และไม่จาเป็ น ที่จะต้อ งนัง่ รอขณะรอคิว และช่ว ยประหยัด
ทรัพยากรกระดาษโดยไม่จาเป็ นต้องพิมพ์บตั รคิว

ภาพที8่ การเปรียบเทียบการรับส่งข้อมูลระหว่างเอ็ทคิวทีทกี บั HTTPS [13]

ภาพที่ 9 แผนผังการทางานของระบบการจัดการคิวจ่ายยา

3)วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ได้มกี ารออกแบบกระบวนการทางานของระบบคิว
จ่ า ยยาเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างานให้ก ับ โรงพยาบาลโดย
วัตถุประสงค์เพือ่ ลดเวลาการรอคิวและเพิม่ ความพึงพอใจในเชิงบวกให้
ผูร้ บั บริการซึง่ ระบบคิวจ่ายยาของโรงพยาบาลนัน้ จะมีความแตกต่างกับ
ระบบคิวตามร้านอาหารหรือระบบคิวอื่นๆโดยแบ่งคิวเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ คิวที่รอรับยาแบบปกติและคิวที่ต้องรอรับยาแบบฉุ กเฉิน เนื่อง

จากผังงานกระบวนการทางาน หลังจากทีผ่ ปู้ ่ วยพบแพทย์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนหลังจากนัน้ คือการรอยา ซึ่งผูป้ ่ วยต้องมาทาการ
รับคิวจากพนักงานโรงพยาบาล โดยผ่านแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือทีช่ ่อื ว่า
“QDRx” ในการรับคิวจ่ายยาผ่านเครื่องสร้างคิว เมือ่ ลงทะเบียนคิวผ่าน
ทางแอพพลิเ คชัน่ แล้ว ผู้ใ ช้ก็ส ามารถดู ค ิว ได้ต ลอดเวลาและทุ ก ที่
นอกจากนี้ระบบจะทาการแจ้งเตือนผูใ้ ช้เมือ่ คิวก่อนหน้าเหลือจานวน 5
คิว สาหรับผู้ป่วยที่ไ ม่มสี มาร์ทโฟน ทางระบบจะทาการพิมพ์บตั รคิว

ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม หลังจากทาความเข้าใจ
และวิเคราะห์ปัญหาจนได้ขอ้ สรุปแล้ว การเขียนผังงาน (Flow Chart)คือ
การเขีย นแผนภาพที่เ ป็ นล าดับ เพื่อ แสดงขัน้ ตอนการท างานของ
โปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ โดยมีลกั ษณะการทางาน
ของแอพพลิเคชันตามภาพที
่
9่
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และจะต้องรอเรียกคิวตามเสียงหรือจอแอลซีดเี ท่านัน้ ซึง่ จากการสารวจ
ปริม าณผู้ใ ช้ง านสมาร์ ท โฟนในประเทศไทยในปี 2016 [14]พบว่ า
มากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรทัง้ หมดมีสมาร์ทโฟน ดังภาพที่ 10ซึ่ง
อายุส่วนใหญ่ทไ่ี ม่มสี มาร์ทโฟนจะอยู่ในช่วงต่ากว่า 10 ปี และมากกว่า
60 ปี

ภาพที่ 12 แอพพลิเคชันสร้
่ างคิว

4.2)แอพพลิเคชันเรี
่ ย กคิว (Queue’s Call) เป็ นจาวาแอพพลิเคชัน่
สาหรับผูใ้ ห้บริการของทางโรงพยาบาลเพือ่ เรียกคิวในการรับยา โดยจะ
ทาการรับส่งข้อมูลคิวกับแอพพลิเคชันสร้
่ างคิว เพือ่ ดูจานวนคิวของผูม้ า
ใช้ บ ริก ารทัง้ หมดและจะท าการส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง แอพพลิเ คชัน่ บน
สมาร์ทโฟนของผูใ้ ช้บริการเพือ่ แจ้งจานวนคิวทีเ่ รียกล่าสุดให้ผู้ใช้บริการ
ทราบ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 10 ผูใ้ ช้งานสมาร์ทโฟนตามภูมภิ าค
4)ผลการวิ จยั
ระบบคิว ที่น าเสนอนี้ จ ะประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว น ได้แ ก่
แอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟน ระบบสร้างคิว และระบบการเรีย กคิว
ตามภาพที่ 11ทัง้ 3 ระบบนี้ จะต้องมีการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ท ผ่านทาง
โปรโตคอลเอ็มคิวทีที โดยใช้เอ็มคิวทีทโี บรกเกอร์(MQTT Broker) เป็ น
ตัวกลางการรับส่งข้อมูล สาหรับข้อมูลจะถูกส่งในรูปข้อความ (String)
โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อ (Topic) ทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ จานวนคิว
ทัง้ หมด และ จ านวนคิว ที่เ รีย กล่ า สุ ด และแบ่ง เป็ น 2 ส่ ว นส าหรับ
โรงพยาบาลได้แก่ คิวการรับยาธรรมดา และ คิวรับยาแบบฉุกเฉิน

ภาพที่ 13 แอพพลิเคชันส
่ าหรับเรียกคิว

4.3)แอพพลิเ คชัน่ QDRx (Queue Dispensing Rx)เป็ น
แอพพลิเคชันบนโมบายส
่
าหรับผูม้ าใช้บริการทางโรงพยาบาลเพื่อทา
การบัน ทึก ข้อ มูล จากการแสกนคิว อาร์โ ค้ด ของเครื่อ งสร้า งคิว และ
สามารถทาการแจ้งเตือนให้ผใู้ ช้ทราบเมือ่ ใกล้ถึงคิวโดยใช้โปรแกรม อี
คลิปส์ (eclipse) ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่
บนแอนดรอยด์โดยมีพ้นื ฐานบนภาษาจาวา มีขนั ้ ตอนการใช้งานทีง่าย
ต่อผูใ้ ช้ดงั นี้
4.3.1)ผูใ้ ช้บริการต้องติดตัง้ แอพพลิเคชันที
่ ช่ ่อื ว่า QDRx เพื่อ
ใช้ ใ นการรับ คิ ว จากโรงพยาบาล เมื่อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารท าการใช้ ง าน
แอพพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้บริการจะสามารถดูลาดับคิวธรรมดาทีถ่ ูกเรียกล่าสุด
ตามภาพที่ 14

ภาพที่ 11 การออกแบบระบบการจัดการคิวจ่ายยาแบบอัจฉริยะ

4.1)แอพพลิเคชัน่ สร้างคิว (Queue Generator) เป็ น จาวา
แอพพลิเคชันส
่ าหรับผูใ้ ห้บริการในการกาหนดคิวให้กบั ผูใ้ ช้บริการโดย
จะออกหมายเลขในรูปแบบบัตรคิวและคิวอาร์โค้ดสาหรับผูใ้ ช้บริการ ดัง
ภาพที่ 12ซึ่งในการแสดงผลคิวจะสามารถระบุสถานะของคิว ทัง้ หมด
และจานวนคิวทีร่ ออยู่ได้ ซึ่งพัฒนาโดยโปรแกรมเน็ตบีนส์ (Netbeans)
ซึ่ง เป็ นเครื่อ งมือ ที่ใ ช้พ ัฒ นาแอพพลิเ คชัน่ ด้ว ยภาษาจาวา (Java)
ประเภทOpen Sourceและใช้ Library ที่ช่อื ว่า “zxing” ของบริษัท
Googleในการแปลงข้อ มูล ในรู ป แบยข้อ ความเป็ นคิว อาร์ โ ค้ด โดย
ผูพ้ ฒ
ั นาไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องเสียเงินในการใช้งาน
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5)สรุปผลการวิ จยั
แอพพลิเคชันการจั
่
ดการระบบคิวจ่ายยาแบบอัจฉริยะด้วยระบบ
คิ ว อาร์ โ ค้ ด บนสมาร์ ท โฟน(QDRx) เป็ นแอพพลิ เ คชัน่ ที่ ช่ ว ยให้
ผู้ใ ช้บ ริก ารเกิด ความสะดวกสบาย และเพิ่ม ความพึง พอใจให้ก ับ
ผูใ้ ช้บริการ เนื่องจาก สมาร์ทโฟนเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ใกล้ตวั กับผูใ้ ช้และเป็ นสิง่
ที่ท าให้ ผู้ใ ช้บ ริก ารได้ ร ับ ข้อ มูล ที่ ร วดเร็ว โดยการสื่อ สารผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต โดยแอพพลิเคชันการจั
่
ดการระบบคิวจ่ายยาแบบอัจฉริยะ
นัน้ จะนาเทคโนโลยีควิ อาร์โค้ดในการเก็บข้อความและเอ็มคิวทีทโี ปรโท
คอลสาหรับการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ซึง่ คาดว่าจะนาไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาล

ภาพที่ 14 ตัวอย่างแอพพลิเคชัน่ QDRx

4.3.2)ผูใ้ ช้บริการต้องทาการกดปุ่มรับคิว สมาร์ทโฟนจะเปิ ดใช้
งานกล้องให้เพือ่ ใช้แสกนคิวอาร์โค้ดจากเครือ่ งสร้างคิว โดยนากล้องไป
แสกนในขอบเขตที่กาหนด หลังจากนัน้ ผู้ใช้บริการจะได้รบั ลาดับคิว
เมือ่ ได้รบั หมายเลขคิวระบบคิวจะคานวนจานวนคิวทีร่ อคอยให้ผบู้ ริการ
ทรายโดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 15
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4.3.3)นอกจากนี้ร ะบบที่ออกแบบยังมีฟั งก์ช นการแจ้
ั่
งเตือ น
สาหรับผูใ้ ช้บริการเมือ่ จานวนคิวทีร่ ออยู่ในลาดับที่ 5 ตามภาพที่ 16
[8]

[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

ภาพที่ 16 การแจ้งเตือนของแอพพลิเคชัน่ QDRx

[14]

309

“THE GLOBAL SMARTPHONE REPORT” available at
http://www.businessinsider.com/global-smartphone-market-forecast-20163,Accessed on Feb 15 2017
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.จักรินทร์ศุขหมอก,“ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory)”
บทที่ 9 จากหนังสือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ (Quantitative
Analysis for Management)
“หลักการเขียนโปรแกรม”, available at https://kroochon.wordpress.com/clanguage/หลักการเขียนโปรแกรม/, Accessed on Mar 23 2017
พ.อ.รศ. ดร.เศรษฐพงค์มะลิสุวรรณ, “QR Code”, available at
http://www.vcharkarn.com/varticle/41376, Accessed on Feb 13 2017
“สถาปั ตยกรรมของแอนดรอยด์”, available at
http://kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.html,Accessed
on Mar 25 2017
Dave Locke, “MQ telemetry transport (mqtt) v3.1 protocol specification,”
IBM developerWorks TechnicalLibrary, available at
http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-mqtt/, Accessed on Mar
25, 2017
Rizal Mohd Nor, Noor Azizah MohamadAli, Khairul Azmi and Ahmad
Marzuki, “ScanMed: A Mobile Medicine Adherence Application With
Intake Validation Using QR Code” 2016 6th International Conference on
Information and Communication Technology for The Muslim World, pp.
113-117, 2016.
Mohammed Ghazal, Rania Hamouda and Samr Ali “An IoT Smart
Queue Management System with Real-Time Queue Tracking” 2015 Fifth
International Conference on e-Learning, pp. 257-262, 2015.
“QueQ” available at http://thumbsup.in.th/2015/03/startup-queq-queqemanagement-system/, Accessed Dec 17 2016
Roberto Minerva, Abyi Biru and Domenico Rotondi, “Towards a definition
of the Internet of Things (IoT),” IEEE, 2015.
“MQTT” https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT, Accessed Mar 24 2017
Lu Hou, “Internet of Things Cloud: Architecture and Implementation”
IEEE Communications Magazine — Communications Standards
Supplement • December 2016, pp. 32-39, 2016
“Power Profiling: HTTPS Long Polling vs. MQTT with SSL, on Android”
Available at http://stephendnicholas.com/posts/power-profiling-mqtt-vshttps, Accessed on Mar 24 2017
“สถิตกิ ารใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทย”, Available at
http://www.veedvil.com/news/mobile-users-and-smartphone-in-thailand2016/, Accessed on Mar 25 2017

ทัศนคติของผู้บริโภคคนไทยต่อการบริการของร้านอาหารญี่ปนุ่
ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับร้านอาหารไทย
เพื่อการประยุกต์ใช้การบริการสไตล์ญี่ปนุ่ (Omotenashi)
รังสรรค์ เลิศในสัตย์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคไทย
ต่ อการบริก ารในด้า นคุ ณ ภาพเชิง เปรีย บเทีย บระหว่ า งการบริก ารของ
ร้านอาหารญี่ป่ ุนและร้า นอาหารไทยในประเทศไทยโดยประยุกต์ใ ช้การ
บริการสไตล์ญ่ีป่ ุน (Omotenashi) ดาเนินการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามที่
พัฒ นาจากแนวคิด ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรับ บริก ารในมุ ม มอง
พนักงาน ระบบของการบริการ และสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นกายภาพ ร่วมกับ
ทฤษฎีก ารประเมิน คุ ณ ภาพของการบริก ารใน 5 มุม มองหรือ RATER
Model ของ SERVQUAL เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการ
ร้า นอาหารญี่ ป่ ุ น และร้า นอาหารไทยในบริเ วณศู น ย์ ก ารค้ า ชัน้ น าที่ม ี
คุ ณ ภาพในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑลจ านวน 478 ตัว อย่ า ง
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปและใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test และ F-test ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในมุมมองด้านการบริการของพนักงาน
มุมมองด้านระบบการบริการ และมุมมองด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ต่อการบริการของร้านอาหารญี่ป่ นุ ในประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ในขณะ
ทีม่ คี วามพึงพอใจในมุมมองทัง้ สามด้านต่อการบริการของร้านอาหารไทย
อยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ ริโภคคนไทยมีทศั นคติต่อคุณภาพการบริการของ
ร้านอาหารญี่ป่ ุนในประเทศไทยในระดับสูงกว่าเนื่องจากร้านอาหารญี่ป่ ุน
นาเอาการบริการสไตล์ญ่ปี ่ นุ มาประยุกต์ใช้กบั งานบริการ
คาสาคัญ: โอโมเตนาชิ, คุณภาพของการบริการ, ร้านอาหารญีป่ ่ นุ ,
ร้านอาหารไทย

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).บทนา
จากข้อมูลของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย [1] มูลค่าของร้านอาหาร
ในปี 2559 นี้จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 267,000-275,000 ล้านบาท
เติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 2.9-5.9 จากในปี 2557 และหากครอบคลุม
ถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหารทัวไป
่ น่ าจะมีมูล ค่ าตลาดอยู่ใน
ระดับ 375,000-385,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 4.06.8 นับว่าส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเป็ นไปอย่างรุนแรง
ขึ้น อย่ างไรก็ต ามจากข้อมูลการวิจยั เรื่อ ง “ปั ญหาด้านผลิต ภาพ
แรงงานของไทยในภาคบริการอยู่ตรงไหนและควรแก้อย่างไร” ของ
วิธาน เจริญผล [2]ระบุว่าปั จจุบนั เศรษฐกิจไทยมีภาคบริการ เป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 และการจ้างงานมีสดั ส่วนร้อยละ45 (รอง
จากภาคการเกษตรที่รอ้ ยละ 50) แต่พบว่าผลิตภาพของแรงงานใน
ภาคบริการ มีการขยายตัวต่ากว่าร้อยละ1 (ในขณะทีภ่ าคการผลิตมี
สัดส่วนร้อยละ3.4) เปรียบเทียบกับไต้หวันทีม่ กี ารขยายตัวถึงร้อยละ
3 ต่อปี ตัง้ แต่ปี 1990 สาเหตุหนึ่งคือภาคบริการยังไม่ได้รบั การ
สนใจเท่าที่ค วรในการพัฒนาผลิต ภาพและส่ ว นใหญ่ ย ังเป็ น ธุร กิจ
ขนาดกลางและขยาดย่อม
ในอี ก ด้ า น หนึ่ ง จากร ายงานขอ ง ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
อุ ต สาหกรรมสร้างสรรค์ องค์การส่ งเสริมการค้าต่ างประเทศของ
ญี่ป่ ุน (JETRO)[3]เปิ ดเผยว่า จากนี้ไปJETROจะส่งเสริมนักลงทุน
ญี่ป่ นุ ขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ป่ นุ ในประเทศไทยเต็มสูบ โดยจะนา
สุดยอดร้านอาหารจากภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ป่ ุนเข้ามาเปิ ดสาขาใน
ประเทศไทย เพือ่ รองรับลูกค้าและตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนไทยที่
นิยมบริโภคอาหารญีป่ ่ นุ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ป่ ุนอยู่มากกว่า 1,806
ร้าน (เป็ นร้านอาหารจากประเทศญี่ป่ ุนมากกว่า 1000 ร้านค้า –
คาดคะเนใน ปี 2558) ขณะที่ค วามต้อ งการของกลุ่ มลูกค้า ทัง้ คน
ไทยและคนญี่ป่ นุ ทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศไทยมีเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ JETRO

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
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จึงมองเห็นโอกาสการทาธุรกิจ และชวนนักลงทุนญี่ป่ ุนเข้ามาลงทุน
เปิ ดร้านอาหารญี่ปนุ่ ในประเทศไทยซึ่งขณะนี้มผี ปู้ ระกอบการชัน้ นา
จากภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ป่ ุน สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็ น
จานวนมากในรูปของการหาพันธมิตรร่วมทุน
การบริการในประเทศญี่ป่ นุ โดยเฉพาะร้านอาหารมีแนวคิด
แนวทางการให้บริการที่เรียกว่า Omotenashi (การบริการด้วยใจ
อย่างอบอุ่น) มาช้านานซึง่ เป็ นวัฒนธรรมทีท่ าให้การบริการของญี่ป่ นุ
และมีผลิตภาพทีค่ ่อนข้างสูง ด้วยระบบทีท่ นั สมัย ทาให้เป็ นทีย่ อมรับ
ไปทัวโลกจึ
่
งเป็ นเหตุให้ภาครัฐของญี่ป่ นุ พยายามผลักดันวัฒนธรรม
เหล่านี้ส่ภู ายนอกประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่เป็ นเป้ าหมายของ
การส่งออกวัฒนธรรมครัง้ นี้ เนื่องจากมีไลฟ์ สไตล์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากนันเอง
่
ประเทศไทยได้ ร ับ ความสนใจอย่ า งมากส าหรับ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารญี่ปนุ่ แต่ในขณะเดียวกันยังมีแนวคิดว่าร้านอาหารไทย
เอง ก็น่าจะมีโอกาสได้รบั การพัฒนาโดยนาเอา Omotenashi เข้ามา
พัฒนาการบริการให้มคี ุณภาพที่สูงขึ้น เพราะตลาดไทยต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง จากเหตุผลที่ว่า 1. การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น
(โดยเฉพาะในกรุงเทพๆ) 2. กลุ่ม New Rich เพิม่ มากขึน้ 3. พื้นที่
เมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑลขยายกว้างมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องมีกล
ยุทธ์สร้างความแตกต่างใหม่ๆ ดีไซน์ ทด่ี งึ ดูดสายตา แนวคิดใหม่ๆ
และแผนการส่งเสริมการขายที่เข้มแข็ง ผู้บริโภคมีความต้องการที่
หลากหลายยิ่งขึ้น เริ่มบริโภคสิน ค้าอย่ างแยกแยะ ต้อ งการสิน ค้า
คุณ ภาพที่ดีม ากกว่ าสิน ค้า ราคาถู ก แต่ เ หมือ นๆ กัน (สิน ค้า คอม
โมดิต้)ี นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็ นศูนย์กลางของ ASEAN ทีน่ ัก
ธุรกิจและนักท่องเทีย่ วจากทัวโลกจะมาไทยเพิ
่
ม่ ขึน้
บทความวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริโภคไทยต่อคุณภาพในการบริการเชิงเปรียบเทียบระหว่างการ
บริการของร้านอาหารญี่ป่ นุ ในประเทศไทยและร้านอาหารไทย และ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารบริก ารสไตล์ ญ่ี ป่ ุ น(Omotenashi) ในธุ ร กิ จ
ร้านอาหารญี่ปนุ่ และร้านอาหารไทยทัง้ นี้เพื่อนาเสนอผลการวิจยั ต่อ
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้สามารถนาไปพัฒนาการบริการ
ต่อไป

ขึน้ มาอีก 3Ps เป็ น 7Ps ซึ่ง 3Ps นัน้ ได้แก่ 1.พนักงานหรือบุคคล
(People) 2. กระบวนการ (Process) และ 3. สิ่ง แวดล้อ มทาง
กายภาพ (Physical Evidence) [4]
2.2 ทฤษฎี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของการบริ ก าร (Service
Quality)
การประเมิน คุ ณ ภาพของการบริก ารอิ ง ทฤษฎี Service
Quality Modelหรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า SERVQUAL [5] ได้ให้คาจากัด
ความว่ า “เป็ น กรอบคุ ณ ภาพการบริก าร (Service Quality
Framework) ซึ่งได้พ ัฒนาขึ้น ในทศวรรษ 1980 โดยหลัก คิด แล้ว
SERQUAL ประเมิน โดยใช้ 10 มุมมองของคุ ณภาพการบริการ
ต่อมาในภายหลังได้มกี ารปรับปรุง Model ขึน้ ใหม่ในต้นทศวรรษ
1990 โดยปรับลดปั จจัย การกาหนดคุณภาพเหลือ เพียง 5 มุมมอง
เรีย กว่ า SERVQUAL Dimension และใช้ต ัว ย่ อ ว่ า RATER
ประกอบด้วยReliability (ความน่ าเชื่อถือ )Assurance (การสร้าง
ความมันใจ)Tangibles
่
(องค์ประกอบทีเ่ ป็ นรูปธรรม)Empathy (การ
ดูแลเอาใจใส่)และ Responsiveness (การตอบสนองต่อลูกค้า)[6]
2.3 ระบบการบริ การในญี่ปนุ่
การบริการสไตล์ญป่ี ่ นุ หรือคาในภาษาญีป่ ่ นุ ว่า Omotenashi
[7]แปลความได้ว่าJapanese way of hospitality and customer
serviceหรือ วิถีญ่ีป่ ุนในการต้อ นรับและบริการแก่ลูกค้าหรือ อีก คา
จากัดความหนึ่งคือ To entertain guests wholeheartedly คาว่า
Omotenashiมีร ากศัพ ท์ ม าจากค าว่ า Motenasuแปลว่ า entertain
(หรือ Omote+nashiซึ่ ง แยกออกได้ เ ป็ น 2 ค าคือ Omoteแปลว่ า
ด้านหน้า เบื้องหน้า ภายนอกNashiแปลว่าไม่ม ี เมื่อรวมความแล้ว
แปลว่า ไม่มเี บือ้ งหน้า (หน้าฉาก) มีแต่ความจริงใจ ) คานี้มใี ช้มาแต่
สมัยเมือง Nara เป็ นเมืองหลวงของญีป่ ่ นุ ประมาณ 1000 ปี ก่อน [8]
โดยทัวไปแล้
่
วในการทาธุรกิจจะมีคาว่า ผู้ขาย หรือ Seller
ขายสิน ค้า ให้ก ับ ผู้ซ้ือ หรือ Buyer หรือ ในอีก ค าหนึ่ ง เรีย กว่ า
Customerแต่ ใน ภา ษ าญี่ ป่ ุ น ใน นั ย ย ะ ข อ ง Omotenashiค า ว่ า
Customer(ลูกค้า)จะมีความหมายเท่ากับ Guest (แขก) (ในศัพ ท์
ภาษาญี่ป่ ุนใช้คาเดีย วกัน ว่า Kyaku)ดังนัน้ ในการบริการในสไตล์
ญีป่ ่ นุ จึงไม่ใช้คาว่า Seller & Buyer แต่ใช้Hostและ Guest แทน ด้วย
เหตุน้ีOmotenashiจึงมีความหมายว่า “Offers a Guest a Once-ina-life-experience” เพราะว่า มีนยั ยะทีส่ าคัญกว่าคาอื่นๆ เช่ น คาว่า
Mannerกติกาขัน้ ต่าสุดเพือ่ ไม่ให้ลูกค้าเกิดความไม่สบายใจ Service
ผูร้ บั คือนายผูน้ าเสนอคือผูร้ บั ใช้ (บริการและบริกร)
การให้บริการ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคนเป็ นพฤติกรรม ที่ตเี ป็ น
ราคาได้Hospitality ซึ่งใกล้เคียงกับคาว่า Receptionจึงเริม่ เข้าใกล้
คาว่า Omotenashiคือ การให้บริการเวลานี้ สถานที่น้ี เฉพาะคนนี้
อย่างไรก็ตามHospitality ไม่เท่ากับ Omotenashiทีต่ ้องมีจติ ใจของ
คนผูใ้ ห้บริการต้องคิดเสมอว่า “ทาอย่างไรจึงจะทาให้ลูกค้าแต่ละคน
มีความปลืม้ ปิ ตริ สู้ กึ พึงพอใจอยู่เสมอ”[9]

2.)วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1ระบบการตลาดบริ การ (Service Marketing System)ส่วน
ประสมทางการตลาด สาหรับ ธุรกิ จบริ การ (Marketing mix for
Service business)
ส่วนประสมทางการตลาด สาหรับ สินค้า นัน้ โดยพื้นฐานจะ
มีอยู่ 4 ตัว คือ 4Psได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ซึ่งเป็ น ที่รู้อ ยู่ทวกั
ั ่ น อยู่แล้ว แต่ส าหรับตลาดธุร กิจบริการนัน้ ส่ ว น
ประสมการตลาด นอกจากจะมี 4Ps ข้างต้น เหมือนกับสินค้าแล้ว
(ยกเว้น เรื่องช่องทางการจัดจาหน่ ายทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่าง
กัน ) จะมีส่ ว นที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป คือ จะต้ อ งมีก ารเน้ น ถึ ง
พนักงาน(บุคคล) กระบวนการในการให้บริการ และสิง่ แวดล้อมของ
ทางกายภาพ ทัง้ 3 ส่ ว นประสมนี้ เป็ น ปั จจัย หลัก ในการส่ งมอบ
บริการ ดังนัน้ ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึง จะมีเพิม่

2.4งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
รักษ์สกิ ารณ์ วิเศษสี[10] ได้ศกึ ษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ลูกค้าทีม่ าใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ มิยาบิผลการศึกษาพบว่าหัวข้อ
ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจสูงสุด คือ อาหารมีรสชาติอร่อยแบบอาหาร
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ญี่ปุ่นแท้ ๆ และหัวข้อ ที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ลูกค้า
มั น่ ใจว่ า คุ ณภาพ ข องอาห าร เห มาะ สมกั บ ราคา ในข ณะ ที่
SeyedHosseinSiadat [11]พบว่า การนาเสนอคุณภาพการบริการที่
สูงจะนาไปสู่การสร้างผลกาไรทีช่ ดั เจน คุณภาพการบริการจะต้องมี
การวัดและประเมินเป็ นอันดับแรก เพื่อปรับปรุงคุณภาพขององค์กร
การบริการ

1. การทดสอบความเชื่อ มันของแบบสอบถาม
่
โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
2. วิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง นามาแจกแจงในรูป
ของความถี่ และสถิติเบื้อ งต้น เช่น ค่ าร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน

3.)วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ(Survey Research)
เป็ นการส ารวจทัศ นคติข องผู้บ ริโ ภคคนไทยต่ อ การบริก ารของ
ร้านอาหารญีป่ นุ่ ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับร้านอาหารไทย เพื่อ
การประยุกต์ใช้การบริการสไตล์ญป่ี ่ นุ (Omotenashi)

4.)ผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึกษา เรื่อ งการส ารวจ
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคคนไทย ต่อ การบริการของร้านอาหารญี่ปนุ่ ใน
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับร้านอาหารไทย เพื่อการประยุกต์ใช้
การบริการสไตล์ญ่ปี ่ นุ (Omotenashi)ซึ่งมี 2 ตอน โดยได้ทาการ
เก็บข้อมูลกับบุคคลทัวไป
่ จาก ตัวอย่าง จึงทาการเก็บข้อมูล กลับคืน
มา 478 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล นาเสนอผลการวิจยั
และแปล ความหมายตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของ
่
ผูต้ อบ แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เรือ่ งการสารวจทัศนคติของผูบ้ ริโภคคนไทย ต่อ
การบริการของร้านอาหารญีป่ ่ นุ ในประเทศไทยและต่อการบริการของ
ร้านอาหารไทย โดยเรียงลาดับตามความถีโ่ ดยเรียงลาดับตาม
ความถี่

3.1การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ว ิจ ัย เลือ กศึก ษากลุ่ ม เป้ า หมายที่เ ป็ นผู้ บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้มจี านวนทีไ่ ม่น้อย
กว่า 400 ตัว อย่ าง ตามสูต รการคานวณขนาดตัว อย่ างของ Taro
Yamane [12]สถานที่เก็บแบบสอบถามเป็ นศูนย์การค้าต่างๆ ที่ม ี
ร้านอาหารญีป่ นุ่ และร้านอาหารไทยทีค่ ่อนข้างมีคุณภาพ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จ ั ย แ บ่ ง เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 4ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกับข้อ มูล ทัวไปของ
่
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคคนไทย ต่อ การบริการของร้านอาหารญี่ป่ นุ ในประเทศ
ไทย
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจทัศนคติ
ของผูบ้ ริโภคคนไทยต่อ การบริการของร้านอาหารไทย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
3.4 วิ ธีการจัดกระทาข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. การประมวลผลข้อมูลโดยแปลงให้อยู่ในรูปของรหัสและ
แปลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) เป็ นรายข้อและรายด้าน
3. หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
แบบสอบถามเป็ นรายข้อและรายด้าน
4. แปลความหมายค่าเฉลีย่ น้าหนักคาถามแบ่งเป็ น ตาม
แนวคิดของเบสท์ [13]ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายถึงเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถึงเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึงเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลีย่ 4.51 – 5.00 หมายถึงเห็นด้วยมากทีส่ ุด
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ
ได้แ ก่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ค่ า ความเบี่ย งเบนมาตรฐาน ส่ ว นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปแปลผล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขัน้ ตอนทาง
สถิตดิ งั นี้

ตอนที่ 1ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามเพศจานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามเพศหญิง ร้อยละ 63.59 ชาย ร้อยละ 38.41
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 37.23 31-40ปี ร้อยบะ 29.91 41 ปี ขน้ึ
ปี ร้อยละ 24.26 ตามลาดับ
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามสถานภาพโสด ร้อยละ60.87 สมรส ร้อยละ 35.77 อื่นๆ ร้อยละ
3.36
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 50.83 รับราชการ พนังาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.38 ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 12.13 อื่นๆ ร้อยละ
23.66
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามวุฒกิ ารศึกษาปริญ่ญาตรี ร้อยละ 61.08 ต่ากว่าปริญญาตรีรอ้ ย
ละ 23.64 ปริญญาโท ร้อยละ 13.80 อื่นๆ ร้อยละ 1.48
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามรายได้ 20,000-40,000 บาท ร้อยละ 41.00 ไม่เกิน 20,000
บาท ร้อยละ39.95 40,001-70,000 บาท ร้อยละ 15.48 อื่นๆ ร้อย
ละ 3.57
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จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามประสบการณ์ การไปประเทศญี่ป่ ุนไม่เคย ร้อยละ 74.68 เคย
ร้อยละ25.32
ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการรับประทานอาหารญี่ปนุ่
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามความถี่ในการรับประทานอาหารที่ ร้านอาหารญี่ป่ นุ นานๆ ครัง้
ร้อยละ 51.67 เดือนละครัง้ ร้อยละ 24.47 ทุก 2 สัปดาห์ ร้อยละ
14.85 และ ทุกสัปดาห์ ร้อยละ 8.99
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการรับประทานอาหารญีป่ ่ นุ แต่ละครัง้ ครัง้ 501 –
1,000 บาทร้อยละ 50.41 ครัง้ ละ1,001-2,000 บาท ร้อยละ 24.47
ไม่เกิน 500 บาทร้อ ยละ 21.54 ครัง้ ละ 2,001บาทขึ้นไปร้อ ยละ
05.02
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามจานวนสมาชิกทีร่ ่วมรับประทานอาหารแต่ละครัง้ 1-2 คน ร้อย
ละ 53.13 ครัง้ ละ 5 คนขึน้ ไป ร้อยล 39.33 ครัง้ ละ 3-4 คน ร้อยละ
7.53
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามสมาชิกทีร่ ่วมใน การรับประทานอาหารญี่ป่ นุ เป็ นเพื่อนฝูง เพือ
นร่วมงาน ร้อยละ 52.30 เป็ น ครอบครัว ร้อ ยละ 39.74 เป็ นแขก
ลูกค้า ร้อยละ 3.76
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามโอกาสในการรับประทานอาหารญี่ป่ นุ รับประทานเป็ นมือ้ ปรกติ
ร้อ ยละ35.56 แสดงความยิน ดีก ับเพื่อ น คนในครอบครัว ร้อ ยละ
27.19 วันเงินเดือนออก ร้อยละ 15.06 รับรองแขก ร้อยละ 3.55
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามสถานทีท่ ไ่ี ปรับประทานอาหารญี่ป่ นุ ศูนย์การค้า ร้อยละ 76.98
ร้านใกล้บา้ น ร้อยละ 12.13 ศูนย์รวมร้านอาหารญีป่ ่ นุ ร้อยละ 10.37
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามประเภทร้านอาหารทีช่ อบรับประทานร้านทีม่ อี าหารหลากหลาย
ร้อยละ 29.70 ลาดับรองลงมาคือร้านสุก้ี ชาบู ร้อยละ 24.26 ร้านซูช ิ
ร้อยละ 18.20 ร้านอาหารชุด ร้อยละ 15.06 ร้านราเมงร้อยละ 09.41
และร้านอาหารประเภทชุบแป้ งทอด ร้อยละ 02.71
จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตามร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีเ่ ลือกทาน ต้องเป็ นร้านทีม่ าจากประเทศญีป่ ่ นุ
หรือไม่ไม่ตอ้ ง ร้อยะ86.82 ต้อง ร้อยละ 13.17

พนักงาน มีการทักทายด้วยมารยาทที่ดี เมือ่ ท่านเข้าไปในร้าน(x=
3.61) พนักงาน ขอโทษเสมอ เมือ่ มีการบริการทีล่ ่าช้า หรือบกพร่อง
(x= 3.70) พนัก งานมีใ บหน้ า ยิ้ม แย้มอยู่เสมอ ในขณะบริการ(x=
3.68) พนักงาน เสริฟ อาหาร ด้วยมารยาทที่ดี (x = 3.67)พนักงาน
พู ด จา ตอบค าถามท่ า น ด้ ว ยค าพู ด ที่ไ พเราะ น่ า ฟั ง (x= 3.61)
พนักงานตอบคาถาม ท่านได้อย่างถูกต้องเสมอ(x = 3.56) พนักงาน
สามารถบริการด้ว ยความแคล่ ว คล่ อ งว่ อ งไว(x= 3.55)เวลาเสริฟ
พนักงานจะมีการตรวจสอบก่อนเสมอว่า เป็ นอาหารของลูกค้าคนใด
(x= 3.53) มีความพึงพอใจในระดับปานกลางจานวน 2 ข้อได้แก่
พนักงานให้เวลาท่านในการดูเมนู และสังอาหาร
่
ได้เหมาะสมเสมอ(x
= 3.49) เมือ่ เรียกพนักงาน แล้ว พนักงานตอบรับ ด้วยความรวดเร็ว
(x= 3.47)
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อของร้านอาหาร
ไทย ด้านการบริการของพนักงานร้านอาหารไทยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง(x= 3.29) เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางทุกข้อตามลาดับได้แก่พนักงาน ขอโทษท่านเสมอ
เมือ่ มีการบริการทีล่ ่าช้า หรือบกพร่อง (x= 3.40)พนักงานมีใบหน้า
ยิ้มแย้มอยู่เสมอ ในขณะบริการ (x= 3.39)พนักงาน เสริฟ อาหาร
ด้วยมารยาททีด่ ี(x= 3.35)พนักงานพูดจา ตอบคาถาม ด้วยคาพูดที่
ไพเราะ น่ า ฟั ง (x= 3.34)พนักงานตอบคาถาม ทได้อ ย่ างถูกต้อ ง
เสมอ (x = 3.34)พนักงาน สามารถบริการด้ว ยความแคล่ วคล่ อ ง
ว่องไว (x= 3.33)เวลาเสริฟ พนักงานจะมีการตรวจสอบก่อนเสมอ
ว่า เป็ นอาหารของลูกค้าคนใด (x= 3.27)พนักงานให้เวลาท่านใน
การดู เ มนู และสัง่ อาหาร ได้ ( x= 3.25)เมื่อ เรีย กพนั ก งาน แล้ ว
พนั ก งานตอบรับ ด้ว ยความรวดเร็ว (x= 3.22)พนั ก งาน มีก าร
ทักทายด้วยมารยาททีด่ ี เมือ่ ลูกค้าเข้าไปในร้าน(x= 3.10) ตามลาดับ
2.2 ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมารตฐานและระดับความพึง
พอใจต่อการบริการของร้านอาหารของกลุ่มตัวอย่าง และด้านทีส่ ่งผล
ต่อความพอใจ ด้านระบบการบริการ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหาร
ญี่ป่ ุนในประเทศไทยด้านระบบการบริการของร้านอาหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.52) เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจในระดับมากจานวน 6 ข้อได้แก่ การจัดอาหารในภาชนะ มี
ความสวยงาม น่ า รับประทาน(x = 3.90) จานวนอาหารที่ส งั ่ กับ
จานวนอาหารที่ได้รบั ตรงกันเสมอ(x = 3.88) เมนู อาหารที่สงั ่ กับ
เมนู อาหารทีไ่ ด้รบั ตรงกันเสมอ(x= 3.82)เมนูอาหาร นัน้ มีรูปภาพ
และคาอธิบายทีเ่ ข้าใจได้ง่าย(x= 3.75) รสชาติอาหารที่ได้ ตรงกับ
ความคาดหวังของท่าน(x= 3.63) ระยะเวลาที่ต้องรอเข้าร้านนัน้ ไม่
นานจนเกินไป(x= 3.55)มีความพึงพอใจในระดับปานกลางจานวน 4
ข้อได้แก่ ปริมาณอาหาร เทียบกับราคาอาหารแล้ว มีความเหมาะสม
(x= 3.44) การคิดเงิน(เช็คบิล) นัน้ มีความรวดเร็วมาก ไม่ต้องรอนาน
(x= 3.42) ระยะเวลาของการเสริฟอาหาร หลังจากสังแล้
่ ว มีความ
รวดเร็ว(x=3.32) มีการบริการผ้าเย็น/ผ้าร้อน(x= 2.58) ตามลาดับ
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อของร้านอาหาร
ไทย ด้านระบบการบริการของร้านอาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ตอนที่ 2
ผลการวิ เคราะห์ เรื่องการสารวจทัศนะคติ ของผู้บริ โภค
คนไทย ต่อ การบริ การของร้านอาหารญี่ปนในประเทศไทย
ุ่
2.1 ค่า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมารตฐานและระดับความพึง
พอใจต่อการบริการของร้านอาหารของกลุ่มตัวอย่าง และด้านทีส่ ่งผล
ต่อความพอใจด้านการบริการของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ ในประเทศไทยด้านการบริการของพนักงานร้านอาหารญี่ป่ นุ ใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x= 3.61) เมือ่ พิจารณา
รายข้อ พบว่ ามีความพึง พอใจในระดับมากจานวน 8 ข้อ ได้แ ก่
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5.)อภิ ปรายผล
จากการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาภาพรวมจาก กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด ว่ามีทศั นะ
คติ ต่อ ร้านอาหารญี่ป่ ุนในประเทศไทย และร้านอาหารไทย ใน 3
ด้าน แล้ว พบว่า
1.ความพึงพอใจของผู้บริโ ภค ต่ อ การบริการของพนักงาน เมื่อ
เปรีย บเทีย บแล้ว มีค วามพึงพอใจ ต่ อ ร้านอาหารญี่ป่ ุน คะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.61 อยู่ในระดับมาก มากกว่า ร้านอาหารไทย ทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่มคี วาม
พึงพอใจในระดับทีม่ ากทีส่ ุด (4.51 ขึน้ ไป)
2. ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อ ระบบการบริการ เมือ่ เปรียบเทียบ
แล้ว มีความพึงพอใจต่อ ร้านอาหารญี่ป่ นุ คะแนนเฉลีย่ ที่ 3.52 อยู่
ในระดับมาก มากกว่า ร้านอาหารไทยทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ที่ 3.28 อยู่ใน
ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่มคี วามพึงพอใจในระดับที่
มากทีส่ ุด
3. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่ อ สภาพแวดล้อ มของการบริการ
เมื่อเปรียบเทียบแล้ว มีความพึงพอใจต่อ ร้านอาหารญี่ป่ นุ คะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.61 อยู่ในระดับมาก มากกว่า ร้านอาหารไทย ทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ ที่ 3.19 อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ไม่มคี วามพึง
พอใจในระดับทีม่ ากทีส่ ุด
คะแนนเฉลี่ย ทัง้ 3 ด้านแล้ว ร้านอาหารญี่ป่ ุนในประเทศ
ไทย ได้ คะแนน 3.58 ซึ่งสูงกว่า ค่าเฉลีย่ ของร้านอาหารไทย ทีไ่ ด้
คะแนน 3.25 ค่อนข้างมาก
อย่ า งไรก็ต ามจากข้อ มูล ข้า งต้น สรุ ป ได้ว่ า ไม่ว่ า จะเป็ น
ภาพรวม หรือ แยกเป็ นตามตัวแปร ความพึงพอใจต่อ ทัง้ 3 ด้าน
ของร้านอาหารญี่ป่ นุ ในประเทศไทย จะอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
ความพึงพอใจต่อ ทัง้ 3 ด้านขอร้านอาหารไทย จะอยู่ในระดับปาน
กลาง เป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ ความพึง พอใจต่ อ ร้านอาหารญี่ปุ่ นใน
ประเทศไทย ยังไม่ได้อยู่ในระดับทีม่ ากทีส่ ุด จากข้อมูลรายละเอียด
จะมีเพียงประมาณ ร้อยละ 10 เท่านัน้ ที่มคี วามพอใจในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่า ร้านอาหารญี่ป่ ุนในประเทศไทย ยังไม่อยู่ในระดับที่
ได้ร บั ความพึงพอใจที่มากที่สุ ด โดยเฉพาะ ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ ไ ป
ญีป่ ่ นุ มาก่อน ยังอาจจะมีความรูส้ กึ ว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับร้านอาหาร
ญี่ป่ ุนที่อ ยู่ในญี่ป่ ุน แล้ว ร้านอาหารญี่ป่ ุนในประเทศไทย ยังไม่ม ี
ระดับการบริการทีด่ เี พียงพอ
การนาเอาการบริการสไตล์ญ่ีป่ ุน (Omotenashi) เข้ามา
ประยุกต์ใช้กบั ทัง้ ร้านอาหารญี่ป่ ุน และร้านอาหารไทย ในประเทศ
ไทยอย่างจริงจัง จะเป็ นการพัฒนาให้ระดับคุณภาพการบริการสูงขึน้
ได

ปานกลาง(x = 3.28) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางทัง้ หมด 9 ข้อ ได้แก่พนักงาน รสชาติอาหารที่ไ ด้
ตรงกับความคาดหวัง(x= 3.50)จานวนอาหารทีส่ งั ่ กับ จานวนอาหาร
ทีไ่ ด้รบั ตรงกันเสมอ(x = 3.50) เมนู อาหารที่สงั ่ กับ เมนู อาหารที่
ได้รบั ตรงกันเสมอ(x= 3.35)ปริมาณอาหาร เทีย บกับราคาอาหาร
แล้ว มีความเหมาะสม(x= 3.43)การจัดอาหารในภาชนะ มีค วาม
สวยงาม น่ ารับประทาน(x = 3.41)เมนู อาหาร นัน้ มีรูปภาพ และ
คาอธิบายทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย(x = 3.40)ระยะเวลาทีต่ ้องรอเข้าร้านนัน้ ไม่
นานจนเกินไป(x = 3.29)ระยะเวลาของการเสริฟอาหาร หลังจากสัง่
แล้ว มีค วามรวดเร็ว (x = 3.23)การคิด เงิน (เช็ค บิล ) นัน้ มีค วาม
รวดเร็วมาก ไม่ต้องรอนาน(x = 3.21) และมีความพึงพอใจในระดับ
น้อยจานวน 1 ข้อได้แก่ มีการบริการผ้าเย็น /ผ้าร้อน (x = 2.43)
ตามลาดับ
2.3 ค่า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมารตฐานและระดับความพึง
พอใจต่อการบริการของร้านอาหารของกลุ่มตัวอย่าง และด้านทีส่ ่งผล
ต่อความพอใจด้านสภาพแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหาร
ญี่ปุ่นในประเทศไทยด้านสภาพแวดล้อ มของร้านอาหารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (x = 3.61) เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึง
พอใจในระดับมากจานวน 8 ข้อได้แก่ ทีน่ งั ่ และอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น
ช้อ นส้อ ม ตะเกีย บ) มีค วามสะอาด และ ไม่แตกหัก เสีย หาย(x=
3.83) พนักงานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สวยงาม(x= 3.78) บนโต๊ะ
มีเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นไว้ครบครัน ไม่ขาดตกบกพร่อง จัดวางเป็ น
ระเบีย บ(x= 3.75)ภายในร้านมีค วาม สวยงาม สว่างเพีย งพอ(x=
3.66) ภายในร้านมีบรรยากาศที่น่าประทับใจ(x= 3.65) หน้าร้านมี
บรรยากาศที่ดีทาให้น่าเข้า (x= 3.61)มีการจัดที่นัง่ เป็ นสัดเป็ นส่ว น
ไม่ร บกวนโต๊ ะข้างเคียง(x= 3.57) การปรับอากาศในร้าน ไม่ร้อ น
หรือ เย็นจนเกินไป(x= 3.53) และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ไม่มเี สีย งรบกวน (เช่น เสียงเพลงดังเกิน ไป
พนักงานคุยกัน) (x= 3.44) มีหอ้ งน้ าทีส่ ะอาด (กรณีมหี อ้ งน้ าภายใน
ร้าน) (x= 3.29) ตามลาดับ
และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อของร้านอาหาร
ไทย ด้านสภาพแวดล้อมของร้านอาหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง(x= 3.19) เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางทุกข้อตามลาดับได้แก่ภายในร้านมีความ สวยงาม สว่าง
เพียงพอ(x= 3.36)หน้ าร้านมีบรรยากาศที่ดีทาให้น่ าเข้า(x= 3.29)
ภายในร้านมีบรรยากาศที่น่าประทับใจ(x= 3.29)พนักงานแต่งกาย
สุภาพ เรีย บร้อ ย สวยงาม(x= 3.28)ที่นัง่ และอุปกรณ์ ต่ างๆ (เช่น
ช้อ นส้อ ม ตะเกีย บ) มีค วามสะอาด และ ไม่แตกหัก เสีย หาย(x=
3.22)บนโต๊ ะ มีเ ตรีย มอุ ป กรณ์ ท่ีจ าเป็ นไว้ ค รบครัน ไม่ ข าดตก
บกพร่อง จัดวางเป็ นระเบียบ(x= 3.20)มีการจัดทีน่ งั ่ เป็ นสัดเป็ นส่วน
ไม่รบกวนโต๊ะข้างเคียง(x= 3.16)การปรับอากาศในร้าน ไม่รอ้ นหรือ
เย็นจนเกินไป(x= 3.16)ไม่มเี สียงรบกวน (เช่นเสียงเพลงดังเกินไป
พนักงานคุยกัน )(x= 3.02) มีหอ้ งน้ าทีส่ ะอาด (กรณีมหี อ้ งน้ าภายใน
ร้าน)(x= 3.01) ตามลาดับ
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บทคัดย่อ
ไม่ว่าธุรกิจใดก็มคี วามต้องการให้แบรนด์ของตนเองเป็ นที่จดจา
และอยู่ในใจผู้บริโภคตลอดเวลา ซึ่งผู้บริโ ภคส่วนใหญ่ ค่อนข้างมันใจและ
่
เข้าใจในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทต่ี นเองชื่นชอบ ไม่ว่าจะด้วยการเห็นรูปลักษณ์
รส กลิน่ หรือการสัมผัสผิวของผลิตภัณฑ์เองก็ตาม แต่นนั ่ ไม่ได้หมายความ
ว่าผูบ้ ริโภคจะสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์แบรนด์ทต่ี นเองชอบจากแบรนด์
คู่แข่งได้ถูกต้องเสมอไป บางครัง้ ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ทต่ี นได้
สัมผัสนัน้ คือแบรนด์ท่ตี นเองชื่นชอบจริงหรือไม่ หรือถ้าเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทนัน้ จะนึกถึงแบรนด์อะไรเป็ นแบรนด์แรก ๆ จึงทาให้ผวู้ จิ ยั ต้องการ
ทราบถึงการตระหนักรูข้ องแบรนด์ (Brand Awareness) ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ
ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ต่าง ๆ ว่าแท้จริงแล้วผู้บริโภครู้จกั และจดจาแบรนด์
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีต นเองชื่น ชอบจริง หรือ ไม่ อ ย่ า งไร การทดสอบ นี้ ไ ด้ เ ลือ ก
ผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ แต่ละแบบประกอบไปด้วย แบรนด์ทงั ้ หมด 3 แบรนด์
ได้แก่ มันฝรังอบกรอบ
่
รสดัง้ เดิม แบรนด์ Lay’s Stax (เลย์ สแตก) Ligo (ลิ
โก้) และ Pringles (พริงเกิล้ ) และนมช็อคโกแลต มอลท์ แบรนด์ ไมโล โอวัล
ติน และดีมอลต์
คาสาคัญ : แบรนด์ผลิต ภัณ ฑ์ การรับรู้ แ บรนด์ การทดสอบผลิตภัณ ฑ์
การตลาดผ่านประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ

1.)บทนา
การทดสอบ (รสชาติ) ของผลิตภัณฑ์ (Blind Taste Test)
เป็ น หนึ่ งในวิธีก ารที่นัก วิจ ัย ตลาดใช้ใ นการเปรีย บเทีย บแบรนด์ท่ี
แข่งขัน กัน สองแบรนด์ห รือ มากกว่า เพื่อ ให้ได้ข ้อ มูล เชิงลึกที่ส าคัญ
เกีย่ วกับวิธที แ่ี บรนด์สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนได้ [1]
คาภาษาอังกฤษว่า blind (adj.) เป็ นคาเชิงภาพพจน์ แสดง
การปิ ด ตาของบุ ค คลหนึ่ ง ๆ และค าว่ า masked ก็ส ามารถใช้ใ น
ลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะในสาขาจักษุวทิ ยา ทีใ่ ช้คาว่า blind ใน
ก า ร ปิ ด ต า จ ริ ง ๆ ( ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ น เ ชิ ง ภ า พ พ จ น์ ) แ ล ะ ใ ช้ ค า
ว่ า masked หมายถึ ง การปิ ดตาโดยภาพพจน์ แบรนด์ เ ป็ นสิ่ง ที่
สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ตวั ผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีทเี ดียว [2] ปฏิเสธ
ไม่ไ ด้ว่าผู้บริโ ภคจะเลือ กซื้อ ผลิต ภัณฑ์จากแบรนด์ท่พี วกเขาไว้ใ จ
หากแบรนด์ไม่มคี ุณค่าแล้วย่อมไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กบั เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งมูลค่าของแบรนด์จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ แบรนด์นนั ้ มี
คุณค่าต่อผูบ้ ริโภค หรือมองให้เข้าใจง่ายๆ ว่า Brand Equity คือ ตรา
สินค้าทีผ่ ู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็ นตราทีผ่ บู้ ริโ ภคมีทศั นคติท่ดี ี
ต่อคุณสมบัตขิ องสินค้าและชืน่ ชอบตราสินค้านัน้ [3]
ผู้ บ ริโ ภคส่ ว นใหญ่ ค่ อ นข้ า งมัน่ ใจและเข้า ใจในแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ทต่ี นเองชืน่ ชอบ ไม่ว่าจะด้วยรูป รส กลิน่ หรือการสัมผัสผิว
ของผลิตภัณฑ์เองก็ต าม ผู้บริโ ภคมักจะยึดติดและมันใจกั
่ บแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ทต่ี นเองชื่นชอบเท่านัน้ ซึ่งในหลาย ๆ ครัง้ ผู้บริโภคจะไม่
พยายามเปิ ดใจรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหม่ ๆ และมักคิดว่าแบรนด์ทต่ี น
นัน้ เลือกแล้วดีทส่ี ุด และรูจ้ กั แบรนด์นนั ้ ๆ เป็ นอย่างดีมาก ๆ พูดง่าย
ๆ ก็ค ือ เป็ น แฟนพัน ธุ์แท้ข องแบรนด์ผ ลิต ภัณฑ์นัน่ เอง แต่ ก็ไ ม่ไ ด้
หมายความว่าผูบ้ ริโภคจะสามารถแยกแยะผลิตภัณฑ์แบรนด์ทต่ี นเอง
ชอบได้เสมอไป บางครัง้ ก็ไ ม่ส ามารถระบุไ ด้ว่าผลิต ภัณฑ์ท่ตี นได้
สัมผัสนัน้ คือแบรนด์ทต่ี นเองชืน่ ชอบหรือไม่ หรือจะนึกถึงแบรนด์อะไร
เป็ นแบรนด์แรก ๆ จึงทาให้ผวู้ จิ ยั ต้องการทราบถึงการตระหนักรูข้ อง
แบรนด์ (Brand Awareness) ของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ใน แบ
รนด์ต่าง ๆ ว่าแท้จริงแล้วผูบ้ ริโภครูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ทต่ี นเองชื่นชอบจริง
หรือไม่อย่างไร Brand Awareness นัน้ เมือ่ พูดถึงผลิตภัณฑ์ในหมวด
ใดหมวดหนึ่งแล้วผู้บริโ ภคจะนึกถึงผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ
ของเราหรือไม่ เช่น ชาเขียว ผู้บริโภคจะนึกถึ ง โออิช ิ หรืออิชติ นั มา
เป็ นอันดับต้น ๆ โดยการทดสอบนี้ ได้เลือกผลิตภัณฑ์ 2 รูปแบบ แต่

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.
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ละแบบประกอบไปด้วย แบรนด์ทงั ้ หมด 3 แบรนด์ ได้แก่ มันฝรังแผ่
่ น
อบกรอบรสดัง้ เดิม (Original) แบรนด์ Lay’s Stax (เลย์ สแตก) Ligo
(ลิโก้) และ Pringles (พริงเกิ้ล) และนมช็อคโกแลต มอลท์ แบรนด์
ไมโล โอวัลติน และดีมอลต์
สิน ค้าที่มรี ูปลักษณ์ คุ ณสมบัติ คุ ณประโยชน์ ค ล้ายคลึงกัน
แต่อาจจะแตกต่างด้านราคาบ้าง แต่สนิ ค้าแบรนด์หนึ่งถึงแม้จะมีราคา
สูงกว่าแต่กย็ งั คงมียอดขายสูงกว่าอีกหลาย ๆ แบรนด์ เพราะผูบ้ ริโภค
รับ รู้แ ละชื่น ชอบสิน ค้าต่ างๆ กัน ไป ดัง นัน้ ตราสิน ค้าหรือ แบรนด์
นับว่าเป็ นการรับรูท้ ไ่ี ม่ใช่แค่ช่อื โลโก้ ชื่อเสียงหรือแพกเกจจิ้งเท่านัน้
แต่เป็ นการรับรู้และระลึกได้ภายในใจของผู้บริโภคที่มตี ่อ ตราสินค้า
นัน้ ๆ ว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เป็ นต้น
การรับรู้ (Perception) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
ผูร้ บั รู้ (Perceiver) สิง่ ทีร่ บั รู้ (Perceived object) และสถานการณ์
(Situation) ซึ่งคนโดยส่ว นใหญ่ จะมีการรับรู้และการตีค วามหมาย
แตกต่ างกัน ออกไปสืบเนื่องมาจากพื้น ฐานแรงจูงใจ (Motivation)
ความคาดหวัง (Expectation) ประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal
experience) ส่งผลให้เกิดกระบวนการการเลือกทีจ่ ะรับรู้ หรือไม่รบั รู้
ด้วยกระบวนการเลือกสรรสิง่ ทีร่ บั รู้ (Selective perception) การรับรู้
อย่างเลือกสรรจะเป็ นไปโดยไม่รู้ตวั กับสิง่ ทีต่ งั ้ ใจรับรู้ (Consciously
controlled) ในการเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ มีความสาคัญ
อยู่ทก่ี ลไกภายในของผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้และ
เป็ น สาเหตุ สาคัญของความสัมพัน ธ์ร ะหว่างสิง่ กระตุ้นและปฏิกิรยิ า
โต้ตอบ โดยกลไกทีส่ าคัญของผูบ้ ริโภคคือ “การรับรู”้ ของ ผูบ้ ริโภค
[4]
การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการทีเ่ กิดจากการทีค่ นมี
การเลือกรับรู้ จากนัน้ กลไกจะเกิดการจัดระบบเพือ่ ประมวลผลข้อมูลที่
รับรู้มาและตีความนัน้ ออกมา โดยกระบวนการเหล่านี้จะถูกกระตุ้น
ผ่านทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางปาก และ
ทางการสัมผัส โดยมีตวั กระตุน้ คือ รูปลักษณ์ เสียง กลิน่ รสชาติ และ
ผิว สัมผัส ซึ่งการตีความของแต่ ล ะคนนัน้ ขึ้น อยู่ก ับทัศ นคติ ความ
ต้องการและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาของแต่ละคนด้วย [5]

(Attention) สิ่งที่มากระตุ้น และตีค วาม (Interpretation) สิ่งที่มา
กระตุ้น (Stimulus) ตามแบบจาลองซึ่งแสดงไปดังรูปที่ 1 จากการ
ตีความและความรู้ส ึกนึกคิดต่าง ๆ นัน้ จะทาให้นามาสู่ “การรับรู้ใน
ตราสินค้า” [7]
Brand Awareness หรือการตระหนักรู้ถึงการมีอ ยู่ข อง
แบรนด์ในใจผูบ้ ริโภค การรับรูแ้ บรนด์เป็ นแนวคิดทางการตลาดทีช่ ่วย
ให้นกั การตลาดหาระดับทีล่ กู ค้าจัดอันดับแบรนด์นนั ้ ๆ ไว้ในใจ (level)
และแนวโน้มความต้องการ (trend) ในความรู้สกึ ของผู้บริโภคและ
ความตระหนักในการดารงอยู่ของแบรนด์ นักการตลาดประเมินระดับ
ต่างๆ ของแบรนด์โดยขึ้นอยู่กบั การจาได้หรือตระหนักได้ของลูกค้า
เช่น เวลาออกแบบสอบถามว่า "คุณเคยได้ยนิ อะไรเกีย่ วกับแบรนด์เอ
หรือไม่?" หรือ "ถ้าคิดถึงรถหรูราคาแพงแล้วคุณคิดถึงรถยีห่ อ้ อะไร?"
หากการวัดผลพบว่าเปอร์เซ็นต์การจาได้หรือตระหนักได้ของลูกค้าต่า
กว่าที่ค าดไว้ ทาให้เราสามารถวิจยั และพัฒนาในส่ ว นนี้ไ ด้มากขึ้น
คาถามที่ต้องคิดถึงอยู่เสมอคือ “ทาอย่างไรผู้บริโภคจะนึกถึงสินค้า
และบริการของบริษทั เราเป็ นอย่างแรกเมือ่ พูดถึงสินค้าในหมวดนี้” [3]
2.)วัตถุประสงค์ของการวิ จยั แบบทดสอบ
เพื่อศึกษาปั จจัยที่ม ผี ลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคต่อแบรนด์
สินค้าประเภทมันฝรังอบกรอบและนมช็
่
อกโกแลต มอลท์
การออกแบบงานวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดสอบการรับรูข้ องแบรนด์มนั ฝรัง่
อบกรอบและนมช็อ กโกแลต มอลท์ โ ดยเป็ น การทดสอบแบบไม่
เปิ ดเผยข้อมูล (Blind Test) ของแบรนด์ทใ่ี ช้ทดสอบ
การทดสอบได้แบ่งคาถามเป็ นสองส่วน ได้แก่ คาถามก่อ น
การทดสอบและคาถามหลังการทดสอบ คาถามก่อนการทดสอบจะ
เป็ นการสอบถามทัวไปเกี
่
ย่ วกับความชืน่ ชอบหรืออยู่ในใจและแบรนด์
ที่ผู้ ท ดสอบบริ โ ภคบ่ อ ยมากที่ สุ ด ของมัน ฝรัง่ อบกรอบและนม
ช็อกโกแลต มอลต์ ในส่วนของคาถามหลังการทดสอบนัน้ พัฒนามา
จากประสบการณ์ ด้า นอารมณ์ (Emotional Experiences) และ
การตลาดผ่านประสาทสัมผัสและความรู้สกึ (Sensory Marketing)
หมายถึง วิธกี ารและเทคนิคทางด้านการตลาดทีจ่ ะชักจูง ลูกค้าให้ซ้อื
ผลิต ภัณฑ์หรือ บริการ โดยการใช้อิทธิพ ลจากประสาทการรับรู้ของ
ลูกค้า ประกอบเข้ากับเหตุผลเพือ่ สร้างความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีเ่ รา
ต้อ งการให้ไ ด้ในที่สุ ด ได้แก่ ประสาทการรับรู้ทงั ้ ห้าของคน นัน่ คือ
ภาพที่มองเห็นด้วยตา เสียงที่ได้ยนิ ด้วยหู กลิน่ ที่สมั ผัสได้ด้วยจมูก
รสชาติทร่ี บั รูไ้ ด้ดว้ ยลิน้ และความรูส้ กึ ทีไ่ ด้จากการสัมผัส ซึ่งทาให้เรา
สามารถรับรู้ถึงลักษณะของสิง่ เร้าที่มาจากทัง้ ภายนอกและภายใน
ร่างกายของเราเอง

แบบจาลองกระบวนการรับรู้ของผู้บริ โภค
Sensory Stimuli Sensory Receptors
 Sights  Eyes
 Sounds  Ears
 Smells  Nose
 Taste  Mouth
 Touch  Skin

การเปิ ดรับ (Exposure)
ความสนใจ (Attention)
การตีความ
(Interpretation)

รูปที1่ แบบจาลองกระบวนการรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
ทีม่ า: ประยุกต์จาก Michael R. Solomon (2007), หน้า 49. [6]

3.)กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่
ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non – probability Sampling) เป็ นการเลือก
ตัวอย่างโดยไม่คานึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมากน้อย
เท่ า ไร
เป็ นการเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental

ภาพรวมของกระบวนการรับ รู้ ท างประสาทสัม ผัส ของ
ผูบ้ ริโภคนัน้ เกิดจากการทีม่ สี งิ่ กระตุ้นความรูส้ กึ (Sensory Stimuli)
มากระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 (Sensory Receptors) จากนัน้
ผู้บ ริโ ภคก็ จ ะมีก ระบวนการเลือ กเปิ ดรับ (Exposure) สนใจ
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Sampling) จากการสุ่มตัวอย่างในงานวัน TNI DAY 2016 และ TNI
World Class 2016 ซึง่ ได้ผเู้ ข้าร่วมทดสอบทัง้ หมด 225 คน

จากตารางที่ 1 การวิจยั แบบทดสอบครัง้ นี้ได้ใช้การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้เข้าทดสอบทัง้ หมด 225 ตัวอย่าง พบว่าผู้เข้าร่ว ม
ทดสอบ เป็ นเพศหญิงจานวน 120 คนจากทัง้ หมด 225 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.3 อายุเฉลีย่ ที่ 15 – 20 ปี จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ
92.4 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ทร่ี ะดับปริญญาตรี จานวน 189 คน คิด
เป็ น ร้อ ยละ 84 รายได้ข องผู้ทดสอบส่ ว นใหญ่ เ ฉลี่ย อยู่ท่ีต่ า กว่ า
10,000 บาท จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.3
ตารางที่ 2 แบรนด์มนั ฝรังอบกรอบที
่
ช่ น่ื ชอบหรืออยู่ในใจมากทีส่ ุด

4.)วิ ธีการทดสอบ
ในการศึกษานี้ ได้ใช้ การทดสอบแบบอาพรางฝ่ ายเดียว
(Single-blinded experiment) หมายถึงการทดสอบทีไ่ ม่เปิ ดเผยข้อมูล
ชื่อ แบรนด์ข องผลิต ภัณ ฑ์ทุกชนิด ไม่มกี ารชี้น าหรือ ให้ข ้อ มูล ใดใด
ทัง้ สิน้ การทดสอบทีอ่ าจจะทาให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดสอบ
ไม่ให้ผรู้ ่วมการทดสอบรับรู้ แต่ผทู้ าการทดสอบจะมีขอ้ มูลทัง้ หมด [8]

แบรนด์ที่ชื่นชอบหรืออยู่ในใจ
1. Lay’s (เลย์ สแตก)
2. Pringles (พริ งเกิ้ ล)
3. Testo (เทสโต)
4. Roller Coaster (โรลเลอร์โคสเต้อร์)
5. Mister Potato (มิสเตอร์โปเตโต้)
6. อื่น ๆ เช่น Crunch Chip (ครัน้ ชิป) Ringo

ก่อนการทดสอบ ผูท้ ดสอบตอบคาถาม ดังนี้
1. แบรนด์มนั ฝรังอบกรอบที
่
ช่ น่ื ชอบหรืออยู่ในใจและแบรนด์ทบ่ี ริโภค
บ่อยมากทีส่ ุด
2. แบรนด์นมช็อคโกแลต มอลต์ทช่ี ่นื ชอบหรืออยู่ในใจและแบรนด์ท่ี
บริโภคบ่อยมากทีส่ ุด

แบรนด์ที่บริ โภคบ่อย
1. Lay’s (เลย์ สแตก)
2. Pringles (พริ งเกิ้ ล)
3. Testo (เทสโต)
4. Mister Potato (มิสเตอร์โปเตโต้)
5. อื่น ๆ เช่น Crunch Chip (ครัน้ ชิป) Ringo
6. ไม่ตอบ

ผลการทดสอบ

เพศชาย
เพศหญิง
อายุ
15 – 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
ระดับการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ (ต่อเดือน)
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
Total

จานวน
182
20
10
4
6
3

ร้อยละ
80.9
8.9
4.4
1.8
2.7
1.3

จากตารางที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของมันฝรังอบ
่
กรอบแผ่นเรียบที่ผู้บริโภคชื่นชอบ นึก ถึงและบริโภคเป็ นลาดับแรก
ตรงกัน ได้แก่ แบรนด์เลย์ สแตก คิดเป็ นร้อยละ 69.3 และ 80.9
ตามลาดับ รองลงมาได้แก่ พริงเกิล้ และเทสโต เราสามารถตีความได้
ว่าแบรนด์ทผ่ี บู้ ริโภคทานเป็ นกิจวัตรก็คอื แบรนด์ทล่ี กู ค้าคุน้ เคย ระลึก
ถึงและชืน่ ชอบ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปผู
่ ท้ ดสอบ
จานวน
105
120
จานวน
208
7
7
3
จานวน
30
189
6
จานวน
192
15
10
5
3
225

ร้อยละ
69.3
21.3
3.6
1.3
1.3
3.2

ตารางที่ 3 แบรนด์มนั ฝรังอบกรอบที
่
บ่ ริโภคบ่อยมากทีส่ ุด

ช่วงการทดสอบ
จัดแบ่งเป็ นสองโต๊ะ โต๊ะแรกเป็ นมันฝรังอบกรอบวางเรี
่
ยงกัน
ในจานเปล่า 3 ใบ 3 แบรนด์ โต๊ะที่ 2 เป็ นนมช็อคโกแลตใส่ในแก้ว
เปล่า 3 ใบ 3 แบรนด์ โดยผูท้ ดสอบแต่ละคนจะต้องชิมผลิตภัณฑ์
ทัง้ หมด และตอบคาถามว่าแต่ละจานและแต่ละแก้วนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์ใดบ้าง โดยให้ส งั เกตจากลักษณะ รูปทรง ขนาด สีส นั
รสชาติ กลิน่ และทาการตอบคาถาม

เพศ

จานวน
156
48
8
3
3
7

ร้อยละ
46
54
ร้อยละ
92.4
3.1
3.1
1.4
ร้อยละ
13
84
3
ร้อยละ
85.3
6.7
4.4
2.2
1.4
100

ตางรางที่ 4 แบรนด์นมช็อคโกแลตทีช่ น่ื ชอบหรืออยู่ในใจมากทีส่ ุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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แบรนด์ที่ชื่นชอบหรืออยู่ในใจ
ไมโล
โอวัลติ น
ดัชมิลค์
โพร์โมสต์
ไทยเดนมาร์ก
ดีมอลต์
หนองโพ
เมจิ
อื่น ๆ
ไม่มแี บรนด์ในใจ

จานวน
49
62
16
39
9
6
6
26
5
7

ร้อยละ
21.8
27.6
7.1
17.3
4.0
2.7
2.7
11.6
2.2
3.1

ตางรางที่ 5 แบรนด์นมช็อคโกแลตทีบ่ ริโภคบ่อยมากทีส่ ุด
แบรนด์ที่บริ โภคบ่อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ไมโล
โอวัลติ น
ดัชมิลค์
โพร์โมสต์
ไทยเดนมาร์ก
ดีมอลต์
หนองโพ
เมจิ
อื่น ๆ
ไม่มแี บรนด์ในใจ

จานวน
37
57
15
47
9
6
5
31
9
9

จากตารางที่ 6 และ 7 พบว่าผูท้ ดสอบตอบคาถามว่าแบรนด์
ทีน่ ามาทดสอบคือ แบรนด์เลย์ สแตก ตรงกับแบรนด์ทถ่ี ูกนามาใช้ใน
การทดสอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 60.5 (136 คน) โดยอาศัยปั จจัยด้าน
ลักษณะ รสชาติ และกลิน่ คิดเป็ นร้อยละ 53.67 (73 คนจาก 136 คน)
ส่วนปั จจัยอื่น ๆ รองลงมา

ร้อยละ
16.4
25.3
6.7
20.9
4.0
2.7
2.2
13.8
4.0
4.0

ตารางที่ 8 แบรนด์ทเ่ี ลือกตอบสาหรับคาตอบแบรนด์ท่ี 2
แบรนด์ที่เลือกตอบมากที่สุด
1. พริ งเกิ้ ล
2. เลย์ สแตก
3. เทสโต้
4. โรลเลอร์ โคสเตอร์
5. มิสเตอร์โปเตโต้
6. อื่น ๆ

จากตารางที่ 4 และ 5 แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของนมช็อคโก
แลต มอลท์ทผ่ี บู้ ริโภคชืน่ ชอบ นึกถึงและบริโภคเป็ นลาดับแรกตรงกัน
ได้แก่ แบรนด์โอวัลติน คิดเป็ นร้อยละ 27.6 และ 25.3 ตามลาดับ แต่
ลาดับสองและสามสาหรับ แบรนด์ทผ่ี บู้ ริโภคชืน่ ชอบนึกถึงและบริโภค
ไม่ตรงกัน

จานวน
152
56
6
5
4
2

ร้อยละ
67.5
24.9
2.7
2.2
1.8
0.9

ตารางที่ 9 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 2
ปั จจัยที่ใช้ตอบ
1. ลักษณะและรสชาติ
2. รสชาติ
3. ทัง้ หมด (ลักษณะ รสชาติ และกลิน่ )
4. ลักษณะ
5. รสชาติ และกลิน่
6. กลิน่
รวม

รูปที่ 1 มันฝรังแผ่
่ นเรียบอบกรอบทีน่ ามาทดสอบ

จานวน
89
27
18
10
5
3
152

ร้อยละ
58.55
17.76
11.84
6.58
3.29
1.98
100

ช่ ว งทดสอบมัน ฝรัง่ แผ่ น อบกรอบ รสดัง้ เดิม แบรนด์ ท่ี
นามาใช้ทดสอบ ได้แก่ เลย์ สแตก พริงเกิ้ล และ ลิโก้ ตามลาดับ หลัง
การทดสอบด้วยการชิมผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ๆ กัน โดยสังเกตจาก
รูปทรงหรือลักษณะ รสชาติและกลิน่ ของมันฝรังแผ่
่ นอบกรอบ ได้ผล
ดังนี้
ตารางที่ 6 แบรนด์ทเ่ี ลือกตอบสาหรับคาตอบแบรนด์ท่ี 1

จากตารางที่ 8 และ 9 พบว่าผูท้ ดสอบตอบคาถามว่าแบรนด์
ทีน่ ามาทดสอบคือ แบรนด์พริงเกิล้ ตรงกับแบรนด์ทถ่ี ูกนามาใช้ในการ
ทดสอบถู ก คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.5 (152 คน) โดยอาศัย ปั จ จัย ด้า น
ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ และรสชาติเท่านัน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.55
(89 คนจาก 152 คน) ส่วนปั จจัยอื่น ๆ รองลงมา
ตารางที่ 10 แบรนด์ทเ่ี ลือกตอบสาหรับคาตอบแบรนด์ท่ี 3

แบรนด์ที่เลือกตอบมากที่สุด
1. เลย์ สแตก
2. พริงเกิล้
3. เทสโต้
4. โรลเลอร์ โคสเตอร์
5. มิสเตอร์โปเตโต้

แบรนด์ที่เลือกตอบมากที่สุด
1. มิ สเตอร์โปเตโต้
2. เทสโต้
3. เลย์ สแตก
4. พริงเกิล้
5. โรลเลอร์ โคสเตอร์
6. อื่น ๆ

จานวน
136
46
16
15
12

ร้อยละ
60.5
20.4
7.1
6.7
5.3

ตารางที่ 7 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 1
ปั จจัยที่ใช้ตอบ
1. ทัง้ หมด (ลักษณะ รสชาติ และกลิ่ น)
2. รสชาติ
3. ลักษณะและรสชาติ
4. รสชาติ และกลิน่
5. ลักษณะ
6. กลิน่
7. ลักษณะและกลิน่
รวม

จานวน
73
25
14
9
8
5
2
136

จานวน
68
45
42
40
21
9

ร้อยละ
30.2
20.0
18.7
17.8
9.3
4.0

ตารางที่ 11 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 3

ร้อยละ
53.67
18.39
10.30
6.62
5.88
3.67
1.47
100

ปั จจัยที่ใช้ตอบ
1. รสชาติ
2. ทัง้ หมด (ลักษณะ รสชาติ และกลิน่ )
3. ลักษณะและรสชาติ
4. ลักษณะ
5. กลิน่
6. ลักษณะและกลิน่
รวม
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จานวน
55
8
2
1
1
1
68

ร้อยละ
80.89
11.76
2.94
1.47
1.47
1.47
100

จากตารางที่ 10 และ 11 พบว่าแบรนด์ทน่ี ามาใช้ทดสอบ คือ
ลิโ ก้ และแบรนด์ท่คี นเลือ กตอบมากที่สุ ดส าหรับแบรนด์ท่ี 3 ได้แก่
มิสเตอร์โปเตโต้ คิดเป็ นร้อยละ 30.2 (68 คน) โดยอาศัยปั จจัยด้าน
รสชาติเท่านัน้ ในการคาดเดาคาตอบคิดเป็ นร้อยละ 80.89 (55 คนจาก
68 คน) โดยทีไ่ ม่มผี ทู้ ดสอบคนใดตอบคาถามว่าเป็ นแบรนด์ลโิ ก้เลย
ทาให้ตีความได้ว่า แบรนด์ล ิโ ก้ถึงแม้จะมีมานานและวางอยู่บนชัน้
เดียวกับ พริงเกิ้ลและเลย์ ก็ยงั ไม่สามารถทาให้ผู้บริโภคระลึก ถึงได้
เลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้แบรนด์ลโิ ก้และแบรนด์ มสิ เตอร์โปเตโต้ม ี
รสชาติทค่ี ่อนข้างใกล้เคียงกัน ทาให้ผทู้ ดสอบเทคะแนนให้แก่แบรนด์
มิสเตอร์โปเตโต้

88.89 (8 คนจาก 9 คน) สาหรับโอวัลตินและดีมอลต์ตามลาดับ สามารถ
ตีความได้ว่า การลิม้ รสรสชาติผลิตภัณฑ์ของสองแบรนด์น้มี รี สชาติใกล้เคียง
กันมาก ทาให้ผทู้ ดสอบเทคะแนนให้แก่แบรนด์โอวัลตินคิดเป็ นร้อยละ 83.33
ตารางที่ 14 แบรนด์ทเ่ี ลือกตอบสาหรับคาตอบแบรนด์ท่ี 2
แบรนด์ที่เลือกตอบมากที่สุด
จานวน
ร้อยละ
1. ไมโล
84
37.3
2. ดีมอลต์
59
26.2
3. โฟร์โมสต์
40
17.8
4. โอวัลติน
13
5.8
5. ไทย – เดนมาร์ค
12
5.3
6. ดัชมิลค์
9
4.0
7. เมจิ
5
2.2
8. อื่น ๆ
3
1.3
ตารางที่ 15 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 2
ปั จจัยที่ใช้ตอบแบรนด์ไมโล
จานวน
ร้อยละ
1. สีและรสชาติ
37
44.06
2. สี
20
23.81
3. รสชาติ
11
13.09
4. รสชาติ และกลิน่
8
9.52
5. ทัง้ หมด (สี รสชาติ และกลิน่ )
6
7.14
6. สีและกลิน่
2
2.38
รวม
84
100

รูปที่ 2 นมช็อคโกแลตมอลท์แบรนด์ทน่ี ามาทดสอบ

ช่วงทดสอบนมช็อคโกแลตมอลต์ แบรนด์ทน่ี ามาใช้ทดสอบ
ได้แก่ ดีมอลต์ ไมโล และ โอวัลติน ตามลาดับ
หลังการทดสอบโดยให้ชมิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ๆ กัน โดย
สังเกตจากสีหรือลักษณะ รสชาติและกลิน่ ของนมช็อคโกแลต ได้ผล
ดังนี้
ตารางที่ 12 แบรนด์ทเ่ี ลือกตอบสาหรับคาตอบแบรนด์ท่ี 1
แบรนด์ที่เลือกตอบมากที่สุด
จานวน
ร้อยละ
1. โอวัลติน
126
56
2. โฟร์โมสต์
41
18.2
3. ไมโล
40
17.8
4. ดีมอลต์
9
4.0
5. อื่น ๆ
9
4.0
ตารางที่ 13.1 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 1
ปั จจัยที่ใช้ตอบแบรนด์ดีมอลต์
จานวน
ร้อยละ
1. รสชาติ
8
88.89
2. รสชาติ และกลิน่
1
11.11
รวม
9
100

จากตารางที่ 14 และ 15 พบว่าผูท้ ดสอบตอบคาถามว่า
แบรนด์ทน่ี ามาทดสอบคือ แบรนด์ไมโล ตรงกับแบรนด์ทถ่ี ูกนามาใช้
ในการทดสอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 37.3 (84 คน) โดยอาศัยปั จจัยหลัก
ด้านสีและรสชาติคดิ เป็ นร้อยละ 44.08 (37 คนจาก 84 คน) ส่วน
ปั จจัย เรื่องสีของผลิต ภัณฑ์ก็เป็ น ปั จจัย ที่ทาให้คนเลือกตอบคิดเป็ น
ร้อยละ 23.81 (20 คนจาก 84 คน) ทาให้เห็นว่า ไมโลเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีม่ สี คี ่อนข้างโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์กว่าผลิตภัณฑ์ชอ็ คโกแลตมอลท์
ในแบรนด์อ่นื ๆ เพราะสีเป็ นปั จจัยหนึ่งในคาตอบทีค่ นเลือกตอบมาก
ทีส่ ุดและมีอทิ ธิพลต่อการระลึกถึงผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 16 แบรนด์ทเ่ี ลือกตอบสาหรับคาตอบแบรนด์ท่ี 3
แบรนด์ที่เลือกตอบมากที่สุด
1. ไมโล

ตารางที่ 13.2 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 1
ปั จจัยที่ใช้ตอบแบรนด์โอวัลติ น
จานวน
ร้อยละ
1. รสชาติ
105
83.33
2. ทัง้ หมด (สี รสชาติ และกลิน่ )
12
9.52
3. รสชาติ และกลิน่
5
3.98
4. สีและรสชาติ
3
2.38
5. กลิน่
1
0.79
รวม
126
100
จากตารางที่ 12, 13.1 และ 13.2 พบว่าแบรนด์ท่นี ามาใช้
ทดสอบ คือ ดีมอลต์ แต่แบรนด์ท่ผี ู้ทดสอบเลือกตอบมากที่สุดสาหรับแบ
รนด์แรก ได้แก่ โอวัลติน คิดเป็ นร้อยละ 56 (126 คนจาก 225 คน) ในขณะ
ผูท้ ดสอบเลือกตอบคาตอบทีต่ รงกับ คาตอบจริง ๆ คือ แบรนด์ดีมอลต์คิด
เป็ นร้อยละ 4 (9 คน) โดยคาตอบทัง้ สองนัน้ อาศัยปั จจัยด้านรสชาติเท่านัน้
ในการตอบคิดเป็ นร้อยละ 83.33 (105 คนจาก 126 คน) และ คิดเป็ นร้อยละ

จานวน
86

ร้อยละ
38.2

2. โอวัลติ น

78

34.7

3. โฟร์โมสต์
4. ดีมอลต์
5. อื่นๆ
6. เมจิ

27
16
15
3

12.0
7.1
6.7
1.3

ตารางที่ 17 ปั จจัยทีใ่ ช้ประกอบการตอบคาถามสาหรับแบรนด์ท่ี 3
ปั จจัยที่ใช้ตอบแบรนด์โอวัลติ น
1. รสชาติ
2. ทัง้ หมด (สี รสชาติ และกลิน่ )
3. สีและรสชาติ
4. รสชาติ และกลิน่
5. กลิน่
6. สีและกลิน่
รวม
320

จานวน
51
13
6
4
3
1
78

ร้อยละ
65.38
16.67
7.69
5.13
3.85
1.28
100

จากตารางที่ 16 และ 17 คาตอบสาหรับแบรนด์น้ี ได้แก่
โอวัลติน จากผลสารวจพบว่าแบรนด์มคี นตอบมากทีส่ ุดคือ แบรนด์
ไมโลคิดเป็ นร้อยละ 38.2 (86 คน) ส่วนแบรนด์โอวัลตินเป็ นอันดับสอง
คิดเป็ นร้อยละ 34.7 (78 คน) โดยอาศัยปั จจัยด้านรสชาติเป็ นหลักถึง
คิดเป็ นร้อยละ 65.38 (51 คนจาก 78 คน) อาจตีความได้ว่ารสชาติ
ของไมโลและโอวัลตินมีรสชาติทใ่ี กล้เคียงกัน เพราะจาผลของคาตอบ
ทีได้กลายเป็ นว่าผูท้ ดสอบเลือกตอบไมโลมากทีส่ ุดและคะแนนไม่ได้
แตกต่างจากแบรนด์ทน่ี ามาทดสอบจริง ต่างกันคิดเป็ นร้อยละ 3.5
จากผลการทดสอบสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่แตกต่างกันอย่าง
โดดเด่ น หรือ มีเ อกลัก ษณ์ เ ป็ นของตนเองนัน้ ก็ไ ม่ ส ามารถท าให้
ผูบ้ ริโภคแยกแยะแบรนด์ได้อย่างแม่นยา และเป็ นที่สรุปได้ว่า ความ
ยาวนานของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท่มี อี ยู่ในตลาด ก็ยงั ไม่สามารถทาให้
ผู้บริโภคชื่น ชอบได้เท่ากับแบรนด์ท่ผี ่านตาผู้บริโภคมากที่สุด อาทิ
เลย์ ทีผ่ บู้ ริโภคจะนึกถึงมากกว่า พริงเกิลซึ่งมีในตลาดและครองส่วน
แบ่งมาอย่างยาวนานก็ยงั แพ้ให้กบั เลย์ ในส่วนของช็อคโกแลต มอลต์
การระลึกถึงชือ่ แบรนด์ไม่ต่างกันมากนัก เป็ นแบรนด์ทผ่ี บู้ ริโภคจะนึก
ถึงเป็ นลาดับแรก ๆ โดยมีแบรนด์อ่นื แทรกเข้ามาน้อยมาก เรียกได้ว่า
ทัง้ สองแบรนด์น้ีทง้ิ คู่แข่งอย่างขาดลอย
จากบทความเรื่อง Blind Taste Test of Soft-drinks – A
Comparison Study on Coke and Pepsi ของ Dr. N.
RAMANJANEYALU และคณะ ซึ่ ง ได้ ท าการทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์
น้าอัดลมสีดา โดยใช้วธิ กี ารทดสอบคล้าย ๆ กับผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้
ว่าไม่ว่าบริษัทจะผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพดีเพียงใด คุณภาพในแง่ของ
คุณลักษณะของผลิต ภัณฑ์ ก็ย งั ไม่เพีย งพอในการสร้างแบรนด์ใ ห้
แข็ง แกร่ ง และยัง่ ยืน ได้ บริษั ท ต้ อ งสร้า งภาพลัก ษณ์ แ ละก าหนด
ต าแหน่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ข องคุ ณ ในใจลูก ค้า ให้ถู ก ต้อ งด้ว ย โคคาโคล่ า
กลายเป็ นแบรนด์ดงั ระดับโลกทีไ่ ม่ใช่เพราะคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
แต่ เ ป็ นเพราะแบรนด์ ท่ีไ ด้ ส ร้ า งการรับ รู้ แ ก่ ผู้ บ ริโ ภคขึ้น ทัว่ โลก
Malcolm Gladwell ได้พสิ ูจน์ และแสดงให้เห็นว่าความสาเร็จของ
Pepsi ผ่าน Coca-Cola ใน "Pepsi Challenge" เป็ นผลมาจาก
ลักษณะทีผ่ ดิ พลาดของวิธกี าร "sip test" และผู้ทช่ี ่นื ชอบเครื่องดื่ม
ทัวไปจะชอบความหวานมากกว่
่
าของเครื่องดื่มสองชนิดที่ขน้ึ อยู่กบั
การจิบเพียงครัง้ เดียว [8]

รูปที่ 3 ลูกเกดอบแห้งแบรนด์ลโิ ก้ (Ligo)

แม้แต่แบรนด์ทม่ี ชี อ่ื เสียงมาอย่างยาวนานและเป็ นทีร่ จู้ กั กันดี
อาทิ ลิโก้ ผูผ้ ลิตลูกเกดอบแห้งก็ยงั ไม่สามารถนาพาผลิตภัณฑ์ตวั อื่น
ให้เป็ น ที่รู้จกั ได้หรือแม้แต่ไ มโลก็ยงั ไม่สามารถดึงลักษณะเด่น ด้าน
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ อาทิ รสชาติ หรือสีทแ่ี ตกต่างจากนมช็อคโก
แลต มอลต์ แบรนด์อ่นื ๆ เพือ่ เป็ นทีจ่ ดจาแก่ผบู้ ริโภคได้ ดังนัน้ บริษทั
ยังคงต้องหาจุดเด่นและค้นหาตาแหน่ ง ในตลาดให้เจอ รวมไปถึงการ
โฆษณาให้เข้าถึงตัวตนทีแ่ ท้จริงของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ดว้ ย
6.)กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ขอบคุณ
สถาบันเทคโนโลยีไ ทย – ญี่ป่ ุนผู้ให้การสนับสนุ นในการจัดทาการ
ทดสอบครัง้ นี้ และขอขอบคุ ณ ผู้ร่ ว มทดสอบทุ ก ท่ า นที่ใ ห้ค วาม
ช่วยเหลือและร่วมมือในการทดสอบเป็ นอย่างดี จนทาให้ผลวิจยั ครัง้ นี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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5.)บทสรุป
ในการทดสอบครัง้ นี้ปัจจัยทีใ่ ช้ในการวัดการรับรู้ ผลิตภัณฑ์
ของแบรนด์มนั ฝรังแผ่
่ นอบกรอบและช็อคโกแลต มอลท์ ได้แก่ จาก
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไม่ไ ด้มผี ลต่อ การรับรู้ได้อย่างถูกต้อ งของทุก
แบรนด์ แต่โดยภาพรวมแล้วก็ยงั สามารถตอบคาถามในแบรนด์ท่มี ี
ชื่อเสียงและคุน้ หูได้ถูกต้องอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าทดสอบ
ทัง้ หมด ทัง้ นี้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ในครัง้ นี้อาจไม่เป็ นทีพ่ อใจของบริษทั ทีผ่ ลิต
มัน ฝรังอบกรอบหรื
่
อ นมช็อ คโกแลต มอลท์นัก เพราะบางแบรนด์
มันใจว่
่ าผลิตภัณฑ์ของบริษทั ตนนัน้ ต้องเป็ นทีห่ นึ่งในใจผูบ้ ริโภคอย่าง
แน่ น อน แบรนด์ไ ม่ส ามารถเป็ น ตัว บ่ง ชี้ค วามส าเร็จ ทัง้ หมดให้แ ก่
บริษทั ได้
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บทคัดย่อ

1) บทนา
สมาร์ทโฟนในปั จจุบนั นี้มคี วามสามารถในการช่วยเหลือมนุ ษย์
ในการดาเนินชีวติ เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถพื้นฐานใน
การติดต่อสือ่ สารระหว่างมนุษย์ทงั ้ ในรูปแบบของเสียง ข้อความ หรือจะ
เป็ นการสื่อสารทีเ่ ห็นทัง้ รูปและเสียงอย่างวีดโี อคอล์ล เครื่องมือในการ
ผ่อนคลายอารมณ์ต่างๆทัง้ ในรูปแบบของการฟั งเพลง ดูภ าพยนต์ ดู
คลิปผ่านทางยูทูปส์ หรือจะเป็ นเกมส์ต่างๆทัง้ ในระบบสองมิตหิ รือสาม
มิตกิ ม็ ใี ห้เลือกอย่างมากมาย
กระเป๋ าเงินอิเล็คโทรนิค (E-Wallet) ก็เป็ น อีกความสามารถ
หนึ่งของสมาร์ทโฟน ที่เป็ นระบบการชาระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ
ผ่ า นแอพ หรือ โซลู ช ัน่ แทนบัต รเครดิต หรือ เงิน สด โดยผู้พ ัฒ นา
แอพหรือ ระบบจะเป็ นตัวกลางในการติดต่ อและเชื่อ มต่ อระบบให้กบั
ร้านค้าเมือ่ มีการอนุมตั ใิ ห้ใช้บริการ เป็ นการจ่ายเงินทีใ่ ช้ผ่านทางสมาร์ท
โฟนหรือเรียกว่า Mobile Payment ทีใ่ ช้เทคโนโลยีเรียกว่า NFC (Near
Field Communication) ทีฝ่ ั งในสมาร์ทโฟน ในการแตะเพื่อชาระเงิน ณ
จุดชาระเงินต่างๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต รถไฟฟ้ า ร้านกาแฟ เป็ นต้น
ประโยชน์ของกระเป๋ าเงินอิเล็คโทรนิคบนสมาร์ทโฟน สามารถ
ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคและผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้
1) ความสะดวกรวดเร็วทีเ่ พิ่มขึน้ อาทิ สามารถใช้บริการทาง
การเงินได้ทุกทีท่ ุกเวลา (Anywhere Anytime Any Device) ตลอด 24
ชัวโมง
่ ผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว
2) ต้นทุนการใช้บริการทีต่ ่าลง อาทิ ต้นทุนค่าธรรมเนียมทีถ่ ูก
ลง เนื่องจากมีตน้ ทุนการดาเนินงานต่ากว่าธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ
การที่ไ ม่มสี าขาและพนักงานจานวนมาก ขณะที่ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งกดดันให้ค่าธรรมเนียมยิง่ ลดลง
นอกจากนี้ยงั มีต้นทุนค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้บริการทีล่ ดลง เช่น ค่าเดินทาง
ไปสาขา เป็ นต้น
แม้ว่าสิง่ เหล่านัน้ จะนามาซึ่งความสะดวกสบายและการเข้าถึง
บริการอันมีลกั ษณะทีเ่ รียกได้ว่า “Anywhere-Anytime-Any devices”
แต่ในขณะเดียวกันนัน้ ยังมีคาถามเกี่ยวกับความปลอดภัย ของข้อมูล
และการทาธุรกรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายตามที่ปรากฏตามข่าวของผู้
ได้รบั ความเสีย หายจากการใช้บริการทางการเงินผ่านนวัตกรรมทาง
การเงินเช่นกัน

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์
ของ ความคุ้นเคย และความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์ หรือ E-Wallet บน
สมาร์ทโฟนของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยั ในครัง้ นี้
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ประชากรในการวิจยั ในครัง้ นี้คอื ประชาชนทีอ่ าศัยใน
กรุง เทพมหานคร ใช้ก ารสุ่มตัวอย่างอย่า งง่าย กลุ่ มตัว อย่ างที่ศกึ ษาได้แ ก่
ประชาชนทีอ่ าศัยในกรุงเทพมหานครจานวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการวิเคราะห์แบบจาลองโมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ด้วยโปรแกรม
STATA เวอร์ชนั ่ 14 ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิง
สมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ มานัน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี
(χ2 = 134.56, df = 48, RMSEA = 0.081, SRMR = 0.025 , CFI = 0.97,
TLI = 0.96, CD = 0.92) 2) พบว่าปั จจัยความคุ้นเคยมีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์และทางอ้อมผ่านทางความไว้ใจและทัศนคติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ ความไว้ใจและทัศนคติกม็ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ :กระเป๋ าเงินอิเ ล็คโทรนิค สมาร์ทโฟน ความคุ้นเคย ความตัง้ ใจ
แบบจาลองสมการโครงสร้าง
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
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2) ทบทวนวรรณกรรม
2.1) ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action:
TRA)
Fishbein & Ajzen (1975;1977) ได้เสนอกรอบความคิดของ
ความสัมพันธ์ของ ความเชื่อ (Beliefs) ทัศนคติ (Attitude) ความตัง้ ใจ
(Intention) พฤติกรรม (Behavior) และสิ่งที่ส าคัญ ตามแนวความคิด
ของทฤษฎีน้เี ชือ่ ว่า โดยปกติของมนุษย์นนั ้ จะเป็ นผูม้ เี หตุผล ใช้ขอ้ มูลที่
มีป ระโยชน์ ต่ อ ตนเองอย่ า งเป็ นระบบเพื่อ ใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการ
ตัดสินใจของตน และสิง่ ที่อิทธิพลต่อ พฤติกรรมและความตัง้ ใจปฏิบตั ิ
พฤติกรรมของบุคคลจะมีปัจจัย ทีส่ าคัญอยู่ 2 ปั จจัย คือ ทัศนคติและ
การคล้อยตามกลุ่มในการทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมนัน้ [1]

ดังนัน้ จากความจาเป็ นและแนวโน้มของช่องทางในการชาระ
เงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะประโยชน์ต่าง ๆ ของกระเป๋ า
เงินออนไลน์หรือ E-Wallet บนสมาร์ทโฟน ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในขัน้ ต้น
ไม่ว่าจะเป็ นความสะดวก ความปลอดภัย หรือแม้กระทังการลดต้
่
นทุน
ของระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม รวมไปถึงอุปสรรคที่เกี่ยวกับความ
เชื่อ มันในความปลอดภั
่
ยในการใช้งาน การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งค้น หา
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ e-payment หรือ e-wallet บนสมาร์ทโฟน
เพื่อ เป็ น แนวทางให้ก ับ ภาครัฐ และภาคเอกชนใช้ในการส่ งเสริม ให้
ประชาชนหันมาใช้งานกัน มากขึ้น และสามารถเพิม่ คุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนให้ดยี งิ่ ขึน้ ในอนาคต

ภาพที่ 1 Theory of Researched Action
แหล่งทีม่ า: Fishbien, M. and Ajzen, I. (19xx) Belief, Attitude, Intention and behaviour: An Introduction to Theory and Research. Reading,
MA.: Addison-Wesley.
2.2) แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model: TAM)
เป็ นแบบจาลองหรือทฤษฎีทไ่ี ด้พฒ
ั นาจากทฤษฎีการกระทา
ด้วยเหตุผล(TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) โดยจุดประสงค์
ของแบบจาลอง TAM คือ การพยากรณ์หรืออธิบายพฤติกรรมการใช้
คอมพิว เตอร์ข องผู้ใช้ทุกคน โดยแบบจ าลองนี้ คือ ตัว แบบที่มคี วาม
น่าเชือ่ ถือสาหรับพยากรณ์ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีของผูบ้ ริโภค
[2]โดยการใช้ TRA เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานสาหรับการอธิบายการเชื่อมโยง
กันระหว่างตัวแปรในโครงสร้างของแบบจาลอง คือ 1) การรับรู้ว่ามี

ประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) ซึ่งหมายถึง ระดับ ขัน้ ของ
บุคคลในการทีจ่ ะใช้งานคอมพิวเตอร์จะเพิม่ มากขึน้ หากเชื่อว่าจะทาให้
ประสิทธิภาพในการทางานภายใต้บริบทขององค์การทีท่ างานอยู่นนั ้ ดี
ยิง่ ขึน้ และ 2) การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use:
PEOU) ซึง่ หมายถึง ระดับขัน้ ของบุคคลในการทีจ่ ะใช้งานคอมพิวเตอร์
จะเพิม่ มากขึน้ หากเชือ่ ว่ามีความสะดวกและง่ายในการทีจ่ ะใช้งานโดย
ที่ทงั ้ 2 ปั จจัย นี้ จะมีอิทธิพลต่ อ การใช้งานคอมพิเตอร์ผ่ านตัว แปร
ทัศนคติในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Attitude Toward Using), ตามหลัก
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล[3]

ภาพที่ 2 Technology Acceptance Model
แหล่งทีม่ า: 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)
ถูกพัฒนาโดย Ajzen มาตัง้ แต่ ปี 1985 จนถึง ปี 2002 เป็ น
ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) โดยทฤษฎีน้ีจะมี
ความคล้ายคลึงกับ TRA ในประเด็นทีว่ ่า ความเชื่อเกีย่ วกับพฤติกรรม
และ ความเชือ่ เกีย่ วกับกลุ่มทีเ่ ป็ นปั จจัยทีก่ าหนดความตัง้ ใจกระทาหรือ
แสดงพฤติกรรม แต่ในโครงสร้างพืน้ ฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
(TPB) นัน้ การแสดงพฤติกรรมของมนุ ษย์จะเกิดจากการถูกชี้นาโดย
ความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื่อเกีย่ วกับพฤติกรรม (Behavioral
Beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม (Normative Beliefs) และความเชื่อ
เกีย่ วกับความสามารถในการควบคุม (Control Beliefs) ซึง่ ความเชือ่ แต่
ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี้ 1) ถ้าบุคคลมี
ความเชื่อ ว่ า ถ้า ทาพฤติกรรมนัน้ แล้ว จะได้ร ับผลในทางบวก ก็จะมี

แนวโน้มทีจ่ ะมีทศั นคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมนัน้ ในทางตรงข้ามหากมีความ
เชื่อว่า ถ้าทาพฤติกรรมนัน้ แล้วจะได้รบั ผลในทางลบ ก็จะมีแนวโน้มที่
จะมีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อพฤติกรรมนัน้ (Attitude Toward the Behavior)
และเมือ่ มีทศั นคติทางบวก ก็จะเกิดความตัง้ ใจกระทา (Intention) ทีจ่ ะ
แสดงพฤติกรรมนัน้ อย่างเช่น นายสมศักดิ ์ มีความเชื่อว่า การเลือกซื้อ
สิน ค้า บนเว็บ ไซต์ จะได้ร ับ ข้อ มูล เกี่ย วกับ สิน ค้า นัน้ อย่ า งครบถ้ว น
ถูกต้องมากกว่าการเลือกซื้อสินค้าตามร้านทัวไป
่ เขาก็จะมีทศั นคติทด่ี ี
ต่อการเลือกซื้อสินค้า และเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ 2)
ถ้าบุค คลได้รู้ไ ด้เห็น หรือ รับรู้ว่า บุค คลที่มคี วามส าคัญต่ อ เขา ได้ท า
พฤติกรรมนัน้ เขาก็จะเกิดความเชือ่ ต่อพฤติกรรมนัน้ และก็มแี นวโน้มที่
จะคล้อ ยตามและท าตามบุ ค ลนั น้ ด้ว ย และ 3. ถ้ า บุ ค คลเชื่อ ว่ า มี
ความสามารถทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมในสภาพการณ์นนั ้ ได้ และสามารถ
ควบคุมให้เกิดผลดังตัง้ ใจ เขาก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทาพฤติกรรมนัน้ [4]

ภาพที่ 3Theory of Planned Behavior
แหล่งทีม่ า: Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control: From cognition to behavior (p.1139). J. Kuhl and J. Beckmann (eds.), Heidelberg: Springer.
2.4) ความคุน้ เคย (Familiarity)
สินค้า สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีผ่ ู้ซ้อื สินค้าต้องมีความไว้วางใจในตัวเจ้าของ
ความคุ้น เคยหรือ อาจจะเรีย กอีก อย่ า งว่ า ความเคยชิน เว็บไซต์หรือผูข้ ายทางออนไลน์หรือเว็บไซต์นนเอง
ั่
หมายถึง การกระทาใดๆ บ่อ ยๆ จนเคยชิน ซึ่งความคุ้น เคยนี้ได้ถูก 2.6) ทัศนคติ (Attitude)
น ามาใช้ใ นการศึก ษาพฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า บนเว็บ ไซต์
ทัศนคติของผูบ้ ริโภคนัน้ มีความสาคัญต่อพฤติกรรมการซื้อ
Amazon.com [5] โดยทีค่ วามคุ้นเคยจะมีอิทธิพลกับความน่ าเชื่อถือ ทางด้านพาณิช ย์อิเล็คโทรนิคส์ห รือ e-commerce เป็ นอย่ างมาก มี
[6] และความน่ าเชื่อถือหรือความไว้ใจมีอิทธิพ ลกับการซื้อ สิน ค้าบน งานวิ จ ั ย หลายเรื่ อ งที่ พ บว่ า การมี ท ัศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
เว็บไซต์ฯ นันแสดงให้
่
เห็นว่าความคุน้ เคยมีอทิ ธิพลทางอ้อมผ่านความ อิเล็กทรอนิคส์ จะนาไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ หรือบน
น่าเชือ่ ถือในการซื้อสินค้าบนเวบไซต์ฯ
เว็ บ ไซต์ [ 11] ดัง นั น้ การศึก ษาเกี่ย วกับ ทัศ นคติข องผู้ บ ริโ ภคจึง มี
2.5) ความไว้ใจ (Trust)
ความสาคัญต่อการทาธุรกรรมทางออนไลน์หรือบนเว็บไซต์
ความไว้ใจ คือ ความเชื่อมันที
่ ่มผี ลมาจากความรูแ้ ละความ 2.7) ความตัง้ ใจใช้สนิ ค้าหรือบริการ
ชานาญ[7] ซึ่งการกระทาต่างๆ จะได้การยอมรับจากผู้ท่ไี ว้วางใจ [8]
ความตัง้ ใจใช้ส ิน ค้า หรือ บริก าร สามารถอธิบ ายได้ด้ว ย
โดยไว้ใจในผลของการกระทาจากผู้ท่ไี ด้ร บั ความไว้ว างใจจะเกิดขึ้น
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ้อื ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนดังนี้
แน่นอนในอนาคต [9]
ขัน้ ที่ 1 การรับรูถ้ งึ ปั ญหา กระบวนการซื้อจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูซ้ ้อื
บทบาทของความไว้ว างใจในการซื้อ สิน ค้า หรือ บริก าร ตระหนักถึงปั ญหาหรือความต้องการของตนเอง
โดยเฉพาะทางออนไลน์หรือเว็บไซต์นนั ้ ความไว้ใจจะมีบทบาทในการ
ขัน้ ที่ 2 การค้นหาข้อมูล ในขัน้ นี้ผบู้ ริโภคจะแสวงหาข้อมูล
ตัด สิน ใจซื้อ เป็ น อย่ า งมาก เพราะผู้ซ้ือ หรือ ผู้บ ริโ ภคนัน้ จะค านึ ง ถึง เพือ่ ตัดสินใจ ในขัน้ แรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนามา
คุณภาพสินค้า [10]จะตรงตามที่นาเสนอทางออนไลน์หรือบนเว็บไซต์ ใช้ในการประเมินทางเลือก หากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูล
หรือไม่ และทีส่ าคัญเมื่อสังซื
่ ้อแล้วจะถูกหลอกเอาเงินไปโดยไม่ได้รบั
เพิม่ จากแหล่งภายนอก
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ขัน้ ที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบ้ ริโภคจะนาข้อมูลทีไ่ ด้
รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสีย ทัง้ ในลักษณะ
การเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามากทีส่ ุด
ขันที
้ ่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุด หลังการประเมิน
ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดี ข้อเสีย หลังจากนัน้ บุคคลจะต้องตัดสินใจเลือก
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการแก็ปัญหามักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์
ทัง้ ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ่นื
ขันที
้ ่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เป็ นขัน้ สุดท้ายหลังจาก
การซื้อ ผูบ้ ริโภคจะนาผลิตภัณฑ์ทซ่ี ้อื นัน้ มาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะ
ทาการประเมิน ผลิต ภัณฑ์นัน้ ไปด้ว ย ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ า กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงทีก่ าร
ซื้อ[12]
โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าปั จจัยหลัก
ทีส่ ่งผลกระทบหรือมีอทิ ธิพลต่อการใช้งานสินค้าหรือบริการต่างๆ คือ
ทัศนคติและความน่ าเชื่อถือหรือความไว้วางใจทีม่ ตี ่อการใช้สนิ ค้าหรือ
บริการนัน้ ๆ แต่ มอี ีกปั จจัย ซึ่งมีอิทธิพ ลต่ อ ความไว้ว างใจซึ่งนัน่ ก็ค ือ
ความคุ้นเคย ซึ่งผู้วจิ ยั คิดว่าปั จจัย นี้น่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
สินค้าและบริการเช่นกัน
2.8) กรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั ได้สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
ดังแสดงในภาพที่ 4

ชกุล และ ชูศ ัก ดิ ์ อุ ด มศรี, 2548) จานวนตัว อย่ าง 300 ตัว อย่ าง ซึ่ง
เพียงพอในการใช้ SEM ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล [13]
3.2) เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่ อ งจากเป็ น การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ทีเ่ ป็ นคาถาม
เกีย่ วกับระดับของความคิดเห็น ซึ่งใช้มาตราส่วนแบบ Likert Scale 5
ระดับ
การทดสอบหาความเชื่อ มัน(Reliability)
่
เแบบสอบถามที่
ผ่ า นการตรวจและปรับ ปรุ ง แล้ว น าไปท าการทดสอบทางสถิติก ับ
ตัว อย่ าง 30 ตัว อย่าง โดยใช้สูต รสัมประสิท ธิแอลฟาของครอนบั
ค
์
(Cronbach’s coefficient alpha) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมันดั
่ งต่อไปนี้
ความคุน้ เคย = .923 การไว้ใจ = .935 ทัศนคติ = .882 และ ความตัง้ ใจ
ใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์ = .883
4) ผลการศึกษา
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างของ
ความสัมพัน ธ์ระหว่างความคุ้นเคยและความตัง้ ใจใช้งานกระเป๋ าเงิน
ออนไลน์ของประชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครตามสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
พิจารณาจากค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (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) ดัง
แสดงในภาพ 5

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3) วิ ธีการวิ จยั
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์
บนสมาร์ทโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร การเลือกตัวอย่างจะ
ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ซึ่งเป็ นการ
สุ่มตัวอย่างทีท่ ุก ๆ ตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน (นราศรี ไววนิ

ภาพที่ 5: ผลการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ผลการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแฝงใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้า งเพื่อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั สามารถแสดงได้ดงั ตารางที1่
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ตาราง1 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และค่าอิทธิพลรวมของแบบจาลองสมการโครงสร้าง(คะแนนมาตรฐาน)

หมายเหตุ อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลรวม (TE)
จากตาราง 1 เมือ่ พิจารณาจากค่าอิทธิพลรวม (total effect)
พบว่า ความคุน้ เคย (Familiarity) ความไว้ใจ (Trust) และทัศนคติ
(Attitude) ทัง้ 3 ปั จจัยนี้ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋ า
เงินออนไลน์หรือ E-Wallet และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายปั จจัย พบว่า
ทัศนคติมอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์สงู ทีส่ ุดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.84 รองลงมาก็คอื ความคุน้ เคยมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงิน
ออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 และสุดท้ายความคุน้ เคยมีอทิ ธิพลต่อความไว้ใจ
ใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.50
และเมือ่ พิจารณาจากค่าอิทธิพล
โดยตรง (direct effect) พบว่า ความคุน้ เคยมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้
กระเป๋ าเงินออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 มีค่า
สัมประสิทธิอิ์ ทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.29
5)สรุป
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่า ทัง้ 3
ปั จจัย คือ ความคุน้ เคย ความไว้ใจ และทัศนคติ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์หรือบนสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะ
ปั จจัยความคุน้ เคยนัน้ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมผ่าน
ทางปั จจัยความไว้ใจและปั จจัยทัศนคติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ความคุน้ เคยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงิน
ออนไลน์หรือบนสมาร์ทโฟน สามารถอธิบายด้วยแนวคิดจากพฤติกรรม
การบริโภคของบุคคล โดยผูบ้ ริโภคเมือ่ มีความต้องการในสินค้าหรือ
บริการใดจะทาการค้นหาข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
ไม่ว่าจะเป็ น สถานทีซ่ อ้ื ราคา คุณภาพ การใช้งาน หรือประโยชน์ใช้
สอยทีค่ าดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ [14]
ต่อจากนัน้ จึงทาการประเมินผลและตัดสินใจในการทีจ่ ะซือ้ ผลิตภัณฑ์
หรือบริการเหล่านัน้ หรือไม่ นันหมายถึ
่
งว่า ในการทีบ่ ุคคลหรือ
ประชาชนทีจ่ ะเปลีย่ นมาใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์บนสมาร์ทโฟนนัน้
อาจจะต้องมีประสบการณ์ทค่ี ล้ายกับการใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์บน
สมาร์ทโฟนมาก่อน
เพือ่ ทีจ่ ะทาให้เกิดการรับรูข้ อ้ ดีและข้อเสียด้วย
ตนเองและสุดท้ายจึงตัดสินใจในการใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์บนสมาร์ท
โฟน ซึง่ ไม่ต่างจากการตัดสินใจซื้อสินค้าวิธกี ารอื่น เช่น อาหาร [15]
หรือการซือ้ สินค้าในห้างสรรพสินค้า [16] เป็ นต้น
ความคุน้ เคยทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมผ่านความไว้ใจต่อความ
ตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์ หรือ E-Wallet บนสมาร์ทโฟน แสดงให้เห็น

ว่าความคุน้ เคยจากการทีบ่ ุคคลได้กระทาสิง่ ใดบ่อยๆ จะทาให้เกิดความ
ไว้ใจว่าตนเองเข้าใจหรือสามารถควบคุมผลทีจ่ ะตามมาจากการกระทา
นัน้ ๆ ได้มากน้อยเพียงใด ซึง่ จะเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดการตัดสินใจใช้กระเป๋ า
เงินออนไลน์หรือ E-Wallet บนสมาร์ทโฟน เช่นเดียวกับการตัดสินใจซื้
สินค้า e-commerce และความคุน้ เคยอิทธิพลทางอ้อมผ่านทัศนคติต่อ
ความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์ บนสมาร์ทโฟน ลักษณะความสัมพันธ์
นี้แสดงให้เห็นว่าการทีบ่ ุคคลได้กระทาสิง่ ใดบ่อยๆ จะทาให้เกิดทัศนคติ
ต่อการกระทานัน้ ๆ
ในลักษณะชอบหรือไม่ชอบตามเหตุและผล[17]
สุดท้ายทัศนคติจะเป็ นตัวกาหนดการตัดสินใจใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์ บน
สมาร์ทโฟน
โดยสรุปปั จจัยความคุน้ เคย ความไว้ใจ และทัศนคติ ทัง้ 3
ปั จจัยต่างก็เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้กระเป๋ าเงิน
ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนซึง่ แสดงให้เห็นว่าในการทีจ่ ะทาให้บุคคลหรือ
ประชาชนทัวไปหั
่ นมาใช้กระเป๋ าเงินออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ภาครัฐ
และภาคเอกชนหรือผูใ้ ห้บริการจะต้องพยายามสร้างความมันใจในเรื
่
อ่ ง
ความปลอดภัยของระบบให้บริการ ทาให้ประชาชนเกิดความคุน้ เคยใน
การทีจ่ ะชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการโดยทีไ่ ม่ใช้เงินสด เมือ่ ประชาชน
มันใจและคุ
่
น้ เคยกับการใช้งาน จนเกิดทัศนคติทด่ี กี บั การใช้งานกระเป๋ า
เงินออนไลน์ สุดท้ายประชาชนก็จะหันมาใช้งานกระเป๋ าเงินออนไลน์กนั
มากขึน้ อย่างแน่นอน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ และการ
วิจยั เชิง คุณ ภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาคุณ ลักษณะ การบริหาร
จัด การ ผลส าเร็จ ของผู้ป ระกอบการSMEในจัง หวัด ชุ ม พร 2) เพื่อ ศึก ษา
คุณลักษณะและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ของผู้ป ระกอบการSMEในจัง หวัด ชุ ม พร และ 3) เพื่อศึก ษาความคิด เห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะ การบริหารจัดการ ของผูป้ ระกอบการ SMEในจังหวัด
ชุมพรผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ด้านภาวะผู้นามี
ค่าเฉลีย่ ระดับมากทีส่ ุด รองลงมาด้านทัศนคติและด้านประสบการณ์ตามลาดับ
การบริหารจัดการการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และด้านการตลาด มีค่าอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน รองมาคือ การจัดการธุรกิจ และด้านการจัดการแรงงานตามลาดับ
และผลสาเร็จด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองมาคือ ด้าน
ลูกค้าเพิ่ม ด้านพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และด้านขยายกิจการ
เพิ่ม ตามลาดับ 2) คุณลักษณะและการบริหารจัด การของผู้ป ระกอบการมี
ความสัมพันธ์กบั อย่างมีนัย สาคัญทางสถิตแิ ละ 3)ความคิดเห็นคุณลักษณะ
ด้านภาวะผู้นา ทัศนคติและประสบการณ์ การบริหารจัดการด้านการเข้าถึง
แหล่ง เงินทุน การจัดการแรงงาน การตลาดและการจัดการธุรกิจส่งผลต่ อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการทุกด้าน มีความสาคัญเท่ากันทุกด้าน.
คาสาคัญ : ผู้ประกอบการ,วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,การบริหาร
จัดการ

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) บทนา
เมื่อ พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ ปัญหาทาง
เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมาก และในยุค
ถัดมาพ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้ผลักดันสนับสนุ นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise) หรือSMEโดยกระตุ้นและ
ส่ ง เสริม ให้เ กิด ผู้ป ระกอบการรายใหม่ ๆ ขึ้น มาเพื่อ หวัง ให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ และมีการลดการพึง่ พิง
ธุรกิจขนาดใหญ่ลง ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น
จากข้อมูลนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทัวประเทศ
่
พ.ศ.2558[1] พบว่าประเทศไทยมีวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) จ านวน 2.9 ล้า น และยัง คงด าเนิ น กิจ การมีเ พีย งจ านวน
617,504 ราย หรือ คิดเป็ น ร้อ ยละ 48 ของนิติบุค คลที่จดทะเบียนทัว่
ประเทศเท่ า นัน้ แสดงให้เ ห็น ว่ า ธุ ร กิจ ที่ป ระกอบกิจ การไม่ ป ระสบ
ความส าเร็จ นัน้ มีสูง มาก และจ านวนธุร กิจ ที่ย งั คงด าเนิน กิจการนัน้
พบว่าร้อยละ 99 เป็ นธุรกิจประเภท SME จึงมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อ

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
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การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยจ านวนธุ ร กิจ แต่ ล ะปี ก็ม ี
เพิม่ ขึน้ แต่ปัญหา คือธุรกิจเพิม่ ก็มธี ุรกิจทีเ่ ลิกกิจการแต่ปีสงู ขึน้ เช่นกัน

สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการเปิ ดเสรีทางการค้าทา
ให้วสิ าหกิจขนาดใหญ่ รวมทัง้ สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับ
สินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่ม SME มากขึ้น และ 4)
ปั ญหาด้านการจัดการธุรกิจ คือ จุดเริม่ ต้นของSME ส่วนมากมักจะมี
ที่ม าจากธุ ร กิ จ ในลัก ษณะครอบครัว จะมีค วามสามารถในกา ร
ปรับเปลีย่ นและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการต่างๆของกิจการ
ได้ไม่รวดเร็วเหมือนอย่างกิจการขนาดใหญ่ท่มี รี ะบบการจัดการ การ
ขาดความรู้ใ นด้า นการจัด การหรือ การบริห ารงานที่ ไ ม่ ม ีร ะบบ ใช้
ประสบการณ์จากการเรียนรูโ้ ดยเรียนถูกเรียนผิดเป็ นหลัก อาศัยบุคคล
ในครอบครัวหรือญาติพ่นี ้องมาช่วยงาน การบริหารในลักษณะนี้แม้ ม ี
ข้อ ดีในเรื่องการดูแลที่ทวถึ
ั ่ งหากธุร กิจไม่ใหญ่ นัก แต่เมื่อกิจการเริ่ม
ขยายตัว หากไม่ปรับปรุงการบริห ารจัดการให้มรี ะบบก็จะเกิดปั ญหา
ตามมามาก และข้อจากัดอีกประการหนึ่งของการบริหารจัดการในธุรกิจ
SME ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการแบบครอบครัวแฝงอยู่
ด้วยก็ค ือ ปั ญหาการหมุน เวีย นเข้า -ออกของแรงงานที่อยู่ในระดับสูง
ทัง้ นี้เนื่องจากแรงงานที่มฝี ี ม ือและมีความชานาญสูงมักจะเคลื่อนย้าย
ไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มขี นาดใหญ่กว่าด้วยเหตุผลในเรื่องของ
ผลตอบแทนและโอกาสที่ดกี ว่าในแง่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ซึง่ ส่งผลให้ SME จาเป็ นต้องมีตน้ ทุนและความเสียหายอันเกิดจาก
การต้ อ งเร่ ง พัฒ นาฝี ม ือ แรงงานใหม่ เ พื่อ ให้ ท างานได้ต ามเกณฑ์
มาตรฐานและมีความชานาญพอเพียงอยู่ตลอดเวลา
ด้วยสาเหตุ ดงั กล่ าวข้างต้น ผู้ว ิจยั จึงให้ค วามส าคัญและต้องการที่จะ
ศึกษาเพื่อให้ทราบปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ความส าเร็จ ไม่ให้เ กิดการล้มเลิกกิจการ ซึ่งอาจส่ งผลต่ อ เศรษฐกิจ
ภาพรวมของจังหวัดและต่อ ประเทศต่อ ไปจึงเป็ นที่มาของการศึกษา
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดในจังหวัดชุมพร โดยศึกษาตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยปั จจัย 2
ด้าน คือ คุณลักษณะและการบริหารจัดการ ตามแนวคิดของ Pickle
and Abrahamson
(1990) [3] และบุญฑวรรณ วิงวอน (2556)
[4]ส่วนตัวแปรตามได้แก่ ปั จจัยส่งผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม ตามแนวคิด ของวิม พ์ว ิภ า เกตุ เ ทีย น (2556)
[5]และน าประโยชน์ ข องงานวิจ ัย นี้ เ พื่อ ไปปรับ ปรุ ง พัฒ นาด้า นการ
บริหารธุรกิจ SME ของผู้ประกอบการที่สนใจ และส่วนราชการและ
ผูส้ นใจทัวไปได้
่

รูปที่ 1: จานวนนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่และจดทะเบียนเลิกกิจการระหว่าง
พ.ศ. 2554 - 2558

ทีม่ า กระทรวงพาณิชย์. (2558)
(http://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2559)
จากรูปที1่ จานวนนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ใหม่ และจดทะเบียนเลิก
กิจการระหว่าง พ.ศ.2554 – 2558 จึงสรุปได้ว่า การจดทะเบียนธุรกิจปี
พ.ศ. 2554 – 2556 มีทศิ ทางเพิม่ มากขึ้นจน พ.ศ. 2557 ได้ลดลงเป็ น
จานวนร้อยละ 12 และมีการเลิกกิจการมากถึงร้อยละ 9 ซึง่ แนวโน้มการ
เลิกกิจการในปี ถดั ไปอาจมีมากขึน้ เนื่องจากผูป้ ระกอบการรายใหม่อาจ
ขาดปั จ จัย หลาย ๆ ด้ า น เช่ น การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิน ทุ น แรงงาน
การตลาด และการจัดการด้านธุรกิจ ซึ่งภาครัฐก็พบปั ญหาและต้องการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยผ่านธุรกิจ SME จึงให้ความสาคัญอย่างยิง่ และ
สนับสนุ น ส่งเสริม SME เช่น ปรับลดภาษีธุรกิจ SME โครงการ
ผูป้ ระกอบการใหม่ (Startup) และโครงการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีพ่ ฒ
ั นา อย่างเช่นทีก่ ล่าวมาข้างต้น
จากข้อ มูล ส านักงานพาณิช ย์จงั หวัดชุ มพร [2]ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2558พบว่า มีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ยงั คงประกอบกิจการ
จานวน 1,480 ราย โดยจานวนธุรกิจที่เลิกดาเนินการนัน้ ยังไม่ทราบ
จานวนทีแ่ น่นอน หลังจากมีการเปิ ดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียนที่
ผ่ า นมา ผู้ป ระกอบการในจัง หวัด ก็ย งั คงพบกับ ปั ญ หาดัง นี้ 1) ด้า น
แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทางานอยู่ตลอดเนื่องจากแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้า
มาจานวนหนึ่งก็ยงั คงขาดทักษะในการทางาน และเรียกร้องค่าแรงงาน
ขัน้ ต่ าโดยอ้างอิงจากแรงงานไทย เมื่อ มีฝี มอื และมีค วามช านาญงาน
มากขึ้น ก็จ ะย้า ยออกไปท างานในโรงงานขนาดใหญ่ ท่ีม ีร ะบบและ
ผลตอบแทนทีด่ กี ว่า จึงทาให้คุณภาพของแรงงานไม่ส ม่าเสมอและการ
พัฒนาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ของสินค้า 2) ปั ญหาการเข้าถึงแหล่งทุน มักประสบปั ญหาการขอกูเ้ งิน
จากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนเนื่องจากไม่มกี ารทาบัญชีอย่างเป็ นระบบและขาดหลักทรัพย์
ค้าประกันเงินกู้ ทาให้ต้องพึง่ พาเงินกูน้ อกระบบ และต้องจ่ายดอกเบี้ย
ในอัตราทีส่ งู 3) ปั ญหาด้านการตลาด ยังขาดความรูค้ วามสามารถด้าน
การตลาดในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันความ

2)วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการของ
ผูป้ ระกอบการ ผล สาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
2. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ชุมพร
3. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการทีส่ ่งผลต่อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดชุมพร
4. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการการ
บริหารจัดการของผูป้ ระกอบการ ผลสาเร็จของผูป้ ระกอบการมี
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อะไรบ้างทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะและการบริหารจัดการ
ของผูป้ ระกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3)ขอบเขตการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั โดยใช้เทคนิค ผสมผสาน ระหว่างการวิจยั เชิง
ปริมาณ และการวิจยั เชิงคุ ณภาพ โดยเริม่ ที่การศึกษาค้น คว้าข้อ มูล
ทุ ติ ย ภู ม ิ จ ากการทบทวนวรรณกรรมทั ง้ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลทีน่ ่ าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อการตัง้
ประเด็นคาถามในการหาข้อมูลปฐมภูมใิ ช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สาหรับงานวิจยั เชิงปริมาณ และโดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับประชากรที่ศกึ ษาพิจารณาจาก
คุณสมบัตดิ งั นี้
1. งานวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคลกับ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชุมพรจากข้อมูล ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2558 ใช้ ว ิ ธี ก ารการสุ่ ม อย่ า งเป็ นระบบ (Systematic
Random)ได้จานวนกลุ่มตัว อย่ าง จานวน 305 ราย ระยะเวลาใน
การศึกษา เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
2. งานวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นผูป้ ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนนิติ
บุคคลกับสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั จังหวัดชุมพรจากข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบธุรกิจทีแ่ ตกต่างกันในจานวน 8 ท่าน
ดังนี้ ประเภทธุรกิจการผลิตจานวน 2 ท่าน ธุรกิจการบริการ 2ท่าน
ธุรกิจการค้าปลีก 3ท่าน และธุรกิจค้าส่ง 1ท่าน
ระยะเวลาในการศึกษา เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559

5)ผลวิ จยั เชิ งปริ มาณ
1. ผลการศึกษา คุ ณลักษณะของผู้ประกอบการ การบริห าร
จัดการของผูป้ ระกอบการ ผลสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
1.1 ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร ด้านภาวะผูน้ า มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ ด้านทัศนคติและด้านประสบการณ์ ตามลาดับ
1.2 ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการของผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ระดับความ
คิดเห็นการบริหารจัดการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มในจัง หวัด ชุ ม พร ด้า นการเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น และด้า น
การตลาด มีค่าอยู่ในระดับมากเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านการจัดการ
ธุรกิจ และด้านการจัดการแรงงาน ตามลาดับ
1.3 ระดับความคิดเห็นผลสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ระดับความคิดเห็น
ผลส าเร็จของผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มใน
จัง หวัด ชุ ม พร ด้ า นภาพลัก ษณ์ มีค่ า เฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
รองลงมาคือ ด้านลูกค้าเพิม่ ด้านพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
และด้านขยายกิจการเพิม่ ตามลาดับ
2 ผลการศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผู้ป ระกอบการที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข อง คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการกับความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์
กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง 0.364
– 0.563ผลการวิเ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คูณ ของคุ ณ ลัก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มในจังหวัดชุมพร พบว่า ปั จจัย คุ ณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ ด้านภาวะผูน้ า ด้านทัศนคติและด้านประสบการณ์ และ
ค่าคงที่ ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดชุมพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 โดยมี
ค่าพยากรณ์ คือ ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร = 0.989 + 0.407 (ด้านผูน้ า) + 0.141
(ด้านทัศนคติ) + 0.128 (ด้านประสบการณ์)

4)วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) อาศัยแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณลักษณะ ภาวะผูน้ า ทัศนะคติ ประสบการณ์การบริหารจัดการของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม มาเป็ นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน จานวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการ ทีส่ ่งผลต่อ
ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการ SME จานวน 40 ข้อ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามทีผ่ ่านการหา
คุณภาพด้านความตรง ด้วยวิธกี ารหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
และความเชือ่ มั ่น โดยใช้สตู รสัมประสิทธิอั์ ลฟ่ าของครอนบัค เท่ากับ
0.953 ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู
งานวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นปั ญหาทีเ่ ฉพาะเจาะจง กาหนด
แนวของข้อคาถามให้ผสู้ มั ภาษณ์เป็ นผูส้ อบถามผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ใน
ลักษณะการเจาะลึก จานวน 8 ท่าน โดยนัดหมายทีละท่าน โดยใช้เวลา
ประมาณท่านละ 1 ชัวโมง
่ และหลังจากได้ขอ้ มูลจึงนาไปวิเคราะห์และ
บรรยาย เพือ่ เข้าใจมโนทัศน์ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ เพือ่ ได้โครงสร้างและ
แนวคิดใหม่ๆสนับสนุนผลงานวิจยั โดยแบ่งการสนทนาเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
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3 ผลการศึก ษาการบริห ารจัด การของผู้ป ระกอบการที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ข องการบริห ารจัด การของ
ผู้ประกอบการกับความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มพบว่ า การบริ ห ารจัด การของผู้ ป ระกอบการมี
ความสัมพัน ธ์ก ับผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ระหว่าง 0.469 – 0.706 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู การบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการที่ส่ งผลต่ อ ความส าเร็จของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ปั จจัยการ
บริหารจัดการของผู้ประกอบการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการ
จัดการแรงงาน ด้านการตลาด และด้านการจัดการธุรกิจและค่ าคงที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มในจัง หวัด ชุ ม พร อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยมีค่ า
พยากรณ์ คือ ความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร = 1.246 + 0.195 (การเข้าถึงแหล่งเงินทุน )
+ 0.255 (การจัดการแรงงาน) + 0.134 (การตลาด) + 0.104 (การ
จัดการธุรกิจ)

ย่อมทีป่ ระสบความสาเร็จอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยอันดับแรกคือมีความ
มานะอดทนในการทางาน มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ในการ
ประกอบธุรกิจ มีความสามารถในการบริหารงานมีความชานาญในงาน
มีความสาคัญและช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ มีความกล้าในการ
ตัดสินใจมีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีมนุ ษ ย์สมั พันธ์และมีทกั ษะในการ
สือ่ สารทีด่ ชี ่วยเหลือสังคมตามความพร้อมและความเหมาะสม มีวสิ ยั ทัศ
นกว้างไกล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ า ประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจ การตัดสินใจอยู่บนพืน้ ฐานความเสีย่ งน้อยทีส่ ุด รอบคอบ และไม่
ประมาทมีความกระตือรือร้นในการทางานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง
มีความมุง่ มันในความส
่
าเร็จในการประกอบธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์
มีล ัก ษณะของความเป็ นผู้น าอยู่ใ นระดับ มาก โดยอัน ดับ แรกคือ มี
ความสามารถเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ รองลงมาคือ มีความสามารถใน
การคิด และวิเ คราะห์ร ะยะเวลาในการทาธุ ร กิจช่ ว ยให้ธุร กิจ ประสบ
ความสาเร็จ มีความสนใจในการแสวงหาความรู้เพิม่ เติม การกาหนด
เป้ าหมายการประกอบธุรกิจไว้อย่างชัดเจน การกาหนดเป้ าหมายการ
ประกอบธุรกิจไว้อย่างชัดเจน และมีความรูพ้ ้นื ฐานและประสบการณ์ใน
ธุรกิจทีท่ าอยู่ในระดับปานกลางคือมีความกล้าเสีย่ งหรือกล้าได้กล้าเสีย
ในการประกอบธุ ร กิจ นอกจากนี้ ย งั สอดคล้อ งกับ อรณา ชัย สุ ข สัง ข์
(2554) [7]ทีศ่ กึ ษาเรื่องบุคลิกการเป็ นผู้ประกอบการ ภูมคิ วามรู้ ความ
ชานาญ การริเริม่ ด้วยตัวเองและความสาเร็จในการประกอบธุรกิจของ
ผู้ป ระกอบการโรงแรมอิส ระในเมือ งพัท ยา พบว่ า บุ ค ลิก การเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความมีนวัตกรรม ด้าน
ความกล้าเสี่ยง และด้านความมันคงและใฝ่
่
ใจในการเรียนรู้ การริเริ่ ม
ด้วยตัวเอง และความสาเร็จในการประกอบธุรกิจอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ส่วนบุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน ด้าน
ความใฝ่ ใจในความส าเร็จ และภูม ิค วามรู้ ความช านาญด้า นความ
ชานาญในวิชาชีพ และประสบการณ์ในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง
บุคลิกการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านความเป็ นตัวของตัวเอง ด้านความมี
นวัตกรรม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความก้าวร้าวในการแข่งขัน และ
ด้านความใฝ่ ใจในความสาเร็จมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จใน
การประกอบธุรกิจ และงานวิจยั ของสาทิตร์ ม่วงหมี (2555) [8]ทีศ่ กึ ษา
รูปแบบการตลาดทีย่ งยื
ั ่ นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยคุณลักษณะผูบ้ ริหารธุรกิจขนาด
ย่อมมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านทัศนคติมากที่สุด และงานวิจยั ของ
พิมพ์พศิ า สังข์สุวรรณ (2555) [9]ทีศ่ กึ ษาปั จจัยที่มผี ลต่อความสาเร็จ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อ มประเภทธุร กิจ
ก่อสร้างในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า คุณสมบัตสิ ่วน
บุคคลในด้านของความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ ความซื่อสัตย์ สุ ขภาพ ความเป็ น
ผูน้ ามีผลต่อคุณภาพและมาตรฐานผลงาน
1.2 ระดับความคิดเห็นการบริหารจัดการของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ระดับความคิดเห็น
การบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในจังหวัดชุมพร ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและด้านการตลาดมีค่า
อยู่ในระดับมากเท่ากัน รองลงมาคือ ด้านการจัดการธุรกิจ และด้านการ
จัดการแรงงานสอดคล้องกับงานวิจยั ของRanjith and Banda (2014)
[10]ทีท่ าการวิจยั เรื่อง Determinants of Success of Small Business:
A Survey-Based Study in Kuliyapitiya Divisional Secretariat of Sri

7)ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้ให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดงั นี้
เป็ นเพศชาย 5 ท่าน เพศหญิง 3 ท่าน อายุอยู่ระหว่าง 28 – 53 ปี เป็ น
เจ้าของกิจการ จานวน 4 ท่าน และผูบ้ ริหารธุรกิจ จานวน 4 ท่าน สรุป
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกท่านได้ให้ความเห็นว่า การ
บริห ารจัด การทัง้ 4 ด้า น (การเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น การตลาด การ
จัดการธุรกิจและการจัดการแรงงาน) มีความสาคัญทุก ๆ ด้าน โดยต้อง
ผสมผสานการบริหารจัดการขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และปั จจัยภายนอก
เช่น กฎหมายกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการหรือประเภท
ของกิจการ ก็อาจส่งผลให้การบริหารจัดการอาจต้องให้ความสาคัญกับ
เรื่องนัน้ ก่อน การสัมภาษณ์ผทู้ รงทุกท่านให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า การ
ประกอบธุ ร กิจ เมื่อ กิจ การสามารถด าเนิ น การมีร ายได้ มีก าไร ผู้
ประกอบต้องมีคุณธรรม ช่วยเหลือคู่คา้ หรือตอบแทนประโยชน์ คนื สู่
สังคมด้วย จึงจะส่งผลต่อความสาเร็จอย่างยังยื
่ นต่อไป
8)อภิ ปรายผลการวิ จยั
1 ผลการศึกษา คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ ผลส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
1.1 ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มในจัง หวัด ชุ ม พร พบว่ า ระดับ ความคิด เห็ น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร ในด้านภาวะผูน้ ามีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ ด้านทัศนคติและด้านประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิร ิ
อมร กาวีระ (2554) [6]ที่ศ ึกษาคุ ณลักษณะของผู้ประกอบการธุร กิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่ป ระสบความส าเร็จในอ าเภอเมือ งตาก
จังหวัดตาก พบว่า คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาด
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Lanka พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จประกอบด้วยประสบการณ์
ของผูป้ ระกอบการ ความเป็ นผู้นาที่สามารถตัดสินใจได้ รวดเร็วอีกทัง้
ต้องมีทศั นคติในทางบวก มีความสามารถในการบริหารงาน
1.3 ระดับความคิดเห็นผลสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ระดับความคิดเห็นผลสาเร็จของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร ด้าน
ภาพลักษณ์ มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านลูกค้าเพิม่
ด้านพนักงานมีความจงรักภักดีต่ อองค์กรและด้านขยายกิ จการเพิ่ม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของRanjith and Banda (2014) ผลการวิจยั
พบว่ า ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ประกอบด้ว ยประสบการณ์ ข อง
ผูป้ ระกอบการ คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผลสาเร็จของธุรกิจคือ
มีลกู ค้าเพิม่ มากขึน้ อย่างสม่าเสมอและมีภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อชุมชน
2 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชุมพร
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดชุมพร พบว่า ปั จจัยคุณลักษณะของผู้ ประกอบการด้าน
ภาวะผู้นา ด้านทัศ นคติ และด้านประสบการณ์ และค่ าคงที่ ส่ งผลต่ อ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสาทิตร์ ม่วงหมี (2555) ทีศ่ กึ ษารูปแบบการตลาดที่ยงยื
ั ่ นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factors Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้า ง (Structural Equation Model) พบว่ า การวิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยคุณลักษณะผูบ้ ริหารธุรกิจขนาดย่อมมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบด้านทัศนคติมากทีส่ ุด งานวิจยั ของRanjith and
Banda (2014) พบว่ า ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ประกอบด้ว ย
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ความเป็ นผู้นาที่สามารถตัดสินใจได้
รวดเร็ ว อี ก ทัง้ ต้ อ งมีท ัศ นคติ ใ นทางบวก มีค วามสามารถในการ
บริห ารงานและงานวิจยั ของอรณา ชัย สุ ข สัง ข์ (2554)ได้ศ ึกษาเรื่อ ง
บุคลิกการเป็ นผู้ประกอบการ ภูมคิ วามรู้ ความชานาญ การริเริ่ มด้วย
ตัวเองและความสาเร็จในการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการโรงแรม
อิสระในเมืองพัทยา จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างภูม ิ
ความรูค้ วามชานาญ ด้านความชานาญในวิชาชีพและประสบการณ์ใน
การบริหารกับบุคลิกการเป็ นผู้ประกอบการ ด้านความก้าวร้าวในการ
แข่ง ขัน ภูม ิค วามรู้ค วามช านาญด้า นจ านวนปี ท่ี ใ ช้ใ นการศึก ษา มี
ความสัม พัน ธ์ท างลบกับ บุค ลิก การเป็ น ผู้ป ระกอบการ ด้า นความมี
นวัต กรรม ด้านความก้า วร้า วในการแข่งขัน และด้านความใฝ่ ใจใน
ความสาเร็จ
3 ผลการศึกษาการบริหารจัดการของผูป้ ระกอบการที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพร
ผลการวิเ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ การบริห ารจัด การของ
ผูป้ ระกอบการ ทีส่ ่งผลต่อความ สาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อ มในจังหวัดชุมพร พบว่า ปั จจัย การบริหารจัดการ
ของผูป้ ระกอบการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการจัดการแรงงาน
ด้ า นการตลาดและด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ และค่ า คงที่ ส่ ง ผลต่ อ

ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชุมพรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของธนั ช ชา บิน ดุ เ หล็ม (2556) [11]ท าการศึก ษาเรื่อ งปั จ จัย แห่ ง
ความส าเร็จ ของการประกอบการธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SME) พบว่า ระบบการตลาด ระบบลูกค้า ระบบเทคโนโลยี ระบบ
การเงิน และระบบบุ ค ลากร สามารถพยากรณ์ ค วามส าเร็จ ของการ
ประกอบการธุรกิจ SME ด้านความมันคงได้
่
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ .001 โดยสามารถพยากรณ์ความสาเร็จของการประกอบการธุรกิจ
SME ซึง่ มีค่าอานาจการทานาย 0.48ระบบการบริหารการจัดการ ระบบ
ลูก ค้า และระบบการตลาด สามารถพยากรณ์ ค วามส าเร็จ ของการ
ประกอบการธุรกิจ SME ด้านการยอมรับนับถือได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.001 และระบบการตลาด ระบบลูกค้าระบบบุคลากร ระบบการ
บริ ห ารและการจัด การ สามารถพยากรณ์ ค วามส าเร็ จ ของกา ร
ประกอบการธุรกิจ SME ด้านการมีชอ่ื เสียงได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .001 งานวิจยั ของ Ranjith and Banda (2014) ผลการวิจยั ค้นพบว่า
ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อความส าเร็ จ ประกอบด้ ว ยประสบการณ์ ข อง
ผูป้ ระกอบการ คือ ความสามารถในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาหรับผลสาเร็จของธุรกิจคือ
มีลู ก ค้า เพิ่ม มากขึ้น อย่ า งสม่ า เสมอและมีภ าพลัก ษณ์ ท่ีดีต่ อ ชุ ม ชน
งานวิจยั ของSefiani(2013)[12]ศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อความสาเร็จ
ของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในเมืองแทนเจียร์ประเทศ
โมร็อกโกพบว่าอิทธิพลทัวไปเกี
่
่ยวกับความสาเร็จของSME ขึ้นอยู่กบั
คุณลักษณะผูป้ ระกอบการ รองลงมาปั จจัยทางการเงิน และการเงินเป็ น
ปั จจัยทีส่ าคัญมากทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญต่อความสาเร็จ.
9)ข้อเสนอแนะงานวิ จยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
1ผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อ มควรศึกษาแหล่ ง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ซ้อื อะไหล่
รถยนต์จากร้า นขายอะไหล่ ร ถยนต์ท่ีไม่ใ ช่ศูน ย์บ ริก ารรถยนต์ และศึก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความถี่ ใ นการซื้ อ กั บ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด) และ
การบริการ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 219 คน โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากผลการวิจยั พบว่า ผูซ้ อ้ื อะไหล่รถยนต์จากร้าน
ขายอะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์มลี กั ษณะปั จจัยส่วนบุคคล คือ
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 69.9 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
36.1 มีรายได้อยู่ในช่วง 15,000-20,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 23.7 และ
ความถีใ่ นการซื้ออะไหล่ 1-3 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 77.6 จากการ
ทดสอบความความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งความถี่ใ นการซื้อกับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดและการบริ ก าร พบว่ า ความถี่ ใ นการซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่าย
คาสาคัญ: อะไหล่รถยนต์, การตัดสินใจซือ้ , ส่วนประสมทางการตลาด

1.บทนา
ปั จจุ บ ั น สิ่ ง ส าคั ญ ในการด ารงชี ว ิ ต ของมนุ ษย์ เ รา คื อ อาหาร ,
เครือ่ งนุ่งห่ม,ทีอ่ ยู่อาศัย,ยารักษาโรค (ปั จจัย4) แล้วยังมีอกี ปั จจัยหนึ่งที่
สาคัญสาหรับการดารงชีวติ คือ รถยนต์ ศิรสิ ทิ ธิ ์ พุฒวิ ราธิคุณ กล่าวว่า
รถยนต์เป็ นปั จจัยที่ 5 ในการดารงชีวติ ส่งผลปั จจุบนั มีจานวนรถยนต์
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จากการเก็บข้อ มูล ทางสถิติของกรมการ
ขนส่ งทางบกพบว่าประเทศไทยมีจานวนรถยนต์ท่มี กี ารจดทะเบีย น
สะสมจานวน 35,724,148 คัน/ทัวประเทศและยั
่
งคงมีจานวนเพิม่ ขึ้น
เรื่อยๆทุกปี [1]ส่งผลให้การเดินทางในปั จจุบนั นี้ประชากรใช้รถยนต์ใน
การเดินทางเป็ นประจาส่งผลให้รถยนต์เกิดการสึกหรอส่งผลให้รถยนต์
ต้องมีการซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอรถยนต์เพื่อให้รถยนต์มปี ระสิทธิภาพ
พร้อ มที่ในการใช้งานซึ่งวิธีการซ่ อ มแซมรถยนต์นัน้ มีห ลากหลายวิธี
ได้แ ก่ การเข้า ศูน ย์บ ริก ารรถยนต์ท่ีมรี ะบบควบคุ ม การท างานแบบ
มาตรฐานตามโรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์ หรือ สถานทีบ่ ริการซ่อมรถยนต์ท่ี
ก่อตัง้ โดยเจ้าของทีม่ ฝี ี มอื ในการซ่อมแซมรถยนต์เปิ ดธุรกิจรับบริการ
ซ่ อ มรถยนต์ด้ว ยตัว เจ้าของเองหรือ เรีย กว่าอู่ซ่ อ มรถยนต์โ ดยแต่ ล ะ
ทางเลือ กจะมีขอ้ แตกต่างที่ประชากรที่ใช้ร ถยนต์สามารถรับรู้จากตัว
เกรดของอะไหล่รถยนต์โดยปกติอะไหล่รถยนต์ในปั จจุบนั จะมีการแบ่ง
เกรดได้หลายเกรดได้แก่ อะไหล่แท้ โดยชนิดของอะไหล่แท้ก็มหี ลาย
แบบทีเ่ รียกกันตามท้องตลาดได้แก่ อะไหล่แท้หา้ ง, อะไหล่แท้ญ่ปี นุ่ , อะไหล่แท้เกรดหนึ่ง, อะไหล่แท้เกรดรอง, อะไหล่แท้รบั รอง,
อะไหล่เทียม/อะไหล่เปรียบเทียบ, อะไหล่ปลอม เป็ นต้น [2]จะเห็นได้ว่า
อะไหล่ร ถยนต์ท่มี กี ารจาหน่ ายในปั จจุบนั มีหลายเกรดโดยสถานที่ใน
การจาหน่ายอะไหล่รถยนต์นนั ้ มีทางเลือกให้ผบู้ ริโภคได้ตดั สินใจเข้าใช้
บริก ารคือ ศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ แ ละ ร้า นจ าหน่ า ยอะไหล่ ร ถยนต์ ซ่ึง
ศูนย์บริการรถยนต์จะขายแต่อะไหล่รถยนต์ทเ่ี ป็ นของแท้อย่างเดียวแต่
ทางร้านจาหน่ ายอะไหล่ ร ถยนต์จ ะขายอะไหล่ ร ถยนต์ รวมทุกเกรด
เอาไว้เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์โดยทางเลือกทังหมด
้
ทีไ่ ด้กล่าวมาไม่ว่าทางเลือกใน ศูนย์บริการรถยนต์ทม่ี รี ะบบควบคุมการ
ทางานแบบมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ หรือ สถานที่บริการ
ซ่อ มรถยนต์ท่กี ่อ ตัง้ โดยเจ้าของที่มฝี ี มอื ในการซ่อ มแซมรถยนต์เปิ ด

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
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ธุรกิจรับบริการซ่อ มรถยนต์ด้วยตัวเจ้าของเองหรือเรียกกันว่าอู่ซ่อ ม
รถยนต์ ประชากรทีใ่ ช้รถยนต์ต่างมีปัจจัยที่ใช่ในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือก
ซื้ออะไหล่รถยนต์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการศึกษาเรื่อง “ปั จจัยในการตัดสินใจซื้ออะไหล่จาก
ร้ า น ข า ย อ ะ ไ ห ล่ ร ถ ย น ต์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ศู น ย์ บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ร้านขายอะไหล่รถยนต์ นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาร้านขายอะไหล่
รถยนต์ ด้านการพยากรและการสร้างการตลาด เพื่อเพิม่ จานวนของ
ลูกค้าและความในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า
2.นิ ยามศัพท์
[3]ประเภทของอะไหล่รถยนต์โดยแบ่งตามเกรดของอะไหล่รถยนต์
อะไหล่แท้ หมายถึง อะไหล่ท่จี ดั จาหน่ ายภายใต้ย่หี ้อรถยนต์ท่ผี ู้ผลิต
รถยนต์ส ร้างขึ้น โดยบริษัทผู้ผ ลิต รถยนต์จะมีบทบาทในการทาการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าโดยอะไหล่แท้ส่วนใหญ่จะจาหน่ายในศูนย์บริการ
รถยนต์ และร้านขายอะไหล่ร ถยนต์ ซึ่งชนิดของอะไหล่แท้ก็มหี ลาย
แบบทีเ่ รียกกันตามท้องตลาดได้แก่
- อะไหล่แท้หา้ ง คือ อะไหล่มาจากบริษทั ทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์จา้ งผลิต
เพือ่ ใช้ในการประกอบรถยนต์และจัดจาหน่าย
- อะไหล่ แท้ญ่ีปุ่น คือ อะไหล่ ท่มี ฐี านการผลิตจากประเทศญี่ป่ ุนและ
นาเข้ามาเพือ่ นามาใช้กบั รถยนต์
- อะไหล่แท้เกรดหนึ่ง คือ อะไหล่คุณภาพในระดับเดียวกับอะไหล่ทต่ี ดิ
รถยนต์จากโรงงานผลิตรถยนต์
- อะไหล่แท้เกรดรอง คือ อะไหล่ท่มี คี ุณภาพรองจากอะไหล่แท้ เกรด
หนึ่งแต่จะมีราคาทีถ่ ูกกว่า
- อะไหล่ แท้ร ับ รอง คือ อะไหล่ ท่ีบ ริษัท รถยนต์ ใ ห้ก ารรับ รองว่ า มี
คุณภาพเดียวกับอะไหล่แท้หา้ งแต่มรี าคาถูกกว่าโดยอะไหล่ชนิดนี้จะมา
จากโรงงานทีผ่ ลิตอะไหล่ส่งโรงงานผลิตรถยนต์
อะไหล่ เ ทีย ม/อะไหล่ เ ปรีย บเทีย บ หมายถึง เป็ นอะไหล่ ร ถยนต์ ท่ี
สามารถใช้ทดแท้ อะไหล่รถยนต์ท่เี ป็ น อะไหล่ แท้ โดยอะไหล่เทียมนี้
เป็ นอะไหล่ทผ่ี ลิตโดยโรงงานทีผ่ ลิตชิ้นส่วนใช้กบั รถยนต์โดยตรงและมี
แบรนด์เป็ นของบริษัทผู้ผลิตอะไหล่เอง ในเรื่องคุณภาพบางโรงงานที่
ผลิตออกมาจะมีคุณภาพระดับเดียวกับอะไหล่ แท้ บางชนิดมีคุณภาพ
หรือคุณลักษณะทีม่ ากกว่าอะไหล่แท้ บางชนิดอาจมีคุณสมบัตทิ ต่ี ่ากว่า
อะไหล่แท้
อะไหล่ ป ลอม หมายถึง อะไหล่ ร ถยนต์ท่ผี ลิต โดยโรงงานที่ต งั ้ อยู่ใ น
ประเทศและเป็ นการผลิตเลียนแบบอะไหล่แท้ศนู ย์และใช่ยห่ี อ้ ของผูผ้ ลิต
รถยนต์เพือ่ เป็ นช่องทางในการทาการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าโดยอะไหล่
ปลอมจะมีลกั ษณะที่เหมือนกับอะไหล่แท้แต่ในด้านคุณภาพจะมีความ
ด้อยกว่าอะไหล่รถยนต์ซ่งึ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของสินค้านัน้ ต่ า
และเมื่อนาอะไหล่ปลอมไปใช้นัน้ จะส่งผลเสียต่ อรถยนต์แต่เนื่องจาก
อะไหล่ ป ลอมมีคุ ณสมบัติท่มี คี วามคลายกับอะไหล่ แ ท้ทาให้เจ้า ของ
รถยนต์ไ ม่ส ามารถวัดคุ ณภาพด้ว ยตาเปล่ าได้ว่าอะไหล่ ช้นิ ไหนเป็ น
อะไหล่แท้หรืออะไหล่ปลอม
3.วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคลของผู้ท่เี ข้ามาซื้อซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้าน
ขายอะไหล่รถยนต์เพือ่ ทราบถึงปั จจัยในการตัดสินในซื่ออะไหล่ของผูท้ ่ี
เคยซื้ออะไหล่รถยนต์โดยการศึกษาหาความสัมพันธ์ของความถี่ในการ

การซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์ ต่ อ ปั จ จัย ในการตัด สิน ใจซื้อ เพื่อ น าผลจาก
การศึกษามาออกแบบกลยุทธ์ให้ลกู ค้าซื้อเพิม่ มากขึน้
4.ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.ร้านจาหน่ ายอะไหล่ร ถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูน ย์บริการรถยนต์ส ามารถน า
ผลการวิจยั ไปออกแบบกลยุทธ์การตลาดเพือ่ เพิม่ ความถีใ่ นการซื้อ
2. ธุรกิจอื่นๆสามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการออกแบบ
การวิจยั ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
3. นักการตลาดสามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน
5.ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ตัด สิน ใจซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์ จ ากร้า นขาย
อะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริม ณฑลศึก ษาได้จ ากการศึก ษา [4] ทฤษฏีเ กี่ย วลัก ษณะด้า น
ประชากรศาสตร์ 1. เพศ : เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนทางการตลาดที่
นิยมใช้กบั ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนื่องจากเป็ น เพศ ที่มคี วามแตกต่างอย่าง
เห็น ได้ช ัด นัน้ จะเป็ น เครื่อ งมือ ที่บ อกถึง ความแตกต่ า งในเรื่อ งของ
ความชอบและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า ละพฤติกรรมความต้องที่
แตกต่างกันและยังส่งถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกโฆษณาเพื่อให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ถูกต้อง 2. อายุ : อายุมอี ิทธิผลต่อการ
ตัดสินใจเนื่องจากความต้องการของคนนัน้ จะปรับเปลีย่ นไปตาอายุและ
วัย ส่ งผลให้การแบ่งส่ ว นตามประชากรศาสตร์ เรามักจะใช้อายุ เป็ น
เกณฑ์ในการหากลุ่มเป้ าหมายเพื่อกาหนดทิศทางในการเดินเข้าหาเป้ า
ของตัว สิน ค้ า 3. รายได้ : เกณฑ์ ข องรายได้ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นตาม
ประชากรศาสตร์น้ีมกั จะใช้กบั สินค้าที่ มีมลู ค้าสูงเนื่องจากหาแนวทาง
ของกาลังในการซื้อว่าธุรกิจของเราควรอยู่ในผูท้ ม่ี กี าลังในการซื้อสินค้า
เรามากขนาดไหนโดยส่งผลให้ผู้บริหารต้องวางแนวทางเพื่อสร้างกล
ยุทธ์ดงึ ดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 4. อาชีพ : เกณฑ์ของอาชีพได้จดั
อยู่ในเรื่องของการบ่งบอกถึงระดับชัน้ ทางสังคม โดย ชัน้ ทางสังคมจะ
นิยมแบ่งเป็ น 3 เกณฑ์ คือ ชนชัน้ สูง,ชนชัน้ กลาง,ชนชัน้ ล่าง โดยชนชัน้
ทางสังคมนี้จะมีอทิ ธิผลในการเลือกซื้ออย่างมาก ซึง่ ชนชัน้ ทางสังคมนัน้
จะแบ่ ง ให้เ กิด กลุ่ ม รสนิ ย มซึ่ง เป็ นเรื่อ งที่อ่ อ นไว้เ นื่ อ งจากรสนิ ย ม
สามารถปรับเปลีย่ นไปตามกาลเวลา และใช้ [5] ทฤษฏีพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคหมายถึง กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็ นทีม่ าจากคาว่า พฤติกรรม และ
ผู้บ ริโ ภค โดยในเชิง ของระบบการตลาดค าสองค านี้ ม าจากการ
แสดงออกในเชิงกิจกรรมและการบริโภคในเชิญเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค เป็ นการศึกษาถึงเหตุผลของผูบ้ ริโภคว่า
สิ่ง ใดที่ส่ ง ผลให้ผู้บ ริโ ภคตัด สิน ใจเลือ กซื้อ สิน ค้า โดยแบบจาลองสิ่ง
กระตุน้ และการตอบสนอง(Stimulus-response model)หรือแบบจาลอง
กล่องดา(Black box model) จากการศึกษาด้วยจิตวิทยา ผูบ้ ริโภคนิยม
ศึกษาจากการตอบสนองของผูบ้ ริโภคในเรื่องของสิง่ เร้า (Stimuli) ทีเ่ ป็ น
สิง่ แรกทีส่ ่งผลต่อความต้องการของผู้ซ้อื ซึ่งไปกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้อ งการของลูกค้า สิ่งนี้เรีย กว่า กล่อ งดาของผู้ซ้ือ (Buyer’ s
black box) ซึง่ สิง่ นี้เป็ นตัวขับเคลือ่ นในการริเริม่ จากการมีความต้องการ
จนไปถึงการตอบสนองของความต้องการของผูบ้ ริโภคตัดสินใจในการ
ซื้อสินค้าและบริการเสร็จสิ้นแนวความคิดด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
นัน้ มีการสร้างความเป็ น ไปได้โดยการเสนอแนวความคิดเป็ น โมเดล
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หรือ แบบจ าลอง ในที่น้ี ข ้อ เสนอ แบบจ าลองสิ่ง กระตุ้ น และการ
ตอบสนอง(Stimulus-response model)หรือแบบจาลองกล่องดา(Black
box model)เป็ นการศึกษาด้านจิตวิทยาของผูบ้ ริโภค ทีม่ กี ารตอบสนอง
ต่อสิง่ เร้า(Stimuli) โดยมักจะแสดงในรูปแบบของปั จจัยนาเข้า ปั จจัย
คันกลางและ
่
ผลลัพธ์ โดยปั จจัยนาเข้านัน้ เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ต่อมาเป็ นปั จจัยคันกลางหรื
่
อกล่องดา ในปั จจัยนี้
เป็ นปั จจัย ที่กาหนดให้ผู้บริโ ภคตัดสิน ใจในการเลือกซื้อสิน ค้าหรือไม่
โดยปั จจัยดังกล่
่ าวจะทาให้ผบู้ ริโภคนัน้ เกิดความวิตกกังวลในการเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการ ผูบ้ ริโภคจะทาการค้นคว้าหาข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้า ต่อมาเป็ นผลลัพธ์ คือปั จจัยทีส่ ่งผลมาจาก กระบวนการ
กล่องดาซึ่งเป็ นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ถงึ การเลือกสินค้า ตรา
สินค้า และช่องทางการจัดจาหน่ายทีใ่ ห้ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริโภค
และต่อมาได้ศกึ ษาโดยใช้ [6]ทฤษฏีเกีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
พบว่ า ผู้บ ริโ ภคมีก ารตัด สิน ใจเลือ กซื้อ สิน ค้า นั น้ จะมีก ระบวนการ
ประเมินสินค้าตัง้ แต่เริม่ ต้นในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจนถึงทัศนคติ
ในการใช้สนิ ค้าซึงมีกระบวนการพิจารณาออกมาเป็ นขัน้ ตอนดัง้ นี้
1. การมองเห็นปั ญหา ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ ประจาวัน
ตามกิจวัต ประจาวัน ที่ต ัว ผู้บริโ ภคเองมีค วามคุ้น เคยจึงทาให้ไ ม่เห็น
ปั ญ หาที่ม ีอ ยู่ใ นตัว จึง ทาให้ เพราะฉะนัน้ นัก การตลาดต้อ งแสดงถึง
ปั ญหาในชีวติ ประจาวันทีป่ ระชากรมองไม่เห็นโดยการจี้จุดปั ญหาโดย
การออกมาในการโฆษณาเพื่อให้ผบู้ ริโภคมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโ ภค 2. การแสวงหาภายใน เป็ น การที่ประชากรนัน้
เลือ กหาวิธีการแก้ปัญหาโดยจากสิ่งที่ต นเองจาได้เช่น ผู้บริโ ภคที่ใ ช้
รถยนต์อยู่เกิดปั ญหาในเรื่องน้ ามันหมดสิง่ แรกทีป่ ระชากรคิดถึงคือปั ้ม
น้ ามันที่ทม่ี ตี ราสินค้าที่ตนเองมีค วามประทับใจ กระบวนการนี้นักการ
ตลาดต้องสร้างความประทับใจจากสินค้าต่อผู้บริโภคเพื่อให้ตราสินค้า
ได้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า 3. การแสวงหาภายนอก เป็ นการหาข้อมูล
ของผู้บริโ ภคที่ใช้สนิ ค้าที่ตนเองจาได้แต่ ต้อ งการหาข้อ มูล ของสิน ค้า
เพิม่ เติมซึง่ ประชากรจะมีการค้นคว้าหาข้อมูลโดยวิธกี ารดัง้ ต่อไปนี้
3.1 การหาข้อมูลจากการโฆษณา ซึง่ เป็ นวิธกี ารหาข้อมูลของผูบ้ ริโภคที่
ต้องการทราบถึงสรรพคุณของสินค้าซึง่ สิง่ นี้เป็ นช่องทางในการกระจาย
ข้อมูลให้กบั ผู้บริโภคพร้อมทัง้ การสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ผู้บริโภค
ดัง้ นัน้ นักการตลาดจาเป็ นต้องเลือกเวลาและรูปแบบในการให้ขอ้ มูลกับ
ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม 3.2 การไป ณ จุดขาย เป็ นการที่ผู้บริโภค
ตัดสินใจในการไปหาสิน ค้าที่ต นเองมีความกังวลต่อ ข้อ มูล ของสินค้า
ผูบ้ ริโภคจึงตัดสินใจกลับไปหาสินค้าที่ตนเองเคยใช้ ซึ่งเป็ นโอกาสดีท่ี
ผูบ้ ริโภคได้ให้ความไว้ใจกับสินค้าทีต่ นเองใช้ และต้องการไปหาข้อมูล
กับตัวสินค้าเพราะฉะนัน้ นักการตลาดต้องมีการบริหารสินค้าให้มคี วาม
เพียงพอเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและต้องมีการอบรม
พนักงานขายให้มคี วามเตรียมพร้อมต่อการตอนรับผูบ้ ริโภค ซึง่ จะทาให้
ส่งผลดีกลับมายังบริษัท 3.3 การโทรศัพ ท์พูดคุ ยกับทางบริษัทหรือ
ร้านค้า เป็ น อีช่องทางที่ผู้บริโ ภคจะแสวงหาข้อ มูลของสิน ค้าซึ่งสิน ที่
นักการตลาดต้องทาคือการสร้างความสะดวกต่อการติดต่อของผูบ้ ริโภค
ซึง่ ทาได้จากการลงโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หรือสร้างเว็บเพทในการให้
ผูบ้ ริโภคสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว 3.4 การขอพบ
พนักงานขาย เป็ น โอกาสของผู้บ ริโ ภคที่ใ ห้บริษัทสามารถเข้าถึงได้
โดยตรงซึ่งส่ งผลดีต่ อ บริษัทสิ่งที่นักการตลาดต้อ งทาคือ การ เตรีย ม

พนัก งานขายให้เพีย งพออยู่เ สมอเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริโภค 3.5 การไต่ถามจากผูท้ เ่ี คยใช้สนิ ค้าแล้ว ทางบริษทั ต้องมีการ
สร้างคุ ณภาพของตัว สินค้าที่ส ามารถให้ค วามประทับใจกับผู้บริโ ภค
เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้ส่งของมูลความพึงพอใจในตัวสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคได้ใช้
เพื่อนาไปบอกต่อของผู้บริโภคท่านอื่นซึ่งเป็ นช่องทางที่สามารถสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือให้ผบู้ ริโภคทีบ่ ริษทั ไม่ต้องลงทุนเพิม่ ขึน้ และได้ผลกาไร
กลับมาอย่างแน่นอน 4. การประเมินทางเลือก เป็ นการเปรียบเทียบต่อ
คุณภาพของสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคได้ใช้ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดทัง้ ผลดีและผลเสีย
กับตัวสินค้า ซึง่ ในการสร้างความได้เปรียบบริษทั ต้องกาหนดเป้ าหมาย
และกาหนดคุณลักษณ์ของสินค้าให้เกิดความชัดเจนและสร้างจุดเด่น
ของตัว สิน ค้า 5.การตัดสิน ใจซื้อ ผู้บริโ ภคมักมีค วามกัง วลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเนื่องจากผูบ้ ริโภคจะมีความคิดทีว่ ่าผูบ้ ริโภคซื้อ
ไปแล้วคุม้ กับราคาที่ผู้บริโภคเสียไปหรือป่ าวซึ่งนักการตลาดต่อสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือในตัวสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเปิ ดใจยอมรับ
กับสิน ค้าใหม่โ ดยมีว ิธีดงั นี้ 5.1 การสร้างความแตกต่ าง เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคมีการใช้สนิ ค้าทีต่ นเองมีความคุ้นเคยและไว้ใจในตัวสินค้าถ้า
หากสินค้าใหม่ไม่มคี วามแตกต่างกับสินค้าเดิมทีผ่ บู้ ริโภคเคยใช้อยู่กจ็ ะ
ทาให้การตัดสิน ใจที่จะเปลี่ย นสิน ค้านัน้ เป็ น ไปได้ย าก 5.2 ลดอัต รา
ความเสีย่ งในความรูส้ กึ ของผู้บริโภค จิตใต้สานึกในการเลือกซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคนัน้ มักจะมีความคิดในแง่ลบหรือเรียกว่าความเสีย่ งของลูก
เนื่องจากผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มคี วามคุ้มค่ากับเงินที่ผู้บริโภคจ่าย
ออกไปให้มาที่สุ ดซึ่งทางนักการตลาดต้อ งตัดความเสี่ยงออกไปจาก
ผู้บ ริโ ภคโดยเร็ว เพื่อ ให้ผู้บ ริโ ภคกล้า ที่จ ะเปิ ด รับ สิน ค้า ใหม่ๆ อย่ า ง
รวดเร็วซึง่ ในการแก้ไขนี้มปี ั จจัยหลักในการลบความเสีย่ งอยู่7ข้อดัง้ นี้
1. ชื่อเสียงของบริษัท 2. จานวนปี ของบริษัท 3. ภาพพจน์ ของตรา
สินค้า 4. ภาพพจน์ของพนักงานขาย 5. ภาพพจน์ของกลุ่มเป้ าหมาย
6. จานวนของกลุ่มเป้ าหมาย 7. การรับประกันสินค้า
5.3. การสร้างสิง่ ล่อใจ เป็ นการดึงดูดให้ผบู้ ริโภคเข้ามาซื้อสินค้าโดยเร็ว
ที่สุดโดยการใช้วธิ ีการ ลด แลก แจก แถม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการทีส่ นิ ค้าโดยทีล่ กู ค้าไม่ได้คาถึงเงินทีผ่ บู้ ริโภคจ่ายออกไปซึ่งเป็ น
การเร่งรัดในการตัดสิน ใจของผู้บริโ ภคเนื่อ งจากกลัว ว่าผู้บริโ ภคจะ
เสียเปรียบถ้าหากหมดเขตของโปรโมชัน่ 6.ทัศนคติหลังซื้อ เป็ นเรื่อง
สาคัญทีส่ ุดซึ่งหลายคนมองข้ามไปเนื่องจากมีความเข้าใจทีว่ ่าผูบ้ ริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วก็จบกระบวนการ แต่ทจ่ี ริงแล้วทัศนคติหลังซื้อนัน้
เป็ นสิน สาคัญที่จะส่งผลในอนาคตว่าผู้บริโ ภคจะกลับมาซื้อ สิน ค้าอีก
หรือไม่ เพราะเป็ นการที่ผู้บริโ ภคได้ใช้และเผชิญกับผลที่ผู้บริโภคได้
ตัดสิน ใจในการสู้กบั ความเสี่ย งที่มอี ยู่ในตัว ของผู้บริโ ภคในการเปิ ด
โอกาสยอมรับสิน ค้า ใหม่ซ่ึง บริษัทต้อ งมีค วามสื่อ ตรงและจริงใจต่ อ
ผู้ บ ริโ ภคโดยการโฆษณาตามความเป็ นจริง ไม่ ม โนภาพจนท าให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความน่าเชือ่ ถือแต่ตวั คุณภาพสินค้าไม่ตรงตามทีบ่ ริษทั ได้
โฆษณาสินค้าต่อมาได้ศกึ ษา[7]ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดส่วนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่องมือทางการตลาดทีใ่ ช้ในการ
ตอบสนองและสร้า งความพอใจให้ก ับ ลู ก ค้า โดย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด เป็ น เครื่องมือในการโน้มน้าวความต้องการของผลิตภัณฑ์
ของกิจการ โดยส่วนผสมทางการตลาดจะประกอบไปด้วย เครื่องมือ
หลัก 4 เครือ่ งมือโดยมีชอ่ื ย่อว่า 4PS โดยประกอบไปด้วยดังนี้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นการนาสินค้า และ การบริการ ของกิจการ
มาผสมผสานกัน เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้บริโ ภค2. ราคา
(Price) เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็ นในการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
และการบริการ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึ่งคุณค่า
ทีแ่ ลกมาต้องแสดงให้ผบู้ ริโภครับรูไ้ ด้3. การจัดจาหน่ าย (Place) เป็ น
กระบวนการของกิจการในการน าสิน ค้าหรือ บริการออกจาหน่ ายต่ อ
ผูบ้ ริโภค4. การส่งเสริมทางการตลาด ( Promotion) เป็ นเครื่องมือใน
การสร้างช่องทางในการแจ้งสรรพคุณของสินค้าเพือ่ ให้ผบู้ ริโภครับรูแ้ ละ
ดึงดูให้ลกู ค้าเกิดความต้องการในตัวสินค้า
6.วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มผี ู้ว ิจยั ใช้ร ะยะเวลาในการวิจยั โดยเริ่มตัง้ แต่ เดือ น
สิงหาคม - ธันวาคม 2559
7.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
• ประชากรได้แก่ผู้ เคยซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านที่ไม่ใช่ศูนย์บริการ
รถยนต์
• การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Cochran ได้เท่ากับ
219 คน
N=

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยลักษณะของคาถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ด
10.การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผู้ ว ิ จ ัย มีก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถามโดยใช้ ว ิธี ก าร
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง (validity) โดยผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่านในการ ตรวจสอบและคานวณหาค่า (index of
item-objective congruence : IOC) ทาให้ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 0.86 และ
ไม่มคี าถามข้อใดที่มคี ะแนนต่ากว่า 0.6 และผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบ
ความเชื่ อ มัน่ (reliability)ของแบบสอบถาม โดย ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ เ ก็ บ
แบบสอบถามจานวน 30 ชุดและนามาคานวณโดยใช้สูตร สัมประสิทธิ ์
แอลฟา และ ผูว้ จิ ยั จึงคานวณหาค่าความเชือ่ มัน่ พบว่า แบบสอบถามมี
ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟาของครอนบัค เท่ า กับ 0.931ถือ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์
สามารถนาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนามาทางานวิจยั
ได้
11.สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
ผู้ว ิจ ัย ได้ใ ช้ สถิติเ ชิง พรรณนา และ สถิติเ ชิง อนุ ม าน โดยสถิติเ ชิง
พรรณนาผู้วจิ ยั ได้ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล โดยใช้ สถิติ 4 ตัว
คือ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ , ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานในการแปลผล
ค่าเฉลีย่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้หลักการแบ่งตามอันตรภาคชัน้ ในการหาข้อสรุปผล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ใ ช้ ส ถิ ติ
สหสัมพัน ธ์เพีย ร์ส นั (pearson Correlation)เพื่อ หาค่ าความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ
12.ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยเริม่ จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ท่ี
เข้ามาซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศูนย์บริการ
รถยนต์พบว่าลูกค้าของร้านขายอะไหล่รถยนต์ ได้แก่ เพศชาย อายุ
31-40 ปี มีร ายได้ 15,001-20,000 บาทต่ อ เดือ นและเป็ น ผู้ใ ช้ง าน
รถยนต์ เ ป็ น เวลา 1-5 ปี โ ดยมีพ ฤติก รรมการซื้อ อะไหล่ 1-3 วัน ต่ อ
สัปดาห์ต่อมาผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ปัจจัยในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์
จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์พบว่า ปั จจัยใน
การตัด สิน ใจซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์ จ ากร้า นขายอะไหล่ ร ถยนต์ ท่ีไ ม่ใ ช่
ศู น ย์ บ ริ ก ารร ถ ยน ต์ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค ว ามส าคั ญ เรี ย งล าดั บ ดั ง นี้
1. การบริการ
2. ราคา
3. สินค้า
4. ช่องทางการจัดจาหน่าย
5. การส่งเสริมทางการตลาด (ตารางที1่ )

t 2s2
d2

N = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
T = ระดับความเชือ่ มัน่
D = ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้
ผูว้ จิ ยั แทนค่าสูตรดังนี้
T = ระดับความเชือ่ มันร้
่ อยล่ะ 95 ค่า Z = 1.96
S = ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของงานวิจยั เท่ากับ 1.23
D = ความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 ของค่าเฉลีย่ ของ
งานวิจยั ในครัง้ นี้(3.26 x 0.05) = 0.163
N=

1.962 x1.232
0.1632

= 218.74 ≈ 219

8.วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกวิธกี ารสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Nonprobability sampling) และผูว้ จิ ยั ได้เลือกวิธกี ารสุ่มตัวอย่างโดยวิธแี บบ
สะดวก
9.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจ ัย ได้ดาเนิ น การวิจยั เชิง ปริมาณเป็ น การเก็บ ข้อ มูล โดยการแจก
แบบสอบถามซึ่งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด โดยสร้างแบบสอบถามโดย
การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นามาสร้าง
กรอบแนวคิดและ ออกแบบ แบบสอบถามเพื่อศึกษาหาปั จจัยในการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ จ ากร้ า นขายอะไหล่ ร ถยนต์ ท่ี ไ ม่ ใ ช่
ศูนย์บริการรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแบ่งเป็ น
2 ส่วน
ส่วนที่1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของผู
่
้ตอบ
แบบสอบถาม โดยลักษณะของคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด โดยมีคาถาม
จานวน 6 ข้อ
ส่ว นที่2 : แบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จจัย ในการตัดสิน ใจซื้อ อะไหล่
รถยนต์จากร้านขายอะไหล่ร ถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์ในเขต

SERVICE

Mean
4.0285

ระดับความสาคัญ
มาก

PRICE
PRODUCT

3.8390
3.8345

มาก
มาก

PLACE
PROMOTION

3.5856
3.5266

มาก
มาก

ตารางที่ 1 : ปั จจัยในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่
รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศนู ย์บริการรถยนต์

337

ต่อมาผู้วจิ ยั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการซื้อกับปั จจัยใน
การตัด สิน ใจซื้อ 4P+1S พบว่ า ความสัม พัน ธ์ข องปั จ จัย ในการการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ จ ากร้ า นขายอะไหล่ ร ถยนต์ ท่ี ไ ม่ ใ ช่
ศูนย์บริการรถยนต์ทป่ี ระกอบไปด้วย PRODUCT, PRICE, PLACE,
PROMOTION, SERVICE ต่อ ความถีใ่ นการซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยใช้
สถิตเิ พียร์สนั คอรีเลชัน่ (Pearson Correlation) มีค่าความสัมพันธ์ตาม
รูปที่ 1
ส่วนประสมทางการตลาด

ความสัมพันธ์ กับ ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ มีปัจจัยอยู่ 2 ด้าน
คือ 1. ด้าน PRODUCT (สินค้า) และ 2. ด้าน PLACE (ช่องทางการจัด
จาหน่ าย) ผู้ว ิจยั สามารถสรุปได้ต ามปั จจัย ในการตัดสินใจซื้ออะไหล่
รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์โดยเริม่
จากกลยุทธ์ดา้ นสินค้าพบว่า จากผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าตัดสินใจจาก
ปั จจัย ด้านผลิต ภัณฑ์อ ยู่ในระดับ มาก และพบว่ าความถี่ใ นการซื้อ มี
ความสัมพันธ์กบั สินค้า ดังนัน้ ธุรกิจจึงควรให้ความสาคัญกับกลยุท ธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ โดย
1. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ตอ้ งสังสิ
่ นค้าทีม่ คี ุณภาพมาขาย
2. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ต้องมีการรับประกันสินค้าให้กบั ลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้าเกิดความเชือ่ มันในสิ
่ นค้า
3. สิน ค้าที่ร้า นขายอะไหล่ ส งเข้
ั ่ ามาจาหน่ ายควรน าสิน ค้าที่มยี ่หี ้อ ที่
ลูกค้ารูจ้ กั เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือของอะไหล่รถยนต์
4. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ต้องมีสนิ ค้าทีห่ ลากหลายเพื่อให้ลูกค้าเข้ามา
ใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าได้ครบถ้วน
ต่อ มากลยุ ทธ์ด้านราคาจากผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าตัดสิน ใจซื้อจาก
ปั จจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการ
ซื้อ ธุรกิจจึงไม่จาเป็ นต้องเน้นกลยุทธ์ดา้ นราคา แต่ควรมีการ survey
ราคา และมีการตัง้ ราคาให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
ต่อมากลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ ายจากผลการวิจยั พบว่า ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อจากปั จจัย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายในระดับมาก และ
พบว่ า ความถี่ ใ นการซื้ อมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ช่ อ งทางการ จั ด
จาหน่าย ดังนัน้ ธุรกิจจึงควรมุง่ เน้นกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ โดย
1. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ต้องจัดร้านให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้า
และเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก
2. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ต้องมีการบริการด้านทีจ่ อดรถยนต์เพื่อสร้าง
ความสะดวกให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านขายอะไหล่ ร ถยนต์ท่ี
ไม่ใช่ศนู ย์บริการรถยนต์
3. พืน้ ทีใ่ นการตัง้ ร้านขายอะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์ต้อง
มีพน้ื ทีต่ งั ้ ทีอ่ ยู่บนพืน้ ทีๆ่ สามารถมองเห็นร้านได้งา่ ย
4. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศนู ย์บริการรถยนต์ตอ้ งมีขนาดพืน้ ทีใ่ น
การประกอบกิจการขนาดใหญ่ เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของ
ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการเพือ่ ให้รา้ นขายอะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศนู ย์บริการ
รถยนต์สร้างความเชือ่ มันต่
่ อลูกค้า
ต่อมากลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมทางการตลาดจากผลการวิจยั พบว่า
ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากปั จจัยด้านส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก แต่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถีใ่ นการซื้อ
ดังนัน้ ธุรกิจจึงอาจไม่จาเป็ นต้องเน้นเรื่อง Promotion แต่อาจจัดให้ม ี
การส่งเสริมทางการตลาด ได้เป็ นระยะ ๆ
และกลยุ ทธ์ด้านสุ ดท้า ยคือ ด้า นบริก ารจากผลการวิจ ัย พบว่า ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อจากปั จจัยด้านบริการอยู่ในระดับมาก และเป็ นอันดับที่สูง
สุดแต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความถี่ในการซื้อ ดังนัน้ ธุรกิจจึงต้องรักษา
ระดับการบริการให้คงที่ เพือ่ สร้างความพอใจให้กบั ลูกค้า
14.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึง ปั จจัยในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์จาก
ร้ า น ข า ย อ ะ ไ ห ล่ ร ถ ย น ต์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ศู น ย์ บ ริ ก า ร ร ถ ย น ต์ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า ในการทางาน

ความถีใ่ นการซือ้ อะไหล่รถยนต์
Pearson Correlation

Sig. 2-tailed

PRODUCT

0.136

0.045

PRICE

-0.009

0.893

PLACE

0.149

0.028

PROMOTION
SERVICE

0.059
-0.027

0.384
0.694

รูปที1่ : ความสัมพันธ์ระหว่างความถีใ่ นการซื้อกับปั จจัยในการตัดสินใจ
ซื้อ
โดยสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
• ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างปั จจัยในการการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่ รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์
ด้า น PRODUCT กับ ความถี่ใ นการซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Pearson Correlation = 0.130, Sig. 2-tailed =
0.045 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001) (รูปที่ 1)
• ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างปั จจัยในการการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่ รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ ใช่ศูนย์บริการรถยนต์
ด้า น PRICE กับ ความถี่ใ นการซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์ พบว่ า ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั (Pearson Correlation = -0.009, Sig. 2-tailed =
0.893 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001) (รูปที่ 1)
• ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่ รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์
ด้ า น PLACE
กับ ความถี่ ใ นการซื้ อ อะไหล่ ร ถยนต์ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก (Pearson Correlation = 0.149, Sig. 2-tailed =
0.028 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001) (รูปที่ 1)
• ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างปั จจัยในการการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่ รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์
ด้าน PROMOTION กับ ความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์ พบว่าไม่ม ี
ความสัมพันธ์กนั (Pearson Correlation = 0.059, Sig. 2-tailed =
0.384 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001) (รูปที่ 1)
• ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างปั จจัยในการการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่ รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ท่ไี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์
ด้า นSERVICE กับ ความถี่ใ นการซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์ พบว่ า ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั (Pearson Correlation = -0.027, Sig. 2-tailed =
0.694 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.001) (รูปที่ 1)
13.สรุปกลยุทธ์ทางการตลาดที่ ทาให้ลกู ค้าซื้อเพิ่ มขึน้
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความถี่ในการซื้ออะไหล่รถยนต์
กับ ปั จ จัย ในการการตัดสิน ใจซื้อ อะไหล่ ร ถยนต์จ ากร้า นขายอะไหล่
รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศูนย์บริการรถยนต์ พบว่า ปั จจัยในการการตัดสินใจซื้อ
อะไหล่รถยนต์จากร้านขายอะไหล่รถยนต์ทไ่ี ม่ใช่ศนู ย์บริการรถยนต์ ทีม่ ี
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วิจยั ครัง้ ต่ อ ไป ควรที่จะศึกษาความสาคัญของตราสิน ค้าของอะไหล่
รถยนต์ เ พิ่ม เติม เพื่อ ท าให้ท ราบถึง อิท ธิพ ลของตราสิน ค้า ต่ อ การ
ตัดสินใจ
15.กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยแรงกาลังใจจากครอบครัวที่ค่อยให้
กาลังใจผู้ว ิจยั ตลอดมาและต้องขอกราบของพระคุณ ผ.ศ.ดร. วุฒ ิ สุ ข
เจริญ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ ทีท่ ่านให้คาปรึกษา และ ข้อแนะนา
และ การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจยั และ ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ทุกท่านทีไ่ ม่ได้
กล่าวนาม ทีไ่ ด้สงสอน
ั่
นักศึกษาให้มคี วามรูแ้ ละนามาใช้ประกอบการ
ทางานวิจ ัย รวมทัง้ บุค ลากรของสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ป่ ุนที่ไ ด้
อานวยความสะดวก และคอยสนับสนุ นในเรื่องของเอกสารต่างๆด้วยดี
เสมอมาจนงานวิจยั นี้ได้สาเร็จไปด้วยดี
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บทคัดย่อ

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

งานวิ จ ัย ในประเทศที่ พ ั ฒ นาแล้ ว ที่ ผ่ า นมาพยายามอธิบ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แต่
งานวิจยั บางชิน้ ก็ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว ส่วนงานวิจยั ในประเด็นดังกล่าว
ในประเทศไทยนัน้ มีอยู่อย่างจากัดและยังไม่ได้ชช้ี ดั ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดองค์ ก ารและการับ นวัต กรรมด้ า นเทคโนโลยีแ ต่ ล ะประเภท ดัง นั น้
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงประเด็นดังกล่าว จากการวิเคราะห์
ข้อมูล จาก 186 สถานประกอบการในอุต สาหกรรมแบบกระบวนการไม่
ต่อเนื่อง (discrete-parts industries) ในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) และ
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Tukey/Kramer พบว่า องค์การขนาด
ใหญ่ จะรับ เทคโนโลยีทงั ้ 3 ประเภทมากกว่า องค์การขนาดกลางและเล็ก
ตามลาดับ แต่หากพิจารณาเทคโนโลยีเป็ นรายประเภทนัน้ ทัง้ องค์การขนาด
เล็ก กลางและใหญ่ รบั เทคโนโลยีด้านการจัดการและการออกแบบมากทีส่ ุด
รองลงมาคือด้านการผลิตตามลาดับ นอกจากนี้รปู แบบการรับเทคโนโลยีในแต่
ละรายการในองค์ก ารแต่ละขนาดมีความแตกต่า งกันบ้าง ทัง้ นี้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวได้ต่ อยอดองค์ค วามรู้ในสาขาการจัด การนวัตกรรมในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมในองค์การได้ชดั เจน
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะมีประโยชน์ต่อการกาหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมขององค์การ
คาสาคัญ:ขนาดองค์การ, การรับ, นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

1) บทนา
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) มี ผู้ ศ ึ ก ษ า เ ป็ น จ า น ว น ม า ก ขึ้ น แ ล ะ มี
การศึกษาจากมุมมองที่แตกต่ างกัน [1-3] อย่างไรก็ต ามนักวิช าการ
ทัวไปต่
่ างยอมรับว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ การสร้าง (Creation)
หรือ การรับ (Adoption) ความคิด ใหม่ (New ideas) [4, 5] ซึ่ง
‘Newness (สิง่ ใหม่)’ ถือเป็ นคุณสมบัตขิ องความหมายของนวัตกรรม
โดยทัวไป
่ ทัง้ นี้ น วัต กรรมถือ เป็ น สิ่ง ใหม่ส าหรับ บุค คล กลุ่ ม คนหรือ
ทีมงาน องค์การ อุตสาหกรรมหรือสังคมในวงกว้าง [6]
การรั บ นวั ต กรรมด้ า นเทคโนโลยี (Adoption
of
Technological Innovations) เข้ามาสู่องค์กร ได้เข้ามามีบทบาทใน
ฐานะเป็ นปั จจัยทีส่ ร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษทั ต่างๆ
ในหลายๆอุ ต สาหกรรม ในหลายๆประเทศ [4] นวัต กรรมด้ า น
เทคโนโลยี (Technological innovation) ดังเช่น เทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ (Advanced manufacturing technologies: AMT) หมายถึง
กลุ่มของเทคโนโลยีทป่ี ระกอบด้วย Hardware และ Software [7] ซึ่ง
อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ (1) เทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบ (Design technologies) เช่ น Computer-aided design
(CAD) Computer-aided engineering (CAE) และ Computer-aided
process
planning
(CAPP) (2) เทคโนโลยีด้ า นการผลิ ต
(Manufacturing technologies) เช่ น Real-time process-control
systems Computer numerical control (CNC) machines และ
Robots
และ (3) เทคโนโลยีด้ า นการจัด การ (Administrative
technologies)อาทิElectronic data interchange (EDI) systems,
Manufacturing resource planning (MRP II), Enterprise resource
planning (ERP) และ Electronic mail
ทัง้ นี้งานวิจยั ที่ผ่ านมา [อาทิเช่น 8, 9, 10] ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ ข องนวัต กรรมด้า นเทคโนโลยีดงั กล่ าว อาทิด้า นการเพิ่ม
คุณภาพของสินค้าและความยืดหยุ่นด้านการผลิต รวมทัง้ ลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้า และลดระยะเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้า

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

340

งาน วิ จ ั ย ใน ต่ างปร ะ เทศ ที่ ผ่ าน มาพ ย าย ามอ ธิ บ า ย
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งขนาดองค์ ก ารและการรับ นวัต กรรมด้ า น
เทคโนโลยี [ 11] แต่ ง านวิจ ัย บางชิ้น ก็ไ ม่ พ บความสัม พัน ธ์ ด ัง กล่ า ว
[12]ส่วนงานวิจยั ในประเด็นดังกล่าวในประเทศไทยนัน้ มีอยู่อย่างจากัด
และไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งขนาดองค์ ก ารและการับ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีแต่ละประเภท ดังนัน้ บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อ อธิบายถึงประเด็น ดังกล่ าวที่ไม่เคยมีงานวิจยั ใดในประเทศไทย
กล่าวถึง

Manufacturing resource planning (MRP II), Enterprise resource
planning (ERP) และ Electronic mail
2.2 แนวคิ ดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมไปใช้ใน
องค์การ (Adoption of innovations: AI)
Damanpour and Wischnevsky[4] ได้อธิบาย องค์การทีร่ บั
นวัต กรรมมาใช้ (Innovation Adopting Organization: IAO) เป็ น
องค์ ก ารที่ ม ีค วามสามารถในการซึ ม ซับ นวัต กรรม ซึ่ ง จะพึ่ง พา
ความสามารถในการบริหารและความสามารถของตัวองค์การเองในการ
เลือกและนานวัตกรรมไปใช้
ที่ผ่ านมา ในบทความด้านนวัต กรรมในองค์การ มักจะตัง้
ค าถามเรื่อ งการตีค วามความหมายของความใหม่ (Newness) ซึ่ง
นวัตกรรมอาจถูกตีความว่าใหม่ต่อผูท้ ร่ี บั ไปใช้ หรือต่อกลุ่มคน หรือต่อ
องค์ ก าร หรือ ต่ อ โลก ซึ่ง ระดับ ของความใหม่ถู ก ใช้เ พื่อ บอกความ
แตกต่างของนวัตกรรมทีถ่ ูกสร้างขึน้ และนวัตกรรมทีถ่ ูกรับไปใช้
ใน IAO การรับนวัต กรรมไปใช้ เป็ น การทาให้เ กิด การ
น าไปใช้ข องผลิต ภัณ ฑ์ การบริก าร หรือ เทคโนโลยีท่ีใ หม่ส าหรับ
องค์การทีร่ บั ไปใช้ การรับนวัตกรรมไปใช้กเ็ พือ่ สร้างความศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การ โดยเปลี่ยนแปลงองค์การ
เพือ่ ให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมภายนอก การเปลีย่ นแปลงองค์การ
คือการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมองค์การทีใ่ ช้ในปั จจุบนั
กระบวนการการรับนวัต กรรม ประกอบด้ว ยกระบวนการ
ย่อ ย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการการริเริ่ม และการน าไปใช้จริง
กระบวนการการริเริม่ นัน้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมทัง้ หมดซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการรับรูค้ วามต้องการ การรูถ้ ึงนวัตกรรมทีจ่ ะช่วยตอบสนองความ
ต้อ งการนั น้ ๆ และวัด ค่ า ความเหมาะสมในการใช้ ซึ่ง น าไปสู่ ก าร
ตัดสิน ใจที่จะรับนวัต กรรมนัน้ ๆ ไปใช้ ส่ ว นช่ ว งการน าไปใช้จ ริงนัน้
ประกอบด้ว ยกิจ กรรมและการกระท าทุ ก อย่ า งที่ท าเพื่อ ดัด แปลง
นวัต กรรม ที่อ งค์ ก ารรับ ไปใช้ เพื่อ การใช้น วัต กรรมนั ้น ๆและใช้
นวัตกรรมนัน้ ต่อไปจนกระทังเป็
่ นกิจวัตรขององค์การ นักวิชาการบาง
คนได้รวมการยกเลิกและผลกระทบของนวัตกรรมไว้ในกระบวนการการ
รับไปใช้ด้วย แต่ มกี ารศึกษาอยู่น้ อ ยมากที่ได้ศ ึกษากระบวนการสอง
กระบวนการนี้อ ย่ างเป็ น ข้อ มูล เชิงลึก [4]นวัต กรรมของ IAO ไม่ใช่
จุดสิ้นสุดในตัวของมันเอง หากแต่เป็ นเครื่องมือ (Means) เพื่อทีจ่ ะทา
ให้จุดมุง่ หมายขององค์การเป็ นจริง [4]
ฉะนัน้ สาหรับการศึกษานี้ผวู้ จิ ยั จึงศึกษาแนวคิด และทฤษฎี
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การรับ นวัต กรรมในระดับ องค์ก าร ซึ่ง มีฐ านคติว่ า
นวัต กรรม คือ การรับ (Adoption) ผลิต ภัณ ฑ์ บริก าร กระบวนการ
เทคโนโลยี นโยบาย โครงสร้างหรือระบบการบริหารใหม่ๆ [2, 5]ดังนัน้
นวัต กรรม จึง หมายถึง สิ่ง ใหม่ ต่ อ องค์ ก าร องค์ ก ารจะรับ (Adopt)
นวัตกรรม เพือ่ จะได้รบั ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงทีน่ วัตกรรมอาจ
นามาให้องค์การ ดังนัน้ การรับของนวัตกรรมจึงเป็ นผลโดยตรงจากการ
เลือกหรือการบริหารจัดการซึง่ อาจถูกกระตุ้นจากการขาดประสิทธิภาพ
ภายใน หรือ ถู ก กระตุ้น จากสิ่ง แวดล้อ มภายนอกที่เ ปลี่ย นแปลงไป
ดังนัน้ การรับนวัตกรรม (Adoption of innovations) ก็คอื เครื่องมือใน
การสร้า งการเปลี่ย นแปลงในองค์ก ารให้ม ีพ ฤติก รรมการปรับ ตัว ที่
สอดคล้อ งกับสิง่ แวดล้อมภายนอก เพื่อที่จะรักษาหรือช่วยเพิม่ ระดับ
ของผลการดาเนินการหรือประสิทธิผล [18]

2) ทบทวนวรรณกรรมและสมมติ ฐานการวิ จยั
2.1แนวคิ ดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
(Technological innovations)
จากการศึกษาของนักวิชาการด้านนี้ [2, 13-15] สรุปได้ว่า
นวัต กรรมด้า นเทคโนโลยี (Technological innovations) จัด เป็ น
ส่ ว นประกอบของการปฏิบ ัติง าน (Operating Component) และมี
ผลกระทบต่อระบบทางเทคโนโลยีขององค์การ รวมทัง้ เป็ นการรับเอา
ความคิดใหม่มาใช้เพือ่ ผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจมีลกั ษณะคล้ายกับ
นวัต กรรมด้า นกระบวนการ (Process innovations) ซึ่ง หมายถึง
ส่วนประกอบใหม่ ที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตขององค์การ หรือการ
บริการ ตัวอย่างของนวัตกรรมประเภทนี้ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ (Advanced manufacturing technologies: AMT)
ในทีน่ ้ี AMT หมายถึง กลุ่มของเทคโนโลยีทป่ี ระกอบด้วย
Hardware และ Software ซึง่ อาจแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ (Design technologies) เทคโนโลยีดา้ น
การผลิต (Manufacturing technologies) และเทคโนโลยีด้า นการ
จัดการ (Administrative technologies)[16, 17] ทัง้ นี้งานวิจยั ในอดีตที่
ผ่านมา [อาทิเช่น 8, 9, 10] ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่ อาทิด้านการเพิ่มคุณภาพของสิน ค้าและความยืดหยุ่ น
ด้านการผลิต รวมทัง้ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและระยะเวลาการผลิต
และส่งมอบสินค้า
ในการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเทคโนโลยี 3 ประเภท คือ
(1) เทคโนโลยีด้านการออกแบบ (Design technologies)
หมายถึงเทคโนโลยีท่ใี ช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และงานด้านการ
ประมวลผลข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ ง ตัว อย่ า งของเทคโนโลยีก ลุ่ ม นี้ ม ีอ าทิ
Computer-aided design (CAD) Computer-aided engineering
(CAE) และ Computer-aided process planning (CAPP)
(2) เทคโนโลยีดา้ นการผลิต (Manufacturing technologies)
หมายถึงเทคโนโลยีทใ่ี ช้เพื่อการผลิตและสามารถใช้ประมวลผลข้อมูล
ทางการผลิต และส่ งต่ อ ไปยัง ส่ ว นงานอื่น ๆ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
ตัวอย่างของเทคโนโลยีกลุ่มนี้มอี าทิComputer-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)หมายถึงเทคโนโลยีทใ่ี ช้เพื่อการจัดการทรัพยากรต่างๆ
ขององค์ก ร ช่ ว ยการวางแผนการผลิต และการติด ต่ อ ประสานงาน
ระหว่างหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างของเทคโนโลยี
กลุ่ ม นี้ ม ีอ าทิElectronic data interchange (EDI) systems,
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2.3. ขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
งาน วิ จ ั ย ใน ต่ างปร ะ เทศ ที่ ผ่ าน มาพ ย าย ามอ ธิ บ า ย
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งขนาดองค์ ก ารและการรับ นวัต กรรมด้ า น
เทคโนโลยี[11] แต่ งานวิจยั บางชิ้นก็ไ ม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว[12]
ส่วนงานวิจยั ในประเด็นดังกล่าวในประเทศไทยนัน้ มีอยู่อย่างจากัดและ
ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการับนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีแต่ละประเภท
นักวิชาการเช่น [19]อธิบายว่าองค์การทีม่ ขี นาดใหญ่มกั จะ
รับเทคโนโลยีมากกว่าองค์การทีม่ ขี นาดเล็กกว่า
เนื่องจากองค์การ
ขนาดใหญ่มคี วามซับซ้อนด้านกระบวนการทางาน มีปริมาณงานและ
ข้อข้อมูลทีต่ อ้ งประมวลผล
(เช่นมีจานวนลูกค้าและสายผลิตภัณฑ์
มากกว่า) มากกว่าองค์การทีม่ ขี นาดเล็ก จึงจาเป็ นต้องลงทุนใน
เทคโนโลยีดา้ นการจัดการ เช่น ERP, EDI, email มากกว่า อีกทัง้
ระบบการผลิตมักใช้ระบบสายพานการผลิต จนถึงระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ จึงจาเป็ นต้องลงทุนในเทคโนโลยีดา้ นการผลิต เช่น pick and
place robots, AGV, CNC, CAM มากกว่านอกจากนี้องค์การขนาด
ใหญ่มกั มีเงินลงทุนมากกว่าองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก (ท่านลอง
นึกถึงความแตกต่างระหว่างโรงงานโตโยต้า กับร้านรับกลึงโลหะ) จึง
สามารถลงทุนในเทคโนโลยีดา้ นการจัดการและด้านการผลิต รวมทัง้
ด้านการออกแบบได้มากกว่า
ดังนัน้
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
ผูว้ จิ ยั จึง
ตัง้ สมมติฐานการวิจยั ดังนี้:
“องค์การขนาดใหญ่จะรับเทคโนโลยีทงั ้ 3 ประเภทมากกว่า
องค์การขนาดกลางและเล็กตามลาดับ”

ใหญ่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิต ยานยนต์ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง
(31.2%) ตามมาด้ ว ยการผลิต โลหะประดิษ ฐ์ (30.1%) การผลิ ต
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้ า (24.2%) และการ
ผลิต อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ วิท ยุ โทรทัศ น์ และการสื่อ สาร (13.4%)
ตามลาดับ ทัง้ นี้ ขนาดตัวอย่างจาก 4 กลุ่มทีไ่ ด้มานัน้ สะท้อนถึงสัดส่วน
ของขนาดประชากรในแต่ ล ะกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่ อ ขนาดประชากร
ทัง้ หมด
ขันตอนการสร้
้
างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ าร และตัวชีว้ ดั ของตัวแปรทีต่ อ้ งการศึกษา
จากทีก่ ล่าวไปแล้วในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมว่าเทค
โลยีส ามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทได้แก่ เทคโนโลยีด้านการ
ออกแบบ ด้านการผลิตและด้านการจัดการดังทีก่ ล่าวไปในส่วนของการ
ทบทวนวรรณกรรม
ส่วน “ขนาดองค์การ (Organiational size)” โดยทัวไปมี
่
ตัว ชี้ว ัด คือ จ านวนพนัก งานทัง้ หมด (จ านวนพนัก งานประจ าและ
ชัวคราว)
่
[21, 23, 24] ผูว้ จิ ยั เลือกใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดองค์การ ที่
นาเสนอโดย Asasen Asasen and Chuangcham[25] ซึ่งได้ศกึ ษาการ
แบ่งขนาดองค์การในประเทศไทย และประเทศอื่นๆในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้คอื องค์การขนาดเล็ก (จานวนพนักงานทัง้ หมด
น้อยกว่า 50 คน) (โดยจะถูก code ด้ว ย 1) องค์การขนาดกลาง
(จานวนพนักงานทัง้ หมด 50 - 200 คน) (โดยจะถูก code ด้วย 2) และ
องค์การขนาดใหญ่ (จานวนพนักงานทัง้ หมด มากกว่า 200 คน) (โดย
จะถูก code ด้วย 3) ซึ่งการแบ่งขนาดองค์การดังกล่าวก็สอดคล้องกับ
งานวิจยั อื่นๆ [26-29]
ขัน้ ที่ 2 เนื่องจากตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ได้มผี ทู้ าการ
พัฒ นาเครื่อ งมือ วัด และทดลองใช้มาแล้ว ผู้ว ิจ ัย ได้น าข้อ ความใน
เครื่อ งมือ นั น้ มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขให้เ หมาะสมกับ บริบ ทที่ผู้ว ิจ ัย ใช้ใ น
การศึกษา
เนื่องจากเนื้อหาข้อความของแบบสอบถามต้นฉบับถูกเขียน
เป็ นภาษาอังกฤษ ผู้วจิ ยั จึงปฏิบตั ิต ามแนวปฏิบตั ิท่เี สนอโดย Brislin
[30]เพื่ อ ทดสอบว่ า เนื้ อ หาข้ อ ความของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ (original version) ไม่มคี วามแตกต่างจากฉบับแปลด้วย
ภาษาไทย
ขัน้ ที่ 3 น าแบบสอบถามฉบับร่า ง และแบบประเมิน ให้
ผู้เชี่ย วชาญในสาขาอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย 3 ท่าน เป็ น ผู้ต รวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity or Face validity)
ขัน้ ที่ 4ผู้ ว ิ จ ัย ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขค าถามตามที่ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เสนอแนะ แล้วจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มแี บบสอบถาม 1 ชุด ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นขององค์การเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบเติมข้อมูลในช่องว่าง ใช้
สาหรับสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นขององค์การผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 3 ข้อ

3) ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากรใน การวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ เป็ นสถาน ประกอบการ
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมแบบกระบวนการไม่ต่อเนื่อง (Discreteparts industries) ซึ่งหมายถึง กระบวนการผลิตทีผ่ ลิตงานในรูปของ
จานวนชิ้น เพราะวัสดุเป็ น Discrete parts (Funk, 1995) ได้แก่
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง การ
ผลิตโลหะประดิษฐ์ การผลิต เครื่อ งจักร อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ า และการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยุ โทรทัศน์ และการ
สือ่ สารทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2555) จานวน 10,695 แห่ง โดยผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร
หรือตัวแทนซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับองค์การ ตามคาแนะนาของงานวิจยั
ทีผ่ ่านมา [อาทิเช่น 20, 21]
ขนาดตัวอย่าง (Sample size) ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้จาก
การใช้วธิ คี านวณตามสูตรของ Taro Yamane [Yamane, 1973 อ้างถึง
ใน 22หน้า 286]ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.08 ซึ่งได้ขนาดตัวอย่าง
จานวน 154องค์การ แต่ทงั ้ นี้ ผูว้ จิ ยั สามารถเก็บข้องมูลจากตัวอย่างได้
ทัง้ สิน้ 186 องค์กร
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ (Stratified
Sampling) โดยการเลือกตัวอย่างวิธนี ้ี ประชากรจะถูกแบ่งออกเป็ นชัน้
ภู ม ิ (Stratum) ตามอุ ต สาหกรรมที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อยู่ ท ัง้ 4 กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมที่ก ล่ า วข้า งต้น จากนัน้ จะใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่า ย
(Simple random sampling) ในการเลือกตัวอย่าง โดยตัวอย่างส่วน
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ประกอบด้วย (1) หมวดอุตสาหกรรม/ธุรกิจ (Main industry) ของ
องค์การ (2) ขนาดขององค์การ (จานวนพนักงานทัง้ หมด) (3) สัญชาติ
ของผูถ้ อื หุน้ ข้างมาก
ส่วนที่ 2เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ ด้านการผลิต และด้าน
การบริหาร จานวน 8 ข้อ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้วดั ตัวแปร จานวน 3 ตัว
ได้แก่ (1) เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ คาถามใช้วดั จานวน 3 ข้อ (2)
เทคโนโลยีดา้ นการผลิต มีคาถามใช้วดั จานวน 5 ข้อ และ (3) ด้านการ
บริหาร มีคาถามใช้วดั จานวน 4 ข้อแบบสอบถามในตอนนี้ มีลกั ษณะ
เป็ น การให้คะแนนแบบวัดระดับการลงทุน ในเทคโนโลยีข ององค์การ
โดยมี 5 ระดับ จากระดับที่ 1-5 โดยค่าคะแนนเท่ากับ “1” หมายถึง
ไม่ลงทุนเลย และ ค่าคะแนนเท่ากับ “5” หมายถึงลงทุนอย่างมาก [16,
31]
3.4 วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
เพือ่ ให้สามารถควบคุมและป้ องกันความคาดเคลื่อนจากการ
สนองตอบ และให้มอี ตั ราการตอบกลับ (Response rate) มากที่สุ ด
เท่ า ที่จ ะท าได้ ในการออกแบบการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู้ ว ิจ ัย ได้
ดาเนินการตามแนวทางการส่งแบบสอบถามของ Dillman [32]
3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมี3 ส่วนได้แก่ (1) การตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น ตามแนวปฏิบตั ขิ องHair et al. [33] และ Roth [34]Roth [34]
และ Tharenou et al. [35]โดยผู้วจิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูล โดยการบรรณาธิกรณ์ขอ้ มูล (Editing) ซึ่งเป็ นการตรวจสอบ
ทุกรายการในแบบสอบถามว่า ข้อ มูลทีร่ บั กลับคืนมามีความครบถ้วน
สมบูร ณ์ ห รือ ไม่ และใช้ว ิธีต ัด ข้อ มูล ส่ ว นที่ข าดหายเป็ น คู่ (Pairwise
deletion)
(2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้นื ฐาน ผู้ว ิจยั ตรวจสอบค่าของ
การวิเคราะห์สถิตเิ บือ้ งต้นของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ ด้วย ค่าเฉลีย่
(Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องชังน
่ ้าหนัก (Scale validity) และความ
น่ า เชื่อ ถือ (Reliability) ของเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ทัง้ นี้ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลชี้ว่า เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีความถูกต้องชังน
่ ้ าหนัก
(Scale validity) และความน่าเชือ่ ถือ (Reliability) ณ ระดับนัยสาคัญทีม่ ี
ค่าเท่ากับ 0.05
(3) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) และ
การทดสอบความตากต่ า งรายคู่ ด้ว ยวิธี Tukey/Kramer โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ กาหนดให้ระดับนัยสาคัญหรือ
ระดับของความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้ มีค่าเท่ากับ 0.05 ทุก
สมมติฐานทีท่ าการทดสอบ

ตัวอย่างส่วนมากเป็ นองค์กรมีขนาดใหญ่ (จานวนพนักงาน
ทัง้ หมด มากกว่า 200 คน) (ร้อ ยละ 49.5) รองลงมามีข นาดกลาง
(จานวนพนักงานทัง้ หมด 50 - 200 คน) (ร้อยละ 26.3) และ มีขนาด
เล็ก (จานวนพนักงานทัง้ หมดน้อยกว่า 50 คน) (ร้อยละ 16.7) การ
กระจายตัวของตัวอย่างดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ เก็บข้อมูลใน
ประเทศไทยในอดีต [25]
ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดีย ว และการทดสอบความตากต่ า งรายคู่ ด้ว ยวิธี
Tukey/Kramer พบว่ า ผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน นั น่ คื อ
องค์การขนาดใหญ่รบั เทคโนโลยีทงั ้ 3 ประเภทมากกว่าองค์การขนาด
กลางและเล็กตามลาดับ แต่หากพิจารณาเป็ นรายประเภทนัน้ องค์การ
ขนาดใหญ่ ร ับเทคโนโลยีด้า นการจัดการและการออกแบบมากที่สุ ด
รองลงมาคือด้านการผลิตตามลาดับ ซึง่ ในองค์การขนาดกลางและเล็กก็
มีการรับเทคโนโลยีทงั ้ 3 ประเภทในทิศเดียวกัน
ตารางที่ 1: ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ขนาดองค์การ และค่าเฉลี่ย
ชื่อเทคโนโลยี

Design technologies
Manufacturing
technologies
Administrative
technologies

เล็ก
(< 50
คน)

ใหญ่
(>200
(คน)

Mean
difference

2.37
1.82

กลาง
(50200
คน)
2.52
2.10

3.20
2.80

1-3*; 2-3*
1-3*; 2-3*

2.12

2.54

3.20

1-3*; 2-3*

ประเด็นทีน่ ่าสนใจคือ องค์การขนาดเล็กรับเทคโนโลยีดา้ นการ
ออกแบบ(ค่ า เฉลี่ย = 2.37) มากกว่ า เทคโนโลยีด้ า นการจัด การ
(ค่าเฉลีย่ = 2.12) อย่างเห็นได้ชดั และรับเทคโลยีดา้ นการผลิตน้อยทีส่ ุด
และน้อ ยกว่าองค์การขนาดกลางและใหญ่ ทัง้ นี้ส าเหตุ อ าจเนื่องจาก
องค์ก ารขนาดเล็ก มัก มีร ะบบการผลิต แบบ Make-To-Order จึง
จาเป็ น ต้อ งลงทุน ในเทคโนโลยีด้านการออกแบบมากกว่าเทคโนโลยี
ประเภทอื่นๆ แต่ ในขณะเดียวกัน ก็จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีด้านการ
จัดการเพือ่ การติดต่อประสานงานภายในและกับลูกค้าจนถึงผูเ้ กีย่ วข้อง
อื่นๆภายนอกองค์การ
ส่ ว นองค์ ก ารขนาดกลางจะลงทุ น ในเทคโนโลยีด้ า นการ
ออกแบบและการจัดการในระดับไล่เลีย่ กัน แต่ลงทุนในเทคโนโลยีดา้ น
การผลิตน้ อ ยที่สุ ด ทัง้ นี้ส าเหตุ อ าจมาจากการที่มูลค่ าการลงทุน และ
ความซับซ้อนของเทคโนโลยีดา้ นการผลิตมีมลู ค่าสูงมากกว่าเทคโนโลยี
อีก 2 ประเภททีเ่ หลือ อีกทัง้ ต้องอาศัยการวางแผนการติดตัง้ เทคโนโลยี
ทีเ่ ป็ นระบบขนาดใหญ่กว่า ดังนัน้ องค์การขนาดกลางจึงไม่ค่อยลงทุนใน
เทคโนโลยีดา้ นการผลิต ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวก็เกิดในองค์การขนาด
ใหญ่เช่นเดียวกัน

4) ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 การกระจายตัวของตัวอย่างจาแนกตามสัญชาติของผู้
ถือหุน้ ข้างมากและขนาดองค์การ
ตัวอย่างมีผู้ถือหุ้นข้างมากที่ถือสัญชาติอ่ืนมากที่สุด (ร้อยละ
ร้อยละ46.2) รองลงมาคือสัญชาติไทย (ร้อยละ 41.9) และร่วมทุนระหว่าง
ไทย-ต่างชาติ (ร้อยละ 9.1) ตามลาดับ
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5) อภิ ปรายผลการวิ จยั ข้อจากัดในการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้กล่าวในหัวข้อข้างต้นในบทนี้ แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ดา้ นทฤษฎีและด้านการวิจยั (Theoretical and Research
Contributions) ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรกผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นการต่อยอดองค์ความรูใ้ น
สาขาการจัดการจัดการนวัตกรรมในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมขององค์การ ทัง้ นี้ผลการวิจยั นี้ได้ให้
การอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม แก่ ก ารศึ ก ษาในอดี ต [18]ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์การและการรับนวัตกรรมขององค์การ
โดยองค์การขนาดใหญ่จะรับเทคโนโลยีทงั ้ 3 ประเภทมากกว่าองค์การ
ขนาดกลางและเล็กตามล าดับ แต่ห ากพิจารณาเป็ น รายประเภทนัน้
องค์การขนาดใหญ่รบั เทคโนโลยีดา้ นการจัดการและการออกแบบมาก
ทีส่ ุด รองลงมาคือด้านการผลิตตามลาดับ ซึง่ ในองค์การขนาดกลางและ
เล็กก็มกี ารรับเทคโนโลยีทงั ้ 3 ประเภทในทิศเดียวกัน
แต่ทงั ้ นี้รูปแบบการรับเทคโนโลยีในรายละเอียดในองค์การแต่
ละขนาดมีความแตกต่างกันบ้าง โดยองค์การขนาดเล็กรับเทคโนโลยี
ด้านการออกแบบมากกว่าเทคโนโลยีดา้ นการจัดการอย่าเห็นได้ชดั และ
รับเทคโลยีด้านการผลิตน้อยที่สุด ส่วนองค์การขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ จ ะมีรูปแบบการลงทุน ในเทคโนโลยีท่คี ล้า ยกัน คือ จะลงทุน ใน
เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบและการจัดการในระดับไล่เลีย่ กัน แต่ลงทุน
ในเทคโนโลยีดา้ นการผลิตน้อยทีส่ ุด
ประเด็นที่ ส องผลการวิจยั ได้แสดงหลักฐานเชิงประจัก ษ์
สนับสนุ นคาอธิบายเชิงทฤษฎีท่เี กี่ยวกับการรับเทคโนโลยี ที่ได้มกี าร
เสนอในประเทศพัฒนาแล้ว[31] ทีว่ ่าองค์การทีม่ ขี นาดแตกต่างกันจะรับ
เทคโนโลยีแต่ละประเภท (เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ ด้านการผลิต
และด้านการจัดการ) แตกต่างกัน
ประเด็น สุ ด ท้ า ย ผลการวิจ ัย นี้ ไ ด้ แ สดงหลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ส นับสนุ น มาตรวัด (Measurement Scale) สาหรับตัวแปร
“การรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ ด้านการผลิต และ
ด้านการจัดการ” ทีไ่ ด้ถูกพัฒนา และใช้ในการวิจยั ในบริบทของประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งได้ถู กน ามาใช้ใ นการวิจ ัย นี้ ที่อ ยู่ในบริบทของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม (Manufacturing Companies) ในประเทศ
ไทย ดังนัน้ นักวิจยั ในสาขาวิช าการจัดการนวัต กรรม สาขาวิช าการ
จัดการดาเนิน งาน (Operations Management: OM) และสาขาอื่น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งใน ประเทศก าลั ง พั ฒ นาอื่ น ๆ สามารถน ามาตรวั ด
(Measurement Scale) ของตัวแปรดังกล่าวไปใช้ในการศึกษา และการ
วิจยั อื่นๆได้
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้กล่าวในหัวข้อข้างต้นในบทนี้ แสดงให้เห็น
ถึงประโยชน์ดา้ นการจัดการ (Managerial Contributions) ดังต่อไปนี้
ประการแรก ในทางปฏิบ ัติ องค์ก ารบางแห่ ง อาจจะรับ
เทคโนโลยีด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และด้านการจัดการ เพื่อ
สนับสนุนการทางานของกันและกัน [33] หากแต่ผวู้ จิ ยั ต้องการนาเสนอ
ว่า ก่อนทีอ่ งค์การจะตัดสินใจรับเทคโนโลยีประเภทใดเป็ นเบื้องต้น และ
จะทุ่มเททรัพยากร (เช่น เงินงบประมาณและบุค คลากร) เพื่อการรับ
เทคโนโลยีประเภทใดนัน้ ควรจะเข้าใจเสีย ก่อนว่า เป้ าหมายในการ
ลงทุนในเทคโนโลยีนนั ้ ๆ คืออะไร (เช่น เพือ่ ตอบสนองกลยุทธ์ใด)

ประเด็น ที่ ส อง ส าหรับ ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ ร ับ ในระดับ
นโยบายมหภาค หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนาผลการวิจยั นี้
ไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบายเพื่อ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันของ
องค์ ก ารผู้ผ ลิต ในประเทศ โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ (เช่ น กระทรวง
อุ ต สาหกรรม) อาจวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ระดับ มหภาค และระดับ ราย
อุตสาหกรรมทีม่ อี ยู่ แล้ววิเคราะห์ว่ารายอุตสาหกรรมใดจาเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีประเภทใด เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจ
และเลือกประเภทของเทคโนโลยีทจ่ี ะลงทุนอย่างเหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ จากงานวิ จ ั ย [ตั ว อย่ า งเช่ น 34] พบว่ า
ความสาเร็จของการพัฒนาระบบการรับนวัตกรรมขององค์การ ขึ้นอยู่
กับ ความสามารถในการสร้า ง การสะสม และ การเผยแพร่ ค วามรู้
รวมถึงการการถ่ายทอดและรับเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ สิง่ เหล่านี้
น่ าจะมี ต้ น ก าเนิ ด มาจากการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการก็มกั จะต้องการการสนับสนุ นจากรัฐ ในด้านการส่งเสริม
ให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแหล่งต่ างๆ มาสู่อ งค์การ โดยอาจมี
บทบาทเป็ นตัวกลางประสานงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่
ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์การทีม่ คี วามเชีย่ วชาญใน
การประยุ ก ต์ใ ช้ และถ่ ายทอดเทคโนโลยี อาทิเช่ น สมาคมส่ ง เสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ่ นุ )หรือ ส.ส.ท. ทัง้ นี้ความสาเร็จในการดาเนินการ
ดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ระดับความตื่นตัวในการรับเทคโนโลยีขององค์การ
ความสามารถในการถ่ ายทอดเทคโนโลยีขององค์การผู้ถ่ายทอด และ
ระดับความซับซ้อนของนวัตกรรมทีจ่ ะได้รบั การถ่ายทอด
อย่างไรก็ดกี ารวิจยั นี้กม็ ขี อ้ จากัดบางประการ ซึ่งอาจนาไปสู่
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรกการวิจยั นี้ใช้ การสารวจแบบตัดขวาง (Crosssectional survey) ซึ่งมีขอ้ จากัดในเรื่องของระยะเวลา (Time lag)
ระหว่างช่วงทีอ่ งค์การตัดสินใจรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ดังนัน้ การ
วิจ ัย ในอนาคตควรใช้ร ะเบีย บวิธีว ิจ ัย ที่ค รอบคลุ ม ผลกระทบของ
ระยะเวลา (Time lag) เช่น Longitudinal analysisซึ่งอาจจะทาให้
ผลการวิจยั ในด้านนี้ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ประเด็นที่ สองผลวิจยั นี้ครอบคลุมเฉพาะแต่อุตสาหกรรม
แบบกระบวนการไม่ต่อเนื่อง(Discrete-parts industries) อย่างไรก็ดี
การวิจยั ในอนาคตอาจจะใช้กรอบแนวคิดของการวิจยั นี้ ในประเทศ
กาลังพัฒนาอื่น ๆ เพื่อ ทดสอบ External validation นอกจากนี้ค วร
ขยายขอบเขตไปยังอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ น่าจะศึกษา
เปรียบเทียบผลการวิจยั ในประเทศไทย กับต่างประเทศ ซึ่งช่วยทาให้
เราเข้าใจกระบวนการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึน้
ประเด็น สุดท้ าย ผู้ว ิจยั ดาเนิน การเก็บ ข้อ มูล จากสถาน
ประกอบการอุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ ปี พ.ศ. 2555 เท่านัน้ ดังนัน้ การวิจยั ในอนาคตน่ าจะมี
การเก็ บ ข้อ มู ล ใหม่ และเปรีย บเทีย บผลการวิจ ัย ที่ไ ด้ ใ หม่ นั ้น กับ
ผลการวิจยั นี้
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การประเมินความสอดคล้องของการบริหารโครงการสร้างอุปกรณ์
จับยึดชิ้นงานเชื่อมด้วยแขนกลกับ PMBOK Guide
A Jig Production for Robotic Welding Machine
Project Management Appraisal in Compliance with PMBOK Guide
ภูวนาถ ธัญญผล1 และจักร ติงศภัทยิ 2์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพฯ 10250
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารโครงการ
สร้า งอุปกรณ์ จบั ยึด ชิ้น งานด้วยแขนกลของโรงงานผลิตชิ้นส่ วนแชสซีสใน
จัง หวัด ชลบุ ร ีซ่งึ เป็ น กรณี ศึก ษาเปรีย บเทีย บกับ การบริหารโครงการแบบ
PMBOK Guide ดาเนินการวิจยั เอกสารการปฏิบตั ิการผลิต Jig และการ
สัม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่เ ป็ นผู้ บ ริห ารและคณะท างานของบริ ษั ท
กรณีศกึ ษา 5 ราย และผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั กรณีศกึ ษา 2 ราย ซึ่งมี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างและใช้งานผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ Jig ประกอบขึน้ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ ท่พี ัฒนาขึน้ จากแนวทางการบริหารโครงการแบบ PMBOK
Guide ผลการวิจยั พบว่า บริษทั กรณีศกึ ษายังขาดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านการบริหารผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การบริหารขอบเขตงานและการบริหาร
ความเสีย่ งซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของปั จจัยสาเร็จในการบริหารโครงการ

1) บทนา
อุ ป กรณ์ จ ั บ ยึ ด ชิ้ น งาน (Jig) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ การออกรถรุ่นใหม่ การสร้างเครื่องจักรหรือ
เครื่องมือ ใหม่ท่ที นั สมัยต้อ งการความแม่นย าและเที่ยงตรงสูง ซึ่งต้อ ง
อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย การดาเนินงานทีไ่ ม่ใช้งานทีท่ าเป็ น
ประจาจึงต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วในกระบวนการผลิต บริษทั
กรณีศกึ ษาเป็ นโรงงานผลิต ชิ้น ส่ว นแชสซีส สาหรับอุ ตสาหกรรมยาน
ยนต์ และชิ้น ส่ ว นยานยนต์ โดยเป็ น ผู้ผ ลิต ล าดับ ที่ 2 มีกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานที่จาเป็ น ต้องใช้อุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานเพื่อประกอบชิ้นส่ว น
ต่างๆ เข้าด้วยกันสาหรับใช้แขนกลในการเชื่อม (Robotic Welding)
ชิ้นงาน บริษัทได้รบั การถ่ายทอดความรู้ทกั ษะและเทคโนโลยีในการ
สร้าง Jig จากบริษทั ญี่ป่ นุ แต่ยงั ขาดการเรียนรูใ้ นการบริหารโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มปี ั ญหาในการส่งมอบชิ้นส่วนแชสซีสหรือ
คุณภาพของชิ้นงาน เพื่อให้บริษทั สามารถแข่งขันด้านต้นทุน และการ
ตอบสนองตามความคาดหวังของลูกค้าได้อ ย่ างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผ ล ผู้บริห ารบริษัทจึงเล็งเห็น ถึงความจาเป็ น ในการน าการ
บริหารโครงการซึง่ เป็ นรูปแบบการบริหารงานทีม่ จี ุดมุ่งหมายเฉพาะ ใช้
จัดการงานที่มคี วามซับซ้อนเพื่อควบคุมทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ
ภายใต้ความเสีย่ งให้สามารถบรรลุผลสูงสุดตามกรอบเวลาทีก่ าหนดไว้
[1] มาใช้กบั การผลิตอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน
บทความฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความสอดคล้อง
ของกระบวนการบริหารโครงการสร้างอุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งานด้วยแขนกล
ของบริษัท กรณีศ ึกษากับ กระบวนการบริห ารโครงการตามรูปแบบ
Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide)

คาสาคัญ:การบริหารโครงการแบบPMBOK Guide, อุปกรณ์จบั ยึดชิน้ งาน,
ชิน้ ส่วนยานยนต์
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.

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1) การบริ หารโครงการแบบ PMBOK Guide เป็ นการผสานองค์
ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิควิธมี าใช้จดั การชุดกิจกรรมของ
โครงการเพือ่ ให้ได้ผลสัมฤทธิของงานตามข้
อกาหนดหรือความต้องการ
์
ของโครงการ การประยุ ก ต์ ใ ช้อ งค์ค วามรู้ 10 ด้า นผ่ า นการจัด การ
กระบวนการ 47 กระบวนการทีถ่ ูกจัดกลุ่มอย่างเป็ นระบบภายใต้วงจร
การบริห ารโครงการ 5 กลุ่ ม ได้แ ก่ การเริ่ม ต้น การวางแผน การ
ด าเนิ น การ การติ ด ตามและควบคุ ม และการปิ ดโครงการ โดย

Keywords:Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide),
Jig and Fixture, Automobile Parts.
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ดาเนินการในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมถือเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
ความสาเร็จของการบริหารโครงการ[2-3]

เชี่ย วชาญเดีย วกัน เข้าไว้ด้ว ยกัน [2-3] องค์ค วามรู้1 0 ด้าน ได้แ ก่
การบูรณาการ ขอบเขตงาน เวลา ต้นทุน คุณภาพ บุคลากร การสื่อสาร
ความเสี่ ย ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กรอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารโครงการ กลุ่มกระบวนการ
และองค์ความรูป้ รากฏดังตารางที่ 1

สถาบัน จัด การโครงการและ PMBOK
Guideจัด แบ่ ง
กระบวนการบริห ารโครงการภายใต้ ก ลุ่ ม องค์ ค วามรู้ ( Knowledge
Areas) ทีเ่ กิดจากการประมวลกลุ่มแนวคิด เทคนิค และชุดกิจกรรมใน
ศาสตร์ของการบริหารโครงการ ศาสตร์ตามสาขาวิชาชีพหรือกลุ่มความ

องค์ความรู้
1. การบูรณาการ

ตารางที่ 1: กรอบความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและองค์ความรูข้ อง PMBOK Guide
กลุ่มกระบวนการ
เริม่ ต้น
วางแผน
ดาเนินงาน
ติดตาม/ควบคุม
จัดทา
กฎบัตร

ทาแผนการบริหารจัดการ

2. ขอบเขตงาน

วางแผนบริหารขอบเขตงาน/
รวบรวมความต้องการ/
กาหนดขอบเขตงาน/
การแตกโครงสร้างงาน

3. ระยะเวลา

วางแผนจัดการตาราง
ปฏิบตั งิ าน/
กาหนดกิจกรรม/
จัดลาดับกิจกรรม/
ประมาณการทรัพยากร/
ประมาณการระยะเวลา/
จัดทาตารางปฏิบตั งิ าน
วางแผนจัดการต้นทุน/
ประมาณการต้นทุน/
จัดทางบประมาณ
วางแผนจัดการคุณภาพ
วางแผนจัดการทรัพยากรบุคคล

4. ต้นทุน

5. คุณภาพ
6. บุคลากร

7. การสื่อสาร
8. ความเสีย่ ง

9. การจัดซือ้
จัดจ้าง
10. ผูม้ สี ว่ นได้ส่วน
เสีย

ระบุผมู้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย

วางแผนจัดการด้านสื่อสาร
วางแผนจัดการความเสีย่ ง
ระบุความเสีย่ ง/
วิเคราะห์ความเสีย่ งเชิง
คุณภาพ/
วิเคราะห์ความเสีย่ งเชิงปริมาณ/
วางแผนรับมือความเสีย่ ง
วางแผนจัดการ
การจัดซือ้ จัดจ้าง
วางแผนบริหารผูม้ สี ว่ นได้ส่วน
เสีย

สังการและจั
่
ด
การปฏิบตั กิ าร

ติดตามควบคุมงาน/
บริหารการเปลีย่ นแปลงแบบ
บูรณาการ
ตรวจสอบขอบเขตงาน/
ควบคุมขอบเขตงาน

ปิ ดโครงการ
ปิ ดโครงการ

ควบคุมตารางปฏิบตั ิ
งาน

ควบคุมต้นทุน

ประกันคุณภาพ
สรรหาทีมงาน/
สร้างทีมงาน/
บริหารทีมงาน
กระบวนการสื่อสาร

ควบคุมคุณภาพ

ดาเนินการจัดซือ้ จัด
จ้าง
สร้างการมีสว่ นร่วม

ควบคุมจัดซือ้ จัดจ้าง

ควบคุมการสื่อสาร
ควบคุมความเสีย่ ง

ยุตจิ ดั ซือ้

ควบคุมการมีส่วนร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย

แหล่งทีม่ า: Project Management Institute, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, pp.61, 2013
2.2)อุปกรณ์ จบั ยึดชิ้ นงาน (Jig) ใช้จบั ยึดชิ้นส่วนแชสซีส เข้าด้วยกัน
ให้ได้ตาแหน่ งเพื่อเชื่อมประสานตามแบบที่กาหนดไว้ ในการผลิต Jig
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ต้อ งอาศัย ความรู้ ทัก ษะ และความ

ชานาญของช่างผลิตในระดับทีส่ ูงมาก[4]กิจกรรมหรืองานหลักของการ
ผลิตJig และ Fixture ได้แก่ งานประกอบจิก๊ (Jig Assembly) งานอ่าน
แบบ งานทดลองใช้ (Jig Trial) งานตรวจสอบคุณภาพ งานตัดปาด
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(Machining) งานปรับ ปรุ ง แก้ไ ข งานเตรีย มเครื่อ งจัก รและ Cutting
Tool และงานเตรียมวัสดุและร่างแบบงาน
อุปกรณ์จบั ยึดสาหรับผลิตโครงสร้างหลักของรถยนต์แบ่งเป็ น
(1) Jig สาหรับงานเชื่อมตรึงจุด เพื่อจับยึดชิ้นงานทีจ่ ะนามาประกอบ
กัน และใช้แ ขนกลเชื่อ มแบบอัต โนมัติเ ป็ น จุ ด ๆ บนชิ้น งานจนครบ
สมบูรณ์ ชิ้นงานทีไ่ ด้ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยไม่บดิ โค้ง(2) Jig
สาหรับงานเชื่อมที่สมบูรณ์ Jig ชนิดนี้ต้องรองรับกับความร้อนเป็ น
เวลานานและสามารถเชื่อ มได้ค รบทุกแนว เพื่อให้ช้นิ งานมีการไหล
อย่างต่อเนื่องตามหลักการผลิตแบบลีน การออกแบบ Jig จะต้องติดตัง้
สลักเพื่อให้สามารถสวมชิ้นงานเข้าไปใน Jig ได้ถูกต้องพอดี เป็ นวิธี
ป้ องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) ในการใส่งานผิดตาแหน่ง [5]

ตารางที2่ : ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มบริษทั
กรณีศกึ ษา

ประเภท
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 1
คนที่ 2

ตาแหน่ง/หน้าที่
อายุงาน
ผูจ้ ดั การวิศวกรรมการออกแบบและสร้างJig
13
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมออกแบบและสร้าง Jig
9
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคุณภาพ
13
หัวหน้าหน่วยฝ่ ายคุณภาพ
8
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตเป็ นผูใ้ ช้งาน Jig
13
ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมวางแผนโครงการใหม่
22
ผูจ้ ดั การหน่วยสนับสนุ นการผลิตแม่พมิ พ์/ Jig
18
ดูแลการจัดซือ้ จัดจ้าง

3.2)เครื่องมือวิ จยั
ใช้แบบสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ประเด็นการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการบริหาร
โครงการแบบ PMBOK แยกตามกลุ่มกระบวนการ ตัง้ แต่กลุ่มกระบวนการ
เริ่มต้น การวางแผน การด าเนิ นงาน การติดตามและควบคุ ม และกลุ่ ม
กระบวนการปิ ดโครงการ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น 6 ตอน มีข ้อ
คาถามรวมทัง้ สิน้ 51 ข้อ
ในการแปลความการประยุ กต์ใช้งานกระบวนการตาม PMBOK
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละกลุ่ม ใช้เกณฑ์ดงั ตารางที่ 3

2.3) งานวิ จยั การบริ หารโครงการความสาเร็จของโครงการปรับปรุง
ใดๆ ย่ อ มส่งผลโดยตรงต่ อผลการดาเนินงานโดยรวมของบริษัท [3]
โครงการลดการใช้กระดาษบันทึกข้อมูลในสายการผลิต SAW XT และ
สายการผลิต BP [6-7] ประเมินผลการบริหารโครงการโดยใช้ตวั ชี้
สาคัญด้านเวลา งบประมาณ และสัดส่วนความสาเร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการโดยอิงวิธกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ิตามองค์
ความรูด้ า้ นการบริหารโครงการ (PMBOK Guide) พบว่าประสิทธิภาพ
ในการจัดการเวลาและงบประมาณจาเป็ นต้องมีกจิ กรรมการจัดการแบบ
การบูรณาการ การบริหารความเสีย่ ง การสื่อสาร และการบริหารการมี
ส่วนร่ว มของผู้มสี ่ วนได้เสีย แนวทางการบริห ารโครงการโดยใช้องค์
ความรู้ตามวิธีการของ PMBOK Guide ช่ว ยให้เกิดการเรีย นรู้ใน
องค์ ก ารและท าให้ร ะยะเวลาด าเนิ น โครงการลดลงร้อ ยละ 9 และ
งบประมาณต่ ากว่าที่กาหนดไว้ร้อ ยละ75 ซึ่งเกิดจากการลดเวลาสูญ
เปล่าในช่วงรอยต่อระหว่างระยะโครงการ [6-7]
3)วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1)ข้อมูลของกรณี ศึกษาและผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญ
บริษัทกรณีศกึ ษาเป็ นโรงงานผลิตชิ้นส่วนแชสซีสสาหรับรถยนต์
โดยเป็ นผู้ผลิตลาดับที่ 2 สัญชาติญ่ปี ่ ุน ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ตัง้ อยู่ท่ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรปี ั จจุบนั มีพนักงาน 2,000 คน จัด
โครงสร้างองค์การโดยแบ่งเป็ น 5 ฝ่ าย ในการผลิตชิ้นส่วนแชสซีสต้องใช้
อุปกรณ์ จบั ยึดชิ้นงานส าหรับเชื่อมเป็ นจุดๆ บนชิ้นงานด้วยแขนกลแบบ
อัตโนมัติ
ผู้ให้ข ้อมูลส าคัญจานวน 7 รายเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร 3 รายและคณะทางานโครงการสร้างอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Jig) 2
รายของบริษัทกรณีศกึ ษา และผู้บริหารทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษัทกรณีศกึ ษา
จานวน2 ราย ซึ่งทัง้ หมดมีหน้ าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้Jig ประกอบ รายละเอียดของผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญปรากฎดัง
ตารางที่ 2

คะแนน

ตารางที3่ : ระดับคะแนนและความหมาย
ความหมาย

1
2
3
4
5

ประยุกต์ใช้บา้ งเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 20
ประยุกต์ใช้บา้ งแต่ยงั ไม่ถงึ ครึง่ คิดเป็ นร้อยละ 40
ประยุกต์ใช้มากกว่าครึง่ คิดเป็ นร้อยละ60
ประยุกต์ใช้มากแต่ไม่ครอบคลุมทัง้ หมด คิดเป็ นร้อยละ 80
ประยุกต์ใช้ครบถ้วนสมบูรณ์

และใช้เกณฑ์ช่ วงชัน้ เท่ ากัน 5 ระดับ ในการสรุ ประดับการปฏิบ ัติตาม
PMBOK Guide ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21 - 5.00มีระดับการปฏิบตั ติ ามมากทีส่ ุด
3.41 - 4.20มีระดับการปฏิบตั ติ ามมาก
2.61 - 3.40 มีระดับการปฏิบตั ติ ามปานกลาง
1.81 – 2.60มีระดับการปฏิบตั ติ ามน้อย
1.00 – 1.80 มีระดับการปฏิบตั ติ ามน้อยทีส่ ุด
4) ผลการวิ จยั
จากการวิเ คราะห์ เ อกสารและการสัม ภาษณ์ พ บว่ า บริษัท
กรณีศกึ ษามีการบริหารโครงการตามกลุ่มกระบวนการทัง้ 5 กลุ่ม ได้แก่
การเริม่ ต้นงานโดยกาหนดผูร้ บั ผิดชอบและจัดโครงสร้างองค์การ การ
วางแผน การดาเนินงาน ติดตามและควบคุมการผลิต Jig และสิ้นสุด
เมื่อ มีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ร่ว มกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยัง มีการ
ยืนยันระบบการตรวจคุณภาพและนาไปทดลองผลิตจริง การตรวจรับ
งานตามมาตรฐาน Jig และ Drawing อย่างเข้มงวดจากลูกค้า และ
บัน ทึกปิ ด ในใบสังซื
่ ้ อ โดยฝ่ ายวิศ วกรรมซึ่ง ถือ เป็ น การปิ ดโครงการ
บริษทั กรณีศกึ ษามีการปฏิบตั กิ ลุ่มกระบวนการดาเนินงานและกลุ่ม

348

กระบวนการปิ ดโครงการได้ค รบถ้ว นทุกกระบวนการแต่ ย งั ขาดการ
ปฏิบ ัติบ างกระบวนการได้แ ก่ การระบุ ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ในกลุ่ ม
กระบวนการเริ่มต้น การรวบรวมความต้อ งการ การวางแผนจัดการ
ความเสีย่ ง ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งในเชิงปริมาณและคุณภาพและ
วางแผนรับ มือ กับ ความเสี่ย งในกลุ่ ม กระบวนการวางแผนและการ
ควบคุมความเสีย่ งในกลุ่มกระบวนการติดตามและควบคุมผลการปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบการบริหารโครงการแบบ PMBOK โดยคะแนนประเมิน
การปฏิบ ัติต ามPMBOKของผู้ใ ห้ข ้อ มูล ส าคัญ ทัง้ ในส่ ว นของบริษัท
กรณีศกึ ษาและส่วนของลูกค้าปรากฏในตารางที4่ และรูปที่ 1

ปฏิบตั ิ
100%
80%
60%
40%
20%
0%

6

1
1

ไม่ปฏิบตั ิ
1

18

8

10

2
2

8
39

รูปที1่ : การปฏิบตั ติ ามPMBOK Guide ของบริษทั กรณีศกึ ษา

ตารางที4่ :การปฏิบตั ติ าม PMBOK Guide ของบริษทั กรณีศกึ ษา
กลุ่มกระบวนการ
เริม่ ต้น
วางแผน
ดาเนินงาน
ติดตาม/ควบคุม
ปิ ดโครงการ
รวม

กระบวนการใน PMBOK
2
24
8
11
2
47

การปฏิบตั ติ าม

การประเมินของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

จานวน

ร้อยละ

คะแนนเฉลีย่

1
18
8
10
2
39

50
75
100
90.0
100
82.90

4.29
4.29
5
4.29
5

5) สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษากระบวนการปฏิบตั งิ านจริง ของบริษทั กรณีศกึ ษาใน
การบริหารการผลิต Jig เปรียบเทียบกับกระบวนการบริหารโครงการ
แบบ PMBOK Guide ทาให้ทราบว่ามีกระบวนการทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ครบตาม
แนวทางการบริหารโครงการแบบPMBOK Guideกระบวนการเหล่ า นี้ ม ี
ความสัมพัน ธ์ก ับองค์ค วามรู้ใ นการบริห ารโครงการและจาเป็ น ต้อ ง
ปฏิบตั ใิ นแต่ละขันตอนภายใต้
้
วงจรการบริหารโครงการเพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
บริษทั กรณีศกึ ษาสามารถกาหนดแนวทางในการปรับแก้ไขให้
เป็ นไปตาม PMBOK Guide ในกระบวนการทีข่ าดไปได้ดงั นี้
5.1) กลุ่มกระบวนการเริม่ ต้นโครงการ
บริษทั ควรจัดทาทะเบียนบันทึกข้อมูลของผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสีย
ในช่ ว งเริ่ม ต้น โครงการซึ่งจะช่ ว ยให้โ ครงการสามารถวางแผนและ
บริห ารผู้ท่มี สี ่ ว นได้ส่ ว นเสีย ได้ค รอบคลุ ม เครื่อ งมือ และเทคนิค ที่จ ะ
นามาใช้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผู้ทม่ี สี ่วนได้ส่วนเสีย การใช้ดุลยพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญและการจัดประชุม ซึ่งเกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ในการ
บริหารผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
5.2) กลุ่มกระบวนการวางแผน
5.2.1) การรวบรวมความต้องการ โดยจัดทาเอกสารและตาราง
ทวนสอบความต้องการ ใช้การสัมภาษณ์ ห น่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง การ
ประชุ ม เพื่อ ระดมสมอง แบบสอบถาม การสัง เกตการณ์ หรือ การ

ระดับการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ติ ามมากทีส่ ุด
ปฏิบตั ติ ามมากทีส่ ุด
ปฏิบตั ติ ามมากทีส่ ุด
ปฏิบตั ติ ามมากทีส่ ุด
ปฏิบตั ติ ามมากทีส่ ุด

วิเคราะห์จากเอกสารทีล่ กู ค้าส่งมาให้ ซึ่งเกีย่ วข้องกับองค์ความรูใ้ นการ
บริหารขอบเขตงาน
5.2.2) การวางแผนจัดการความเสีย่ ง ใช้การประชุมระดมสมอง
และดุลยพินิจของผูเ้ ชีย่ วชาญรวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ความเสีย่ งซึ่ง
เกีย่ วข้องกับองค์ความรูใ้ นการบริหารความเสีย่ ง
5.2.3) การระบุ ค วามเสี่ย ง บริษัท ต้อ งจัด ท าทะเบีย นข้อ มูล
บัน ทึก ความเสี่ย งของการบริห ารโครงการ การวิเ คราะห์ ร ายการ
ตรวจสอบร่วมกับการใช้ดุลยพินิจของผูเ้ ชีย่ วชาญ
5.2.4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็ นการประเมิน
ความเร่งด่วนของความเสี่ยง การจัดประเภทความเสี่ยงจากทะเบียน
ข้อมูลบันทึกความเสีย่ งทีร่ วบรวมไว้ ร่วมกับการวิเคราะห์ความเสีย่ งเชิง
ปริมาณซึ่งต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เ ป็ นตัวเลขการประเมินความเสีย่ ง
ด้านปริมาณนาไปสู่การปรับปรุงเอกสารหรือแผนการดาเนินงานของ
โครงการ
5.2.5) การวางแผนรับ มือ กับ ความเสี่ย ง บริษัท ต้ อ งมีแ ผน
ฉุ ก เฉิ น เพื่อ รับ มือ กับ ความเสี่ย งได้อ ย่ า งทัน ท่ ว งที มีก ารปรับ ปรุ ง
แผนงานให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
5.3) กลุ่มกระบวนการติดตามและควบคุม
การควบคุมความเสีย่ งต้องมีการประเมินความเสีย่ งซ้าเพื่อระบุ
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่ อาจใช้การประชุมระดมสมองเพื่อวางแผน
ควบคุมได้
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ในการบริหารการผลิตอุ ปกรณ์ จบั ยึดชิ้นงานให้บรรลุ ผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ผูบ้ ริหารโครงการจะต้องไม่ละเลยการบริหารความ
เสีย่ งและผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสียของโครงการซึ่งมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
ประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลและความส าเร็จ ของโครงการ ผู้บ ริห าร
โครงการต้องตระหนักถึงความเสีย่ งของโครงการและจัดการบริหารผูท้ ่ี
มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ให้ค รบทุกกลุ่ มกระบวนการตัง้ แต่ เริ่มต้น จนถึงปิ ด
โครงการ การให้ความสาคัญกับการรวบรวมความต้องการของโครงการ
และจัด ท าเป็ น เอกสารบัน ทึก อย่ า งเป็ นทางการ รวมถึง การจัด ท า
ทะเบียนรวบรวมตามความต้องการของลูกค้าและมีการประชุมพิจารณา
ทบทวนอย่างเป็ นระบบจะทาให้การบริหารโครงการครบถ้วนสมบูรณ์
และได้ผลลัพธ์ตามทีก่ าหนดไว้
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ ขอบคุ ณ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกท่าน และขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน ที่
ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจยั จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิ งานของพนักงานขาย
Factors affecting the Performance of Salespeople
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บทคัดย่อ

and experiences) ประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว (Public relations
and publicity) การตลาดทางตรง (Direct marketing) การตลาดแบบมี
การโต้ตอบ (Interactive marketing) การตลาดแบบบอกต่อ (Word-ofmouth marketing) การขายโดยพนักงานขายหรือ บุคคล (Personal
selling)[1]ถึง แม้ใ นปั จ จุ บ ัน รูป แบบการขายมีก ารเปลี่ย นแปลงโดย
มุง่ เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ แต่การขายโดยพนักงานก็
ยัง คงมีค วามส าคัญ ต่ อ ธุ ร กิจ [2]ผู้ว ิจ ัย จึง ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบ ัติง านของพนั ก งานขาย เพื่อ เป็ นแนวทางให้ ก ับ ธุ ร กิจ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการการขายโดยพนักงานขายให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้

การวิ จ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบ ัติงานของพนัก งานขายได้แ ก่ปั จจัย ด้า นรางวัล (รางวัล ภายนอกและ
รางวัลภายใน) ปั จจัยด้านหน้ าที่การจัดการ (การวางแผนการจัดโครงสร้าง
การนาและการควบคุม) ปั จจัยด้านพนักงานขาย (ประสบการณ์และทัศนคติ)
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากพนักงานขายในกรุงเทพมหานครจานวน 616 คนโดยใช้
แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิ จ ัย ระบุ ว่ า ทุ ก ปั จ จัย ที่ศึก ษาในครัง้ นี้ ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย (adjusted R2 = .583) โดยปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขายสูงที่สุดได้แก่ปัจจัยด้านรางวัล (beta = .496)
รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านหน้ าทีก่ ารจัดการ (beta = .280) และปั จจัยด้าน
พนักงานขาย (beta = .173) ตามลาดับ

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อผล
การปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งานขายได้ แ ก่ ปั จ จัย ด้ า นรางวัล (รางวัล
ภายนอกและรางวัลภายใน) ปั จจัยด้านหน้าทีก่ ารจัดการ (การวางแผน
การจัด โครงสร้าง การน าและการควบคุ ม ) ปั จจัย ด้านพนักงานขาย
(ประสบการณ์และทัศนคติ) ซึ่งปั จจัยด้งกล่าวผูว้ จิ ยั กาหนดขึน้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

คาสาคัญ:พนักงานขาย หน้าทีก่ ารจัดการ รางวัล
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.

3) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนามา
กาหนดเป็ นตัวแปรทีจ่ ะศึกษาในการวิจยั ในครัง้ นี้ ดังนี้
แนวคิ ดการขายโดยพนักงานขาย
Weitz, Castleberry, and Tanner [3] ระบุว่าการขายมี
วิวฒ
ั นาการจากแนวคิดด้านการผลิตไปสู่การเป็ นหุน้ ส่วน โดย ในช่วง
ก่อนปี ค.ศ. 1930 เป็ นยุคที่สนิ ค้ามีจากัด จึงเป็ นยุคของการผลิต การ
ขายจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างยอดขาย โดยมุง่ ทีค่ วามต้องของผูข้ ายใน
ระยะสัน้ บทบาทของพนั ก งานขายจึง มีห น้ า ที่จ ัด หาสิน ค้า ดัง นั น้
กิจกรรมของพนักงานจึงทาหน้ าที่รบั คาสังซื
่ ้อ และส่ งสินค้าในช่ว งปี
ค.ศ. 1930-1960 สินค้าออกสู่ตลาดมากขึน้ ผูผ้ ลิตต้องมีการแข่งขันกัน
อย่ า งรุ น แรง จึง เป็ นยุ ค ของการขาย โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สร้า ง
ยอดขาย เน้ น ที่ค วามต้อ งการของผู้ข ายในระยะสัน้ พนักงานงานมี
บทบาทในการชักจูง โน้มน้าว ดังนัน้ กิจกรรมของพนักงานขายคือการ
ชักชวนให้ผู้ซ้อื คล้อยตามเพื่อซื้อสิน ค้าของตน ในช่วงปี ค.ศ. 19601990 ผูบ้ ริโภคมีความรูม้ ากขึน้ การขายจึงเป็ นยุคของการตลาด โดยมี

Keywords: Salespeople, Management Functions, Reward.

1) บทนา
การขายโดยพนัก งานขายเป็ น หนึ่ ง ในเครื่อ งมือ การสื่อ สาร
การตลาดแบบบูรณา (Integrated Marketing Communication: IMC)
อัน ประกอบด้ว ย การโฆษณา (Advertising) การส่ ง เสริม การขาย
(Sales promotion) การจัดกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ (Events
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วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้า เน้ น ที่ค วาม
ต้องการของลูกค้าในระยะสัน้ พนักงานงานมีบทบาทในการแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ลูกค้า ดังนัน้ กิจกรรมของพนักงานขายคือ การจับคู่ส ิน ค้าหรือ
บริก ารที่ม ีอ ยู่ใ ห้ต รงกับ ความต้อ งการของลูก ค้า หลัง ปี ค .ศ. 1990
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ในระยะยาว การขายจึงเป็ นยุค
ของการสร้า งพัน ธมิต ร โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สร้า งความสัม พัน ธ์
ระหว่างผู้ข ายกับผู้ซ้ือ มุ่งเน้ น ลูกค้าระยะยาวและความต้อ งการของ
ผูข้ ายในระยะยาว พนักงานงานมีบทบาทในสร้างคุณค่าให้กบั ผูซ้ ้อื และ
ผูข้ าย ดังนัน้ กิจกรรมของพนักงานขายคือการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ โดย
การจับคู่ความต้องการของผูซ้ ้อื กับความสามารถของผูข้ าย
Futrell [4] ระบุว่า การจัดการการขายมีหน้าทีอ่ ยู่ 5 ประการ
ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) ได้แก่การระบุว่าเป้ าหมายคืออะไร
และจะไปถึงเป้ าหมายได้อย่างไร โดยการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่ม ี
อิทธิพลต่อการขาย ประมาณการการขาย การกาหนดเป้ าหมาย การ
กาหนดกิจกรรม การกาหนดงบประมาณ และการควบคุม
2. การจัด การด้ า นบุ ค คลากร(Staffing) ได้ แ ก่ ก ารสรรหา
คัดเลือก ว่าจ้าง การจัดอัตรากาลัง และการจัดโครงสร้างของฝ่ ายขาย
3. การอบรม(Training) ได้แก่ การให้ความรูก้ บั พนักงานขาย
การฝึกทักษะด้านการขาย และการพัฒนาพนักงานขาย
4. การนา (Leading) ได้แก่ การสร้างให้พนักงานขายสามารถ
ทางานได้อย่างเต็มความสามารถ ได้แก่ การจัดการด้านผลตอบแทน
และแรงจูงใจ
5. การควบคุ ม (Controlling) ได้ แ ก่ การประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขายทีผ่ ่านมา
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ผู้ว ิจยั ได้นาหน้ าที่การจัดการเป็ นนึ่งใน
ปั จจัย ที่ศ ึกษาในครัง้ นี้ โดยได้ร วมการจัด การด้านบุค ลากรและการ
ฝึกอบรมเข้าด้วยกัน โดยใช้ช่อื การจัดโครงสร้างเนื่องจากการฝึ กอบรม
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการบุคคลากร และเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่
ต้องกระทาในการจัดโครงสร้าง และอบรมพนักงานขายเพื่อให้ทาหน้าที่
ตามโครงสร้างที่จดั ไว้ ซึ่งการรวมตัวแปรดังกล่าวจะมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดการจัดการการขายโดย Dalrymple, Cron, and DeCarlo [5]

ผู้น าจะกระตุ้น ให้พ นักงานขายเกิดแรงบัน ดาลใจที่จะสร้างผลงานให้
บรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
Salleh and Kamaruddin [8]ได้ศกึ ษาปั จจัยทีท่ าให้พนักงาน
ขายมีผลการปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้โดยศึกษาในกลุ่มพนักงานขาย
ของบริษทั ประกันชีวติ พบว่าปั จจัยด้านพนักงานขายเช่นทัศนคติทท่ี าให้
เกิ ด ความมุ่ ง มัน่ ความสามารถและประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คล มี
ความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย
Chaichee [9] ได้ ศ ึก ษาปั จ จัย ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานขายได้แก่ประสบการณ์และระบบการควบคุม
พบว่าประสบการณ์ของพนักงานขายและระบบการควบคุมพนักงาน
ขายมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย
4) กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้องผู้วจิ ยั
สรุ ป ปั จจัย ที่ค าดว่ าจะส่ งผลต่ อ ผลการปฏิบตั ิง านของพนัก งานขาย
ได้แ ก่ ปั จจัย ด้า นรางวัล ) รางวัล ภายนอกและรางวัล ภายใน (ปั จ จัย
ด้านหน้าที่การจัดการ ) การวางแผนการจัด โครงสร้างการนาและการ
ควบคุม (ปั จจัยด้านพนักงานขาย ) ประสบการณ์และทัศนคติ แสดงดัง
รูปที่ 1

รางวัล
- รางวัลภายนอก
- รางวัลภายใน

หน้าทีก่ ารจัดการ
- การวางแผน
- การจัดโครงสร้าง
- การนา
- การควบคุม

ผลการปฏิบตั งิ าน

พนักงานขาย
- ประสบการณ์
- ทัศนคติ

ทฤษฎีเกี่ยวกับรางวัล
Herzberg (1966 cited in Hisrich & Jackon, 1993) [6]
ระบุว่ารางวัลเป็ นแรงจูงใจทีท่ าให้มนุษย์มพี ฤติกรรมกระทาเพือ่ ให้บรรลุ
เป้ าหมายโดยแบ่งรางวัลเป็ น2ประเภทได้แก่รางวัลภายนอกเช่น รายได้
สวัสดิการและรางวัลภายในเช่นความต้องการประสบความสาเร็จการ
ได้ร ับ การยอมรับ จากแนวคิด ดัง กล่ า วผู้ว ิจ ัย ได้น ารางวัล (รางวัล
ภายนอกและรางวัลภายใน) เป็ นหนึ่งในปั จจัยทีไ่ ด้ศกึ ษาในการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ เนื่ อ งจากทฤษฎีข ้างต้น ระบุว่ ารางวัล เป็ น แรงจูงใจที่ท าให้เกิด
ความพยายามเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย

รูปที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจยั

5) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรทีศ่ กึ ษา
ได้ แ ก่ พนั ก งานขายที่อ ยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยผู้ว ิจยั ได้ตรวจสอบความเหมาะสม
ข้อมูลให้มนว่
ั ่ าตัวแปรต้นไม่มคี วามสัมพันธ์กนั (Multicollinearity) โดย
ค่า Tolerance ต้องมีค่ามากกว่า 0.2 และค่า VIF ต้องมีค่าน้อยกว่า 10
เมื่อ พิจารณาจากค่าสมการพยากรณ์ พบว่ามีค่ า Tolerance เท่ากับ

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Brown [7]ได้ศกึ ษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานขายพบว่าปั จจัยด้านการนาได้แก่ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารมี
อิทธิพลต่ อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายโดยผู้บริหารที่มภี าวะ
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ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จัย ด้ า นรางวัล ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานขาย
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิงพหุ
โดยใช้เทคนิค Stepwise เพื่อนาเข้าและตัดตัวแปรออก พบว่า รางวัล
ภายนอกและรางวัลภายในส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย
โดยมีอานาจในการพยากรณ์รอ้ ยละ 47.1 (Adjusted R2=.471) และเมือ่
พิจารณาค่าสัมประสิทธิเบต้
์ า พบว่าปั จจัยด้านรางวัลภายนอกมีอทิ ธิพล
ต่ อ ผลการปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งานขายมากที่สุ ด (เบต้ า = .446)
รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านรางวัลภายใน (เบต้า = .390) แสดงดังตาราง
ที่ 2

0.745 และ VIF เท่ากับ 1.343 จึงสรุปได้ตวั แปรต้นไม่มคี วามสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญ
6) ผลการวิ จยั
จากผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 616 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ
78.8 เพศหญิงร้อยละ 21.2 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 33.2 อายุ
ระหว่ า ง30-39 ปี ร้อ ยละ 34.5 อายุ 40 ปี ขึ้น ไปร้อ ยละ 32.3 มี
ประสบการณ์ ด้ า นการขายน้ อ ยกว่ า 3 ปี จ านวนร้อ ยละ 14.4 มี
ประสบการณ์ด้านการขายระหว่าง 3-5 ปี จานวนร้อ ยละ 32.2 และมี
ประสบการณ์ดา้ นการขาย 5 ปี ขึน้ ไปจานวนร้อยละ 53.4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานขาย
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิงพหุ
โดยใช้เทคนิค Stepwise เพื่อนาเข้าและตัดตัวแปรออก พบว่า ปั จจัยที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย ได้แก่ ปั จจัยด้านรางวัล
ปั จจัย ด้า นหน้ าที่การจัด การ และปั จจัย ด้านพนักงานขาย โดยทัง้ 4
ปั จจัยมีอานาจในการพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย ร้อย
ละ 58.3 (Adjusted R2=.583) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิเบต้
์ า
พบว่าปั จจัยด้านรางวัลมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย
มากที่สุด (เบต้า = .496) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านหน้าทีก่ ารจัดการ
(เบต้า = .280) และปั จจัยด้านพนักงานขาย (เบต้า = .173) แสดงดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 2: ผลการวิเ คราะห์อิท ธิพ ลของปั จจัย ด้านรางวัล ภายนอก
(Reward_Ex) และรางวัล ภายใน (Reward_In) ที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปั จจัย ด้านรางวัล (Reward)
ปั จ จัย ด้า นหน้ า ที่ก ารจัด การ (Mgnt) และปั จ จัย ด้า นพนั ก งานขาย
(Sales) ทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านหน้ าที่ การจัดการที่ ส่งผลต่อผล
การปฏิ บตั ิ งานของพนักงานขาย
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิงพหุ
โดยใช้เทคนิค Stepwise เพื่อนาเข้าและตัดตัวแปรออก พบว่า การ
วางแผน การจัดโครงสร้าง การนา และการควบคุมส่ งผลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย โดยมีอานาจในการพยากรณ์รอ้ ยละ 32.8
(Adjusted R2=.328) และเมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิเบต้
์ า พบว่าปั จจัย
ด้านการนามีอิทธิพลต่ อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายมากที่สุ ด
(เบต้า = .303) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านการควบคุม (เบต้า = .231)
ปั จจัยด้านการวางแผน (เบต้า = .151) และปั จจัยด้านการจัดโครงสร้าง
(เบต้า = .093) ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 3

Model
1

(Constant)
Reward

2

3

(Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
.139
.145
.959

.041

2

Standardized
Coefficients
Adjusted
R Square

Beta
.687

.471
.561

-1.339

.187

Reward

.766

.041

.549

Mgnt

.590

.052

.331

(Constant)

1

-1.829

.201

Reward

.692

.042

.496

Mgnt

.499

.054

.280

Sales

.287

.050

.173

.583

จากผลการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ด้า นปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย พบว่า ปั จจัยด้านรางวัล ปั จจัยด้านหน้าที่
การจัดการ และปั จจัยด้านพนักงานขาย มีส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานขาย ผู้วจิ ยั จึงได้วเิ คราะห์ในรายละเอียดของแต่ละปั จจัย
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
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Model
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
1.369
.123

Reward_Ex

.600

.034

(Constant)

.114

.149

Reward_Ex

.460

Reward_In

.506

Standardized
Coefficients
Beta

Adjusted
R
Square

.582

.338

.032

.446

.471

.041

.390

7) สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลดังนี้
1. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขายมากทีส่ ุด ได้แก่
ปั จจัย ด้านรางวัล รองลงมาได้แก่ ปั จจัย ด้านหน้ าที่ก ารจัดการ และ
ปั จจัยด้านพนักงานขาย ตามลาดับ
2. เมือ่ พิจารณาจากปั จจัยด้านรางวัล พบว่า รางวัลที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขายมากทีส่ ุด ได้แก่ รางวัลภายนอก รองลงมา
ได้แก่รางวัลภายใน
3. เมื่อ พิจารณาจากปั จ จัย ด้านหน้ า ที่ก ารจัดการ พบว่ า หน้ า ที่ก าร
จัดการที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายมากที่สุด ได้แก่
การนา รองลงมาได้แก่ การควบคุม การวางแผน และการจัดโครงสร้าง
ตามลาดับ
4. เมือ่ พิจารณาจากปั จจัยด้านพนักงานขาย พบว่า ประสบการณ์ส่งผล
ต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งานขายมากที่สุ ด รองลงมาได้แ ก่
ทัศนคติของพนักงานขาย

ตารางที่ 3: ผลการวิเ คราะห์ อิท ธิพ ลของปั จ จัย ด้า นการวางแผน
(Planning) ปั จจัยด้านการจัดโครงสร้าง (Organizing) ปั จจัยด้านการนา
(Leading) และปั จจัยด้านการควบคุม (Controlling) ทีส่ ่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย
Standar
dized
Coefficie
nts

Unstandardized
Coefficients

1
2

3

4

Model
(Constant)
Leading
(Constant)
Leading
Controlling
(Constant)
Leading
Controlling
Planning
(Constant)
Leading
Controlling
Planning
Organizing

Std.
Error
.177
.048
.200
.049
.045
.215
.049
.049
.053
.219
.051
.050
.053
.043

B
1.215
.635
.233
.491
.398
-.114
.446
.315
.220
-.236
.411
.292
.207
.109

Adjusted
R square

Beta
.467

0.217

.361
.315

0.304

.329
.249
.161

0.322

.303
.231
.151
.093

0.328

9) การอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจ ัย พบว่ า รางวัล ทัง้ ภายในและภายนอกมี
อิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย ซึ่งสอดคล้องกับ Hisrich
and Jackson[6] ซึ่งระบุว่ารางวัลภายในและรางวัลภายนอกเป็ นปั จจัย
หนึ่ ง ที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของพนั ก งานขาย และจาก
ผลการวิจยั พบว่ าปั จ จัย ด้านพนัก งานขาย ได้แ ก่ ประสบการณ์ และ
ทัศนคติ มีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจยั ของ Salleh and Kamaruddin [8] ที่พ บว่าทัศ นคติและ
ประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คลมีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านของ
พนักงานขาย
10) ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั ในครัง้ นี้
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผูบ้ ริหารควรใช้รางวัลเป็ นแรงจูงใจ โดยใช้รางวัลภายนอก
เช่น ค่าตอบแทนในรูปแบบการเงิน ในการกระตุ้นให้พนักงานขายเพิม่
ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
2. ด้านการจัดการฝ่ ายขาย ผูร้ บั ผิดชอบฝ่ ายขายควรเป็ นผูม้ ี
ภาวะผูน้ าสูง และมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขายอย่า
สม่าเสมอ
3. การคัด เลือ กพนั ก งานขายควรเน้ น พนั ก งานขายที่ม ี
ประสบการณ์

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านพนั กงานขายที่ ส่งผลต่ อผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานขาย
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิงพหุ
โดยใช้เ ทคนิ ค Stepwise เพื่อ น าเข้า และตัด ตัว แปรออก พบว่ า
ประสบการณ์ของพนักงานขายและทัศนคติของพนักงานขายผลต่อผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย โดยมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ
27.0 (Adjusted R2=.270) และเมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า พบว่า
ปั จจัยด้านประสบการณ์ของพนักงานขายมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานขายมากทีส่ ุด (เบต้า = .463) รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้าน
ทัศนคติต่อการขาย (เบต้า = .187) ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปั จจัยด้านประสบการณ์ของ
พนั ก งานขาย(Sales_Experience) และทัศ นคติ ข องพนั ก งานขาย
(Sales_Attitude) ทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย

1
2

Model
(Constant)

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
1.516 .146

Sales_Experience

.549

.040

(Constant)

.580

.225

Sales_Experience

.522

Sales_Attitude

.264

Standardized
Coefficients
Beta

11) ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย โดยมุง่ เน้นศึกษาปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ าย
ขายและพนักงานขาย ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาปั จจัยทีเ่ ป็ น
ปั จจัยภายนอกฝ่ ายขาย เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ภาวการณ์แข่งขัน เป็ น
ต้น

Adjusted
R
Square

.487

.236

.039

.463

.270

.049

.187
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บทคัดย่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงต่ างๆที่จะเกิดขึ้นโดย [1] กิจกรรมโลจิสติกส์
ประกอบด้ว ยการบริก ารลู ก ค้า การจัด การค าสัง่ ซื้อ ของลู ก ค้า การ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าการจัดซื้อการบริหารสินค้าคงคลังการ
บริหารการขนส่งการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บการจัดการโลจิ
สติกส์แบบย้อนกลับการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้น ส่วนต่ างๆการเลือ ก
ทีต่ งั ้ โรงงานและคลังสินค้าการเคลื่อนย้ายวัตถุดบิ และสินค้าการบรรจุ
ของบรรจุภณ
ั ฑ์และหีบห่อการสือ่ สารในการกระจายสินค้าและการกาจัด
ของเสีย เพื่อ น ากลับ มาใช้ ใ หม่ จ ะส่ ง ผลให้ก ารบริห ารคลัง สิน ค้า มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงทาให้ต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าต่าลง
[2] คลัง สิน ค้า ถือ ได้ ว่ า เป็ นส่ ว นส าคัญ ทางกลยุ ท ธ์ ใ นโซ่ อุ ป ทานที่
นอกเหนือ จากเป็ นสถานที่เก็บสารองสิน ค้าส าหรับการจาหน่ ายหรือ
วัตถุดบิ สาหรับการผลิตเพื่อ ป้ องกันการเปลี่ยนแปลงของอุ ปสงค์และ
อุ ปทานและยัง มีบทบาทช่ว ยท าให้ส ิน ค้า มีค วามเคลื่อ นไหวมากขึ้น
เคลื่อนไหวเร็วขึน้ ลดการเก็บให้น้อยลงในลักษณะของการพักชัวคราว
่
การทาให้สนิ ค้าไปถึงลูกค้าโดยเร็วนอกจากนัน้ นับวันสินค้ายิง่ มีความ
หลากหลายมากขึ้น เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าที่มคี วาม
ต้องการอย่างไม่สน้ิ สุดทาให้จานวนและชนิดของสินค้ามีจานวนมากขึน้
ดังนัน้ การที่จ ะให้พ นัก งานทาหน้ าที่ในการจัดการสิน ค้าคงคลัง และ
บริหารคลังสินค้าให้มปี ระสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงเป็ นไปได้ยากขึน้
ประกอบกับคุณสมบัติของพนักงานด้วยวิธที ่จี ะทาให้งานคลัง สินค้ามี
ประสิทธิภาพคือการนาเทคโนโลยีทช่ี ่วยการการบริหารคลังสินค้าเข้า
มาช่วยบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ลูกค้าองค์กรที่
ไม่ม ีก ารปรับ ตัว ตามกระแสเทคโนโลยีท่ีเ ปลี่ย นแปลงไปจะสูญ เสีย
โอกาสในการเข้าสู่ต ลาดและเสีย เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจหาก
องค์กรมีวสิ ยั ทัศน์ในการทีจ่ ะนาเทคโนโลยีทช่ี ่วยอานวยความสะดวกใน
การจัดการคลังสิน ค้ามาใช้จะส่ งผลให้อ งค์กรมีค วามสามารถในการ
แข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพิม่ โอกาสทีจ่ ะขยายตลาดออกไปได้ในอนาคต
ในโลกของธุร กิจผู้บริหารที่มวี สิ ยั ทัศ น์ ต้อ งมีการวางแผนน า
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ทไ่ี ด้มกี าร
พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งเทคโนโลยีทใ่ี ช้ในคลังสินค้า
ได้ แ ก่ [2],[3]เทคโนโลยีบ าร์ โ ค้ ด และRFID(Radio
Frequency
Identification) ที่ท ัน สมัย เข้า มาใช้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งการน าระบบWMS
(Warehouse Management System) และระบบAS/RS (Automatic
Storage and Retrieval System: AS/RS) มาประยุกต์ใช้ในระบบ
คลังสินค้ามากขึน้ ซึ่งทาให้สามารถลดต้นทุนในการดาเนินการการเก็บ
สินค้าการตรวจสอบสินค้าการรับสินค้าการบริหารการขนส่งแต่การทีจ่ ะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คือ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยใน
การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า และ (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อการเลือกใช้ป ระเภทของเทคโนโลยี กลุ่ม ตัว อย่ างที่น ามา
ศึก ษาในงานวิ จ ัย นี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ ม ีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการตัด สิ น ใจ เลื อ กใช้
เทคโนโลยีภายในคลังสินค้าในบริษัทภาคกลางและภาคตะวันออก จานวน
ทัง้ สิน้ 404 บริษทั โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ การเลือ กใช้เ ทคโนโลยีภ ายในคลัง สิน ค้ า การวิเ คราะห์ข้อ มูล ท าการ
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้หาค่ าเฉลี่ ย ค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยใช้ใ นการเลือกเทคโนโลยีม ีทงั ้ หมด 12
ปั จ จัย และการเปรีย บเทีย บปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้เ ทคโนโลยี ใ น
คลังสินค้า 3 ปั จจัยสูงสุดคือ (1) ด้านระบบเครือข่าย (2)ด้านความคุ้มค่าใน
การลงทุนและ (3) ด้านความพร้อมของบริษทั
คาสาคัญ: การจัดการคลังสินค้าเทคโนโลยีคลังสินค้า การเลือกเทคโนโลยี
คลังสินค้าในประเทศไทย
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) บทนา
ปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิจ มีก ารแข่ ง ขัน ที่รุ น แรงมีก ารเปลี่ย นแปลงที่
คาดการณ์ ไ ด้ย ากขึ้น ความไม่แน่ น อนในกิจกรรมโลจิส ติกส์เป็ น สิ่งที่
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเป็ นสิง่ ทีอ่ งค์กรจะต้องทาการปรับตัวเพื่อที่จะ
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เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ต้องมีการพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆทีม่ ี
ผลกระทบกับองค์กรเพราะเทคโนโลยีบางชนิดนัน้ อาจไม่เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กรโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการดัง้ เดิมของบริษัท
นัน้ ๆการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบ
การจัดการทีด่ แี ละทาให้การดาเนินงานเกิดความสมดุลดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยการเลือ กใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
คลังสินค้า

ปั จจัยด้านการปรับปรุงสิทธิภายในการดาเนินงานปั จจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีปัจจัย ด้านการจัดการฝึ กอบรมปั จจัย ด้านระบบเครือ ข่าย
ภายในองค์กรปั จจัยด้า นงบประมาณและปั จจัยด้านประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.3การเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ กึ ษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้เครือ่ งทางการวิจยั โดยทาการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นจานวน 404ชุดและนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ ว ิเคราะห์โ ดยใช้ส ถิติพ้นื ฐาน คือ
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่ จากนัน้ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ปัจจัย
(factor analysis)

2)วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อ ศึกษาปั จจัย ในการเลือ กใช้เ ทคโนโลยีในการจัดการ
คลังสินค้า
2.เพื่อ เปรียบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ประเภทของ
เทคโนโลยีในการนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานภายในคลังสินค้า

จากการศึกษางานวิจยั ของ [8] ได้ศ ึกษาเรื่อ ง นิภ าภรณ์ พึ่งรศ ได้
ศึกษาเรื่องปั ญหาและความต้องการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
พนักงานองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ [7] ได้ศกึ ษาเรื่องความ
พร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังสินค้าWMS (Warehouse Management System) [5] ได้
ศึกษาเรื่องการเพิม่ ประสิทธิภ าพการจัดการสิน ค้าคงคลังและ[4] ได้
ศึกษาเรือ่ ง ปั จจัยด้านการรับรูท้ ม่ี ผี ลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ด
สองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชันวาย
่
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั
ดังกล่าวแล้วสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้

3)ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
3.1 ทราบถึ ง ปั จจัย ที่ ม ีผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
คลังสินค้า
3.2ทราบข้อมูลการเปรียบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
ประเภทของเทคโนโลยีในการนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานภายใน
คลังสินค้า
3.3 สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแนวทางการ
เลือกเทคโนโลยีในคลังสินค้า

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
4)วิ ธีการศึกษา
4.1ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา
เฉพาะกลุ่มบริษทั อุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก
กลุ่มตัวอย่าง
บุ ค คลที่ม ีอ านาจในการเลือ กใช้ ท่ีท ากิจ กรรมเกี่ย วกับ การ
จัดการคลังสินค้าในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคกลางและภาค
ตะวันออกที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้าภายในบริษัทนา
จานวนประชากรมาเทียบตามตารางของYamane จึงกาหนดตัวอย่างที่
ได้จากการใช้สูตรดังกล่าวในการศึกษาจานวน 400คนโดยกาหนดค่า
ความคลาดเคลือ่ นของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
4.2เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษาวิจ ัย เชิง ส ารวจ
(Survey Research) ในครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้ใช้เครื่องมือในการศึกษาทีเ่ ป็ น
แบบสอบถาม(Questionnaire) ตามกรอบแนวคิด ในการศึก ษาโดย
แบบสอบถามประกอบด้วยเนื้อหา3ส่วนคือ
ส่ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบภามเกี่ย วกับข้อ มูลทัวไปขององค์
่
กร
ได้แก่ช่อื องค์กร/สถานประกอบการประเภทของคลังที่ใช้ลกั ษณะของ
สิน ค้าขนาดของธุรกิจตามจานวนพนักงานขนาดของคลังสินค้าตาม
SKU ผู้มอี านาจในการตัดสิน ใจเลือกใช้เทคโนโลยีจานวนพนักงาน
ภายในคลังสินค้า
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การ
เลือ กใช้เทคโนโลยีภายในคลังสิน ค้าโดยแบ่งออกเป็ น 6 ปั จจัยได้แก่

1.ข้อมูลขององค์กร
1.1ประเภทของคลังทีใ่ ช้
1.2ลักษณะของสินค้า
1.3ขนาดของธุร กิจตามจานวนของ
พนักงาน
1.4 ขนาดของคลังสินค้า (ตาม SKU)
1.5ผูม้ อี านาจในการตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยี
1.6จานวนพนักงานภายในคลังสินค้า
2.ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้
เทคโนโลยีในคลังสิ นค้า
2. 1ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
2.2 ปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
2.3 ปั จจัยด้านการจัดการฝึกอบรม
2.4 ปั จจัยด้านระบบเครือข่ายภายใน
องค์กร
2. 5 ปั จ จั ย ด้ า น น โ ย บ า ย ด้ า น
งบประมาณ
2.6 ปั จจั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทคโนโลยี
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ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้เทคโนโลยีใน
คลังสิ นค้า

5)ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้สรุปสาระสาคัญของ
การศึกษาได้ตงั ต่อไปนี้
5.1 ข้อมูลทัวไปขององค์
่
กรผูต้ อบแบบสอบถามโดยแจกแจง
ความถีแ่ ละค่าร้อยละดังตารางต่อไปนี้

บริษทั คิดเป็ น 36.4% คลังสินค้าขนาด 1000 SKU ขึน้ ไปจานวน 56
บริษทั คิดเป็ น 13.9% ตามลาดับ
ผู้มอี านาจในการตัดสินใจเลือ กใช้เทคโนโลยีส ามารถแบ่ง
ตามตาแหน่ งของผู้มอี านาจในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีได้เป็ น
ต าแหน่ ง ผู้จ ัดการทัวไปจ
่
านวน 41 บริษัทคิดเป็ น 10.1% ต าแหน่ ง
ผูจ้ ดั การคลังสินค้าจานวน 37 บริษัทคิดเป็ น 9.2% ตาแหน่ งผู้จดั การ
โรงงานจ านวน 127 บริษัท คิด เป็ น 31.4% และต าแหน่ ง ผู้บ ริห าร
ระดับสูงจานวน 62 บริษทั คิดเป็ น 49.3% ตามลาดับ
จานวนพนักงานภายในคลังสิน ค้าสามารถแบ่งตามลาดับ
ตามจานวนพนักงานภายในสินค้าได้ออกเป็ นจานวนพนักงานภายใน
คลังสิน ค้าตัง้ แต่ 5-30 คนจานวน 252 บริษัทคิดเป็ น 62.3%จานวน
พนักงานภายในคลังสินค้าตัง้ แต่ 31-50 คนจานวน 90 บริษัทคิดเป็ น
22.3% และจานวนพนักงานภายในคลังสิน ค้า ตัง้ แต่ 50 คนขึ้น ไป
จานวน 62 บริษทั คิดเป็ น 15.3% ตามลาดับ

ตารางที่ 1แสดงปั จจัยพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
หัวข้อข้อมูลทัวไปขององค์
่
กร
จานวน
%
คลังส่วนตัว
289
71.5
ประเภทของ
คลังสาธารณะ
36
8.9
คลังทีใ่ ช้
ใช้ทงั ้ สองประเภท
79
19.6
วัตถุดบิ
216
53.5
สินค้าระหว่างการผลิต
63
15.6
ลักษณะของ
สินค้า
สินค้าสาเร็จรูป
28
6.9
ใช้ทงั ้ สามประเภท
97
24.0
น้อยกว่า 50 คน
111
27.5
ขนาดของธุรกิจ
ตามจานวน
51-200 คน
142
35.1
พนักงาน
มากกว่า 200คนขึน้ ไป
151
37.4
1-500 SKU
201
49.8
ขนาดของ
501-1000 SKU
147
36.4
คลังสินค้า
1000 SKU ขึน้ ไป
56
13.9
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
41
10.1
ผูม้ อี านาจใน
37
9.2
ผูจ้ ดั การคลังสินค้า
การตัดสินใจ
เลือกใช้
127
31.4
ผูจ้ ดั การโรงงาน
เทคโนโลยี
199
49.3
ผูบ้ ริหารระดับสูง
5-30 คน
252
62.3
จานวน
31-50 คน
พนักงานภายใน
90
22.3
คลังสินค้า
50 คนขึน้ ไป
62
15.3

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการศึกษาปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้าทัง้ 6 ด้าน
ปั จจัยด้านการเลือกใช้เทคโนโลยี
1. ด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน
2. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี
3. ด้านการจัดการฝึกอบรม
4. ด้านระบบเครือข่ายภายใน
องค์กร
5. ด้านงบประมาณ
6.

จากตาราง 1 แสดงข้ อ มู ล ทั ว่ ไปขององค์ ก รพบว่ า มี ก ารตอบ
แบบสอบถามทัง้ หมดจาก 404 องค์กรโดยสามารถแบ่งประเภทของ
คลังสิน ค้าของแต่ล ะองค์กรออกเป็ น คลังส่ว นตัว 289 จานวนคิดเป็ น
71.5%คลังสาธารณะ 36 จานวนคิดเป็ น 8.9% และใช้ทงั ้ สองประเภท
ทัง้ คลังส่วนตัวและคลังสาธารณะ 79 จานวนคิดเป็ น 19.6% ตามลาดับ
ลักษณะของสินค้าภายในคลังสามารถแบ่งตามลักษณะของ
สิน ค้าภายในคลังออกเป็ นวัต ถุ ดบิ จานวน216 บริษัทคิดเป็ น 53.5%
สินค้าระหว่างการผลิตจานวน 63 บริษทั คิดเป็ น 15.6% สินค้าสาเร็จรูป
จานวน 28 บริษัท คิดเป็ น 6.9% และใช้ทงั ้ สามประเภทจ านวน 97
บริษทั คิดเป็ น 24.0% ตามลาดับ
ขนาดของธุรกิจตามจานวนพนักงานสามารถแบ่งขนาดของ
ธุร กิจตามจ านวนพนัก งานได้เป็ น จ านวนพนัก งานน้ อ ยกว่า 50 คน
จานวน 111 บริษทั คิดเป็ น 27.5% จานวนพนักงานตัง้ แต่ 51-200 คน
จานวน 142 บริษัทคิดเป็ น 35.1% จานวนพนักงานมากกว่า 200 คน
ขึน้ ไปจานวน 151 บริษทั คิดเป็ น 37.4% ตามลาดับ
ขนาดของคลังสินค้าสามารถแบ่งขนาดของคลังสินค้าตาม
ปริมาณSKU ได้เป็ นคลังสินค้าขนาดตัง้ แต่ 1-500 SKU จานวน 201
บริษัทคิดเป็ น 49.8% คลังสินค้าขนาด 501-1000SKU จานวน 147

ด้านประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี

(X )

S.D.

แปลผล

4.0668

.64025

มาก

4.1040

มาก

3.5025

.62144
.62812

4.0124

.67742

มาก

4.0545

.66981

มาก

4.0173

.67732

มาก

มาก

จากตาราง2พบว่าการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีใน
คลังสินค้ารายด้านทุกด้านส่งผลในระดับมากส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
3ลาดับแรกคือด้านการยอมรับเทคโนโลยีมคี ่าเฉลีย่ อยู่ท่4ี .1040ด้านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดาเนินงานมีค่าเฉลีย่ อยู่ท4่ี .0668และด้าน
งบประมาณมีค่าเฉลีย่ อยู่ท4่ี .0545ตามลาดับ
5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยปั จจัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้
เทคโนโลยีในคลังสินค้ามีผลการศึกษาดังนี้
ตารางที3่ จานวนองค์ประกอบค่าไอเกนร้อยละของความแปรปรวนร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6
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ค่าไอเกน
(Eigen
Value)
2.731
2.666
2.664
2.429
2.347
2.179

ร้อยละของ
ความ
แปรปรวน
6.207
6.060
6.054
5.522
5.333
4.952

ร้อยระของ
ความแปรปรวน
สะสม
6.207
12.268
18.321
23.843
29.176
34.128

องค์ประกอบที่
7
8
9
10
11
12

ค่าไอเกน
(Eigen
Value)
2.132
2.010
1.866
1.680
1.443
1.335

ร้อยละของ
ความ
แปรปรวน
4.846
4.567
4.240
3.818
3.279
3.034

มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความคุ้มค่าของการลงทุนสามารถรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตของบริษทั ได้
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าว สาหรับการบริหารคลังสินค้า
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเลือกใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บริษทั ต้องคานึงถึง 12 ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น
แต่สงิ่ ทีต่ ้องคานึงสามลาดับแรกๆ คือ ระบบเครือข่าย ทีจ่ ะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับหน่ วยงานอื่นๆภายในบริษัทที่จะต้องทางานประสานกัน
ระบบเครือข่ายต้องมีความเสถียร รวดเร็ว ลาดับต่อมาคือความคุ้มค่า
เนื่อ งจากค่ า ใช้จ่ ายที่ล งทุ น ไปจะต้อ งใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ด และ
สุดท้าย บริษทั จะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ในการรองรับการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในงานคลังสินค้า การลงทุนจึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน

ร้อยระของ
ความแปรปรวน
สะสม
38.974
43.541
47.781
51.599
54.878
57.912

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี
ในคลังสินค้าจาแนกเป็ นภาพรวมดังนี้
ภาพรวมมีท ัง้ หมด12องค์ ป ระกอบโดยเรีย งล าดับ จาก
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลจากมากทีส่ ุดไปน้อยทีส่ ุดคือ
องค์ประกอบที1่ ด้านระบบเครือข่ายมี4ตัวแปร
องค์ประกอบที2่ ด้านความคุม้ ค่าของการลงทุนมี5ตัวแปร
องค์ประกอบที3่ ด้านความพร้อมของบริษทั มี4ตัวแปร
องค์ประกอบที4่ ด้านการรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั มี
6ตัวแปร
องค์ประกอบที5่ ด้านพนักงานมี4ตัวแปร
องค์ประกอบที6่ ด้านงบประมาณมี3ตัวแปร
องค์ประกอบที7่ ด้านประสิทธิภาพของเทคโนโลยีม3ี ตัวแปร
องค์ประกอบที8่ ด้านการบริการของผูข้ ายมี5ตัวแปร
องค์ประกอบที9่ ด้านความถูกต้องของข้อมูลมี4ตัวแปร
องค์ประกอบที1่ 0ด้านความเหมาะสมกับงานคลังสินค้ามี2ตัว
แปร
องค์ประกอบที1่ 1ด้านการแลกเปลีย่ นข้อมูลมี1ตัวแปร
องค์ประกอบที1่ 2ด้านการส่งเสริมงานคลังสินค้ามี3ตัวแปร
ผลการเปรียบเทียบปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี
ในคลังสินค้า3 ปั จจัยสูงสุดคือ (1) ด้านระบบเครือข่าย (2) ด้านความ
คุ้ม ค่ า ในการลงทุ น และ (3) ด้ า นความพร้อ มของบริษั ท ซึ่ ง ทัง้ 12
องค์ป ระกอบนัน้ จะเป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ส่ ง ผลต่ อ การเลือ กใช้
เทคโนโลยีในคลังสินค้าดังนัน้ การจะเลือกใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้าของ
ผูป้ ระกอบการด้านคลังสินค้าจะต้องพิจารณาคือเครือข่ายต้องไม่มคี วาม
ซับซ้อนง่ายต่อการใช้มคี วามเสถียรมีประสิทธิภาพข้อมูลมีความถูกต้อง
สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างหน่ วยงานได้และมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานส่งเสริมให้งานด้านคลังสิน ค้าสามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มได้ความ
คุ้มค่าของการลงทุน รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทได้
บริษทั มีความพร้อมทัง้ สถานทีพ่ นักงานแนวทางการจัดฝึ กอบรมให้กบั
พนัก งานงบประมาณของบริษัท การบริการของผู้ข ายสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ [4] กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีบาร์โ ค้ดต้อ งมีค วามสนุ ก
ความง่ายคุม้ ค่าในการใช้งาน[5] พบว่าการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั งิ านข้อมูลต้องมีความถูกต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
[6] พบว่ าการน าเทคโนโลยีม าใช้ต้อ งช่ว ยเพิ่มประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านลดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล [7]พบว่าพนักงานต้องมี
ความพร้อมในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั งิ านเมื่อนาเทคโนโลยีใหม่
มาใช้[8] พบว่าการนาเทคโนโลยีมาใช้ตอ้ งช่วยลดต้นทุนการปฏิบตั งิ าน

6) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรทาการศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งทัง้ นี้เนื่องจาก
กิจ กรรมด้า นคลัง สิน ค้ามีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ กิจกรรมด้านการส่ งและ
ต้น ทุน ด้านการขนส่ งมีต้น ทุน สูงสุ ดของกิจกรรมด้านโลจิส ติกส์ทุกๆ
กิจกรรมหากสามารถนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ทงั ้ กิจกรรมขนส่งและ
กิจกรรมด้านคลังสินค้าร่วมกันได้ประสิทธิภาพการปฏิบตั นิ ่าจะเพิม่ มาก
ขึน้
7) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย– ญีป่ ่ นุ ทีได้สนับสนุนทุนการวิจยั
ในครัง้ นี้ตลอดจนท่านอธิการบดีและท่านคณบดีทไ่ี ด้การสนับสนุ นทุกๆ
ด้านจนงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เป็ นอย่างดีจงึ ขอขอบพระคุณไว้ใน
โอกาสนี้
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Marketing Strategies for the Competitiveness of Thai Condiments
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บทคัดย่อ

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

งานวิจยั ชิน้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) ศึกษากลยุทธ์การตลาดทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องปรุงรสไทย (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นในด้านกล
ยุ ท ธ์ ท างการตลาดของเครื่อ งปรุ ง รสไทยในมุ ม มองของผู้ป ระกอบการ
เครื่องปรุงรสไทย และมุมมองของผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ และ (3) ศึกษา
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผูป้ ระกอบการเครื่องปรุงรสไทย
เพื่อส่งออกไปเมียนมาร์ โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมจิ ากผู้ประกอบการเครื่องปรุงรสไทย 11
ราย และในด้านผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ ใช้วิธวี ิจยั เชิงปริมาณ โดยการแจก
แบบสอบถามและได้กลับมา 369 ชุด โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ผลวิจยั จาก
มุมมองของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการต้องสร้างนวัตกรรมสินค้า
ใหม่ๆให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและรักษารสชาติดงั ้ เดิมและเอกลักษณ์ความเป็ น
ไทยต้ อ งมีก ารพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมและทัน สมัย การตัง้ ราคา
เครื่องปรุงรสไทยควรตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและควรให้ความสาคัญ
การเลือกใช้ช่องทางจาหน่ ายทีค่ รอบคลุมและควรให้ความสาคัญการสื่อสาร
การตลาดทุกรูปแบบโดยผ่านเครื่องมือการจัดแสดงสิน ค้าการโฆษณาการ
ส่งเสริมการขายและการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนในมุมมองของผูบ้ ริโภค
ชาวเมียนมาร์ พบว่า ส่วนใหญ่มที ศั นคติทด่ี ตี ่อสินค้าไทย เครื่องปรุงรสไทยที่
ชื่นชอบที่สุดคือ น้ าปลา มักจะซื้อผ่านร้านสะดวกซื้อ ในการทาอาหารไทย
รับประทานเอง มักจะทาต้มยา ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรส
ไทยคือ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด ที่ส่งผล
อย่างมีนัยสาคัญระดับ 0.05 ส่วนแนวทางในการส่งออกเครื่องปรุงรสไทยไป
เมียนมาร์นนั ้ จะได้ถกกันในรายละเอียด
คาสาคัญ:กลยุทธ์การตลาด, เครื่องปรุงรสไทย, อาเซียน, การตัดสินใจซื้อ,
เมียนมาร์
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

บทนา
การให้ความสาคัญกับประเด็นของธุรกิจด้านอาหารถือเป็ น
ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ประเทศไทยยึดถือ เป็ น แผนแม่บทในการพัฒนา
ธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มที่จ ะได้เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน ใน
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยผูป้ ระกอบการไทยตามทีส่ านักส่งเสริม
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มหรือ สสว.[1]ได้ท าการศึก ษาถึง
โอกาสและอุ ป สรรคส าหรับ ผู้ป ระกอบการที่ก าลัง จะเตรีย มตัว มุ่ง สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเด็นดังกล่าวรัฐบาลให้ความสาคัญ
โดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยทัง้ ในส่วนของ
อาหารแช่แข็งรวมถึงเครื่องปรุงรสที่เป็ นที่ต้องการของประเทศในหมู่
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรวมถึงบรรดาประเทศตะวันตกอาทิ
สหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆทางทวีปยุ โรปและประเทศในทวีปเอเชีย
และแปซิฟิ ก จะเห็น ได้ว่ าธุ ร กิจ อาหารไทยได้ม ีบ ทบาทในเวทีร ะดับ
ภูมภิ าคอาเซีย นและยังส่ งผลต่อ ภูมภิ าคอื่น ๆด้ว ยส าหรับการเปิ ดตัว
ธุร กิจอาหารสู่ต ลาดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย นในการขยายฐานสู่
ภูมภิ าคอื่นในโอกาสต่อไปปั จจัยสาคัญที่ภาครัฐจะต้องให้ความสาคัญ
และกาหนดเป็ น นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่ อ ผู้ประกอบการธุร กิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามที่ภาครัฐมีก ารเน้ น ย้าเป็ น เรื่อ งของการรวมกลุ่ ม ของ
ผู้ป ระกอบการรายย่ อ ยให้เ ป็ นเครือ ข่ า ยที่ม ีค วามเข้ม แข็ง ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของกันและกันในประเด็นของการผนึกกาลัง
ในการทาตลาดอาหารในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นเป็ น ด่ านแรก
ก่อนที่จะก้าวต่อไปในระดับภูมภิ าคอื่นเพิม่ ขึน้ ในอนาคตรวมถึงการใช้
อานาจของกลุ่มเครือข่ายของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็ นกลไกในการต่อรองกาหนดราคาและพัฒนากลุ่มผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มคี วามเข้มแข็งทัง้ นี้ภาครัฐยังกล่าว
ว่าการจัดตัง้ เป็ นสถาบันที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเช่นสหกรณ์
ชมรมสมาคมสมัครใจเพื่อพัฒนาไปสู่ความยังยื
่ นอย่ างเป็ นระบบที่จะ
ได้รบั ประโยชน์จากตลาดทีใ่ หญ่ขน้ึ แต่ขอ้ เสียทีค่ วรระมัดระวังก็คอื การ
แข่งขันกับเพื่อนบ้านที่ต้นทุนที่ต่ากว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจะอยู่ในสภาวะทีข่ าดแคลนแรงงานและต้องการวัตถุดบิ
จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ถ้าหากธุร กิจด้านอาหารมีการเติบโต
อย่ างต่อ เนื่อ งดังนัน้ ผู้ประกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มมี
โอกาสย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ วี ตั ถุดบิ และมีความพร้อมใน
เรื่อ งแรงงานและการขนส่ ง เพื่อ ลดภาวะต้ น ทุ น ที่สู ง ขึ้น แต่ ท งั ้ นี้ ถ้ า
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอาหารมีธุรกิจที่ไม่
แข็งแรงเพียงพอก็จะถูกครอบงาจากนักลงทุนต่างชาติและกลายเป็ นผู้
รับจ้างผลิตแทนในธุรกิจอาหารและจากการศึกษาของสสว. พบว่าการ
เดินทางระหว่างกันสะดวกมากขึน้ ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะทาให้ธุรกิจ
บริการร้านอาหารโรงแรมเฟื่ องฟูและมีโอกาสขยายการลงทุนเนื่องจาก
เปิ ดในข้อตกลงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเป็ นเสรีมากขึน้ แต่
ส่วนข้อ เสียก็คอื จะมีนักลงทุนต่ างชาติเข้ามามากขึ้น ตามไปด้วยและ
หากผู้ประกอบการธุ ร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ มอาหารไทยไม่ม ี
ความแข็ง แกร่ ง ในการท าธุ ร กิจ เพีย งพอก็จ ะส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิจ จากผู้
ครอบครองธุรกิจก็จะกลายเป็ นแค่ผจู้ า้ งรับผลิต
นอกจากนี้สานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือสสว. กล่าวว่าข้อเสนอสาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารไว้ว่าควรมีขอ้ ปฏิบตั ใิ นการทาธุรกิจที่
มีความชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้คอื 1) ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มในอุ ต สาหกรรมอาหารควรมุ่ ง เน้ น การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และในตลาดทีแ่ ข่งขันน้อยเช่นผักปลอดสารสัตว์น้ าราคาแพง

2) การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารเพื่อทดแทน
แรงงานคนทีข่ าดแคลน 3) ควรศึกษาลักษณะตลาดและความต้องการ
ของตลาดให้แ น่ ใ จ 4) ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การเพิ่ม มู ล ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารสร้างตราสินค้าของประเทศไทยให้ เป็ นทีเ่ ชื่อถือด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยสาหรับประเทศทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารเลือกทาธุรกิจนัน้ หากเป็ น
อุตสาหกรรมอาหารหลักของไทยทีเ่ หมาะสมกับการแปรรูปอาหารและ
เครื่อ งปรุ ง รสส่ ว นประเทศอาเซีย นได้ แ ก่ ส าธารณรัฐ อิ น โดนี เ ซี ย
สาธารณรัฐฟิ ล ิปปิ นส์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐแห่ ง
สหภาพเมียนมามีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประมงและวัตถุดบิ ที่
มีร าคาต่ ากว่าของราชอาณาจักรไทยส่ ว นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็ นแหล่งพืชไร่และพืชสวนใน
ส่ ว นของการแปรรู ป อาหารนั ้น นอกจากราชอาณาจัก รไ ทยแล้ ว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรกัมพูชาบรูไ นดารุสซา
รามสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็ นแหล่งขยายสินค้าแปรรูปทีเ่ ป็ นคู่แข่งขันกับ
ราชอาณาจักรไทยและการท าธุ ร กิจ ด้า นอาหารประเภทร้านอาหาร
ภัตตาคารโรงแรมรีสอร์ทสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ น ส์สาธารณรัฐสังคมนิย ม
เวียดนามราชอาณาจักรกัมพูชามาเลเซียส่วนประเทศไทยมีการเติบโต
ในธุรกิจเครือ่ งปรุงรสทีม่ กี ารขยายตัวไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็ นธุรกิจ
อาหารที่ป ระสบความส าเร็จ จากการศึกษาของศูน ย์ว ิจ ัย กสิก รไทย
[2]พบว่ามูล ค่ าตลาดเครื่อ งปรุง รสอาหารในประเทศการขยายอย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารแบ่ งตามลักษณะของผู้บริโภค
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ตลาดผู้ บ ริโ ภคในครัว เรือ นและตลาดกลุ่ ม
อุตสาหกรรมโดยตลาดผู้บริโภคในครัวเรือนส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 80
ส่วนตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมซึง่ ได้แก่โรงแรมโรงพยาบาลร้านอาหารและ
ภัตตาคารชัน้ นามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 20 ผู้ผลิตที่มุ่งเจาะ
ตลาดนี้จะเน้นคุณภาพของสินค้าเป็ นจุดขายเนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะ
เป็ นตัวช่วยตอกย้าคุณภาพของสินค้าเนื่องจากจะมีการทดสอบคุณภาพ
ของสินค้าและมีการรายงานผลการทดสอบกลับถึงผูป้ ระกอบการอย่าง
และมู ล ค่ า การส่ ง ออกเครื่อ งปรุ ง รสเพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี โดยการส่ ง ออก
เครือ่ งปรุงรสอาหารมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เพ็ชรชินบุตรผูอ้ านวยการสถาบันอาหาร [3] กล่าวว่าสินค้า
ส่งออกทีค่ าดว่าจะมีการขยายตัวสูงในปี 2556 ประกอบด้วย 6 กลุ่มซึ่ง
หนึ่งในนัน้ คือกลุ่มเครื่องปรุงรส (ซอสพริกซอสถัวเหลื
่ องน้ าปลาน้ ามัน
หอยพริกแกงส าเร็จรูป ผงปรุงรสฯลฯ) คาดว่ าจะมีมูล ค่ าส่ งออกกว่ า
17,000 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นร้อ ยละ 9.6 ปั จจัยหนุ นให้มูล ค่าการส่งออก
เครื่อ งปรุงรสอาหารของไทยคือ ชาวต่ างชาติห นั มานิย มรับประทาน
อาหารไทยมากขึน้ การขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารไทย
ในต่ า งประเทศท าให้ อ าหารไทยเป็ นที่รู้ จ ัก มากยิ่ง ขึ้น และจ ากที่
เครือ่ งปรุงรสมีการขยายตัวในประเทศอาเซียนและมีแนวโน้มเติบโตใน
ภูมภิ าคอื่นๆมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคสาคัญในการส่งออกทัง้ ใน
ประเทศอาเซียนและภูมภิ าคอื่นๆก็คอื ประเทศผู้นาเข้าแต่ละประเทศ
เข้มงวดในเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัยจากเชือ้ โรคและสารเคมีตกค้าง
รวมทัง้ มีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบในการนาเข้าตลอดเวลาและบาง
ประเทศยั ง ไม่ รู้ จ ั ก สิ น ค้ า เครื่ อ งปรุ ง รสอ าหารของไทยท าให้
ผูป้ ระกอบการต้องเร่งปรับระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเพื่อลดปั ญหา
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การกีดกันทางการค้าและต้องเร่งเผยแพร่ขอ้ มูลสิน ค้ากลุ่มนี้ให้เป็ น ที่
รูจ้ กั และเผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรฐานสินค้าของแต่ละ
ประเทศทัง้ นี้เพื่อ ช่วยเพิ่มความคล่อ งตัวให้กบั ผู้ประกอบการในการ
ขยายตลาดตลาดส าคัญของเครื่อ งปรุงรสอาหารของไทยคือ สหภาพ
ยุ โ รปญี่ปุ่นประเทศในอาเซีย นสหรัฐฯออสเตรเลีย และฮ่อ งกงดังนัน้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยจะประสบความส าเร็จ ในการแข่งขัน ในตลาดต่ างประเทศได้ส ิ่ง
ส าคั ญ ที่ สุ ด เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ กระบวนการจั ด การการท างานแล ะ
ความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยเพื่อ ให้ศ ักยภาพการแข่งขัน เป็ น ไปได้อ ย่ างมีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผ ลก็เป็ นประเด็นที่ส าคัญอย่ างยิ่งในการประกอบธุร กิจด้าน
อาหาร

กรกฎาคม 2556 - เมษายน 2557ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ลาดับ/
รหัสผู้ให้
สัมภาษณ์
1. BCP1
2.BCP2
3.BOS1
4.BSU1

เครื่องมือ/วิ ธีการ
การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการธุร กิจเครื่องปรุงรส
ไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [4] ใน
มุ ม มองของผู้ ป ระกอบการเป็ นการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผูบ้ ริหารที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด 16 บริษทั รวม 16 ท่านซึง่ ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการ
หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านผู้ผลิตและจาหน่ ายจานวน 11 ท่านและ
ผูป้ ระกอบการหรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องด้านผูซ้ ้อื จานวน 5 ท่านโดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) ซึ่งด้านผูผ้ ลิตและจาหน่ าย
นัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารคัดเลือกจากรายชือ่ บริษทั ทีผ่ ลิตเครื่องปรุงรสไทยใน
พื้น ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดในภาคตะวัน ออกที่เป็ น
ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจSMEs ทีม่ กี ารขยายธุรกิจหรือมีแนวโน้มการ
ขยายธุ ร กิจ ไปในต่ า งประเทศรวม 11 บริษัท ซึ่ง ทัง้ 11 บริษัท นี้ ไ ด้
กระจายไปครอบคลุมธุรกิจเครือ่ งปรุงรสทัง้ หมดอาทิผผู้ ลิตและจาหน่ าย
เกลือน้าตาลน้ามันพืชเครือ่ งเทศ (Spice) เช่นพริกไทยน้ าปลากะปิ ซ้อส
ถัวเหลื
่ อง (soy sauce) ถัวเน่
่ าเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวญี่ป่ นุ (miso) พริกดอง
น้ าส้มซ้อสพริกซ้อสมะเขือเทศเป็ นต้นและกระจายไปในหลายธุรกิจที่
ผลิตเครือ่ งปรุงรสในลักษณะสินค้าทีแ่ ตกต่างต่างกันไป
ส่ ว นการศึก ษาในมุม มองผู้บ ริโ ภคของชาวเมีย นมาร์ ซึ่ง
ศึก ษาถึง กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ
เครื่องปรุงรสไทยของชาวเมียนมาร์ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย [5] นัน้
เป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Quantitative Research)โดยเลือ กพื้น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีม่ ผี บู้ ริโภคอาหารประเภทเครื่องปรุง
รสไทยของประเทศเมียนมาร์ทอ่ี าศัยอยู่ในประเทศไทยโดยสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั ซึ่งได้แจก
แบบสอบถามที่เ ป็ น ภาษาเมีย นมาร์ จานวนทัง้ สิ้น 400 ชุ ด แต่ ไ ด้
กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ 369 ชุด เนื่องจาก ชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่ทม่ี า
ทางานในประเทศไทยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ทงั ้ ภาษาเมียนมาร์
และภาษาไทย

5.BSU2
6.BXO1
7.BCH1
8.BCO1
9.BTS1
10.BSE1
11.BFS1

ผู้ให้สมั ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าพริกสาเร็จรูป
ขนาดย่อม
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าพริก
สาเร็จรูปขนาดใหญ่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันหอยขนาด
กลาง
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าตาลขนาด
ใหญ่
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ าตาลขนาด
ใหญ่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตและจาหน่ายซ้อส XO ขนาด
ย่อม
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายพริกไทย
ขนาดใหญ่
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายกะทิ
สาเร็จรูปขนาดใหญ่
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายซีอว้ิ ขาว
ขนาดใหญ่
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องธุรกิจผลิตและจาหน่ายผงปรุงรส
ขนาดใหญ่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าปลาขนาดย่อม

ส่วนในด้านของผู้บริโภค ผู้วจิ ยั ได้เก็บข้อมูลจากชาวเมียน
มาร์ท่อี าศัยอยู่ในประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 –
กรกฎาคม 2559 ผลวิจยั พบว่า ร้อยละ58.0 ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ สิ้น
369 คนส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ64.5 มีสถานภาพสมรส
มากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ56.9 และส่วนใหญ่มอี ายุ26-35 ปี คดิ เป็ นร้อยละ
46.3 มีระดับการศึกษาระดับม.ปลายคิดเป็ นร้อยละ50.4 อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมากกว่า6 เดือนแต่ไม่เกิน1 ปี คดิ เป็ นร้อยละ34.1 มีรายได้
ต่ อ เดือ น5,001-15,000 บาทคิด เป็ น ร้อ ยละ71.5 เมือ งที่ผู้ต อบ
แบบสอบถามอาศัยอยู่ขณะทีอ่ ยู่ทป่ี ระเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่คอื ย่างกุง้
คิดเป็ นร้อยละ26.0
ในส่วนของงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาถึงปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4 P’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสไทยคือด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Place) และด้านการสื่อสารการตลาด (Promotion) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่าผูป้ ระกอบการต่าง
ให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการรักษารสชาติดงั ้ เดิม
เพือ่ ให้สอ่ื ถึงประวัตแิ ละวัฒนธรรมของอาหารไทยเป็ นการสร้างให้ลูกค้า
ในต่างประเทศได้รจู้ กั อาหารไทยดังคาสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการดังนี้

บทสรุป
ในการขอสัมภาษณ์ นัน้ ผู้ให้สมั ภาษณ์ห รือผู้ให้ขอ้ มูลขอให้
สามารถสรุ ป ข้อ มูล ผู้ใ ห้ส ัม ภาษณ์ ห รือ ผู้ใ ห้ข ้อ มูล ประกอบไปด้ว ย
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 11 ท่าน ซึ่งเก็บข้อมูลในช่ว ง
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คะแนนเต็ม 4.0) , S.D. = 2.13368)และส่วนใหญ่นิยมทาอาหารไทย
รับประทานเอง คือต้มยากุง้

" การทาอาหารไม่ว่าทาธุร กิจอาหารแบบไหนต้อ งมีค วาม
ซื่อสัตย์สุจริตให้ความเคารพต่อผู้บริโภคอย่ างยิง่ ลดคุณค่าลดคุณภาพ
เปลีย่ นรสชาติจะดูถูกคนกินไม่ได้เลยเปลีย่ นสูตรนิดเดียวลดน้ าปลาลด
กระเทียมลดแป้ งอะไรต่ างๆลูกค้าโทรมาทันทีคนกิน มา 20-30 ปี พ อ
เปลีย่ นสูตรปุ๊ บมีโทรศัพท์มาทันทีว่าทาไมไม่เหมือนเก่าความคุน้ เคยมี
ความส าคัญ มากเพราะฉะนั น้ สิ่ง ส าคัญ ที่เ ราค านึ ง ถึง คุ ณ ภาพของ
วัตถุดบิ สูตรดัง้ เดิมต้องรักษาไว้เสมอ" [6] และ

2.2.2. ด้านราคา (Price) ผูป้ ระกอบการที่ให้สมั ภาษณ์ส่วน
ใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการตัง้ ราคา
ทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมือ่ คุณภาพสินค้ามีสูงก็ย่อมทีจ่ ะ
ตัง้ ราคาให้สงู ตามคุณภาพได้ดงั คาสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการดังนี้
"ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งเตรียมพร้อมรับมือคือการดูแลคุณภาพ
สินค้าจาหน่ ายสินค้าในราคายุตธิ รรมรักษาความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ลูกค้า
การจัดการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะต้อ งชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างสินค้าของเรากับคู่แข่งต่างประเทศทีจ่ ะเข้ามาแข่งขันว่า
คุณประโยชน์ท่ผี บู้ ริโภคจะได้รบั จากราคาทีแ่ ตกต่างกันคืออะไรเพราะ
ความปลอดภั ย และการดู แ ลสุ ข ภาพเป็ นสิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคยุ ค นี้ ใ ห้
ความสาคัญ" [8]
แต่ ในส่ ว นของผู้บริโภคชาวเมีย นมาร์ มีค วามคิดเห็น ตรง
ข้า มกัน กับ ผู้ป ระกอบการว่ า การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า เครื่อ งปรุ ง รสให้
ความสาคัญกับราคาสินค้าถูกเป็ นสาคัญ โดยไม่ให้ความสาคัญกับแบ
รนด์ข องสิน ค้า และจากผลการเก็บ แบบสอบถามพบว่ า กระบวน
ตัดสินใจซื้อของผูต้ อบแบบสอบถามชาวเมียนมาร์ทใ่ี ห้ความสาคัญมาก
ทีส่ ุดคือเลือกจากราคา (Mean = 3.38 (จากคะแนนเต็ม 4.0) , S.D. =
0.71018) และทีใ่ ห้ความสาคัญน้อยทีส่ ุดคือการซื้อยีห่ อ้ เดิมซ้าๆ (Mean
= 2.44, S.D. = 0.87033)

"การเปิ ด ตลาดในต่ า งประเทศประการแรกคือ การสร้า ง
ความรูจ้ กั อาหารไทยซึ่งถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกับอาหารจีนแต่กไ็ ม่
เหมือ นกัน ซะทีเ ดีย วครับ ต้ อ งให้ ผู้ ใ ช้ รู้ จ ัก อาหารไทยที่แ ท้ จ ริง ไม่
จาเป็ น ต้อ งเน้ น ขัน้ ตอนการปรุง ที่ง่ ายเกิน ไปแต่ เ น้ น การสร้า งความ
ตระหนักการรู้จกั ในอาหารไทยเป็ นส าคัญสิ่งที่สอดคล้อ งกับแนวทาง
ของเราคือ การสื่อ ไม่เฉพาะแค่ ส ิน ค้า ของเราแต่ ย งั สื่อ ถึง ประวัติและ
วัฒนธรรมอาหารไทย" [7]
ในส่ ว นของผู้ บ ริ โ ภคชาวเมีย นมาร์ นั ้น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามชาวเมียนมาร์มที ศั นคติต่อสิน ค้าไทยอยู่ในระดับทีด่ มี าก
(Mean = 2.6125 (จากคะแนนเต็ม 3) , S.D. = 0.55556) ส่วนใหญ่
นิย มในการท าอาหารไทยรับ ประทานเองคิดเป็ น ร้อ ยละ 91.3 และ
เครือ่ งปรุงรสไทยทีน่ ิยมใช้มากทีส่ ุดคือน้าปลาคิดเป็ นร้อยละ 19.5
นอกจากนัน้ ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่คดิ ว่าต้องให้ความสาคัญ
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการออกรสชาติใหม่การออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มคี วามทันสมัยเพื่อเป็ นการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งดัง
คาสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการดังนี้

2.2.3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าควรให้ความสาคัญกับการเลือกใช้ช่องทาง
การจัดจาหน่ ายที่ครอบคลุมทัวถึ
่ งและสามารถส่งต่อสินค้าให้ผบู้ ริโภค
ได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ากว่าคู่แข่งโดยจะมีการขยาย
ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศดังคาให้สมั ภาษณ์ของผูป้ ระกอบการดังนี้

"บริษัทให้ค วามส าคัญกับเรื่อ งนวัต กรรมโดยบริษัทมีการ
บริหารทีเ่ ป็ นแบบProduct Leader คือบริษทั จะเป็ นผู้ผลิตสินค้าก่อน
ผูป้ ระกอบการอื่นอย่างเช่นกะทิกล่องบริษทั เป็ นผู้ผลิตรายแรกและคือ
นวัตกรรมใหม่ของบริษทั " [8]และ

"เรื่องของการตลาดและบริการต้องมีการวางแผนการตลาด
โดยมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและมีต้นทุนด้านการขนส่งที่ต่ า
กว่าคู่แข่งขัน" [7] และ

"การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือกลยุทธ์การ
ดาเนิน การที่บริษัทน ามาเป็ น แนวทางและเป็ น แผนระยะยาวในการ
ทางานการมุ่งมันพั
่ ฒนาสินค้าและการเพิม่ คุณค่าให้กบั สินค้าเป็ นสิง่ ที่
บริษทั ทามาโดยตลอดตามคาปณิธานของท่านประธานผูก้ ่อตัง้ บริษทั ได้
ให้ไว้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้
สิน ค้า มีค วามแตกต่ างและตอบโจทย์ค วามต้อ งการของลูก ค้า อย่ า ง
แท้จริง" [9]

"จะมีการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายมากขึน้ และพยายาม
เพิม่ ทีมขายทีจ่ ะสามารถเข้าถึงลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ในตลาดต่างจังหวัดและ
ตลาดทีบ่ ริษทั ยังเข้าไม่ถงึ " [9]
และในส่วนของผูบ้ ริโภคชาวเมียนมาร์ ก็มคี วามคิดเห็นตรง
กับผูป้ ระกอบการทีว่ ่าช่องทางการจัดจาหน่ ายควรเข้าถึงได้ง่ายสะดวก
สถานทีท่ ผ่ี ตู้ อบแบบสอบถามชาวเมียนมาร์นิยมไปเลือกซื้อมากทีส่ ุดคือ
ร้านสะดวกซื้อคิดเป็ นร้อยละ 32.5 และที่นิยมน้อยที่สุดคือร้านอาหาร
ไทยคิดเป็ นร้อยละ 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)
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าควรให้ความสาคัญการส่งเสริม
การตลาดทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ารูจ้ กั สินค้าให้มากขึน้ การสร้าง
ความน่ าเชื่อถือให้แก่สนิ ค้าและการกระตุ้นให้เกิดการซื้อให้มากยิง่ ขึ้น

แต่ ใ นส่ ว นของผู้บ ริโ ภคชาวเมีย นมาร์ มีค วามคิด เห็น ที่ข ัด แย้ง กับ
ผูป้ ระกอบการในเรือ่ งการให้ความสาคัญกับการสร้างแบรนด์สนิ ค้าและ
การสร้า งนวัต กรรมสิน ค้าใหม่ๆ โดยมีค วามคิด เห็น ต่ อ บรรจุ ภ ัณ ฑ์
เครื่องปรุงรสไทยโดยให้ความส าคัญกับการมีตรารับรองคุ ณภาพคิด
เป็ นร้อยละ 48.3 และไม่ให้ความสาคัญกับแบรนด์ของเครื่องปรุงรส แต่
ให้ความสาคัญกับราคาและรสชาติมากกว่า โดยปั จจัยทางการตลาดที่
ผูต้ อบแบบสอบถามชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเครือ่ งปรุงรสไทยมากทีส่ ุดคือรสชาติกลมกล่อม (Mean = 3.44 (จาก
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โดยผ่านเครือ่ งมือไม่ว่าจะเป็ นการประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้าการ
โฆษณาการส่งเสริมการขายการขายโดยใช้พนักงานขายและการตลาด
ทางตรงหรือ การตลาดสื่อ สัง คมออนไลน์ ด ัง ค าให้ ส ัม ภาษณ์ ข อง
ผูป้ ระกอบการดังนี้

ทีร่ ะดับ .05 โดยเป็ นอิทธิพลทางบวกทัง้ สามตัวแปรดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของกลยุทธ์การตลาดที่
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูต้ อบแบบสอบถามชาวเมียนมาร์

Model

B

"ส าหรับกลยุ ทธ์การขยายตลาดของเราจะใช้การออกงาน
แสดงสิน ค้า ทัง้ ในและต่ า งประเทศโดยเน้ น การสาธิต สิน ค้า เพื่อ ให้
ผูบ้ ริโภคได้รจู้ กั และสัมผัสรสชาติอาหารนอกจากนี้ยงั เน้นที่มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเป็ นหลัก " [6]

มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ยีห่ อ้ ทีม่ ชี ่อื เสียง
รสชาติกลมกล่อม
ฉลากระบุชดั เจน
มีหลากหลาย
วัตถุดบิ คุณภาพ
บรรจุภณ
ั ฑ์น่าสนใจ
มีเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ราคาเหมาะสม
หาซือ้ ง่าย
โฆษณาน่าสนใจ
ให้ลองชิม
ลดเเลกเเจกเเถม

3.22
3.27
3.44
3.15
2.95
3.34
3.18
3.05
3.22
3.35
3.1
3.14
2.64

0.59841
0.61776
2.13368
0.7176
0.81131
0.72789
0.74358
0.66127
0.73042
0.74015
0.85543
0.88882
0.8614

Beta

ข้อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบการควรจะศึกษาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรม
การบริโภคของชาวเมียนมาร์ให้ละเอียดก่อนทีจ่ ะส่งออกเครื่องปรุงรส
ไทยไปสู่ เ มีย นมาร์ โดยเฉพาะเมื่อ มีก ารรวมกลุ่ ม ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC แล้วนัน้ อาจทาให้พฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชนชาวเมียนมาร์มคี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ อาทิ การนิยมซื้อ
สินค้าในตลาดนัด อาจเปลีย่ นไปเป็ นการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อมาก
ยิง่ ขึ้น เนื่อ งจากมีการขยายการลงทุน ในรูปแบบต่างไปยังเมีย นมาร์
สูงขึน้ เป็ นต้น
2. ผูป้ ระกอบการควรรักษาเอกลักษณ์ รสชาติของเครือ่ งปรุง
รสไทย และแบรนด์สนิ ค้าไทยไว้ให้ดี เนื่ องจากชาวเมียนมาร์มที ศั นคติ
ทีด่ มี ากต่อสินค้าแบรนด์ไทย และเครื่องปรุงรสไทยก็เป็ นทีย่ อมรับใน
ประเทศเมียนมาร์
3. เนื่องจากปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปรุงรสไทยของชาวเมียนมาร์นนั ้ มีกลยทธ์ดา้ นราคา
ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริม การตลาด ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการควรเน้นการตัง้ ราคาต่าเพื่อให้เหมาะสมกับระดับรายได้
ของผูบ้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญกับราคา
และไม่ค่อยให้ความสาคัญในการซื้อสินค้าแบรนด์เดิมหากมีสนิ ค้าแบ
รนด์ไ ทยแบรนด์ใหม่ท่รี าคาต่ า กว่า นอกจากนัน้ ควรมีการกระจาย
สินค้าให้ทวถึ
ั ่ งไปในช่องทางทีผ่ บู้ ริโภคสามารถซื้อได้ง่าย รวมถึงตลาด
สด ร้านค้าปลีกใกล้บ้าน และร้านสะดวกซื้อ ส่ วนในด้านการส่งเสริม
การตลาดนัน้ ผูป้ ระกอบการควรเน้นการให้ทดลองใช้และมีการบอกต่อ
ของคนใกล้ชดิ อาทิ เพือ่ นสนิท เพือ่ นร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัว
ของกลุ่ ม เป้ า หมาย ชาวเมีย นมาร์ย ัง ไม่ค่ อ ยให้ค วามส าคั ญ กับ การ

ตารางที่ 2ปั จจัย ทางด้านการตลาดที่ส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจเลือ กซื้อ
เครือ่ งปรุงรสไทยของผูบ้ ริโภคชาวเมียนมาร์
SD.

Sig.

โดยสามารถเขียนสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบดังนี้
Y = 1.479 + 0.065 x2 + 0.084 x3 + 0.310 x4

และในส่วนของผูบ้ ริโภคชาวเมียนมาร์กลับมีความคิดเห็นว่า
ปั จจัยทางการตลาดทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปรุงรสไทยที่มผี ลน้อยที่สุดคือ การลดแลกแจกแถม (Mean =
2.64, S.D. = 0.86140)โดยมีรายละเอียดของการสอบถามของผูบ้ ริโภค
ชาวเมียนมาร์ในเรื่องปั จจัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครือ่ งปรุงรสไทย ดังตารางที่ 2

Mean

Std.
Error
.140
.056
.032

t

ค่าคงที่
1.479
10.539 .000**
ผลิตภัณฑ์ (X1)
.069
.071
1.230
.220
ราคา (X2)
.065
.102
2.034 .043**
ช่องทางการจัด
.084
.034
.134
2.461 .014**
จาหน่าย (X3)
การส่งเสริม
.310
.043
.399
7.262 .000**
การตลาด (X4)
R = 0.582 R2 = 0.339 Adjusted R2 = 0.331 F = 46.605 Sig. = 0.000

"การส่งเสริมการขายโดยดูตามช่องทางการจัดจาหน่ ายต่างๆเช่นร่วม
ทาโปรโมชันกั
่ บห้างBig C และร่วมทาโปรโมชันกั
่ บ 7-eleven และมี
การขายโดยใช้แคตตาล๊อค " [10] [11] และ

ปั จจัยด้านการตลาด

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

"ท าการตลาดผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ (Social Media
Marketing) โดยใช้Facebook เป็ นช่องทางในการสื่อสารทางการตลาด
และใช้Google Ad wordในการโฆษณาสินค้าของบริษทั โดยทางบริษทั
เป็ นผูท้ าขึน้ เอง" [10]และ

นอกจากนัน้ จาการทดสอบสมมติฐานยังพบว่ากลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งมีดา้ นราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและด้านการส่งเสริมการตลาดเป็ นตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงในตัวแปรตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ส่ งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) แม้ว่ าปั จจัย ด้านการส่ งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อก็ตาม
กิ ตติ กรรมประกาศ
เนื่องจากบทความวิจยั นี้เป็ นการนาบางส่วนของงานวิจยั 2
ฉบับมาวิเคราะห์ร่วมกันจนสาเร็จลงได้ด้วยดีโดยงานวิจยั ชิ้นแรกนัน้
ได้รบั ความกรุณาอย่างสูงจากคณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติและงานวิจยั ชิ้นทีส่ องได้รบั ความกรุณาอย่างสูง
จากคณะบริห ารธุ ร กิจ และสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ป่ นที่ใ ห้ ก าร
สนับสนุ นทัง้ ในด้านงบประมาณวิจยั เวลาและแหล่ งค้นคว้าข้อมูลและ
ได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุ นจากผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริหารบริษทั
ผลิตเครื่องปรุงรสไทยรวมทัง้ ผู้บริโภคชาวเมียนมาร์ทุกท่านที่ได้สละ
เวลาในการให้ส มั ภาษณ์และตอบแบบสอบถาม รวมถึงผู้ร่ว มวิจยั ทุก
ท่านทีไ่ ด้ช่วยลงแรงกายแรงใจและเสียสละเวลาในการทาให้งานวิจ ัยทัง้
สองชิน้ นี้ประสบความสาเร็จด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจของ
นัก ศึก ษา สาขาการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ บบญี่ ป่ ุ น ชัน้ ปี ท่ี 3 คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน
ตามหลักโมโนซุคุร ิ กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน รวม 81 คนสถิติทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุ
ริ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียน ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน และด้านประโยชน์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ อยู่ ในระดับมาก ( = 3.71, S.D = 1.10)
ปั ญหาทีพ่ บ เช่น ความเบื่อหน่ ายหรือความกังวลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม การ
มอบหมายงานทีย่ งั ไม่เหมาะสมเท่าทีค่ วร การพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียน
เสริมจุดเด่นของกิจกรรมและตัวผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรม เช่น การเป็ นกิจกรรมที่
สอนให้นกั ศึกษามีความอดทนและตรงต่อเวลา การเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามี
ส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ให้ดยี งิ่ ขึน้
สามารถช่วยเพิม่ ทัศนคติทน่ี กั ศึกษามีต่อกิจกรรมให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้
คาสาคัญ:ความพึงพอใจ, กิจกรรมเสริมการเรียน, โมโนซุคุร ิ

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) บทนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็ นความสามารถหรือผลสาเร็จที่ได้รบั
จากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและ
ประสบการณ์ เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั และยังได้
จาแนกไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนทีแ่ ตกต่างกัน
[1]ความสามารถของผู้ เ รี ย นเกิ ด จากผู้ เ รี ย นได้ ร ับ ประสบการณ์ จ าก
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยอาจารย์ต้องศึกษาแนวทางใน
การวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดให้มคี ุณภาพ โดยพิจารณาจาก
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพให้กบั ผูเ้ รียนตามหลักโมโนซุร ิ
เป็ นวิธกี ารเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นให้ผเู้ รียนได้นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษา
นามาประยุกต์ใช้กบั สถานที่จริงและปฏิบตั จิ ริง ซึ่งจะส่งผลต่อจุดประสงค์
ของรายวิชา ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง และความพึงพอใจ และมาตรฐานการ
เรีย นรู้ท่ีก าหนดไว้ โดยพฤติก รรมที่ต้ อ งการท าการวัด ประเมิน ผู้เ รีย น
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความจา ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ ด้าน
การวิเคราะห์ เป็ นการวัดความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจง ด้าน
การสัง เคราะห์ และด้า นการวัด และประเมิน ค่ า และเนื่ อ งด้ ว ยสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุนได้สนับสนุ นการเรียนการสอนตามหลักโมโนซุคุร ิ [2]
และเป็ นค่านิยมร่วมทีอ่ าจารย์ผสู้ อนทุกคนต้องยึดถือปฏิบตั ใิ นทุกรายวิชา
จึงได้จดั กิจกรรมเสริมการเรียนโดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็ นผูด้ าเนินการ

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
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เอง อาทิเช่น วางแผน เขียนโครงการ ดาเนินโครงการ จัดสรุปผลการดาเนิน
โครงการตามหลักPlan-Do-Check-Action : PDCA
ดังนัน้ ผู้ทาวิจยั จึงประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ป่ ุ น ต่ อ การจัด กิจ กรรมเสริม การเรีย นตามหลัก โมโนซุ คุ ร ิ โดย
รวบรวมจาก 3 ด้านได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรม
เสริมการเรียน ด้านผู้สอนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน และ ด้านประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อทีจ่ ะนามาวิเคราะห์และนาไป
เป็ นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่องและปรับปรุงกิจกรรมเสริมการเรียน
ตามหลักโมโนซุคุรเิ พื่อให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

คะแนน เกณฑ์การให้ ประกอบด้วย 5 คือระดับมากทีส่ ุด 4 คือ ระดับมาก
3 คือระดับ ปานกลาง 2 คือระดับน้อย และ 1 คือระดับน้อยทีส่ ุด
การแปลผลเกณฑ์การประเมิน
4.21-5.00 คือ มากทีส่ ุด
3.41-4.20 คือ มาก
2.61-3.40 คือปานกลาง
1.81-2.60 คือน้อย
1.00-1.80 คือน้อยทีส่ ุด
สาหรับคาถามทีแ่ สดงทัศนคติทางบวก ถ้ารวมคะแนนทัง้ หมดของ
ผูต้ อบ ถ้า ได้คะแนนมากแสดงว่าผูต้ อบมีทศั นคติทด่ี ีต่อสิง่ นัน้ มาก ในทาง
ตรงข้าม ถ้าได้คะแนนน้ อยแสดงว่าผู้ตอบมีทศั นคติท่ไี ม่ดีต่อสิ่ง นัน้ ส่ว น
คาถามทีแ่ สดงทัศนคติทางลบ ถ้ารวมคะแนนทัง้ หมดของผูต้ อบได้คะแนน
มาก แสดงว่ าผู้ตอบมีทศั นคติท่ไี ม่ดีต่อสิ่ง นัน้ มาก ในทางตรงข้าม ถ้าได้
คะแนนน้อยแสดงว่าผูต้ อบมีทศั นคติทด่ี ตี ่อสิง่ นัน้ มาก
โมโนซุคุร ิ (Monodzukuri) มาจากคาสองคาคือ “mono(โมโน) และ
“tsukuri” เป็ นคาว่า “Monodzukuri” โดยคาว่า “โมโน” หมายถึง วัตถุหรือ
สิง่ ของ ซึง่ ไม่ได้หมายถึงสิง่ ของทีจ่ บั ต้องได้อย่างเดียว แต่ยงั รวมถึง “การใช้
ความคิด ” ส่ ว นค าว่ า “ทสึคุ ร ิ” ความหมายทัวไปคื
่
อ การ “ท าหรือผลิต ”
สิง่ ของซึง่ เป็ นกระบวนการทางกายภาพ นัน่ คือ “โมโนซุคุร”ิ หมายถึง การ
นาเรื่องทางด้านซอฟต์ท่คี ดิ อยู่ในสมองมาทาให้เป็ นสิง่ ของทีเ่ ป็ นทางด้าน
ฮาร์ด[2]

2) วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญีป่ ่ นุ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ต่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุครุ ิ

3) สมมุติฐานของการวิ จยั
นั ก ศึก ษาสาขาการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ บบญี่ ป่ ุ น คณะ
บริหารธุ ร กิจ สถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ ป่ ุ น มีค วามพึง พอใจต่ อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุรอิ ยู่ในระดับมาก

4) ขอบเขตของการวิ จยั
4.1) เนื้ อหาของการวิ จยั

6) ตัวแปรในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีตวั แปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้

แบบสอบถามทางออนไลน์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติของ
นักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริม
การเรียน และด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

6.1) ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรได้แก่ สภาพทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
นัก ศึก ษาเข้า ร่ ว มกิจกรรมเสริม การเรีย นที่ห ลัก สู ต รจัด ขึ้น บ่ อ ยแค่ ไ หน
กิจกรรมใดบ้างทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วมกรุณาพิมพ์ช่อื กิจกรรมทีน่ กั ศึกษาชื่นชอบ
มากทีส่ ุด 3 อันดับ

4.2) กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน คณะบริหารธุรกิจ ชัน้ ปี ท่ี 3 สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ป่ นุ จานวน 81 คน

6.2) ตัวแปรตาม
ตัวแปรได้แก่ ความพึงพอใจ เกี่ย วกับ การจัดกิจกรรมเสริม การ
เรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน และ
ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้

5) นิ ยามศัพท์เฉพาะ
นักศึก ษา หมายถึง นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษ ย์
แบบญี่ป่ ุน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน 51 คนที่ตอบ
แบบสอบถาม
กิจกรรมเสริมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทีผ่ สู้ อนจัดขึน้ หรือดูแล
ตามหลัก โมโนซุ คุ ร ิ เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้แ ละเสริม ประสบการณ์ ใ ห้ก ับ
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรม “HR Challenge” กิจกรรม “สร้าง
คน สร้างงานกับระบบคุณภาพ สไตล์ญ่ปี ่ นุ ”
ผูส้ อน หมายถึง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ป่ นุ ทีม่ สี ่วนรับผิดชอบและสนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ รวมถึงการประเมินผล
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ทีด่ ี ความประทับใจ ความพอใจ
[3]หรือความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบ
ญี่ป่ นุ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ต่อการจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ
คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่ใช้ในการวัดทัศนคติท่ี
นัก ศึก ษามีต่ อแต่ ล ะหัว ข้อที่ถามในแบบสอบถาม โดยอ้า งอิง จากทฤษฎี
มาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert Scale) [4]โดยไล่จาก 5 คะแนนลงไปถึง 1

7) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
7.1 แนวความคิ ดด้านความพึงพอใจ
อัญชลี ถนอมทรัพย์ [3] ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ (Satisfaction)
เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญประกาศหนึ่งทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จของงานให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ว างไว้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ ง เป็ นผลมาจากได้ ร ับ การ
ตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางทีเ่ ขาพึง
ประสงค์ มณี โพธิเสน [5] ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นความรูส้ กึ
ยินดี เจตคติทด่ี ขี องบุคคล เมื่อได้รบั การตอบสนองความต้องการของตนทา
ให้เ กิด ความรู้ สึก ในสิ่ง นั น้ ๆ อเนก กลยนี [ 6] กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ
หมายถึง ความรูส้ กึ หรือเจตคติต่อการทางาน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของ
นัก ศึก ษา หมายถึง การที่นัก ศึก ษาได้ ร บั ในสิ่ง ที่ต้องการ แต่ ต้ องอยู่ ใ น
ขอบเขตทีอ่ าจารย์สามารถจัดหาหรือทาให้ได้ โดยไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์หรือ
ความถูกต้องเหมาะสมในการให้บริการ
ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการบริการ
เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมแล้ว ย่อมทาให้มกี าลังใจจะ
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ปฏิบ ัติกิจกรรมด้ว ยความตัง้ ใจ มุ่งหวัง ผลให้ได้ต ามวัต ถุประสงค์อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อารุง เหมรา[7]ได้สรุปความสาคัญของความพึง พอใจ คือ .
ความพึง พอใจก่ อ ให้เ กิด ความร่ว มมือ ร่ว มใจในการปฏิบ ัติเ พื่อให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเสริมสร้างให้บุคคลมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และ
ต่อหน่ วยงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ความจงรัก ภักดีต่อหน่ วยงานช่ว ย
เกื้อหนุ นให้มกี ฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ สามารถใช้บงั คับควบคุมความ
ประพฤติของบุคคลให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ และมีการรวมพลังเพื่อขจัดปั ญหาในองค์กรร่วมกันก่อให้เกิ ดความ
เชื่อมันในหน่
่
วยงานทีป่ ฏิบตั ิ ช่วยเกือ้ หนุ นให้บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในกิจกรรมต่างๆ
สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
ได้แก่ ลักษณะงานที่ทา ความก้าวหน้ า ความท้าทาย และปั จจัยเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมของงาน ได้แก่ การบริหารงาน การนิเทศงาน การส่งเสริม การ
ติดต่อสื่อสาร สภาพการทางาน กลุ่มงาน และค่าจ้าง การวัดความพึงพอใจ
โดยวิธกี ารสัมภาษณ์ นับว่าเป็ นวิธกี ารทีป่ ระหยัดและมีประสิทธิภาพมากวิธี
หนึ่ง[3]
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการวัดความพึงพอใจ ทาให้ทราบถึงเรื่องต่างๆ
ที่ส าคัญ คือ ทราบถึง ความรู้ค วามเข้า ใจของนัก ศึก ษามากยิ่ง ขึ้น ความ
คาดหวัง ของนั ก ศึก ษาเกี่ย วกับ คุ ณ ภาพที่ต้ อ งการความต้ อ งการของ
นัก ศึก ษาต้อ งการได้ ร บั เพิ่ม เติม จากที่ม ีอ ยู่ เ ดิม ความแตกต่ า งระหว่ า ง
คุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องสินค้าและบริการทีน่ กั ศึกษาต้องการได้รบั จริง
ความแตกต่างระหว่างคุณภาพของสินค้าและบริการทีน่ ักศึกษาได้รบั จริง
ความคิ ด เห็น ของนั ก ศึก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส าคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของบริก ารให้ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของนักศึกษา
จากการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสามารถนามาใช้ปรับปรุง
การผลิตการจาหน่ ายและการให้บริการให้มปี ระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ [8]

ตารางที่ 1: เงื่อนไขจาเป็ นสาหรับบุคลากรด้านโมโนซุคุร ิ
คียเ์ วิรด์
ความหมาย
หัวใจ
ไม่พอใจในสภาพปั จจุบนั และ
จิตสานึกด้านไค
(ความ
มี ค ว ามก ระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะ
เซ็น
ตระหนัก)
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ อยู่ตลอดเวลา
ทักษะ
มี เ ท ค นิ ค แ ล ะ ทั ก ษ ะ ฝี มื อ
เทคนิคและ
(การ
ระดับสู ง และใช้ประโยชน์ ใ น
ทักษะขัน้ สูง
ปฏิบตั งิ าน)
การปฏิบตั งิ าน
ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ร่างกาย
ความสามารถใน
ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง าน ในการแก้ ไ ข
(บทบาทหน้าที)่
การแก้ปัญหา
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ทีห่ น้างาน
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับบุคลากรด้านโมโนซุครุ ิ
1. ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)
เป็ นทักษะในการในการจับประเด็นของเหตุการณ์โดยรอบทัง้ เชิง
โครงสร้า งและเชิง แนวความคิด นัน่ คือ เป็ น ความสามารถในการเข้า ใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว เปรียบเทียบคุณสมบัตทิ งั ้ สามคือ “หัวใจ
ทักษะ ร่างกาย” จะตรงกับคาว่า “ร่างกาย”
2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)
เป็ นความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์คาพูดของผูท้ ส่ี นทนา
ด้วย แล้วสามารถโต้ตอบโดยใช้คาพูดหรือการสื่อสารที่เหมาะสม นัน่ คือ
เป็ นทักษะในการบริหารความสัมพัน ธ์ระหว่า งบุค คล โดยการคบหาและ
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื จาเป็ นต้องมีความเข้าใจความรูส้ กึ ของอีกฝ่ ายหนึ่งด้วย
จึงจะทาให้การสื่อสารระหว่างกันเป็ นไปอย่างราบรื่น เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทัง้ สามคือ “หัวใจ ทักษะ ร่างกาย” จะตรงกับคาว่า “หัวใจ”
3. ทักษะด้านการทางาน (Technical Skill)
เป็ นทักษะความชานาญเฉพาะด้านทีจ่ าเป็ นต่อการทางานให้บรรลุ
นัน่ คือ เป็ นความรู้ความสามารถที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในหน้ า ที่
นัน้ ๆ เปรียบเทียบคุณสมบัตทิ งั ้ สามคือ “หัวใจ ทักษะ ร่างกาย” จะตรงกับคา
ว่า “ทักษะ”
ความจาเป็ นของทักษะทัง้ สามนี้สาหรับบุคลากรแต่ละระดับ อาจ
กล่าวได้ว่า ทักษะด้านความคิดมีความจาเป็ นสูงขึน้ ตามตาแหน่งงานที่สงู ขึน้
ทักษะที่สาคัญมากที่สุด คือ ทัก ษะด้านมนุ ษย์ม ีความส าคัญมาก
ทีส่ ุด เพราะถึงแม้จะพัฒนาทักษะด้านความคิดและทักษะด้านการทางานให้
สูงขึน้ แค่ไหน ถ้าไม่มที กั ษะด้า นมนุ ษย์ในระดับสูงด้วยย่ อมทาให้ป ระสบ
ปั ญหาอย่างแน่นอน สิง่ สาคัญทีส่ ุดคือ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
คนนันเอง
่

7.2 แนวความคิ ดของหลักโมโนซุครุ ิ
คาว่า"โมโนซูคูร"ิ เป็ นการคิดและทางานอย่างเป็ นระบบแบบญี่ป่ ุน
ทาให้ได้สินค้าและบริการถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพสิน ค้า และบริก ารอยู่ เ สมอ จนน ามาซึ่ง ความส าเร็จ เป็ น
วัฒ นธรรมวิถีญ่ีป่ ุนอย่ า งแท้จริง นับ เป็ น วัฒ นธรรมการบริหารจัด การวิถี
ตะวันออกตามแบบของญี่ป่ นุ โดยตรง ซึง่ ลักษณะดังกล่าวนี้ ถือเป็ นสิ่งทีเ่ ป็ น
ความภาคภูมใิ จของชาติและเป็ นลักษณะเฉพาะเชิงจิตวิญญาณ เป็ นแบบ
ของการเป็ นผู้ ช านาญการแบบช่ า งฝี ม ื อ แบบญี่ ป่ ุ น ที่ ท า ให้ ญ่ี ป่ ุ นมี
ความสามารถสูงในการดาเนินการและการผลิตเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่
องค์กรมีความแข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริง ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตก็ผลิตด้วยจิตวิญญาณของความเป็ นผูช้ านาญการ
ฝีมอื แบบวิถญ
ี ่ปี ่ นุ โดยเฉพาะ ทาให้บริษทั ใหญ่ ๆ ของญี่ป่ นุ มีเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมการบริหารจัดการแบบของตนเอง และประสบความสาเร็จอย่าง
กว้างขวาง [9]
บุคลากรด้านโมโนซุครุ ิ คืออะไร[2]
โมโนซุ คุ ร ิเ ป็ น กระบวนการทัง้ หมดในการถ่า ยทอดข้อ มู ล การ
ออกแบบไปยังตัวกลางหรือวัสดุทใ่ี ช้ในการผลิต บุคลากรด้านโมโนซุคุร ิ จึง
เป็ นทรัพยากรบุคคลทีท่ างานอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ทงั ้ หมด กล่าวได้ว่า
คนที่อยู่ ใ นกระบวนการการตัง้ แต่ ก ารออกแบบไปจนถึง คนที่ท าหน้ า ที่
การตลาดและการขาย คือบุคลากรด้านโมโนซุคุรนิ นเอง
ั่

7.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สมหมาย เปี ยถนอม [10] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของ
นั ก ศึก ษาในการได้ ร ับ บริก ารจากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม โดย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริการด้านวิชาการ ระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.24
2) การบริการด้านกิจการนักศึกษา ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.28 และการ
บริการด้านอาคารสถานที่ ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.02 สมชาย บุญสุ่น
[11] ได้ ท าเรื่อ ง ความพึง พอใจของนิ สิต ที่ม ีต่ อ การเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ผลการวิจยั พบว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียน นิสติ ให้ความพึงพอใจต่อ
ผูส้ อนในการทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนทีม่ คี วามน่าสนใจ ชักจูง
ใจให้นิสติ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเข้าร่วมกิจกรรม และมีแนวทาง
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สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพิจารณาความเหมาะสมด้าน
เวลา และ ศิรพิ งษ์ จรัสโรจนกุล [12] ได้ทาการวิจยั เรื่อง ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ปกครองนัก เรีย นที่ม ีต่อ การจัด การศึก ษาของโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั พบกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนัก เรียนที่ม ีต่อการจัดการศึก ษาของโรงเรียนเซนต์หลุ ย ส์
จานวน 306 คน แสดงความพึง พอใจของผู้ป กครองต่ องานฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ ย 3.64 ประกอบด้วย 1)
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.98
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กบั นักเรียน มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.92
และ 3) การดูแลนักศึกษาเรื่อง การรักษาความสะอาด ระเบียบวินัย ของครู
ประจาชัน้ เรีน มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 3.78

ญี่ป่ ุนด้วยพู่กนั จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 90 รองลงมาเป็ นกิจกรรม
สร้างคนสร้างงานกับระบบคุณภาพ สไตล์ญ่ปี ่ ุน จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 88 และกิจกรรม Train to The Trainer จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
86 และกิ จ กรรมที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มน้ อ ยที่ สุ ด คื อ โครงการพั ฒ นา
Leadership LAB จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 และเรียนรูจ้ ากฎีกา
แรงงาน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ตามลาดับ
ตารางที2่ : ตารางค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ป่ นุ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน
ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ
หัวข้อ
1. ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียน
2. ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมการเรียน
3.ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน
ค่าเฉลีย่ รวม

8) เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุกุร ิ
กรณีศกึ ษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน คณะบริหารธุรกิจ
สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย-ญี่ ป่ ุ น ชัน้ ปี ที่ 3 โดยนั ก ศึ ก ษาสามารถตอบ
แบบสอบถามตามมาตราส่วน (Rating Scale ) 5 ระดับ คือ 1.ไม่เห็นด้วย
อย่ า งยิ่ง 2.ไม่เ ห็น ด้ว ย 3.ไม่แ น่ ใจ 4.เห็น ด้ว ย 5.เห็นด้ว ยอย่ า งยิ่ง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคาถามต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อมูล ทัวไปของนั
่
ก ศึก ษา มี 3 ข้อ 1) เพศ 2)
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนที่หลัก สูตรจัดขึน้ บ่อยครัง้ แค่ไหน
3) กิจกรรมใดบ้างทีน่ กั ศึกษาเข้าร่วม (ตอบได้หลายข้อ) และ 4) กรุณาพิมพ์
ชื่อกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาชื่นชอบมากทีส่ ุด 3 อันดับ (เรียงจากมากไปน้อย)
ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ
ซึ่ง แบ่ งเป็ น 3 ด้านคือ ด้านเจตคติของนัก ศึก ษาที่ม ีต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน ด้านประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียน และด้านข้อเสนอแนะอื่นๆ

S.D

ระดับ

3.77

1.06

มาก

3.75

1.10

มาก

3.60
3.71

1.15
1.10

มาก
มาก

ตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
3.71 โดยในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 ด้านประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 และด้าน
ผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 3.6 ตามลาดับ

รายหัว ข้อ กิจกรรมด้านเจตคติข องนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจระดับมาก ใน 3 อันดับแรกคือ กิจกรรมทาให้ม ี
ความอดทน และตรงต่อเวลา ได้ค่าเฉลีย่ 4.17 กิจกรรมทาให้มคี วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่นื ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 และกิจกรรมทาให้
ผู้รบั ผิดชอบต่ องานสูง ได้ค่าเฉลี่ย 4.10
ตามล าดับ เจตคติของ

9) การวิ เคราะห์ข้อมูล

นักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนทีม่ คี ่ าเฉลี่ยของคะแนนความ
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด 3 อันดับแรกคือ รูส้ กึ กังวลทุกครัง้ เมื่อทาและเข้ากิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 2.94 ข้าพเจ้ารู้สกึ เบื่อหน่ ายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.00
และข้าพเจ้ารู้สกึ สดชื่นมีความสุขทุกครัง้ เมื่อได้ทากิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.35
ตามลาดับ
รายหัว ข้อกิจกรรมด้า นผู้สอนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรีย นอยู่ใ น
ระดับ มาก ได้ แ ก่ มีช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ส ะดวก เช่ น Line,
Facebook และ e-mail ค่าเฉลี่ย 3.84 เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ซกั ถาม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 3.80 และติดตามผลการ
ดาเนินงานอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ สาหรับหัวข้อทีไ่ ด้คะแนน
น้อยทีส่ ุดคือ มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 3.15
รายหัวข้อกิจกรรมด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
การเรียน สาหรับหัวข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจระดับมากคือ
ได้รบั ประโยชน์ จากการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.85 ส่วนหัวข้อที่ม ี
ค่าเฉลีย่ คะแนนความพึงพอใจต่ าสุดคือ การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้ท่านรูส้ กึ
ภาคภูมใิ จ มีค่าเฉลีย่ 3.62 แต่ยงั อยู่ในระดับมาก

ผูว้ จิ ยั นาผลจากแบบสอบถามผลสัมฤทธิ ์การจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ กรณีศกึ ษานักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ป่ นุ ชัน้ ปี ท่ี 3 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน
มารวบรวมและใช้โปแกรม Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ยโดยสถิตทิ ใ่ี ช้
อธิบายข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลีย่ เลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การแปลผลทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของRating Scale
4.21 - 5.00 มากทีส่ ุด
3.41 - 4.20 มาก
2.61 - 3.40 ปานกลาง
1.81 - 2.60 น้อย
1.00 - 1.80 น้อยทีส่ ุด

10) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพศของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 51 คน ปรากฏว่าเป็ นหญิง 33
คน คิดเป็ นร้อยละ 64.7 เป็ นชาย 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.3 ความถี่ในการ
เข้า ร่ว มกิจกรรมเสริม การเรีย นที่ห ลัก สู ต รจัด ขึ้น ผลปรากฏว่ า เข้า ร่ว ม
กิจกรรมเสริมการเรียนทุกครัง้ 24 คนคิดเป็ นร้อยละ 47 เข้าร่วมบางครัง้ 26
คนคิดเป็ นร้อยละ 51 และไม่เคยเข้าร่วม 1 คนคิดเป็ นร้อยละ 2 กิจกรรมที่
นักศึกษาเข้าร่วมมากทีส่ ุด ใน 3 อันดับแรก กิจกรรมนิทรรศการเขียนอักษร

11) อภิ ปรายผล
จากส่ ว นที่ 1ด้ า นข้อ มู ล นั ก ศึก ษา พบว่ า มีนั ก ศึก ษาหญิ ง ตอบ
แบบสอบถามมากกว่านักศึกษาชายถึง 15 คนคิดเป็ นร้อยละ 29.4 จานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ และจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
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บางครัง้ แตกต่ า งกัน เพีย ง 2 คนหรือ ร้อ ยละ 4 เท่ า นั น้ ด้ า นกิจ กรรมที่
นักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุด 3 ลาดับแรกได้แก่ นิทรรศการการเขียนอักษร
ญี่ป่ นุ ด้วยพู่กนั สร้างคน สร้างงานกับระบบคุณภาพ สไตล์ญ่ปี ่ นุ Train to The
Trainer ตามลาดับ
สาหรับส่วนที่ 2 ซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน พบว่า 2 หัวข้อทีน่ ักศึกษาเห็นด้วยมากทีส่ ุด
ได้แก่ กิจกรรมทาให้มคี วามอดทนและตรงต่อเวลา กิจกรรมทาให้มคี วาม
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่นื ส่ วนหัวข้อที่นักศึกษาเห็น ด้วยน้ อยที่สุด 2
หัวข้อ ได้แก่ รูส้ กึ กังวลทุกครัง้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้ารูส้ กึ เบื่ อหน่ าย
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม และหากนาหัวข้อที่แสดงทัศนคติเชิงบวก (1.1 และ
1.4-1.18) มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ค่าเฉลี่ยที่ 3.87 ขณะทีห่ วั ข้อทีแ่ สดงทัศนคติ
เชิงลบ (1.2-1.3) มีค่าเฉลีย่ ที่ 2.97แสดงว่านักศึกษามีทศั นคติทด่ี ตี ่อการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนขึน้ โดยประโยชน์ท่เี ห็นผลได้ชดั เจนมากทีส่ ุด คือการ
ทาให้นกั ศึกษามีความอดทนและตรงต่อเวลา รวมถึงการฝึกความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผูอ้ ่นื แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษายังมีความรูส้ กึ เบื่อหน่ายและ
กังวลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับหนึ่งเช่นกัน
ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน พบว่าหัวข้อทีน่ กั ศึกษาเห็น
ด้ ว ยมากที่สุ ด คื อ มีช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ส ะดวก เช่ น Line,
Facebook และ e-mail ส่ ว นหัว ข้อ ที่นึ ก ศึก ษาเห็น ด้ ว ยน้ อ ยที่สุ ด คื อ
มอบหมายงานได้อย่ างเหมาะสม และค่ าเฉลี่ยของคะแนนรวมทุก หัว ข้อ
เท่ากับ 3.6 แสดงว่านักศึกษามีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการ
เรียน โดยมองว่าผูส้ อนที่จดั กิจกรรมเสริมการเรียนมีช่องทางให้นักศึกษา
ติดต่อสื่อสารทีส่ ะดวก และเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ซกั ถามและแสดงความ
คิดเห็นในการจัด กิจกรรม แต่ นักศึกษายัง มองว่าการมอบหมายงานของ
ผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียนยังไม่เหมาะสมเท่าทีค่ วร
ด้ า นประโยชน์ จ ากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม การเรี ย นรู้
นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนหลายด้าน
และคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในการนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคคลที่
นักศึกษารูจ้ กั ได้

ปรับเปลี่ยนเวลาทีใ่ ช้ในการอบรม เพื่อลดความเบื่อหน่ ายทีน่ ักศึกษามีเมื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ชีแ้ จงรายละเอียดและลักษณะการดาเนินกิจกรรมให้นักศึกษา
เข้าใจทุกครัง้ เพื่อลดความกังวลของนักศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
3. กากับ ดูแล และสอบถามความคิดเห็นรายบุคคลของนักศึกษา
มากขึ้น เพื่อ น าไปใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการปรับ ปรุ ง การมอบหมายงานให้
เหมาะสมยิง่ ขึน้

13.2ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ี
ต่อกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ เป็ นประโยชน์ ในการนาไป
ปรับปรุงกิจกรรมเสริมการเรียนทีจ่ ะจัดขึน้ ในอนาคตให้ดยี งิ่ ขึน้ แต่รายงาน
ฉบับนี้ยงั มีจดุ อ่อนและแนวทางแก้ไขในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนี้
1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามสัน้ และใช้ช่องทางใน
การสื่อสารน้อย ทาให้มนี กั ศึกษามาตอบแบบสอบถามเพียง 51 คน จึงควร
เพิม่ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและเพิม่ ช่องทางในการสื่อสาร
2. หัว ข้อที่ใ ช้ใ นแบบสอบถามควรแก้ห ัว ข้อให้ม ีล ัก ษณะไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือแยกลักษณะของหัวข้อออกจากกันให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
3. นักศึกษาทีต่ อบแบบสอบถามอาจมีความเข้าใจต่อหัวข้อในแต่
ละหั ว ข้ อ ไม่ ต รงกั น อาจปรั บ การตอบแบบสอบถามจากการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ไปใช้แบบสอบถามทีเ่ ป็ นกระดาษแจกให้นักศึกษา
ทาพร้อมกันในห้องเรียนแทน

14)กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจยั ชัน้ เรียนเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ป่ นุ ต่อการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนตามหลักโมโนซุคุร”ิ สาเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รบั ความช่วยเหลือจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าทีค่ ณะ
บริหารธุรกิจทุกท่านคณะผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์
รังสรรค์ เลิศในสัต ย์ คณบดีค ณะบริหารธุร กิจ สถาบัน เทคโนโลยีไทยญี่ป่ ุน และอาจารย์เอิบ พงบุหงอ ประธานหลักสูตรการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ป่ นุ เป็ นอย่างสูง ทีเ่ ป็ นแรงผลักดันให้เกิดการวิจยั ในชัน้ เรียนนี้
อีกทัง้ ยังคอยกระตุน้ ให้คาแนะนา และติดตามผล จนงานวิจยั สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
ขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน ที่ให้การสนับสนุ นการทา
วิจยั ในชัน้ เรีย นในครัง้ นี้ และขอบใจลู กศิษย์สาขาการจัด การทรัพ ยากร
มนุษย์แบบญี่ป่ นุ ทีน่ ่ารักทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถาม และเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ทางสาขาจัดขึน้ ด้วยดีเสมอมา คณะผูว้ ิจยั ขอน้อบเอาความ
คิดเห็นต่างๆ นามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เห็นผลและดียงิ่ ๆขึน้ ไปในปี
การศึกษาต่อไป
ท้ายสุดนี้ คุณประโยชน์ของงานวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูว้ ิจยั ขอมอบแด่
ครอบครัวที่ให้ก ารสนับ สนุ น และห่ว งใย ตลอดจนครู อาจารย์ทุกคนที่ได้
ประสิทธิ ์ประสาทวิชาให้แก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา

12) สรุปผลการวิ จยั
ในภาพรวมคะแนนความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ การจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนตามหลักโมโนซุคุร ิ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อ
การจัดกิจกรรมเสริมการเรียน ด้านผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรมเสริมการเรียน และ
ด้านประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ตาม
หลักของ Likertตามหลักการของโมโนซุคุร ิ [2] สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
[11] นัน่ หมายความว่ า นักศึก ษามีทศั นคติท่คี ่ อนข้า งดีต่ อทัง้ ตัว กิจกรรม
ผูส้ อนกิจกรรม และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ หากสามารถแก้ไข
ปั ญหาที่นักศึกษาพบเจอ เช่น การเบื่อหน่ ายหรือความกังวลเมื่อเข้าร่วม
กิจกรรม การมอบหมายงานทีย่ งั ไม่เหมาะสมเท่าทีค่ วร รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมเสริมการเรียน เสริมจุดเด่นของกิจกรรมและตัวผูส้ อนทีจ่ ดั กิจกรรม
เช่น การเป็ นกิจกรรมทีส่ อนให้นักศึกษามีความอดทนและตรงต่อเวลา การ
เปิ ดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นใน
การจัดกิจกรรม ให้ดียิ่ง ขึ้น จะสามารถช่ว ยเพิ่มทัศนคติท่นี ัก ศึกษามีต่ อ
กิจกรรมให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้
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บทคัดย่อ
บทควำมวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำทัศนคติของวัยรุน่ ไทยในกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินเพื่อเกษียณอำยุ โดยใช้แบบสอบถำมที่พฒ
ั นำมำจำกเกณฑ์ 3
ด้ำนของตัวแบบกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อเกษียณอำยุของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมกับกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่ำงทีเ่ ป็ นนักศึกษำ
ชัน้ ปี ท่ี 2 ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ จำนวน 54 คนผลกำรศึกษำพบว่ำ
มีเพียงร้อยละ33 ทีม่ กี ำรตัง้ เป้ ำหมำยกำรออมระยะยำวเพื่อ เกษียณอำยุอย่ำง
เป็ นรูปธรรมถึงแม้รอ้ ยละ 57 ของนักศึกษำจะมีแผนกำรออม แต่มเี พียงร้อยละ
14ทีอ่ อมเงินอย่ำงสม่ ำเสมอ และ ร้อยละ63 ลงทุนในเงินฝำกทัง้ จำนวนซึ่งให้
ผลตอบแทนต่ ำ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมผ่ำนกิจกรรมทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน เพื่อ
กระตุน้ ให้นกั ศึกษำเริม่ วำงแผนทำงกำรเงิน ตัง้ เป้ ำหมำยเงินออมเพื่อเกษียณ
มีกำรออมก่อนใช้จ่ำยอยู่เสมอ และกระจำยกำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สู ง ขึ้น ภำยใต้ค วำมเข้ำ ใจเรื่องควำมเสี่ย ง ทัง้ นี้ ก ำรวำงแผนออมเงิน เพื่อ
เกษียณตัง้ แต่วยั รุน่ จะเพิม่ โอกำสบรรลุเป้ ำหมำยกำรมีเงินออมเพียงพอใช้จำ่ ย
ในวัยเกษียณอย่ำงมีคุณภำพได้
คาสาคัญ: กำรวำงแผนกำรเงินเพื่อเกษียณแผนกำรออมเงิน แผนกำรลงทุน
นักศึกษำวัยรุน่

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

บทนา
จำกข้อมูลเผยแพร่โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้คำดกำรณ์ประชำกรวัยเกษียณอำยุ (60
ปี ขน้ึ ไป) จะเพิม่ ขึน้ 3 เท่ำตัว จำกปี 2533ซึ่งมีอยู่ 4.02 ล้ำนคน เป็ น
17.74 ล้ำนคนในปี 2573 หรือคิดเป็ นสัดส่วนเพิม่ ขึ้นจำกร้อยละ 7.36
เป็ น ร้อยละ 25.12 ของประชำกรทัง้ หมดซึ่งประชำกรวัยเกษียณอำยุ
นัน้ ส่วนใหญ่จะไม่สำมำรถทำงำน หรือ มีค วำมสำมำรถในกำรทำงำน
ลดลง ดังนัน้ จึงไม่มรี ำยได้ แต่ยงั มีภำระค่ำใช้จ่ำยเพื่อใช้ในกำรดำเนิน
ชีวติ ค่ำรักษำพยำบำล ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดต่ำงๆ และข้อมูล
ทำงสถิติจำก สำนักวิจยั และสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด
(มหำชน)[1] พบว่ำ ผูส้ งู อำยุของประเทศไทยเกือบ 2 ใน 3 ไม่มเี งินออม
รวมถึงยิง่ มีอำยุมำกขึน้ เงินออมก็ยงิ่ ลดลงไปเรือ่ ยๆ เนื่องจำกต้องมีกำร
นำเงินออมมำใช้จ่ำยโดยผู้สูงอำยุทม่ี อี ำยุในช่วง 60-64 ปี มีผทู้ ่มี เี งิน
ออมร้อยละ37ของผูส้ งู อำยุในช่วงอำยุเดียวกัน ขณะที่ ผูส้ ูงอำยุทม่ี อี ำยุ
ตัง้ แต่ 80 ปี ข้นึ ไป มีผู้ท่มี เี งิน ออมลดลงเหลือเพียงร้อยละ25สำหรับ
แหล่งรำยได้หลักในกำรดำรงชีวติ ของผูส้ ูงอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 40มำ
จำกบุตร และบุตรบุญธรรม รองลงมำคือ ร้อยละ 35.1มำจำกรำยได้จำก
กำรทำงำนของผู้ สูงอำยุ เองและร้อ ยละ 11.4จำกเบี้ย ยังชีพ จำกทำง
รำชกำร ซึ่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกรไทยที่กำลัง
ก้ำวเข้ำสู่ส งั คมของผู้สูงอำยุ และสถำนกำรณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั ทำให้
บุ ต รที่ร ับ ภำระ และ งบประมำณของรัฐ บำลที่ม ีจ ำกัด ไม่ ส ำมำรถ
ช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีวติ ให้กบั ผูส้ งู อำยุได้อย่ำงเพียงพอและ
เป็ นสำเหตุของปั ญหำสังคมในอนำคต

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
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ธนำคำรแห่งประเทศไทย[2] ได้ให้ควำมสำคัญของกำรวำง
แผนกำรเกษี ย ณอำยุ และ สนั บ สนุ น ให้ป ระชำชนมีก ำรวำงแผน
เกษียณอำยุตงั ้ แต่เนิ่นๆ เนื่องจำกยังมีระยะเวลำทำงำนเพื่อกำรออมอีก
ยำวนำน สำมำรถทยอยสะสมเงินแต่ละงวดตำมกำลัง กำรเริม่ วำงแผน
ทำงกำรเงิน และปฏิบ ัติย ิ่ง เร็ว เท่ ำ ใดก็ม ีโ อกำสบรรลุ เ ป้ ำ หมำยกำร
เกษียณอำยุอย่ำงมีควำมสุขได้สงู กว่ำเท่ำนัน้

- ค่ำใช้จ่ำยประจำวัน ประกอบด้วยค่ำเดินทำง ค่ำอำหำรเพื่อ
สุขภำพ ค่ำเสือ้ ผ้ำและเครือ่ งใช้
- ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำยำ และ อำหำรเสริม
- ค่ำภำษีสงั คม ประกอบด้วย ค่ำทำบุญ ค่ำท่องเทีย่ ว
- ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยกับ ลู ก หลำน ประกอบด้ ว ยค่ ำ เลี้ย งดู ห ลำน
ค่ำใช้จ่ำยในวันสำคัญ
สำหรับเป้ ำหมำยเงิน ออมว่ำควรจะมีเท่ำใด ศูน ย์คุ้มครอง
ผูใ้ ช้บริกำรทำงกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย [5]
แนะนำว่ำ
สำมำรถคำนวณได้ 2 แนวคิด
แนวคิดแรก กรณีท ยอยน ำเงิน ออมที่ส ะสมมำใช้จ่ำยหลัง
เกษียณ คำนวณดังนี้
จำนวนเงินทีค่ วรจะมีณ.วันเกษียณอำยุ =
ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนหลังเกษียณ x 12 เดือน xจำนวนปี ทค่ี ำด
ว่ำจะมีชวี ติ อยู่หลังเกษียณ
ค่ำใช้จ่ำยต่อปี หลังเกษียณ จะประมำณจำก ร้อยละ 70 ของ
ค่ำใช้จ่ำยปั จจุบนั โดย คำนึงถึงภำวะเงินเฟ้ อ
แนวคิด ที่ส อง กรณี น ำเฉพำะดอกผลของเงิน ออมเป็ น
ค่ำใช้จ่ำย โดยไม่เบิกเงินออมและคงยอดเงินออมนี้ไว้เป็ นมรดก
จำนวนเงินทีค่ วรจะมีณ.วันเกษียณอำยุ=
(ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนหลังเกษียณx 12 เดือน) ÷(ประมาณการ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุนต่อปี ในช่วงหลังเกษียณ)
ซึ่ งแนวคิด ที่สอง เงินต้นยังคงอยู่ให้ออกดอกออกผลต่ อไป และ
ต้องสะสมเงินออมในจานวนเงินที่สูงกว่าแนวทางที่ 1 หากต้องการมีเงิน
ใช้จ่ายต่อปี ในจานวนที่เท่ากัน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ในฐำนะอำจำรย์สอนวิชำกำรเงินให้กบั นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีของสถำบันเทคโนโลยีไ ทย-ญี่ป่ ุน เห็นถึงควำมสำคัญของ
กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรวำงแผนอนำคตทำงกำรเงินในกลุ่มวัยรุ่น
จึงทำกำรวิจยั ด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่ำงนักศึกษำชัน้ ปี ท่ี 2
หลักสูตรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ป่ นุ คณะบริหำรธุรกิจ สถำบัน
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปนุ่ จำนวน 54 คน โดยใช้แบบสอบถำมพัฒนำจำก
กรอบแนวควำมคิดตัวแบบกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพือ่ เกษียณอำยุของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 3ขัน้ ตอน คือกำร
ตัง้ เป้ ำหมำยเงินออม กำรวำงแผนออมเงิน และ กำรวำงแผนกำรลงทุน
ทัง้ นี้เพื่อสำมำรถวิเครำะห์ประเด็นที่ควรพัฒนำแนวทำงกำรวำงแผน
ทำงกำรเงิน ให้กบั นักศึกษำและจัดกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และ วินัยในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน ได้อย่ำงเหมำะสมซึ่ง
หำกวัยรุ่นไทยได้รบั กำรแนะนำให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเริ่ม
วำงแผนทำงกำรเงินให้กบั ตนเอง มีกำรสร้ำงวินัย ในกำรออม และมี
ควำมรู้ในกำรลงทุน ตัง้ แต่อำยุยงั น้อยก็จะลดควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
เงิน ใช้จ่ำยเพื่อ ด ำรงชีว ิต ในวัย เกษีย ณ และ บรรเทำปั ญหำสังคมใน
อนำคต

2.กำรวำงแผนกำรออมเงิน
ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรูต้ ลำดทุน (TSI) ได้ แบ่งช่วง
ชีวติ บุคคลในกำรออมเงินเป็ น 3 ช่วง กล่ำวคือ
ช่ ว งที่ 1 ระยะสะสม เป็ นช่ ว งหลัง จบกำรศึก ษำและเริ่ม
ทำงำน ซึง่ อยู่ในช่วงอำยุ 20-25 ปี มีรำยรับค่อนข้ำงจำกัด เงินออมน้อย
แนวโน้มกำรกูห้ นี้ยมื สินสูง
ช่วงที่ 2 ระยะมันคง
่ เริม่ สู่วยั กลำงคน อำยุ 30-40 ปี รำยได้
เริม่ มำกขึ้น มีทรัพย์สนิ ระดับหนึ่ง และ เริม่ สร้ำงครอบครัว เป็ นวัยที่
สำมำรถสะสมเงินออม และ จัดสรรกำรลงทุนให้งอกเงยได้มำก
ช่ว งที่ 3 ระยะอุ ทิศ เป็ น ช่ ว งวัย ก่ อ นเกษีย ณ มีฐ ำนะทำง
กำรเงิน และควำมมันคงส
่ ำหรับตัวเอง ในระดับหนึ่ง เน้นเก็บเงินเพื่อใช้
ยำมบัน้ ปลำยของชีวติ
หำกเริม่ สนใจวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อวัยเกษียณโดยทยอย
ออมเงินแต่เนิ่น ๆ ตัง้ แต่เริม่ มีรำยได้จำกกำรทำงำน จะสำมำรถบรรลุ
เป้ ำหมำยเงินออมณ. วัยเกษียณอำยุได้ และไม่ต้องเร่งออมเงินในช่วง
ปลำยของชีว ิต ซึ่ง ต้อ งมีก ำรออมจำกรำยได้เ ป็ นสัด ส่ ว นที่สูง อำจ
กระทบต่อกำรดำเนินชีวติ
นวพร เรืองสกุล [6] กล่ำวไว้ในหนังสือ ออมก่อน รวยกว่ำ
โดยให้ออมก่อน ใช้ทหี ลัง และแนะนำกำรเริ่มต้นวำงแผนเก็บเงินแก่
วัยรุ่นดังนี้
-สร้ำงวินยั โดยหักร้อยละ 10 ของรำยได้ เก็บไว้เป็ นเงินออม
ทุกครัง้ ทีม่ รี ำยได้

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กำรวำงแผนเพื่อสร้ำงควำมพร้อมด้ำนกำรเงินให้สำมำรถใช้ชวี ติ หลัง
เกษียณได้อย่ำงมีควำมสุขตำมนิยำมของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศ
ไทย[3] ประกอบด้วยเกณฑ์ดำเนินกำรหลัก 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1. กำรตัง้ เป้ ำเงินออมเพือ่ เกษียณอำยุ
2. กำรวำงแผนกำรออมเงิน
3. กำรวำงแผนกำรลงทุน
ซึง่ แต่ละขันตอนประกอบด้
้
วยปั จจัยทีต่ อ้ งพิจำรณำดังนี้
1.กำรตัง้ เป้ ำเงินออม
- อำยุ ท่ตี ้อ งกำรเกษียณเพื่อให้รู้ว่ำมีเวลำเตรียมตัวในกำร
ออมเท่ำใด
-ประมำณช่ ว งเวลำที่จ ะใช้ ช ีว ิต หลัง เกษี ย ณซึ่ ง สำมำรถ
ประมำณจำกอำยุขยั ของคนในครอบครัว กำรใช้ชวี ติ และ สุขภำพของ
ตนเอง เพือ่ ให้รวู้ ่ำต้องใช้เงินหลังเกษียณอีกกีป่ ี
-ประมำณค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณปรับด้วยประมำณกำรอัตรำ
เงินเฟ้ อ สำหรับค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณจะเป็ นจำนวนเงินเท่ำใดขึน้ อยู่กบั
แนวทำงกำรใช้ชวี ติ ของแต่ละบุคคล
ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) [4]ได้เสนอแนวทำง
แจกแจง ค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณอำยุ เป็ น 4 ก้อนคือ
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ทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย รำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน เพือ่
ประเมินกำรใช้เงินของตัวเอง
มีส ติในกำรใช้จ่ำย คิดก่อ นใช้ รู้จกั เก็บเงินเพื่อ ซื้อสิ่งของ
แทนกำรใช้บตั รเครดิต
ส ำรองเงิน เพื่อ ฉุ ก เฉิ น ควรมีเ งิน ส ำรองส่ ว นนี้ เ ท่ ำ กับ
ค่ำใช้จ่ำย 3-6 เดือน และ ออมไว้ในรูปแบบที่มคี วำมเสี่ยงต่ ำ มีสภำพ
คล่องสูง
ทำประกันชีวติ และ รูจ้ กั เลือกลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ทีช่ นะเงินเฟ้ อ และ อยู่ภำยใต้ควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้

อย่ ำ งไร มีก ำรตัง้ เป้ ำ หมำยจ ำนวนเงิน ออมที่ต นเองควรมีณ .วัน
เกษียณอำยุอย่ำงเป็ นรูปธรรมหรือไม่อย่ำงไร และเพื่อให้ได้เป้ ำหมำย
เงินออมดังกล่ำวกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรวำงแผนกำรออม มีวนิ ัยในกำรออม
และ ใช้จ่ำยอย่ำงไร และมีแผนกำรนำเงินออมไปลงทุนอย่ำงไร มีกำร
กระจำยกำรลงทุน และ คำนึงถึงผลตอบแทนและควำมเสีย่ งอย่ำงไรเป็ น
ต้นโดยมอบให้กลุ่มตัวอย่ำงจัดทำเป็ นรำยงำนส่วนบุคคลหัวข้อ“แผน
ทำงกำรเงินเพือ่ เกษียณอำยุของข้ำพเจ้ำ”ประกอบกับใช้คำถำมดังกล่ำว
เป็ น เครื่อ งมือ ในกำรสัม ภำษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้ำ งกับ นัก ศึก ษำด้ว ย
ส ำหรับ กำรประมวลผลข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนำ (Descriptive
Statistic) โดยค่ำเฉลีย่ ค่ำร้อยละ เป็ นต้น จำกนัน้ นำข้อมูลมำวิเครำะห์
ผลเพื่อ สรุ ป ทัศ นคติ ในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อ เกษีย ณอำยุ
เปรีย บเทีย บกั บ เกณฑ์ ตำมกรอบแนวควำมคิด 3ด้ ำ น คือ กำร
ตัง้ เป้ ำหมำยเงินออมเพือ่ เกษียณ กำรวำงแผนกำรออม และ กำรลงทุน
สรุปจุดอ่อน ประเด็นปั ญหำทีค่ วรพัฒนำ เพื่อเป็ นแนวทำงจัดกิจกรรม
เสริมควำมรูแ้ ละสร้ำงวินัยในกำรวำงแผนทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมให้กบั
นักศึกษำต่อไป

3.กำรวำงแผนกำรลงทุน
จำกวิจยั ของธนำคำรแห่งประเทศไทย (2557)[1] พบว่ำผูอ้ อมเงินเพื่อ
เกษียณอำยุส่วนมำกยังนำเงินไปลงทุนเฉพำะในสินทรัพย์ทป่ี ลอดภัยที่
ให้ผลตอบแทนต่ำและมีกำรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุน้ ทุนน้อยพอร์ต
ส่วนใหญ่เป็ นพอร์ตแบบอนุ รกั ษ์ นิยม มีกำรพึง่ พิงกำรออมผ่ำนกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพหรือเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) และ
เงินจำกกำรประกันชีวติ แบบออมทรัพย์ค่อนข้ำงสูงมำก
วิวรรณ ธำรำหิรญ
ั โชติ (2556)[7] ได้แนะนำว่ำ เพื่อให้ผลู้ งทุนไม่เสีย
โอกำสในกำรลงทุน ดังนัน้ กำรลงทุนเพื่อกำรเกษียณอำยุ ทเ่ี หมำะสมไม่
ควรจะอนุรกั ษ์นิยมจนเกินไปและควรเป็ นนโยบำยลงทุนแบบผสม โดย
ให้ค่อยๆลดควำมเสีย่ งในกำรลงทุนลงตำมอำยุของบุคคลที่เพิม่ ขึน้ ใน
ลักษณะเหมือน Life Cycle Fund หรือ Lifestyle Fundเช่นกำรซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวติ ประเภท Unit-Linked ซึ่งผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จะ
ผูกอยู่กบั ผลตอบแทนของกองทุนที่ไปลงทุน เช่น หุ้นทุน หรือกองทุน
ผสม ซึง่ แม้ในระยะสัน้ จะมีควำมผันผวน แต่เงินทีล่ งทุนเพือ่ กำรเกษียณ
เป็ นเงินระยะยำว จึงสำมำรถรับควำมเสีย่ งหรือควำมผันผวนได้มำกกว่ำ
กำรซื้อกรมธรรม์ออมทรัพย์แบบปกติทใ่ี ห้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตรำ
สำรหนี้ซง่ึ อำจจะทำให้เงินเกษียณน้อยกว่ำทีต่ อ้ งกำร
ศูน ย์ส่ งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ต ลำดทุน ได้ แนะน ำกำรวำงแผนกำร
ลงทุ น ที่ดีว่ ำ ควรมีก ำรกระจำยควำมเสี่ย งโดยลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์ ท่ี
หลำกหลำย และ ควรคำนึงถึงกำรลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส่ ูงกว่ำอัตรำ
เงินเฟ้ อ

กรอบแนวความคิ ดในการทาวิ จยั
เกณฑ์การวางแผนทางการเงิ นเพื่อเกษี ยณอายุ
การตัง้ เป้ าหมาย
เงิ นออม :
การวางแผนการ
การวางแผนการ
จานวนเงิ นออมที่
ออม
ลงทุน
ควรมี ณ วัน
เกษี ยณอายุ
-กาหนดอายุ
-มีแผนการออม
-ประเภทการ
เกษี ยณ
เงิ น ระยะสัน้ /ยาว ลงทุน
-กาหนดอายุขยั
-มีการออมก่อนใช้ -มีการกระจาย
หลังเกษี ยณ
จ่าย
ความเสี่ยง
-การใช้ชีวิตและ
-มีวินัยการใช้จ่าย -ผลตอบแทนการ
กาหนดค่าใช้จ่าย -มีการบักทึกบัญชี ลงทุน
หลังเกษี ยณ
รายรับ-รายจ่าย
-คานึ งถึงอัตราเงิ น -มีการสารองเงิ น
เฟ้ อและ มูลค่าเงิ น เพื่อฉุกเฉิ น
ตามเวลา

การดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง(Purposive Sample) คือกลุ่ม
นั ก ศึก ษำชัน้ ปี ที่ 2 หลัก สู ต ร ทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ แบบญี่ ป่ ุ น คณะ
บริห ำรธุรกิจ สถำบัน เทคโนโลยี ไทย-ญี่ป่ ุนที่ล งเรีย นวิช ำ BUS-204
กำรเงินธุรกิจ จำนวน 54 คน ในปี กำรศึกษำ 1/2559 อำยุระหว่ำง 1920 ปี ซึง่ ประกอบด้วย เพศชำย 27 คน และ เพศหญิง 27 คนเก็บข้อมูล
ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2559
เครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถำมที่พฒ
ั นำขึน้ โดยอิงเกณฑ์กำรวำงแผน
ทำงกำรเงิน 3ขัน้ ตอน จำกตัว แบบกำรวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อ
เกษียณอำยุของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยคำถำม
ใน 3 ด้ำน คือ กำรตัง้ เป้ ำหมำยเงินออม กำรวำงแผนกำรออม และ กำร
วำงแผนกำรลงทุน โดยได้สอบถำมแนวทำงกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
จำกกลุ่มตัวอย่ำงว่ำมีกำรคำดกำรณ์อนำคตของตัวเองว่ำจะเกษียณอำยุ
เมือ่ ใดและ คำดว่ำจะมีอำยุขยั ถึงเท่ำใดหลังเกษียณ จะต้องใช้จ่ำยอะไร

ผลการวิ จยั
ทัศนคติ การวางแผนทางการเงิ นเพื่อเกษี ยณอายุ
การตัง้ เป้ าหมายเงิ นออม
กลุ่ มตัว อย่ ำงวำงแผนอำชีพ อนำคตของตนเอง เป็ น พนักงำน
บริษทั 24 คน (ร้อยละ 44) ธุรกิจส่วนตัว 20 คน (ร้อยละ 37) ทำงำน
ต่ำงประเทศ 2 คน (ร้อยละ 4) อำจำรย์ 1 คน (ร้อยละ 2) และ ไม่ได้
กำหนด 7 คน (ร้อยละ 13)ส่วนใหญ่(ร้อยละ 69)วำงแผนอำยุเกษียณที่
60 ปี โดยจำนวนทีเ่ หลือ(ร้อยละ31)วำงแผนเกษียณก่อน (early retire)
ที่ 50-55ปี สำหรับอำยุขยั หลังเกษียณวำงแผนทีอ่ ำยุ 75-85ปี
มีนั ก ศึก ษำ18 คน (ร้อ ยละ 33) ที่ร ะบุ เ ป้ ำ หมำยเงิน ออมณ.วัน
เกษี ย ณอำยุ ซ่ึ ง จ ำนวนเป้ ำเงิ น ออมอยู่ ร ะหว่ ำ ง 2,900,000 –
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10,500,000 บำท โดยประมำณค่ ำใช้จ่ำ ยที่ต้อ งใช้ห ลัง เกษีย ณเป็ น
จำนวนเงิน ตัง้ แต่ 15,000-50,000 บำทต่ อ เดือ นและมีเพีย ง 2 คนที่
คำนึงถึงปั จจัยอัตรำเงินเฟ้ อและมูลค่ำเงินตำมเวลำนักศึกษำเพศหญิง
ให้ควำมสำคัญต่อ กำรตัง้ เป้ ำหมำยเงิน ออมเพื่อ เกษีย ณอำยุ มำกกว่ำ
นักศึกษำเพศชำย(คิดเป็ นสัดส่วนนักศึกษำหญิง : ชำย = ร้อยละ 61 :
ร้อยละ 39)

อินละคร (2548) [8] กล่ำวถึงกระบวนกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วน
บุคคลว่ำมี 5 ขัน้ ตอน ตำมแนวทำง PDCA (Plan Do Check Action)
คือ
ขัน้ ที่ 1 ประเมินสถำนะทำงกำรเงินของบุคคลในปั จจุบนั
ขัน้ ที่ 2 กำหนดเป้ ำหมำยทำงกำรเงิน
ขัน้ ที่ 3 กำหนดทำงเลือกและประเมินทำงเลือก
ขัน้ ที่ 4 สร้ำงและปฏิบตั ติ ำมแผนกำรเงิน
ขัน้ ที่ 5 ติดตำมและปรับปรุงแผน
ปั จจุบนั ตำมเวปไซด์ของตลำดหลักทรัพย์ และ สถำบันกำรเงินต่ำงๆได้
จัดให้มโี ปรแกรมกำรคำนวณเป้ ำหมำยเงินออมเพื่อเกษียณอำยุ โดยใส่
ข้อมูลตัวแปรเช่น อำยุ ประมำณกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยหลังเกษียณ อัตรำเงิน
เฟ้ อ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็ นต้น ซึ่งสำมำรถแนะนำโปรแกรม
ดังกล่ำวให้กบั นักศึกษำเพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในกำรวำงแผนกำรออมเงิน
ได้สะดวกและแม่นยำขึน้
ผู้ว ิจยั พบว่ำ ในส่ วนกำรวำงแผนกำรออมยังมีนักศึกษำส่ ว น
น้อย(ร้อยละ14)ทีม่ กี ำรออมอย่ำงสม่ำเสมอ ดังนัน้ ควรมีกำรจัดกิจกรรม
เพือ่ ปลูกฝั งทัศนคติกำรออมก่อนใช้จ่ำยให้เกิดเป็ นนิสยั ให้กบั นักศึกษำ
ซึ่งหำกเริม่ ออมได้เร็วตัง้ แต่อำยุยงั น้อยจะสำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยเงิน
ออมและใช้ชวี ติ หลังเกษียณได้อย่ำงมีคุณภำพ
รัฐบำลได้จดั ตัง้ กองทุ น ออมแห่ งชำติเ มื่อ สิงหำคม 2558 [9]
เพื่อสนับสนุ นให้กลุ่มคนทำงำนอิสระ และ กลุ่มวัยรุ่นอำยุตงั ้ แต่ 15 ปี
ออมเงิน ระยะยำวอย่ ำงสม่ำเสมอโดยฝำกเงิน สะสมเข้ำในบัญ ชีเป็ น
ประจำทุกเดือน (ขัน้ ต่ำ50 บำท และ ไม่เกิน1,100 บำทต่อเดือน) จนถึง
อำยุ 50-60 ปี ซึ่งนอกจำกจะได้รบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทีร่ ฐั บำล
รับประกัน ไม่น้ อ ยกว่ำเงิน ฝำกประจำ12 เดือ นแล้ว รัฐบำลจะสมทบ
เพิม่ เติมให้อกี เช่น กรณี อำยุ 15 แต่ ไม่เกิน 30 ปี สมทบให้รอ้ ยละ 50
ของเงิน สะสม (ไม่เกิน 600 บำทต่อปี ) หำกเริม่ สะสมเดือนละ 1,100
บำทตัง้ แต่อำยุ 15 ปี ก็จะได้รบั เงินบำนำญ 10,795 บำทต่อเดือนเมือ่ ถึง
วัยเกษียณอำยุ รูปแบบกำรออมดังกล่ำวสำมำรถแนะนำให้กบั นักศึกษำ
เริม่ ออมให้เป็ นนิสยั ได้ โดยสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกกองทุนออมแห่งชำติ
โดยเปิ ดบัญชีกบั ธนำคำรออมสิน กรุงไทย หรือ ธ.ก.ส
นอกจำกกำรออมแล้ว กำรควบคุมกำรใช้จ่ำยก็ถอื เป็ นสิง่ สำคัญ
ผู้ว ิจ ัย พบว่ ำ มีนัก ศึก ษำจ ำนวนน้ อ ย(ร้อ ยละ 9)ที่ม ีก ำรบัน ทึก บัญ ชี
รำยรับ-รำยจ่ำยประจำวันดังนัน้ จึงควรจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนให้มกี ำร
บันทึกบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยเป็ น ประจำโดยสำมำรถแนะนำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปที่ส ำมำรถดำวน์ โ หลดได้จำกมือ ถือ โดยไม่ม ีค่ ำ ใช้จ่ำ ยเป็ น
เครือ่ งมือช่วยในกำรบันทึกและสรุปรำยจ่ำยประจำวันอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรนำเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ท่ใี ห้ผลตอบแทนชนะเงิน
เฟ้ อจะทำให้สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยเงินออมได้เร็วขึ้น ผูว้ จิ ยั พบว่ำ ใน
ส่วนของขัน้ ตอนกำรวำงแผนกำรลงทุนนักศึกษำส่วนใหญ่(ร้อยละ 63)มี
กำรลงทุ น เฉพำะในเงิน ฝำกซึ่ ง ถึ ง แม้จ ะมีค วำมเสี่ย งต่ ำ แต่ ก็ ใ ห้
ผลตอบแทนต่ ำ เช่ น กัน นัก ศึ ก ษำบำงส่ ว นมีแ นวทำงกำรลงทุ น ใน
สินทรัพย์อ่นื แต่ยงั ไม่มกี ำรกระจำยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ควรมีกำร
แนะน ำให้นักศึก ษำเข้ำ ใจถึง ผลตอบแทนและควำมเสี่ย ง โดยสร้ำ ง
กิจ กรรมให้ นั ก ศึก ษำเริ่ม ลงทุ น ในกองทุ น รวม รู้ จ ัก กำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ งและเลือกลงทุนในกองทุนทีเ่ หมำะสม
กับระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ เป็ นต้น

การวางแผนการออม
มีนักศึกษำจำนวน31 คน (ร้อยละ 57) ทีม่ แี ผนกำรออมเงินอย่ำงเป็ น
รูปธรรม แบ่งเป็ นเพศหญิงร้อยละ 66และเพศชำยร้อยละ 34อย่ำงไรก็
ตำมมีจำนวน 8 คน(ร้อ ยละ14) ซึ่งมีกำรออมเป็ น ประจำอยู่แล้ว เช่ น
หยอดกระปุก เก็บธนบัตรใบละ 50 ไว้ออม หักเงินเพื่อกำรออมร้อยละ
25ของรำยได้ก่อนนำเงินส่วนทีเ่ หลือจำกกำรออมมำใช้จ่ำย ตัง้ เป้ ำเงิน
ออมเดือนละ 2,000-4,000 บำท เปิ ดบัญชีไว้กบั 3 ธนำคำรเพื่อออมเงิน
และซื้อกองทุนรวมครัง้ ละ1,000 บำทต่อเดือนสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
เป็ นต้น และมีนักศึกษำเพียง 5 คน (ร้อยละ 9) ทำบันทึกบัญชีรำยได้
ค่ำใช้จ่ำยเป็ นประจำโดยในกลุ่มนี้เป็ นเพศหญิงร้อยละ 67
สำหรับแผนกำรออมระยะยำวเพือ่ เกษียณอำยุ ส่วนใหญ่จะมีแผนให้หกั
รำยได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 5-25เพือ่ ออมก่อน และมีกำรทยอยออมเป็ นร้อยละ
ของเงินเดือนเพิม่ ขึน้ ตำมช่วงอำยุ โดยมีนักศึกษำ 5 คนมีแผนแบ่งเงิน
ออมส่วนหนึ่งเพือ่ ใช้จ่ำยยำมฉุกเฉิน
การวางแผนการลงทุน
นักศึกษำส่วนใหญ่(ร้อยละ 63)ออมเงินโดยลงทุนในเงินฝำกธนำคำรทัง้
จำนวน ซึ่งได้รบั ดอกเบี้ยต่ำที่รอ้ ยละ 0.5-1มีเพียงร้อยละ 37 ทีม่ แี ผน
กระจำยกำรลงทุน ในสิน ทรัพ ย์อ่ืน ที่มคี วำมเสี่ย งและให้ผ ลตอบแทน
สูงขึ้น โดยจำกกลุ่มนักศึกษำทีม่ กี ำรกระจำยกำรลงทุนจะมีกำรลงทุน
ประกัน ร้ อ ยละ35กองทุ น รวมร้ อ ยละ 28หุ้ น ร้ อ ยละ 24เงิน ตรำ
ต่ำงประเทศร้อยละ 7ทอง/น้ำมันร้อยละ 1และอสังหำริมทรัพย์ ร้อยละ 1
และในกลุ่มนักศึกษำทีม่ กี ำรกำรกระจำยกำรลงทุนเป็ นเพศหญิงร้อยละ
75
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
งำนวิจยั นี้ได้สร้ำงกิจกรรมทีช่ ่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษำเริม่ คิดทีจ่ ะวำงแผน
ทำงกำรเงินเพือ่ อนำคต โดยในส่วนของกำรตัง้ เป้ ำหมำยเงินออม ผูว้ จิ ยั
พบว่ำมีนักศึกษำเพียงร้อยละ33ที่มกี ำรตัง้ เป้ ำหมำยจำนวนเงินออมที่
ควรจะมีเพือ่ ใช้จ่ำยในยำมเกษียณอำยุ และยังมีนักศึกษำอีกส่วนใหญ่ ท่ี
ควรต้ อ งได้ร ับ กำรแนะน ำให้เ ริ่ม ตระหนั ก ถึง ควำมส ำคัญ ของกำร
วำงแผนทำงกำรเงินให้กบั ชีวติ ตนเองในอนำคตและจำกข้อมูลพบว่ำ
นักศึกษำส่ วนใหญ่ ไ ม่ไ ด้มกี ำรประยุกต์ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และ
กำรเงิน เช่น อัตรำเงินเฟ้ อ แนวควำมคิดเรื่องมูลค่ำเงินตำมเวลำมำใช้
ในกำรค ำนวณเป้ ำหมำยเงิน ออมในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน ให้ก ับ
ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม จึงควรมีกำรสอดแทรกกรณีศกึ ษำเลียนแบบ
กำรวำงแผนทำงกำรเงินในชีวติ จริง เป็ นโจทย์ แบบฝึ กหัดในกำรเรียน
กำรสอนเพิม่ ขึน้
อนึ่งสิง่ สำคัญคือกำรเริม่ ต้นปฏิบตั แิ ละสร้ำงวินัยในกำรออมอย่ำง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง และ มีกำรเปรียบเทียบผลกับแผนทีว่ ำงไว้ ศิรนิ ุช
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บทคัดย่อ

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).
คาสาคัญ: ผลกำรเรียนรู,้ นักศึกษำ, กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

กำรวิจยั มีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อ ทรำบระดับควำมคิดเห็น ต่ อ กำร
พัฒนำผลกำรเรียนรู้ รำยด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพัน ธ์ร ะหว่ำง
บุค คลและควำมรับผิดชอบ ด้ำนทัก ษะกำรวิเครำะห์เชิงตัว เลขกำร
สือ่ สำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเพื่อทรำบควำมคิดเห็นต่อ
ผลกำรเรีย นรู้ในภำพรวม ผลกำรวิจยั พบว่ำ นักศึกษำมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรูใ้ นภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.59) โดยเรียงลำดับควำมคิดเห็นด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลี่ย
มำกที่สุ ด ไปหำด้ำ นที่ม ีค่ ำ เฉลี่ย ต่ ำ สุ ด ดัง นี้ นัก ศึก ษำมีร ะดับ ควำม
คิดเห็น เกี่ย วกับ ด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดับเห็น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำเฉลี่ย
4.70) นักศึกษำมีร ะดับควำมคิดเห็น เกี่ย วกับ ทักษะทำงปั ญญำอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.62) นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็น
เกี่ย วกับ ทัก ษะกำรวิเ ครำะห์ เ ชิง ตัว เลข กำรสื่ อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุ ด (ค่ำเฉลี่ย 4.61)
นักศึกษำมีร ะดับ ควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ ทัก ษะควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ำ ง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำเฉลี่ย
4.55) และนั ก ศึ ก ษำมีร ะดับ ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ด้ ำ นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.45)

1) บทนา
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปั จจุบนั มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูเ้ รียนเป็ นสำคัญนัน่ คือ จัดเนื้อหำสำระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของนักศึกษำ
โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลจัดกิจกรรมให้นักศึกษำได้ฝึก
ทักษะกระบวนกำรคิดกำรจัดกำรกำรเผชิญสถำนกำรณ์กำรประยุกต์
ควำมรูจ้ ดั กิจกรรมให้นกั ศึกษำได้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริงฝึ กปฏิบตั ิ
ให้คดิ เป็ น ทำเป็ นตำมหลักกำร Monodzukuri รักกำรอ่ำน และเกิดกำร
ใฝ่ รู้อย่ำงต่อเนื่องและจัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้
ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สดั ส่วนสมดุลกันรวมทัง้ ปลูกฝั งคุณธรรมค่ำนิยมทีด่ ี
งำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรำยวิชำ

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

หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล
ตำมมคอ. 2 ของหลักสูต รบริห ำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิช ำกำรจัดกำร
ทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์แ บบญี่ป่ ุน (หลัก สูต รใหม่ พ.ศ. 2557) ข้อ 2 กำร
พัฒนำผลกำรเรีย นรู้ในแต่ ล ะด้ำน กำหนดไว้ว่ำ นักศึกษำที่เรีย นใน
หลัก สูต รฯ นี้ จะต้อ งได้ร ับ กำรพัฒ นำ 5 ด้ำ น ได้แ ก่ ด้ำ นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปั ญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์เชิง
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2.2) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม โดยข้อคำถำมทีใ่ ช้
วัดตัว แปรทุกตัว ได้มำจำกกำรทบทวนวรรณกรรม ดังนัน้ เนื้อ หำใน
แบบสอบถำมจะครอบคลุ ม แนวคิด ต่ ำ ง ๆ ที่ไ ด้จ ำกกำรทบทวน
วรรณกรรม เพือ่ ให้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนด
ไว้

ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี ดังนัน้ อำจำรย์และนักศึกษำ
ควรทำควำมเข้ำใจให้ตรงกันและดำเนินกำรจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์ [1]
วิชำจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำรมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ ควำม
เป็ นมำของจิต วิท ยำมนุ ษ ย์ วิธีก ำรในกำรศึก ษำสำขำต่ ำ ง ๆ ของ
จิตวิทยำมนุษย์ กำรประมวลควำมรูใ้ นจิตวิทยำสำขำต่ำง ๆ แนวคิดของ
นักจิตวิทยำกลุ่มต่ำง ๆ ควำมรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎ ระเบียบ และทฤษฎี
ทำงจิตวิทยำ เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำ
และพฤติกรรมของมนุษย์ ปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำวัน กำรปรับตัว
และกำรแก้ไขปั ญหำ รวมทัง้ กำรศึกษำทฤษฎีจติ วิทยำเกีย่ วกับองค์กำร
และกำรจัดกำรภำยในองค์กำร

2.3) ขัน้ ตอนการสร้างแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษำกำรวัดตัวแปรทุกตัวใน
กรอบแนวคิดกำรวิจยั จำกนัน้ จึงนำมำสร้ำงเป็ นแบบสอบถำม จำนวน
ทัง้ สิน้ 35 ข้อ

ผู้ว ิจ ัย ได้เ ล็ง เห็น ควำมเป็ นมำและควำมส ำคัญ ของปั ญ หำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้ทำกำรวิจยั เรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำผล
กำรเรีย นรู้ ร ำยวิช ำ จิต วิท ยำมนุ ษ ย์แ ละองค์ก ำร ของนักศึก ษำกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ นุ ขึน้ เพื่อผูว้ จิ ยั จะได้นำผลกำรวิจยั ที่
ได้ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในรำยวิชำจิตวิทยำมนุ ษย์และ
องค์กำรในภำคกำรศึกษำถัดไป

2.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4.1 ผูว้ จิ ยั คัดเลือกนักศึกษำจำนวน 2 คนเพือ่ เป็ นผูช้ ว่ ยใน
กำรแจกและเก็บแบบสอบถำมให้แก่ผวู้ จิ ยั

2)ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
ประชำกรที่ใ ช้ใ นกำรวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้แ ก่ นั ก ศึก ษำหลัก สู ต ร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน
ชัน้ ปี ท่ี 2 ทีล่ งทะเบียนเรียนรหัสวิชำ HRM-102 วิชำจิตวิทยำมนุษย์และ
องค์กำร ภำคเรียนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2559 จำนวนทัง้ สิ้น 58 คน จะเห็น
ว่ำ ประชำกรในกำรวิจ ัย มีจำนวนไม่มำกนัก ผู้ว ิจ ัย จึงเก็บ ข้อ มูล กับ
ประชำกรทัง้ หมด

2.4.3 ผูช้ ่วยในกำรวิจยั ทำกำรแจกแบบสอบถำมตำมรำยชือ่
นักศึกษำทีไ่ ด้ลงทะเบียนวิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรในภำคเรียนที่
2 ปี กำรศึกษำ 2559 และทำกำรเก็บแบบสอบถำมกลับคืนให้แก่ผวู้ จิ ยั

2.4.2 ผูว้ จิ ยั แจ้งให้กบั นักศึกษำทีเ่ ป็ นผูช้ ว่ ยในกำรวิจยั ทรำบ
ถึงวัตถุประสงค์และรำยละเอียดต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับงำนวิจยั

2.4.4 ผูว้ จิ ยั ติดตำมเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนักศึกษำ ใช้เวลำ
ประมำณ 1 สัปดำห์
2.4.5 ผูว้ จิ ยั นำแบบสอบถำมทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดมำตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล

2.1) ขันตอนการด
้
าเนิ นงานวิ จยั
กำรวิจยั นี้เป็ นกำรวิจยั เชิงปริมำณ ผูว้ จิ ยั จึงกำหนดขัน้ ตอนกำร
ดำเนินกำรวิจยั ตำมรำยละเอียดดังนี้

2.4.6 นำแบบสอบถำมทัง้ หมดไปวิเครำะห์ขอ้ มูลต่อไป
2.5) สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นกำรวิเ ครำะห์ ข ้อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ ำ เฉลี่ย และส่ ว น
เบีย่ งเบนมำตรฐำน และประเมินระดับจำกค่ำเฉลีย่

2.1.1 ศึกษำองค์ควำมรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.1.2 กำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

3)ผลการวิ จยั
กำร วิ จ ั ย ค รั ้ง นี้ เป็ น ก ำร วิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม ำ ณ ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง ใ ช้
แบบสอบถำมเป็ นเครือ่ งมือในกำรวัดควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง ผล
กำรศึกษำมีประเด็นทีน่ ่ำสนใจดังนี้

2.1.3 ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงในแต่ละชัน้ ภูม ิ
2.1.4 สร้ำงเครือ่ งมือในกำรวิจยั
2.1.5 เสนอโครงร่ำงกำรวิจยั ต่อ คณะกรรมกำรพิจำรณำของ
สถำบันฯ

3.1) คุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุนมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และ
องค์กำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่
4.45 ส่ ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน 12.12) โดยสำมำรถเรีย งล ำดับ ควำม
คิดเห็น จำกรำยกำรข้อคำถำมที่มคี ่ำเฉลี่ย มำกที่สุ ดไปหำรำยกำรข้อ
คำถำมทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ดังนี้

2.1.6 ปรับ ปรุ ง โครงร่ ำ งกำรวิจ ัย ตำมผลกำรพิจ ำรณำของ
สถำบัน
2.1.7 ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1.8 วิเครำะห์ขอ้ มูล
2.1.9 สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
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3.1.1 คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ทีต่ ้อ งพัฒ นาได้แ ก่ นัก ศึก ษำมี
ระดับ ควำมคิด เห็ น เกี่ย วกับ กำรมีว ินั ย ตรงต่ อ เวลำ และมีค วำม
รับผิดชอบสูงทัง้ ต่อตนเอง วิชำชีพและสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก
ทีส่ ุด (ค่ำเฉลี่ย 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 14.46) นักศึกษำมีระดับ
ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรแสดงควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงสม่ำเสมอ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.50 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 12.82)
และนักศึกษำมีร ะดับควำมคิดเห็นเกี่ย วกับกำรเคำรพในระเบีย บและ
กฎเกณฑ์ขององค์กำรและสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่
4.33 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 14.48)

3.2.2 วิธีการสอนด้านความรู้ ได้แก่ นักศึกษำมีร ะดับควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนมี
ควำมรู้แ ละควำมเข้ำ ใจในทฤษฎีก ำรจัด กำรทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ และ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ค วำมรู้ ใ นกำรแก้ไ ขปั ญ หำกำรปฏิบ ัติ ท ำงกำรจัด กำร
ทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ อยู่ในระดับเห็น ด้ว ยมำกที่สุด (ค่ ำเฉลี่ย 4.47 ส่ ว น
เบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.06)
3.2.3 วิธกี ารประเมินผลด้านความรู้ ได้แก่ นักศึกษำมีระดับ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรจัดสอบปลำยภำค อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก
ที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 5.69) นักศึกษำมีระดับ
ควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ กำรให้ท ำรำยงำนผลกำรศึก ษำค้น คว้ำ และ
นำเสนอหน้ำชัน้ เรียนและส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ อยู่ ในระดับเห็นด้วย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.78 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.01) และนักศึกษำ
มีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรจัดสอบกลำงภำค อยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.60 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.70)

3.1.2 วิธกี ารสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ นักศึกษำมี
ระดับ ควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ กำรสร้ำ งวัฒ นธรรมองค์ก ำร เพื่อ ปลู ก
จิตสำนึกขันพื
้ น้ ฐำนให้กบั นักศึกษำในกำรรักษำระเบียบวินัย กำรมีส่วน
ร่ ว มในกำรพัฒ นำคณะและสถำบัน ชุ ม ชน กำรตรงต่ อ เวลำ ควำม
รับผิดชอบในหน้ำที่ และควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงเหมำะสม อยู่ ในระดับ
เห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.29 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 13.83)

3.3) ทักษะทางปัญญา
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุนมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และ
องค์กำร ด้ำนทักษะทำงปั ญญำอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลี่ย
4.62 ส่ วนเบี่ย งเบนมำตรฐำน 10.47) โดยสำมำรถเรีย งลำดับควำม
คิดเห็น จำกรำยกำรข้อคำถำมที่มคี ่ำเฉลี่ย มำกที่สุ ดไปหำรำยกำรข้อ
คำถำมทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ดังนี้

3.1.3 วิธีก ารประเมิน ผลด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ได้ แ ก่
นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรประเมินผลโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ได้แก่ เพื่อ นร่ ว มชัน้ เรีย น อำจำรย์ผู้ส อน และนัก ศึก ษำประเมิน ผล
ตนเอง อยู่ในระดับเห็น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำ เฉลี่ย 4.59 ส่ ว นเบี่ย งเบน
มำตรฐำน 8.26)
3.2) ความรู้
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุนมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และ
องค์กำร ด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.70 ส่วน
เบี่ย งเบนมำตรฐำน 10.71) โดยสำมำรถเรียงลำดับควำมคิดเห็น จำก
รำยกำรข้อ คำถำมที่มคี ่ ำเฉลี่ย มำกที่สุ ดไปหำรำยกำรข้อ ค ำถำมที่ม ี
ค่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ดังนี้

3.3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ ้องพัฒนาได้แก่ นักศึกษำมีระดับ
ควำมคิดเห็น เกี่ย วกับ นักศึกษำสำมำรถแก้ไ ขปั ญหำทำงกำรจัดกำร
ธุรกิจในประเทศและระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมทัง้ ในและระหว่ำง
ประเทศได้ โดยนำหลักกำรต่ำง ๆ มำอ้ำงอิงได้อย่ำงเหมำะสม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.69 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.67)
และนักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับนักศึกษำมีควำมสำมำรถใน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์โดยใช้หลักกำรทีไ่ ด้เรียนมำ ตลอดจนสำมำรถ
นำควำมรูไ้ ปประยุกต์ ในสถำนกำรณ์จริง อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด
(ค่ำเฉลีย่ 4.67 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 12.20)

3.2.1 ความรู้ ทีต่ ้ อ งพัฒ นาได้แ ก่ นั ก ศึก ษำมีร ะดับ ควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับนักศึกษำเข้ำใจและวิเครำะห์หลักกำรของศำสตร์อ่นื ที่
เกีย่ วข้องกับกำรจัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม เช่น หลักเศรษฐศำสตร์
หลักกฎหมำย หลักกำรจัดกำร เป็ นต้น และสำมำรถนำมำประยุกต์หรือ
เป็ นพื้นฐำนของกำรจัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรมได้ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.91 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.76) นักศึกษำ
มีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับนักศึกษำเข้ำใจและวิเครำะห์หลักกำรและ
ทฤษฎีพน้ื ฐำนด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรมได้อยู่ในระดับเห็น
ด้ว ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.74 ส่ว นเบี่ยงเบนมำตรฐำน 13.99) และ
นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับนักศึกษำสำมำรถนำหลักกำรและ
ทฤษฎีไปประยุกต์ในกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรมได้
อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.57 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน
10.74)

3.3.2 วิธีก ารสอนด้า นทัก ษะทางปั ญ ญา ได้แ ก่ นัก ศึก ษำมี
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรสอนแบบสัมมนำและอภิปรำยกลุ่ม อยู่
ในระดับเห็น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำ เฉลี่ย 4.62 ส่ ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน
8.23) และนั ก ศึก ษำมีร ะดับ ควำมคิด เห็ น เกี่ย วกับ กำรสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษำ โจทย์ปัญหำ อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลี่ย 4.34
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.45)
3.3.3 วิ ธี ก ารประเมิ น ผลด้ า นทั ก ษะทางปั ญญา ได้ แ ก่
นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรให้ทำรำยงำนผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และนำเสนอหน้ำชัน้ เรียนและส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.74 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.16)
และนักศึกษำมีร ะดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรจัดสอบกลำงภำคและ
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สอบปลำยภำค โดยใช้กรณีศกึ ษำหรือโจทย์ปัญหำ อยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.64 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.12)

นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุนมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และ
องค์กำร ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัว เลข กำรสื่อ สำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.61 ส่วน
เบี่ย งเบนมำตรฐำน 10.17) โดยสำมำรถเรียงลำดับควำมคิดเห็น จำก
รำยกำรข้อ คำถำมที่มคี ่ ำเฉลี่ย มำกที่สุ ดไปหำรำยกำรข้อ ค ำถำมที่ม ี
ค่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ดังนี้

3.4) ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุนมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และ
องค์กำร ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบอยู่
ในระดับเห็น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำเฉลี่ย 4.55 ส่ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน
9.25) โดยสำมำรถเรียงลำดับควำมคิดเห็นจำกรำยกำรข้อ คำถำมที่ม ี
ค่ำเฉลีย่ มำกทีส่ ุดไปหำรำยกำรข้อคำถำมทีม่ คี ่ำเฉลีย่ ต่ำสุด ดังนี้

3.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนาได้แก่ นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็น
เกีย่ วกับนักศึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนำเสนอรำยงำนอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.60
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.27) นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
นักศึกษำมีทกั ษะกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.59 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.12)

3.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที ่
ต้อ งพัฒนาได้แก่ นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็น เกี่ย วกับ นักศึกษำมี
ภำวะผูน้ ำ อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.71 ส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน 10.38) นัก ศึก ษำมีร ะดับ ควำมคิด เห็น เกี่ย วกับ นัก ศึก ษำ
สำมำรถปรับ ตัว เข้ำ กับ สถำนกำรณ์ แ ละวัฒ นธรรมองค์ ก ำรที่ไ ป
ปฏิบตั งิ ำนได้เป็ นอย่ำงดีอยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลี่ย 4.69
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 9.45) นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
นักศึกษำมีมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ท่ดี ีก ับผู้ร่ว มงำนในองค์กำรและกับบุ ค คล
ทัวไปอยู
่
่ ใ นระดับ เห็น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำ เฉลี่ย 4.62 ส่ ว นเบี่ย งเบน
มำตรฐำน 9.71) และนักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับนักศึกษำมี
ควำมรับผิดชอบต่องำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำย อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด
(ค่ำเฉลีย่ 4.45 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.39)

3.5.2 วิธีก ารสอนด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตัว เลข การ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ นักศึกษำมีระดับควำม
คิดเห็นเกีย่ วกับกำรมอบหมำยงำนเพือ่ ให้นกั ศึกษำพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับเห็นด้ว ย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.64 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 7.85)
3.5.3 วิธีการประเมิน ผลด้า นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ นักศึกษำมีระดับ
ควำมคิดเห็น เกี่ย วกับ กำรใช้แบบประเมินผลงำนที่มอบหมำย โดยมี
เกณฑ์กำรประเมินเทคนิคกำรนำเสนอ ควำมถูกต้องครบถ้วน กำรใช้
ภำษำเขียน ภำษำพูด ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย อยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.62 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 11.45)

3.4.2 วิธกี ารสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบได้แก่ นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรใช้กำร
สอนทีม่ กี ำรกำหนดกิจกรรมให้ทำเป็ นงำนกลุ่ม กำรทำงำนต้องประสำน
กับนักศึกษำ บุคลำกรของหน่ ว ยงำนทัง้ ภำยในและภำยนอก อยู่ใ น
ระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.86 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 6.11)

จำกผลกำรวิจ ัย สรุ ป ได้ว่ำ นัก ศึก ษำกำรจัด กำรทรัพ ยำกร
มนุ ษย์แบบญี่ป่ นุ มีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร ในภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกที่สุด (ค่ำเฉลีย่ 4.59 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.54) โดยสำมำรถ
เรียงลำดับควำมคิดเห็นด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่ มำกที่สุดไปหำด้ำนทีม่ คี ่ำเฉลีย่
ต่ำสุด ดังนี้ นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นด้ำนควำมรู้ อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.70 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.71) นักศึกษำ
มีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะทำงปั ญญำอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก
ทีส่ ุด (ค่ำเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 10.47) นักศึกษำมีระดับ
ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.61
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.17) นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็น
ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำ เฉลี่ย 4.55 ส่ ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน 9.25) และ
นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.45 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 12.12)

3.4.3 วิธีก ารประเมิน ผลด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบได้แก่ นักศึกษำมีระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
กำรใช้กำรสัมภำษณ์ และกำรรำยงำนหน้ำชัน้ เรียน อยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกที่สุ ด (ค่ำเฉลี่ย 4.29 ส่ ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน 8.35) นักศึกษำมี
ระดับ ควำมคิด เห็น เกี่ย วกั บ กำรพิจ ำรณำจำกคุ ณ ภำพผลงำนของ
นักศึกษำ อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกที่สุด (ค่ำเฉลีย่ 4.26 ส่วนเบีย่ งเบน
มำตรฐำน 9.26) นัก ศึก ษำมีร ะดับ ควำมคิดเห็น เกี่ย วกับ กำรสัง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษำในระหว่ำงทีท่ ำงำนร่วมกัน อยู่ในระดับเห็นด้วย
มำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลีย่ 4.66 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 8.50) และนักศึกษำมี
ระดับควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรให้ผรู้ ่วมงำนของนักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรประเมิน อยู่ ใ นระดับ เห็ น ด้ว ยมำกที่สุ ด (ค่ ำ เฉลี่ย 4.45 ส่ ว น
เบีย่ งเบนมำตรฐำน 10.09)
3.5) ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4)อภิ ปรายผล
ในกำรพัฒนำผูเ้ รียน ทักษะในกำรทำงำนกลุ่มมีควำมสำคัญที่
ควรส่งเสริมให้เกิดแก่ผเู้ รียนในด้ำนบทบำทผูน้ ำ บทบำทสมำชิกในกลุ่ม
กระบวนกำรทำงำนในกลุ่ม กำรเรียนกำรสอนโดยใช้กจิ กรรมกำรเรียนรู้
นั ้น ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งมีค วำมช ำนำญในกำรท ำงำนขัน้ พื้น ฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรูท้ ำงจิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำร เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทำงสติปัญญำ กระบวนกำรคิดขัน้ พื้น ฐำนและกำรคิด ขัน้ สูง กำรท ำ
รำยงำนเป็ นกำรส่งเสริมกำรทำงำนร่วมกันของผูเ้ รียน ซึง่ กำรรวมกลุ่มที่
มีประสิทธิภำพควรประกอบด้ว ยสมำชิก 4 – 5 คน โดยให้ทุกคนได้
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทัวถึ
่ งเพื่อรวบรวมแนวควำมคิดในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งได้หลำยแง่หลำยมุม [2]

สร้ ำ งเสริ ม ควำมสัม พัน ธ์ แ ละปรับ ปรุ ง กำรท ำงำนของกลุ่ ม ให้ ม ี
ประสิทธิภำพ
ทฤษฎีส ัม ฤทธิ์ผ ลของกลุ่ ม มีอ งค์ป ระกอบส ำคัญ 3 ประกำร
ได้แก่ กำรลงทุ นของสมำชิก สื่อ กลำงของกำรลงทุน สัมฤทธิผลของ
์
กลุ่ม [6]
ทฤษฎีการแลกเปลีย่ นพฤติกรรมเชื่อมโยงผูอ้ ่นื ควำมต้องกำร
ในกำรควบคุม และควำมต้องกำรของกลุ่ม เป็ นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมำชิก และกระบวนกำรของกลุ่ ม ซึ่ง จะก่ อ ให้เ กิด กำรรวมกลุ่ ม มี
องค์ประกอบสำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ ควำมต้องกำรเป็ นที่รกั ใคร่ของ
ผูอ้ ่นื

4.1) ความหมายของการทางานกลุ่ม
พฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ ม (Group working behaviors)
หมำยถึง กำรแสดงออกขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุ่มร่วมกันของกลุ่มบุคคล
ที่มคี วำมชำนำญในกำรทำงำน โดยทุกคนภำยในกลุ่ มมีวตั ถุ ประสงค์
เดียวกันและมีเป้ ำหมำยที่สอดคล้องต่อเนื่องกัน มีกระบวนกำรทำงำน
กลุ่มอย่ำงเป็ นระบบและมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน ส่งผลให้งำนกลุ่มออกมำ
ประสบผลส ำเร็จ อย่ ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ มีค วำมเข้ำ ใจพื้น ฐำนในกำร
ทำงำน โดยแต่ละคนรูบ้ ทบำทหน้ำทีข่ องตนเองและทำตำมหน้ำที่ของ
ตนเองให้ได้ผลสำเร็จ [2], [3]

4.4) รูปแบบการทางานเป็ นกลุ่ม
รูปแบบกำรทำงำนเป็ นกลุ่ม มี 3รูปแบบ ได้แก่ [7]รูปแบบที ่ 1
กลุ่มผูส้ งการ
ั ่ (Command group)หมำยถึง กลุ่มทีป่ ระกอบด้วย ผูจ้ ดั กำร
และผู้บริหำรระดับหัวหน้ำกับผู้ทำหน้ำที่รองลงมำมำรวมกันเป็ นกลุ่ม
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ส ัง่ งำนต่ ำ ง ๆ บำงทีอ ำจจะเรีย กกลุ่ ม ท ำงำนชนิ ด นี้ ว่ ำ
กองบัญชำกำร คณะกรรมกำรอำนวยกำรสภำหรือชื่ออื่น ๆ ตำมแต่จะ
เห็นสมควรรูปแบบที ่ 2คณะกรรมการ (Committee or task force)
บำงครัง้ เรียกว่ำ คณะทำงำนกลุ่ม แบบนี้ตงั ้ ขึน้ เพือ่ ทำกิจกรรมบำงอย่ำง
เฉพำะบำงครัง้ บำงครำว หรือเรียกว่ำ คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ เมื่อ
บรรลุ เป้ ำ หมำยแล้ว กลุ่ ม ก็ส ลำยตัว ไป และรูป แบบที ่ 3กลุ่ มอรูป นัย
(Informal group)หรือกลุ่มออกแบบ กลุ่มแบบไม่เป็ นทำงกำร บำงครัง้
เกิดขึ้นในองค์กำรไม่ว่ำจะเป็ นควำมจำเป็ นในเชิงบริหำรหรือไม่กต็ ำม
เช่น กลุ่มผูบ้ ริโภคอำหำรมังสวิรตั ิ กลุ่มนักสะสมแสตมป์ เป็ นต้น

4.2) หลักการและแนวคิ ดในการทางานกลุ่ม
กำรทำงำนกลุ่มควรคำนึงถึงหลักกำรทีส่ ำคัญ 2 ประกำร ได้แก่
กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกลุ่ม และกำรมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เพื่อน
ร่วมงำน[3], [4], [5]
กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกลุ่ม มีองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง3
ด้ำน ได้แก่ร่วมใจ (Heart)ได้แก่ กำรทีผ่ เู้ รียนมีมคี วำมรูส้ กึ ตัง้ ใจ เต็มใจ
มุง่ มันกำรปฏิ
่
บตั กิ จิ กรรมในกระบวนกำรเรียนรู้/กำรทำงำนกลุ่มร่วมคิด
(Head)กำรที่ผู้เรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมในกระบวนกำรเรียนรู้ /
กำรทำงำนของกลุ่ม มีกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ และสรุปสิง่ ทีเ่ รียนด้วย
ตนเอง และร่วมมือ (Hand)ได้แก่ กำรที่ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั หิ รือกระทำ
กิจกรรมด้ว ยตนเองหรือ มีก ำรอภิปรำย กำรแสดงควำมคิดเห็น ของ
ตนเองให้สมำชิกในกลุ่มได้รบั รู้

กลุ่มผูส้ งกำรและคณะกรรมกำร
ั่
คือ กลุ่มทีเ่ ป็ นทำงกำร เพรำะ
มีก ำรบริห ำรกลุ่ ม มีก ำรก ำหนดสมำชิก ภำพ และมีทิศ ทำงในกำร
ปฏิบตั งิ ำน มีเป้ ำหมำยของงำน ส่วนกลุ่มอรูปนัย เป็ นกลุ่มทีเ่ กิดขึน้ โดย
ปรำศจำกกระบวนกำรดำเนินงำนและระบบควบคุมมีกำรเกิดขึน้ คงอยู่
สลำยไปตำมงำนทีต่ อ้ งกำร กำหนดเวลำแน่นอนไม่ได้
5) ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจยั และกำรอภิปรำยผลกำรวิจยั เรื่องควำมคิดเห็น
ต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ จิตวิทยำมนุ ษย์และองค์กำรของ
นักศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์แบบญี่ป่ ุน ผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้

ส่วนกำรมีปฏิส มั พัน ธ์ท่ดี กี บั เพื่อนร่วมงำนนัน้ นับเป็ นปั จจัย
สำคัญทีจ่ ะทำให้งำนประสบควำมสำเร็จ ในระหว่ำงสมำชิกจะต้องร่วม
คิด ร่วมมือกันเพือ่ ให้งำนสำเร็จ
4.3) ทฤษฎี การทางานกลุ่ม
ผลกำรวิจยั พบควำมสอดคล้องกับทฤษฎีกำรทำงำนกลุ่ม หลำย
ทฤษฎี ดังนี้

คุณภำพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒแิ ละสำขำ/สำขำวิชำต่ำง ๆ
ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรูท้ ค่ี ณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กำหนดและต้อ งครอบคลุ ม อย่ ำงน้ อ ย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุ ณธรรม
จริย ธรรม2) ด้ ำ นควำมรู้ 3) ด้ ำ นทัก ษะทำงปั ญ ญำ4) ด้ ำ นทัก ษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบและ 5) ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ [8]

ทฤษฎี เ กีย่ วกับ กลุ่ ม สัม พัน ธ์ เ ป็ นกำรศึก ษำเรื่อ งรำวของ
ธรรมชำติของคน พฤติกรรมของคน ธรรมชำติของกลุ่ม ลักษณะกำร
รวมตัวของกลุ่ม องค์ประกอบสำคัญของกลุ่ม กระบวนกำรกลุ่ม แล้วนำ
ควำมรูท้ ไ่ี ด้ไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคน เพื่อ
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คณะกรรมกำรจัด กำรควำมรู้ คณะบริห ำรธุ ร กิจ สถำบัน
เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่น ได้จดั ทำเอกสำรเผยแพร่กำรผลิต บัณฑิตตำม
หลักกำร Monodzukuriคณะบริหำรธุรกิจสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ปี
กำรศึกษำ 2557 ขึน้ ซึง่ ได้อธิบำยเกีย่ วกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรูท้ งั ้ 5
ด้ำน ไว้ดงั นี้ [9]

[7]
[8]

[9]

1. ด้ำนคุณธรรม จริย ธรรม หมำยถึง กำรพัฒนำนิส ยั ในกำร
ประพฤติอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยควำมรับผิดชอบทัง้ ในส่วน
ตนและส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรปรับวิถีชวี ติ ในควำมขัดแย้งทำง
ค่ ำ นิ ย ม กำรพัฒ นำนิ ส ัย และกำรปฏิบ ัติต นตำมศีล ธรรมทัง้ ในเรื่อ ง
ส่วนตัวและสังคม
2. ด้ำนควำมรู้ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ กำรนึกคิด
และกำรนำเสนอข้อมูล กำรวิเครำะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักกำร
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
3. ด้ำ นทัก ษะทำงปั ญ ญำ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์ส ถำนกำรณ์ และใช้ค วำมรู้ค วำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำร
ทฤษฎีและกระบวนกำรต่ ำง ๆ ในกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ
เมือ่ ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ ทีไ่ ม่ได้คำดคิดมำก่อน
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรทำงำนเป็ นกลุ่ม กำรแสดงถึงภำวะผูน้ ำ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
รับผิดชอบในกำรเรียนรูข้ องตนเอง
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิคทำงคณิตศำสตร์และสถิตคิ วำมสำมำรถ
ในกำรสือ่ สำรทัง้ กำรพูด กำรเขียน และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6)เอกสารอ้างอิ ง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ ใช้เทคนิค ผสมผสาน ระหว่างการวิจยั เชิง ปริมาณ
และการวิจยั เชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพบริการ ความจงรักภักดีของการตรวจ เอ็ม .อาร์.ไอ. ของ
ผูใ้ ช้บริการ บริษทั สุราษฎร์ เอ็มอาร์ไอ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดี ของบริษทั สุราษฎร์ เอ็มอาร์ไอ (3)
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพบริการ ทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดี ของบริษทั สุราษฎร์
เอ็มอาร์ไอ (4) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพทีส่ อดคล้องกับปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและคุณภาพบริการของผูท้ รงคุณวุฒใิ นแวดวงสุขภาพ งานวิจยั
เชิงปริมาณ ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ ผูร้ บั บริการทีใ่ ช้บริการตรวจ เอ็ม .อาร์.ไอ
ตัง้ แต่เปิ ดให้บริการถึงตุลาคม พ.ศ. 2559 จานวน 384 ตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้
คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบปกติ งานวิจยั เชิงคุณภาพใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นแวดวงสุขภาพ6 ท่าน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า (1) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้าน
ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก คุณภาพบริการ พบว่าด้านการให้ความ
มันใจแก่
่
ผู้รบั บริการ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่ อ
ผูร้ บั บริการ ด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และด้าน
ความเป็ นรูปธรรมของการบริการอยู่ในระดับมาก ความจงรัก ภักดีอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด(2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อความจงรักภักดี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (3) คุณภาพบริการ ส่งผลต่อความจงรักภักดี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (4) จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า
ความคิดเห็นของผูใ้ ห้บริการส่วนใหญ่ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพบริการทุกด้าน ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของบริษัท สุราษฎร์
เอ็มอาร์ไอ
คาสาคัญ:ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด,คุณภาพบริการ,ความจงรักภักดี

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) บทนา
เหตุผ ลสาคัญที่รฐั บาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก (Medical Hub of the World) ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) ที่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจในภูมภิ าค แนวทางการพัฒนา สร้างความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้าน
สาธารณสุข ทัง้ บุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็ น
ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริก ารที่ย อมรับ ในระดับ สากล ประเทศไทยมี
นักท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพมากทีส่ ุดในโลกและสามารถเพิม่ มูลค่าจากการ
รักษาโรคให้ชาวต่างประเทศได้มากขึน้ ด้วยเทคโนโลยีทส่ี ูงขึน้ มีบริการ

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
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ที่ดีข้นึ ประเทศไทยจึงมีค วามได้เปรีย บทางด้านนี้ ส่ งผลให้ส ามารถ
พัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพได้มากขึ้น ปั จจุบนั สถานการณ์ของโลกมี
การเปลี่ย นแปลงในทางการแพทย์ถือ เป็ น ยุ ค ของการดู แ ลสุ ข ภาพ
รวมถึงเป้ าหมายของ Thailand 4.0 โมเดลความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
พัฒนา Aging Industry เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ เนื่องจากมนุ ษย์ยุค
ปั จจุบนั มีสุขภาพแข็งแรงขึน้ สืบเนื่องมาจากวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี
ที่ใ ช้ ใ นการรัก ษา และมีก ารพัฒ นาของเทคโนโลยีต่ า งๆ ในทาง
การแพทย์เ พื่อ ช่ ว ยรัก ษา ชะลอ ยับ ยัง้ ไม่ให้ป ระชากรเจ็บป่ วยหรือ
สามารถหาเหตุแห่งความเจ็บป่ วยได้ตงั ้ แต่ ระยะแรกเริ่ม โอกาสที่จะ
รัก ษาหายขาดและกลับ มาใช้ช ีว ิต ปกติเ หมือ นเดิม มีโ อกาสสู ง มาก
เครือ่ งมือวินิจฉัยทางการแพทย์จงึ เป็ นปั จจัยสาคัญในการช่วยตรวจโรค
และวินิจฉัยโรค รวมถึงมีบทบาทสาคัญในการรักษาโรคสมัยใหม่
เครือ่ งตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม อาร์ ไอ) ถือเป็ นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบนั ทีส่ าคัญทางการสร้างภาพวินิจฉัยทีม่ ี
ประโยชน์ เครื่อ งตรวจสนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า (เอ็ ม อาร์ ไอ) จะให้
ภาพตัดขวางสาหรับการวินิจฉัยพยาธิสภาพของเนื้ อ เยื่ออ่อ นรวมถึง
เส้นประสาท เส้นเอ็นและกระดูกอ่อนได้เป็ นอย่างดี จึงมีประโยชน์และมี
การใช้กนั อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
ชัน้ นาของประเทศไทย การตรวจด้วยเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม
อาร์ ไอ)มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงสาหรับผู้รบั บริการ เนื่ องจากไม่ม ี
ผลข้างเคียงทางรังสีท่เี ป็ นอัน ตราย เครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
(เอ็ม อาร์ ไอ) ได้มกี ารใช้งานมาแล้วกว่า 30 ปี ปั จจุบนั แต่ละปี มกี าร
ประมาณการใช้งานเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม อาร์ ไอ) ถึง
กว่า 20 ล้านครัง้ และตัวเลขนี้ มีมากขึ้นตามลาดับทุกปี (กระทรวง
สาธารณสุ ข . 2557)[1] โดยรายละเอี ย ดการกระจายของเครื่อ ง
เครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม อาร์ ไอ) ทีน่ ามาใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ของโลก จากการสารวจในปี 2527 ถึงปั จจุบนั พบว่ามีหน่ วย
บริการสาธารณสุขเริม่ มีการใช้งานเพิม่ มากขึน้ ประมาณการว่ามีการใช้
6,000 เครื่อง ทัวโลก
่
(Donal. 2004) [2] สถานการณ์ปัจจุบนั มีการเข้า
รับบริการเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในโรงพยาบาลเอกชนและจากโรงพยาบาลรัฐ
ชัน้ นา แต่เครือ่ งตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม อาร์ ไอ) เป็ นเครื่องมือ
ที่มรี าคาแพง จึงไม่สามารถจัดซื้อติดตัง้ ได้ทุกโรงพยาบาล และด้ว ย
สาเหตุน้ีเองการเข้ารับบริการนี้จงึ มีผรู้ บั บริการจานวนมาก เมื่อเทียบ
กับปริมาณจานวนเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม อาร์ ไอ) ที่
ติดตัง้ อยู่ส่งผลให้การใช้บริการใช้เวลานาน และไม่สามารถให้บริการได้
อย่ างทัวถึ
่ งจึงเป็ น เหตุ ให้ผู้ร บั บริการที่มกี าลังทรัพย์บางส่ ว นรวมถึง
โรงพยาบาลประจ าจัง หวัด ต่ า งๆ หัน มาเลือ กใช้บ ริการศูน ย์บริก าร
เฉพาะทางเครื่องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (เอ็ม อาร์ ไอ) ของเอกชน
อนึ่ ง เพื่อ ช่ ว ยแบ่ งเบาภาระทางราชการด้า นราคาเครื่อ งและในการ
จัดการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ ค่าต่อ
งบประมาณที่จ่ายไป จึงได้มกี ารจัดตัง้ ที่จงั หวัดสุ ร าษฎร์ธานีในนาม
บริษัท สุราษฎร์ เอ็มอาร์ไอ โดยให้บริการแพทย์ บุคคลทัวไป
่ ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเป็ นส่วนใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ มีอตั รา
คู่แข่งเป็ นโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ และศูนย์บริการเอกชนในเขตพื้นที่
ภาคใต้ แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจนี้เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก และการ
แข่ง ขัน เกิด ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว โดยต่ า งมุ่ง มันทางด้
่
า นให้บ ริก ารและ
คุณภาพบริการ โดยคานึงถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ใช้บริการรวมถึง

ทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของศูนย์บริการเอกชนทีเ่ พิง่ มีการเปิ ดตัว
เริ่ม ให้ค วามส าคัญ มาเป็ น อัน ดับ ต้ น ๆ เช่ น การจัด โปรโมชัน่ และ
แพ็คเกจราคาพิเศษแก่ผู้รบั บริการทุกกลุ่ ม การพัฒนาอาคารสถานที่
และสิง่ อานวยความสะดวก เพิม่ งบด้านพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น เพื่อให้
ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดเพือ่ การตัดสินใจเลือกใช้บริการในศูนย์บริการ
ของตนมากขึ้น และส่งผลในระยะยาวเรื่องความจงรักภักดี เพื่อสร้าง
ภาพลัก ษณ์ ท่ี น่ า สนใจขึ้น หากจะแบ่ ง รายละเอี ย ดตามลัก ษณะ
ผูด้ าเนินการทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน จะพบว่า มีการกระจายตาม
หน่ วยราชการต่างๆ และเอกชนส่งผลให้ทราบถึงอัตราคู่แข่งทีเ่ พิม่ ขึ้น
เพือ่ แย่งชิงโอกาสทางธุรกิจตรวจวินิจฉัยโรคในประเทศไทยดังแสดงใน
ภาพที่ 1.1
จานวนการนาเข้า MRI ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2531-2554
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ภาพที่ 1.1 จานวนการนาเข้าเครื่อง MRI ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2531-2554
ทีม่ า : สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2557)

ดังนัน้ ผู้ทาการวิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาปั จจัย ส่ วนบุค คลของ
ผูใ้ ช้บริการตรวจ เอ็ม อาร์ ไอ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (Kotler
and keller. 2009) [3]และคุณภาพบริการ (Parasuraman, Zeithaml and
Berry. 1985) [4]ทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดี (Parasuraman, Zeithaml
and Berry. 1996)[5]ของผู้ใช้บริการ การตรวจ เอ็ม อาร์ ไอ บริษทั สุ
ราษฎร์ พี.เอ็มอาร์ไอสาหรับข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์แก่
ผูร้ บั บริการเป็ นอย่างแรก เพื่อได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพตามเป้ าประสงค์
และเพื่อ ให้ฝ่ ายที่เกี่ย วข้อ งได้น าผลไปใช้ในการพัฒนาด้านคุ ณภาพ
บริการ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและปรับปรุงการดาเนินงานของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ เพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการตรวจ
วินิจฉัยสุขภาพเป็ นทีม่ าของการศึกษา ตัวแปรในงานวิจยั ครัง้ นี้
2) วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึกษาปั จจัย ส่ว นประสมทางการตลาดและคุ ณภาพ
บริการการตรวจเอ็มอาร์ไ อและความจงรักภักดีข องผู้ใช้บริการของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ
2.เพื่อ วิเ คราะห์ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ ง ผลต่ อ
ความจงรักภักดีของบริษทั สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ
3.เพื่อวิเคราะห์คุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ
4.เพื่อ ศึก ษาข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพที่ส อดคล้อ งกับ ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการของผู้ทรงคุ ณวุฒใิ นแวดวง
สุขภาพและผูบ้ ริหารเครือพี.ซี. อิมเมจจิง้ เซ็นเตอร์จากัด
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Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วัตถุประสงค์ขอ้
ที่ 2 และข้อ ที่ 3 วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิติถ ดถอยพหุ แ บบปกติ
(Multiple Regression Analysis)
2. งานวิจ ัย เชิงคุ ณภาพใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth
Interview) เพือ่ ได้โครงสร้างและแนวคิดใหม่ๆสนับสนุ นผลงานวิจยั โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูร้ ่วมสนทนากลุ่ม
ส่วนที่ 2 ด้านการตลาดด้านความจงรักภักดีในมุมมองของผู้
ถูกสัมภาษณ์
ส่วนที่ 3 ด้านคุณภาพบริการด้านความจงรักภักดีในมุมมอง
ของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis)

3) ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหาเลือกศึกษาเฉพาะศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด4P และใช้ตวั แบบวัดคุณภาพบริการ5ด้านได้แก่ความเชื่อถือ
และไว้วางใจการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการและการตอบสนองต่อผู้รบั บริการ
เป็ น ตัว แปรอิส ระโดยมีค วามจงรักภักดีท่มี รี ายละเอีย ดการวัด 2ด้า น
ได้แก่ความจงรักภักดีดา้ นทัศนคติและด้านพฤติกรรมเป็ นตัวแปรตาม
ขอบเขตประชากรและพื้นทีศ่ กึ ษาผูร้ บั บริการตรวจเอ็มอาร์ไอ
ของบริษัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอตัง้ แต่เปิ ดบริการจนถึงเดือนตุลาคมปี
พ.ศ.2559จ านวน18,926ราย (บริษัท สุ ร าษฎร์ เ อ็ ม อาร์ ไอ. 2559)
[6]เลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ เี ปิ ดตารางสาเร็จของ (Krejcie
and Morgan. 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ376รายและเพื่อ
ป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์จงึ ได้
ทาการสารองแบบสอบถามเพิม่ รวมใช้แบบสอบถามในกลุ่ มตัว อย่าง
384ชุดและในงานวิจยั เชิงคุณภาพทาการวิจยั กับกลุ่มประชากรโดยใช้
วิธีการสุ่ มตัว อย่ างแบบเจาะจงจานวน6ท่านเป็ น ผู้บ ริห ารแผนกรัง สี
วินิ จ ฉัย หน่ ว ยงานเอกชนจ านวน3ท่ า นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิด้ า นรัง สีแ ละ
บริห ารธุ ร กิจ 1ท่ า นรัง สีแ พทย์ จ านวน1ท่ า นและผู้บ ริห ารเครือ พี . ซี .
อิมเมจจิง้ จากัดจานวน1ท่าน
ใช้ระยะเวลาช่วงเดือนสิงหาคมพ.ศ.2559 - เดือนตุลาคมพ.ศ.2559

5) ผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
1. ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการการตรวจเอ็มอาร์ไ อและความจงรักภักดีข องผู้ใช้บริการของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ
1.1 ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั สุ
ราษฎร์ เอ็ม อาร์ ไอพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด( =4.37) ส่วนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
แล ะ ด้ า น ก า ร ส่ งเ ส ริ ม กา ร ต ล าด อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ม า ก ( =4.15)
( =3.95)( =3.64)ตามลาดับ
1.2 ผลการศึกษาคุณภาพบริการบริษทั สุราษฎร์ เอ็ม อาร์ ไอ
พบว่า ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจ ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ
ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการด้านการรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( =4.28) ( =4.34) ( =4.26)
( =4.25) ตามล าดับ และด้านความเป็ น รูปธรรมของการบริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.19)
1.3 ผลการศึกษาความจงรักภักดีของบริษทั สุราษฎร์ เอ็ม อาร์
ไอพบว่า ด้านพฤติกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( =4.26)
และด้านทัศนคติภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด( =4.30)
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของบริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ
2.1 พบว่า เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้ น ปั จจั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามความจงรักภักดีของบริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์
ไออย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.05 โดยมีค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.162 - 0.388 ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ
ของปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อ ความจงรัก ภักดีข อง
บริษัทสุ ร าษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ส่ ง ผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข องบริษัท สุ ร าษฎร์ เอ็ ม อาร์ ไออย่ า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีค่ า พยากรณ์ คือ ความจงรัก ภัก ดี
โดยรวม = 2.361 + 0.303 (ผลิตภัณฑ์และบริการ) + 0.076 (ราคา) +
0.043 (ช่องทางการจัดจาหน่าย) + 0.030 (ส่งเสริมการตลาด)จึงยอมรับ
สมมติฐาน

4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. การวิจ ัย เชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ บั บริการทีใ่ ช้
บริการตรวจเอ็มอาร์ไอของบริษัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอได้แก่เพศอายุ
ระดับการศึกษาและรายได้จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
การตรวจเอ็มอาร์ไอของบริษัทสุร าษฎร์เอ็ม อาร์ ไอได้แก่ปัจจัยส่ว น
ประสมทางการตลาดเช่นผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจาหน่ ายการ
ส่งเสริมการตลาดจานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับคุณภาพบริการโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ความเชื่อถือและไว้วางใจการให้ความมันใจแก่
่
ผู้รบั บริการ
ความเป็ น รูปธรรมของการบริการการรู้จกั และเข้าใจผู้ร บั บริการการ
ตอบสนองต่อผูร้ บั บริการจานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ย วกับความจงรักภักดีแบ่งได้ 2 ด้าน
ดังนี้ความภักดีดา้ นทัศนคติความภักดีดา้ นพฤติกรรมจานวน 7 ข้อ
นาฉบับร่างของแบบสอบถามไปทดสอบหาความเทีย่ งตรงของ
เครื่องมือตามเนื้อหาด้วยวิธกี ารหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และ
นาแบบสอบถามที่ได้มาทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่ส มบูร ณ์ โ ดยใช้สู ต รสัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟ่ าของครอนบัค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
เท่ ากับ 0.945 ซึ่ง ถือ ว่ าแบบสอบถามฉบับ นี้ม ีค วามเชื่อ ถือ ได้แ ละ
สามารถนาไปเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
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3. เพือ่ วิเคราะห์คุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ
3.1 เมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
ปั จจัยคุณภาพบริการในแต่ละด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
ความจงรักภักดีของบริษัทสุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไออย่างมีนัย สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ0.05โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่าง0.177 - 0.640
ผลการวิเ คราะห์ถ ดถอยแบบพหุ คูณของคุ ณ ภาพบริก ารที่ส่ งผลต่ อ
ความจงรักภักดีของบริษทั สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอพบว่า ปั จจัยคุณภาพ
บริการส่งผลกับความจงรักภักดีของบริษทั สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไออย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี0.05 โดยมีค่าพยากรณ์ คือ ความจงรักภักดี =
1.604 + 0.186 (ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ) + 0.013 (ความ
เชื่อถือและไว้วางใจ) + 0.024 (ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ) + 0.194
(การตอบสนองแก่ผรู้ บั บริการ) + 0.214 (การรูจ้ กั และเข้าใจผูร้ บั บริการ)
จึงยอมรับสมมติฐาน

สามารถให้บริการได้ห ลากหลายเครื่องมือและอุ ปกรณ์ ต่ างๆมีค วาม
ทันสมัยซึง่ สอดคล้องกับ (สุนีย์ โพธิเจริ
์ ญ. 2553)[7]ทีท่ างานวิจยั
เรื่อ งการสื่อ สารการตลาดของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครกล่าวว่าการสื่อสารการตลาดทีค่ วรให้ความสาคัญคือ
ด้านผลิตภัณฑ์เช่นการให้การบริการทีห่ ลากหลายโดยมีแพทย์เฉพาะ
ทางประจาอยู่หลายๆแขนงรวมถึงเครื่องมือทีท่ นั สมัยจะส่งผลต่อการ
เจริญ เติ บ โตและใช้บ ริก ารที่ม ากขึ้น ด้ า นราคาผู้ใ ช้ บ ริก ารที่ต อบ
แบบสอบถามมุ่งไปที่ประเด็นมีการแสดงราคาการให้บริการที่ชดั เจน
สอดคล้องกับ (ธนกฤตาวรรัตน์โภคา. 2553) [8] กล่าวว่าการกาหนด
ราคาการให้บริการมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและ
ง่ายต่อการจาแนกระดับบริการทีต่ ่างกันราคาเป็ นองค์ประกอบทีม่ คี วาม
จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อส่วนประสมทางการตลาดเพราะราคาเป็ นตัวประกอบ
ที่ท าให้ธุ ร กิจ มีร ายได้ก ารก าหนดราคาเป็ น การก าหนดกลุ่ ม ลูก ค้า
เป้ าหมาย ด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยประเด็นสาคัญได้แก่ ช่องทางการติดต่อทีส่ ะดวกสบายซึ่ง
สอดคล้องกับ (Parasuraman, Zeithaml and Berry. 1988) [9]กล่าว
ว่าการเข้าถึงลูกค้าหรือผูร้ บั บริการและการบริการที่มองแก่ลูกค้าต้อง
อานวยความสะดวกในด้านเวลาสถานทีไ่ ม่ให้ผรู้ บั บริการต้องคอยนาน
ทาเลต้องเหมาะสมสะดวกสบาย ด้านการส่งเสริ มการตลาดมีความ
คิด เห็น โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มากโดยประเด็น ส าคัญ คือ การรับ รู้ส่ือ
โฆษณาจากนิต ยสารสุ ขภาพ สอดคล้อ งกับงานวิจยั (ศิร ิกุล กานดา.
2552) [10] ได้ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดของธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนส าหรับ ผู้ใ ช้บ ริก ารต่ า งชาติ
กรณีศ ึก ษาจัง หวัด ภูเ ก็ต กล่ า วว่า สื่อ สิ่งพิมพ์ม ีค วามส าคัญมากที่สุ ด
จาพวกนิตยสารแผ่นพับโดยเป็ นการอธิบายและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ของโรงพยาบาลแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติได้ดี
ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผ้รู บั บริ การผูต้ อบแบบสอบถาม
คิด เห็น ว่ า มีผ ลอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด อัน ดับ แรกโดยเน้ น การท าให้
ผูร้ บั บริการรู้สกึ มันใจเป็
่
นประเด็นสาคัญสอดคล้องกับ(เกศสุดาเหมทา
นนท์ .2552) [11] ทีท่ าการวิจยั เรื่องคุณภาพบริการของสถานีอนามัย
ตามความคาดหวัง และการรับ รู้ข องผู้ร บั บริการและมีผ ลการวิจยั ว่ า
คุณภาพการบริการทีผ่ รู้ บั บริการความหวังในภาพรวมมากทีส่ ุดคือด้าน
การให้ความมันใจแก่
่
ผู้รบั บริการส่วนด้านความเชื่อถือไว้วางใจผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
เป็ นอันดับสองและมุ่งประเด็นไปที่ขนั ้ ตอนการบริการปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
ไม่ผดิ พลาดสอดคล้องกับงานวิจยั (ประภาสสงบุตร. 2551) [12]กล่าว
ว่าด้านความน่ าเชื่อ ถือ และไว้ว างอยู่ในระดับมากที่สุดในสายตาของ
ผูร้ บั บริการโดยจะคานึงถึงการบริการทีไ่ ม่ผดิ พลาดถูกต้องและครบถ้วน
ด้านการตอบสนองต่อผู้รบั บริ การเป็ นด้านทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมากที่สุ ดเป็ น อัน ดับที่ส ามและมุ่งไปที่ประเด็น เจ้าหน้ าที่
ให้บริการอย่ างรวดเร็ว เป็ นประเด็น หลักสอดคล้องกับ (สุภ ทั ราทรัพ ย์
นภาพร. 2550) [13] ทีพ่ บว่าความคาดหวังคุณภาพบริก ารพยาบาล
ของผู้ ป่ วยโดยรวมและจ าแนกเป็ นรายด้ า นมากที่สุ ด คือ ด้า นการ
ตอบสนองต่ อ ผู้ใ ช้บ ริก ารข้อ ที่ผู้ป่ วยคาดหวัง มากที่สุ ด คือ บริก ารที่
รวดเร็วทันทีหลังจากผูป้ ่ วยเข้ามาในหอผูป้ ่ วย ด้านการรู้จกั และเข้าใจ
ผู้รบั บริ การมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุดเป็ นอันดับที่ส่ี
โดยประเด็นสาคัญทีม่ ุ่งไปคือเจ้าหน้าทีเ่ อาใจใส่ผรู้ บั บริการสอดคล้อง

5) ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
4. เพื่อศึกษาข้อ มูลเชิงคุ ณภาพที่ส อดคล้อ งกับปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการของผู้ทรงคุ ณวุฒใิ นแวดวง
สุขภาพและผูบ้ ริหารเครือพี.ซี. อิมเมจจิง้ เซ็นเตอร์จากัด
4.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ท้ รงคุณวุฒทิ ใ่ี ห้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึกมีดงั นี้เป็ นเพศหญิง 3 ท่านเพศชาย3 ท่านอายุอยู่
ระหว่าง28 - 36 ปี ตาแหน่ งงานผูบ้ ริหารแผนกรังสีวนิ ิจฉัยหน่ วยงาน
เอกชนจานวน3 ท่านผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นรังสีและบริหารธุรกิจ 1 ท่านรังสี
แพทย์ทม่ี ปี ระสบการณ์จานวน1 ท่านและผูบ้ ริหารเครือพี.ซี. อิมเมจจิ้ง
จากัดจานวน1 ท่านการศึกษาระดับปริญญาตรี4 ท่านสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี2 ท่าน
4.2 ด้านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความเห็นตรงกันว่า
ทัง้ 4 ด้านอันได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการด้านราคาด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดมีความจาเป็ นทุกข้อสาหรับธุรกิจ
บริการทางสุ ขภาพแต่จะส่ งผลในระดับที่ต่ างกัน ออกไปตามการรับรู้
ท่านผู้ทรงคุณวุฒมิ องว่าการผสมทีล่ งตัวของทัง้ 4 ด้านจะเป็ นเหตุผล
หลักที่ท าให้ผู้ใ ช้บ ริการเกิดการรับรู้แ ละพูดถึงศูน ย์บ ริการนี้ ใ นแง่ท่ี
อยากจะกลับมาใช้บริการอีกแสดงถึงความจงรักภักดี
4.3 ด้านคุณภาพบริการมีความเห็นตรงกันด้านการให้ความ
มันใจแก่
่
ผู้ร บั บริการมีความสาคัญมากที่สุดในสายตาของผู้ให้บริการ
เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
ผรู้ บั บริการว่าเราจะให้บริการทีถ่ ูกต้องและ
คุ้มครองชีว ิต เขาได้แ ก้ปัญหาได้ไ ม่มขี ้อ ผิดพลาดล าดับรองลงมาให้
ความเห็นตรงกันในเรื่อ งของความเชื่อถือและไว้วางใจว่าจะได้รบั ผล
วินิจฉัยที่ถูกต้องในมุมมองของผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรทาง
การแพทย์มกั จะต้องมองเรือ่ งพวกนี้เป็ นหลักเพือ่ สร้างความจงรักภักดี
6) อภิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพ
บริการการตรวจเอ็มอาร์ไ อและความจงรักภักดีข องผู้ใช้บริการของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ
ปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ผู้ใช้บริการมีค วามคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ดที่ด้านผลิ ตภัณฑ์และบริ การซึ่งได้แก่
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กับ (จิตติมาธีรพันธุ์เสถียร. 2550) [14] ทีท่ าการวิจยั เรื่องการศึกษา
คุ ณ ภาพบริก ารแผนกผู้ป่ วยนอกโรงพยาบาลบ้า นแพ้ว (องค์ ก าร
มหาชน) และมีผลการวิจยั คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกในมุมมอง
ของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริการมีระดับความคาดหวังต่อบริการสูง
กว่าระดับการรับรู้ต่ อบริการทัง้ 8ด้านโดยความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความคาดหวังและระดับการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการเป็ นด้านการ
รู้จกั และเข้าใจผู้ร ับบริการเน้ น ไปที่ด้านอัธยาศัย ไมตรีพูดจาไพเราะ
แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผูร้ บั บริการด้านความเป็ นรูปธรรมของ
การบริ การโดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
มากและเน้นความสาคัญระดับมากทีส่ ุดในประเด็นเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
แต่งกายสะอาดเรียบร้อยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ(อัปสรหมอมูล.
2552) [15] ที่ทาการวิจยั เรื่องอิทธิพลของกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณ ภาพบริการที่มผี ลต่ อ การตัดสิน ใจใช้บริก ารธุร กิจ
คลินิ ก เสริม ความงามของผู้ใ ช้บ ริก ารในอ าเภอเมือ งจัง หวัด ล าปาง
ผลการวิจยั พบว่าด้านคุณภาพบริการมีความคิดเห็นอยู่ในโดยรวมระดับ
มากโดยประเด็น ส าคัญ เน้ น ไปที่รู ป ธรรมการบริก ารที่ผู้ใ ช้บ ริก าร
มองเห็นเช่นเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของเสื้อผ้าและสีประจาคลินิก
รวมถึงเครือ่ งมือในการรักษามีความปลอดภัยและได้รบั มาตรฐาน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดี
ของบริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณพบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมมีผ ลต่ อ ความจงรัก ภักดี เนื่อ งจากการรับรู้ถึง
ผลิต ภัณ ฑ์ แ ละการบริก ารผ่ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยที่ดีร าคา
สมเหตุ ส มผลและแหล่ งข้อ มูล ชัดเจนเข้าถึงง่ายจะส่ งผลต่ อ ความพึง
พอใจในบริการลาดับต่ อ ไปคือ การใช้บริการซ้ าซึ่งเกิดจากการได้ร บั
ความพอใจอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุดาพรสาวม่วง
และมงคลกลิน่ กระจาย. 2551) [16] ทีไ่ ด้ทาการวิจยั ความจงรักภักดี
ของลูกค้าชาวไทยพบว่าความจงรักภักดีของลูกค้ามีพฒ
ั นาการมาจาก
ขัน้ ที่1 การรับรูใ้ นตัวสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการ
มองเห็นขัน้ ที2่ การเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าขัน้ ที่3 มีการบอกต่อ
ขัน้ ที่4 การใช้บริการซ้ าซึ่งมักเมื่อ ลูกค้าได้ร บั ความพึงพอใจอย่ าง
ต่อเนื่องความพอใจเพียงครัง้ เดียวอาจยังไม่นาไปสู่ความจงรักภักดีกไ็ ด้
ลูกค้าในยุคปั จจุบนั เอาใจยากพร้อมเปลีย่ นแปลงไปใช้บริการในสถานที่
ทีเ่ กิดความพึงพอใจเสมอกลยุทธ์การตลาดจึงส่งผลและมีอทิ ธิพลสาคัญ
ต่อความจงรักภักดีในตัวกิจการ ของลูกค้าและผูใ้ ช้บริการ
3.เพื่อวิเคราะห์คุณภาพบริการทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของ
บริษทั สุราษฎร์เอ็มอาร์ไอ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู พบว่า คุณภาพบริการมีผล
ต่ อ ความจงรักภัก ดีข องบริษัท สุ ร าษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ สอดคล้อ งกับ
โมเดลกลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดีของ (วรพลวังฆนานนท์และสุดา
พรสาวม่วง. 2555) [17]ทีก่ ล่าวว่าความจงรักภักดีเกิดจาก2 ปั จจัยคือ
การสร้างพื้นฐานความจงรักภักดีได้แก่แบ่งส่วนตลาดที่เหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองต่อผู้รบั บริการเลือกดูแลลูกค้าที่เหมาะสมเพื่อแสดงออกถึง
ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ นาส่งสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพปั จจัยที่2
คือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้แก่บรู ณาการช่องทางการสือ่ สารแสดงให้
เห็นถึงความเป็ นรูปธรรมของบริการสร้างมูล ค่าเพิม่ ทัง้ แก่บริษัทและ
ลูก ค้า พัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารลูก ค้า เพื่อ ให้เ กิด ความเชื่อ ถือ และ

ไว้วางใจ และบริห ารสารสนเทศอย่ างมีประสิทธิภ าพเพราะคุ ณภาพ
บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการ
7) ข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั นี้
จากผลการวิจยั ข้างต้น ทาให้ทราบถึงความจงรัก ภัก ดีท งั ้ 2
ด้านของผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านใดและคุณภาพบริการด้านใดทีม่ ผี ลมากทีส่ ุดทีท่ าให้ผรู้ บั บริการพูด
ถึงศูน ย์บริการของบริษัทสุ ร าษฎร์เอ็ม อาร์ ไอในแง่ดีส อดคล้อ งกับ
ปั จจัยด้านใดตามลาดับและผูร้ บั บริการพบว่าศูนย์บริการนี้ตรงกับความ
ต้อ งการสอดคล้อ งกับ กลยุ ทธ์ใดสามารถสรุป ข้อ เสนอแนะเพื่อ ที่จ ะ
สามารถนาไปวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ
1.ผูป้ ระกอบการควรมุ่งพัฒนาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ กว่าเดิมทีต่ ้องให้ความสาคัญมากทีส่ ุด
ควรจะเป็ นด้านการส่งเสริมการตลาดควรพัฒนาด้านสื่ออินเตอร์เน็ตให้
เข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้บริการมากกว่านี้เพราะจากการวิจยั คะแนนอยู่ในระดับ
น้ อ ยกว่ าด้า นอื่น ๆเนื่ อ งจากปั จ จุ บนั สถานการณ์ ก ารแข่ง ขัน รุ น แรง
เจ้าของธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องควรมีการแสวงหาช่องทางที่ทาให้ลูกค้า
หรือผูร้ บั บริการรับรูแ้ ละประทับใจเพื่อ ให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ขึ้น เพราะธุร กิจบริการด้านสุข ภาพเป็ นธุร กิจที่มกี ารเติบโตแบบก้าว
กระโดด
2. ด้านคุณภาพบริการเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับทุกศูนย์บริการที่
ควรจะมีสาหรับบริษทั สุราษฎร์เอ็ม อาร์ ไอควรเน้นและพัฒนาทุกด้าน
แต่ ท่คี วรให้ค วามส าคัญมากที่สุ ดในด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการเพราะผูใ้ ช้บริการให้ความสาคัญต่อความจงรักภักดีในระดับน้อย
กว่ า ด้า นอื่น ๆผู้ป ระกอบการควรพัฒ นาเครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ ใ ห้ม ีก าร
อัพเดตทันเทคโนโลยีใหม่ๆอย่ างสม่าเสมอเพื่อเพิม่ การมองเห็น และ
ความเชื่อ มันในสายตาผู
่
้ร บั บริการด้านการตกแต่ ส ถานที่ให้ส ะอาด
เหมาะสมกับเป็ นศูนย์บริการทางการแพทย์กเ็ ป็ นเรื่องทีส่ าคัญเพื่อสร้าง
ความประทับใจและดึงดูดใจลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการให้เกิดการบอกต่อซึ่ง
แสดงถึงความจงรักภักดีในทางธุรกิจ
8) ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
1. ควรทาการศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับความ
จงรักภักดีในบริการเพื่อ จะได้ทราบนอกเหนือจากปั จจัย ส่ วนประสม
การตลาดคุณภาพบริการแล้วยังมีปัจจัยใดบ้างทีม่ ผี ลต่อการกลับมาใช้
ใหม่และการพูดถึงต่อไปเช่นปั จจัยด้านเศรษฐกิจปั จจัยด้านเทคโนโลยี
หรือปั จจัยด้านการเมืองเป็ นต้น
2. ควรทาการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของบริษทั
สุร าษฎร์เอ็ม อาร์ ไอ โดยมุ่งไปที่ปัจจัย ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเจาะลึก
ข้อ มูล ทัง้ เชิง ความต้ อ งการและความคาดหวัง ของผู้ร ับ บริก ารและ
สามารถนาไปปรับเป็ นปั จจัยส่วนประสมการตลาดได้อย่างตรงประเด็น
ที่สุ ด เพราะปั จ จุบ ัน วิว ัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ม ีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมของผูร้ บั บริการได้รวดเร็ว
เช่นกันดังนัน้ การศึกษาข้อมูลแบบเจาะลึกจะมีผลให้ปรับกลยุทธ์ได้ตรง
กับความต้อการอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การท าวิจยั ครัง้ นี้ มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อศึก ษาการรับ รู้รูป แบบ และ
กระบวนการสื่อสารภายในองค์ก รที่ม ีผลต่ อประสิทธิภ าพการสื่อสารของ
บุคลากรสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
การสื่อสารภายในองค์กร ให้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
โดยวิธีก ารเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยแบบสอบถาม กับ บุ ค ลากรที่เ ป็ น ข้า ราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ใช้วธิ กี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบชัน้ ภูม ิ แบ่งตามหน่ วยงาน และตาแหน่ งงาน จานวน 132 คน
สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ คือ ความถี่ ค่ า ร้อยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ Simple Linear Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ช่วงอายุ 36 45 ปี ตาแหน่ งข้าราชการ การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ การ
ทางานช่วง16 – 20 ปี และ 21 ปี ขน้ึ ไป ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
รูปแบบการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
มีค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 60.4 และกระบวนการสื่อสารมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ ์
การพยากรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 48.4
คาสาคัญ: กระบวนการสื่อสาร, รูปแบบการสื่อสาร, ประสิทธิภาพการสื่อสาร

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) บทนา
ปั จจุบนั ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน เป็ นยุคทีส่ ่อื สังคมออนไลน์เข้า
สู่ความเฟื่ องฟู กับจานวนผูบ้ ริโภคทีห่ ลังไหลเข้
่
าไปเสพ ในมุมกลับกันสื่อหลัก
ทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ กลับก้าวสู่ยุคถดถอยทีน่ ับวันมีแต่คนเสพ
สื่อน้ อยลง ซึ่ง ปรากฏการณ์ ด ังกล่ าวเป็ น ผลจากการพัฒ นาเทคโนโลยีการ
สื่อสารทีย่ ่อโลกแทบจะทุกอย่างไว้บนสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว การพัฒนา
ประเทศก็มงุ่ เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็ นตัวขับเคลื่อน เป็ นการ
ก้า วเข้า สุ่ ยุ ค พัฒ นาประเทศไทย 4.0 หรือ “เศรษฐกิจที่ข บั เคลื่อ นด้ ว ย
นวัตกรรม” ด้วยเช่นกัน [1] ทาให้เราเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทีต่ ้องการหรือทาให้
เราส่ง ข่าวสารให้กบั ผู้อ่นื ได้อย่า งรวดเร็ว เพื่อให้ก้า วทันข้อมูล ข่าวสารนัน้
ทุกองค์กรจึงต้องให้ความสาคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารมากขึน้ การทีจ่ ะ
ทาให้ได้มาซึง่ ข่าวสารจาเป็ นต้องใช้การติดต่อสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เชื่อถือได้และเป็ นประโยชน์ การสื่อสารในองค์กรมี
ความส าคัญ ทัง้ องค์ก รภาครัฐ และภาคธุร กิจ การติด ต่ อสื่อสารที่ดีม ีค วาม
ต่อเนื่องและรวดเร็ว นับ เป็ นกุ ญแจสาคัญ ที่จะส่ งผลให้การปฏิบ ัติง านตาม
นโยบายเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกัน ช่ว ยสร้า งความเข้า ใจในนโยบายของ
ผูบ้ ริหาร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงบทบาท
ของตนในองค์กร [2] ถ้าการสื่อสารที่เกิดขึน้ มีความถูกต้องและเป็ นไปใน

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.
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ทิศทางเดียวกัน บุคลากรจะได้รบั ข้อมูลการเรียนรู้ /การสื่อสารในสัดส่วนที่
เหมาะสม พอดีและเพียงพอต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง ซึ่ง
ทาให้เ กิด ความสม่ า เสมอ ชัด เจน ถู ก ต้ อ ง และเข้า ใจในทิศทางเดีย วกัน
ก่อให้เกิดความเชื่อใจและสร้างแรงบันดาลใจทีด่ ใี นการทางานเพื่อองค์กร ที่
สาคัญที่สุด ยังทาให้เกิดประสบการณ์ร่วมกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน การสื่อสารภายในองค์ก รที่ม ีรูป แบบการสื่อสารและกระบวนการ
สื่อ สารชัด เจนถือ ว่ า เป็ น สิ่ง ส าคัญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ส าหรับ การด าเนิ น
กิจ กรรมต่ า ง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น ภายในองค์ ก รเพื่อ ให้เ กิ ด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลในทางบวกรวมถึงภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อองค์กรด้วย [3]
การสื่อ สารขององค์ก รภาครัฐ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การสื่อสารแบบเป็ น
ทางการ (Formal Communication) ในรูป แบบการสื่อสารจากบนลงล่ า ง
(Downward Communication) คื อ การสื่ อ สารจากผู้ บ ัง คั บ บัญ ชาไปสู่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั งิ าน โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารในรูปแบบของหนังสือสังการ
่ หนังสือเวียน การประชุม การปิ ด
ประกาศ และเสียงตามสาย และการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal
Communication) ผู้บริหารใช้การสื่อสารด้วยวาจากับบุคลากรโดยตรง เช่น
ส่งไลน์ (Line) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ในเรื่องการสังการมอบหมายหน้
่
าที่
โดยที่ ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บั ญ ชาสามารถรายงานผลการด าเนิ น งานกลับ ไปยั ง
ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ 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]
ดังนัน้ การสื่อสารภายในองค์กร เป็ นยุ ทธศาสตร์สาคัญ ที่จะทาให้
สมาชิกในองค์กรมีความสุขในการทางาน ซึ่งความสาเร็จในการดาเนินงาน
ขององค์กรสามารถวัดได้จากคุณภาพของการสื่อสารภายในองค์กร กล่าวคือ
ประสิทธิภาพของการทางานจะมีสูงขึน้ ถ้าการสื่อสารภายในองค์กรเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันหากการสื่อสารภายในองค์กรเต็มไปด้วย
อุปสรรคและปั ญหาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพและคุณภาพผลงานขององค์กร

จะลดต่ าลงอย่ า งมาก ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรโดยการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรเพื่อความสาเร็จในการดาเนินงาน [5]
จะเห็นได้ว่าจากความก้าวหน้าของยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และ
ความส าคัญ ของการสื่อ สารดัง กล่ า วข้า งต้ น ท าให้ส่ ื อ หลัก รวมถึง สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต้องหันมาทบทวนบทบาทของตัวเอง เพื่อ
ปรับตัว ให้ทนั กับยุคเทคโนโลยี และกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บ ริโ ภค ว่ า จะท าอย่ า งไรให้ส่ ือ หลัก เป็ น สื่อ ที่ม ีคุ ณ ค่ า น่ า เชื่อ ถือศรัท ธา
มากกว่ า สื่ออื่น ๆ ในการตรวจสอบ การค้ น หาความจริง ของการให้ค วาม
กระจ่างต่อสังคม มีความรับผิดชอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบแทนสังคม และให้
ข้อเท็จจริง
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นบุคลากรของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่อสาร
ภายในองค์กร จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารและ
กระบวนการสื่อสารภายในของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ หากบุคลากรสามารถรับรูแ้ ละเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ก่อนทีจ่ ะนาเสนอผ่านรูปแบบต่างๆ ตามภารกิจ
อาทิ รายการวิทยุ ข่าว สปอตและสารคดี นัน้ จะส่งผลให้บุคลากรทางานอย่าง
มี ค วามสุ ข ประชาชนเชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากยิง่ ขึน้

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาการรับรูร้ ปู แบบการสื่อสารและกระบวนการสื่อสาร ภายใน
องค์กรทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของบุคลากร สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

3) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร
[6]
การสื่อสารจากบนลงล่าง
การสื่อสารจากล่างขึน้ บน
การสื่อสารตามแนวนอน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร
[9]

กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
[7], [8]

แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารภายในทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ อ้ มูลของบุคลากร
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

4) สมมติ ฐานของการวิ จยั

2. กระบวนการสื่อสารมีผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของ
บุคลากรสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

1. รูปแบบการสื่อสาร มีผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในของ
บุคลากรสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
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5) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั

การวิจยั เชิงปริมาณ โดยวิธกี ารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กับ
บุคลากรที่เ ป็ นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูก จ้างประจา ในสัง กัดสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย ส่ ว นกลาง (กรุ ง เทพมหานคร)
ประกอบด้ว ย 10 หน่ วยงาน รวมจานวน 132 คน ซึ่ง ทราบจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างทีแ่ น่นอน ได้ใช้สูตรทราบจานวนประชากรของ Krejcie and Morgan
(1970) [13] ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดระดับความ
เชื่อมันที
่ ่ 95% คิดขนาดค่าความคลาดเคลื่อน (e) ที่ 5% สามารถคานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรดังกล่าวได้ดงั นี้

ผู้วิจยั คาดหวัง ว่ า ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ จ ะใช้เ ป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุง กระบวนการสื่อสารและช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสาร ภายในของ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าใจข้อมูลใน
ทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กับผูป้ ฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้

6) แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร
1.1) รูปแบบการสือ่ สารในองค์กร

n =

โครงสร้างของการสื่อสารในองค์กรมี 3 แบบ ได้แก่ (1) การสื่อสาร
แบบเป็ นทางการ หมายถึง ระบบการสื่อสารทีก่ าหนดไว้โดยฝ่ ายบริหาร ซึ่ง
ระบุถงึ รูปแบบการสื่อสารทีเ่ กิดขึน้ (2) การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ เกิดขึน้
จากความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่อื สารหรือสอดคล้องกับความสนใจต่างๆ และ (3)
การสื่อสารบุคคล หมายถึง การสื่อสารระหว่างสมาชิกในองค์กรในเรื่องต่างๆ
[10] หากพิจารณาในแง่ของกระบวนการ แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะคือการ
สื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็ นการสื่อสารซึง่ ส่งผ่าน
จากลาดับชัน้ บังคับบัญชาระดับสูงลงไปยังผู้ใต้บงั คับบัญชาในระดับต่ ากว่า
รวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการ การสังงานและบั
่
นทึกข้อความที่เป็ น
ทางการ การสื่อสารจากล่ า งขึ้น บน (Upward Communication) เป็ น การ
สื่อสารซึง่ ส่งผ่านจากผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระดับบังคับบัญชาทีต่ ่ ากว่าขึน้ สู่ระดับที่
สูงกว่า ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น การประชุมกลุ่ม เป็ นต้น การสื่อสารใน
แนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการสื่อสารซึ่งส่งข้ามหน่ วยงาน
หรือแผนกภายในองค์กร [11]

χ2Np(1-p)
e2(N-1) + χ2p (1-p)

(1)

n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างทีย่ อมรับได้
χ2 คือ ค่าไคสแคว์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95%
(χ2 = 3.841)
p คือ สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร
(ถ้าไม่ทราบจานวนให้กาหนด 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 หรือ 132 หน่วย

เนื่ องจากบุค ลากรแต่ ละหน่ วยงานมีส ัด ส่ว นที่แตกต่ างกัน ดัง นัน้
ผู้วิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่า งแบบชัน้ ภูม ิ (Stratified random sampling)
แบ่งเป็ น 2 ชัน้ ภูม ิ โดยแบ่งตามหน่วยงาน และแบ่งตามตาแหน่ งงาน คิดเป็ น
สัดส่วนการสุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยงานได้ทงั ้ หมด 132 คน ดังนี้

1.2) กระบวนการสือ่ สารภายในองค์กร
กระบวนการสื่อสาร เป็ นขัน้ ตอนของการส่ง ข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคคล องค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วย ผูส้ ่งสาร (sender) ผูเ้ ริม่ ต้น
การสื่อสาร สาร (message) ข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร สัญลักษณ์ สี ภาพ ฯลฯ
ช่องทาง (channel) หนทางหรือวิถที างทีจ่ ะนาข่าวสารนัน้ ไปสู่ผรู้ บั ซึ่งทัง้ สอง
ฝ่ ายสามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันโดยวิธกี ารสื่อสารแบบดัง้ เดิมคือ เผชิญหน้ า
(Face to face communication) เป็ นวิธกี ารทีผ่ รู้ บั สารและผูส้ ่งสารต้องมาเจอ
หน้ากัน หรือวิธกี ารสื่อสารแบบไม่เผชิญหน้า โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ได้แก่ การสื่อสารผ่าน E-mail, voice mail, line โทรศัพท์ หรือโทรสาร ผูร้ บั
สาร (receiver) ผู้ ท่ี ท าหน้ า ที่ ร ั บ สารและตี ค วาม ปฏิ กิ ร ิ ย าตอบสนอง
(feedback) เป็ นการตอบกลับเกี่ยวกับ ความรูส้ กึ ของผูร้ บั สาร ซึ่งผูร้ บั สารจะ
กลายเป็ นผูส้ ่งสารตามกระบวนการเช่นเดิมต่อไป [7-8]

ตารางที่ 1: การสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามตามหน่วยงานและ
ตาแหน่งงาน

2. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการสื่อสาร
การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบของกระบวนการ
สื่อสาร โดยพิจารณาจากเวลา ต้นทุน และทรัพยากรทีใ่ ช้ในการสื่อสาร หาก
การสื่อสารแบบใดใช้เวลาน้อย บุคลากรสามารถเข้าใจข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั
แจ้งในเวลาอันรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จา่ ย และทรัพยากรขององค์กรได้มากถือ
ว่ า วิธีก ารสื่อ สารนั น้ มีป ระสิท ธิภ าพ [9] ดัง นั น้ องค์ ก รควรหาวิธีก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการติด ต่ อสื่อสาร ซึ่งทาได้หลายวิธี ได้แ ก่ เปิ ด โอกาสให้
บุคลากรส่ง ข้อมูลย้อนกลับ ใช้ภาษาง่ายๆ และใช้การติดต่อสื่อสารหลายวิธี
เช่น E-mail, line, facebook, โทรศัพท์ และโทรสาร [12]

ที่

หน่ วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สจน.
สจต.
สผป.
สคว.
สวศ.
สสข.
สผร.
สทน.
สบด.
ฝบห.
รวม

สุ่มตัวอย่าง
(คน/ชุด)
14
8
2
6
10
19
12
28
24
9
132

ข้าราชการ
11
6
2
4
9
13
9
21
10
5

พนักงาน
ราชการ
3
1
6
2
5
13
2

ลูกจ้าง
ประจา
1
2
1
1
2
1
2

แหล่งทีม่ า : สรุปรายงานสถิตอิ ตั รากาลังของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย ประจาเดือนกรกฎาคม 2559 [14]

7) เครื่องมือ / วิ ธีการ

ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีร่ ่างได้มาทาการทดสอบความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) จากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน พร้อมทั้งตรวจสอบ
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ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาและขอค าแนะน ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
แบบสอบถาม จากนัน้ จึงนาแบบสอบถามมาดาเนินการทดสอบความเชื่อมัน่
(Try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด และนาแบบสอบถามทีไ่ ด้ทาการ
เก็บ รวบรวมมาทดสอบความน่ า เชื่ อถือ (Reliability Analysis) เสนอต่ อ
กรรมการจริยธรรมของวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
จากนัน้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ บุคลากรที่เป็ นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ใน
สังกัดสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
จานวน 132 ชุด
สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ คือ ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มาน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเชิงปริมาณสองตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์ Multiple Linear Regression และ Simple Linear Regression

ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การรับ รู้รูป แบบการสื่อสารจากล่ า งขึ้น บน
พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.49) โดยลาดับที่ 1
บุคลากรสามารถเข้าพบเพื่อขอคาปรึก ษาแนะน าในเรื่องเกี่ย วกับ งานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ รองลงมา คือ หากบุคลากรมีปัญหาในการทางาน บุคลากร
สามารถแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบได้ตลอดเวลา และลาดับสุดท้าย บุคลากร
สามารถโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาได้ถา้ เห็นว่าคาสังหรื
่ อ
นโยบายนัน้ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน ตามลาดับ
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การรับ รู้รู ป แบบการสื่อสารแบบแนวนอน
พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.01) ลาดับที่ 1 มีการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในหน่ วยงานเป็ นประจา รองลงมาคือ เมื่อมี
ปั ญ หาเรื่อ งงาน พนั ก งานคนนั น้ ๆ และเพื่อ นร่ ว มงานจะปรึก ษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ว มกัน ลาดับ
สุดท้ายคือ ในหน่วยงานจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องงานเป็ นกลุ่ม
เล็ก ๆ อย่างเป็ นกันเองเสมอ ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการสื่อสารภายใน
องค์กรของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.90) ลาดับที่ 1 การส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มบุคลากร
อย่ า งรวดเร็ว โดยใช้ ผ่า นช่อ งทางต่ า งๆ เช่น E-mail โทรสาร โทรศัพ ท์
รองลงมาคือ ความสามารถในการหาข้อมูลและติดต่องานได้สะดวกยิง่ ขึน้ โดย
การค้นหาข้อมูล ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น line facebook และลาดับ
สุดท้าย คือ การถาม – ตอบ การสร้างช่องทางการสนทนากับผู้เชีย่ วชาญใน
การสอบถามข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของกลุ่มหรือบุคคล ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์กรของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความคิดเห็น เกี่ยวกับประสิทธิภ าพการสื่อสาร พบว่ า ภาพรวมมี
ค่า เฉลี่ยอยู่ ในระดับ มาก ( X = 3.71) ล าดับ ที่ 1 คือ การสื่อสารอย่า งมี
ประสิทธิภ าพภายในองค์ก ร สามารถทาให้พ นัก งานปฏิบ ัติง านที่ได้ร ับ
มอบหมาย ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน รองลงมาคือ พนักงานสามารถ
สื่อสารในการประสานงานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
และลาดับสุดท้าย คือ พนักงานรูส้ ึกพึงพอใจต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ขององค์กร ตามลาดับ

8) สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์การวิ จยั เชิ งปริ มาณ โดยทาการเก็บข้อมูลจานวน
132 ชุด ได้รบั การตอบกลับมา 132 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 หลังจากนัน้ นามา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
for windows
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 57.60 อายุ 36 - 45 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 37.20 ตาแหน่ งข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 68.90 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 61.40 มีประสบการณ์การทางานช่วง 16 –
20 ปี และ 21 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 26.50
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการรับรูร้ ปู แบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 3 รูปแบบ คือ
ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การรับ รู้ รูป แบบการสื่อ สารจากบนลงล่ า ง
พบว่ า ภาพรวมมีค่ า เฉลี่ย อยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 3.88) โดยล าดับ ที่ 1
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูอ้ อกคาสังในการท
่
างานของหน่ วยงานอยู่เสมอ รองลงมา
คือ ผู้บงั คับบัญชากาหนดนโยบายและแผนงานต่า งๆ ผู้บงั คับบัญชาแจ้ง
ข่าวสารที่จาเป็ นเกี่ย วกับหน่ วยงาน และผู้บงั คับบัญชาคอยให้คาแนะน า
คาปรึกษาในเรื่องงานอยู่เสมอ ตามลาดับ

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของรูปแบบการสือ่ สารต่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร
Model
ค่าคงที่
สื่อสารจากบนลงล่าง
การสื่อสารจากล่างขึน้ บน
การสื่อสารตามแนวนอน
R
R Square
Adjusted R Square
F-ratio
Durbin-Watson
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
-0.026
0.322
0.404
0.085
0.296
0.071
0.282
0.074
0.777
0.604
0.595
65.020
(0.000**)
1.962

Standardized
Coefficients
Beta
0.373
0.339
0.232

t

Sig.

Tolerance

VIF

-0.080
4.740
4.152
3.827

0.936
0.000**
0.000**
0.000**

0.499
0.464
0.839

2.004
2.154
1.191

**p-value < 0.01
จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 60.4
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ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของกระบวนการสือ่ สารต่อประสิทธิภาพการสือ่ สาร
Model
ค่าคงที่
กระบวนการสื่อสาร
R
R Square
Adjusted R Square
F-ratio
Durbin-Watson

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.343
0.310
0.863
0.078
0.696
0.484
0.480
122.140
(0.000**)
1.426

Standardized
Coefficients
Beta
0.696

t

Sig.

Tolerance

VIF

1.106
11.052

0.271
0.000**

1.000

1.000

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
**p-value < 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่ากระบวนการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 48.4
หนังสือ หรือประกาศคาสัง่ บ่อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น แหล่งข้อมูลที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ดังนัน้ การทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารทีด่ ี
9) อภิ ปรายผลการวิ จยั
รูป แบบการสื่อ สารมีอิทธิพ ลต่ อประสิท ธิภาพการสื่อสารที่ร ะดับ
นั ย ส าคั ญ 0.05 มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ก์ ารพยากรณ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60.4
ขึน้ นัน้ สารทีเ่ ผยแพร่ออกไปควรมีการให้ความสาคัญในเนื้อหาที่เรียบเรียง
เมื่อพิจารณาค่า Beta แสดงว่ารูปแบบการสื่อสารตามลาดับดังนี้ อันดับที่ 1
ขัดเกลาให้ชดั เจนถูกต้อง เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และยัง
การสื่อสารจากบนลงล่าง (Beta 0.373) โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นผู้ออกคาสัง่
สอดคล้องกับ [10] ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายใน
ในการทางานของหน่วยงานอยู่เสมอ กาหนดนโยบายและแผนงานต่า งๆ และ
องค์กร กระบวนการในการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
คอยให้คาแนะนาคาปรึกษาในเรื่องงาน สาหรับอันดับที่ 2 การสื่อสารจากล่าง
ในการสื่อสารภายในองค์กรของบริษทั เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่ บว่า
ขึน้ บน (Beta 0.339) บุ คลากรจะสามารถเข้า พบผู้บงั คับบัญ ชาเพื่อขอ
ปั จจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการสื่อสารและ
คาปรึกษาแนะนาในเรื่องเกี่ยวกับงาน หากพนักงานมีปัญหาในการทางาน
สื่อสัง คมออนไลน์ ท่สี ่ งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์ก รของ
สามารถแจ้งให้ผู้บ ังคับบัญชาทราบได้ตลอดเวลา และการที่ผู้บงั คับบัญชา
พนักงานบริษทั เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ยอมรับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อการปรับปรุงแก้ไข อันดับที่ 3 การสื่อสาร
แบบแนวนอน (Beta 0.232) พนักงานจะมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและมี
10) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
การช่วยกันแก้ไขปั ญหา ข้อค้นพบสอดคล้องกับงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้คือ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ใน
งานวิจยั ของ [15] พบว่าการติดต่อสื่อสารมีรปู แบบจากบนลงล่าง งานวิจยั ของ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสารของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
[11] พบว่าการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ดังนี้
ทางาน เสริมด้วยงานวิจยั ของ [10] ทีแ่ สดงถึงบรรยากาศในการสื่อสารภายใน
องค์ก รด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจ ด้านการสนับ สนุ นซึ่งกันและกัน
1. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารกันภายในองค์กรกับ
กระบวนการสื่อสาร ด้านผูส้ ่งสารและบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร
พนักงาน เช่น ชี้แ จงหรือจัด ประชุม เพราะถ้า ไม่ช้แี จงให้ชดั เจนอาจทาให้
ด้านการเปิ ดเผยการสื่อสารจากบนลงล่างตามลาดับ ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
เข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการถ่ายทอดข้อมูลแบบปากต่อปาก แม้ระบบสื่อ
การสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน ซึง่ งานวิจยั ของ [16] ระบุว่าเมื่อสมาชิก
social จะทัน สมัย แต่ ค วรไตร่ ต รองการใช้ เรื่อ งที่ส าคัญ ควรแจ้ง แบบเป็ น
หรือบุคลากรรูส้ ึกพอใจกับการสื่อสารในสถานที่ทางาน มีแนวโน้มต่อความ
ทางการในลัก ษณะที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และควรมีการพู ดคุยกันภายใน
พึง พอใจกับ การทางานด้ว ย ดัง นัน้ การก าหนดรูป แบบการสื่อ สารจึง มี
หน่วยงานให้มากขึน้ เพื่อสร้างบรรยากาศการทางานอย่างมีความสุข
ความสาคัญทีก่ ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
2. องค์กรควรก าหนดขัน้ ตอน หรือกระบวนการรับ – ส่ งข้อมูล
กระบวนการสื่อสารมีอทิ ธิพลต่ อประสิทธิภาพการสื่อสารที่ร ะดับ
ข่าวสารภายในองค์กรให้ชดั เจน และใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสับสนใน
นัย ส าคัญ 0.05 มีค่ า สัม ประสิท ธิก์ ารพยากรณ์ คิด เป็ น ร้อยละ 48.4 โดย
การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการสื่อสารทีใ่ ช้ในสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คือ การ
3. ผูบ้ ริหารและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการพิจารณากระบวนการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ E-mail โทรสาร โทรศัพท์ การค้นหาข้อมูล
สื่อสารภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อหาแนวทางหรือวิธที ่เี หมาะสมมาใช้ในการ
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น line facebook และการสนทนากับผูเ้ ชีย่ วชาญ
สื่อสารภายในองค์กร
ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ [17] ทาการศึกษา
4. บุ คลากรควรเข้า ร่ว มในกลุ่ ม social media เช่น ตัง้ ไลน์ ก ลุ่ ม
เกีย่ วกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเพิม่ ช่องทางในการ
พนักงานบริษทั บิซเิ นสออนไลน์ จากัด (มหาชน) ทีพ่ บว่า ด้านแหล่งข้อมูล
รับ – ส่งข้อมูลข่าวสารทีร่ วดเร็วและทัวถึ
่ ง
พนักงานจะได้รบั ข่าวสารจาก E-mail, บอร์ดประกาศ, จดหมายข่าว และ
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5. ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยี และช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร

11) ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป

[10] เบญจวรรณ แจ่มจารูญ, “ปั จจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร
กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภายในองค์กรของบริษทั เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร,” การค้นคว้า
อิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, 2557.

จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอกระบวนการ และรูปแบบ
ของการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการรับ – ส่งข้อมูล
ข่า วสารของบุ ค ลากร ภายในสถานี วิท ยุ ก ระจายเสีย งแห่ ง ประเทศไทย
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ทัง้ นี้ในการนาไปเป็ นแนวทางปรับใช้พฒ
ั นาการ
สื่อสารในองค์กร ควรพิจารณาและศึกษาถึงความเหมาะสมกับบุคลากรและ
ภารกิจหลักขององค์กร คือการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านรายการวิทยุ ข่าว
สปอต และสารคดี หรืออื่นๆ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรนาไปต่อ
ยอดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นยุคของข้อมูล
ข่าวสารทีไ่ ร้พรมแดน มนุษย์สามารถทีจ่ ะรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว หลากหลายช่องทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ในฐานะที่เป็ นสื่อหลักของ
ประเทศ จึง จาเป็ นต้องมีส่ อื ที่ทนั สมัย มีรูป แบบและกระบวนการสื่อสารที่
ชัดเจน เพื่อจะได้นาเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้ าหมายทัง้ ชาว
ไทยและชาวต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว ทัน เหตุ ก ารณ์ และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

[11] วรวงษ์ เอีย่ มสาอางค์, “การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายในและ
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[12] นิตพิ ล ภูตะโชติ. (2559). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[13] Krejcie, R. V., & Morgan, “D.W. Determining sample size for
research activities”, Educational and Psychological Measurement, 30,
pp. 607-610,1970.
[14] สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, “สรุปรายงานสถิตอิ ตั รากาลังของ
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,” สิงหาคม 2559.
[15] จันทิรา มังกรศักดิสิ์ ทธิ,์ “ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน
องค์การ : กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลนนทเวช,” วิทยานิพนธ์ บธ.บ.
(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ, 2556.
[16] Priti R. shama. “Organizational Communication: Perception of Staff
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Ph.D. dissertation.East Tennessee State University, USA, 2015.
[17] ศรีสุนนั ท์ อนุจรพันธุ์ และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกี
์ ยรติ, “พฤติกรรมด้านการ
สื่อสารภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของพนักงานซึง่ ส่งผลต่อ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการในการทางานของ
แผนกจัด ซื้ อ ก่ อ นและหลัง จากน าระบบ E-Procurement มาใช้ โ ดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดซื้อแบบดัง้ เดิมและการ
จัด ซื้อแบบ E-Procurement 2.เพื่อศึก ษาผลที่ได้ร บั จากการน าระบบ EProcurement มาใช้ โดยมีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ในการปฏิบตั งิ านและทาการวิเคราะห์ผล พบว่าระบบ E-Procurement มีขอ้
ได้เปรียบทีด่ ีกว่าดังต่อไปนี้ สามารถลดเวลาในการทางานลง ป้ องกันความ
ผิด พลาดในการท างานและเป็ นมาตรฐานมากขึ้น ช่ ว ยในการติ ด ตาม
สถานะการทางาน มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ช่วยสนับสนุ นกลยุทธ์การ
จัดซือ้ จัดหาแบบทัวโลก
่
คาสาคัญ: ระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ ,การจัดซื้อ,การจัดซื้อจัดหาแบบ
ดัง้ เดิม,ซัพพลายเออร์

ยานยนต์ต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทัง้ การลดต้นทุนการผลิต
และการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ซึ่งกว่าครึง่ หนึ่งของค่าใช้จ่ายใน
องค์กรนัน้ มาจากการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งมักมีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ตาม
สัดส่วนการเติบโตและการลงทุนขององค์กร ดังนัน้ แต่ละองค์กรจึงต้องมี
การบริหารและจัดการค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อจัดหาให้มปี ระสิทธิภาพ
การจัดซื้อจัดหาในองค์กรเป็ นส่วนสาคัญที่สร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้ทนั กับคู่แข่งทัง้ เรื่องราคาและต้นทุนของวัตถุดบิ การจัดซื้อ
จัดหาจึงมีผลโดยตรงต่อต้นทุนของสินค้า แผนกจัดซื้อมีกระบวนต่างๆ
มากมายทีจ่ าเป็ นในการทางาน เช่น การหาซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิต
ชิ้นส่วนตามความต้องการ การเสนอราคาโดยซัพพลายเออร์ และการ
ป้ อนข้อมูลราคาลงระบบ ดังนัน้ การนาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยเป็ น
การปรับปรุงการทางานในรูปแบบเดิมทีใ่ ช้เอกสารเป็ นหลัก จึงเป็ นส่วน
ส าคัญที่จะช่ว ยลดขัน้ ตอนการทางานและสร้างประสิทธิภ าพในการ
ทางาน เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิม่ ความถูกต้องและลดความสูญเสีย
ต่างๆภายในกระบวนการทางานได้ ในบริษทั กรณีศกึ ษามีการนาระบบ
E-Procurement มาใช้ในการปฏิบตั ิงานในแผนกจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน
รถยนต์ งานวิจยั ครัง้ นี้จะทาการศึกษากระบวนการในการทางานของ
แผนกจัดซื้อ ก่อ นและหลังจากนาระบบ E-Procurement มาใช้ เพื่อ
เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้รบั จากการเปลีย่ นแปลง

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 EProcurement 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

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การจัดซื้อจัดหา
บทบาทหน้าทีแ่ ละความสาคัญของการจัดซื้อ
การจัดซื้อมีบทบาทสาคัญต่อองค์การธุรกิจและองค์การของรัฐ
การมีระบบการบริหารงานการจัดซื้อและหน้าทีอ่ ่นื ทีส่ นับสนุ นงานด้าน
วัสดุ (การจัดส่งสินค้า การจัดการกับซากวัสดุ ฯลฯ) จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อ
การบริหารธุรกิจทัง้ ทีเ่ ป็ นธุรการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อและธุรกิจทีท่ าการ
ซื้อมาเพือ่ ใช้เองหรือนามาแปรสภาพ
การจัด ซื้อ เป็ นงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ กระบวนการอื่น ด้ว ย ซึ่ง
กระบวนการผลิต ทัง้ หมดต้อ งการใช้วสั ดุและอุ ปกรณ์ ก่อ นที่ค นหรือ
เครื่องจักรจะเริม่ ทาการผลิตสินค้า จะต้องมีวสั ดุพร้อมในมือและต้อ ง
สามารถประกันได้ว่าจะต้องมีการจัดหาวัสดุให้ติดต่อกันเพื่อให้มกี าร

1. บทนา
อุต สาหกรรมยานยนต์ในประไทยปี 2554-2559 มีแนวโน้ ม
เติบโตลดลง เนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปั จจุบนั ไทยมี
ความสามารถในการผลิตรถยนต์ทุกโรงงานร่วมกันประมาณ 2 ล้านคัน
ต่อปี [1], [2] ซึ่งในปี 2558 ผูป้ ระกอบการณ์ยานยนต์มกี าลังการผลิต
เหลืออยู่มากส่งผลต่อกาไรขาดทุนของบริษัท ในสภาวะเช่นนี้บริษัท
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ตอบสนองต่อความต้องการให้ได้ตามเวลา ตามคุณภาพทีต่ ้องการและ
เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตและเครือ่ งมือทีใ่ ช้อยู่
กระบวนการจัด ซื้อ วัต ถุ ดิบ ที่ท าให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุ ด
เพื่อทีจ่ ะสามารถทีจ่ ะแข่งขันในตลาดได้ [3] ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านราคา
คุณภาพ และการส่งมอบ ระบบการจัดซื้อชิ้นส่ วนที่มปี ระสิทธิภาพ ใน
โรงงานประกอบรถยนต์จะต้องสามารถผลิตรถทีม่ คี ุณภาพ ทาการจัดส่ง
ให้กบั ลูกค้าตามกาหนดเวลา การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อ
จึงเป็ นสิง่ สาคัญซึ้งจะทาให้บริษัทมีต้นทุนของสินค้าที่ใช้ในการผลิตที่
ลดลง

ลูกค้า การสังพิ
่ มพ์ใบรับสินค้า และใบจัดส่งสินค้า การตรวจสอบประวัติ
การเคลมสิน ค้า ตามใบรับ ประกัน ของลูก ค้า เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถทาอะไรได้มากมาย นอกจากนัน้ เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยสามารถ
เปลีย่ นแปลงการไหลเวียนของสารสนเทศ เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และเพื่อ ใช้สารสนเทศร่วมกันได้ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รวบรวมขัน้ ตอนในการดาเนิน งานทาธุร กิจ ให้ส าเร็จได้ภ ายในเวลา
อันรวดเร็ว
2.3 การวัดประสิ ทธิ ภาพงานด้านกิ จกรรมการจัดซื้อจัดหา
ปั จจัยหนึ่งที่สาคัญในการทางานของฝ่ ายจัดซื้อคือการวัดผล
ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการบริหารจัดการ [6] โดยการประเมินการบริหาร
โดยสามารถแบ่งออกเป็ นด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. การปฏิบตั ิงานฝ่ ายจัดซื้อ (Operation Activity) จะทาการ
วัดผลการดาเนินการหลักของฝ่ ายจัดซื้อ ยกตัวอย่างเช่น เวลาทีใ่ ช้ใน
การปฏิบตั งิ านจัดซื้อจัดหา จานวนการออกคาสังซื
่ ้อ จานวนในการขอ
ใบเสนอ
2. ด้านกิจกรรมทางการค้า (Commercial Activity) เป็ นการ
จัดการเพื่อให้การจัดซื้อจัดหาสามารถช่วยในการลดต้นทุนได้ ซึ่งจะมี
การกาหนดเป้ าหมายตามยอดการสังซื
่ ้อในแต่ละปี และฝ่ ายจัดซื้อต้องมี
การทากิจกรรมเพื่อทีจ่ ะสามารถลดราคาให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
ไว้
3. การเป็ นส่วนหนึ่งของการบรูณาการด้านโลจิสติกส์ (Part of
Integrated Logistic) นอกจากราคาทีส่ มเหตุสมผลแล้ว ฝ่ ายจัดซื้อต้อง
ทาการประเมินผลในส่ วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็ น เรื่อ งของ
คุณภาพ การจัดส่ง การปรับปรุงการจัดส่งของซัพพลายเออร์ ซึ่งก็จะ
ส่งผลต่อการลดต้นทุนของฝ่ ายจัดซื้อได้เช่นกัน
4. การวางแผนกลยุ ทธ์ข องธุร กิจ ฝ่ ายจัดซื้อ ต้อ งมีกลยุ ทธ์ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหญ่ของบริษทั ฝ่ ายจัดซื้อมีบทบาทสาคัญหลักใน
ส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผลนัน้ จะแตกต่างไปตามแต่การ
กาหนดกลยุทธ์ของบริษทั อย่างเช่น ในปี น้บี ริษทั มีกาไรลดลง ดังนัน้ ใน
ส่วนของฝ่ ายจัดซื้อต้องมีกลยุทธ์ในการลดต้นทุนของสินค้าลง โดยการ
ลดจานวนของ ซัพพลายเออร์ การรวมขนาดของการจัดซื้อให้มขี นาด
ใหญ่ ข้นึ เพื่อ ให้เกิดการประหยัดจากขนาด นอกจากนี้ แล้ว ยังมีการ
เปรียบเทียบการจัดซื้อสินค้าจากผูข้ ายในประเทศกับผูข้ ายต่างประเทศ
ด้วย ซึง่ มาจากกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาแบบทัวโลก
่
(Global Sourcing)

2.2 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สารสนเทศซึง่ ประกอบด้วยฐานข้อมูลทีน่ ามาใช้เพือ่ การจัดเก็บข้อมูลใน
องค์กรไว้อย่างเป็ นระบบ โดยมีโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา เพื่อใช้งานกับ
ระบบงานนัน้ ๆโดยเฉพาะ มีพนักงานเก็บข้อมูลเพื่อนาข้อมูลเหล่านัน้
มาประมวลผลเป็ นรายงานทางสารสนเทศทีผ่ ู้บริหารสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป ทัง้ นี้ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบด้าน
ทรัพ ยากรต่ า งๆอีก หลายส่ ว นด้ว ยกัน อัน ได้แ ก่ ซอฟต์ แ วร์ ข้อ มูล
กระบวนการ และบุคลากร [4]
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกอบด้วยเทคโนโลยี 2 สาขาคือ
เทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ แ ละเทคโนโลยีส่ือ สารโทรคมนาคม ซึ่ ง
เทคโนโลยี ท ัง้ สองจะต้ อ งท างานร่ ว มกัน เพื่ อ ท า ให้ ก ารสื่ อ สาร
แลกเปลี่ย นข้อ มูล สามารถดาเนิน การได้ อ ย่ างมีประสิทธิภ าพโดยไม่
จากัดระยะทาง ไม่ว่าจะเป็ นการสือ่ สารภายในประเทศหรือต่างทวีปก็ไม่
เป็ น อุ ปสรรค ดังนัน้ จึง สรุปได้ว่า เทคโนโลยีส ารสนเทศมีอิทธิ พ ลต่ อ
กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมปิ ั ญญา ในทาง
ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ต่ า งๆได้ น าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพในการผลิต การบริห ารจัด การ การพัฒนาการเรีย นรู้
ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีสอ่ื สารโทรคมนาคมก่อให้เกิดกิจกรรมทีส่ ร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ ยังเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ ของประชากรและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก
กระบวนการธุรกิจและระบบสารสนเทศ
กระบวนการธุรกิจหมายถึงกลุ่มของกิจกรรมทีป่ ระกอบไปด้วย
การไหลเวียนของข้อมูลที่เป็ น ได้ทงั ้ วัต ถุดบิ สารสนเทศ และความรู้ท่ี
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธุรกิจ กระบวนการธุรกิจจะอ้างถึงแนวทาง
ทีเ่ ป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่พนักงานต้องร่วมใจกันทางานร่วมกันโดย
สารสนเทศและความรูจ้ ะนามาใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ ให้
เกิดการประสานงานทางานอย่างราบรื่น ทัง้ นี้การธุรกิจทีถ่ ูกนามาใช้ใน
แต่ละองค์กร ผ่านเป็ นกระบวนการทีด่ าเนินการมาตัง้ แต่ในอดีตมีความ
ซ้าซ้อ นไม่ทนั สมัย ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงใหม่ไ ด้ต ามสมควร ใน
ขณะเดียวกันองค์กรยุคใหม่กม็ กั จะนาระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการ
และควบคุมกระบวนการธุรกิจเหล่านี้ เพือ่ ให้เกิดมาตรฐานการทางานที่
ดีมรี ะบบและสามารถตรวจสอบได้งา่ ย [5]
ระบบสารสนเทศสามารถส่งเสริมการทางานให้กบั กระบวนการ
ธุรกิจได้เพราะสามารถนาระบบสารสนเทศมาทางานแบบอัตโนมัติ ช่วย
ลดขัน้ ตอนของกระบวนการทางธุ ร กิจ ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ การท างานที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงกว่าการกระทาด้วยมือ เช่นการตรวจสอบเครดิตของ

2.4 งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับการนาระบบ E-Procurement มาใช้ใน
การปฏิ บตั ิ งาน
การนาระบบE-Procurement มาช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือเพื่อนาเสนอทางเลือก
ในการพัฒ นาระบบจัด ซื้อ จัด จ้า ง [7] ผลการศึก ษาที่ไ ด้ ค ือ ระบบEProcurement ช่วยให้ข นั ้ ตอนการจัดซื้อ จัดจ้างลดลงกว่าระบบเดิม
หลายขัน้ ตอนเมื่อขัน้ ตอนการทางานลดลงสิง่ ที่ตามมาคือเวลาที่ใช้ใน
การท างานลดลงต้ น ทุ น ในการจัด ซื้ อ จัด จ้ า งลดลง เมื่อ ใช้ ร ะบบ
E-Procurement แล้วหน้าทีข่ องฝ่ ายจัดซื้อเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม โดย
หน้าทีด่ า้ นการออกใบสังซื
่ ้อ แก้ไขปั ญหางานธุรการและเอกสาร รวมทัง้
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ติดตามงานลดลงไปกว่าร้อยละ 50 ทาให้เวลาในการทาหน้าที่เจรจา
ต่อรองการหาแหล่งซื้อ การวางแผนและการวิเคราะห์มเี พิม่ มากขึน้
[8] ทาการศึกษาประสิทธิภาพระบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัด ซื้อ จัด จ้า งของหน่ ว ยงานภาครัฐ วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษา
ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยการประมู ล ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดความโปร่งใส
มากกว่าการประมูลด้วยรูปแบบเดิมและก่อให้เกิดการลดต้นทุนของฝ่ าย
ภาครัฐและผู้คา้ แต่ในเรื่องความรวดเร็วยังไม่สามารถทาให้เกิดความ
รวดเร็วในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านได้เดีย๋ วจะมีขนั ้ ตอนมากขึน้ รวมทัง้ มี
ความยุ่งยากแต่มคี วามรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล
[9] ทาการศึกษาการวิเคราะห์ป ระสิทธิภ าพระบบจัด ซื้อ โดยใช้
เทคนิค การจาลองสถานการณ์ : กรณีศ ึกษาการไฟฟ้ า ส่ ว นภูม ิภ าค
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดหาในปั จจุบนั
ซึ่ง ได้ศ ึก ษากระบวนการจัด ซื้อ จัด หาพัส ดุ แ บบประกวดราคาปกติ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สอบราคา ตกลงราคา โดยจะทาการศึกษา
เฉพาะพัสดุหลักได้แก่หม้อแปลงมิเตอร์ ลูกถ้วยไฟฟ้ า และเคเบิล แล้ว
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาพัสดุ เพื่อทีจ่ ะให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดหา
สัน้ ทีส่ ุดและเพื่อลดมูลค่าพัสดุคงคลังให้ได้มากทีส่ ุด ในการดาเนินการ
วิจยั ครัง้ นี้ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดหา สัมภาษณ์หน่ วยงาน
และผูม้ เี กีย่ วข้อง จากผลการวิจยั ต่างๆ ทาให้เห็นแนวทางต่างๆในการ
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อในปั จจุบนั
[10] การพัฒนาระบบสารสนเทศงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ของ
บริษัทเอนไกไทย จากัด งานวิจยั นี้ ม วี ัต ถุ ประสงค์เ พื่อ พัฒนาระบบ
สารสนเทศงานจัดซื้อและสินค้าคงคลังของบริษทั ซึ่งในระบบปั จจุบนั
ของบริษัทพบว่ามีการทางานที่ซ้าซ้อนและไม่มแี บบแผนที่แน่ นอนใน
การควบคุมรายการสิน ค้า เกิดความล่าช้าในการค้นหาเอกสาร จาก
ปั ญหาดังกล่าวทาให้บริษัทต้องออกแบบการทางานของระบบควบคุ ม
รายการสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยการพัฒนาระบบต้นแบบที่
สามารถแก้ ไ ขปั ญหาการสู ญ หายของเอกสารในระบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บเอกสารทีม่ ปี ริมาณมากและสามารถ
ใช้ระบบต้นแบบแก้ไขขัน้ ตอนการทางานที่มคี วามซ้าซ้อนให้เป็ นการ
ทางานทีม่ รี ะบบทีท่ างานไม่ซ้าซ้อน เพิม่ ความรวดเร็วในการทางาน ลด
ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ต้อ งการ อีกทัง้ ยังสามารถช่วยในการ
ตัด สิน ใจของผู้บ ริห าร คือ ระบบจะให้ข ้อ มูล ช่ ว ยในการตัด สิน ใจใน
รูปแบบของรายงานซึ่งจะใช้เวลาการเตรีย มข้อ มูล เนื่ อ งจากข้อ มูล
ทัง้ หมดถูกจัดเก็บในระบบแล้ว
[11] ศึก ษาระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดย
สรุปว่าการที่ร ฐั บาลน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดซื้อ จัดหา
เพื่อ ให้ก ารท าการเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส ลดปั ญ หาทุ จ ริต คุ้ม ค่ า มี
ประสิทธิภาพและสามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ในราคา

2. ทาการศึกษาขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานของการจัดซื้อโดยใช้
ระบบ E-Procurement
3. เก็บข้อมูลศึกษาความแตกต่างระหว่างระบบเก่าและระบบ
ใหม่ โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ านและการจด
บันทึกข้อมูล
4. ทาการวิเคราะห์และสรุปผลจากการนา E-Procurement มา
ใช้
5. ทาแบบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ว่า
สอดคล้อ งกับ ความเห็น ของผู้ ท่ีม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ในการใช้ ร ะบบ
E-Procurement โดยแบบสัมภาษณ์มกี ารทดสอบค่าความเทีย่ งตรงว่า
สามารถนาไปใช้ในการสัมภาษณ์ได้
6. ทาการสัมภาษณ์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียว่าคิดเห็นอย่างไรกับผล
การวิเคราะห์ จากการเปลีย่ นมาใช้ระบบE-Procurement
7. สรุปผลการการนา E-Procurement มาใช้
3.2 การเก็บข้อมูล
การเก็บ ข้อ มูล โดยการสัง เกตการณ์ แ บบมีส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบ ัติง านของการจัด ซื้อ แบบดัง้ เดิม และการจัด ซื้อ โดยใช้ ร ะบบEProcurement ทาการจดบันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลา
ระหว่างการปฏิบตั งิ านของระบบนัน้
3.3 การทาแบบสัมภาษณ์
หลัง จากท าการออกแบบสัม ภาษณ์ แ ล้ว ท าการหาค่ า ความ
เทีย่ งตรงของแบบสัมภาษณ์โดยการทดสอบค่าความเทีย่ งตรงของแบบ
สัมภาษณ์ (IOC) จากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสัมภาษณ์การ
วิจ ัย เพื่อ ยืน ยัน ว่า แบบสัมภาษณ์ ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละสามารถ
นามาใช้ได้หรือไม่
เกณฑ์การวัด
1.
ข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.67-1.00 มีค่าความเทีย่ งตรง
ใช้ได้
2. ข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC ต่ากว่า 0.67 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ลือกมาตอบแสดงความคิดเห็นมี 3 ท่านได้แก่
1. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวางแผนงานแผนกจัดซื้อ
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนงานแผนกจัดซื้อ
3. ผูป้ ฏิบตั งิ านแผนกจัดซื้อ
ผลที่ไ ด้ร บั จากการใช้ร ะบบ E-Procurement ของบริษัท
กรณีศกึ ษา ได้มกี ารอ้างอิงตัวชีว้ ดั ในการวัดผลการปฏิบตั งิ าน ดังหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. เวลาในการปฏิบตั งิ านหลังจากใช้ E-Procurement
2. ความผิดพลาดในการป้ อนราคาจากฝ่ ายจัดซื้อ
3. มาตรฐานในการทางานระหว่างจัดซื้อและซัพพลายเออร์
4. ความสามารถในการติดตามสถานะในการทางาน
5. ความสามารถในการช่วยให้กลยุ ทธ์ Global sourcing ประสบ
ความสาเร็จ
6. การเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ

3. การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน
1. ทาการศึก ษาขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง านของการจัด ซื้อ แบบ
ดัง้ เดิม
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4. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
การจัดซื้อจัดหานัน้ มีส่ วนสาคัญกับองค์กรที่จะสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันได้ทงั ้ ในเรือ่ งของราคาและคุณภาพเพื่อตรง
ตามความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั บริษัทมีการประยุกต์นาระบบ
ต่างๆมาใช้ในการทางานแต่ยงั ไม่ครอบคลุมในทุกกระบวนการทางาน
ดังนัน้ ผู้บริห ารมีแนวคิดในการน าระบบE-Procurement มาใช้เพื่อ
เชือ่ มโยงการทางานของจัดซื้อในทุกๆส่วน ผ่านระบบออนไลน์

กระบวนการจัดซื้อจัดหาขององค์กรนัน้ เริม่ จากแผนกวิจยั และ
พัฒนาสินค้าเป็ นผูย้ ่นื ความต้องการในการซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ หลังจาก
นัน้ คาร้องจะถูกส่งต่อไปยัง แผนกCost Engineering เพื่อ ทาการ
วิเคราะห์และกาหนดเป้ าหมายของราคาชิ้นส่วนและราคาเครื่องมือทีใ่ ช้
ในการผลิต หลังจากนัน้ ข้อมูลการร้องขอการสังซื
่ ้อ จะถูกส่งไปยังแผนก
จัดซื้อโดยออกเอกสารการร้องขอคัดเลือกซัพพลายเออร์ เพื่อให้แผนก
จัดซื้อทาการจัดหาซัพพลายเออร์ให้ตรงตามความต้องการ
แผนกจัดซื้อจะดาเนินการหาซัพพลายเออร์ และทาการส่งคา
ขอให้ซ ัพ พลายเออร์เสนอราคา โดยคาขอนัน้ จะทาการส่ งให้กบั ซัพ
พลายเออร์ผ่านจดหมายอิเลคทรอนิคส์และเมือ่ ซัพพลายเออร์ทาการส่ง
ราคามา พนักงานในแผนกจัดซื้อ จะเป็ นผูว้ เิ คราะห์ทาการเปรียบเทียบ
ว่าบริษัทไหนสามารถทาการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการมาก
ทีส่ ุด โดยพิจารณาจาก ราคาชิ้นส่วน คุณภาพ การขนส่ง และการวิจยั
และพัฒนาสินค้าของซัพพลายเออร์ เมือ่ ทาการเลือกซัพพลายเออร์ได้
แล้ว แผนกจัดซื้อจะทาข้อตกลงสัญญาการสังซื
่ ้อ
เมื่อ กระบวนการคัดเลือ กซัพ พลายเออร์และการเสนอราคา
เสร็จ สมบู ร ณ์ แผนกจัด ซื้อ จะท าการป้ อ นราคาเข้า ระบบโดยฝ่ าย
สนับสนุ นจัดซื้อ จะทาการนาราคาเข้าระบบ โดยการกรอกราคาเข้าไป
ในถังการสังซื
่ ้อสินค้า เมือ่ มีราคาในระบบแล้วฝ่ ายวางแผนการผลิตจะ
ปล่อยใบสังซื
่ ้อให้กบั
ซัพพลายเออร์ซ่งึ มีทงั ้ จานวน เวลา สถานที่
และราคา อยู่ในแบบใบสังซื
่ ้อทีอ่ อกไปนัน้ เอง
รูปแบบการเสนอราคาและการอิน พุต ราคาของระบบจัดซื้อ
ดัง้ เดิม
ในปั จจุบนั แผนกจัดซื้อจะทาการส่งข้อมูลการขอใบเสนอราคา
จากซัพ พลายเออร์ผ่ านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนัน้ ซัพ
พลายเออร์ จ ะท าการส่ ง ใบเสนอราคากลับ มาที่จ ัด ซื้ อ จะท าการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ ซัพพลายเออร์ทเ่ี หมาะสมที่สุดตามเกณฑ์
ของบริษทั หลังจากคัดเลือก ซัพพลายเออร์ได้แล้ว ในเรื่องของการ
ป้ อนราคาจะเป็ นหน้าทีข่ องฝ่ ายสนับสนุนทาการกรอกข้อมูลลงไปในถัง
การสังซื
่ ้อสินค้า ซึ่งจะเป็ นส่วนทีจ่ ะเชื่อมโยงในทุกแผนกทีเ่ กีย่ วข้องใน
การนาราคาไปใช้ โดยฝ่ ายการเงินจะนาราคาชิ้นส่วนไปใช้เพื่อจ่ายเงิน
ให้กบั ซัพพลายเออร์ ฝ่ ายวางแผนการผลิตทีท่ าการออกแผนการผลิต
ซึง่ จะมีขอ้ มูลราคาชิน้ ส่วนออกไปด้วยเพื่อให้ ซัพพลายเออร์เปิ ดใบ
เรียกเก็บเงินมาได้อย่างถูกต้อง ดังนัน้ ความถูกต้องในการทาราคาลงใน
ระบบนัน้ จึง เป็ นสิ่ง ที่ม ีค วามจ าเป็ นมาก ซึ่ง ในอดีต ที่ผ่ า นมาความ
บกพร่องของบุคคลในการทางานก็เป็ น ผลทาให้เกิดการป้ อนราคาผิด
ซึ่งก็เป็ นผลทาให้เกิดความสูญเสียในการทางานเนื่องจากข้อมูลมีส่วน
เกี่ยวข้องในหลายหน่ วยงาน การแก้ไขจึงเป็ นเรื่องที่เสียเวลาและลด
ประสิทธิภาพการทางาน

4.1 ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดหาแบบดัง้ เดิ มและการจัดซื้อ
จัดหาแบบออนไลน์
ระบบการจัดซื้อจัดหาแบบดัง้ เดิม
การจัดซื้อจัดหาแบบดัง้ เดิม (Traditional Procurement) หรือ
การจัดซื้อ แบบทัวๆไป
่
เนื่อ งจากทุกองค์กรมีค วามคล้ายคลึงกัน โดย
ฝ่ ายจัดซื้อในองค์กรต่างๆก็ทาหน้าทีห่ ลักในการเปลีย่ นใบขออนุ มตั ซิ ้อื
(Purchase Requisition หรือทีเ่ รียกว่าใบ PR ) ซึ่งเป็ นเอกสารทีใ่ ช้กนั
ภายในองค์กร และใบสังซื
่ ้อ (Purchase order หรือเรียกว่าใบ PO) ซึ่ง
เป็ นเอกสารสาหรับติดต่อสังซื
่ ้อภายนอกองค์กร
การจัดซื้อแต่ละครัง้ ฝ่ ายจัดซื้อมีหน้าทีใ่ นการรวบรวมปริมาณ
ของสินค้าที่ต้องการทัง้ หมด เพื่อทาการสรรหาผู้ขายสินค้าตามความ
ต้องการ ซึง่ โดยปกติแล้วฝ่ ายจัดซื้อจะทาการสรรหาผูข้ ายมากกว่าหนึ่ง
รายเพื่อเปรียบเทียบราคา หรือในบางครัง้ อาจใช้ผขู้ ายรายเดิม เพื่อให้
ราคาสินค้านัน้ อยู่ในงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้
โดยกระบวนการส่วนมากของการจัดซื้อในรูปแบบดัง้ เดิมนัน้
ฝ่ ายจัดซื้อส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับงานด้านเอกสาร และการติดตาม
ประสานงานในเรื่อ งทัวไป
่ ซึ่งแท้จริงแล้ว ฝ่ ายจัดซื้อควรให้เวลาและ
ความสาคัญกับงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
และมุ่ง เน้ น ด้า นการเจรจาต่ อ รองราคาสิน ค้า (Negotiation) หรือ
แม้กระทังการหาผู
่
ค้ า้ รายใหม่
(New Strategic Partners) อันถือ
เป็ นงานทีช่ ่วยสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร
ระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์
จากประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับฝ่ ายจัดซื้อทีก่ ล่าวมานัน้ ทัง้ เรื่อง
การใช้เวลาส่วนมากไปกับงานเอกสาร จนขาดการวางแผนกลยุทธ์ท่ี
สามารถสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรได้มากกว่า ซึ่งเป็ นปั ญหาทีเ่ กิดสะสม
มานานจนกลายเป็ นความเคยชิน ทาให้หลายองค์กรมองข้ามปั ญหา
ดังกล่าว หรือมองว่าเป็ นปั ญหาทีไ่ ม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ ได้
แต่ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ
“อินเตอร์เน็ต” (Internet) ทีไ่ ด้เข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องกับทุกกิจกรรมของ
คนทัวไป
่ รวมถึงงานจัดซื้อจัดหาด้วย โดยเครื่องมือการจัดซื้อจัดหาที่
กาลังเป็ นที่นิยมและได้รบั การกล่าวถึงจากหลายองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนในขณะนี้คอื “การจัดซื้อจัดหาออนไลน์ ” (E-Procurement)
การน าเทคโนโลยีส มัยใหม่มาใช้ในการสร้างประโยชน์ ให้กบั
การจั ด ซื้ อ จั ด หาภายในองค์ ก ร และครอบคลุ ม ไปถึ ง ด้ า นการ
ประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ ซึง่ เรียกกันอย่างคุน้ เคยว่า การจัดซื้อ
จัดหาออนไลน์นนั ้ ถือเป็ นการจัดซื้อแบบบูรณาการ

4.3 การเปรี ย บเที ย บระบบการจัด ซื้ อ แบบดัง้ เดิ ม กับ ระบบ
E-Procurement
จากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมนัน้ ทา
ให้เห็น ความแตกต่ างในขัน้ ตอนการทางานของระบบการจัดซื้อ แบบ
ดัง้ เดิมกับระบบE-Procurement ดังต่อไปนี้

4.2 ระบบการจัดซื้อจัดหาของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ขันตอนในการจั
้
ดซื้อจัดหาชิน้ ส่วนรุ่นใหม่ของบริษทั กรณีศกึ ษา
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ขันตอนการท
้
างานของระบบจัดซื้อแบบดัง้ เดิม
1. ส่ ง การร้อ งขอใบเสนอราคาไปยัง ซัพ พลายเออร์ ผ่ า นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2. ซัพพลายเออร์ส่งใบเสนอราคาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. แผนกจัดซื้อออกใบคาร้องขออนุมตั ริ าคา (Price application)
4. ส่งเอกสารใบคาร้องขออนุมตั ริ าคาให้ผบู้ ริหารทาการอนุมตั ริ าคา
5. ผูบ้ ริหารทาการอนุมตั ริ าคาผ่านเอกสาร
6. ฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบจัดซื้อทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดซื้อผ่านเอกสาร
7. ฝ่ ายวางแผนงานจัดซื้อ ทาการป้ อนราคาลงระบบส่วนกลาง
8. ฝ่ ายวางแผนงานจัดซื้อ ออกใบยืนยันราคาให้กบั ซัพพลายเออร์

ไม่เกิดขึน้ อีก เป็ นผลทาให้การทางานเกิดความโปร่งใส และลดความ
ผิดพลาดจากการป้ อนราคาในระบบจัดซื้อแบบดัง้ เดิม
มาตรฐานในการทางานระหว่างแผนกจัดซื้อและซัพพลายเออร์
ในระบบE-Procurement การเสนอราคาทุกครัง้ ต้องได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากผู้บงั คับ บัญชา โดยเมื่อจัดซื้อทาการส่งหมายเลขชิ้นส่วนที่
ต้ อ งการผ่ า นระบบแล้ว ผู้บ ัง คับ บัญ ชาต้ อ งท าการอนุ ม ัติ บ นระบบ
หลังจากทีผ่ บู้ งั คับบัญชาอนุมตั บิ นระบบแล้ว ข้อมูลการขอราคาถึงจะถูก
ส่งไปยังซัพพลายเออร์
รูปแบบการเสนอราคาผ่านระบบE-Procurement ในการตอบ
กลับราคาจากซัพพลายเออร์นัน้ ระบบมีการออกแบบให้ผู้ต อบราคา
ต้องใส่ รายละเอียดของสินค้าว่ามีขนั ้ ตอนในการผลิตอะไรบ้าง ราคา
เท่าไหร่ วัตถุดบิ ใช้อะไร ซึง่ ทุกซัพพลายเออร์ต้องตอบราคาบนรูปแบบ
เดียวกัน ทาให้การตอบราคานัน้ เป็ นมาตรฐาน

ขันตอนการท
้
างานระบบจัดซื้อ E-Procurement
1. ส่งการขอราคาผ่านระบบE-Procurement
2. ซัพพลายเออร์ส่งใบเสนอราคาผ่าน ระบบE-Procurement
3. ซัพพลายเออร์เสนอราคาผ่านระบบE-Procurement
4. แผนกจัดซื้อรับใบเสนอราคาผ่านระบบและทาการยืน่ ขออนุมตั ริ าคา
ผ่านระบบ
5. ผูบ้ ริหารทาการอนุมตั ริ าคาผ่านระบบE-Procurement
6. ฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบจัดซื้อ ทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
การจัดซื้อผ่านระบบ
7. ระบบE-Procurement จะออกใบยืนยันราคาซื้อขายให้กบั ซัพพลาย
เออร์แบบอัตโนมัติ โดยยืนยันข้อมูล แจ้งจากระบบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

ความสามารถในการติดตามสถานะในการทางาน
ระบบE-Procurement สามารถบอกสถานะของการทางานได้
ว่าตอนนี้ราคาทีท่ าการขอไปยังซัพพลายเออร์นนั ้ ถูกตอบกลับมาหรือไม่
สถานะของการทาราคานัน้ อยู่ในส่วนใด ไม่ว่าจะเป็ น สถานะของการ
คอย ซัพพลายเออร์ตอบกลับราคาหรืออยู่ในส่วนของการขออนุ มตั ิ
ราคาจากผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าอยู่ในส่วนของการรอผูบ้ งั คับบัญชาอนุ มตั กิ ็
สามารถดูได้ว่าอยู่ท่ที ่านใด และข้อมูลสถานะทุกอย่างจะสามารถดูได้
แบบReal time
ความสามารถในการช่วยให้กลยุทธ์ Global Sourcing ประสบ
ความสาเร็จ
ในระบบE-Procurementนัน้ การตอบราคาจากซัพพลายเออร์
ทาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยรูปแบบในการตอบราคานัน้ ซัพพลาย
เออร์จะต้องทาการกรอกข้อมูลรายละเอียดเปรีย บเสมือนใบเสนอราคา
ทีต่ ้องบอก ชนิดของวัตถุดบิ กระบวนการในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ให้บ ริก าร การจัดส่ ง และอื่น ๆ ซึ้งข้อ มูล ทัง้ หมดจะถูก เชื่อ มโยงเข้า
ด้ว ยกัน ภายในระบบและถูกบัน ทึกไว้ ระบบนี้ไ ด้ทาการติดตัง้ ไปยัง
บริษัทลูกในประเทศต่างๆ เช่น ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย ญี่ ป่ นุ อเมริกา
ซึ่งเมือ่ ทาการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อผลิตชิ้นส่วนสามารถนาราคา
ในแต่ ล ะประเทศมาเปรีย บเทีย บได้ ทาให้เพิ่มความสามารถในการ
จัดซื้อจัดหาชิน้ ส่วนทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด ทัง้ ด้านราคา คุณภาพ การบริการ
และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ในแต่ละประเทศก็จะมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ
ที่แ ตกต่ า งกัน การจัดซื้อ จัดหาทัว่ โลกจะทาให้ส ามารถคัด เลือ กซัพ
พลายเออร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดและสามารถสร้างความสามารถในการจัดซื้อ
จัดหาให้เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
การเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (Database System)
ในระบบE-Procurement
การเก็ บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงราคาทัง้ หมดจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งง่ายต่อการ
ค้นหาและมีรายละเอียดย่อยในการบอกข้อมูลอย่างละเอียดว่าราคาใน
แต่ละครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงนัน้ เปลีย่ นแปลงเมื่อไหร่ เปลีย่ นแปลง
ด้วยเหตุผลอะไร และในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครัง้ เกิดขึน้ จากส่วน
ไหนลดลงหรือเพิม่ ขึน้ กีบ่ าท ข้อมูลต่างๆ ทีอ่ ยู่ในระบบจะถูกจัดเก็บไว้
ดังนัน้ เมื่อจัดซื้อต้อ งการทราบข้อมูล ในอดีต ก็ส ามารถค้น หาได้อ ย่าง

4.4 ผลที่ได้จากการเปลี่ยนมาใช้ E-Procurement System
เวลาในการปฏิบตั งิ านในระบบจัดซื้อแบบดัง้ เดิมและหลังจาก
เปลีย่ นมาเป็ นระบบE-Procurement
เวลาในการทางานโดยเฉลีย่ ของแผนกจัดซื้อในการทาราคาอยู่
ที่ 31.5 นาที และเวลาในการทางานโดยเฉลี่ยหลังจากเปลี่ยนมาเป็ น
ระบบ E-Procurement อยู่ท่ี 13 นาที ซึง่ ลดเวลาในการทางานละถึง
ร้อยละ58 จึงสรุปได้ว่าหลังจากทีเ่ ปลีย่ นมาใช้ระบบE-Procurementแล้ว
เวลาในการปฏิบตั ิงานของแผนกจัดซื้อ ลดลงเนื่อ งจากโปรแกรม EProcurement สามารถช่วยในการลดขัน้ ตอนการทางาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เวลางานของฝ่ ายควบคุมและตรวจสอบจัดซื้อ
ความผิดพลาดในการป้ อนราคาจากฝ่ ายจัดซื้อ
ระบบจัดซื้อแบบดัง้ เดิมการนาราคาที่ได้รบั การอนุ มตั ิ ส่งผ่าน
ไปยัง ระบบส่ ว นกลางของบริษัทในการน าราคาเข้าระบบฐานข้อ มูล
ส่วนกลางนัน้ จะถูกป้ อนโดยฝ่ ายจัดซื้อเป็ นผูป้ ้ อนราคาผ่านระบบ ซึ่งใน
ระบบจัดซื้อแบบดัง้ เดิมทีผ่ ่านมาจะเกิดความผิดพลาดบ่อยครัง้ ในป้ อน
ข้อมูลเข้าไปไม่ตรงกับราคาทีจ่ ดั ซื้อได้ทาการตกลงกับซัพพลายเออร์
ระบบE-Procurement ในการนาราคาทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั สิ ่งผ่าน
ไปยังระบบส่วนกลางของบริษทั คือเมือ่ ราคาได้รบั การอนุ มตั แิ ล้วระบบ
จะท าการส่ ง ผ่ า นข้อ มูล ไปยัง ฐานข้อ มู ล ส่ ว นกลางของบริษัท โดย
อัตโนมัติ ดัง้ นัน้ ความผิดพลาดของการป้ อนราคาผิดของฝ่ ายจัดซื้อจึง
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ง่ายดาย ทาให้เกิดความรวดเร็วในการทางาน เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางาน

[9] อุกฤษ อาชวกุ ลพงศ์, “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบจัดซื้อ โดยใช้เทคนิค
การจ าลองสถานการณ์ ” วิท ยานิ พ นธ์ วท.ม. (การจัด การโลจิส ติก ส์ ) ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี กรุงเทพฯ, 2553.
[10] ฉัตรชัย เพ็งวิชยั , “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง ของ
บริษัทเอนไกไทย จากัด” วิทยานิพนธ์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ, กรุงเทพฯ, 2545.
[11] ชาลิน ทร์ เกรี ย งสิน ยศ, “ระบบจัด ซื้ อ จัด จ้ า งภาครัฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2554.

5. สรุปผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการจัดซื้อแบบดัง้ เดิม พบว่า
ระบบ E-Procurement มีขอ้ ได้เปรียบทีด่ กี ว่าดังต่อไปนี้ 1. สามารถลด
เวลาในการทางานลงร้อ ยละ 58 2. ระบบE-Procurement สามารถ
ป้ องกันความผิดพลาดจากการป้ อนราคาของพนักงาน การป้ อนราคา
ผิดจึงไม่เกิดขึน้ อีก 3.การทางานของแผนกจัดซื้อเป็ นมาตรฐานมากขึน้
ในเรื่องของรูปแบบการเสนอราคา และความโปร่งใสในการเสนอราคา
จากซัพพลายเออร์ 4.ช่วยในการติดตามสถานะการทางาน เพิม่ ความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการติดตามงาน 5. ช่ว ยสนับสนุ น กลยุ ทธ์การ
จัดซื้อ จัดหาแบบทัวโลกสามารถท
่
าการเปรียบเทีย บราคาของแต่ ล ะ
ประเทศผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว 6. การเก็บข้อมูลด้านราคาอย่างเป็ น
ระบบ
นอกจากข้อดีข องระบบ E-Procurement แล้ว ข้อ เสียที่ต้อ ง
คานึงถึงคือ การรัวไหลของข้
่
อ มูลจากการโจรกรรมข้อมูล ซึ่งระบบEProcurementเป็ นการทางานบนอินเตอร์เน็ต อาจจะมีผไู้ ม่หวังดีเข้ามา
ขโมยข้อมูลได้ ทาให้ตอ้ งมีการป้ องกันเพือ่ มิให้ผอู้ ่นื ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้ามา
ใช้งานและดึงข้อมูลข้อเสียถัดมาคือการทางานบนระบบออนไลน์ ดังนัน้
เมื่อไม่มอี ินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถทางานผ่านระบบE-Procurementได้
ผูใ้ ช้งานทุกคนต้องมีการเชือ่ มต่อกับอินเตอร์เน็ตถึงจะสามารถใช้งานได้
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้เกีย่ วข้องทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความรู้ ความเมตตา
และข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนอาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ทีก่ รุณาให้
คาแนะนา ปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่อย่างดียงิ่ จนทาให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ 1) ศึก ษาเปรีย บเทีย บปั จจัยส่ วนบุค คลกับความพึง
พอใจในการเลือกซือ้ นมพร้อมดื่ม 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกับความ
พึงพอใจในการเลือกซื้อนมพร้อมดื่ม3) วิเคราะห์ทศั นคติด้านการรับรูท้ ม่ี ผี ล
ต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อนมพร้อมดื่มของผูบ้ ริโภคประชากรตัวอย่าง
400คนสถิตทิ ใ่ี ช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิตเิ ชิงอนุ มาน Independent T-testOne-way ANOVAและ การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษา1) ผูบ้ ริโภคเป็ นหญิง อายุมากกว่า
40 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษทั เอกชนรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี
15,001 – 30,000 บาท ดื่มนม 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาทีด่ ่มื ก่อนมื้อ
อาหารและก่ อ นนอน ดื่ม นมพาสเจอร์ไ รส์ รสจืด 2) ปั จ จัย ด้ า นอายุ วุ ฒ ิ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกซือ้ นมพร้อมดื่ม 3) พฤติกรรมด้านช่วงเวลาการบริโภค รสชาติ ลักษณะ
และขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อนมพร้อมดื่ม
4) ทัศนคติการรับ รู้ของผู้บริโ ภคมีผลต่ อ ความพึง พอใจในการเลือกซื้อนม
พร้อมดื่มด้านผลิตภัณฑ์และราคา
คาสาคัญ:นมพร้อมดื่ม, พฤติกรรมผูบ้ ริโภค, ทัศนคติด้านการรับรู,้ กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

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) บทนา
จากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
ทีท่ รงเป็ นพระราชบิดาแห่งกิจการโคนมไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
นมและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถแข่งขันได้
อย่างยังยื
่ นในอนาคต ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้จดั ให้ นมและผลิตภัณฑ์ เป็ น หนึ่งในสาขาย่อยจาก
ทัง้ หมด 12 สาขาซึ่งประกอบด้วยสินค้า คือ นมสด นมพร้อมดื่ม นม
เปรีย้ ว นมอัดเม็ด นมผง นมข้นหวาน โยเกิร์ต ครีม เนย ไอศกรีม และ
ผลิต ภัณฑ์ท่มี นี มเป็ นส่ว นประกอบหลัก ไม่ว่าจะเป็ นนมโค หรือ สัต ว์
อื่นๆนักโภชนาการถือว่า น้ านม หรือ นม เป็ นอาหารที่ทรงคุณค่า มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง มีสารอาหารมากมายและอยู่ในสัดส่วนทีส่ มดุล
องค์การอาหารแห่ งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture
Organization: FAO) จึง ได้ใ ห้ค วามส าคัญ และได้ก าหนดให้ว ัน ที่ 1
มิถุนายนของทุกปี เป็ น "วันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้
ประเทศต่างๆ และองค์กรเห็นถึงความสาคัญและสนับสนุ นการบริโภค
นม ปั จจุบนั ประเทศไทยคือฐานการผลิตน้านมดิบทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีปริมาณการผลิตกว่าล้านตันต่อปี
แต่คนไทยกลับดื่มนมเพียง 14 ลิตรต่อคนต่อปี เท่านัน้ ในขณะทีเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ดม่ื นมเฉลีย่ 60 ลิตรต่อคนต่อปี [1]

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 1500130000 baht per month. The frequency of milk drinking 2-3 time per
week drink before meals and before bed. Type of pasteurized with
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1.1) ประเด็นปั ญหา และกรอบแนวคิดการวิจยั แสดงดังรูปที่ 1

พึง พอใจต่ อ การเลื อ กซื้ อ นมพร้ อ มดื่ ม ของผู้ บ ริโ ภค ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด
ขอบเขตด้า นระยะเวลา ในงานวิจ ัย ในครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ เ ริ่ม
ทาการศึกษาตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึง3 มีนาคม 2560
1.4)
นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจยั นี้
นมพร้อมดืม่ (Instant milk) : หมายถึงน้านมจากเต้านมของแม่
โคทีถ่ ูกรีดและนามาผ่านกรรมวิธกี ารผลิตต่างๆให้อยู่ในลักษณะทีเ่ ป็ น
ของเหลวทีพ่ ร้อมจะดืม่ ได้เท่านัน้ โดยกระบวนการทีส่ าคัญกระบวนการ
หนึ่งได้แก่การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ( Heat Treatment) เพื่อทาลาย
จุลนิ ทรียร์ วมถึงเอนไซม์ต่างๆทีไ่ ม่ตอ้ งการให้มอี ยู่ในนมเช่นเอนไซม์ไล
เปสที่ทาให้เกิดกลิน่ หืนในนมฯลฯตลอดจนช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดืม่ ให้ยาวนานขึน้ [5]
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) : หมายถึง ความถี่
ปริม าณ ช่ ว งเวลา ประเภทและรสชาติ และการพิจ ารณาข้อ มูล ที่
เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ ซึง่ คาดว่าจะสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ทัศนคติดา้ นการรับรู้ (Perceptual attitudes) : หมายถึง ความ
คิดเห็นของผู้บริโภคหลังจากการมีค วามรู้ ความเข้าใจ รับรู้ รู้จกั แล้ว
เกิดความเชือ่ แสดงออกถึงความรูส้ กึ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ และมี
แนวโน้มในอนาคตในการซื้อนมพร้อมดืม่
ความพึง พอใจ (Satisfaction) : หมายถึงเป็ น ความรู้ส ึกของ
ผูบ้ ริโภคทีมตี ่อส่วนประสมทางการตลาดเป็ นความรูส้ กึ ทีพ่ อใจต่อการ
เลือกซื้อนมพร้อมดืม่

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
1.2) วัตถุประสงค์ของการวิจยั มี 3ข้อได้แก่
1.2.1)
ศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับความพึง
พอใจในการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่
1.2.2)
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกับความพึงพอใจ
ในการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่
1.2.3)
วิเคราะห์ทศั นคติดา้ นการรับรูท้ มี ่ ผี ลต่อความพึง
พอใจในการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ของผูบ้ ริโภค
1.3) สมมติฐานการวิจยั มี 3ข้อได้แก่
1.3.1)
ปั จจัย ส่ว นบุค คลทีแ่ ตกต่ างกัน ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษา อาชีพ และระดับรายได้มผี ลต่อความพึงพอใจในการเลือก
ซื้อ นมพร้อมดืม่ ในกลุ่ มผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่ างกัน
(สมมติฐานที ่ 1) [2]
1.3.2)
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
พึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ นมพร้ อ มดื ม่ ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน(สมมติฐานที ่ 2) [3]
1.3.3)
ทัศนคติด้านการรับรู้ของผู้บริโภคมีผลต่อ ความ
พึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ นมพร้ อ มดื ม่ ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร (สมมติฐานที ่ 3) [4]
1.4) ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านประชากร การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษา
กลุ่ มนักเรีย น นักศึกษา พนักงานประจาส านักงาน และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

1.5)
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
1.5.1)
นักการตลาดสามารถนาผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ ไป
ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การขยายการตลาดของผลิตภัณฑ์นมพร้อม
ดืม่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศและขยายต่อไปยังประเทศเพือ่ น
บ้านได้ในอนาคต
1.5.2)
ผูป้ ระกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
นมพร้อมดืม่ เกษตรกรผูท้ าปศุสตั ว์ ผูป้ ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
รายย่อย ใช้ผลการวิจยั เป็ นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ
และรูปลักษณ์ ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคในอนาคตต่อไป
2) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ ตามลาดับ ดังนี้
2.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1)
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนที ่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ ชี วี ติ ประจาวันที ่
ต้องเร่งรีบตามสภาวะสังคมเมือง และจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั สารอาหาร
อย่างครบถ้วนและเพียงพอโดยทีม่ เี วลาทีใ่ ช้ในการบริโภคทีจ่ ากัด
2.1.2)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั คือ ประชาชนทีพ่ กั
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คนการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจยั เชิงปริมาณ เลือกใช้สูตร Cochran[6]โดยการวิจยั นี้ไม่
ทราบสัดส่วนของประชากรทีแ่ น่นอน ใช้สตู ร;

ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้แก่ ปริมาณและความถี่
ในการบริโภคช่วงเวลาของการบริโภคประเภทและรสชาติทบ่ี ริโภคและ
การพิจารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านทัศนคติ ได้แก่
ความรูค้ วามเข้าใจ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์การรับรูถ้ งึ ความจาเป็ นในการ
บริโภคนมและ การรับรูด้ า้ นปริมาณในการบริโภค และปั จจัยด้านความ
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𝐼𝑂𝐶

𝑍
𝑒

𝑅
𝑁

IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
R คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด
N คือ จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
e คือ ระดับความคลาดเคลือ่ นของการสุ่ มตัว อย่ างทีย่ อมให้
เกิดขึน้ ได้
Z คือค่า Z ทีร่ ะดับความเชือ่ มันหรื
่ อระดับนัยสาคัญ (ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95หรือระดับนัยสาคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96)
2.1.3)
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารสุ่ม ตัวอย่าง
แบบไม่ทราบความน่ าจะเป็ น (non-probability sampling) และเป็ นแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling)

งานวิจยั ครัง้ นี้ ได้คะแนนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่านนามา
คานวณหาค่า IOC ได้ผล IOC = .95 มากกว่า .60 จึงได้น า
แบบสอบถามไปเก็บตัวอย่างจริง[7]
2.3.2)
การตรวจสอบความเชือ่ มัน(Reliability)
่
ผูว้ จิ ยั ได้
ตรวจสอบความเชือ่ มันของแบบสอบถามโดยน
่
าแบบสอบถามไป
ทดสอบกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง 30 คน และทดสอบความเชือ่ มันของ
่
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบัค (Cronbachs’
alpha coefficient) ดังนี้

2.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ลักษณะของเครื่องมือในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามความ
คิดเห็น และความพึงพอใจ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
2.2.1)
ตอนที1่
สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถามลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบเลือ กตอบเพีย งหนึ ่ง
คาตอบมีขอ้ คาถามจานวน5 ข้อ
2.2.2)
ตอนที2่ แบ่งเป็ น2 ตอนคือ2.1 พฤติกรรมการ
บริโภคนมพร้อมดืม่ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบเพียงหนึง่
คาตอบมีขอ้ คาถามจานวน8 ข้อและ2.2 ทัศนคติดา้ นการรับรูท้ มี ่ ตี ่ อนม
พร้อมดืม่ ของผู้บริโภคลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเรียงลาดับตาม
ระดับความคิดเห็นมีขอ้ คาถามจานวน6 ข้อ
2.2.3)
ตอนที3่ ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อม
ดืม่ ของผู้บริโภคลักษณะแบบสอบถามเป็ น แบบเรียงลาดับตามระดับ
ความพึงพอใจมีขอ้ คาถามเกีย่ วกับส่วนผสมทางการตลาดจานวน19 ข้อ
แบ่งเป็นด้านผลิตภัณฑ์6 ข้อด้านราคา4 ข้อด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
4 ข้อและด้านการส่งเสริมการตลาด5 ข้อ

α

𝑛
𝑛

𝑠𝑖
𝑠𝑡

เมือ่
α คือค่าสัมประสิทธิค์ วามเชือ่ มันของแบบทดสอบ
่
nคือจานวนข้อของแบบทดสอบ
𝑠𝑖 คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ
𝑠𝑡 คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ
เมือ่ คานวณค่ าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบัค ต้อ งมีค่า 0.80
ขึน้ ไปจึงจะถือว่าผ่านการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ [8]ผลการหาคุณภาพ
แบบสอบถามพบว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบัค
เท่ากับ 0.832 ซึง่ มากกว่า 0.80 จึงนาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2.3) การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
2.3.1)
การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้ว ิจยั ได้น า
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน3ท่านเพือ่ ตรวจสอบ
ความชัดเจนของการใช้ภาษาและทาการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้หรือไม่
โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง (IC or IOC : Index of Item –
Objective Congruence) เพือ่ หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับประเด็นหลักของเนื้อหาโดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้

2.4) การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 2วิธี ได้แก่
2.4.1)
พิมพ์แบบสอบถามในกระดาษ และนาไปใช้เก็บ
ข้ อ มู ล โ ดย ต ร งกั บ ผู้ บ ริ โ ภค กลุ่ มตั ว อ ย่ าง ใน เข ต ต่ างๆ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร
2.4.2)
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Apps
ส่ ง ให้ผู้บ ริโ ภคเพือ่ ตอบแบบสอบถามผ่ า นช่ อ งทางสัง คมออนไลน์
(Social network, LINE, Facebook) โดยผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ Google form
ในการสร้างแบบสอบถามเพือ่ ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้

+1เมือแน่
่ ใจว่าข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0เมือไม่
่ แน่ใจว่าข้อคาถามนัน้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
-1เมือแน่
่ ใจว่าข้อคาถามนัน้ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

2.5) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.1)
ข้อ มูล เกีย่ วกับสถานภาพส่ วนบุค คลของผู้ต อบ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมผู้บริโภคซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบเพียงข้อ
เดียวใช้วธิ หี าค่าความถี ่ แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ ส่วนทัศนคติดา้ น
การรับ รู้ และความพึง พอใจต่ อ การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดืม่ เป็ น แบบ
เรียงลาดับ

จากนั ้น จึ ง น าคะแนนที ไ่ ด้ จ ากข้ อ ค าถามในแต่ ล ะข้ อ มา
คานวณหาค่าIOC จากสูตร
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2.5.2)
การเปรีย บเทีย บปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ ความพึง
พอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ใช้ t-test และ ANOVA(One Way
Analysis of Variance) พฤติกรรมผู้บริโภคกับความพึงพอใจต่อการ
เลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ใช้ ANOVA (One Way Analysis of Variance)
เพือ่ วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร เป็นรายกลุ่ม
2.5.3)
การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ทัศ นคติ ด้ า นการรับ รู้ ทีม่ ี
อิท ธิพ ลต่ อ ระดับ ความพึง พอใจในส่ ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิต ภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear
Regression) ด้วยโปรแกรม SPSS และเลือกเทคนิค Stepwise ในการ
เลือกตัวแปรต้นเพือ่ เข้าสู่สมการ

มากกว่า40 ปี ให้ระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
มากกว่ากลุ่มผูบ้ ริโภคอายุ26-30 ปี และกลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี
3.1.3)
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคระดั บ วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า
ปริญญาตรี ให้ระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย น้อย
กว่ากลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
3.1.4)
กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคทีเ่ ป็ น พนัก งานบริษัท เอกชนให้
ระดับความพึงพอใจในด้านราคามากกว่ากลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นนักเรียน/
นักศึกษา โดยกลุ่มผู้บริโภคทีเ่ ป็ นนักเรียน/นักศึกษาให้ระดับความพึง
พอใจในด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายน้อยกว่ากลุ่มผู้บริโ ภคทีเ่ ป็ นนัก
ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษทั เอกชน และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
อาชีพอืน่ ๆ (แม่บา้ น รับจ้าง)
3.1.5)
กลุ่ มผู้บริโ ภคทีม่ รี ะดับรายได้มากกว่า 15,000
บาทให้ร ะดับความพึงพอใจในช่อ งทางการจัดจาหน่ ายมากกว่ากลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท

3) บทสรุป
ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริโ ภคนมพร้ อ มดื่ ม ในเขต
กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
มากกว่ า 40
ปี การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี อาชีพ พนั ก งาน
บริษทั เอกชนรายได้ต่อเดือน อยู่ทร่ี ะดับ 15,001 – 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่ ไ ม่ไ ด้ด่มื นมอย่ างต่ อ เนื่อ ง ความถี่ใ นการดื่มมากกว่า 7 ครัง้ ต่ อ
สัปดาห์คดิ เป็ นร้อยละ 10.5 ช่วงเวลาของการดื่มผู้บริโภคดื่มนมก่อน
อาหารมากที่สุ ดรองลงมาได้แก่ก่อ นนอน ประเภทของนมพร้อ มดื่ม
พบว่าผูบ้ ริโภคดืม่ นม พาสเจอร์ไรส์มากทีส่ ุด รองลงมาได้แก่ นมเปรี้ยว
พร้อ มดื่ม ในด้า นรสชาติผู้บริโ ภคส่ ว นมากดื่มนมรสจืด (ธรรมชาติ)
รองลงมาคือรสปรุงแต่งรสผลไม้โดยลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแบบกล่อง
กระดาษเคลือบมากทีส่ ุดรองลงมาคือขวดพลาสติก ขนาดปริมาตรต่อ
หน่วยบรรจุภณ
ั ฑ์ พบว่าผูบ้ ริโภคดืม่ นมทีบ่ รรจุขนาดปริมาตรต่อหน่ วย
บรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาดเล็ก(85-150มล.) และขนาดกลาง (151- 500มล.) คิด
เป็ นร้อยละ 44 เท่ากัน ตราสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคเลือกมากทีส่ ุดคือ โฟร์โมสต์
รองลงมาคือ ดัชมิลล์ และ ไทย-เดนมาร์ค ตามลาดับโดยผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่พจิ ารณาข้อมูลด้านโภชนาการเป็ นอันดับแรก และรองลงมาคือตรา
สินค้า

3.2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2:
พฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่อ ความพึงพอใจต่ อ
การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดื่ม ในกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกันสรุปได้ดงั นี้
3.2.1)
ความถีใ่ นการดืม่ นมพร้อ มดืม่ ของผู้บ ริโ ภคมี
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ไม่แตกต่างกันในทุก
ด้านของส่วนประสมทางการตลาด(จากผลการทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ
.05 ตรวจสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง มีค่า Sig. >.05 และ
ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด(ANOVA)
มีค่า Sig.>.05)
3.2.2)
ผูบ้ ริโภคทีด่ มื ่ นมพร้อมดืม่ ก่อนมือ้ อาหารให้ระดับ
ความพึง พอใจในด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ม ากกว่ า ผู้บ ริโ ภคทีด่ ืม่ นมแทนมื้อ
อาหาร และผู้บริโภคทีด่ มื ่ นมก่อนนอนให้ร ะดับความพึงพอใจในด้าน
ผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้ดมื ่ นมหลังมื้อ อาหาร หรือดืม่ นมแทนมื้อ อาหาร
ผูบ้ ริโภคทีด่ มื ่ นมก่อนนอนให้ระดับความพึงพอใจในด้านราคามากกว่าผู้
ดืม่ นมหลังมือ้ อาหาร หรือดืม่ นมแทนมื้ออาหาร และช่วงเวลาในการดืม่
นมพร้อมดืม่ ของผูบ้ ริโภคมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนม
พร้อมดืม่ ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายและการส่งเสริมการตลาดไม่
แตกต่างกัน
3.2.3)
ผู้บริโภคทีเ่ ลือกดืม่ นมพร้อมดืม่ รสธรรมชาติให้
ระดับความพึงพอใจในด้านราคามากกว่าผูบ้ ริโภคทีด่ มื ่ นมรสหวานหรือ
รสปรุงแต่งผลไม้ และผูบ้ ริโภคทีด่ ืม่ นมรสปรุงแต่งผลไม้ให้ระดับความ
พึงพอใจในด้านส่งเสริมการตลาดน้อยกว่าผู้ดมื ่ นม รสจืด (ธรรมชาติ)
รสช็อคโกแลต และ รสกาแฟ โดยการเลือกรสชาติของนมพร้อมดืม่ ของ
ผู้บริโภคมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ในด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และ ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน
3.2.4)
การเลือกคุณลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ของนมพร้อมดืม่
ของผู้บริโภคมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ไม่
แตกต่างกัน(จากผลการทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 ตรวจสอบความ
แปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง มีค่า Sig. >.05 และค่าเฉลีย่ ของระดับความ
พึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด(ANOVA) มีค่า Sig.>.05)

3.1) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1:
ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่ างกัน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
อาชีพ และระดับรายได้มผี ลต่อความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อม
ดืม่ ในกลุ่มผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันสรุปได้ดงั นี้
3.1.1)
คุณลักษณะปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศทีม่ ลี กั ษณะ
แตกต่ า งกัน มีร ะดับ ความพึง พอใจต่ อ การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดืม่ ไม่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 ค่า Sig.= 0.089 มี
ระดับความพึงพอใจทีม่ าก และข้อมูลมีการกระจายตัวน้อย ((𝑥= 3.707,
SD. = .551)
3.1.2)
คุ ณ ลัก ษณะปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้า นระดับ อายุ ที ่
แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มผูบ้ ริโภคอายุน้อยกว่า 25 ปี และ 31-40ปี ให้
ระดับความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากกว่า กลุ่ มผู้บริโภคทีม่ อี ายุ
มากกว่า 40ปี กลุ่ มอายุน้อ ยกว่า 25 ปี กับกลุ่มอายุ 31-40 ปี กลุ่ มอายุ
น้อยกว่า 25 ปี กับมากกว่า 40 ปี กลุ่มอายุ 26-30 ปีกบั กลุ่มอายุ31-40
ปี และ กลุ่มอายุ 26-30 ปีกบั มากกว่า 40 ปี โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปี และ
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แหล่งข้อมูลที่สนใจได้ง่ายรวดเร็ว และสามารถเลือกช่องทางการซื้อที่
สะดวกทัง้ จากร้า นสะดวกซื้อ และ ทางเครือ ข่าย ออนไลน์ ไ ด้อ ย่ า ง
สะดวก
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) ด้านปั จจัยส่วนบุคคลการเพิม่ ปริมาณการบริโภคนมควร
มุ่ ง ไปที่ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคอายุ น้ อ ยกว่ า 25ปี และกลุ่ ม อายุ 31-40ปี
เนื่องจากว่าเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ คี ่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจทีม่ ากกว่า
กลุ่ มอื่น และพฤติกรรมการดื่มนมยังไม่ต่ อเนื่อ งกลุ่ มอาชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน มีศกั ยภาพในการซื้อและโอกาสในการตอบรับการบริโภค
ทีเ่ พิม่ ขึน้
4.2) ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริโภคช่วงเวลาดืม่ ของผูบ้ ริโภค เป็ นช่วง
ก่ อ นมื้อ อาหาร และก่ อ นนอน การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ถู ก หลัก
โภชนาการของการบริโภคอาหารของคน และให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องจะเป็ น
การสร้างทัศนคติท่ดี กี บั การดื่มนมและมีความต่อเนื่อ ง โดยอาจมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่เี หมาะเฉพาะกับช่วงเวลาให้กบั ผู้บริโภคการเลือก
รสชาติข องผู้บ ริโ ภค ผลิต ภัณ ฑ์ค วรคงรัก ษาคุ ณ ค่ า และความเป็ น
ธรรมชาติให้มากที่สุด และ ระดับราคาให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบถึง
ราคาและคุณค่าทีไ่ ด้รบั

3.2.5)
ผู้บ ริโ ภคทีเ่ ลือ กบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ทีเ่ ป็ น ขวดแก้ว ให้
ระดับความพึงพอใจในด้านด้านผลิต ภัณฑ์มากกว่าผู้บริโ ภคทีเ่ ลือ ก
บรรจุภณ
ั ฑ์ทีเป็ นขวดพลาสติกหรือ ทีเ่ ป็ น กล่ อ งกระดาษเคลือ บ และ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี ่ ป็ นขวดพลาสติกให้ระดับความพึงพอใจ
ในด้านส่ งเสริมการตลาดมากกว่ าผู้บริโ ภคทีเ่ ลือ กบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี ่ ป็ น
กล่องกระดาษเคลือบ
3.2.6)
ความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือก
บรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาดเล็ก(85-150 มล.)ให้ระดับความพึงพอใจในด้านด้าน
ผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้บริโภคทีเ่ ลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนาดกลาง(151-500
มล.) และผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ (มากกว่า 500 มล.) ให้
ระดับความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้บริโภคทีเ่ ลือ กบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด
ใหญ่ (มากกว่า 500 มล.) ให้ระดับความพึงพอใจในด้านราคามากกว่า
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
3.2.7)
การเลือกตราสินค้าของนมพร้อมดืม่ ของผูบ้ ริโภค
มีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่ อการเลือ กซื้อนมพร้อ มดืม่ ไม่แตกต่ างกัน
(จากผลการทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่า Sig. >.05 และค่าเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาด(ANOVA) มีค่า Sig.>.05)
3.2.8)
การพิจารณาข้อ มูล บนฉลากผลิต ภัณฑ์ข องนม
พร้อมดืม่ ของผูบ้ ริโภคมีค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อม
ดืม่ ไม่แตกต่างกัน

4.3) ด้ า นทัศ นคติ ด้ า นการรับ รู้ ท ัศ นคติ ด้ า นการรับ รู้ ข อง
ผู้บริโภคส่งผลถึงระดับความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดื่มใน
ด้านผลิต ภัณฑ์และราคา ผู้ประกอบการควรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
สมาร์ทโฟนและโซเซียลเน็ตเวิรค์ เป็ นช่องทางการสือ่ สารให้ผบู้ ริโภคได้
ตระหนักถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้องทางด้านโภชนาการ มีขอ้ มูลที่แสดงถึง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และการตัง้ ราคาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การสร้างตรา
สินค้าที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคในระดับ
บุ ค คลโดยใช้ป ระโยชน์ จ ากนวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่อ ท าการตลาดให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด

3.3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3:
ทัศนคติดา้ นการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
เลือกซื้อ นมพร้อมดื่มการวิเคราะห์สมการถดถอยของ สรุปเป็ นสมการ
เชิงเส้นแสดงความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
3.3.1)
ความพึง พอใจต่ อ การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดืม่ ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ = 2.544 + .375 (ทัศนคติดา้ นการรับรู้) โดยมีอานาจใน
การทานายผล(R Square) เท่ากับ .181
3.3.2)
ความพึง พอใจต่ อ การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดืม่ ใน
ด้านราคา = 2.350 + .467 (ทัศนคติดา้ นการรับรู้) โดยมีอานาจในการ
ทานายผล(R Square) เท่ากับ .208
3.3.3)
ความพึง พอใจต่ อ การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดืม่ ใน
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย = 2.565 + .227 (ทัศนคติดา้ นการรับรู้) มี
อานาจในการทานายผล(R Square) เท่ากับ .026
3.3.4)
ความพึง พอใจต่ อ การเลือ กซื้อ นมพร้อ มดืม่ ใน
ด้านการส่งเสริมการตลาด = 1.924 + .317 (ทัศนคติด้านการรับรู้) มี
อานาจในการทานายผล(R Square) เท่ากับ .058

5) กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณดร. กิตติ แก้วเขียว ทีไ่ ด้กรุณาสละ
เวลาให้ค าปรึก ษาและช่ ว ยแนะน า ในเรื่อ งเกี่ย วกับ เทคนิ ค การใช้
โปรแกรม SPSS การวิเ คราะห์ต ัว แปร จนได้ผ ลสรุ ป ข้อ มูล ที่ใ ช้
ประกอบการวิจยั ครัง้ นี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณ คุณสุธาสินี สุบนิ และเพื่อน ทีช่ ่วยดาเนินการ
เก็บแบบสอบถาม จนได้ขอ้ มูลเพียงพอทีใ่ ช้ประกอบการวิจยั ครัง้ นี้
6) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

ผลการวิเคราะห์ พบว่าทัศนคติดา้ นการรับรู้ มีอทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจต่อการเลือกซื้อนมพร้อมดืม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ และราคา ผลที่
พบอาจเป็ นเพราะว่าผู้บริโภคในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองกับการรักษาสุขภาพในเชิงป้ องกันมากขึน้ ทัง้ ยัง
เรื่องความคุม้ ค่ากับราคาของผลิตภัณฑ์ สาหรับความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ ายและการส่งเสริมการตลาด พบว่าได้รบั อิทธิพล
น้ อ ย ซึ่ ง อาจเป็ นผลจากการที่ ปั จจุ บ ัน ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง

[2]
[3]
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ กรณี ศึกษา ศูนย์บริการมิตซูบิชิ จังหวัด
นนทบุรี
Relationship between service quality affecting customer satisfactions:
A case study of Mitsubishi Motors Thailand Service Center in
Nonthaburi Province
ชินภัทร์ ธรรมพลิน1และสุรสิทธิ ์ อุดมธนวงศ์2

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ 1,2
chinapat.p@gamil.com1
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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

บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจยั ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์ 3 ประการ คือ 1)เพื่อศึก ษา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใ ช้บริก ารศูนย์บ ริก ารรถยนต์ 3)เพื่อศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
คุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์
การวิจยั นี้ เ ป็ น การวิจยั เชิง ปริม าณ ศึก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ข้า มาใช้
บริก ารศูน ย์บ ริก ารรถยนต์ จานวน 400 คน เก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
ความสัม พัน ธ์เ พีย ร์ส ัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการให้บริการในด้า นความเป็ นรูปธรรมของการบริการ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้แ ละด้านการตอบสนองมีความสัม พัน ธ์ต่ อ
ความพึงพอใจของศูนย์บริการรถยนต์ อย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วน
ด้านการให้ความเชื่อมันจากเจ้
่
าหน้าทีต่ ่อผูใ้ ช้บริการ และด้านการรูจ้ กั และ
เข้า ใจผู้ ใ ช้บ ริก าร ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง บวกต่ อ ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์
คาส าคัญ : คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร , ความพึง พอใจผู้ใ ช้บ ริก าร และ
ศูนย์บริการรถยนต์

1. บทนา
ในปั จ จุ บ ัน นอกเหนื อ จากปั จ จัย 4 ที่ม ีค วามจ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวติ แล้วรถยนต์กถ็ อื เป็ นปั จจัยหนึ่งทีเ่ ข้ามามีบทบาทสาคัญใน
การดาเนินชีวติ เพราะนอกจากจะใช้เป็ นพาหนะในการเดินทางแล้ว
รถยนต์ส่วนหนึ่งยังนามาใช้ในการประกอบอาชีพ รถยนต์ได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุษย์จะเห็นได้ว่าจานวนรถยนต์
ในท้องถนนมีเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลรายงานสถิตกิ าร
ขนส่งประจาปี 2555-2558 ในส่วนของจานวนรถที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และรถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลเกิน 7 คน รวมทัง้ สิ้นทัวประเทศมี
่
จานวนเพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อ ง โดยในปี 2558 มีจานวน 8,170,837 คัน [1] ถึงแม้ว่า
รถยนต์จะเป็ นปั จจัยภายนอก แต่ความต้องการรถยนต์ของผูค้ นยังมี
อยู่มากรถยนต์เหล่านี้ไม่ว่าใหม่หรือเก่านัน้ ต่างต้องการการบารุงดูแล
รักษาทัง้ สิน้ ทาให้ผเู้ ป็ นเจ้าของต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็ นพิเศษ
โดยเฉพาะเรือ่ งความสะอาด การดูแลรักษาและการซ่อมแซม เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ในการเดิน ทางศูน ย์บริการรถยนต์จึงกลายเป็ น
ปั จ จัย ที่ม ีค วามส าคัญ เพิ่ม มากขึ้น เช่ น กัน ศูน ย์บ ริก ารรถยนต์ ม ี
จานวนมากในประเทศ บางศูนย์มสี งิ่ อานวยความสะดวกครบวงจร
ให้กบั ผู้ท่มี าใช้บริการ ทัง้ การขายรถยนต์ การบารุงรักษารถยนต์
และการรับซื้อรถยนต์มอื สอง แต่ละศูนย์มกี ารให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
ตามนโยบายของแต่ละศูนย์บริการ การประเมินคุณภาพการบริการ

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
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5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Parasuraman [2] ได้ พ ั ฒ นาและสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการ
ประเมิน คุ ณ ภาพการบริก าร เรีย กว่ า SERVQUAL (Service
Quality) ทีป่ รับปรุงใหม่ประกอบด้วย 5 มิตหิ ลัก ดังต่อไปนี้ 1) ความ
เป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ การบริการที่นาเสนอใน
ลักษณะทางกายภาพทีป่ รากฏให้เห็นถึงสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
และสามารถสัมผัสได้ ซึง่ ได้แก่ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ บุคลากร และการ
ใช้ส ญ
ั ลักษณ์ หรือ เอกสารที่ใช้ส าหรับการติดต่อ สื่อสาร 2) ความ
เชือ่ ถือ วางใจได้ (Reliability) คือ ความสามารถในการให้บริการ นัน้
ตรงกับ สัญ ญาที่ใ ห้ไ ว้ก ับ ผู้ร ับ บริก าร บริก ารที่ใ ห้ทุ ก ครัง้ มีค วาม
ถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่าเสมอในทุกครัง้ ของบริการ ทีจ่ ะทา
ให้ผรู้ บั บริการรูส้ กึ ว่า การบริการทีไ่ ด้รบั มีความน่าเชือ่ ถือ สามารถให้
ความไว้วางใจได้ 3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) คือ
ผู้ใ ห้บ ริก ารมีค วามพร้อ ม และเต็ม ใจที่จ ะให้บ ริก ารโดยสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ร ั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รบั ความสะดวกจาก
การมาใช้บริการ 4) การให้ความเชือ่ มันต่
่ อลูกค้า (Assurance) คือ ผู้
ให้บ ริก ารมีท ัก ษะความรู้ ความสามารถในการให้ บ ริก าร และ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการด้วยความสุภาพ รวมทัง้ การ
เอาใจใส่ มีกิรยิ าท่าทางและมารยาทที่ดี ในการให้บริการ รวมทัง้
สามารถทาให้ผรู้ บั บริการเกิดความไว้วางใจและเกิดความมันใจใน
่
การรับบริการได้ 5)
การรู้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy) คือ
ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ผู้รบั บริการตาม
ความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของผูร้ บั บริการ
Kotler [3] ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับความพึงพอใจ ว่าเป็ น
ระดั บ ของความรู้ ส ึ ก ของลู ก ค้ า ที่ ม ี ผ ลกั บ การเปรี ย บเที ย บ
ผลประโยชน์ คุ ณสมบัติต่ างๆ หรือ จากการทางานของผลิต ภัณ ฑ์
นัน้ ๆ ตามทีไ่ ด้พบเห็นและเข้าใจกับการคาดหวังของลูกค้าเกิดจาก
ความรูส้ กึ ในการซื้อเมือ่ ในอดีตหรือจากประสบการณ์ของลูกค้า ส่วน
ของผลประโยชน์จากคุณสมบัตหิ รือการทางานของผลิตภัณฑ์นนั ้ มัก
เกิดจากฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องร่วมกันสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า โดยต้องสร้างคุณค่าเพิม่ ในผลิตภัณฑ์ (Value Added)
และยึดหลักการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality) ทาให้คุณค่า
จากความแตกต่างกันทาง การแข่งขัน คุณค่าทีม่ อบให้กบั ลูกค้าต้อง
มีม ากกว่ า ต้น ทุ น ของลูก ค้า แบบจ าลอง American Customer
Satisfaction Index (ACSI Model) ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1994 โดย
Dr. Claes Fornell ในขณะที่เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั National
Quality Research Center เป็ น หน่ ว ยงานวิจ ัย ที่อ ยู่ภ ายใน
มหาวิทยาลัย Michigan (The University of Michigan) ได้ร่วมมือกับ
สถาบัน American Society for Quality (ASQ) และ Customer
Feedback Insights Group (CFI Group) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
พื้นฐานมาจาก Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB)
ซึ่งออกแบบเพื่อ ใช้เป็ น แบบจาลองในการวัดระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสวีเดน (Sweden) โดยการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
ในส่วนของ ACSI นัน้ มีวตั ถุประสงค์ในการชี้วดั ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า อี ก ทัง้ ยัง สามารถน าไปปรั บ ใช้ ไ ด้ ใ น
เศรษฐศาสตร์ร ะดับมหภาค และจุล ภาค เนื่อ งจากแบบจ าลองมี

จึงเป็ นเป้ าหมายทีอ่ งค์กรทุกแห่งพยายามที่จะทาให้มปี ระสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทีศ่ ูนย์บริการและเรียกได้ว่า
การบริการเป็ นส่วนหนึ่งที่ช้วี ดั ความสาเร็จ และความล้มเหลวของ
องค์ก รนัน้ ด้ว ย ยิ่ง เศรษฐกิจ เป็ น ระบบเสรีม ากเท่ า ใดสภาพการ
แข่งขันยิง่ รุนแรงขึน้ ด้วย
ดั ง นั ้ น ค ณะผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง มี ค ว ามสนใจที่ จ ะท าวิ จ ั ย เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการศูนย์รถยนต์ กรณีศกึ ษา ศูนย์รถยนต์มติ ซูบชิ ิ จังหวัด
นนทบุร ี เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการบริการใดที่มคี วามสาคัญ
ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพือ่ ศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ มิต
ซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิต
ซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ
จังหวัดนนทบุร ี
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
1.ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร (Tangibles)
มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์
มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
2.ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัด
นนทบุร ี
3.การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) มีความสัมพันธ์
กับ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารศู น ย์ บ ริก ารรถยนต์ มิต ซู บิช ิ
จังหวัดนนทบุร ี
4.การให้ความเชื่อมันจากเจ้
่
าหน้าที่ต่อลูกค้า (Assurance) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์
มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
5.การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า (Empathy) มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
4. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

1.
2.
3.
4.
5.

(Tangibility)
(Reliability)
(Responsiveness)
(Assurance)
(Empathy)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ความสามาร ถในการวั ด คว ามพึ ง พอ ใจข องผู้ บ ริ โ ภคผ่ า น
ประสบการณ์จริงทาให้ถูกนาไปใช้ในการวัดระดับคุณภาพของสินค้า
และบริการ ในระดับองค์กร และระดับอุตสาหกรรม อีกทัง้ ยังสามารถ
นาไปปรับใช้กบั การตลาดเพือ่ เข้าถึงผูบ้ ริโภค Roland; Zahorik; and
Keiningham. [4] ได้อ ธิบ ายถึง ACSI ความพึง พอใจไว้ ว่ า มี
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ คุณ ค่า
ของสิน ค้า หรือ บริก ารที่ผู้บ ริโ ภคได้ร ับ และความคาดหวัง ของ
ผูบ้ ริโภค

1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ แ ละการวิเ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพัน ธ์เพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient
7. สรุปผลการวิ จยั
ผู้ว ิจ ัย ได้ด าเนิ น การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยวิธีก ารทางสถิ ติ
ตรวจสอบข้อ มูล ความถู ก ต้ อ งของข้อ มูล และน าผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้ม า
วิเ คราะห์ แ ละประมวลผล แบ่ ง การเสนอผลการวิเ คราะห์ข ้อ มูล
ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้มาใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ทงั ้ หมด 400 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 53.00 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ
38.50 มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 58.00 มีอาชีพเป็ น
พนั กงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง ร้อยละ 41.5 รายได้ต่ อเดือนระดับ
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 37.00 และระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ต่อเดือนคือ มากกว่า 4 เดือน/ครัง้ ร้อยละ 46.00
ส่ว นที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร
สังเกตได้แต่ละตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั รวมทัง้ หมด 56 ตัวแปรมาตร
วัดโดยการนาเสนอเป็ นค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง และระดับความหมายของค่าเฉลีย่ สรุปผลจากการศึกษา
คุณภาพการให้บริการ พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนความพึง
พอใจในการให้บ ริก ารของศูน ย์ บ ริก ารรถยนต์ มิต ซู บิช ิ จัง หวัด
นนทบุร ี พบว่า ผูใ้ ช้บริการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด

6. วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างคุณภาพการให้บริการที่ส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการ กรณีศกึ ษา ศูนย์บริการ
รถยนต์มติ ซูบชิ ิ จ.นนทบุร ี
6.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (population) ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ คื อ
ผู้ใช้บริการศูน ย์บริการรถยนต์ มติ ซูบิช ิ จังหวัดนนทบุร ี เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอนดังนัน้
ขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสูต รไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของW.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ95 และ
ระดับค่าความคลาดเคลือ่ นร้อยละ5 (กัลยาวาณิชย์บญ
ั ชา. 2549) [5]
เมือ่ คานวณแล้วจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน400 คน
6.2 แผนการสุ่มตัวอย่าง
ผู้ว ิจยั ได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบสองขัน้ ตอน (Two Stage
Sampling) ดังนี้
ขัน้ ตอนที1่ ทาการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)
โดยวิ ธี ก ารจั บ ฉลากเลื อ กศู น ย์ บ ริ ก ารที่ จ ะศึ ก ษาจ านวน 4
ศูนย์บริการ จากจานวนทัง้ หมด 7 ศูนย์บริการในจังหวัดนนทบุร ี ซึ่ง
ได้แก่ บริษทั เอ็น เค ซี มอเตอร์ จากัด (สาขารัตนาธิเบศร์) บริษทั
กาญจนาอิควิพเม้นท์ จากัด (สานักงานใหญ่) บริษทั สแกน อินเตอร์
จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
และบริษทั มิตซูกรุงเทพ 2009 จากัด (สาขานนทบุร)ี
ขันตอนที
้
2่ ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ การแจกแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการที่ศูนย์บริการ
รถยนต์มติ ซูบชิ ทิ ม่ี อี ายุ 25 ปี ขน้ึ ไป จานวน 100 คนต่อศูนย์บริการ
6.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้ 1)ตัวแปรอิสระ
คื อ คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 2 )

8. ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน

1. ความเป็ นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิต
ซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
3. การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการ (Responsiveness) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
4. การให้ความเชื่อมันจากเจ้
่
าหน้าทีต่ ่อผูใ้ ช้บริการ
(Assurance) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี
5. การรูจ้ กั และเข้าใจผูใ้ ช้บริการ (Empathy) มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี

6.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
6.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
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ผลการ
ทดสอบ
สมมติ ฐาน
สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

ปฏิเสธ

ปฏิเสธ

9. อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. คุณภาพการให้บริการในด้านความเป็ น รูปธรรมของการ
บริการ ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจในการให้บ ริก ารของศูน ย์บ ริก าร
รถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั
[7] ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มอี ิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ที่มตี ่อ
ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการ
ซ้าของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาว ทัง้ นี้ผลทดสอบสมมติฐาน
พบว่า คุณภาพการให้บริการและความไว้ว างใจส่ งผลต่อ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพการให้บริการของงานวิจยั ที่ยกมานี้
ประกอบด้ว ย 5 ด้า น ซึ่ง รวมถึง ด้า นความเป็ น รูป ธรรมของการ
ให้บริการ เป็ นงานวิจยั ทีผ่ ลสรุปออกมาสอดคล้องกับงานวิจยั
2. คุณภาพการให้บริการในด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ
จังหวัดนนทบุร ี ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั [8] ศึกษาเรื่องการ
ประเมิน คุ ณ ภาพการบริก ารของร้าน True Coffee สาขาใน
มหาวิทยาลัย จากผลการวิจยั ของทัง้ สองงานวิจยั ที่มผี ลการศึกษาที่
สอดคล้ อ งกัน ทัง้ นี้ ผ ลที่ เ กี่ย วข้อ งของงานวิจ ัย ทัง้ สองเรื่อ งคือ
ผลทดสอบสมมติฐานในเรื่อ งคุ ณภาพการให้บริการในด้า นความ
เชือ่ ถือไว้วางใจของงานวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตรงกับ
งานวิจยั เรื่องการประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee
สาขาในมหาวิทยาลัยที่ผลทดสอบสมมติฐานออกมาว่า นักศึกษามี
ความคาดหวังและรับรู้จริง ต่ อ ภาพรวมแตกต่ างกัน ในด้านความ
น่าเชือ่ ถือเช่นกัน
3. คุณภาพการให้บริการในด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ มิตซู
บิช ิ จังหวัดนนทบุร ี ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั [9] ศึกษา
เรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการและคุณค่าที่รบั รู้ส่งผลต่อความ
ภักดีของผูท้ ม่ี าใช้บริการคลินิกผิวหนังและความงานของประชาชน
ในเขตจังหวัดชลบุร ี จากงานวิจยั ดังกล่าวได้มกี ารศึกษาเกีย่ วกับการ
รับรูค้ ุณภาพการให้บริการและคุณค่าทีร่ บั รูส้ ่งผลต่อความภักดีของผู้
ทีม่ าใช้บริการนัน้ ผลทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั พบว่า การรับรู้
คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารในด้า นความรวดเร็ว ในการตอบ สนองมี
อิทธิพลต่อความภักดีของผู้มาใช้บริการ ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมา
เหมือนกันกับงานวิจยั ช่นเดียวกัน
4. ผลการศึกษาทีส่ รุปว่าคุณภาพการให้บริการในด้านการให้
ความเชื่อมันจากเจ้
่
าหน้าที่ต่อผูใ้ ช้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ มิตซู บิช ิ จังหวัดนนทบุ ร ี ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั [10] ศึกษาเรื่องการรับรูค้ ุณภาพการ
ให้บริการและคุณค่าที่ร บั รู้ส่งผลต่อ ความภักดีข องผู้ท่มี าใช้บริการ
คลินิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุร ี จาก
งานวิจ ัย ดัง กล่ า วได้ ม ีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ การรับ รู้คุ ณ ภาพการ
ให้บริการและคุณค่าทีร่ บั รูส้ ่งผลต่อความภักดีของผูท้ ม่ี าใช้บริการนัน้
ผลทดสอบสมมติฐ านของงานวิจ ัย พบว่ า การรับ รู้คุ ณ ภาพการ
ให้บริการในด้านความเอาใจใส่ดูแลผูใ้ ช้บริการไม่มอี ทิ ธิพลต่อความ
ภัก ดีข องผู้ม าใช้บ ริก าร ซึ่ง ผลการศึก ษาที่อ อกมาเหมือ นกัน กับ
งานวิจยั เช่นกัน

5. ผลการศึกษาทีส่ รุปว่าคุณภาพการให้บริการในด้านการรูจ้ กั
และเข้าใจผูใ้ ช้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
ศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบชิ ิ จังหวัดนนทบุร ี ผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ [10] ศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริม ณฑล
งานวิจยั นี้ไ ด้ศ ึกษาเกี่ย วกับความแตกต่ างของปั จจัย ส่ว นบุค คลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
การรับรู้คุ ณภาพกับการตัดสิน ใจเข้าใช้บริการและศึกษาเกี่ย วกับ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดกับ การ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน
ของงานวิจยั นี้ในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการรับรูค้ ุณภาพ
ในด้านการเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทาให้ผลทีอ่ อกมานัน้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั เช่นกัน
10. ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั
ธุร กิจหรือ องค์กรที่ดา เนิน การเกี่ย วกับศูน ย์บริการรถยนต์
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ดงั นี้
1. คุณภาพในการให้บริการในด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการพบว่าผูท้ ม่ี าใช้บริการ
ให้การรับรู้คุ ณภาพในเรื่อ งการมีเจ้าหน้ าที่ต้อนรับสอบถามความ
ต้อ งการการเข้ารับ บริการตัง้ แต่ เข้า มาในศูน ย์บริการ ธุ ร กิจหรือ
องค์กรทีด่ าเนินการเกีย่ วกับศูนย์บริการรถยนต์ ควรให้ความสาคัญ
เกีย่ วกับเจ้าหน้าทีใ่ นการต้อนรับ
ผูท้ ม่ี าใช้บริการ การแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ การให้ขอ้ มูลการใช้บริการแก่ผทู้ ม่ี าใช้บริการ
2. คุ ณภาพในการให้บริการในด้านความเชื่อ ถือ ไว้วางใจได้
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าผูท้ ม่ี าใช้บริการให้การ
รับรู้คุ ณภาพในเรื่อ งรถยนต์ไ ด้ร บั การตรวจเช็ค โดยช่างผู้ช านาญ
ธุรกิจหรือ องค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับศูน ย์บริการรถยนต์ ควรให้
ความสาคัญเกีย่ วกับ การพัฒนาและเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถ
ในการซ่อมบารุงรถยนต์ให้กบั ช่าง เพื่อเพิม่ ความชานาญให้กบั ช่าง
ทาให้ผใู้ ช้บริการศูนย์บริการรถยนต์ได้รบั ความมันใจและไว้
่
ว่างใจให้
ช่างซ่อมรถยนต์ของตน
3. คุณภาพในการให้บริการในด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริการส่งผล
ต่อความพึงพอใจ ในการให้บริการ พบว่าผูท้ ม่ี าใช้บริการให้การรับรู้
คุณภาพในเรื่องความเพียงพอของพนักงานในการให้บริการแต่ละ
ขัน้ ตอน ธุรกิจหรือองค์กรที่ดาเนินการเกีย่ วกับศูนย์บริการรถยนต์
ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ การจัดการเจ้าหน้าที่ในแต่ล ะขัน้ ตอน
การทางานให้เพียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่ให้เกิดการซ้าซ้อนกัน
11. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ส าหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ มีผ ลลัพ ธ์ท่ไี ม่ส อดคล้อ งกับข้อ
สมมติฐ านในการวิจ ัย อยู่ 2 ด้ า น คือ การให้ ค วามเชื่อ มันจาก
่
เจ้า หน้ า ที่ต่ อ ผู้ใ ช้บ ริการ (Assurance) และการรู้จ ัก และเข้า ใจ
ผูใ้ ช้บริการ (Empathy) จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในเชิงยืนยันใน
เรือ่ งดังกล่าว ว่ายังเป็ นไปตามสมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี้หรือไม่

411

2. ศึกษารูปแบบคุณภาพในการให้บริการทีส่ ่งผลต่อความพึง
พอใจในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจบริการทางออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อศึกษา
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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.

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.

Fig. 1 Worldwide ERP market share in 2012 [1]

Keywords— Enterprise Resource Planning (ERP),
Technology Acceptance Model (TAM), Perceived Usefulness
(PU), Perceived Ease of Use (PEU), Learning achievement

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.

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

413

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.
EX

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

PU
AU

EX

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.

UI

ACU

IV. RESEARCH FRAMEWORK AND METHODOLOGY

PEU

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 nonIT 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.

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

Demographic data
-Gender
-GPAX
-Grade in previous
computer class
-Hours spent on
computer at home
-SAP installation
at home

t-test
One-way
ANOVA

Primary TAM factors
-Perceived Usefulness
(PU)
-Perceived Ease of Use
(PEU)
Usage intention (UI)
Practical test score (TS)

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.
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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

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.
PU

UI

TS

V. RESULTS
A. Demographic data

PEU

The frequency results are shown in Table 1. The
mean and standard deviation of TAM factors are
demonstrated in Table 2.

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.

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

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 questionnairebased 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 10th week of the semester. Those students (88
students in total) were the 3rd year students in the 1st
semester of Academic year 2016. Note that the reenrolled 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-
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TABLE 2

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.

MEAN AND STANDARD DEVIATION OF VARIABLES

Mean
3.91
3.13
3.20
3.42

PU
PEU
UI
TS

Standard deviation
0.66
0.67
0.88
0.95

TABLE 4
MEAN DIFFERENCE FOR MULTIPLE COMPARISON IN GPAX (H17)

GPAX

3.513.014.00
3.50
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*
1.50-2.00 2.014* 1.475*
*Significantly different (p<0.05)

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.

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 3
SUMMARY OF P-VALUE FOR
HYPOTHESIS TEST OF DEMOGRAPHIC DATA

PEU
0.497

(H1)

(H6)

(H11)

(H16)

GPAX

0.359

0.486

0.171

0.000*

(H2)

(H7)

Grade in
0.111
0.083
(H3)
(H8)
computer class
Hours spent on
0.331
0.300
(H4)
(H9)
computer
SAP
0.252
0.513
(H5)
(H10)
installation
*Significantly different (p<0.05)

UI
0.740

TS
0.781

(H12)

(H17)

0.158

0.000*

(H13)

(H18)

0.126

0.156

(H14)

(H19)

0.179

0.929

(H15)

(H20)

1.512.00
-

TABLE 5

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.

PU
0.159

2.012.50
0.434

MEAN DIFFERENCE FOR MULTIPLE COMPARISON IN GRADE (H18)

B. Analysis of demographic relationship

Gender

2.513.00
0.698
1.162

TABLE 6
OCCASION OF SAP PRACTICE AT HOME

Never use
5
9

Installed
Not installed

For catch up
25
14

For test prep
20
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.

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.

PU

0.432*
0.264*
UI
0.280*

PEU

0.305*
Fig. 5 Adjusted Measurement model
(*Significant level at 0.05)
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TS

TABLE 7

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.

MEASURES FOR GOODNESS OF FIT

Measures
Chi square (p-value)
RMR
RMSEA
GFI
NFI
CFI

Recommended
value
p>0.05
<0.050
<0.10
>0.90
>0.90
>0.90

Obtained
value
0.24 (p=0.62)
0.008
0.00
0.99
0.99
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

TS

UI

From
PU
PEU
UI
PU
PEU

Total
0.114
0.415
0.264
0.432
0.418

Indirect
0.114
0.110
0.138

Direct
0.305
0.264
0.432
0.280

ERP test score

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

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 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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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้ส่ อื สังคมออนไลน์ ของผู้
พิการทางการได้ยนิ กลุ่มตัวอย่างคือผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ จานวน 100 คนโดย
การสุ่มแบบบังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าความถี่รอ้ ยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานt-test, One-Way ANOVA
และPearson’s Correlation ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจยั พบว่า ผูพ้ กิ าร
ทางการได้ยินที่ม ีระดับการศึก ษาแตกต่ างกันมีพ ฤติก รรมการใช้ส่ ือสัง คม
ออนไลน์แตกต่างกันและแรงจูงใจในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ส่ อื สังคมออนไลน์ ของผู้พิการทางการได้ ยินในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน

1) บทนา
ปั จจุบนั ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสื่อสังคมออนไลน์ ได้เข้ามา
มีบทบาทสาคัญต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็ นผู้พกิ าร
หรือคนปกติในด้านพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์กเ็ ช่นเดียวกันสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็ น ส่ ว นหนึ่งในการช่ว ยเพิ่มประสิทธิภ าพและความ
รวดเร็วในการติดต่อสือ่ สารของยุคนี้ซ่งึ ได้รบั ความนิยมอย่างมากในยุค
ปั จจุบนั ทาให้ส่อื สังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิน
ชีว ิต ของบุค คลทุกระดับเพราะโลกได้เข้าสู่ยุ ค ใหม่ท่ตี ้อ งใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์เพือ่ ช่วยในการทางานให้สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
Facebook, Twitter, Line, Instagram,My Space ฯลฯทีเ่ ข้ามาช่วยให้
การติดต่อสือ่ สารกันง่ายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ การสือ่ สาร
ระหว่างบุคคลและการสือ่ สารระหว่างกลุ่มโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
นิยมใช้มากทีส่ ุดได้แก่Facebook รองลงมาได้แก่Twitter และGoogle
ตามลาดับ[1]
ผู้ประกอบการธุร กิจในปั จจุบนั สนใจที่จะเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ ผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ ก ัน มากเพราะสื่อ สัง คม
ออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็ นจานวนมากสามารถทาการ
สือ่ สารได้ตลอดเวลาสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและที่
สาคัญคือสามารถให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มผูบ้ ริโภคได้มากกว่าวิธอี ่นื ๆ[2]
แต่มขี อ้ จากัดในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้
ยินทาให้ศกั ยภาพการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ในชีวติ ประจาวันของผูพ้ กิ าร
ทางการได้ย ิน ยังมีอุ ป สรรคจึง ได้ม ีก ารพัฒ นาการสื่อ สารออกมาใน
รูป แบบต่ า งๆอาทิเ ช่ น การสื่อ สารด้ว ยภาพการสื่อ สารด้ว ยการใช้
สัญญาณการสือ่ สารระหว่างบุคคลเป็ นต้นทัง้ นี้เพราะผูพ้ กิ ารทางการได้
ยิน มีค วามบกพร่ อ งทางการสื่อ สารไม่ส ามารถได้ย ิน เสีย งของการ
ติดต่ อ สื่อ สารระหว่างคนปกติด้ว ยกัน ได้ในการติดต่ อ สื่อ สารผู้พ ิการ
ทางการได้ยนิ จะใช้ภาษามือเป็ นหลักแต่สาหรับการติดต่อสื่อสารกับคน
ปกตินัน้ ยังมีปัญหาอย่างมากเนื่องจากมีคนปกติไม่มากนักที่จะเข้าใจ

คาสาคัญ:พฤติกรรม, การใช้ส่อื , สื่อสังคมออนไลน์, ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
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
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ภาษามือและผู้พกิ ารทางการได้ย ินไม่มากเช่นกันที่สามารถอ่ านปาก
และออกเสียงโต้ตอบกับคนปกติได้ปัญหาการติดต่อสื่อสารของผูพ้ กิ าร
ทางการได้ยนิ กับสังคมไม่ได้มแี ต่การสือ่ สารโต้ตอบกันในชีวติ ประจาวัน
เท่ า นั ้น แต่ ย ัง รวมไปถึ ง การรับ สื่ อ ต่ า งๆเช่ น การเรีย นรู้ ผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต การติดต่อ งานกับกลุ่ มผู้พกิ ารด้วยกัน และคนปกติค วาม
บกพร่องทางการได้ยนิ จึงเป็ นอุปสรรคหลักในการสื่อสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์
ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ าร
ทางการได้ยนิ ในอาเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลาเพื่อเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ผู้ประกอบการธุร กิจน ามาพัฒนาในการสร้างสังคมและการตลาดใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต

0.70[3]
3.4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ในการบรรยายคุ ณลักษณะของข้อมูล ได้แก่ค วามถี่
(Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แ ก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s
Correlationทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
4) ผลการวิ จยั
4.1) ปั จจัยด้านประชากร
จากการศึกษาปั จจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กว่า
ครึง่ ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 61.0 มีอายุ 16-25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 53.0 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อย
ละ 35.0เป็ นนักเรียนนักศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 59.0 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มรี ายรับต่อเดือนต่ากว่า 3,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 38.0 และกลุ่ม
ตัวอย่างเกินครึง่ มีสถานภาพโสดคิดเป็ นร้อยละ 67.0 ดังตารางที่ 1

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของผู้
พิการทางการได้ยนิ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ พฤติกรรมการ
ใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ

ตารางที่ 1: ปั จจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
3) ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นี้คอื กลุ่มผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ในอาเภอ
หาดใหญ่จงั หวัดสงขลาซึ่งมีจานวนทัง้ สิ้น 8,876คนกลุ่มตัว อย่ างคือ ผู้
พิการทางการได้ยนิ จานวน100 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling)
3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผู้ว ิจ ัย สร้างขึ้น จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดโดยแบ่งออกเป็ น3ตอนดังนี้
ตอนที่ 1ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้ า นประชากรของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบได้แก่เพศอายุ ระดับการศึกษาอาชีพ
รายรับต่อเดือนและสถานภาพ
ตอนที2่ คาถามเกีย่ วกับแรงจูงใจต่อการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ซ่งึ
เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า5ระดับโดยที่ 5หมายถึงมากทีส่ ุด และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
ตอนที3่ คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ซ่งึ
เป็ น แบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดับพฤติกรรมแบบมาตราส่ว น
ประเมินค่า5ระดับโดยที5่ หมายถึงบ่อยทีส่ ุด และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง (Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อ มันโดยการน
่
าแบบสอบถามที่ไ ด้
ตอบแล้วจากกลุ่มตัวอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทจ่ี ะเก็บตัวอย่างมาหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient)
พบว่า แบบสอบถามเกี่ย วกับแรงจูงใจต่ อ การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ 3
ด้าน คือ ด้านความเพลิดเพลินด้านการติดต่อสือ่ สารและด้านสังคมมีค่า
ความเชื่อ มันเท่
่ า กับ .823 .831 และ .709 ตามล าดับ ขณะที่
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ มคี ่ าความ
เชื่อ มันเท่
่ า กับ .787ซึ่ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ท่ีย อมรับ ได้เ นื่ อ งจากมากกว่ า

ปั จจัย
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ต่ ากว่าหรือเท่ากับ15ปี
- 16 – 25ปี
- 26 – 35ปี
- 36 – 45ปี
ระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
- ปวส.หรืออนุปริญญา
- ปริญญาตรี
อาชีพ
- นักเรียน/นักศึกษา
- พนักงานบริษทั
- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสากิจ
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
- พ่อบ้าน/แม่บา้ น/เกษียณอายุ
รายรับต่อเดือน
- ต่ ากว่า3,000บาท
- 3,001 – 7,000บาท
- 7,001 – 11,000บาท
- 11,001 – 15,000บาท
สถานภาพ
- โสด
- สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
- หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่

ความถี่

ร้อยละ

39
61

39.0
61.0

19
53
16
12

19.0
53.0
16.0
12.0

35
23
17
25

35.0
23.0
17.0
25.0

59
9
4
19
9

59.0
9.0
4.0
19.0
9.0

38
22
21
18

38.0
22.0
21.0
18.0

67
31
2

67.0
31.0
2.0

4.2) แรงจูงใจต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
4.2.1) แรงจูงใจด้านความเพลิดเพลิน
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี แ รงจู ง ใจด้ า นความ
เพลิดเพลินในภาพรวมในระดับมากโดยเห็นว่าการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ทาให้รสู้ กึ สนุ กสนานในระดับมากที่สุดรองลงมาเห็น ว่าการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ทาให้รสู้ กึ ผ่อนคลายและทาให้รสู้ กึ ตื่นเต้นกับเรื่องราวในระดับ
มาก ดังตารางที่ 2

4.2.4) ภาพรวมแรงจูงใจต่อการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพรวมแรงจูงใจต่อการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมากโดยมีแรงจูงใจทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความเพลิดเพลินด้านการติดต่อ สื่อสาร และด้านสังคมอยู่ในระดับมาก
ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 2: แรงจูงใจต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ดา้ นความเพลิดเพลิน
ประเด็น
1. สื่อสังคมออนไลน์ทาให้รสู้ กึ
สนุกสนาน
2. สื่อสังคมออนไลน์ทาให้รสู้ กึ
ผ่อนคลาย
3. สื่อสังคมออนไลน์ทาให้
ตื่นเต้นกับเรื่องราว
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.30

S.D.
0.67

4.17

0.62

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับมาก

4.10

0.66

ระดับมาก

4.19

0.50

ระดับมาก

ตารางที่ 5: ภาพรวมแรงจูงใจต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
ด้าน
1. ด้านความเพลิดเพลิน
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร
3. ด้านสังคม
ภาพรวม

ตารางที่ 3: แรงจูงใจต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ ดา้ นการติดต่อสือ่ สาร
ค่าเฉลี่ย
4.23

S.D.
0.72

แปลผล
ระดับมาก

4.09

0.90

ระดับมาก

4.26

0.73

4.19

0.62

ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับมาก

ประเด็น
1. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อคุย
กับเพื่อนปั จจุบนั และเพื่อนเก่า
2. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ผา่ นทาง
โทรศัพท์มอื ถือ/แท็บแล็ต
3. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ทบ่ี า้ น
4. รับทราบข่าวสารผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์
5. ความถีใ่ นการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ใน 1 สัปดาห์
6. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อขาย
สินค้า
7. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ทท่ี างาน
8. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ทร่ี า้ น
อินเทอร์เน็ต
ภาพรวม

ตารางที่ 4: แรงจูงใจต่อการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ดา้ นสังคม
ค่าเฉลี่ย
4.12

S.D.
0.77

แปลผล
ระดับมาก

4.14

0.69

ระดับมาก

4.10

0.84

ระดับมาก

4.12

0.61

ระดับมาก

แปลผล
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

ตารางที่ 6: พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์

4.2.3) แรงจูงใจด้านสังคม
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีแ รงจูง ใจด้า นสัง คมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเห็นว่าการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ทาให้รสู้ กึ
ทันสมัยรู้สกึ อยากเป็ นส่ วนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนและรู้ส ึกใกล้ช ิดกับผู้อ่ืน
มากขึน้ ในระดับมาก ดังตารางที่ 4

ประเด็น
1. รูส้ กึ ทันสมัยในการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์
2. รูส้ กึ อยากเป็ นส่วนหนึ่งใน
กลุ่มเพื่อน
3. รูส้ กึ ใกล้ชดิ กับผูอ้ ่นื มากขึน้
เมื่อใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ภาพรวม

S.D.
0.50
0.61
0.61
0.45

4.3) พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่ างมีพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยโดยมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์เพื่อ
คุ ย กับ เพื่อ นปั จ จุ บ ัน และเพื่อ นเก่ า ใช้ ส่ือ สัง คมออนไลน์ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์มอื ถือ/แท็บแล็ตและใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ทบ่ี า้ นอยู่ในระดับบ่อย
ทีส่ ุดส่วนการรับทราบข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ความถี่ในการ
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ใน 1 สัปดาห์ การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ เพื่อ ขาย
สินค้าและการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ทท่ี างานอยู่ในระดับบ่อยขณะทีใ่ ช้ส่อื
สังคมออนไลน์ทร่ี า้ นอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลางดังตารางที่ 6

4.2.2) แรงจูงใจด้านการติดต่อสือ่ สาร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี แ รงจู ง ใจด้ า นการ
ติดต่อ สื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเห็นด้วยว่าสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ในระดับมากทีส่ ุดรองลงมา
คือใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ตดิ ต่อสือ่ สารกับครอบครัวและเพื่อนๆและใช้ส่อื
สังคมออนไลน์สบื ค้นข้อมูลในระดับมากดังตารางที่ 3

ประเด็น
1. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและ
เพื่อนๆ
2. ใช้ส่อื สังคมออนไลน์สบื ค้น
ข้อมูล
3. รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจากสื่อ
สังคมออนไลน์
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.19
4.19
4.12
4.16

ค่าเฉลี่ย
4.38

S.D.
0.72

แปลผล
บ่อยทีส่ ดุ

4.35

0.78

บ่อยทีส่ ดุ

4.06
4.11

0.95
0.76

บ่อยทีส่ ดุ
บ่อย

4.09

0.81

บ่อย

3.69

1.03

บ่อย

3.47
3.40

1.14
1.29

บ่อย
ปานกลาง

3.90

0.57

บ่อย

4.4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.4.1) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอื ่ สังคมออนไลน์
ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่าผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ทีม่ เี พศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน และสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน ขณะทีผ่ พู้ กิ ารทางการได้ยนิ ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่าง
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กันมีพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ดังตารางที่ 7

พฤติ ก รรมการใช้ ส่ือ สัง คมออนไลน์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของปณิชานิตพิ รมงคล[4]วรรณพรกลิน่ วับ[8] และ ชนากิตติ ์
ราชพิบลู ย์ [11]
ผู้พกิ ารทางการได้ยนิ ที่มสี ถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ไ ม่แตกต่ างกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ธรรมรงค์เมตตา[9] ชนากิตติราชพิ
์ บลู ย์ [11]และ ภัทราเรืองสวัสดิ ์ [12]
5.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรม
การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในภาพรวมมีค วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของผู้พกิ ารทางการได้ยนิ ในระดับ
ปานกลางในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับผลการวิจยั ของปณิชานิตพิ ร
มงคล[4]วรรณพรกลิน่ วับ[8]และ เอมิกาเหมมินทร์[13]เมือ่ พิจารณาราย
ด้านพบว่า แรงจูงใจด้านความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ในระดับสูงในทิศทาง
เดียวกันสอดคล้องกับผลการวิจยั ของชเนตตีสยนานนท์ [10] เอมิกา
เหมมิน ทร์ [13] และ อาริส าลูก กลม[14] ขณะที่แ รงจูง ใจด้า นการ
ติดต่อสื่อสารและแรงจูงใจด้านสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์ ข องผู้พกิ ารทางการได้ย ิน ในระดับปานกลางใน
ทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธรรมรงค์เมตตา[9]อาริสาลู
กกลม[14] และ นภนนท์หอมสุด, ชาลีนาวีภาพและณัฐณีสว่างศรี[15]

ตารางที่ 7: ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของ
ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ปั จจัย
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายรับต่อเดือน
สถานภาพ

สถิ ติทดสอบ
t = 1.660
F = 1.421
F = 4.490
F = 1.228
F = 0.929
F = 0.847

Sig.
.100
.255
.005
.315
.430
.473

แปลผล
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

4.4.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
ผลการศึกษาพบว่ า แรงจูงใจในภาพรวมมีค วามสัมพัน ธ์ก ับ
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ของผู้พกิ ารทางการได้ยนิ ในระดับ
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า แรงจูงใจด้าน
ความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ขณะทีแ่ รงจูงใจ
ด้า นการติ ด ต่ อ สื่อ สารและแรงจู ง ใจด้า นสัง คมมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ข องผู้พกิ ารทางการได้ยนิ ในระดับ
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ 8

6) ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่าง
กั น มี พ ฤ ติ ก รรมการใช้ ส่ื อ สั ง คมออนไ ลน์ แตกต่ า งกั น ดั ง นั ้ น
ผู้ประกอบการที่ต้อ งการท าตลาดผ่ านทางสื่อ สัง คมออนไลน์ จึงควร
ศึก ษาถึง พฤติก รรมที่แ ตกต่ า งกัน นั น้ ให้ถ่ อ งแท้ เ พื่อ ที่จ ะได้เ ข้า ถึง
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างตรงจุด
2. เนื่องจากแรงจูงใจด้านความเพลิดเพลินมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ในระดับสูง
ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการทีค่ วรเน้นการทาตลาดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
คือ ผูป้ ระกอบการในธุรกิจบันเทิง เช่น การชมละคร ภาพยนตร์หรือฟั ง
เพลงออนไลน์

ตารางที่ 8: ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรม
การใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
แรงจูงใจ
ด้านความเพลิดเพลิน
ด้านการติดต่อสื่อสาร
ด้านสังคม
ภาพรวม

r
.568
.332
.398
.436

Sig.
.000
.001
.000
.000

แปลผล
สัมพันธ์สูง
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง

5) อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
ของผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ จาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่าผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ทีม่ เี พศแตกต่างกันมี
พฤติ ก รรมการใช้ ส่ือ สัง คมออนไลน์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของปณิชานิตพิ รมงคล[4] วรรณประภาเอี่ยมฤทธิ ์ [5]และ
มณฑาเรืองขจรและสุนทรีศกั ดิ ์ศรี [6]
ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่อื
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับผลการวิจยั ของปณิชานิตพิ ร
มงคล[4] วรรณประภาเอีย่ มฤทธิ ์ [5]และขนิษฐาจิตแสง [7]
ผู้ พ ิ ก ารทางการได้ ย ิน ที่ ม ีร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์แตกต่างกันสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของปณิชานิตพิ รมงคล[4]วรรณพรกลิน่ วับ[8] และ ธรรมรงค์เมตตา[9]
ผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับผลการวิจยั ของปณิชานิติ
พรมงคล[4]และชเนตตีสยนานนท์[10]
ผู้ พ ิ ก ารทางการได้ ย ิ น ที่ ม ีร ายได้ ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี
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แนวโน้ มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน:
กรณี ศึกษาจังหวัดสงขลา
Labor Mobility Trend in Hotel Business to ASEAN:
Songkhla Province Case
ณัฐธยาน์ ยางทอง1 ธันวษา เพ็งจันทร์2 เมทิณี เงินเจริญ3 วัลลภาภรณ์ เมืองสุวรรณ4 อุมาภรณ์ ทองชาติ5 วรรณภรณ์ บริพนั ธ์6
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ เปรีย บเทีย บแนวโน้ ม การตัด สิน ใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
และศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย แวดล้อ มกับ แนวโน้ ม การตัด สิน ใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในธุรกิจ
โรงแรมจัง หวัด สงขลาจานวน400 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญเก็บ รวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่รอ้ ยละค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานt-test, One-Way ANOVA และPearson’s Correlation ที่
ระดับนัยสาคัญ .05 ผลการวิจยั พบว่า แรงงานทีม่ เี พศแตกต่างกันมีแนวโน้ม
การตัด สินใจเคลื่อนย้า ยไปทางานในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นไม่แตกต่ า งกัน
ขณะทีแ่ รงงานทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแตกต่างกันและปั จจัยแวดล้อมทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน คือ
ด้านปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้ มการตัดสินใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานในธุร กิจโรงแรมสู่อาเซียนในระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน
คาสาคัญ:แนวโน้ม, การเคลื่อนย้ายแรงงาน, ธุรกิจโรงแรม, อาเซียน

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) บทนา
จากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้
ทางด้า นเศรษฐกิจ สัง คมการเมือ งเทคโนโลยีแ ละด้า นการบริห าร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านเศรษฐกิจนัน้ ได้ม กี ารแสวงหาความร่วมมือ
โดยการรวมกลุ่มภายในภูมภิ าคนัน้ ได้ถูกให้ความสาคัญมากขึน้ นาไปสู่
การทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีในภูมภิ าคเกิดการรวมตัวกันในรูปแบบ
ประชาคมและสหภาพอาเซีย นเป็ นอีก หนึ่ ง ความร่ ว มมือ ทางด้า น
เศรษฐกิจและการเมือ งภายในภูมภิ าคโดยมีช าติส มาชิก จานวน 10
ประเทศได้แก่บรูไ นกัมพูช าอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ฟิล ิปปิ น ส์
สิงคโปร์ไทยเวียดนาม และลาว[1]
การเคลื่อ นย้ายแรงงานหลังเปิ ดประชาคมอาเซีย นจะมีการ
เคลื่อ นย้ า ยแรงงานได้ โ ดยเสรีต ามข้อ ตกลงซึ่ ง ส าหรับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนัน้ มีเป้ าหมายหลักในการนาประเทศสมาชิกอาเซียน
ไปสู่การเป็ นตลาดและการผลิตเดียวกันเพือ่ ให้อาเซียนได้มกี ารวางแผน
ทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ กับ ภูม ิภ าคอื่น ๆสร้า งโอกาสทางการค้า ระหว่ า งประเทศ
สมาชิกอาเซียนตลอดจนสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิกทัง้ นี้อาเซียนได้มกี ารวางแผนทางด้านเศรษฐกิจ
ร่วมกันทัง้ ในส่ วนของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการการลงทุ นรวม
ตลอดถึงการเคลือ่ นย้ายแรงงานมีฝีมอื ได้อย่างเสรี[2]
ทัง้ นี้ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นจะท าให้เ กิด การ
เคลือ่ นย้ายแรงงานมีฝีมอื ในภูมภิ าคได้อย่างเสรีถงึ 8 สาขา คือ วิศวกร
แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปนิก บัญชี ผู้ประกอบการด้านการ
ท่อ งเที่ย ว และอาชีพ ด้านการสารวจ ซึ่งการเปิ ดให้มกี ารเคลื่อ นย้าย

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.
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แรงงานได้อย่างเสรีในส่วนของแรงงานวิชาชีพหรือแรงงานมีฝีมอื เป็ น
เรื่องที่ทงั ้ ผูป้ ระกอบการและแรงงานจะต้องตระหนัก และเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานของแรงงานจากประเทศ
เพือ่ นบ้าน [3] โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานด้านการท่องเทีย่ วซึ่งจะทาให้
เกิดปรากฎการณ์การเคลือ่ นย้ายของประชากรจานวนมาก ทัง้ ในแง่ของ
การเดินทางเพือ่ การทางานหรือเพือ่ การท่องเทีย่ วซึง่ จะส่งผลกระทบแก่
ประเทศที่เป็ น ผู้น าด้านกิจกรรมเหล่ า นี้ก ารดาเนิน การดัง กล่ าวของ
อาเซียนถือได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในด้า นการสร้างงานซึ่ง
จะมีผลต่อการขยายตัวของตลาดแรงงานเป็ นอย่างมาก
จากความสาคัญดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาแนวโน้ม
การตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน: กรณีศกึ ษา
จังหวัดสงขลา เพราะจังหวัดสงขลาเป็ น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ของประเทศไทย และมีแรงงานในธุรกิจโรงแรมอยู่เป็ นจานวน
มาก เพือ่ เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการกาหนดนโยบายให้แก่หน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

หมายถึงมากทีส่ ุด และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
ตอนที่3คาถามเกี่ย วกับ แนวโน้ ม การตัดสิน ใจเคลื่อ นย้ายไป
ทางานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบตาม
ระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า5ระดับโดยที่ 5หมายถึง
มากทีส่ ุด และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง (Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อ มันโดยการน
่
าแบบสอบถามที่ไ ด้
ตอบแล้วจากกลุ่มตัวอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทจ่ี ะเก็บตัวอย่างมาหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
พบว่า แบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยแวดล้อมทีผ่ ลักดันและดึงดูดให้เกิด
การเคลือ่ นย้ายแรงงานสู่อาเซียน2ด้าน คือ ด้านปั จจัยผลักดันและด้าน
ปั จจัยดึงดูดมีค่าความเชื่อ มันเท่
่ ากับ .794และ .757ตามลาดับ ขณะที่
แบบสอบถามเกี่ย วกับแนวโน้ มการตัดสิน ใจเคลื่อ นย้ายไปทางานใน
กลุ่ มประเทศอาเซียนมีค่ าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .823ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้เนื่องจากมากกว่า0.70[5]
3.4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ในการบรรยายคุ ณลักษณะของข้อมูล ได้แก่ค วามถี่
(Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แ ก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s
Correlationทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ เปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานใน
ธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมกับแนวโน้ม
การตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
3) ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจ ัย นี้ ค ือ บุ ค ลากรในธุ ร กิจ โรงแรมจัง หวัด
สงขลา ได้แก่ พนักงานต้อ นรับ พนักงานประจาห้อ งอาคาร แม่บ้าน
พนักงานฝ่ ายช่าง พนักงานสัม ภาระ พนักงานเปิ ดประตู เจ้าหน้ า ที่
อานวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ดูแลแขกพิเศษ พนักงานรับโทรศัพ ท์
เจ้าหน้าที่สารองห้องพัก พนักงานแคชเชียร์ และเนื่องจากบุคลากรใน
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลามีเป็ นจานวนมากประกอบกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องไม่ได้สารวจข้อมูลบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเป็ นรายจังหวัดไว้
ทาให้ไ ม่ทราบจานวนบุค ลากรในธุร กิจโรงแรมจังหวัดสงขลา ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยยึดตารางของKrejcie& Morgan [5]
ซึ่งระบุขนาดตัวอย่างที่มากทีส่ ุดอยู่ทไ่ี ม่ถึง 400 ตัวอย่างการวิจยั นี้จงึ
กาหนดขนาดตัวอย่างอยู่ท่ี 400 ตัวอย่างซึ่งคิดว่าเพียงพอแก่การเป็ น
ตัว แทนของประชากรแล้ ว จึ ง ท าการสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling)
3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผู้ว ิจ ัย สร้างขึ้น จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดโดยแบ่งออกเป็ น3ตอนดังนี้
ตอนที่ 1ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้ า นประชากรของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลือ กตอบได้ แ ก่ เ พศอายุ ร ะดับ การศึก ษา
สถานภาพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และตาแหน่งงาน
ตอนที2่ คาถามเกีย่ วกับปั จจัยแวดล้อมที่ผลักดันและดึงดูดให้
เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานสู่อาเซียน ซึง่ เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ
ตามระดับ ความคิด เห็น แบบมาตราส่ ว นประเมิน ค่ า 5ระดับ โดยที่ 5

4) ผลการวิ จยั
4.1) ปั จจัยด้านประชากร
จากการศึก ษาปั จ จัย ด้านประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่ า งพบว่ า
มากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่ างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 55.0 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุ21-25 ปี และมากกว่า 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 39.8 มีสถานะภาพสมรสอยู่/
ด้ว ยกัน คิดเป็ น ร้อ ยละ 53.0มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือ นระหว่าง 10,–001
15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.5 และมีตาแหน่ งเป็ นพนักงานต้อนรับ
คิดเป็ นร้อยละ 18.2 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ปั จจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ปั จจัย

ความถี่

ร้อยละ

180
220

45.0
55.0

10
108
90
84
108

2.5
27.0
22.5
21.0
27.0

35
48
84

8.7
12.0
21.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า20ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานะภาพ
โสด
สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
อื่นๆ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,001บาท
10,001–15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001บาทขึน้ ไป
ตาแหน่งงาน
พนักงานต้อนรับ
พนักงานประจาห้องอาหาร
แม่บา้ น
พนักงานฝ่ ายช่าง
พนักงานสัมภาระ
พนักงานเปิ ดประตู
เจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวก
เจ้าหน้าทีด่ ูแลแขกพิเศษ
พนักงานรับโทรศัพท์
เจ้าหน้าทีส่ ารองห้องพัก
พนักงานแคชเชียร์
อื่นๆ

71
159
3

17.7
39.8
0.8

157
212
29
2

39.3
53.0
7.3
0.6

131
186
66
11
6

32.0
46.5
16.4
2.7
1.4

69
34
44
39
34
19
19
26
23
18
38
37

18.2
9.0
11.6
10.3
9.0
5.0
5.0
6.9
6.1
4.7
10.0
9.2

4.2.2) ปั จจัยดึงดูด
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยดึงดูดในภาพรวมใน
ระดับมาก โดยเห็นว่าการทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ในการทางานพร้อมกว่าในประเทศไทย จะได้รบั เงินเดือน
มากกว่ า เดิม ท าให้ ม ีท ัก ษะการใช้ ภ าษา เรี ย นรู้ ว ัฒ นธรรมและ
ประสบการณ์ ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น และจะทาให้ม กี ารเจริญก้าวหน้ าใน
อาชีพมากขึน้ เมือ่ กลับมาทางานทีป่ ระเทศไทย ในระดับมากดังตารางที่
3
ตารางที่ 3: ปั จจัยดึงดูด
ประเด็น
1.การทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนจะมีเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ในการทางานพร้อมกว่า
ในประเทศไทย
2.การทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนจะได้รบั เงินเดือน
มากกว่าเดิม
3.การได้ทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนทาให้มที กั ษะการใช้
ภาษา เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมและ
ประสบการณ์ใหม่ๆเพิม่ มากขึน้
4.การทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนจะทาให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้าในอาชีพมากขึน้
เมื่อกลับมาทางานทีป่ ระเทศ
ไทย
ภาพรวม

4.2) ปั จจัยแวดล้อม
4.2.1) ปั จจัยผลักดัน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยผลักดันในภาพรวมใน
ระดับ มาก โดยต้ อ งการไปท างานในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นเพราะ
สวัสดิการแรงงานในประเทศยังไม่ดพี อ เพราะเศรษฐกิจในประเทศไทย
ตกต่า และเพราะการเมืองในประเทศทาให้ไม่มผี มู้ าลงทุน ในระดับมาก
ดังตารางที่ 2

ค่าเฉลี่ย
3.64

S.D.
0.87

แปลผล
ระดับมาก

3.64

0.92

ระดับมาก

S.D.
0.85

แปลผล
ระดับมาก

3.76

0.89

ระดับมาก

3.96

0.88

ระดับมาก

3.79

0.91

ระดับมาก

3.84

0.67

ระดับมาก

4.2.3) ภาพรวมปั จจัยแวดล้อม
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยแวดล้อมในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทัง้ ปั จจัยผลักดัน
และปั จจัยดึงดูดอยู่ในระดับมากดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ภาพรวมปั จจัยแวดล้อม
ด้าน
1.ปั จจัยผลักดัน
2.ปั จจัยดึงดูด
ภาพรวม

ตารางที่ 2: ปั จจัยผลักดัน
ประเด็น
1. ต้องไปทางานในกลุม่
ประเทศอาเซียนเพราะ
เศรษฐกิจในประเทศไทยตกต่า
2. ต้องการไปทางานในกลุม่
ประเทศอาเซียนเพราะการเมือง
ในประเทศทาให้ไม่มผี มู้ าลงทุน
3. ต้องการไปทางานในกลุม่
ประเทศอาเซียนเพราะ
สวัสดิการแรงงานในประเทศยัง
ไม่ดพี อ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
3.85

ค่าเฉลี่ย
3.68
3.84
3.76

S.D.
0.73
0.67
0.63

แปลผล
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

4.3) แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

3.79

0.80

ระดับมาก

3.68

0.73

ระดับมาก

ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีแ นวโน้ ม การตัด สิน ใจ
เคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มการ
ตัดสินใจเคลื่อ นย้ายไปทางานในกลุ่ มประเทศอาเซียนในระดับมาก4
ประเด็นคือ ถ้ามีโอกาสถ้ามีความพร้อมทางด้านภาษา ถ้ามีความพร้อม
ด้านความรูค้ วามสามารถ และถ้าได้รบั การสนับสนุ นจากทีท่ างานจะไป
โดยไม่ลงั เลขณะทีม่ แี นวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่ม
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ประเทศอาเซีย นในระดับ ค่ อ นข้างมาก 2ประเด็น คือ ระยะทาง และ
ความต่ า งทางวัฒ นธรรมไม่ เ ป็ นอุ ป สรรคในการไปท างานในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนดังตารางที่ 5

ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัง้
ปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูดมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสินใจ
เคลื่อ นย้ายแรงงานในธุร กิจโรงแรมสู่อ าเซีย นในระดับปานกลางใน
ทิศทางเดียวกัน ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 5: แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
ประเด็น
1.ถ้ามีโอกาสได้ไปทางานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนจะไปโดย
ไม่ลงั เล
2.ถ้ามีความพร้อมทางด้าน
ภาษาหากต้องไปทางานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนจะไปโดย
ไม่ลงั เล
3.ถ้ามีความพร้อมด้านความรู้
ความสามารถจะไปโดยไม่ลงั เล
4.ถ้าได้รบั การสนับสนุ นจากที่
ทางานจะไปโดยไม่ลงั เล
5.ระยะทางไม่เป็ นอุปสรรคใน
การไปทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
6.ความต่างทางวัฒนธรรมไม่
เป็ นอุปสรรคในการไปทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
3.54

S.D.
0.96

แปลผล
ระดับมาก

3.61

0.98

ระดับมาก

3.64

1.00

ระดับมาก

3.75

0.98

ระดับมาก

3.13

1.01

ระดับ
ค่อนข้างมาก

3.11

1.03

ระดับ
ค่อนข้างมาก

3.46

0.72

ระดับมาก

ตารางที่ 7: ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมกับ
แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ปั จจัยแวดล้อม
ปั จจัยผลักดัน
ปั จจัยดึงดูด
ภาพรวม

ตารางที่ 6: ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้าย
แรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
สถิ ติทดสอบ
t = 0.022
F = 5.385
F = 4.511
F = 6.792
F = 3.197
F = 4.837

Sig.
.202
.000
.001
.000
.008
.000

Sig.
.000
.000
.000

แปลผล
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง

5) อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1) ผลการเปรียบเทีย บแนวโน้ มการตัดสิน ใจเคลื่อ นย้าย
แรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่าแรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มเี พศต่างกัน มี
แนวโน้ ม การตัด สิน ใจในการเคลื่อ นย้า ยไปท างานในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ย นไม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ เ พราะไม่ ว่ า เพศใดก็ ย่ อ มต้ อ งการ
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานทัง้ นัน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลา
สิณีสญ
ั ราชา[6] แต่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของมงคลรัตน์กอ้ นเครือ ,
มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล และสุนารี จุลพันธ์ [7] วรรณภา ลือกิตตินันท์[8]
กฤตยพรจันทรนิม[ิ 9] และสมใจบุญเผือก[10] ซึ่งอาจเป็ นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างกัน
แรงงานในธุรกิจโรงแรมทีม่ อี ายุต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจ
ในการเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน ทัง้ นี้เพราะ
ภาระและความรับ ผิดชอบของแต่ ล ะบุ ค คลในแต่ ล ะช่ ว งอายุ ม ีค วาม
แตกต่ า งกัน สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของวิล าสิณี ส ัญ ราชา[6]แต่ ไ ม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณภา ลือกิต ตินัน ท์ [8] และ กฤตยพร
จันทรนิม[ิ 9]
แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่มรี ะดับการศึกษาต่างกันมีแนวโน้ม
การตัดสินใจในการเคลือ่ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน
ทัง้ นี้ เ พราะแรงงานที่มรี ะดับ การศึก ษาสูง กว่า ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความรู้
ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิลาสิณสี ญ
ั ราชา[6] ซึง่ อาจเป็ นเพราะเป็ นการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ
ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงมากกว่า
แรงงานในธุรกิจโรงแรมที่ม ีสถานภาพต่างกัน มีแนวโน้ มการ
ตัดสินใจในการเคลื่อ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน
ทัง้ นี้เพราะคนโสดย่อมมีอิสระในการที่จะไปทางานในต่างประเทศได้
สะดวกกว่าคนทีม่ คี รอบครัวแล้ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลาสิณีสญ
ั
ราชา[6]
แรงงานในธุ ร กิจ โรงแรมที่ม ี ร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นต่ า งกัน มี
แนวโน้ ม การตัด สิน ใจในการเคลื่อ นย้า ยไปท างานในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียนต่างกันทัง้ นี้เพราะคนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีส่ งู อยู่แล้วย่อมมี
ความพอใจในงานทีท่ าอยู่ ซึง่ ต่างจากคนทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยที่
จะต้องขวนขวายไปทางานในต่างประเทศทีม่ คี ่าตอบแทนทีส่ ูงกว่า แต่
ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลาสิณีสญ
ั ราชา[6]และ วรรณภา ลือกิตติ
นันท์[8] และ กฤตยพร จันทรนิม[ิ 9]

4.4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.4.1) ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้าย
แรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่าแรงงานในธุรกิจโรงแรมทีม่ เี พศแตกต่างกัน
มีแนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่
แตกต่างกัน ขณะทีแ่ รงงานทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
เฉลี่ย ต่ อ เดือ น และต าแหน่ งงานแตกต่ างกัน มีแนวโน้ ม การตัดสิน ใจ
เคลือ่ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนแตกต่างกัน ดังตารางที่ 6

ปั จจัย
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตาแหน่งงาน

r
.532
.527
.529

แปลผล
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

4.4.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแวดล้อมกับ
แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยแวดล้อมในภาพรวมมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
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แรงงานในธุร กิจโรงแรมที่ม ีต าแหน่ งต่ า งกัน มีแ นวโน้ มการ
ตัดสินใจในการเคลื่อ นย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนต่างกัน
ทัง้ นี้เพราะความต้อ งการแรงงานในแต่ ล ะต าแหน่ งย่ อ มแตกต่ างกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมใจบุญเผือก[10]
5.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย แวดล้อ มกับ
แนวโน้มการตัดสินใจเคลือ่ นย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยแวดล้อมในภาพรวมมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานในธุรกิจโรงแรมสู่อาเซียน
ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทัง้
ปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูดมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการตัดสินใจ
เคลื่อ นย้ายแรงงานในธุร กิจโรงแรมสู่อ าเซีย นในระดับปานกลางใน
ทิศ ทางเดีย วกัน สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของวิล าสิณีสญ
ั ราชา[6]เพราะ
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
คือ ปั จจัยผลักดันจากประเทศทีแ่ รงงานเคลือ่ นย้ายออกและปั จจัยดึงดูด
จากประเทศทีแ่ รงงานเคลือ่ นย้ายเข้า[11]

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน, กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร, 2557.
[8] วรรณภา ลือ กิต ตินัน ท์ , “การเคลื่อ นย้ า ยแรงงานไปสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของบัณฑิตจบใหม่,” วารสารเกษมบัณฑิต, 17, 1, หน้า 73-83, 2559.
[9] กฤตยพร จันทรนิ มิ,แนวโน้ ม การเคลือ่ นย้ายแรงงานสาชาวิชาชีพหลักของ
อาเซียน: กรณีศกึ ษามหาวิยาลัยเชียงใหม่ , เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2557.
[10] สมใจ บุ ญ เผือ ก, ความคาดหวัง ต่ อ การเปิ ด เสรีด้ า นแรงงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของบุคลากรทางการแพทย์จงั หวัดสงขลา, สงขลา,
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556.
[11] สุณีฉัตราคม, เศรษฐศาสตร์แรงงานระหว่างประเทศ (International Labor
Economic EC406,กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2531.

6) ข้อเสนอแนะ
1. ปั จจัย ผลักดัน ภายในประเทศทาให้แรงงานตัดสิน ใจไป
ทางานในกลุ่ มประเทศอาเซีย นอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ หากภาครัฐยัง
เห็น ว่ า แรงงานกลุ่ ม นี้ ม ีค วามส าคัญ และจ าเป็ นต่ อ ความเจริญ ทาง
เศรษฐกิจของประเทศก็จะต้องเร่งแก้ปัญหาปั จจัยผลักดันดังกล่าว ทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสวัสดิการแรงงาน
2. พนักงานในธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มการตัดสินใจเคลื่อนย้าย
ไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมภายในประเทศจึงจาเป็ นที่จะต้องปรับตัว
และหามาตรการเพื่อรักษาและดึงดูดบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ทัง้ การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ท่ที นั สมัยมาอานวยความสะดวกใน
การทางาน การปรับเงิน เดือ นและสวัส ดิการ การเพิ่มประสบการณ์
ทางานแบบใหม่ๆ และการมอบโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมของพยาบาล
วิชาชีพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นจาแนกตามปั จจัย ด้า นประชากรและ
ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งเจตคติกบั ความพร้อมของพยาบาลวิช าชีพ สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนในอาเภอหาดใหญ่ แ ละอาเภอเมืองจัง หวัด
สงขลาจ านวน400 คนโดยการสุ่ ม แบบบัง เอิญ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานt-test, One-Way ANOVA และPearson’s Correlation ทีร่ ะดับ
นัยสาคัญ .05 ผลการวิจยั พบว่า 1) พยาบาลวิชาชีพทีม่ เี พศ อายุประสบการณ์
ท างานและรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดือ นแตกต่ า งกัน มีค วามพร้ อ มสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน ขณะทีพ่ ยาบาลวิชาชีพที่มสี งั กัดและศาสนา
แตกต่างกันมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน 2) เจต
คติในภาพรวมและรายด้านทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการเงินและเศรษฐกิจ ด้าน
สภาพแวดล้อมความเป็ น อยู่ และด้า นความก้า วหน้ า ในหน้ า ที่ก ารงาน มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ความพร้อ มของพยาบาลวิช าชีพ สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ:ความพร้อม, พยาบาลวิชาชีพ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

relationship with readiness of registered nurse for working in AEC in
moderate level.
Keywords:Readiness, Registered Nurse, AEC

1) บทนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC พัฒนามาจากการเป็ น
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of
South East Asian Nations: ASEAN) ซึ่งเป็ นการร่วมมือกันทางด้าน
เศรษฐกิจภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศผูก้ ่อตัง้
เริม่ แรก 5 ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิ ลปิ ปิ นส์สงิ คโปร์และไทย
ต่ อ มาบรูไ นเวีย ดนามลาวเมีย นมาร์ แ ละกัม พูช าได้ เ ข้า มาร่ ว มเป็ น
สมาชิกรวมทัง้ หมด 10 ประเทศ[1]โดยการร่ ว มกลุ่ ม ของอาเซีย นมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ร่ ว มมือ กัน ในการเพิ่ม อัต ราการเจริญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกทัง้ นี้
การจัด ตัง้ อาเซีย นยัง ช่ว ยให้ป ระเทศสมาชิก มีค วามเป็ น อัน หนึ่ งอัน
เดียวกันมีความพร้อมในทุกด้านและมีความสามารถในการแข่งขันสูง
โดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลางทัง้ นี้แนวทางการดาเนินงานทีจ่ ะนาไปสู่
การเป็ นประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 สิง่ หลักๆคือการเมืองและ
ความมันคงเศรษฐกิ
่
จสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จจุบนั การทางานของกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนจะมี
การเคลือ่ นย้ายแรงงานอยู่ตลอดเวลาโดยการเคลือ่ นย้ายแรงงานในกลุ่ม
ประชาคมอาเซีย นส่ ว นใหญ่ จะเป็ น การตอบสนองในสภาวะการขาด
แคลนแรงงานภายในประเทศทาให้กลุ่มประชาคมอาเซียนมีการเปิ ดเสรี
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังประเทศทีม่ กี ารจ่ายค่ าจ้างแรงงานใน
อัตราทีส่ ูงกว่าโดยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังกลุ่มประชาคมอาเซียน
ได้เพิม่ โอกาสทีน่ ายจ้างจะได้คดั เลือกแรงงานทีม่ คี ุณภาพมากขึน้ อานาจ
ในการต่อรองของแรงงานย่อมลดลงโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพทีม่ กี าร
เปิ ดเสรีตลาดแรงงานเปิ ดกว้างมากขึ้น และภาวะการแข่งขัน ทีส่ ูงขึ้นนี้
เป็ นภาวะกดดันให้แรงงานต้องมีการพัฒนาตัว เองในการทางานให้ม ี
คุณภาพทีด่ ขี น้ึ อยู่ตลอดเวลา[2]
การเปิ ดเสรีดงั กล่าวในแต่ละประเทศได้มกี ารจากัดแรงงานใน
การเข้ามาทางานภายในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยการเปิ ดเสรีเฉพาะ

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
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แรงงานระดับสูงในภาคบริการได้แก่8สาขาวิชาชีพคือแพทย์ทนั ตแพทย์
พยาบาลวิศวกรรมสถาปั ตยกรรมการส ารวจผู้ประกอบการด้านการ
ท่ อ งเที่ย วและนั ก บัญ ชี[ 3] ทัง้ นี้ ใ นส่ ว นของแพทย์ ท ัน ตแพทย์ แ ละ
พยาบาลเป็ น 3 สาขาอาชีพ ที่กลุ่ มประชาคมอาเซียนขาดแคลนโดย
ประเทศสมาชิกล้วนมีแรงงานใน 3 สาขาดังกล่าวไม่เพียงพอแม้แต่จะใช้
เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนเองการเปิ ดเสรีแรงงานจึงทาให้
เกิดผลกระทบต่อแรงงานในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยผลกระทบ
ในทางบวกคือมีตลาดแรงงานที่ใหญ่ขน้ึ และสร้างโอกาสให้แก่ แรงงาน
ไทยเพิม่ มากขึน้ ในส่วนของทางลบคือมีการแข่งขันเพิม่ มากขึน้
สาหรับพยาบาลวิชาชีพซึง่ หมายถึงบุคคลผ่านการทดสอบเพื่อ
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลและได้รบั การประเมินโดยหน่ วยงานผูม้ ี
อานาจในการดูแลด้า นวิช าชีพพยาบาลว่าเป็ นผู้มคี ุ ณสมบัติทางด้าน
เทคนิคจริย ธรรมและกฎหมายที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลและขึ้น
ทะเบียนและ/ หรือได้รบั ใบอนุญาตสาหรับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว
จากหน่ ว ยงานผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิช าชีพพยาบาล[4] พบว่า
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มคี วามกระตือรือร้นทีจ่ ะออกไปทางานในกลุ่ม
ประเทศอาเซีย นเพราะอัต รารายได้ ท่ีสู ง และตลาดแรงงานมีค วาม
ต้องการมากกว่าภายในประเทศประกอบกับสภาพแวดล้อมการทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนนัน้ โอกาสเติบโตขึน้ อยู่กบั ประสิทธิภาพในการ
ทางานไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั เส้นสายทาให้การออกไปทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซีย นได้ผ ลตอบรับที่ดีด้ว ยเหตุ ผ ลดังกล่ าวผู้ว ิจยั จึงมีค วามสนใจ
ศึกษาความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจะได้นาข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนและกาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานในวิชาชีพพยาบาล
ต่อไป

ทางานรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนศาสนา
ตอนที่ 2ค าถามเกี่ ย วกับ เจตคติ ซ่ึ ง เป็ นแบบสอบถามให้
เลือกตอบตามระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า5ระดับโดย
ที่ 5หมายถึงมากทีส่ ุด และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
ตอนที่3ค าถามเกี่ย วกับ ความพร้อ มของพยาบาลวิช าชีพ สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่ เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดับ
ความพร้อมแบบมาตราส่วนประเมินค่า5ระดับโดยที5่ หมายถึงมากทีส่ ุด
และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง (Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อ มันโดยการน
่
าแบบสอบถามที่ไ ด้
ตอบแล้วจากกลุ่มตัวอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทจ่ี ะเก็บตัวอย่างมาหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient)
พบว่า แบบสอบถามเจตคติ3 ด้าน คือ ด้านการเงินและเศรษฐกิจด้าน
สภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่และด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานมี
ค่ า คว ามเชื่ อ มั น่ เท่ า กั บ .827.724แล ะ .839ต ามล าดั บ ข ณะ ที่
แบบสอบถามเกี่ย วกับ ความพร้อ มของพยาบาลวิช าชีพ สู่ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซีย นมีค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ .876ซึ่ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ท่ี
ยอมรับได้เนื่องจากมากกว่า0.70[6]
3.4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ในการบรรยายคุ ณลักษณะของข้อมูล ได้แก่ค วามถี่
(Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แ ก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s
Correlationทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บความพร้อ มของพยาบาลวิช าชีพ สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั ความพร้อมของ
พยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) ผลการวิ จยั
4.1) ปั จจัยด้านประชากร
จากการศึกษาปั จจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กว่า
ครึง่ ของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 63.0 ส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 28-31 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 36.3 ปฏิบตั งิ านอยู่ในโรงพยาบาลของ
รัฐคิดเป็ นร้อยละ 52.3 มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 3-6 ปี และ
น้ อ ยกว่ า 3 ปี ในสัดส่ ว นที่ใกล้เคีย งกัน คือ ร้อ ยละ 35.3 และ 35.0 มี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนระหว่าง 10,000-15,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 42.0
นับถือศาสนาพุทธคิดเป็ นร้อยละ 65.5 ดังตารางที่ 1

3) ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นี้ ค ือ พยาบาลวิช าชีพ ซึ่งปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนในอ าเภอหาดใหญ่ แ ละอ าเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลาซึ่งมีจานวนทัง้ สิ้น 1,610 คนกาหนดขนาดตัวอย่างโดย
ยึดตารางของKrejcie & Morgan [5] ซึ่งระบุขนาดตัวอย่างทีม่ ากทีส่ ุด
อยู่ท่ไี ม่ถึง 400 ตัวอย่างการวิจยั นี้จงึ กาหนดขนาดตัวอย่างอยู่ท่ี 400
ตัวอย่างซึ่งคิดว่าเพียงพอแก่การเป็ นตัวแทนของประชากรแล้วจึงทา
การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผู้ว ิจ ัย สร้างขึ้น จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดโดยแบ่งออกเป็ น3ตอนดังนี้
ตอนที่ 1ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้ า นประชากรของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็ น แบบเลือ กตอบได้แ ก่ เพศอายุ ส ังกัด ประสบการณ์

ตารางที่ 1: ปั จจัยด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ปั จจัย
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- น้อยกว่า 28ปี
- 28-31 ปี
- 32-35 ปี
- 36 ปี ขน้ึ ไป
สังกัด
- โรงพยาบาลเอกชน
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ความถี่

ร้อยละ

148
252

37.0
63.0

119
145
84
52

29.7
36.3
21.0
13.0

191

47.7

- โรงพยาบาลรัฐบาล
ประสบการณ์ทางาน
- น้อยกว่า3ปี
- 3-6ปี
- 7-10ปี
- มากกว่า 10ปี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
- น้อยกว่า 10,000 บาท
- 10,000-15,000 บาท
- 15,001-20,000 บาท
- มากกว่า20,000บาท
ศาสนา
- พุทธ
- อิสลาม
- คริสต์

209

52.3

140
141
83
36

35.0
35.3
20.7
9.0

71
168
117
44

17.7
42.0
29.3
11.0

262
123
15

65.5
30.7
3.8

ในประเทศไทยและจะทาให้เปิ ดโลกทัศน์ ได้มากขึ้น อยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด ขณะที่ม ีค วามเห็น ว่ า การไปท างานในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นมี
สภาพแวดล้อมความเป็ น อยู่ท่ดี ีกว่าการทางานในประเทศไทยอยู่ใน
ระดับมากดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: เจตคติดา้ นสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่
ประเด็น
1. การไปทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนมีสภาพแวดล้อมความ
เป็ นอยู่ทด่ี กี ว่าการทางานใน
ประเทศไทย
2. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีอปุ กรณ์การทางานที่
ทันสมัยกว่าการทางานใน
ประเทศไทย
3. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะทาให้เปิ ดโลกทัศน์
ได้มากขึน้
ภาพรวม

4.2) เจตคติ
4.2.1) เจตคติดา้ นการเงินและเศรษฐกิจ
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีเ จตคติด้า นการเงิน และ
เศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความเห็นว่าการไปทางานใน
กลุ่มประเทศอาเซียนมีรายได้สงู กว่าการทางานในประเทศไทยในระดับ
มากทีส่ ุดขณะทีม่ คี วามเห็นในระดับมาก3 ประเด็น คือ พยาบาลวิชาชีพ
ของไทยเป็ นที่ต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอาเซียนหลังการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพยาบาลไทยจะย้ายไปทางานต่างประเทศ
มากขึน้ และการทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนทาให้มเี งินออมมากกว่า
การทางานในประเทศไทยดังตารางที่ 2

ค่าเฉลี่ย
4.23

S.D.
0.74

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด

4.04

0.78

ระดับมาก

3.98

0.86

ระดับมาก

4.09

0.75

ระดับมาก

4.08

0.64

S.D.
0.78

แปลผล
ระดับมาก

4.21

0.74

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.25

0.79

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.19

0.62

ระดับมาก

4.2.3) เจตคติดา้ นความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติดา้ นความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุดโดยมีความเห็นว่าการไป
ทางานในกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถเพิม่ ประสบการณ์ทางานได้มาก
ขึน้ ในระดับมากทีส่ ุดขณะทีม่ คี วามเห็นว่าในระดับมาก 2 ประเด็น คือ
การทางานที่มผี ู้ร่วมงานเป็ นชนชาติสมาชิกอาเซียนจะทาให้ทางานมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น และการท างานในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นมี
ความก้าวหน้ามากกว่าการทางานในประเทศไทยดังตารางที่ 4

ตารางที่ 2: เจตคติดา้ นการเงินและเศรษฐกิจ
ประเด็น
1. การไปทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนมีรายได้สูงกว่าการ
ทางานในประเทศไทย
2. พยาบาลวิชาชีพของไทยเป็ น
ทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงานใน
กลุ่มอาเซียน
3. หลังการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนพยาบาลไทย
จะย้ายไปทางานต่างประเทศ
มากขึน้
4. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนทาให้มเี งินออม
มากกว่าการทางานในประเทศ
ไทย
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.10

ตารางที่ 4: เจตคติดา้ นความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ประเด็น
1. การทางานทีม่ ผี รู้ ว่ มงานเป็ น
ชนชาติสมาชิกอาเซียนจะทาให้
ทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. การทางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีความก้าวหน้า
มากกว่าการทางานในประเทศ
ไทย
3. การไปทางานในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนสามารถเพิม่
ประสบการณ์ทางานได้มากขึน้
ภาพรวม

ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย
4.19

S.D.
0.81

แปลผล
ระดับมาก

4.17

0.85

ระดับมาก

4.29

0.86

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.22

0.73

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.2.4) ภาพรวมเจตคติ
ผลการศึกษาพบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีเจตคติ ในภาพรวมอยู่ใ น
ระ ดั บ มาก แล ะ เมื่ อ พิ จ าร ณาร าย ด้ า น พ บว่ า มี เ จต คติ ใ น ด้ า น
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานอยู่ในระดับมากทีส่ ุดขณะทีม่ เี จตคติดา้ น
การเงินและเศรษฐกิจและด้านสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ อยู่ในระดับ

4.2.2) เจตคติดา้ นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเจตคติด้านสภาพแวดล้อม
ความเป็ นอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความเห็นว่าการทางาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอุปกรณ์การทางานทีท่ นั สมัยกว่าการทางาน

431

มากดังตารางที่ 5

ตารางที่ 7: ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร

ตารางที่ 5: ภาพรวมเจตคติ
ด้าน
1. ด้านการเงินและเศรษฐกิจ
2. ด้านสภาพแวดล้อมความ
เป็ นอยู่
3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.08
4.19

S.D.
0.64
0.62

แปลผล
ระดับมาก
ระดับมาก

4.22

0.73

4.16

0.55

ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับมาก

ปั จจัย
เพศ
อายุ
สังกัด
ประสบการณ์ทางาน
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ศาสนา

อาเซียน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพร้ อ มของพยาบาลวิ ช าชี พ สู่
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากและเมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกประเด็นดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6: ความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ค่าเฉลี่ย
3.99

3.91

3.93

4.02

3.96

S.D.
0.90

0.83

0.90

0.87

0.74

Sig.
.004
.004
.190
.001
.002
.619

แปลผล
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

4.4.2) ผลการศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างเจตคติกบั ความ
พร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการศึกษาพบว่าเจตคติในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปาน
กลางในทิศทางเดียวกัน เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า เจตคติทงั ้ 3 ด้าน
คือ ด้านการเงินและเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ และด้าน
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงาน มีค วามสัมพัน ธ์กบั ความพร้อ มของ
พยาบาลวิช าชีพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นในระดับปานกลางใน
ทิศทางเดียวกันดังตารางที่ 8

4.3) ความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

ประเด็น
1. ความพร้อมด้านภาษาเพื่อ
เข้าทางานกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน
2. ความพร้อมด้านความรูท้ าง
วัฒนธรรมในการทางานร่วมกับ
พยาบาลวิชาชีพในกลุม่ ประเทศ
อาเซียน
3. ความพร้อมในการรับมือกับ
การแข่งขันกับพยาบาลวิชาชีพ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. ความพร้อมเรื่องใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพเพื่อเข้าสู่
กลุ่มประเทศอาเซียน
ภาพรวม

สถิ ติทดสอบ
t = 4.745
F = 4.462
F = 1.313
F = 5.417
F = 4.941
F = 0.479

ตารางที่ 8: ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั ความพร้อม
ของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แปลผล
ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

เจตคติ
ด้านการเงินและเศรษฐกิจ

r
.511

Sig.
.000

ด้านสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่

.338

.000

ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน

.443

.000

ภาพรวม

.438

.000

แปลผล
สัมพันธ์
ปานกลาง
สัมพันธ์
ปานกลาง
สัมพันธ์
ปานกลาง
สัมพันธ์
ปานกลาง

5) อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึก ษาพบว่ า พยาบาลวิช าชีพ ที่ม ีเพศแตกต่ า งกัน มี
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
ความคล่องตัวของเพศชายและเพศหญิงในการไปทางานในต่างประเทศ
ไม่เหมือ นกัน อีกทัง้ หากประเทศดังกล่ าวประชาชนส่ ว นใหญ่ นับถือ
ศาสนาอิ ส ลามข้อ จ ากัด ด้ า นเพศก็ จ ะยิ่ง มีค วามส าคัญ มากยิ่ง ขึ้น
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของศิร ิน ภาจัน ทร์ จิร ะ[4] แต่ ต่ า งจาก
ผลการวิจยั ของภชพนเชือ่ มทอง[7]
พยาบาลวิชาชีพทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็ น เพราะผู้ท่มี อี ายุมากกว่าไม่
ต้องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแบบใหม่ๆ ขณะที่ผู้ท่มี อี ายุย งั
น้อยมักจะมองว่าสภาพแวดล้อมใหม่นนั ้ เป็ นเรื่องท้าทาย สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของภชพนเชือ่ มทอง[7]และ วิลาสิณี สัญราชา[8]

ระดับมาก

4.4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.4.1) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพทีม่ เี พศ อายุประสบการณ์
ทางานและรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน ขณะที่พ ยาบาลวิชาชีพ ที่มสี งั กัด และ
ศาสนาแตกต่ า งกัน มีค วามพร้อ มสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 7
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พยาบาลวิชาชีพทีม่ สี งั กัดแตกต่างกันมีความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้เพราะกระบวนการทางานของ
พยาบาลวิช าชีพ ไม่ว่าจะในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่มคี วาม
แตกต่ า งกัน มากนัก สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของภชพนเชื่อ มทอง
[7]กฤตยพร จันทรนิม[ิ 9]
พยาบาลวิชาชีพ ที่มปี ระสบการณ์ทางานแตกต่างกัน มีค วาม
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นแตกต่างกัน ทัง้ นี้เพราะพยาบาล
วิชาชีพเป็ นอาชีพทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อชีวติ ผูป้ ่ วย จึงไม่แปลกทีพ่ ยาบาล
วิช าชีพ ที่ส งสมประสบการณ์
ั่
ม าพอสมควรเท่ า นัน้ จึง จะกล้า ที่จ ะไป
ท างานในต่ า งประเทศซึ่ง มีก ฎหมายคุ้ม ครองชีว ิต ผู้ป่ วยที่เ ข้ม แข็ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของศิรนิ ภาจันทร์จริ ะ[4]
พยาบาลวิช าชีพ ที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อ เดือนแตกต่ างกัน มีความ
พร้อ มสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นแตกต่ า งกัน ซึ่ง อาจเป็ น เพราะ
พยาบาลวิชาชีพทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยจะขวนขวายเพื่อเตรียม
ตัว เองให้พ ร้อ มในการไปท างานในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นที่ม ีค่ า จ้า ง
แรงงานสูงกว่าในประเทศไทย ขณะที่พยาบาลวิชาชีพทีม่ รี ายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดือ นที่สู ง อยู่ แ ล้ว ความต้อ งการที่จ ะไปท างานในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซีย นก็จะน้ อ ยกว่ า ส่ งผลให้ไ ม่เตรีย มตัว เองให้พ ร้อ มกับ การไป
ทางานในกลุ่มประเทศอาเซีย น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของศิรนิ ภา
จันทร์จริ ะ[4]แต่ต่างจากผลการวิจยั ของภชพนเชือ่ มทอง[7]
พยาบาลวิช าชีพ ที่นับถือ ศาสนาแตกต่ างกัน มีค วามพร้อ มสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกันเพราะในปั จจุบนั ไม่ว่าจะนับ
ถือศาสนาใดๆ ล้วนได้รบั การยอมรับและโอกาสในการประกอบอาชีพ
ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิลาสิณี สัญราชา[8] และ
กฤตยพร จันทรนิม[ิ 9]
5.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั ความพร้อม
ของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการศึกษาพบว่าเจตคติในภาพรวมมีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมของพยาบาลวิชาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปาน
กลางในทิศทางเดียวกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าเจตคติทงั ้ 3 ด้าน
คือด้านการเงินและเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่และด้าน
ความก้าวหน้ า ในหน้ า ที่การงานมีค วามสัมพัน ธ์กบั ความพร้อ มของ
พยาบาลวิช าชีพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นในระดับปานกลางใน
ทิศ ทางเดีย วกัน สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ บุ ญ ทิว าสู่ ว ิท ย์ แ ละ
เสาวลักษณ์ทามาก[10]

เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ ให้ผู้ท่สี นใจสามารถเดิน ทางไปปฏิบตั ิงานใน
ต่างประเทศได้อย่างราบรืน่ และไม่เกิดปั ญหาขึน้ มาภายหลัง
7) เอกสารอ้างอิ ง
[1] เจษฎา นกน้อย, “โลกไร้พรมแดนกับการปรับตัวในการทางานกับองค์การข้าม
ชาติ,”@SURAT, 6, 66, หน้า 42-43, 2559.
[2] เจษฎา นกน้อย และวรรณภรณ์ บริพนั ธ์, “การพัฒนาฝีมอื แรงงานที่ต้องการเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศกึ ษาสถานประกอบการ
ใน 14 จังหวัดภาคใต้,” วารสารราชพฤกษ์, 14, 2, หน้า 10-16, 2559.
[3] ธนุตร์ เอีย่ มอร่าม, “การปรับตัวของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ภายใต้สถานการณ์โลกาภิวตั น์ ,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,
34, 1, หน้า 147-163, 2557.
[4] ศิรนิ ภาจันทร์จริ ะ, “ความพร้อมของผูป้ ระกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,”
วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี
กรุงเทพฯ, 2555.
[5] R. V. Krejcie and D. W. Morgan, “Determining sample size for research
activities,” Education and Psychological Measurement, vol. 30, 3, pp.
607–609, 1970.
[6] L. Y. Cronbach, ”Coefficient alpha and the internal structure of tests,”
Psychometrika, vol. 16, pp. 297-334, 1951.
[7] ภชพนเชื่อมทอง, การเตรียมพร้อมเพือ่ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ธุ ร กิจ บัณ ฑิต ย์ , กรุ ง เทพฯ, มหาลัย ธุ ร กิจ บัณ ฑิต ย์ ,
2556.
[8] วิลาสิณี สัญราชา, “ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
กรุงเทพมหานครไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,”วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (ธุรกิจ
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6) ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลวิชาชีพมีเจตคติในภาพรวมต่อการไปทางานใน
กลุ่ ม ประเทศประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นอยู่ ใ นระดับ มาก ดัง นั ้น
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลทัง้ ของรัฐและเอกชนในประเทศไทยจึง ต้องมีกล
ยุทธ์ในการรักษาพยาบาลวิชาชีพมีความรูค้ วามสามารถให้ทางานอยู่
กับ โรงพยาบาลต่ อ ไปโดยอาจจะเพิ่ม สวัส ดิก ารค่ า ตอบแทน หรือ
ตาแหน่งงานให้ตามความเหมาะสม
2. พยาบาลวิช าชีพ มีค วามพร้อ มในการไปทางานในกลุ่ ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ภาครัฐโดย
กรมการจัดหางานและกรมอาเซียนควรให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
ต่อ การไปประกอบอาชีพ พยาบาลวิช าชีพ ในกลุ่ มประเทศประชาคม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการไปทางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นจ าแนกตามปั จ จัย ด้ า นประชากรและศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิจปั จจัยด้านสังคมและการเมืองปั จจัย
ด้านการทางานและปั จจัยด้านวิชาชีพกับความต้องการไปทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนกลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดสงขลา
จานวน400 คนโดยการสุ่มแบบบังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถีร่ อ้ ยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานt-test,
One-Way ANOVA และPearson’s Correlation ที่ร ะดับนัยส าคัญ .05
ผลการวิจยั พบว่ า 1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่มี ีเพศอายุระดับการศึกษา
รายได้เ ฉลี่ย ต่ อเดือนและศาสนาแตกต่ า งกัน มีค วามต้องการไปทางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นแตกต่างกัน ขณะที่ผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชีท่มี ี
สถานภาพแตกต่ า งกัน มีค วามต้ องการไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนไม่แตกต่างกัน 2) ปั จจัยด้า นสังคมและการเมืองมีความสัมพันธ์กบั
ความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับสูงในทิศทาง
เดีย วกัน ขณะที่ปั จ จัย ด้ า นเศรษฐกิจ ปั จจัย ด้ า นการทางานและปั จ จัย ด้า น
วิชาชีพมีค วามสัม พัน ธ์ก ับความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
คาส าคัญ :ความต้องการ, ทางาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น,แรงงาน,
วิชาชีพบัญชี

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) บทนา
อาเซีย น (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแ ห่ ง เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็ นองค์กรทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพเมือ่ วันที่
8 สิงหาคม 2510 มีส มาชิกผู้ร่ว มก่อ ตัง้ 5 ประเทศได้แก่อิน โดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิ ล ิปปิ น ส์ส ิงคโปร์และไทยในเวลาต่ อ มามีส มาชิกเพิ่มเติม
ได้แก่บรูไนดารุสซาลามและสมาชิกใหม่อกี 4 ประเทศได้แก่กมั พูชาลาว
เมีย นมาร์ แ ละเวีย ดนามท าให้อ าเซีย นมีส มาชิก ทัง้ สิ้น 10 ประเทศ
[1]โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ส่ ง เสริม การพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คมและ
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเพื่อ รักษาเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจและความ
มันคงในภู
่
ม ิภ าคและเพื่อ เป็ น เวทีในการแก้ปัญ หาในภูม ิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
หนึ่ ง ในเป้ า หมายส าคัญ ของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
(ASEAN Economic Community:AEC)คือการเป็ นตลาดเดียวและมี
ฐานการผลิตร่วมกันเป็ นการเปิ ดเสรีทางการค้าการบริการการลงทุน
และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดภาษีทางการค้าให้เป็ นศูนย์และ
ขจัดอุปสรรคหรือการกีดกันทางการค้าในด้านอื่นๆให้หมดไปซึ่งส่วน
สาคัญทีจ่ ะกระทบต่อประชาชาชนในประเทศคือการเคลื่อนย้ายแรงงาน
โดยเสรีซ่งึ ประกอบไปด้วย 8 อาชีพทีส่ ามารถทางานใน 10 ประเทศ
อาเซีย นได้อ ย่ างเสรีไ ด้แก่ว ิศ วกรพยาบาลสถาปนิกการส ารวจทัน ต
แพทย์แพทย์ก ารบริก าร/การท่ อ งเที่ย วและนัก บัญ ชี[2] แต่ ก็ย ัง มี
ข้อ จ ากัด ในการเคลื่อ นย้า ยแรงงานอยู่ เ ช่ น กัน อัน ประกอบไปด้ว ย

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,
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3) ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั นี้ คอื ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญชีในจังหวัด
สงขลา ซึง่ มีจานวนทัง้ สิน้ 1,527 คนขนาดตัวอย่างผูว้ จิ ยั กาหนดโดยยึด
ตารางของKrejcie & Morgan [5] ซึ่งระบุขนาดตัวอย่างทีม่ ากทีส่ ุดอยู่ท่ี
ไม่ ถึง 400 ตัว อย่ า งการวิจ ัย นี้ จึง ก าหนดขนาดตัว อย่ า งอยู่ ท่ี 400
ตัวอย่างซึ่งคิดว่าเพียงพอแก่การเป็ นตัวแทนของประชากรแล้วจึงทา
การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

ข้อ จ ากัด ทางเทคนิ ค คือ แม้จ ะมีคุ ณ สมบัติต ามข้อ ตกลงยอมรับ ร่ ว ม
สาหรับนักวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) แล้ว
ก็ต ามบุ คลากรใน 8 วิช าชีพ ที่ต้อ งการไปท างานในประเทศสมาชิก
อาเซียนยังต้องสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยภาษาของประเทศที่ตนจะ
ไปประกอบอาชีพอีกทัง้ ยังมีขอ้ จากัดทางธรรมชาติคอื ความสามารถที่
จะสือ่ สารด้วยภาษาในประเทศทีเ่ ดินทางไปทางานอีกทัง้ ความพร้อมที่
จะเผชิญและปรับตัวในสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ
วิชาชีพบัญชีเป็ นหนึ่งใน8 วิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกันว่า
ด้วยเรือ่ งของการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรีนนหมายความว่
ั่
านับตัง้ แต่
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็ น AECในปี พ .ศ.2558 ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกลุ่ ม อาเซีย นจะสามารถเข้ามา
ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีใ นประเทศไทยได้อ ย่ า งเสรีใ นทางกลับ กัน ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีไทยก็สามารถไปประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
กลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรีเช่นกันโดยผ่านการจัดทาข้อตกลงร่วมกันซึ่ง
จะต้องมีคุณสมบัตกิ ารเป็ นนักบัญชีอาเซียนตามความตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียนสาหรับสาขาบริการบัญชี (MRAs)ดังต่อไปนี้ [3]
(1)ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาทางบัญ ชีห รือ ผ่ า นการ
ทดสอบในโปรแกรมทางบัญชีท่ไี ด้ร บั การยอมรับโดยองค์กรวิช าชีพ
บัญชีในประเทศแหล่ งกาเนิดหรือ ประเทศผู้ร บั ว่าเทียบเท่ากับระดับ
การศึกษาดังกล่าว
(2)มีการขึน้ ทะเบียนหรือมีใบอนุ ญาตทีย่ งั ไม่ส้นิ ผลในปั จจุบนั
เพือ่ ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศแหล่งกาเนิดซึ่งออกให้โดยองค์กร
วิช าชีพ บัญชีและสอดคล้อ งกับ นโยบายภายในประเทศด้านการขึ้น
ทะเบียน/การอนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพบัญชี
(3)มีประสบการณ์ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี สะสมได้
ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากมีคุณสมบัตทิ างด้านการศึกษาที่กล่าวใน
ข้อ(1)
(4)ปฏิบ ัติส อดคล้อ งตามนโยบายการพัฒ นาวิช าชีพ อย่ า ง
ต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกาเนิด
(5)ได้ ร ับ ใบรับ รองจากองค์ ก รวิช าชี พ บัญ ชีข องประเทศ
แหล่งกาเนิดและไม่มปี ระวัติการกระทาผิดอย่ างร้ายแรงด้านเทคนิค
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศใน
การประกอบวิชาชีพบัญชี
ผู้ว ิจ ัย จึง สนใจศึก ษาเกี่ย วกับ ความต้ อ งการไปท างานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานวิชาชีพบัญชีในจังหวัดสงขลา
เพราะจัง หวัด สงขลาเป็ นศูน ย์ ก ลางทางเศรษฐกิจ ของภาคใต้ข อง
ประเทศไทยและมีแรงงานในวิชาชีพบัญชีอยู่เป็ นจานวนมากเพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการกาหนดนโยบายให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมความพร้อมสาหรับผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเคลื่อนย้าย
แรงงานได้อย่างเสรีต่อไป

3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผู้ว ิจ ัย สร้างขึ้น จากการศึก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดโดยแบ่งออกเป็ น3ตอนดังนี้
ตอนที่ 1ค าถามเกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้ า นประชากรของผู้ ต อบ
แบบสอบถามเป็ นแบบเลือ กตอบได้แ ก่ เ พศอายุ ส ถานภาพระดับ
การศึกษารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและศาสนา
ตอนที่2คาถามเกี่ย วกับปั จจัยด้านเศรษฐกิจปั จจัยด้านสังคม
และการเมือ งปั จ จัย ด้า นการท างานและปั จ จัย ด้า นวิช าชีพ ซึ่ง เป็ น
แบบสอบถามให้ เ ลือ กตอบตามระดับความคิด เห็น แบบมาตราส่ ว น
ประเมินค่า5ระดับโดยที่ 5หมายถึงมากทีส่ ุด และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
ตอนที่3คาถามเกี่ยวกับความต้องการไปทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซีย นซึ่งเป็ น แบบสอบถามให้เลือกตอบตามระดับความ
คิดเห็น แบบมาตราส่ วนประเมิน ค่ า5ระดับ โดยที่ 5หมายถึงมากที่สุ ด
และ 1 หมายถึงน้อยทีส่ ุด
3.3) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง (Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเชื่อ มันโดยการน
่
าแบบสอบถามที่ไ ด้
ตอบแล้วจากกลุ่มตัวอย่างทดลองนอกเขตพื้นที่ทจ่ี ะเก็บตัวอย่างมาหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient)
พบว่า แบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยด้านเศรษฐกิจปั จจัยด้านสังคมและ
การเมืองปั จจัยด้านการทางานและปั จจัยด้านวิชาชีพ มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .736 .708 .724และ .712ตามลาดับ ขณะที่แบบสอบถาม
เกี่ย วกับความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีค่ า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .720ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้เนื่องจากมากกว่า
0.70[5]
3.4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ในการบรรยายคุ ณลักษณะของข้อมูล ได้แก่ค วามถี่
(Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ส่วนสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แ ก่ t-test, One-Way ANOVA และ Pearson’s
Correlationทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บความต้อ งการไปทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัย
ด้านสังคมและการเมือง ปั จจัยด้านการทางาน และปั จจัยด้านวิชาชีพ
กับความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4) ผลการวิ จยั
4.1) ปั จจัยด้านประชากร
จากการศึก ษาปั จ จัย ด้านประชากรของกลุ่ ม ตัว อย่ า งพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 77.5 มีอายุระหว่าง
26–35 ปี คดิ เป็ นร้อยละ 46.8 มีสถานภาพสมรสคิดเป็ นร้อยละ 47.8 มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรีคดิ เป็ นร้อยละ 81.2มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 20,000–25,000 บาทและนับถือ ศาสนาพุทธคิดเป็ น ร้อ ยละ
80.2ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ปั จจัยด้านประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง
ปั จจัย

ความถี่

ร้อยละ

90
310

22.5
77.5

57
187
148
8

14.2
46.8
37.0
2.0

173
191
36

43.2
47.8
9.0

325
66
6
3

81.2
16.5
1.5
0.8

58
96
193
53

14.5
24.0
28.2
13.3

321
13
66

80.2
3.3
16.5

4.3) ปั จจัยด้านสังคมและการเมือง
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามเห็น ต่ อ ปั จ จัย ด้า น
สังคมและการเมืองในภาพรวมในระดับ มากที่สุดและเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทีส่ ุดในทุกประเด็น
คือ ประเทศอาเซีย นไม่ ม ีก ารกีด กัน ด้ า นเชื้อ ชาติ ศ าสนาและสีผ ิว
รองลงมาคือความมันคงทางการเมื
่
องในประเทศอาเซียนทาให้มผี ลู้ งทุน
เพิม่ ขึน้ และประเทศอาเซียนมีความชานาญด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคลสูงกว่าประเทศไทยดังตารางที่ 3

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 26 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
มากกว่า 45 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
รายได้เฉลีย่
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,000 – 20,000 บาท
20,000 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม

ตารางที่ 3ปั จจัยด้านสังคมและการเมือง
ประเด็น
1. ประเทศอาเซียนไม่มกี ารกีดกัน
ด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา และสีผวิ
2. ความมันคงทางการเมื
่
องใน
ประเทศอาเซียนทาให้มผี ลู้ งทุน
เพิม่ ขึน้
3. ประเทศอาเซียนมีความชานาญ
ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลสูง
กว่าประเทศไทย
ภาพรวม

S.D.
0.63

4.42

0.64

4.41

0.65

4.43

0.56

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับ
มากทีส่ ุด

4.50

0.65

4.47

0.66

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.42

0.55

ระดับ
มากทีส่ ุด

ตารางที่ 4ปั จจัยด้านการทางาน
ประเด็น
1. การทางานในประเทศอาเซียนมี
สุขอนามัยทีด่ กี ว่าในประเทศไทย
2. การทางานในประเทศอาเซียนมี
โอกาสประสบความสาเร็จมากกว่า
ในประเทศไทย
3. การทางานในประเทศอาเซียนมี
เครื่องมือและเทคโนโลยีพร้อมกว่า
ในประเทศไทย
ภาพรวม

ตารางที่ 2ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ย
4.46

S.D.
0.77

4.4) ปั จจัยด้านการทางาน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปั จจัยด้านการ
ทางานในภาพรวมในระดับมากทีส่ ุดและเมือ่ พิจารณารายประเด็นพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทีส่ ุดในทุกประเด็นคือการทางาน
ในประเทศอาเซียนมีสุขอนามัยทีด่ กี ว่าในประเทศไทยมีโอกาสประสบ
ความสาเร็จมากกว่าในประเทศไทยและมีเครือ่ งมือและเทคโนโลยีพร้อม
กว่าในประเทศไทยดังตารางที่ 4

4.2) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามเห็น ต่ อ ปั จ จัย ด้า น
เศรษฐกิจในภาพรวมในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายประเด็น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทีส่ ุดในทุกประเด็น คือ การ
ทางานในประเทศอาเซียนจะทาให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ จะได้รบั สวัสดิการที่
สูงกว่าการทางานในประเทศไทย และจะทาให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ดขี น้ึ
ดังตารางที่ 2
ประเด็น
1. การทางานในประเทศอาเซียนจะ
ทาให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
2. การทางานในประเทศอาเซียนจะ
ได้รบั สวัสดิการทีส่ งู กว่าการทางาน
ในประเทศไทย
3. การทางานในประเทศอาเซียนจะ
ทาให้มชี วี ติ ความเป็ นอยู่ดขี น้ึ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.35

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับ
มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย
4.38

S.D.
0.74

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับ
มากทีส่ ุด

4.45

0.67

4.47

0.66

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.43

0.55

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.5) ปั จจัยด้านวิชาชีพ
ผลการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามเห็น ต่ อ ปั จ จัย ด้า น
วิช าชีพ ในภาพรวมในระดับมากที่สุ ดและเมื่อ พิจารณารายประเด็น
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทีส่ ุดในทุกประเด็นคือ การ
ไปทางานในประเทศอาเซียนจะได้รบั ความรู้ตามมาตรฐานบัญชีท่สี ูง

ระดับ
มากทีส่ ุด
ระดับ
มากทีส่ ุด
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กว่าประเทศไทยจะได้ร บั การพัฒนาทักษะในการทางานมากกว่าใน
ประเทศไทย และจะได้ร ับ ต าแหน่ ง งานที่ดีข้นึ เมื่อ กลับ มาท างานที่
ประเทศไทย ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 7ผลการเปรียบเทียบความต้องการไปทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ปั จจัย
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ศาสนา

ตารางที่ 5 ปั จจัยด้านวิชาชีพ
ประเด็น
1. การไปทางานในประเทศอาเซียน
จะได้รบั ความรูต้ ามมาตรฐานบัญชี
ทีส่ ูงกว่าประเทศไทย
2. การไปทางานในประเทศอาเซียน
จะได้รบั การพัฒนาทักษะในการ
ทางานมากกว่าในประเทศไทย
3. การไปทางานในประเทศอาเซียน
จะได้รบั ตาแหน่งงานทีด่ ขี น้ึ เมื่อ
กลับมาทางานทีป่ ระเทศไทย
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.47

S.D.
0.65

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด

4.40

0.64

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.39

0.74

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.42

0.55

ระดับ
มากทีส่ ุด

สถิ ติทดสอบ
t = 2.877
F = 6.705
F = 2.376
F = 6.307
F = 2.659
F = 3.370

Sig.
.018
.000
.094
.000
.048
.035

แปลผล
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

4.7.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ปั จ จัย ด้า นสัง คมและการเมือ งปั จ จัย ด้า นการท างานและปั จ จัย ด้า น
วิชาชีพกับความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผ ล การ ศึ ก ษ าพ บว่ า ปั จจั ย ด้ า น สั ง คมแล ะ การ เมื อ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในระดับสูงในทิศทางเดียวกัน ขณะทีป่ ั จจัยด้านเศรษฐกิจปั จจัยด้านการ
ทางานและปั จจัยด้านวิชาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการไปทางาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน ดัง
ตารางที่ 8

4.6) ความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการไปทางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยเมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมากทีส่ ุด
ในทุกประเด็นคือหากได้รบั การติดต่อให้ไปทางานในประเทศอาเซียนจะ
ตัดสินใจไปทางานทันทีไม่มปี ั ญหาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมหาก
ต้องไปทางานในประเทศอาเซียน และการทางานในประเทศอาเซียนมี
มาตรฐานความเป็ นอยู่ทด่ี กี ว่าในประเทศไทยดังตารางที่ 6

ตารางที่ 8ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆกับความ
ต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปั จจัยต่างๆ
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ปั จจัยด้านสังคมและการเมือง
ปั จจัยด้านการทางาน
ปั จจัยด้านวิชาชีพ

r
.498
.574
.528
.480

Sig.
.000
.000
.000
.000

แปลผล
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์สูง
สัมพันธ์ปานกลาง
สัมพันธ์ปานกลาง

ตารางที่ 6ความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็น
1. หากได้รบั การติดต่อให้ไปทางาน
ในประเทศอาเซียนจะตัดสินใจไป
ทางานทันที
2. ไม่มปี ั ญหาทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมหากต้องไปทางานใน
ประเทศอาเซียน
3. การทางานในประเทศอาเซียนมี
มาตรฐานความเป็ นอยู่ทด่ี กี ว่าใน
ประเทศไทย
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.37

S.D.
0.73

แปลผล
ระดับ
มากทีส่ ุด

4.32

0.77

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.37

0.67

ระดับ
มากทีส่ ุด

4.35

0.66

ระดับ
มากทีส่ ุด

5) อภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1) ผลการเปรียบเทียบความต้องการไปทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึก ษาพบว่ า พบว่ า ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีท่ีม ีเ พศ
ต่ า งกัน มีค วามต้ อ งการไปท างานในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น
แตกต่างกัน ทัง้ นี้เพราะเพศส่งผลต่อความคล่องตัวในการไปทางานใน
ต่างประเทศประกอบกับเป้ าหมายและความท้าทายของเพศหญิงและ
เพศชายก็แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลาสิณีสญ
ั ราชา
[6] และ ศิรนิ ภาจันทร์จริ ะ[7]แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของลัดดาหิรญ
ั
ยวา[8]
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีท่ีม ีอ ายุ ต่ า งกัน มีค วามต้ อ งการไป
ทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกันทัง้ นี้เพราะภาระ หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงอายุมคี วามแตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลาสิณีสญ
ั ราชา[6] ลัดดาหิรญ
ั ยวา [8]
และ ภชพนเชือ่ มทอง [9]
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทม่ี สี ถานภาพต่างกันมีความต้องการไป
ทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ต่างกันซึ่งผลการศึกษานี้ออก
จะสร้างความประหลาดใจไม่น้ อยเพราะในความเป็ น จริงแล้ว คนโสด
น่ า จะมีอิส ระในการที่จ ะไปท างานในต่ า งประเทศมากกว่ า คนที่ม ี
ครอบครัวแล้ว [6]

4.7) ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.7.1) ผลการเปรีย บเทีย บความต้ อ งการไปท างานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาแนกตามปั จจัยด้านประชากร
ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่มี เี พศอายุระดับ
การศึกษารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและศาสนาแตกต่างกันมีความต้องการ
ไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน ขณะที่ผปู้ ระกอบ
วิช าชีพ บัญชีท่มี สี ถานภาพแตกต่ างกัน มีค วามต้อ งการไปทางานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 7
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7) เอกสารอ้างอิ ง

ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชี ท่ีม ีร ะดับ การศึก ษาต่ า งกัน มีค วาม
ต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกัน ทัง้ นี้เพราะคน
ทีม่ รี ะดับการศึกษาทีส่ ูงกว่าย่อมมีความคาดหวังต่อความก้าวหน้าและ
การประสบความสาเร็จทีส่ งู กว่าสอดคล้องกับงานวิจยั ของลาวรรณเมฆ
จินดา[10]
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทม่ี รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกัน มีความ
ต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกันทัง้ นี้เพราะผูท้ ่ี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทีส่ ูงอยู่แล้วย่อมมีความพอใจในงานทีท่ าอยู่ ซึ่ง
ต่างจากผูท้ ม่ี รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยทีจ่ ะต้องขวนขวายไปทางานใน
ต่างประเทศทีม่ คี ่าตอบแทนทีส่ ูงกว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรนิ ภา
จันทร์จริ ะ [7] และ กฤตยพร จันทรนิม[ิ 11]แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของภชพนเชือ่ มทอง [9]
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทน่ี ับถือศาสนาต่างกันมีความต้องการ
ไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างกันทัง้ นี้เพราะคนบางกลุ่ม
อาจจะยัง มีค วามไม่ ม นใจในการให้
ั่
ก ารยอมรับ ผู้ท่ีนั บ ถือ ศาสนาที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณภาลือกิตตินันท์[12] แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิลาสิณีสญ
ั ราชา [6] และกฤตยพรจันทรนิม ิ
[11]
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5.2) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ปั จ จัย ด้า นสัง คมและการเมือ งปั จ จัย ด้า นการท างานและปั จ จัย ด้า น
วิชาชีพกับความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผ ล การ ศึ ก ษ าพ บว่ า ปั จจั ย ด้ า น สั ง คมแล ะ การ เมื อ ง มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
ในระดับสูงในทิศทางเดียวกันขณะทีป่ ั จจัยด้านเศรษฐกิจปั จจัยด้านการ
ทางานและปั จจัยด้านวิชาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการไปทางาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลางในทิศทางเดีย วกัน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญทิวาสู่วทิ ย์และ
เสาวลักษณ์ทามาก [13]
6) ข้อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามเห็นต่อปั จจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อ
ความต้อ งการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับ มาก
ที่สุ ด ในทุ ก ด้า น ทัง้ ด้า นเศรษฐกิจ ด้า นสัง คมและการเมือ งด้า นการ
ทางานและด้านวิชาชีพ ดังนัน้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงควรวิเคราะห์ว่า
เพราะเหตุใดในมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีประเทศไทยจึงยัง
เป็ นรองประเทศเพือ่ นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกด้านเพือ่ จะ
ได้หาทางแก้ไขต่อไป
2. ปั จจัย ด้านสังคมและการเมือ งมีค วามสัมพัน ธ์กบั ความ
ต้องการไปทางานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับสูง ฉะนัน้ หาก
ภ า ค รั ฐ ต้ อ ง กา ร ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บวิ ช า ชี พ บั ญ ชี ยั ง ค ง ท า ง าน อ ยู่
ภายในประเทศ ไม่ไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียน ภาครัฐก็ต้องสร้าง
ความมันคงทางสั
่
งคมและการเมืองเพื่อดึงดูดนักธุรกิจจากต่างประเทศ
ให้เข้ามาลงทุนเพือ่ สร้างงานให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของไทย
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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.

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.

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?

Table 1: Descriptive Information

Gender

Age

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

Male
Female
Total
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
Total

No. of
Samples
218
83
301
11
57
91
95
47
301

Percentage
72.4
27.6
100.0
3.7
18.9
30.2
31.6
15.6
100.0

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 5059 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.
III.
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Table 2: Descriptive Data for Feelings and Gender
Feelings
Lively, Active
Quiet, Relaxing
Stylish
Place that feels culture
Convenient
Inconvenient
Artistic
Pretty, Good looking
Dirty

Fig. 1: Percentage of the place which the Japanese travelers
visited by gender

Traditional
Ordinary, Inexpensive
High Class, Expensive
Place that feels the latest trend
Enjoyable
Secure, Feeling of security
Sophisticated
Crowded
Place with many youths
Kindly people
Prices are high
There are many highlights

Fig. 2: Percentage of the place which the Japanese travelers
visited by age

Thrill of pleasure
Exciting feelings

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.

Meal is delicious
Safe place
Place with friendly feeling
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Gender
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female

Mean
1.826
1.976
3.142
2.855
3.096
2.783
2.344
2.169
2.564
2.506
3.078
2.916
2.931
2.627
3.156
3.000
2.674
2.615
2.303
2.072
2.115
2.060
3.202
3.096
3.174
2.916
2.014
1.916
2.702
2.410
3.124
2.904
2.193
2.133
2.317
2.265
2.385
2.313
3.335
3.181
2.427
2.337
2.326
2.193
2.390
2.422
2.202
2.205
2.817
2.590
2.266
2.205

Std. Dev.
0.807
0.855
1.083
1.221
0.943
1.037
0.929
0.908
0.925
1.005
0.915
1.015
0.911
1.079
0.933
1.059
0.809
0.895
0.786
0.894
0.732
0.846
0.806
1.066
0.857
1.027
0.789
0.666
0.905
0.950
0.847
0.958
0.809
0.921
0.753
0.813
0.724
0.825
0.887
1.139
0.778
0.914
0.842
0.862
0.869
0.912
0.806
0.907
0.887
0.827
0.745
0.761

Fig. 3: The mean scores of the Japanese travelers attitude by
gender.

Fig. 4: The mean scores of the Japanese travelers attitude by
age.

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.

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. 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.

Fig. 6: Net Promoter Score (NPS) by Gender
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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. 9: Mapping of Japanese Travlers’ feelings and locations in
Thailand

Fig. 10: Mapping of Japanese Travlers’ feelings and ages

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.
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บทคัดย่อ
การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศ
เป็ น สิ่ง ส าคัญ ต่ อการพิจารณาเลือกจุด หมายปลายทางการพักผ่อนของ
นักท่องเทีย่ วจากนานาประเทศ ด้วยเหตุน้ี ในปี พ.ศ.2558 การท่องเที่ยว
เทีย่ วแห่งประเทศไทย จึงออกแคมเปญ ‘ท่องเทีย่ ววิถไี ทย’ สร้างภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ วไทยให้มคี วามโดดเด่น ยกระดับสู่การเป็ นจุดหมายปลายทาง
คุณภาพ สู่นานาประเทศทัวโลก
่
การวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งศึกษานักท่องเทีย่ ว
ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ร้อยละ 71
เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 70 ชื่นชอบ
ประสบการณ์ ท่ อ งเที่ย ววิถีไ ทย ด้ า นนวดแผนไทย/สปาไทย ในขณะที่
นักท่องเที่ย วกลุ่ม นี้รู้ภาพลักษณ์ ประเทศไทยด้า นวิถีค วามเป็ นไทยเพีย ง
ร้อยละ 6 เท่านัน้ นักท่องเทีย่ วญี่ป่ ุนร้อยละ 65 เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง
41-60 ปี ร้อยละ 39 เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่าช่วงอายุท่แี ตกต่างของนักท่องเทีย่ วญี่ป่ ุน มีความ
พึงพอใจต่อการมาพักผ่อนในประเทศแตกต่างกัน ขณะไม่มคี วามแตกต่าง
กันในกลุ่มนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้
คาสาคัญ:ญี่ป่ นุ เกาหลีใต้ ภาพลักษณ์ ท่องเทีย่ ววิถไี ทย
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
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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) บทนา
จากปั ญหาเสถีย รภาพทางการเมือ งของประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2557 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ แ ละความเชื่อ มัน่ ของ
นักท่องเทีย่ ว โดยจานวนนักท่องเทีย่ วตลอดทัง้ ปี ลดลง 1,737,042 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 6.54 เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. 2556 ส่งผลต่อรายได้จาก
การท่องเที่ยวลดลงที่ระดับร้อยละ 2.85 หรือ 34,347.65 ล้านบาท
ด้ว ยเหตุ น้ีในปี พ .ศ. 2558 การท่อ งเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงฟื้ นฟู
ความเชื่อมันและภาพลั
่
กษณ์ทด่ี ใี ห้กบั ประเทศด้วยการประกาศ เป็ น
‘ปี ท่ องเที ย่ ววิ ถีไทย’ ภายใต้แคมเปญ ‘Amazing Thailand: 2015
Discover Thainess’สื่อสารภาพลักษณ์ให้กบั แบรนด์ประเทศไทย
ผ่านการนาเสนอแหล่งท่องเทีย่ ว วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ประเพณี ชุมชน
และวิถคี วามเป็ นไทย [1] ผสานกับความหลากหลายของสินค้าและ
บริการทีต่ อบโจทย์ของนักท่องเทีย่ วได้หลากหลายรูปแบบ สร้างความ
ประทับใจ เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการบอกต่ อ และเกิดการมา
เยือ นซ้ า[2] ผลตอบรับ ของปี เ ที่ย ววิถีไ ทยส่ ง ผลให้นักท่อ งเที่ย ว
ต่างชาติในปี พ.ศ. 2558 ขยายตัวกว่าร้อยละ 24 ทีจ่ านวน 29.92 ล้าน
คน นารายได้เข้าสู่ประเทศ 1.45 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 24
เมื่อรวมกับรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวไทย ส่งผลให้รายได้จากการ
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ท่องเทีย่ วสูงถึง 2.23 ล้านล้านบาท [3] การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) จึงเดิน หน้ าสานต่ อ การท่อ งเที่ย ววิถีไทยในปี พ.ศ. 2559
ส่งผลให้นักท่องเทีย่ วขยายตัวเพิม่ สูงถึง 32.55 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 8.91 จากปี ท่ผี ่านมา และสูงทีส่ ุดในรอบ 15 ปี ปิดฉากรายได้จาก
นัก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติ 1.64 ล้า นล้า นบาทปั จ จัย ส าคัญ ที่ส่ ง ผลให้
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เนื่องมาจาก
การขยายตัวของนักท่องเที่ย วกลุ่มเอเชียตะวันออกเป็ น หลัก สูงถึง
21.66 ล้านคน ขยายตัวกว่าร้อยละ 8.82 จากปี พ.ศ. 2558 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นนักท่องเทีย่ วจากตลาดหลักของไทย ได้แก่ จีน ญี่ป่ นุ เกาหลี
ข้อ มูล จากกรมการท่ อ งเที่ย วพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวฝรัง่ เศส มี
ระยะเวลาพานักในประเทศไทยสูงทีส่ ุดเฉลีย่ 18 วัน ในขณะทีใ่ ช้จ่าย
เฉลีย่ วันละ 3,872.45 บาท นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ มีระยะเวลาพานัก
เฉลี่ย 7-8 วัน ใช้จ่ า ยเฉลี่ย วัน ละ 5,188.52 บาท และเกาหลีใ ต้
5,417.58 บาทนักท่องเทีย่ วจาก 2 ประเทศนี้มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ร้อย
ละ 4.19 และ 6.64 มียอดค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 3.82 และ 2.64
ตามล าดับ แสดงให้เ ห็น ว่ านัก ท่ อ งเที่ย วญี่ป่ ุน และเกาหลีใ ต้ เป็ น
นักท่อ งเที่ยวศักยภาพที่สามารถเพิม่ รายได้เข้าสู่ภ าคการท่องเที่ย ว
ของไทย อย่างไรก็ตามคุณภาพของนักท่องเทีย่ วเป็ นประเด็นสาคัญที่
ททท.ต้องการยกระดับภาพลักษณ์ข องไทยให้หลุ ดพ้นจากการเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วราคาถูก สร้างการรับรู้ให้ไทยเป็ นจุดหมายปลายทาง
คุณภาพ ส่งมอบความสุขแทนความคุม้ ค่าต่อการมาเยือนผ่านกิจกรรม

ท่องเทีย่ ววิถไี ทย ‘Thai Way of Life’ และวัฒนธรรมไทย ‘Thai
Culture’[4] การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ผ่านวิถชี วี ติ ของคนในท้องถิน่
เป็ นหนึ่งในประสบการณ์ทน่ี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติคาดหวังทีจ่ ะได้สมั ผัส
[5] ด้วยเหตุน้ี ททท. จึงเดินหน้าสานต่อแคมเปญ ‘ท่องเทีย่ ววิถไี ทย:
Amazing Thailand: Discover Thainess’ ในปี พ.ศ. 2560การวิจยั ใน
ครัง้ นี้ จึง มุ่ ง ส ารวจภาพลัก ษณ์ ป ระเทศไทยภายใต้ แ นวคิด 7
Wonderful of Amazing Thailand [6] การสารวจภาพลักษณ์ทม่ี ุ่งเน้น
ในเรื่องของ สยามเมืองยิ้ม/Thailand: Land of Smile วิถคี วามเป็ น
ไทย/Thainess การต้อนรับแบบไทย/Thai Hospitality [7] ในมุมมอง
ของนักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้ เพือ่ นาผลของการวิจยั มาพัฒนา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มปี ระสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
การท่ อ งเที่ย วของไทยอัน จะน ามาซึ่ง ความพึง พอใจต่ อ จุ ด หมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพ และรายได้เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจ
ของไทยอย่างยังยื
่ น [8]
2) วัตถุประสงค์และแนวทางการสารวจ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ทัง้ 6 ข้อนามากาหนดออกเป็ นประเด็น
ต่างๆ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน และพัฒนาสมมุตฐิ านของ
การวิจยั ทัง้ 6 ข้อ (H1-6)ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4, 5 และ 6 ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1:วัตถุประสงค์และแนวทางการสารวจนักท่องเทีย่ วเอเชียตะวันออก ญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้
No.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

วัตถุประสงค์ของการสารวจ
เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของนักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน และ
เกาหลีใ ต้ (JK) ที่เ ข้า มาเยือ นประเทศไทยช่ว งเดือ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560
เพื่อค้นหาภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวไทยจากการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียตะวันออก ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ท่มี ี
ต่อแคมเปญการท่องเที่ยววิถีไทย ‘Amazing Thailand:
Discover Thainess’
เพื่อศึกษาแนวโน้มการมาเยือนซ้าของนักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน
และเกาหลีใต้ หรือ JK
เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ กับความพึงพอใจต่อ
การพัก ผ่อ นในประเทศไทยของนัก ท่ อ งเที่ย วญี่ป่ ุ น และ
เกาหลีใต้ (JK)

No.

แนวทางการสารวจ/สมมติ ฐานของการวิ จยั

1.1

สารวจเพศ อายุ สถานภาพ (Married/Unmarried) และระดับการศึกษาของนักท่องเทีย่ ว
กลุม่ JK
สารวจอาชีพและรายได้ของนักท่องเทีย่ วกลุม่ JK
สารวจค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย

1.2
1.3
2.1

สารวจการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วกลุ่ม JK ทีม่ ตี ่อแคมเปญการท่องเทีย่ ววิถไี ทย
‘Amazing Thailand: Discover Thainess’
ส ารวจการค้น พบประสบการณ์ ก ารท่อ งเที่ย ววิถีไ ทย ‘Discover Thainess’ของ
นักท่องเทีย่ วกลุม่ JK

2.2
3.1

สารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว กลุม่ JK ทีม่ ตี ่อประเทศไทย
สารวจแนวโน้ม และโอกาสทีน่ กั ท่องเทีย่ วกลุม่ JK เดินทางกลับมาท่องเทีย่ วประเทศ
ไทยซ้า
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ทีม่ เี พศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการมาพักผ่อนในประเทศ
ไทยแตกต่างกัน
นักท่อ งเทีย่ วชาวเกาหลีใ ต้ทมี่ เี พศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ การมาพักผ่อ นใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน
นักท่อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่ นทีม่ ีช่ว งอายุ แตกต่า งกันมีค วามพึงพอใจต่อ การมาพัก ผ่อ นใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน
นักท่องเทีย่ วชาวเกาหลีใต้ทมี่ ชี ่วงอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการมาพักผ่อนใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นที
ุ่ ม่ รี ะดับรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการมาพักผ่อนใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน
นักท่องเทีย่ วชาวเกาหลีใต้ทมี่ รี ะดับรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการมาพักผ่อน
ในประเทศไทยแตกต่างกัน

3.2
H1:
H2:

เพื่อศึกษาความแตกต่างของนักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน และเกาหลี
ใต้ (JK) ในช่วงอายุต่างๆ กับความพึงพอใจต่อการพักผ่อน
ในประเทศไทย

H3:

เพื่อศึกษาความแตกต่า งของนักท่ องเที่ยวชาวญี่ป่ ุน และ
เกาหลีใต้ (JK) ที่มรี ายได้ในระดับต่างๆ กับความพึงพอใจ
ต่อการพักผ่อนในประเทศไทย

H5:

H4:

H6:
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3) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผลการส ารวจในครัง้ นี้ น าเสนอต่ อ การท่ อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย
(ททท.) เพือ่ ใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ วของไทย
ด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 การสร้างภาพลักษณ์ดว้ ยการนาเสนอประสบการณ์ท่องเทีย่ ววิถี
ไทย ภายใต้แคมเปญ ‘Amazing Thailand: Discover
Thainess’ให้ตรงตามความสนใจของนักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน และ
เกาหลีใต้
3.2 ลักษณะทางกายภาพของนักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ และเกาหลีใต้ จะ
ถูก น ามาจัดกลุ่ ม เพื่อ ก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ท างการตลาด ให้
เหมาะสมกับช่วงอายุ รายได้ และรสนิยมของนักท่องเทีย่ ว
3.3 ผลของการส ารวจในครัง้ นี้สามารถนามาพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดของการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย กระตุ้นนักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ กลับมา
ท่ อ งเที่ ย วประ เทศไ ทย ซ้ า อั น จะ น ามาสู่ ก าร จ้ า งงาน
ภายในประเทศ เพิม่ รายได้ประชาชาติอย่างแท้จริง
4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
4.1การสร้า งเครื่อ งมือ วิจยั แบบสอบถามภาพลักษณ์ ประเทศไทย
‘Thailand Image’จานวน 8 ข้อ และประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีไทย
‘Discover Thainess’12 ข้อ พัฒนามาจากโครงการศึกษาภาพลักษณ์
ด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
จัดทาโดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการระดม
ผู้เชี่ย วชาญด้านการท่องเที่ยว มายืน ยัน คุณลักษณะความเป็ นไทย
‘Thainess’ภาพลักษณ์ประเทศไทยภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ประเทศ
ไทย 7 Wonder of Amazing Thailandพัฒนามาจาก [6,9]เนื่องจาก
งานวิจยั เหล่านี้ มแี นวคิดและทฤษฎีท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั แบบสอบถามต้นฉบับทัง้ ภาษาไทย และเป็ นภาษาอังกฤษนามา
แปลเป็ น ภาษาญี่ปุ่น และเกาหลี จากนัน้ น าเสนอต่ อ ผู้เชี่ย วชาญ 3
ท่าน เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ วตรงของเนื้อหา (IOC : Index
of item objective congruence)ได้ค่าความเทีย่ วตรง 0.88 ผ่านเกณฑ์
0.5 ขึน้ ไปทุกข้อคาถาม [10]
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน
และเกาหลีใ ต้ อายุ ต ัง้ แต่ 18 ปี ข้นึ ไปเดิน ทางเข้า มาประเทศไทย
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 และมกราคม 2560ข้อมูล
ล่าสุ ดจากกรมการท่องเที่ยว ณ วัน ที่ 10 มกราคม 2560 มีจานวน
นั ก ท่ อ งเที่ย วญี่ ปุ่ นที่เ ดิน ทางเข้า มาประเทศไทยระหว่ า ง เดือ น
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 จานวน 250,687 คนและนักท่องเที่ย ว
เกาหลีใต้ จานวน 256,306 สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น
(Non-probability sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
Sampling) จานวนประเทศละ 600 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 1,200ตัวอย่าง
เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ให้ได้
ตามจานวนทีต่ อ้ งการ [11]

4.3การเก็บรวบรวมข้อ มูล และวิเคราะห์ผ ลวิจยั ในครัง้ ได้ร บั ความ
อนุเคราะห์จากการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ป่ นุ เก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวแทนการท่องเทีย่ วไทยในกรุงโตเกียว
ในเดือ นตุ ล าคม 2559 ทัง้ นี้ ส ถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ป่ ุน ร่ว มกับ
มหาวิทยาลัย โตโย ยูนิ เวอร์ซิต้ี กรุง โตเกีย ว ประเทศญี่ป่ ุน (Toyo
University, Tokyo Japan) จัดงานสัมมนาการท่องเทีย่ วไทย-ญี่ปุ่น
เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ทีผ่ ่านมา โดยศูนย์วจิ ยั และบริการธุรกิจได้
ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถามกับท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนที่เข้า
ร่ ว มงานสั ม นาในครั ง้ นี้ และลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ส ารวจกั บ
นักท่อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
ระหว่างเดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2559 และเดือน
มกราคม 2560 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เพื่อวัดผลสาเร็จของการ
ทาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Amazing Thailand: Discover
Thainess’ แบบสารวจจานวนทัง้ สิ้น 1,200 ชุด ได้รบั กลับมาจานวน
1,072 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 89.3จากนัน้ นามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
SPSS เพือ่ หาค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) การทดสอบค่ า
Independent–sample (t-test) และ One-way Anova (f-test)และแปล
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
5)การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของไทย เปรียบเสมือนการทีล่ ูกค้ารับรู้
เกี่ ย วกั บ แบรนด์ ข องสิ น ค้ า ทั ง้ นี้ ข้ึ น อยู่ ก ั บ ประสบการณ์ ท่ี
นักท่องเทีย่ วกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสกับเอกลักษณ์ต่างๆ ของแบรนด์
สิน ค้า เช่น การมีประสบการณ์ ท่องเที่ย วในประเทศไทย สัมผัส กับ
วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ แบบไทย ตามทัศนะของ [6] กล่าวถึงการรับรู้
ของลูกค้าที่มตี ่ อ แบรนด์ส ินค้า หรือ การที่ลูกค้าได้ส มั ผัสกับแบรนด์
สินค้า (Brand Touch Points) ดังนี้ (1) จุดสัมผัสแบรนด์ทก่ี ่อให้เกิด
ประสบการณ์ก่อนการซื้อ (Pre-purchase Experience) เป็ นจุดสัมผัส
ทีล่ กู ค้าใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซื้อแบรนด์
นัน้ (2) จุดสัมผัสแบรนด์ทก่ี ่อให้เกิดประสบการณ์ขณะซื้อ (Purchase
Experience) เป็ นจุดสัมผัสทีผ่ บู้ ริโภคมีโอกาสพบหรือติดต่อด้วยขณะ
หรือ ระหว่างดาเนิน การซื้อ หรือ ใช้บริการ (3) จุดสัมผัส แบรนด์ท่ี
ก่อ ให้เกิดประสบการณ์ห ลัง การซื้อ (Post-purchase Experience)
เป็ นจุดสัมผัสที่ผู้บริโภคจะได้พบเจอหรือติดต่อด้วยหลังจากที่ได้ใช้
บริการสินค้าหรือ บริการนัน้ ไปแล้ว ดังนัน้ การสร้างภาพลักษณ์ของ
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว (Destination Brand) จึงเปรียบเสมือนการสร้างแบ
รนด์สนิ ค้าทีต่ อ้ งสร้างให้แตกต่างจากคู่แข่ง [12] กล่าวว่า การสร้างแบ
รนด์สถานทีจ่ ะต้องสือ่ ถึงเอกลักษณ์และความแตกต่างของสถานทีน่ นั ้
เมือ่ เปรียบเทียบกับสถานทีอ่ ่นื แบรนด์สถานทีจ่ งึ นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่ง
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในสถานที่นัน้ ทัง้ นี้การสร้างแบ
รนด์สถานทีจ่ ะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้กบั
นัก ท่ อ งเที่ย วผู้ม าสัม ผัส ก่ อ ให้เ กิด ความทรงจ าที่ดีต่ อ สถานที่นั น้
สามารถจดจาเอกลักษณ์ของสถานที่ เกิดการมาเยือนซ้า และเกิดการ
บอกต่อ (positive-word-of-mouth) เหล่านี้จะสามารถสร้างความยังยื
่ น
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ให้กบั แบรนด์สถานที่ นอกจากนี้การสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์
สถานที่ไ ปยัง นั ก ท่ อ งเที่ย วทัว่ ทุ ก มุ ม โลกได้ ร ับ รู้ ถึง สถานที่ และ
เอกลักษณ์ข องสถานที่นัน้ เป็ นอีกปั จจัย สาคัญในการสร้างสร้างแบ
รนด์สถานทีใ่ ห้ประสบความสาเร็จ [13]
6) ผลการวิ จยั
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 นักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน ร้อยละ 65เป็ นเพศชาย
ร้อยละ 53 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อย
ละ 12 มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือเป็ นวัยเกษียณอายุ นักท่องชาว
เกาหลีใต้ ร้อยละ 71 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 72 มีสถานภาพโสด ส่วน
ใหญ่มอี ายุระหว่าง 21-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63 อายุมากกว่า 60 ปี
เพีย ง ร้อยละ 6 เท่านัน้ นักท่อ งเที่ยวชาวญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ ส่ว น
ใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน ร้อยละ 63 และ 58 รองลงมาคือนักธุรกิจ
ร้อ ยละ 18 และ 27 นัก ท่ อ งเที่ย วญี่ป่ ุนส่ ว นใหญ่ ม ีร ายได้เ ฉลี่ย อยู่
ระหว่าง 5,001-15,000 USD/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 32นักท่องเที่ยว
เกาหลีใต้ส่วนใหญ่มรี ายได้ไม่เกิน 5,000 USD /เดือน คิดเป็ นร้อยละ
42ถัด มาคือ กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ย วที่ม ีร ายได้เ ฉลี่ย อยู่ร ะหว่ า ง15,00125,000 USD /เดือน คิดเป็ นร้อยละ 23 ของทัง้ 2 กลุ่ม ในขณะที่
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ มีรายได้เฉลีย่ สูงกว่า 25,000 USD คิดเป็ นร้อย
ละ 14 เกาหลีใต้รอ้ ยละ 12 นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนกว่าร้อยละ 48 มี
งบประมาณใช้ จ่ า ยในประเทศไทยครัง้ ละไม่ เ กิน 35,000 บาท
รองลงมาร้อยละ 27 มีประมาณไม่เกิน 35,001-52,500 บาท ต่อคน/
ต่อ ครัง้ ในขณะที่นักท่อ งเที่ย วชาวเกาหลีใต้ส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 41 มี
งบประมาณใช้จ่ า ยในประเทศไทย 35,001-52,500 ร้อ ยละ 28 มี
งบประมาณใช้จ่าย 52,501-70,000 บาท นักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ ร้อยละ
39 เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ นักท่องเที่ยวเกาหลี
ใต้ ร้อยละ 42 เดินทางเข้ามาประเทศไทย 1-2 ครัง้ นักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ
ร้อยละ 42 มีระยะเวลาพานักในประเทศไทยมากกว่า 7 วัน ร้อยละ 36
พานัก 5-7 วัน ร้อยละ 22 พานักในประเทศไทย 2-4 วัน นักท่องเทีย่ ว
เกาหลีใต้รอ้ ยละ 49 พานักในประเทศไทยเฉลีย่ 5-7 วัน
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที่ 2 การรับรู้ข องนักท่อ งเที่ย วต่ อ ภาพลักษณ์
ประเทศไทย พบว่านักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ ร้อยละ 69 รับรูว้ ่าประเทศไทย
สนุ ก ร้อ ยละ 48 สยามเมือ งยิ้ม ร้อ ยละ 36 ประเทศไทยน่ าตื่น เต้น
ร้อยละ 32 การต้อนรับแบบไทย ร้อยละ 28 มหัศจรรย์ประเทศไทย
ร้อ ยละ 21 วิถีค วามเป็ น ไทย (Thainess) ร้อ ยละ 11 จุ ด หมาย
ปลายทางทีผ่ ่อนคลาย และร้อยละ 4 สถานทีม่ รี ะเบียบ นักท่องเทีย่ ว
เกาหลีใต้ ร้อยละ 62 รับรูถ้ งึ แคมเปญมหัศจรรย์ประเทศไทย“Amazing
Thailand” เป็ นอันดับแรก ร้อยละ 50 ประเทศไทยน่ าตื่นเต้น ร้อยละ
37 สยามเมื อ งยิ้ ม ร้ อ ยละ 36 ประเทศไทยสนุ ก ในขณะที่

นักท่อ งเที่ย วรับรู้ถึงวิถีค วามเป็ น ไทยเพียง ร้อยละ 6 การรับรู้ข อง
นักท่องเทีย่ วกลุ่ม JK ต่อแคมเปญมหัศจรรย์ประเทศไทย ‘Amazing
Thailand’ พบว่า นักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ ร้อยละ 68 รับรูถ้ งึ ความเป็ นไทย:
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นมิตรของโลก ในขณะทีน่ ักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ร้อยละ
45 รับ รู้ ถึง ธรรมชาติ :ความงามของสิ่ง มหัศ จรรย์ ท างธรรมชาติ
นักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้ มีประสบการณ์ท่องเทีย่ ววิถไี ทย ด้าน
นวดแผนไทย/สปา มากทีส่ ุด คิดเป็ น ร้อยละ 57 และ 70 ตามลาดับ
รองลงมา คือ อาหารไทย ร้อ ยละ 51 และ 61 ชาวญี่ป่ ุนรับ รู้ถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย วิถีชวี ติ แบบไทย การเฉลิมฉลองแบบ
ไทย ร้อยละ 28, 27 และ 20 ตามลาดับ ด้านนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้
รับรูถ้ งึ ประสบการณ์ท่องเทีย่ ววิถไี ทยในด้านต่างๆ เพียงร้อยละ 6-12
เท่านัน้
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่านักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้ ร้อย
ละ 40 รับรูว้ ่าการท่องเทีย่ วในครัง้ นี้เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง ร้อยละ 40
รับรูว้ ่าดีกว่าทีค่ าดหวัง ร้อยละ 14 รับรูว้ ่าประเทศไทยดีกว่าทีค่ าดหวัง
ไว้มาก นักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ร้อยละ 22 รับรูว้ ่าการท่องเทีย่ วในครัง้
นี้เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง ร้อยละ 38 รับรูว้ ่าดีกว่าทีค่ าดหวัง ร้อยละ 37
รับรูว้ ่าประเทศไทยดีกว่าทีค่ าดหวังไว้มากนักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ ร้อยละ
48 มีความพึงพอใจต่อการเยือนประเทศไทย ร้อยละ 37 มีความพึง
พอใจมาก นักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ร้อยละ 54 มีความพึงพอใจต่อการ
เยือ นประเทศไทย ร้อ ยละ 30 มีความพึงพอใจมาก จากการสารวจ
แนวโน้มการมาเยือนของนักท่องเที่ยวกลุ่ม JK พบว่า นักท่องเทีย่ ว
ญี่ป่ ุน ร้อ ยละ 14 จะไม่มาอีกแน่ นอน ร้อยละ 13 พบว่าจะไม่มาอีก
ร้อยละ 31 จะมาประเทศไทยอีก และร้อยละ 54 จะมาประเทศไทยอีก
แน่นอน นักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ร้อยละ 25 จะมาประเทศไทยอีก และ
ร้อยละ 67 จะมาประเทศไทยอีกแน่ นอน มีเพียงร้อยละ 3 เท่านัน้ ทีจ่ ะ
ไม่กลับมาประเทศไทยอีกแน่นอน
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4, 5 และ 6 นักท่องเที่ยวญี่ป่ ุนและ
เกาหลีใต้ เพศหญิง เพศชาย มีความพึงพอใจต่อ การมาพักผ่อ นใน
ประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (t=.005; p =.628; t=.447; p =.655)
นักท่อ งเที่ยวญี่ป่ ุนมีช่วงอายุ แตกต่างกันมีค วามพึงพอใจต่ อการมา
พัก ผ่ อ นในประเทศไทยแตกต่ า งกัน (f=.11.114; p =.000**)
นักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้มชี ่วงอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการมา
พัก ผ่ อ นในประเทศไทยไม่ แ ตกต่ า งกัน (f=.804; p =.492)
นักท่องเทีย่ วญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ มีระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการมาพักผ่อนในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน (f=.11.113;
p =.343; f =.865; p =.459) (อ้างอิงตารางที่ 2)
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ตารางที2่ : แสดงผลการทดสอบสมมุตฐิ าน (t-testand f-test)
J

Group

Japan
เพศ
อายุ

รายได้

ชาย
หญิง
<20
21-40
41-60
> 61
< 175,000
บาท
175,001525,000
525,001875,000
> 875,000
บาท

N=
562

Mean

SD

366
196
2
198
294
68
171

3.99
3.96
5.00
4.02
4.03
3.62
4.00

.649
.536
.000
.584
.586
.672
.620

181

4.01

.595

131

3.98

.660

79

3.87

.545

T/F

K

p
valu
e

Korean

.005

.628

เพศ

11.114

.000**

อายุ

1.113

.343

รายได้

Group

ชาย
หญิง
<20
21-40
41-60
> 61
< 175,000
บาท
175,001525,000
525,001875,000
> 875,000
บาท

N=
510

Mean

SD

148
362
4
322
155
29
216

4.35
4.33
4.25
4.36
4.30
4.33
4.32

.347
.412
.000
.403
.373
.423
.453

120

4.36

.317

115

4.36

.382

59

4.28

.314

T/F

pValue

.447

.655

.804

.492

.865

.459

**ระดับนัยสาคัญที่ 0.001
นักท่องเที่ยวญี่ป่ ุนให้ความนิยมที่ร้อยละ 57 นอกจากนี้ผลของการ
วิจยั ยังพบว่าช่วงอายุทแ่ี ตกต่างกันของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ มีความ
พึงพอใจต่อการท่องเทีย่ วของไทยแตกต่างกัน (f=11.114; p=.000**)
ท านองเดีย วกัน เพศ ช่ ว งอายุ ระดับ รายได้ท่ีแ ตกต่ า งกัน ของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วเกาหลีใ ต้ มีค วามพึง พอใจต่ อ จุ ด หมายปลายทาง
ท่องเทีย่ วของไทยไม่แตกต่างกัน (อ้างอิงตารางที่ 2) ผลการทดสอบ
สมมุติฐานสามารถนามากาหนดกลยุทธ์การตลาดแบ่งตามช่วงอายุ
ของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มผูส้ ูงอายุตงั ้ แต่
50 ปี ข้นึ ไป เพิ่มมูล ค่ าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ย วกลุ่ มนี้ ด้วยการ
นาเสนอการท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพให้สอดคล้องกับตลาดกลุ่มผูส้ ูงอายุ
ชาวญี่ป่ ุน [1] ซึ่งจะช่วยเพิม่ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาพานักให้กบั
นัก ท่อ งเที่ย วกลุ่ มนี้ การรับรู้ข องนักท่ อ งเที่ย วต่ อ ภาพลักษณ์ ก าร
ท่ อ งเที่ย ววิถีไ ทยพบว่ า นัก ท่ อ งเที่ย วญี่ป่ ุ น ร้อ ยละ 69 รับ รู้ว่ า
ประเทศไทยสนุก รองลงมา ร้อยละ 48 รับรูว้ ่าประเทศไทยเป็ นสยาม
เมืองยิ้ม ด้านนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ร้อยละ 62 รับรูว้ ่าประเทศ
ไทยเป็ น เมือ งมหัศ จรรย์ ถัดมาร้อยละ 50 รับรู้ว่าประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่น่ า ตื่น เต้ น สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [15] พบว่ า
นัก ท่ อ งเที่ย วเอเชีย ตะวัน ออก จีน ญี่ป่ ุ น เกาหลี เดิน ทางเข้า มา
ท่องเทีย่ วประเทศไทย เพื่อผ่อนคลายความเครียดและต้องการความ
ส นุ ก ส น า น เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว วิ ถี ไ ท ย ห รื อ
‘Thainess’นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ นุ รู้รบั และเข้าใจ ร้อยละ 21 และร้อย
ละ 6 ในกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวเกาหลี (แสดงรายละเอียดในภาพที่ 4)
ผลของการวิจยั ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวญี่ป่ ุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยววิถีไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาประเทศไทยซ้าและเป็ น
นักท่องเที่ยวพานักระยะยาว (Long-Stay) ประกอบกับช่วงอายุของ
นักท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ร ะหว่ าง 41-60 ปี จึงนิ ย มเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อ ท่อ งเที่ย วทากิจกรรมเชิงประเพณีและ
วัฒ นธรรม [15] ร้อ ยละ 68 ของนัก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุนรับ รู้ต่ อ
แคมเปญมหัศจรรย์ประเทศไทย‘Amazing Thailand’ ว่าวัฒนธรรม
ไทยเป็ นวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นมิตรของโลกด้านนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ รับรู้
ถึงภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วไทยแตกต่างจากนักท่องเทีย่ วญี่ปนุ่ ร้อย

7) สรุปและอภิ ปรายผล
การศึก ษาในครัง้ นี้ พ บว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วญี่ป่ ุ น และเกาหลีใ ต้ เป็ น
นั ก ท่ อ งเที่ย วศัก ยภาพที่น่ า สนใจ โดยส่ ว นใหญ่ ม ีร ายได้เ ริ่ม ต้ น
ประมาณ 175,000 บาท/เดือน นักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 63 และ 58 รองลงมา คือ นักธุรกิจ คิดเป็ น
ร้อยละ 18 และ 27 แม้ว่านักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้จะอยู่ในภูมภิ าคเดียวกัน
หากแต่ ม ีโ ครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่ างกัน เนื่อ งจาก
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ร้อยละ 65 เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 41-60 ปี
มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 53 ในขณะทีน่ ักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้
ร้อยละ 71 เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 72 มีอายุ
ระหว่าง 21-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63 นักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ ส่วนใหญ่เดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ และพานักในประเทศไทย
มากกว่า 7 วัน ซึง่ อาจกล่าวได้ว่านักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้เป็ นนักท่องเทีย่ ว
พานักระยะยาว[14] ผลสารวจค่าใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ (ไม่
รวมค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และทีพ่ กั ) พบว่า ร้อยละ 48 มีงบประมาณใช้จ่าย
ครัง้ ละไม่เกิน 35,000 บาท เมื่อ เปรีย บเทีย บกับกลุ่ มนักท่อ งเที่ย ว
เกาหลีใต้ ซึ่งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ห ญิง มีส ถานภาพโสด มีง บประมาณ
ค่าใช้จ่ายในประเทศไทยครัง้ ละ 35,000-52,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
41 แสดงให้เห็น ได้ว่ า นัก ท่ อ งเที่ย วเกาหลีใ ต้มงี บประมาณใช้จ่ า ย
มากกว่านักท่อ งเที่ย วญี่ป่ ุน ในขณะที่มรี ะยะเวลาพานักในประเทศ
ไทยสัน้ กว่า ข้อมูลของกรมการท่องเทีย่ วพบว่า นักท่องเทีย่ วเกาหลีม ี
ค่าใช้จ่ายต่อคนที่วนั ละ 5,418 บาท (รวมค่าทีพ่ กั อาหาร รถรับส่ง)
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น มีค่ าใช้จ่ายต่อวัน 5,189 บาทซึ่งเป็ น จานวนที่
ใกล้เคียงกัน เมือ่ พิจารณาในด้านของการจับจ่ายซื้อของ นักท่องเทีย่ ว
ญี่ปุ่นใช้จ่ ายวัน ละ 911 บาท นัก ท่อ งเที่ย วเกาหลีใต้ ใช้จ่ ายวัน ละ
1,177 บาท ซึ่งสูงกว่านักท่อ งเที่ยวญี่ป่ ุน ร้อ ยละ 22.6 [3] ข้อ มูล
เหล่านี้ช้ใี ห้เห็นถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นผู้หญิงโสดอยู่ในวัย ทางาน สามารถน าเสนอสิน ค้า และบริการ
ฟุ่มเฟื อย (Luxury Goods) เช่นการใช้บริการสปาระดับพรีเมียม ซึ่ง
เป็ นหนึ่ ง ในประสบการณ์ เ ที่ย ววิถี ไ ทย ‘Discover Thainess’
นั ก ท่ อ งเที่ย วเกาหลีใ ต้ ใ ห้ค วามนิ ย มสู ง ถึง ร้ อ ยละ 70 ในขณะที่
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ละ 62 รับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ป ระเทศไทยภายใต้ แ บรนด์ ‘Amazing
Thailand’ร้อยละ 45 รับรู้ถึงแคมเปญมหัศจรรย์ประเทศไทยว่าเป็ น
ความงามของสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ถัดมา ร้อยละ 25 รับรู้ถึง
ชายหาด พระอาทิต ย์ คลื่น และความเงีย บสงบ ผลของการวิจ ัย
ชี้ให้เห็น ว่านักท่อ งเที่ย วกลุ่มนี้ช่นื ชอบการท่อ งเที่ย วเชิงธรรมชาติ
ชายหาด มากกว่าการท่องเทีย่ ววิถไี ทย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [6]
พบว่านักท่องเทีย่ วจากทวีป เอเชีย ครอบคลุม ญี่ป่ นุ และเกาหลี รับรู้
เกี่ย วกับการท่อ งเที่ยวไทย 5 อัน ดับแรก ได้แก่ ชายหาด ทิวทัศน์ /
ธรรมชาติ ความแตกต่างด้านอาหารและเครื่องดื่ม ระดับต้นทุน /ราคา
ทีต่ ้องจ่ายเมือ่ มาเที่ยวเมืองไทย และแหล่งซื้อสินค้าราคาถูก ผลของ
การวิจยั ในครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่านักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั คงให้ความสาคัญ
กับต้นทุน และความคุ้มค่าต่อการมาเยือนประเทศไทย [16] แม้ว่า
รายได้จ ากการท่ อ งเที่ย วของไทยจะมีมูล ค่ า สูงขึ้น กว่า ปี ท่ีผ่ า นมา
หากแต่การท่องเทีย่ วของไทยยังไม่สามารถปรับภาพลักษณ์ประเทศ
ไทย (Rebranding) ภายใต้
แบรนด์ ‘Amazing Thailand’ด้ว ยการน าวิถีไ ทย ‘Thainess’มายก
ต าแหน่ ง ทางการตลาด จากการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ม ีค วาม
หลากหลายและคุ้มค่ า สู่การเป็ น แหล่ ง ท่อ งเที่ย วคุ ณภาพตามแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย

[3]

8) ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ผลของการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ส ามารถน ามาทบทวนแนวทางการ
สือ่ สารการตลาดของไทยไปยังกลุ่มประเทศเป้ าหมาย ได้แก่ ญี่ป่ นุ
และเกาหลีใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทบทวนการวางตาแหน่ ง
ทางการตลาด (Positioning) ของประเทศไทย ในฐานะที่เป็ น
จุด หมายปลายทางส าคัญ ในภูม ิภ าคอาเซีย น ให้ต รงตามความ
ต้องการของนักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้

[11]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[12]

[13]

[14]
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จากปั ญ หาเสถีย รภาพทางการเมืองภายในประเทศนับ ตัง้ แต่
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส่งผลให้การท่องเที่ยวไทย
ต้องประสบปั ญหาด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมันจากกลุ
่
่มประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดนเชื่อมต่อกับ 4 จังหวัด
ภาคใต้ของไทย ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเดือน
พฤษภาคมพ.ศ. 2557 ส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ล ดลงต่ า สุ ด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ ทร่ี อ้ ยละ 29.5 ในเดือนมิถุนายน อัตราเข้าพักชายแดนภาคใต้
อยู่ ท่ีร้อ ยละ 40.1 ลดลงจากเดือ นเดีย วกัน ของปี ก่ อ นอยู่ ท่ีร้อ ยละ 54.2
การศึก ษาในครัง้ นี้ จึง มุ่ ง ส ารวจความเชื่อ มันของนั
่
ก ท่ อ งเที่ย วมาเลเซีย
สิงคโปร์ และสปป.ลาว ทีเ่ ดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา และจังหวัดหนองคาย ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.
2559 ผลสารวจพบว่า นักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ มาเลเซีย และสปป.ลาว มีความ
เชื่อมันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศไทยทีร่ อ้ ยละ 65, 32 และ 93 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวมาเลเซียมีความอ่อนไหวต่ อสถานการณ์ ของไทยซึ่งมีผลต่ อ
ระยะเวลาพานักอย่างไรก็ตามความเชื่อมันจากนั
่
กท่องเทีย่ วทัง้ 3 ประเทศ มี
ผลต่อความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วประเทศไทย
คาสาคัญ: ความเชื่อมัน่ การท่องเทีย่ วประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียลาว

1) ความสาคัญของปัญหาที่นาสู่การวิ จยั
จากปั ญหาเสถีย รภาพทางการเมืองภายในประเทศนับตัง้ แต่ตุลาคม
พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557ส่งผลให้การท่องเทีย่ วของไทย
ต้องประสบปั ญหาด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมันจากนั
่
กท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศ ผลกระทบจากปั ญหาเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้
จานวนนักท่องเทีย่ วจากกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ.ศ. 2557 ลดลง
ร้อ ยละ 8.7 โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ย วจากประเทศมาเลเซีย ซึ่ง มี
พรมแดนติดกับประเทศไทย มีจานวนลดลงร้อยละ 14 นักท่องเที่ยว
สิงคโปร์ลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบจากปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะใน
จังหวัดสงขลาซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางการค้า และการลงทุนของภาคใต้
ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นทีอ่ าเภอหาดใหญ่
เมื่อ วัน ที่ 6 พฤษภาคม 2557 รวมถึ ง ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
รัฐประหาร และการประกาศใช้กฎอัยการศึก เมือ่ วันที่ 20
และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ทาให้ต่างประเทศยกระดับคาเตือนเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายัง ประเทศไทย กระทบต่อความเชื่อมัน่
ของนัก ท่อ งเที่ย วจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ท่เี ดิน ทางเข้า
ประเทศไทยในเดือ นพฤษภาคม ผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้า เมือ งใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล มีจานวน
195,556 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 12.2 [1]ผลสืบเนื่อง
จากเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ลดลง
ต่าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ทร่ี อ้ ยละ 29.5 ในเดือนมิถุนายน อัตราเข้าพัก
ภาคใต้ชายแดนอยู่ทร่ี ้อยละ 40.1 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อน
อยู่ท่ีร้อ ยละ 54.2 [2] ข้อ มูล เหล่ า นี้ บ่ ง ชี้ถึง ปั ญ หาความไม่ ส งบ
ภายในประเทศและทางการเมืองซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย ว [3-5] อย่ า งไรก็ต ามขณะที่
นักท่องเทีย่ วจากกลุ่มอาเซียนมีจานวนลดลง ด้านนักท่องเทีย่ ว สปป.
ลาว กลับมีจานวนเพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 7.9 ในปี พ.ศ. 2557 จึงเป็ นที่
น่าสังเกตว่านักท่องเทีย่ วสปป.ลาว ไม่มคี วามอ่อนไหวต่อสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองของไทย หรือมีความเชื่อมันต่
่ อเสถียรภาพ
ของไทย ซึ่งวัต ถุ ประสงค์ข องการวิจยั ในครัง้ นี้ภ าพรวมของปี พ.ศ.

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.
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2558 มีจานวนนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศเพิม่ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน ร้อย
ละ 24 เป็ น จ านวนทัง้ สิ้น 29.9 ประเทศไทย (ททท.) ประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในการฟื้ นฟูความเชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วภายหลัง
วิก ฤติก ารณ์ ด้ว ยการสื่อ สารภาพลัก ษณ์ ท่ีดี ด้ว ยเหตุ น้ี ททท . จึง
เดิน หน้ า สานต่ อ การท่ อ งเที่ย ววิถีไ ทยในปี พ .ศ. 2559 ส่ ง เสริม
ภาพลัก ษณ์ ท่ีดีข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วไทยสร้ า งความพึง พอ ใจต่ อ
นักท่อ งเที่ย ว จนเกิดการมาเยือ นซ้ า [6] ในทานองเดีย วกัน ความ
เชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพและความปลอดภัยของประเทศเป็ นปั จจัยสาคัญ
ทีจ่ ะทาให้นกั ท่องเทีย่ วกลับมาเยือนซ้า และแนะนาประเทศไทยให้เป็ น

ที่รู้จ ัก [7]โดยเฉพาะช่ ว งเทศกาลสงการณ์ เป็ น แรงจู ง ใจส าคัญ ให้
นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ และมาเลเซีย เดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลา
ขณะที่ปัจจัยด้านความปลอดภัย เป็ นแรงจูงใจสาคัญให้นักท่องเที่ยว
สปป.ลาว เดิน ทางเข้ามาประเทศไทย [8]การศึกษาเกี่ยวกับความ
เชือ่ มัน่ และพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ สามารถใช้ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถนาข้อมูลการวิจยั ในครัง้
นี้ใช้ในการวางแผนการทาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้าง
ความเชือ่ มันให้
่ กบั การท่องเทีย่ วของไทย
แสดงออกต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง” ด้วยเหตุน้ี
ความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกัน จึงเป็ นตัวแปรสาคัญใน
การกาหนดพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว(2) ปั จจัยภายนอก (External
factors) หมายถึง ปั จจัย ที่อ ยู่ภ ายนอกบุค คล หรือ เรีย นอีกชื่อ ว่ า
ปั จจัยดึงดูด (Full Factors) ตามทัศนะของ [8] กล่าวว่า เป็ นปั จจัยที่
ดึงดูดให้นักท่อ งเที่ย วเดิน ทางไปยังสถานที่ต่ างๆ เพื่อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการภายในที่เ กิด ขึ้น ได้แ ก่ ค วามสวยงานของสถานที่
ท่อ งเที่ย ว ความมีช่ือ เสีย งของสถานที่ท่ อ งเที่ย วนัน้ เอกลัก ษณ์
เฉพาะของสถานทีท่ ่องเที่ยวที่ไม่มที ่ใี ดเหมือน โดยภาพลักษณ์ ท่ดี ี
ของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว โดยนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไป
ยังสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ภี าพลักษณ์ทด่ี ี มากกว่าสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ี
ภาพลักษณ์ไม่ดี [4]
4.2 ภาพลักษณ์ของสถานทีท่ ่องเที่ยว (Destination Image)
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต พบว่า ปั จจัย 3 ประการทีท่ าให้
นักท่องเที่ยวไม่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ ปั ญหา
ด้านเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ภัยธรรมชาติ และปั ญหาการ
ค้าประเวณี [11][12]พบว่า ภาพลักษณ์ดา้ นบรรยากาศทางสังคมไทย
และวิถชี วี ติ แบบไทย เป็ นสิง่ ทีน่ ักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนจังหวัดสงขลา
ให้ความสาคัญมากที่สุด ในขณะที่ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย
ของไทยควรเร่งปรับปรุงแก้ไขปั จจัยเหล่านี้ ช้ใี ห้เห็นว่าภาพลักษณ์
ของสถานที่ท่ อ งเที่ย วมีอิทธิพ ลอย่ างมากต่ อ ความพึงพอใจ และ
ความจงรั ก ภั ก ดี ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว [13-14]ดั ง นั ้น การควบคุ ม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยให้มคี วามน่ าเชื่อถือ สร้างความ
เชื่อ มันให้
่ ก ับนักท่ อ งเที่ย ว เป็ น สิ่งส าคัญที่ ห น่ ว ยงานของภาครัฐ
ได้แ ก่ การท่ อ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย จะต้อ งเข้า มาดู แ ลข้อ มูล
ข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวในทิศทางทีเ่ หมาะสม [15] การนาเสนอ
ภาพลักษณ์ทด่ี ปี ระเทศ ควบคุมภาพลักษณ์เชิงลบ จะสามารถสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ แก่นักท่องเทีย่ วต่างชาติ ตัดสินใจเลือกประเทศไทย
เป็ นจุดหมายปลายทางของการพักผ่อน

2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิ จ ั ย ในครั ง้ นี้ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1)
ศึ ก ษาลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเดิน ทางเข้า มาท่ อ งเที่ย วใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย และสปป.ลาว (2)
เพื่อ ส ารวจความเชื่อ มันของนั
่
กท่องเที่ย วสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
สปป.ลาว ทีม่ ตี ่อสถานการณ์ในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความ
เชื่อมันของนั
่
กท่องเที่ยวที่มตี ่อสถานการณ์ในประเทศไทย จาแนก
ตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ แ ละพฤติก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ย ว
สิงคโปร์ มาเลเซีย และสปป.ลาว (4) เพือ่ ศึกษาแนวโน้มการมาเยือน
ประเทศไทยในอีก 2 ปี ขา้ งหน้าของนักท่องเที่ยวสิงคโปร์มาเลเซีย
และสปป.ลาว
3) ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ น การเก็บ ข้อ มูล จาก
นั ก ท่ อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางเข้า ออกผ่ า นพรมแดนที่ติด กับ ประเทศ
มาเลเซีย ในพื้น ที่อ าเภอสะเดา จัง หวัด สงขลาและอ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา นักท่องเที่ย วจากประเทศสิงคโปร์เดิน ทางผ่ านพื้น ที่
ชายแดนดัง กล่ า วมีจ านวนน้ อ ยกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ย วจากประเทศ
มาเลเซียซึ่งมีพ้ืนที่ชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศไทย ทาให้จานวน
นักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ทเ่ี ก็บได้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีจานวน 167 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.75 ของกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย สุ่มเก็บ2ช่วง คือ
ช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ ร ะหว่ า งวัน ที่ 9-17เมษายน และวัน ที่ 1-8
พฤษภาคม ซึ่งเป็ น ช่ว งที่มวี นั หยุ ดต่ อ เนื่อ งพิเศษ มีว ตั ถุ ประสงค์
สาคัญเพือ่ สารวจความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศไทยในช่วง
เทศกาลท่องเทีย่ วสาคัญของไทย
4)การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ ย วข้อ งกับ ความเชื่อ มัน่ ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจุดหมายปลายทางในประเทศไทยสามารถ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
4.1 ทฤษฎีผลัก และทฤษฎีดงึ ดูด (Push and Pull Theories) เป็ น
ทฤษฎีท่ีก ล่ า วถึง พฤติก รรมของบุ ค คลที่ม ีต่ อ การตัด สิน ใจเลือ ก
จุดหมายปลายทางการท่อ งเที่ยว โดยให้ความสาคัญกับตัวแปร 2
ประการ คือ (1) ตัวแปรภายใน(InternalFactors)กล่าวคือ เป็ นปั จจัย
ภายในตัวบุคคล เช่น ความต้องการด้านต่างๆ และทัศนคติภายใน
บุ ค คล ส่ ง ผล ให้ บุ ค คลแส ดงออ กด้ า น พฤ ติ ก รร มต่ า งๆ [9]
[10]กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ภายในตัว บุ ค คลว่ า “คนจะมีพ ฤติก รรมการ

5) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
5.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือ นักท่องเทีย่ ว SML
ทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทยระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม
ปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็ นนักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ 148,053 คน มาเลเซีย
891,743 คน และสปป.ลาว 229,855 คน [16] กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการเปิ ดตาราง Yamane ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อ น5%[7]ได้ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งประเทศละ 400
ตัวอย่าง
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5.2เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือแบบสอบถาม พัฒนามาจาก
งานวิจยั ของ [14]ต้นฉบับของแบบสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษ นามา
แปลเป็ นภาษาไทยก่อนทีจ่ ะแปลเป็ นมาเลเซีย และภาษาลาว มีเพียง
นักท่องเที่ยวสิงคโปร์เท่านัน้ ที่เก็บข้อมูลด้วยต้นฉบับภาษาอังกฤษ
เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) พบว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ (IOC)
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.05 ขึน้ ไปทุกข้อคาถาม [17]
5.3
การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข ้อ มูล การวิจ ัย ในครัง้ นี้
ค้นหากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุ่มแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ นหรือ
การหากลุ่ มตัว อย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling)
ดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 3 จังหวัด ทีม่ พี รมแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย และสปป.ลาว โดยได้รบั ความร่วมมือจากสานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
อ าเภอเบตง จัง หวัด ยะลา ส านั ก งานตรวจคนเข้า เมือ งอ าเภอ
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดือนเมษายนถึง พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 จัดทาแบบสารวจทัง้ สิน้ จานวน 1,200 ชุด แจกจ่ายให้กบั
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องลงพืน้ ทีส่ ารวจข้อมูลได้รบั แบบสอบถามกลับมา
จานวน 967 ชุด คิดเป็ น ร้อ ยละ 80.5 จากนัน้ น าผลสารวจมา
วิเคราะห์เข้าโปรแกรม
SPSS
เพื่ อ หาค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบไคส์แควร์
(Chi-square)

13,500 บาท/คน ในขณะทีน่ ักท่องเที่ยวสปป.ลาว มีงบประมาณใช้
จ่ายครัง้ ละ1,000-1,500 บาท/คน นักท่องเทีย่ วกลุ่ม SML ส่วนใหญ่
พานักในประเทศไทยเฉลี่ย 2-4 วัน นักท่อ งเที่ย วสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ส่ ว นใหญ่ เดิน ทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 2 ครัง้
ขณะที่นักท่องเที่ยวสปป.ลาว เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า
10 ครัง้ เป็ นส่วนใหญ่
ตามวัตถุประสงค์ข ้อที่ 2ความเชื่อมันของนั
่
กท่อ งเที่ยว SML
พบว่านักท่องเที่ยวสิงคโปร์ร้อ ยละ 65 มาเลเซีย ร้อยละ 68 มี
ความเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของไทยมีเสถียรภาพ ในขณะที่
นักท่องเที่ยวสปป.ลาว ร้อยละ 93มีความเชื่อมันต่
่ อสถานภาพทาง
การเมืองของไทย
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ ว
SMLจาแนกตามความเชื่อมันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศไทย พบว่า
อายุ การศึกษา และรายได้มคี วามสัมพันธ์กบั ความเชื่อมัน่ เพศมี
ความสัมพัน ธ์กบั ความเชื่อ มันของนั
่
ก ท่อ งเที่ย วสิงคโปร์ แต่ ไ ม่ม ี
ความสัมพัน ธ์ในกลุ่ ม นักท่อ งเที่ย วมาเลเซีย สถานภาพ โสดและ
สมรส มีความสัมพันธ์ กับความเชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วมาเลเซีย แต่
ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ย วสิง คโปร์ อาชีพ ของของ
นักท่อ งเที่ย วทัง้ 3 ประเทศไม่มคี วามสัมพัน ธ์กบั ความเชื่อ มันต่
่ อ
เสถีย รภาพของประเทศไทย ด้านโครงสร้างประชากรศาสตร์ข อง
นัก ท่ อ งเที่ย ว สปป.ลาว ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความเชื่อ มันต่
่ อ
เสถียรภาพของไทย (อ้างอิงตารางที่ 1)พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
สิงคโปร์ มาเลเซีย และสปป.ลาว(SML) จาแนกตามความเชื่อมันต่
่ อ
เสถียรภาพของประเทศไทย พบว่า วัตถุประสงค์การเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยไม่มคี วามสัมพัน ธ์ ก ับความเชื่อ มันของนั
่
กท่อ งเที่ย ว
SML ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย ด้านการเตรียมการท่องเทีย่ ว
ได้แก่ การสืบค้นข้อ มูล และจองที่พ กั ผ่านทางอิน เตอร์เน็ ต การใช้
บริการตัว แทนการท่อ งเที่ย ว มีความสัมพัน ธ์กบั ความเชื่อ มันของ
่
นักท่องเทีย่ ว SML ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย ระยะเวลาพานัก
ในประเทศไทยมีค วามสัมพัน ธ์กบั ความเชื่อ มันของนั
่
กท่อ งเที่ย ว
มาเลเซีย แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั นักท่องเที่ยวสิงคโปร์ และสปป.
ลาว การเดินทางเข้ามาประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อมัน่
ของนักท่องเทีย่ วมาเลเซีย และสปป.ลาว แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
นักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ (อ้างอิงตารางที่ 2)

6) ผลการวิ จยั
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเทีย่ วสิงคโปร์มาเลเซีย และสปป.ลาว (SML) มีอายุระหว่าง
21-40 ปี มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 52 และ 54 ด้าน
นักท่องเทีย่ วสปป.ลาว ร้อยละ 59.5 มีสถานภาพโสด นักท่องเทีย่ ว
สิงคโปร์ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45,000-135,000 บาท/
เดือน คิดเป็ นร้อยละ 36 นักท่องเทีย่ วมาเลเซียส่วนใหญ่มรี ายได้ไม่
เกิน 45,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 41 นักท่องเทีย่ วสปป.ลาว
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37 มีรายได้เฉลีย่ อยู่ระหว่าง 5,000-15,000 บาท/
เดือนกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้ส่วนใหญ่มเี ศรษฐีฐานะระดับ C+ กล่าวคือ
เป็ นนักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ทม่ี รี ายได้ 73,500 บาท/เดือน มาเลเซียที่
33,950 บาท/เดือน และสปป.ลาว 14,350 บาท/เดือน ซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายคุณภาพทีส่ ามารถเพิม่ รายได้เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจของ
ไทย [9]นักท่องเที่ยวสิงคโปร์และมาเลเซีย กว่าร้อ ยละ 50 รู้จกั
ประเทศไทยจากคาแนะนาของเพื่อ นและครอบครัว นักท่อ งเที่ย ว
กลุ่มนี้กว่าร้อยละ 60 วางแผนเดินทางด้วยการศึกษาข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวสปป.ลาว ร้อยละ 59 รู้จกั ประเทศไทย
จากสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์วางแผนเดินทางด้วยการศึกษาข้อมูล
ทางอิน เตอร์เน็ ต คิดเป็ น ร้อ ยละ 55 นักท่อ งเที่ย วสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ส่วนใหญ่เดินมากับครอบครัว ในขณะทีน่ ักท่องเทีย่ วสปป.
ลาว เดินทางเข้ามาคนเดียว นักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ และมาเลเซีย กว่า
ร้อ ยละ 40 มีงบประมาณใช้จ่ายเพื่อการท่อ งเที่ย วครัง้ ละ9,000452

ตารางที่ 1: ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วกลุ่ม SML จาแนกตามความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพ
ข้อมูลทั ่วไปของ
นักท่องเที่ยว
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า <20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า >61
สถานภาพ
แต่งงาน
โสด
การศึกษา
มัธยม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
อาชีพ
พนักงาน
นักธุรกิจ
นักศึกษา
อื่นๆ

S= Singapore สิ งคโปร์ N=167
2
ไม่ปกติ
(x )
Sig.
%
%
5.111
.024*

ปกติ

39.8
60.2
%
26.9
49
18.5
5.6
%
48
52
%

22.4
77.6
%
6.9
75.9
12
5.2
%
58.6
41.4
%

31
34
30
-

14
60
24
2

%

%

46
24
28
2

58.6
22.4
19
-

รายได้/บาท

%

%

น้อยกว่า <45,000
45,001-135,000
135,001-225,000
มากกว่า >225,001

48
29
21
2

5.2
50
41.3
3.4

ปกติ

M= Malaysia มาเลเซีย N=400
2
ไม่ปกติ
(x )
Sig.
%
%
.558
.455

48.5
51.5

13.168

1.658

11.878

3.437

31.544

.004*

44.5
55.5

%

%

16.9
40.8
36.8
5.5

11.7
62.5
21
4.7

.198

%

%

57.7
42.3

44.5
55.5

.008*

%

%

22.4
49.3
22.4
5.9

32.8
44.5
21.9
0.8

.329

%

%

46.7
33.5
17.2
2.6

50
32.8
13.8
4

.000**

%

%

46.7
29
19.9
4.4

29.7
48.4
19.5
2.3

16.961

.001*

6.086

.014*

9.396

.024*

1.595

.660

16.385

.001*

น้อยกว่า <5,000
5,001-15,000
15,001-25,000
มากกว่า >25,001

ปกติ

%

L= Lao สปป.ลาว N=400
2
ไม่ปกติ
(x )
%
1.635

147
224
%
49
165
120
37
%
220
151
%
177
132
35
27
%
161
126
56
28
%
117
136
78
40

15
14
%
2
17
9
1
%
18
11
%
12
10
6
1
%
17
8
0
4
%
5
13
6
5

Sig.
.201

3.243

.356

.086

.770

4.125

.248

7.416

.060

3.283

.350

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
ตารางที่ 2: พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วกลุ่ม SML จาแนกตามความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพ
พฤติ กรรมการ
ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
ท่องเทีย่ ว
ธุรกิจ
การศึกษา
เยีย่ มญาติ
งานประชุม
ระยะเวลาพานัก
น้อยกว่า <1 วัน
2-4 วัน
5-7 วัน
มากกว่า 7 วัน
เตรียมการท่องเทีย่ ว
อินเตอร์เน็ต
ตัวแทนท้องถิน่
ตัวแทนในประเทศ
สมาชิก
คนเดียว
ครอบครัว
กลุม่ เพือ่ น

ปกติ
%
66.6
14
4.6
12
2.8
%
2.8
76.9
16.6
3.7
%
54.6
45.4
%
27.8
50
22.2

S= Singapore สิ งคโปร์ N=167
2
(x )
Sig.
ไม่ปกติ
%
4.090
.537
79
8.6
3.4
7
2
%
3.287
.349
5.2
63.8
25.8
5.2
%
6.062
.014*
75
26
%
29.3
46.6
24.1

.184

.912

M= Malaysia มาเลเซีย N=400
2
(x )
Sig.
ไม่ปกติ
%
%
1.935
.586
80.8
75.8
6.2
6.2
3
6.7
10
13.3
%
% 7.858
.049*
4.4
0.8
75.4
72.6
17.6
25.8
2.6
0.8
%
% 9.350
.009*
55
70.3
42
25.7

ปกติ

%
26.1
39.3
34.6

%
38.3
35.2
26.5

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
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6.443a

.040*

ปกติ
%
162
75
62
51
21
%
33
146
61
131
%
208
92
71
%
187
178
6

L= Lao สปป.ลาว N=400
2
(x )
ไม่ปกติ
%
8.590
19
5
5
0
0
%
4.106
5
14
3
7
%
7.774
12
14
3
%
10.029
11
15
3

Sig.
.072

.250

.021*

.007*

จากวัต ถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 4 แนวโน้ มที่นักท่อ งเที่ย วSML จะเดินทาง
กลับเข้ามาประเทศไทยในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า คิดเป็ น ร้อยละ 81, 83
และ 100 ผลสารวจพบว่านักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ ร้อยละ 44 มาเลเซีย
ร้อยละ 55 และสปป.ลาว ร้อยละ 93 รับรูถ้ งึ การมาเยือนในครัง้ นี้ว่า
ยอดเยีย่ มมาก และจะกลับมาเทีย่ วอีกแน่ นอน เมือ่ ถามนักท่องเที่ยว

กลุ่มนี้ว่าท่านจะแนะน าเพื่อน และครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทย
หรือไม่ นักท่องเทีย่ วสิงคโปร์ ร้อยละ 95 มาเลเซีย ร้อยละ 93 และ
สปป.ลาว ร้อยละ 100 ตอบว่า จะแนะนาให้เพื่อนและครอบครัวมา
เทีย่ วประเทศไทยอย่างแน่นอน

ตารางที่ 3: ความพึงพอใจ และการมาเยือนซ้าของนักท่องเทีย่ วกลุ่ม SML จาแนกตามความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพ
การรับรู้ของ
นักท่องเที่ยว SML
ความพึงพอใจ
ไม่พงึ พอใจเลย
ไม่พงึ พอใจ
ปานกลาง
พอใจ
พอใจมาก
การมาเยือนซ้า
ไม่มาอีกแน่นอน
ไม่น่าจะมาอีก
มาอีก
มาอีกแน่นอน
แนะนาประเทศไทย
ไม่น่าจะ
น่าจะ
แนะนาแน่นอน

S= Singapore สิ งคโปร์ N=167
2
(x )
Sig.
ไม่ปกติ
%
%
11.232
.024*
4.6
1.7
2.8
52.8
32.8
34.3
53.4
5.6
12
%
%
18.536
.000**
0.9
1.7
20.4
13.8
63.8
39.7
14.8
44.8
%
%
27.007
.000**
5.6
6.9
73
32.8
21.3
60.3

ปกติ

M= Malaysia มาเลเซีย N=400
2
(x )
ไม่ปกติ
%
% 23.612
2.9
0.8
6.3
5.5
47.8
28.1
30
36.7
13
28.9
%
% 29.069
4.4
3.1
16.5
6.3
54.4
39.8
24.6
50.8
%
% 20.825
7.8
5.5
54.4
32
38.2
62.5
ปกติ

*P<.05,**P<.001
7)สรุปและอภิ ปรายผล
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความ
เชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วสปป.ลาว แสดงให้เห็นว่านักท่องเทีย่ วสปป.
ลาวไม่ ม ีค วามอ่ อ นไหวต่ อ สถานการณ์ ท างการเมือ งไทย นั ก
ท่องเทีย่ วสปป.ลาว ร้อยละ 93 มีความเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศ
ไทยมีเสถีย รภาพ [12]ผลของการวิจยั ชี้ให้เ ห็น ว่านัก ท่อ งเที่ย ว
มาเลเซียมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ความมันคงภายในประเทศ
่
ไทย นอกจากนี้สมาชิกทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทยมีความสัมพันธ์
กับ ความเชื่อ มันของนั
่
ก ท่ อ งเที่ย วมาเลเซีย ต่ อ เสถีย รภาพของ
ประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเทีย่ วมาเลเซียร้อยละ 38 เดินทางเข้า
มาประเทศไทยพร้อมครอบครัว ร้อยละ 32 เดินทางเข้ามาเป็ นหมู
คณะ ด้วยเหตุน้ีความเชื่อมันด้
่ านเสถียรภาพจึงมีความอ่อนไหวต่อ
สมาชิกทีเ่ ดินทางเข้ามาสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [18]เสถียรภาพ
ทางการเมืองภายในประเทศไทยส่งผลต่อ ความเชื่อมันด้
่ านความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็ น ปั จจัย ส าคัญที่นักท่อ งเที่ย วใช้พ ิจารณาวางแผน
เดิ น ทางนั ก ท่ อ งเที่ย วจากประเทศมาเลเซี ย จึง เป็ นกลุ่ ม ตลาด
เป้ าหมายที่น่าจับตามอง เนื่องจากมีภูมปิ ระเทศติดกับ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ จึ ง มีค วามอ่ อ นไหวต่ อ
สถานการณ์ความมันคงของไทย
่
ด้วยเหตุน้ีการสื่อสารภาพลักษณ์ท่ี
มีประสิทธิภาพจะสามารถเรียกความเชือ่ มันและจู
่
งใจให้นกั ท่องเทีย่ ว
กลุ่มนี้เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น [19] พบว่า กลยุทธ์การ
สือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพก่อนวิกฤต คือ การใช้ส่อื สิง่ พิมพ์ร่วมกับการ

Sig.
.000**

.000**

.000**

ปกติ
%
0
28
231
112
%
0.26
66.8
32.9
%
62
309

L = Lao สปป.ลาว N=400
2
(x )
ไม่ปกติ
%
14.493
1
4
17
7
%
.106
66
34
%
2.203
8
21

Sig.
.002*

.948

.138

สื่อสารผ่านตัวแทน ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างเกิดภาวะวิกฤต
คือ การลดค่ าใช้จ่ ายด้านโฆษณา การสื่อ สารผ่ านตัว แทนและสื่อ
สิ่งพิม พ์ ปรับเปลี่ย นมาใช้ส่ือ ออนไลน์ เพื่อ วัด ผลตอบรับของการ
ประชาสัมพัน ธ์ นอกจากนี้ก ารฟื้ นฟู ค วามเชื่อ มันภายหลั
่
ง วิก ฤติ
การเมืองด้วยการสือ่ สารภาพลักษณ์ทด่ี ขี องไทย สามารถเรียกความ
เชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติได้เร็วมากขึน้
จากการศึกษาของ [20] พบว่า “ไม่ ว่ า จะเกิ ด วิ กฤติ ก ารเมือ ง
หรื อ ไม่ ก็ต ามบรรยากาศของความเป็ นไทย ไม่ ว่ า จะเป็ นวิ ถี
ความเป็ นไทย ผู้คน และคุณ ภาพในการให้ บริ การแบบไทย
ยังคงเป็ นภาพลักษณ์ ทีส่ าคัญที น่ ักท่ องเที ย่ วต่างชาติ คิด/นึ กถึง
เมื อ่ กล่ า วถึ ง การมาเที ย่ วในไทย”สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
[12]พบว่าภายหลังวิกฤตทางการเมืองทีผ่ ่านมานักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ ด้านบรรยากาศทางสังคมวิถชี วี ติ แบบ
ไทยมากทีส่ ุด โดยในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประกาศเป็ น ‘ปีท่องเทีย่ ววิถไี ทย 2558’เน้นการสือ่ สารข้อมูลเชิงบวก
ในด้านสินค้าและบริการที่มคี ุ ณภาพโดยใช้ ‘วิถีไทย’ เป็ นตัวสร้าง
เอกลักษณ์ และส่ งมอบประสบการณ์ ให้แก่นักท่อ งเที่ย ว ส่ งผลให้
นักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิม่ ขึ้นกว่าร้อยละ 30 จากปี ก่อน นารายได้
เข้าสู่เศรษฐกิจของไทย 8.6 หมื่นล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 41.30
ความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วสิงคโปร์ และมาเลเซียต่อเสถียรภาพ
ของไทยมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการเข้ามาพักผ่อนใน
ประเทศไทย สอดคล้องกับงานวิจยั [21] พบว่าความพึงพอใจที่
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นักท่องเทีย่ วมีต่อจุดหมายปลายทางจะส่งผลให้เกิดการกล่าวถึงหรือ
บอกต่อแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ในแง่ด[ี 22] พบว่าในสถานการณ์ทม่ี คี วาม
เสีย่ งเช่น เหตุการณ์ก่อการร้าย ผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์จะการกล่าวถึงหรือ
บอกต่อเกี่ยวกับเหตุการณ์นัน้ ในแง่ลบ การจัดการภาพลักษณ์ด้วย
การแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ให้ข ้อ มูล ที่เ ป็ นประโยชน์ ผ่ า นสื่อ
อินเตอร์เน็ ตจะทาให้นักท่อ งเที่ยวพิจารณาตัดสินใจเดินทางไปยัง
แหล่งท่องเทีย่ วนัน้ [23]ดังนัน้ การสร้างความเชื่อมันและกระตุ
่
้นการ
มาเยือ นของนักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้ ภาครัฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความเป็ นไทย เอกลักษณ์
ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลก สร้างแบรนด์สถานที่ ของไทยให้มคี วาม
แตกต่างเมือ่ เปรียบเทียบกับสถานทีอ่ ่นื [6]การสร้างประสบการณ์ทด่ี ี
ให้กบั นักท่องเทีย่ วผูม้ าสัมผัสจนเกิดการมาเยือนซ้าและเกิดการบอก
ต่อจะสามารถสร้างความยังยื
่ นให้กบั การท่องเทีย่ วของไทยได้อย่าง
ได้แท้จริง

[13] Chi, C.G.-Q., and Qu, H., “Examining the structural relationships of
destination image, tourist satisfaction and destination royalty: An
integrated approach,” Tourism Management, 29(4), 624-636, 2008
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้ว ัต ถุประสงค์เ พื่อศึก ษาคุณ ลัก ษณะของพนักงานใน
บริษทั A จานวน 156คน ตาม ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแม็กเกรเกอร์
โดยการใช้แบบทดสอบของ Alan Chapman, (2002) ซึ่งพัฒนามาจาก
ทฤษฎีของ แม็กเกรเกอร์จากนัน้ จึงแบ่งพนักงานออกเป็ นกลุ่ม X และกลุ่ม
Y เพื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลให้พนักงานกลุ่ม X และกลุ่ม Y เกิด
ความจงรัก ภัก ดีต่ อองค์ก ร ด้ว ยการน าตัว แปรในทฤษฎีส องปั จจัย ของ
เฮอร์ซเบอร์ก มากาหนดเป็ นสมมติฐาน (H1, H2, H3 และH4) จากนัน้ จึง
วิเคราะห์ด้วยสถิตคิ วามถดถอดอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ผลของการทดสอบคุณลักษณะพบว่า พนักงานกลุ่ม Y จานวน 148 คน มี
คะแนนระหว่าง 45-75 คะแนน พนักงานทีม่ คี ะแนนต่ ากว่า 45 คะแนน จัด
ว่าเป็ นพนักงานในกลุ่ม X มีจานวน 8 คน ผลการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลให้
พนักงานกลุ่ม X และพนักงานกลุ่ม Y เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
พบว่า ปั จจัยจูงใจและปั จจัยสุขอนามัย ส่งผลให้พนักงานกลุ่ม Y เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กรในทุกด้า น ส่วนปั จจัย จูงใจที่ส่งผลให้พนักงานกลุ่ ม
ทฤษฏี X เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรนัน้ มีเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะงาน และด้านความรับผิดชอบเท่านัน้ ในขณะทีป่ ั จจัยสุขอนามัยไม่
ส่งผลให้พนักงานกลุ่ม X เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร
คาสาคัญ: ทฤษฎีสองปั จจัยทฤษฎี X และ Y, เฮอร์ซเบอร์กแม็กเกรเกอร์,
ความจงรักภักดี

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) ความเป็ นมาและปัญหาของการวิ จยั
สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิจ ที่ม ีก ารแข่ ง ขัน สู ง การธ ารงรัก ษา
บุค คลากรที่มศี กั ยภาพให้คงอยู่กบั องค์กรนับเป็ นสิ่งส าคัญในการ
ขับ เคลื่อ นองค์ก รให้บ รรลุ เ ป้ า หมายสร้า งความได้เ ปรีย บในการ
แข่ ง ขัน เนื่ อ งจากบุ ค คลที่ม ีศ ัก ยภาพสู ง มัก คาดหวัง ที่จ ะได้ ร ับ
ผลตอบแทน ความก้าวหน้าและสวัสดิการจากองค์กรสูงกว่าบุคคล
ทัวไป
่ [1] ยิง่ องค์กรมีสงิ่ จูงใจดีเท่าไหร่ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบตั งิ านเกิด
ความจงรักภักดีต่ อ องค์กรมากขึ้น เท่านัน้ สิ่งจูงใจหรือ ปั จจัยจูงใจ
ดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ตลอดจนผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ [2-3] ความจงรักภักดีของ
พนักงานทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรนี้เองเป็ นสิง่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั
องค์กร จนเกิดการกล่าวถึงองค์กรในแง่บวก (Positive Word of
Mouth) อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ก รในด้านการสรรหา และ
คัดเลือก ทาให้องค์กรสามารถดึงดูดคนเก่ง และคนดี เข้ามาร่วมงาน
กับองค์กรได้ในอนาคต ส่งผลต่ อการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน อย่างไรก็ต ามการตอบสนองความต้อ งการที่แตกต่างของ
บุคคลนัน้ นับว่าเป็ นโจทย์ทท่ี า้ ทายความสามารถของผูบ้ ริหารยุคใหม่
เนื่อ งจากคุ ณลักษณะที่แตกต่ างของพนักงานในองค์กร ส่ งผลให้
ผูบ้ ริหารต้องใช้ปัจจัยที่แตกต่างในการจู งใจ ตามทัศนะของแมคเกร
เกอร์[4] อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรไว้ 2
ลักษณะ คือ (1) พนักงานทีม่ พี ฤติกรรมเชิงบวก กล่าวคือ เป็ นพวกที่

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
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ต้องการความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ตอ้ งการถูกควบคุมหรือถูกบังคับ
เรีย กพนักงานในกลุ่ มนี้ว่า ‘พนักงานกลุ่ ม Y’ (2) พนักงานที่ม ี
พฤติกรรมเชิงลบ กล่าวคือ เป็ นพวกทีไ่ ม่ค่อยกระตือรือร้น ชอบหลบ
เลีย่ ง ต้องมีการควบคุมบังคับถึงจะทางาน เรียกพนักงานในกลุ่มนี้ว่า
‘พนักงานกลุ่ม X’ ดังนัน้ หากผูบ้ ริหารองค์กรเห็นว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
อยู่ในกลุ่ม Y ผูบ้ ริหารจะต้องให้เกียรติ ให้อสิ ระในการทางาน ในทาง
ตรงข้างหากเห็นว่าผู้ใต้บงั คับบัญชาอยู่ในกลุ่ม X ผูบ้ ริหารจะต้อง
ควบคุม บังคับ และลงโทษให้บุ ค คลเหล่ านี้ท างาน ทัง้ นี้ผู้บริห าร
สามารถสร้างแรงจูงใจด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและลงโทษเป็ นหลัก
[5]



3.2 ทฤษฎี 2 ปั จจัย ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two
Factor Theory [6] เป็ นนักจิตวิทยาทีศ่ กึ ษาเรื่องแรงจูงใจในการ
ทางานตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1966 และค.ศ. 1968 เฮอร์ซเบอร์ก สรุปแนวคิด
เกีย่ วกับการทางานว่า การทีค่ นมีความพึงพอใจ หรือไม่พงึ พอใจมา
จาก 2 ปั จจัย [7] คือ ปั จ จัย ที่ก่อ ให้เกิด แรงจูง ใจ (Motivators
Factors) และปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) สองปั จจัยนี้ม ี
อิทธิพลต่อความสาเร็จของงานเป็ นอย่างยิง่ ซึง่ ผูบ้ ริหารควรพิจารณา
นาปั จจัยเหล่านี้เพือ่ นาไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ตารางที่ 2: ทฤษฎี 2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
(Herzberg’s Two Factor Theory)
ปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดแรงจูงใจ
(MotivatorsFactors)
 ความสาเร็จใน
หน้าทีก่ ารงาน
 ความยอมรับ
 ลักษณะของงาน
 หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ
 ความก้าวหน้าใน
การงาน

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของแม็กเกรเกอร์ (McGregor’s
Theory X and Theory Y) ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของแม็กเกร
เกอร์ กล่าวถึงสมมติฐานของบุคคลได้เป็ น 2 แบบ ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้





บุคคลส่วนใหญ่มนี สิ ยั ไม่
ชอบทางาน
บุคคลพยายามหลีกเลีย่ ง
งานเมื่อมีโอกาส
บุคคลมีความกระตือรือร้น
ในการทางานเพียงเล็กน้อง
บุคคลชอบการถูกบังคับ
ควบคุมและการลงโทษ จึง
ทาให้การดาเนินงานเป็ นไป
ตามเป้ าหมายขององค์กร

ปั จจัยสุขอนามัย
(Hygiene Factors)
 การควบคุมกากับ
 นโยบายบริษทั
 ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
 เงื่อนไขการทางาน
 เงินเดือน
 ความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน
 ชีวติ ส่วนบุคคล
 ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 สภาพการทางาน
 ความปลอดภัย

ทีม่ า: Stephen and Coulter, (2005)
จากทฤษฎี X และทฤษฎี Y สามารถเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก โดยปั จจัยสุขอนามัยสามารถใช้
ในการธารงรักษาบุคลากรที่มคี ุณลักษณะตามทฤษฎี X ในขณะที่
บุคคลทีม่ คี ุณลักษณะตามทฤษฎี Y จะต้องใช้ปัจจัยจูงใจของเฮอร์ซ
เบอร์กในการธารงรักษาบุคลากรประเภทนี้ให้คงอยู่กบั องค์กร การ
จูงใจตามแนวคิดของ แม็กเกรเกอร์ (Douglas McGregor)เน้นการ
ทาความเข้าใจธรรมชาติของบุคคล โดยจะต้องเข้าใจความต้องการ
ของคนในองค์กร เมื่อ เข้าใจต้องการของผู้ปฏิบตั ิงานแล้วจะทาให้
ผู้บ ริห ารเลือ กวิธีก ารที่จ ะติด ต่ อ สัม พัน ธ์ก ับผู้ป ฏิบ ัติง านได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง [8]

ตารางที1่ :คุณลักษณะพฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฏี X และY


รับผิดชอบต่องาน แสวงหา
ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
 บุคคลทัวไปมี
่ ความคิดริเริม่
ในการแก้ปัญหาขององค์กร

ทีม่ า: รัตนา อัตภูมสิ ุวรรณ์, องค์การและการจัดการ

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ค้นหาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
ความจงรัก ภัก ดีข องพนั ก งาน กรณี ศ ึก ษาบริษัท A จ ากัด จาก
รายงานการประชุมบริษทั 1/2558ช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ได้ขยาย
สายงานอย่างรวดเร็วทาให้มจี านวนพนักงานเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ
25 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกันก็มอี ตั ราการลาออกของพนักงานก็สูง
ถึงร้อ ยละ 35 อัต ราการลาออกที่สูงกว่าการขยายตัวของสายงาน
บริษัทจึงเกิดข้อสังเกตว่านโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษัท
อาจไม่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการที่แท้จริงของพนักงานได้
เนื่องจากความแตกต่างด้านกายภาพ ได้แก่ อายุ การศึกษา ส่งผล
ให้พนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกทีแ่ ตกต่างกัน [1] ตลอดจน
คุณลักษณะที่แตกต่างของบุคคลตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y เพื่อ
ค้นหาว่าปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสุขอนามัย ตามทฤษฎี 2 ปั จจัยของ
เฮอร์ซเบอร์ก(Herzberg’s Two Factor Theory) ปั จจัยในด้านใดที่
สามารถจูงใจให้บุ ค คลที่ม ีคุ ณลัก ษณะทัง้ 2 ประเภทนี้ เ กิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร เพือ่ นาผลของการวิจยั มาปรับปรุงนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้
ตรงตามทีค่ าดหวัง ก่อให้เกิดความจงรักภักดี และประสิทธิภาพการ
ทางานต่อองค์กร

ทฤษฏี X

ต้องการความมันคงในการ
่
ทางานมากแต่มคี วาม
กระตือรือร้นในการทางาน
น้อย

ทฤษฏี Y
 บุคคลต้องการทีจ่ ะทางาน
ด้วยตนเองตามทีไ่ ด้รบั
หมอบหมาย
 การให้รางวัลตาม
ความสาเร็จของงานทาให้
สร้างความผูกพันต่อ
เป้ าหมายของบุคคลทีม่ ตี ่อ
องค์กรและนามาซึง่
ความสาเร็จขององค์กร
 บุคคลต้องการทีจ่ ะมีความ

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดีต่อองค์กร
[9] กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็ นความเชือ่ มโยงด้านความ
ผูกพันระหว่างบริษทั และพนักงานซึง่ กล่าวไว้ว่าปั จจัยส่วนบุคคลเป็ น
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ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจของผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านจนแปร
เปลีย่ นเป็ นความผูกพันต่อองค์กร และนามาซึ่งความจงรักภักดี [10]
ให้ความหมาย ความจงรักภักดีต่อองค์กรว่า เป็ นความรูส้ กึ ต้องการที่
จะอยู่และไม่อยากไปจากองค์กร มีค วามรู้ส ึกรักใคร่ ซึ่งอาจเป็ น
เพราะองค์กรนัน้ มีส ิ่งจูงใจบางอย่ างที่ทาให้ส มาชิกรู้ส ึกเสีย ดายที่
จะต้องจากองค์กรไป นอกจากนี้สมาชิกจะผูกพันมีความเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับหน่ วยงานและภาระงานทีส่ มาชิกทางานอยู่ กล่าวคือ
พึ ง พอใจที่ จ ะท าและต้ อ งการให้ ง านนั ้น บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
เป้ าประสงค์ขององค์กร [11] กล่าวว่า ความจงรักภักดีประกอบด้วย
3 มิติ คือ (1) พฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Behavioral aspect) ได้แก่
ความไม่อยากย้ายไปจากองค์กรความต้องการย้ายตามองค์กรเมื่อ
องค์กรย้ายไปทีอ่ ่นื (2) ความรูส้ กึ (Affective aspect) ได้แก่ ความ
รักทีจ่ ะทางานกับองค์กร ความพึงพอใจ และความผูกพันกับองค์กร
(3) การรับรู้ (Cognitive aspect) ได้แก่ ความเชื่อมันและไว้
่
วางใจใน
องค์กร ความเชือ่ ถือในตัวผูบ้ งั คับบัญชาและองค์กร และความรูส้ กึ ว่า
องค์กรและผูบ้ งั คับบัญชายินดีรบั ผิดชอบแทนเมือ่ ตนเองบกพร่อง

ในงาน (2) ปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ประกอบด้วย
นโยบายการบริ ห าร, การบั ง คั บ บัญ ชา, สภาพการท างาน,
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คล, เงิน เดือ น และความมันคงในงาน
่
องค์ประกอบเหล่านี้ถูกตัง้ สมมติฐานว่าเป็ นตัวแปลสาคัญทีส่ ่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กร

3) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กรอบแนวคิดของการวิจยั ในครัง้ นี้ประยุกต์มาจากทฤษฎี
2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) ซึ่ง
กล่าวถึงปั จจัย 2 ด้านในการบริหารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ (1)
ปั จจัยจูงใจ (Motive Factors)ประกอบด้วย ความสาเร็จในงาน, การ
ได้รบั การยอมรับ, ลักษณะงาน, ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า

รูปที1่ : กรอบแนวคิดของการวิจยั
ความเชื่อมันสู
่ งกว่า >0.5 (Reliability>0.5) เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด จากนัน้ จึงให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิความ
์
สอดคล้อง (IOC) เพือ่ ยืนยันความสอดคล้องและครบคลุมตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องทีไ่ ด้ใน
ครัง้ นี้อยู่ท่ี 0.941

4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง คือ จานวนพนักงาน
ทัง้ หมด 156 คน ได้แก่ พนักงานฝ่ ายขายและการตลาด จานวน 48
คน ฝ่ ายธุรการ จานวน 66คน ฝ่ ายดูแลและพัฒนาระบบ จานวน 42
คน โดยผูว้ จิ ยั ให้พนักงานทัง้ หมด 156คน ทาแบบทดสอบของ [12]
ซึ่งเป็ นเครื่องมือทดสอบคุณลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X และ
ทฤษฎี Y พัฒนามาจากทฤษฎีของ McGregor’s Theory X and
Theory Y โดยพนักงานกลุ่ม Y มีคะแนนระหว่าง 45-75 คะแนน
พนักงานทีม่ คี ะแนนต่ากว่า 45 คะแนน จัดว่าเป็ นพนักงานในกลุ่ม X
ผลของคะแนนพบว่า พนักงานบริษัท A จัดอยู่ในกลุ่ม Y จานวน
148 คน กลุ่ม X จานวน 8 คน อย่างไรก็ตามพนักงานกลุ่ม X มี
จานวน 8 คน(N=30) ซึ่งเป็ นข้อจากัดของการวิจยั ในครัง้ นี้ การวิจยั
ในอนาคตควรเพิม่ จานวนกลุ่มตัวอย่างให้สงู ขึน้
4.2 การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบบสอบถามทีใ่ ช้
เก็บข้อ มูล การวิจยั ในครัง้ นี้ พ ฒ
ั นามาจาก [12] เครื่อ งมือ เหล่ านี้ ม ี

5) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ พนักงานกลุ่ม Y จานวน 148 คน และพนักงาน
กลุ่ม X จานวน 8 คน เพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม ตามสมมติฐานย่อยของการวิจยั (H1, H2, H3 และ
H4) จึงใช้สถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression
Analysis) เพือ่ ให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรย่อยตามทฤษฎี
2 ปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
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ตารางที่ 3: แสดงผลการวิเคราะห์สมมติฐาน (H1 และ H3) ด้วยสถิติ Simple Regression Analysis
พนักงานกลุ่ม Y
H1: ปั จจัยจูงใจส่งผลให้พนักงานกลุม่ ทฤษฏี Y เกิดความจงรักภักดีตอ่
องค์กร
สมมติฐาน
สถิตทิ ใ่ี ช้
ผลลัพธ์
Sig.

พนักงานกลุ่ม X
H3: ปั จจัยจูงใจส่งผลให้พนักงานกลุม่ ทฤษฏี X เกิดความจงรักภักดีตอ่
องค์กร
สมมติฐาน
สถิตทิ ใ่ี ช้
ผลลัพธ์
Sig.

1.1 ด้านความสาเร็จ ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

3.1 ด้านความสาเร็จ
ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

1.2 ด้านการยอมรับจากเพือ่ น
ร่วมงานส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

Simple
Regression
Analysis

1.3 ด้านลักษณะงานส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร
1.4 ด้านความรับผิดชอบ ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีตอ่
องค์กร

Simple
Regression
Analysis
Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน
Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

1.5 ด้านความก้าวหน้า ส่งผล
ต่อความจงรักภักดีตอ่
องค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

3.2 ด้านการยอมรับจาก
เพือ่ นร่วมงานส่งผล
ต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กร
3.3 ด้านลักษณะงาน
ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร
3.4 ด้านความ
รับผิดชอบส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีตอ่
องค์กร
3.5 ด้านความก้าวหน้า
ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis
Simple
Regression
Analysis
Simple
Regression
Analysis

Non-Sig =
0.133
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
Non-Sig =
0.177
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
Sig = 0.016
ยอมรับ
สมมติฐาน
Sig = 0.038
ยอมรับ
สมมติฐาน
Non-Sig =
0.633
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน

ตารางที่ 4: แสดงผลการวิเคราะห์สมมติฐาน (H2 และ H4)ด้วยสถิติ Simple Regression Analysis
พนักงานกลุ่ม Y
H2: ปั จจัยสุขอนามัยส่งผลให้พนักงานกลุม่ ทฤษฏี Y เกิดความจงรักภักดีตอ่
องค์กร
สมมติฐาน
สถิตทิ ใ่ี ช้
ผลลัพธ์
Sig.

พนักงานกลุ่ม X
H4: ปั จจัยสุขอนามัยส่งผลให้พนักงานกลุม่ ทฤษฏี X เกิดความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร
สมมติฐาน
สถิตทิ ใ่ี ช้
ผลลัพธ์
Sig.

2.1 ด้านนโยบายการบริหาร
ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

4.1 ด้านนโยบายการ
บริหาร ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

2.2 ด้านการบังคับบัญชา
ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

4.2 ด้านการบังคับบัญชา
ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

2.3 ด้านสภาพการทางาน
ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ต่อองค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

4.3 ด้านสภาพการทางาน
ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

Simple
Regression
Analysis

2.5 ด้านเงินเดือน และความ
มั ่นคง ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีตอ่ องค์กร

Simple
Regression
Analysis

Sig = 0.000
ยอมรับ
สมมติฐาน

4.4 ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีตอ่
องค์กร
4.5 ด้านเงินเดือน และ
ความมั ่นคง ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีตอ่
องค์กร
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Simple
Regression
Analysis

Non-Sig =
0.103
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
Non-Sig =
0.959
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
Non-Sig =
0.779
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
Non-Sig =
0.756
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน
Non-Sig =
0.679
ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน

6) สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่าพนักงานกลุ่ม Y ยอมรับสมมติฐานทัง้ 5
ด้า น ได้แ ก่ ด้านความส าเร็จ , การยอมรับ จากเพื่อ นร่ ว มงาน,
ลัก ษณะงาน, ความรับผิด ชอบ, ความก้า วหน้ า ทุ ก ปั จ จัย มี
ความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร สอดคล้อง
กับทฤษฎีของ [4] กล่าวว่าคุณลักษณะของบุคคลตามทฤษฏี Y เป็ น
คนชอบทางาน มีรบั ผิดชอบ กระตือ รือ ร้นในการทางาน ต้องการ
ความสาเร็จและการยกย่อง ด้านพนักงานกลุ่ม X พบว่ามีปัจจัยจูงใจ
เพียง 2 ด้านเท่านัน้ ทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีของพนักงาน คือ ด้าน
ลักษณะงาน และด้านความรับผิดชอบ ส่ วนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้าน
ความสาเร็จ, ด้านการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน, ด้านความก้าวหน้า
ไม่ส่งผลต่อ ความจงรักภักดีข องพนักงานต่อองค์กร สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของแม็กเกรเกอร์ [4] ที่กล่าวว่า คุณลักษณะของบุคคลตาม
ทฤษฏี X เป็ นคนไม่ชอบทางาน ขาดความทะเยอทะยาน เกียจคร้าน
และหลีกเลี่ย งหน้าที่ค วามรับผิดชอบ สอดคล้องกับทัศ นะของ [8]
พบว่าความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มผี ลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร
ผลของการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ย ืน ยัน ว่ า ปั จ จัย จู ง ใจตาม ทฤษฎี ข อง
Herzberg เป็ นองค์ประกอบสาคัญทีก่ ระตุ้นให้พนักงานกลุ่ม Y เกิด
แรงจูงใจในการทางาน เกิดประสิทธิภ าพสูงสุดในการทางาน อัน
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรในทีส่ ุด นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับแนวคิดของ [4] ที่กล่าวว่าบุค คลที่มคี ุ ณลักษณะตามทฤษฎี Y
เป็ นคนทีต่ อ้ งการแสวงหาความสาเร็จ แสวงหาความรับผิดชอบ และ
ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พนักงานกลุ่ม X มี
เพียงปั จจัยจูงใจด้านลักษณะงาน และด้านความรับผิดชอบเท่านัน้ ที่
สามารถทาให้พ นักงานในกลุ่มนี้เกิดความจงรักภักดีต่ อองค์กรได้
[13] กล่าวว่าผูบ้ ริหารต้องหาวิธกี ระตุ้น ส่ งเสริม ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรของตน ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้บริห ารจะต้อ งเข้าใจล าดับขัน้ ความ
ต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผรู้ ่วมงานบรรลุผล
สาเร็จตามเป้ าหมายของตนและองค์กร ปั จจัยสุขอนามัย 5 ด้าน ตาม
ทฤษฎีของ Herzberg เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้พนักงาน
กลุ่ม Y เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร [8] พบว่าความมันคงในงาน
่
และสภาพแวดล้อ มในการท างานส่ ง ผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดีข อง
พนักงานในองค์กร [14] พบว่าปั จจัยด้านรายได้และสวัสดิการ ด้าน
สัมพันธภาพในองค์กรและสภาพแวดล้อม โอกาสความก้าวหน้า และ
ความมันคงในงาน
่
ปั จจัยด้านนโยบาย และการบริหารงานองค์กร มี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มตี ่อธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบตั กิ าร อย่างไรก็ตามเป็ นทีน่ ่ าแปลกใจ
ที่ปั จ จัย สุ ข อนามัย ทัง้ 5 ด้ า นดัง กล่ า วไม่ ส่ ง ผลใดๆ ต่ อ ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานกลุ่ม X สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
[8] พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของพนัก งานต่ อ องค์ก ร ผลของการวิจยั ในครัง้ นี้ย ืน ยัน ว่ าปั จ จัย
สุขอนามัย มีผลต่อความจงรักภักดีของพนักงานกลุ่ม Y ในขณะทีไ่ ม่
ส่งผลใดๆ ต่อความจงรักภักดีของพนักงานกลุ่ม X เนื่องจากปั จจัย
สุ ข อนามัย เป็ น เพีย งปั จจัย ที่ป้ อ งกัน ไม่ใ ห้บุค คลเกิดความรู้ส ึกไม่
พอใจในงาน แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า จะสามารถสร้ า งความ
จงรักภักดีต่ อ องค์กรได้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปั จจัยตาม

ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ที่กระตุ้นให้พ นักงานกลุ่ม X เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร อย่างไรก็ตามเนื่องจากจานวนพนักงานกลุ่ม X
มีจานวนน้อยกว่า Y มาก ทาให้ยากต่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (x
<30) ดัง นั น้ การวิจ ัย ในครัง้ นี้ จึง เป็ น เพีย งการศึก ษาน าร่ อ งเพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของพนักงาน 2 ประเภทเท่านัน้
การวิจยั ในอนาคตจึงควรเพิม่ จานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
10) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]
[14]
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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.

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

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
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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.

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.

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.

Recyclable input
+
+
+

Output

+
Polluting input

Revenue

+
+
Profit

+
New target profit

Fig. 1 Model showing relationships among revenue, profit, input, and
output

Recyclable input
+
+
+
+

Output

Pollution emission
+
+
+

Polluting input

+

Material cost

Revenue

+
+
+

Cost

+
Profit

+

IV.

New target profit

MODEL

Fig.2 Model showing relationships between inputs, pollution
emission, cost, and profit

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

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.

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.
2M

USD/month

1.5M

Recyclable input
+
+
+
+

+

Output

Pollution emission

1M

500k

Recyclable input
usage ratio
+

+
+
+

Polluting input

+

Material cost

Revenue

0

CE investment
+

-2.0

5.0
8.5
12.0
Time: (Months)
Fig.4 Firm's profit if firms do not implement a circular economy
approach

+
+
+

Cost

+
Profit

Retained earning
+

+

1.5

40M

New target profit

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.

USD

30M

20M

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

10M

0
-2.0

1.5

5.0
8.5
12.0
Time: (Months)
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].
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Fig.9 Comparing firms' pollution emission when a circular economy
approach is and is not implemented
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Fig.6 Firms' pollution emission if firms do not implement a circular
economy approach
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Fig.10 Comparing firms' output when a circular economy approach is
and is not implemented
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VI.
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Fig.7 Comparing firms' retained earnings when a circular economy
approach is and is not implemented
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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

0
-2.0

USD/month

4

5

45M

0 4
-2.0

12.0

12.0

Fig.8 Comparing firms' profit when a circular economy approach is
and is not implemented
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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
=
"Onprocess_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)

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 environmentalfriendly 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)
=
"Onprocess_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
=
"Onprocess_new_polluting_input"/Time_to_obtain_input
"On-process_new_recyclable_input"(t)
=
"Onprocess_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
=
"Onprocess_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
=
"Onprocess_new_polluting_input"/Time_to_obtain_input
OUTFLOWS:
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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+"Onprocess_new_polluting_input") ELSE 0
New_recyclable_input
=
IF((Target_recyclable_input_usage+Recyclable_input_
usage)*Time_to_obtain_input>"Onprocess_new_recyclable_input"+Recyclable_input_stoc
k+Recycled_input)
THEN
(Target_recyclable_input_usage+Recyclable_input_usa
ge)*Time_to_obtain_input
("Onprocess_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)
}
VIII.
BIBLIOGRAPHY
P. Ghisellini, C. Cialani, and S. Ulgiati, "A review on circular
economy: the expected transition to a balanced interplay of
environmental and economic systems," Journal of cleaner
production, vol. 114, pp. 11-32, 2016.
[2] M. Lieder and A. Rashid, "Towards circular economy
implementation: a comprehensive review in context of
manufacturing industry," Journal of cleaner production, vol.
115, pp. 36-51, 2016.
[3] Y. Geng, J. Fu, J. Sarkis, and B. Xue, "Towards a national
circular economy indicator system in China: an evaluation and
critical analysis," Journal of cleaner production, vol. 23, pp.
216-224, 2012.
[4] K. E. Boulding, "The economics of the coming spaceship earth,"
in Environmental quality issues in a growing economy, ed
Washington, D.C., 1966, pp. 3-14.
[5] B. Su, A. Heshmati, Y. Geng, and X. Yu, "A review of the
circular economy in China: moving from rhetoric to
implementation," Journal of cleaner production, vol. 42, pp.
215-227, 2013.
[6] J. D. Sterman, Business Dynamics : Systems Thinking and
Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw-Hill,
2000.
[7] A. S. Rwashana, S. Nakubulwa, M. Nakakeeto-Kijjambu, and T.
Adam, "Advancing the application of systems thinking in health:
understanding the dynamics of neonatal mortality in Uganda,"
Health Research Policy and Systems, vol. 12, 2014.
[8] J. D. W. Morecroft, D. C. Lane, and P. S. Viita, "Modelling
Growth Strategy in a Biotechnology Startup Firm," System
Dynamics Review, vol. 7, pp. 93-116, 1991.
[9] J. W. Forrester, Industrial Dynamics. Waltham, MA: Pegasus
Communications, 1999.
[10] A. Wils, M. Kamiya, and N. D. Choucri, "Threats to
Sustainability: Simulating Conflict Within and Between
Nations," System Dynamics Review, vol. 14, pp. 129-162, 1998.
[11] J. D. Sterman, "The Economic Long Wave: Theory and
Evidence," System Dynamics Review, vol. 2, pp. 87-125, 1986.
[12] D. A. R. George, B. C.-a. Lin, and Y. Chen, "A circular
economy model of economic growth," Environmental modelling
& software, vol. 73, pp. 60-63, 2015.
[1]

466

การพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างยังยื
่ นสู่ชุมชนแหลมทองพัฒนา
The development of sustainable information system
at LamthongPattana Community.
เฌอริสา นันทา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
เลขที ่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Cherisa@tni.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่อ ง การพัฒ นาระบบสารสนเทศอย่ า งยัง่ ยืน สู่ ชุ ม ชน
แหลมทองพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ชุมชน 2)
ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ 3) สารวจปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณจากตัวอย่าง 315
คน โดยแบบสอบถาม ด้วยสถิตเิ ปรียบเทียบ t-test F-test และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์การถดถอยพหุ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี
และมีความถี่ในการใช้เว็บไซต์ตามความจาเป็ น ผลระดับความพึงพอใจใน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และพอใจในภาพรวมในระดับมาก ผลการวิเคราะห์
การถดถอยพหุต่ อ เนื้ อ หาและประโยชน์ ใ นการใช้ง าน ต่ อ การออกแบบ
เว็บไซต์ สามารถทานายผลความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม(Y) ที่มตี ่อ
เว็บ ไซต์ของชุมชนแหลมทองพัฒนาได้อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05 โดยค่ า สหสัม พัน ธ์พ หุ ม ีค่ า เท่ า กับ 0.778 และค่ า สัม ประสิท ธิ ์การ
กาหนด (R2) มีค่าเท่ากับ 0.606 อธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจได้
ร้อยละ 60.60 ดังสมการ Y =0.309+0.486(เนื้อหา)+0.438(การออกแบบ)
โดยทีค่ วามพึงพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ ในการใช้งาน ส่งผลมากทีส่ ุด
รองลงมาคือความพึงพอใจต่อการออกแบบเว็บไซต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, บริการชุมชน, เว็บไซต์

60.6% as
. The Content affects the satisfaction more than
the Design of website.
Keywords: Satisfaction, Community Service Responsibility, Website

1) บทนา
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย ก่อให้เกิด
การปฏิวตั คิ รัง้ ยิง่ ใหญ่ต่อการดาเนินธุรกิจแบบดัง้ เดิม ไปสู่การดาเนิน
ธุรกิจทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สารระยะไกลได้ทวโลกผ่
ั่
านระบบเครือข่าย ที่
นอกจากน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ การสื่อ สารภายในองค์ ก รแล้ว ยัง
สามารถเชื่อมโยงการทาธุรกิจระหว่างองค์ กรกับบริษทั คู่ค้าในระดับ
สากลได้ถึงกันทัวโลก
่
โดยใช้อนิ เทอร์เน็ต และเว็บ อัตราการเติบ โต
ของอิน เทอร์เ น็ ต เป็ นปรากฏการณ์ ท่ีก่ อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลง
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในด้านเครือข่ายของเครือข่ายที่
มีการเชื่อมโยงถึงกัน เสมือนเป็ นทางด่วนสารสนเทศ ผู้คนสามารถ
ท่องไปได้ทวทุ
ั ่ กมุมโลก [1] การพัฒนาเว็บไซต์เป็ น สิง่ จาเป็ นอย่าง
มากส าหรับหน่ ว ยงานหรือ องค์ก รที่ดาเนิน ธุร กิจในปั จจุ บนั นี้ โดย
เว็บไซต์ (Website) เป็ นการสร้างหน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยง
กัน ผ่ า นทางไฮเปอร์ ล ิง ก์ ส่ ว นใหญ่ จ ัด ท าขึ้น เพื่อ น าเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน World Wide Web
[2] การมีเว็บไซต์สามารถช่วยในการเพิม่ เสริมศักยภาพของธุรกิจ ให้
แข่งแกร่งมากยิง่ ขึ้นได้ เนื่องจากเป็ นโลกที่เปิ ดกว้างทางด้านข้อมูล
ทาให้สนิ ค้าและบริการเป็ นทีร่ จู้ กั ได้อย่างแพร่หลายมากยิง่ ขึน้ ไปได้
ประชาชนในชุมชนแหลมทองพัฒนา เป็ นคนในพื้นทีด่ งั ้ เดิม
อยู่อาศัยกันมากว่า 80 ปี มาแล้ว มีบา้ นพักอาศัยและทีด่ นิ ของชุมชน
เป็ นทีเ่ อกชน ปลูกบ้านเรือนบริเวณ สองฝั ง่ คลองบางโคล่ หรือรูจ้ กั กัน
ในนาม คลองบ้านป่ า ชุมชนแหลมทองพัฒนาได้ร บั การจัดตัง้ เป็ น
ชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2535 ปั จจุบนั มี
คณะกรรมการชุ ม ชนรวม 8 ท่ า น ได้พ ยายามประสานงานกับ
หน่ วยงานราชการต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน หน่ วยงาน
รัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
ตลอดจนองค์กรเอกชนที่สามารถให้การสนับสนุ น และช่วยเหลือใน
การพัฒนาบุคคลและพัฒนาชุมชน ปั จจุบนั ชุมชนแหลมทองพัฒนานับ
ได้ว่าเป็ นชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่แห่งหนึ่งในเขตสวนหลง แต่ยงั ขาด

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

467

ด้านการพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศหรือการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในการเข้ามาเพื่อ ช่ว ยในการเผยแพร่ข ้อ มูล ข่าวสาร กิจกรรม และ
สินค้าต่างๆ ของชุมชนแห่งนี้ ผูน้ าชุมชนจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การใช้สอ่ื ดิจทิ ลั [3] จึงมีความประสงค์ตอ้ งการพัฒนาเว็บไซต์ดงั กล่าว
ทัง้ นี้ ไ ด้ส อดคล้อ งกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่ง เน้ น พัฒ นากลุ่ ม การ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการ ในการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (e-Government Service) กลุ่มการส่งเสริมการสร้างโอกาสใน
การใช้เ ทคโนโลยีดิจิท ัล ประกอบธุร กิจโดยเฉพาะผู้ป ระกอบการ
SMEs (Digitized SMEs) โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการดาเนินธุรกิจ
ผู้ ว ิ จ ัย เป็ นคณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น
เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ปุ่ น ได้ม ีโ อกาสได้ร่ ว มงานกับ ผู้น าชุ ม ชนและ
ตัว แทนชุ ม ชน จึง ได้น าปั ญ หาดัง กล่ า วมาปรึก ษากับ ผู้บ ริห ารใน
สถาบันฯ ได้มมี ติให้พ ฒ
ั นาเว็บไซต์ให้กบั ชุมชนแหลมทองพัฒนา
เพื่อ ให้ชุ มชนได้น าเสนอข้อ มูล ข่าวสารที่ส าคัญออกสู่ส าธารณชน
สร้างโอกาส และรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
และยังยื
่ นต่อไป

ชมกลุ่ ม เป้ า หมาย ที่ผู้ส ร้า งเว็บ ต้ อ งการสื่อ สาร ข้อ มูล อะไรที่เ ขา
ต้องการ วางแผนเกีย่ วกับรูปแบบโครงสร้างเนื้อหาสาระ จัดระเบียบ
ข้อมูลทีช่ ดั เจน ควรออกแบบให้มคี วามชัดเจนแยกย่อยออกเป็ นส่วน
ต่ า งๆ จัด หมวดหมู่ใ นเรื่อ งที่ส ัม พัน ธ์ก ัน แสดงให้ผู้ใ ช้เ ห็น แผนที่
โครงสร้ า งเพื่ อ ป้ องกัน ความสับ สน ก าหนดรายละเอี ย ดให้ ก ับ
โครงสร้าง ซึง่ พิจารณาจาก วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ โดยตัง้ เกณฑ์ในการ
ใช้ เช่น ผูใ้ ช้ควรทาอะไรบ้าง จานวนหน้าควรมีเท่าใด มีการเชื่อมโยง
มากน้อยเพียงใด หลังจากนัน้ ทาการสร้างเว็บไซต์แล้วนาไปทดลอง
เพือ่ หาข้อผิดพลาดและทาการแก้ไขปรับปรุง แล้วจึงนาเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็ นขัน้ สุดท้าย
5.2 องค์ประกอบที่ดีของการออกแบบเว็บไซต์
โครงสร้างที่ช ดั เจน แยกย่ อ ยเนื้อ หาออกเป็ น ส่ วนต่ างๆ ที่
สัมพันธ์กนั และให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะทาให้น่าใช้งานและง่าย
ต่อการอ่านเนื้อหา การใช้งานง่าย จะช่วยให้ผใู้ ช้รสู้ กึ สบายใจ ต่อการ
อ่ า นและ สามารถท าความเข้า ใจกับเนื้อ หาได้อ ย่ างเต็มที่ ไม่ต้อ ง
เสียเวลา การเชื่อมโยงทีด่ ี Hypertext ทีใ่ ช้ในการเชื่อมโยง ควรอยู่ใ น
แบบที่เป็ นมาตรฐานทัวไปและระมั
่
ดระวังเรื่อ งของตาแหน่ งในการ
เชือ่ มโยง คาทีใ่ ช้ในการเชือ่ มโยงต้องเข้าใจง่าย มีความชัดเจนและไม่
สัน้ จนเกิน ไป ความเหมาะสมในหน้ า จอ เนื้ อ หาที่น าเสนอแต่ ล ะ
หน้าจอควรสัน้ กระชับ และทันสมัย ความรวดเร็ว ผูใ้ ช้อาจเกิดความ
เบื่อหน่ าย และหมดความ สนใจกับเว็บทีใ่ ช้เวลาในการแสดงผลนาน
นันคื
่ อ การใช้ภาพกราฟิ กหรือภาพเคลือ่ นไหว

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั (Objectives)
2.1 เพือ่ พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ชุมชนแหลมทองพัฒนา
2.2 เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู้เข้า ชมที่ม ีต่ อ เว็บ ไซต์
แหลมทอพัฒนา
2.3 เพื่อสารวจปั จจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลถึงความพึงพอใจใน
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนา

5.3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารไม่ไ ด้มคี วามหมายแน่ น อน
ตายตัว เช่น อาจมีความรูส้ กึ ถูกใจ ในระดับทีค่ าดหวัง หรือเกินระดับ
ที่คาดหวังของผู้ใช้บริการนัน้ ๆ หรือ อาจหมายถึง ความต้องการที่
ได้ร บั การตอบสนองจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการในระดับที่ไ ม่ต่ าหว่า
ความคาดหวัง ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แต่ ท ัง้ นี้ ต้ อ งอยู่ ใ นกรอบไม่ ผ ิ ด
วัตถุประสงค์จากผู้ให้บริการ ผู้ทาวิจยั ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับความหมาย
ของความพึงพอใจ ดังนี้ มณี โพธิเสน [6] ให้ความหมายของความพึง
พอใจว่า เป็ น ความรู้ส ึกยิน ดี เจตคติท่ีดีข องบุ ค คล เมื่อ ได้ร ับ การ
ตอบสนองความต้อ งการของตนท าให้เ กิด ความรู้ส ึก ดีใ นสิ่ง นัน้ ๆ
อเนก กลยนนี [7] กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือ
เจตคติต่อการทางาน

3) ขอบเขตของการวิ จยั (Scope of research)
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ นงานวิจ ัย ที่ใ ช้ร ะเบีย บวิธีว ิจ ัย เชิง ปริม าณ
(Quantitative Research) ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
ต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน ต่อการออกแบบเว็บไซต์ และ
ด้านความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อ
การใช้เว็บไซต์ของชุมชนแหลมทองพัฒนาในภาพรวม
ประชากร คือ ประชาชนในเขตชุมชนแหลมทอง จานวน
ประชากร 920 คน ณ กุมภาพันธ์ 2559 [4]
กลุ่มตัวอย่าง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ หมด 315
คน
4) สมมติ ฐานของการวิ จยั (Hypothesis)
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนา
อยู่ในระดับมากขึน้ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

5.4 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์
ความเรียบง่าย (Simplicity) คือ การจากัดองค์ประกอบเสริม
ให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก ความสม่าเสมอ (Consistency) คือ
การสร้างความสม่ าเสมอให้เกิดขึ้น ตลอดทัง้ เว็บ ไซต์ โดยเลือ กใช้
รูปแบบเดียวกันตลอดทัง้ เว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ควรมีรูปแบบ
สไตล์กราฟิ ก ระบบเนวิเกชัน้ และโทนสีทม่ี คี วามคล้ายคลึงกันตลอด
ทัง้ เว็บไซต์ ความเป็ น เอกลัก ษณ์ (Identity) ต้อ งคานึง ถึงลักษณะ
องค์กรเป็ น หลัก เนื่อ งจากเว็บไซต์ส ะท้อ นถึงความเป็ น เอกลักษณ์
และลัก ษณะขององค์กร การเลือ กใช้ต ัว อักษร ชุ ด สี รูป ภาพหรือ
กราฟิ ก จะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์เป็ นอย่างมาก เนื้อหา (Useful

5) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 หลักการออกแบบเว็บไซต์ [5]
คือ การวางแผนการจัด ล าดับ เนื้ อ หาสาระของเว็บ ไซต์
ออกเป็ นหมวดหมู่ เพือ่ จัดโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บเพจทัง้ หมด
มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถค้นหาข้อมูลใน
เว็บ เพจได้อ ย่ า งเป็ นระบบ โดยมีห ลัก ในการพิจ ารณาออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ คือกาหนดวัตถุประสงค์ พิจารณาถึงเป้ าหมายของ
การสร้าง เว็บไซต์เพื่ออะไรศึกษาถึงคุณลักษณะของผูท้ ่เี ข้ามาเยีย่ ม
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Content) เป็ น สิ่งส าคัญ ที่สุ ดของเว็บไซต์ ต้อ งมีค วามสมบูร ณ์ และ
ได้รบั การปรับปรุงพัฒนาให้ทนั สมัยอยู่เสมอ ระบบเนวิเกชัน่ (UserFriendly Navigation) ช่ ว ยให้ผู้ใ ช้ไ ม่เ กิด ความสับ สนระหว่ า งดู
เว็บไซต์ คุณภาพของสิง่ ที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ (Visual Appeal)
ลักษณะของเว็บไซต์ขน้ึ อยู่กบั ความชอบส่วนบุคคลเป็ นสาคัญ ควรมี
คุณภาพ ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่างๆ (Compatibility) ต้อง
สามารถใช้งานได้ดใี นสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย ไม่มกี ารบังคับให้
ผูใ้ ช้ตอ้ งติดตัง้ โปรแกรมอื่นใดเพิม่ เติม ควรเป็ นเว็บทีแ่ สดงผลได้ดที ุก
ระบบปฏิบตั ิการ ทุก Web Browser ความคงที่ในการออกแบบ
(Design Stability) ต้องมีการวางแผนและเรีย บเรียงเนื้อ หาอย่าง
รอบคอบ ถ้ า เว็บ ไซต์ ม ีก ารออกแบบไม่ ดี ท าแบบรวดเร็ว ไม่ ไ ด้
มาตรฐานอาจทาให้ผใู้ ช้หมดความเชื่อถือได้ ความคงทีใ่ นการทางาน
(Function Stability) ระบบการทางานต่างๆ ของเว็บไซต์ควรมีความ
ถูกต้องแน่ นอน ต้องได้รบั การออกแบบและสร้างสรรค์อยู่เสมอ เช่น
Link ต่างๆในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่าสามารถลิงค์ขอ้ มูลได้ถูกต้อง
หรือไม่ เพราะเว็บไซต์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา

การจัดการมีโปรแกรมเสริมหรือปลักอิ
๊ น (Plugin) พัฒนากันออกมา
มากมายสามารถเปลีย่ นรูปแบบการแสดงผลหรือธีม (Theme) ได้ง่าย
ต่อการจัดการและรวดเร็ว รวมทัง้ มีคนสร้าง Theme สวยๆ ออกมาให้
ใช้กนั เยอะ ใช้โปรแกรม AppServ 2.5.10 ทีร่ วบรวมเอาโปรแกรม
อย่าง Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin มาไว้ดว้ ยกัน
เพื่อ ให้ ก ารติ ด ตัง้ เป็ นไปพร้อ มกัน ในขัน้ ตอนเดีย ว จุ ด เด่ น ของ
AppServ คือทุกไฟล์โปรแกรม ทีเ่ อามารวมกันจะไม่ถูกแก้ ดัดแปลง
หรือตัดตอนส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป เป็ นไฟล์ต้นฉบับดัง้ เดิมทีม่ าจาก
ทีมพัฒนาของแต่ละโปรแกรม [9]
การออกแบบและทดสอบเว็บไซต์
ผู้ว ิจยั ได้อ อกแบบเว็บ ไซต์ชุ มชนแหลมทองพัฒนา โดยมี
โครงสร้างเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

6) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั (Methodology)
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล เป็ น แบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นปลายปิ ด และปลายปิ ด โดยแบ่งเป็ น ตอนที่
1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และความถี่ในการเข้าใช้ ตอนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจใน
การเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหาและประโยชน์ในการ
ใช้งาน ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ และด้านความ
สะดวก โดยการก าหนดลัก ษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) ของลิเ คิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ [8] และคาถาม
ปลายเปิ ด ประกอบด้วย จุดเด่นของเว็บไซต์ จุดทีค่ วรปรับปรุงของ
เว็บไซต์ และข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

รูปที่ 1: โครงสร้างเว็บไซต์ของชุมชนแหลมทองพัฒนา
6.2 ทดสอบการใช้งานในแต่ละโมดูล
หลังจากทีพ่ ฒ
ั นาเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบการใช้งาน โดยนา
เว็บไซต์น้สี ่งให้กบั ผูน้ าชุมชนและตัวแทนชุมชน ได้ทดสอบเข้าใช้งาน
และนาข้อแก้ไขมาปรับปรุงเพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนเป็ น
เวลา 1 เดือ น โดยใช้ว ิธีเรียกผ่ านทัง้ ในเครื่อ งคอมพิว เตอร์ และ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
อบรมการใช้งานเว็บไซต์
ผูว้ จิ ยั ได้จดั อบรมให้กบั ตัวแทนชุมชนเพื่อให้ ตัวแทนชุมชน
สามารถเข้า มาบริห ารจัด การเว็บ ไซต์ ไ ด้ด้ว ยตนเองหรือ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของชุมชนได้ดว้ ยตนเอง เป็ นเวลา 1 วันพร้อม
จัดทาคู่มอื การเข้าใช้งานให้กบั ตัว แทนชุมชน และเมื่อพัฒนาเสร็จ
เรียบร้อย และดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ในชุมชน หลังจากนัน้ ผู้ว ิจยั ได้มอบเว็บไซต์น้ีให้กบั คณะกรรมการ
บริก ารวิช าการเป็ น ผู้บ ริห ารจัด การเว็บ ไซต์ เ พื่อ ให้เว็บ ไซต์ ม ีก าร
พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้พฒ
ั นาอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ นต่อไป

6.1 การพัฒนาเว็บไซต์ชมุ ชนแหลมทองพัฒนา
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งวิธกี ารพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนแหลมทอง
พัฒนา ดังนี้
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ในงานวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เข้าไปสัมภาษณ์ กลุ่มประชากร
ตัวอย่างได้แก่ ผูน้ าชุมชน และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง เพื่อกาหนดปั ญหา
และความต้องการสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ชุมชน ซึ่งชุมชน
ต้องการเสนอสารสนเทศได้แก่ ข้อมูลชุมชนแหลมทองพัฒนา ผลงาน
เด่น ข่าวสารชุมชน ภาพกิจกรรมของชุมชน และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
และรวบรวมข้อมูลต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ งเพื่อน ามาใช้เป็ น ข้อ มูล ในการ
นาเสนอต่อไปบนเว็บไซต์
เทคนิ คในการพัฒนาเว็บไซต์
โปรแกรมที่นามาใช้พฒ
ั นาเว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนา
ผูว้ จิ ยั เลือกโปรแกรม WordPress 4.7.2 ซึ่งเป็ นโปรแกรมนามาสร้าง
Blog แบบ Open Source โดยโปรแกรมนี้จะถูกเขียนด้วยภาษา
PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL สามารถนามาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้อง
เสีย ค่ า ลิข สิท ธิ ใ์ ดๆ สามารถน ามาประยุ ก ต์ ดัด แปลงเพิ่ ม เติ ม
คุณสมบัติได้ ได้รบั ความนิยมจากบล็อกเกอร์ทวโลก
ั่
มีความง่ายใน

6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ว ิจ ัย ได้เ ก็ บรวบรวมข้อ มู ล ด าเนิ น การในช่ ว งวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2559 โดยผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผู้นาชุมชนและผู้ท่มี สี ่วนในการพัฒนาเว็บไซต์ในชุมชน จานวน
315 ชุด เพือ่ แจกให้กบั กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
6.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล
6.4.1 หลังจากได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว ผู้วจิ ยั ได้ทาการ
ตรวจส อบข้ อ มู ล เพื่ อ ดู ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข องการตอ บ
แบบสอบถาม จากนัน้ จึงนาแบบสอบถาม มาทาการลงรหัส และนาไป
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วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ
6.4.2 น าแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานด้วยค่าความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage)
6.4.3 นาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
ชุมชนแหลมทองพัฒนา มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) มาเปรียบเทียบตัวแปรทีม่ สี องกกลุ่มโดยใช้สถิติ t-test independent
และเปรียบเทียบตัวแปรทีม่ มี ากกว่าหรือเท่ากับสามกลุ่มขึ้นไปด้วยสถิติ
ANOVA ถ้าพบความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วธิ กี าร
ของ Scheffe วิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์การถดถอยพหุ ข องความพึง
พอใจต่ อ เนื้อ หาและประโยชน์ ในการใช้งาน การออกแบบและ
ความสะดวกที่ส่ งผลต่ อ ความพึง พอใจของผู้ใช้ท่มี ตี ่ อ เว็บไซต์ข อง
ชุมชนแหลมทองพัฒนาในภาพรวม

ตารางที่ 3: แสดงจานวนและร้อยละของความถีผ่ เู้ ข้าใช้เว็บไซต์ทต่ี อบ
แบบสอบถาม

7) ผลการวิ จยั (Result)
่มตัวอย่าง
7.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ท่ตี อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิง มีจานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.6 และ
เพศชาย มีจานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.4 ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี
และช่วงอายุ 20-30 ปี มีมากกว่าช่วงอายุ 31-40 ปี และตัง้ แต่ 40 ปี ขน้ึ
ไป โดยช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.6
ช่วงอายุ 20-30 มีจานวน 112 คิดเป็ นร้อยละ 35.6 ช่วงอายุ 30-40 ปี
มีจานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 และช่วงอายุตงั ้ แต่ 40 ปี ขน้ึ ไป
มีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.1 ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับ
ปริญญาตรีมมี ากกว่าทุกระดับการศึกษา โดยระดับการศึกษาต่ากว่า
ระดับปริญญาตรี มีจานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.8 ระดับ
ปริญญาตรี มีจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.1 และระดับปริญญา
โท มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.1 ความถี่ส่วนใหญ่ ไม่แน่ ใจ
ขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ น มีจานวน 154 คิดเป็ นร้อยละ 48.9 ทุกเดือนมี
จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.3 ทุกสัปดาห์มจี านวน 63 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20.0 และทุกวันมีจานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 ตาม
ตารางต่อไปนี้

ความพึงพอใจในของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทอง
พัฒนา
ผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ชุมชมแหลมทองพัฒนามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต่า คือ
ลาดับที่ 1) ด้านเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งาน ( = 4.27) ลาดับ
ที่ 2) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ ( = 4.20) ลาดับ
ที่ 3) และด้านความสะดวก ( = 4.19) ตามล าดับ ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนาโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.22)
ซึ่ง เป็ น ไปตามสมมติฐ านการวิจ ัย ที่พ บว่ า ระดับ ความพึง
พอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนาอยู่ในระดับมากขึ้นไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ความพึงพอใจในของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทอง
พัฒนาจาแนกตามด้านต่างๆ
พบว่าค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ชุมชน
แหลมทองพัฒนาในทุกด้าน จาแนกตามเพศชายและหญิงนัน้ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 โดยมีระดับความพึงพอใจ
ในทุกด้านทีร่ ะดับมาก
และเมื่อ จ าแนกตามระดับการศึก ษา พบว่า ค่ าเฉลี่ย ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนาด้านความ
สะดวกและด้านความพึงพอใจ ไม่มคี วามแตกต่างกันในทุกด้าน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
รวมทัง้ เมื่อ จ าแนกตามความถี่ ใ นการเข้า ใช้ง าน พบว่ า
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทอง
พัฒนาด้านความสะดวกและด้านความพึงพอใจ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ในทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 โดยมีระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก
มีเ พีย งค่ า เฉลี่ย ระดับ ความพึง พอใจของผู้เ ข้า ใช้เ ว็บ ไซต์
ชุมชนแหลมทองพัฒนาด้านความสะดวก ทีจ่ าแนกตามอายุ มีอย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่มช่วงอายุท่แี ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05

ตารางที่ 1: แสดงจานวนและร้อยละของของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ทต่ี อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามช่วงอายุ

ตารางที่ 2: แสดงจานวนและร้อยละของระดับการศึกษาผูเ้ ข้าใช้
เว็บไซต์ทต่ี อบแบบสอบถาม
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ซึง่ เมือ่ นามาทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยสถิติ Post hoc test พบว่า
ช่ว งอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มีค่ าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจในด้านความ
สะดวกทีร่ ะดับ 4.35 สูงกว่า ช่วงอายุ 31-40 ปี , ช่วงอายุ 20-30 ปี
และ 40 ปี ขน้ึ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ทีค่ ่าเฉลีย่ 4.26, 4.10
และ 4.06 ตามลาดับ โดยมีความพึงพอใจระดับมากในทุกช่วงอายุ
และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุมชน
แหลมทองพัฒนาด้านความพึงพอใจ ที่จาแนกตามอายุ นัน้ มีอย่ าง
น้อยหนึ่งกลุ่มช่วงอายุท่แี ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05
ซึง่ เมือ่ นามาทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยสถิติ Post hoc test พบว่า
ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจในด้านความพึง
พอใจทีร่ ะดับ 4.39 สูงกว่า ช่วงอายุ 20-30 ปี , 31-40 ปี และ 40 ปี ขน้ึ
ไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ทีค่ ่าเฉลีย่ 4.14, 4.16 และ 4.04
ตามลาดับ โดยมีความพึงพอใจระดับมากในทุกช่วงอายุ
สาหรับในด้านเนื้อหาและประโยชน์ ในการใช้งาน และด้าน
การออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์นัน้ พบว่าค่าระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ชุ มชนแหลมทองพัฒนาทีจ่ าแนกตามอายุ
ไม่มคี วามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากทัง้ สองด้าน
ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์การถดถอยพหุของความ
พึงพอใจต่อเนื้ อหาและประโยชน์ ในการใช้งาน การออกแบบ
และความสะดวกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
เว็บไซต์ของชุมชนแหลมทองพัฒนาในภาพรวม

ทองพัฒนา เป็ นตัวแปรทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ท่มี ีต่ อ การใช้เ ว็บไซต์ ข องชุ มชนแหลมทองพัฒนาในภาพรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยส่งผลทางด้านบวกทัง้ 2
ตัวแปร นัน่ คือความพึงพอใจต่ อเนื้อหาและประโยชน์ ในการใช้งาน
ของชุมชนแหลมทองพัฒนา ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือ ความพึง
พอใจต่อการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนา ตามลาดับ โดย
สามารถเขียนสมการการวิเคราะห์การถดถอยพหุในรูปแบบคะแนน
ดิ บ
ดั ง นี้
เนื้อหา
การออกแบบ
8) การอภิ ปรายผล (Discussion)
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
8.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กบั ชุมชนแหลมทองพัฒนา
โดยนาเสนอข้อมูลสารสนเทศของชุมชนแหลมทองพัฒนาบนเว็บไซต์
อันได้แก่ เมนูชุมชนแหลมทองพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลแนะนา
ชุมชนแหลมทอง ข้อมูลทาเนียบของบุคลากร ข้อมูลบทบาทหน้าที่
ข้อมูลนโยบาย ข้อมูลประชากร ข้อมูลศูน ย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรีย น
และข้อ มูล สุ ข ภาพชมชน, เมนู ผ ลงานเด่น น าเสนอผลิต ภัณฑ์ห รือ
สินค้าต่างๆ ของชุมชนแหลมทองพัฒนา, เมนูขา่ วสารชุมชน นาเสนอ
เรื่อ งราวข่ า วสารที่เ กิด ขึ้น ในชุ ม ชน, เมนู ภ าพกิจ กรรม น าเสนอ
กิจ กรรมต่ า งๆของชุ ม ชน, เมนู ก ระดานสนทนา ส าหรับ สัง่ ซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน, และเมนู ติ ด ต่ อ เรา น าเสนอช่ อ งทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแลบริหารเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์น้ีจงึ เป็ นศูนย์รวม
ข้อมูลสารสนเทศของชุมชนแหลมทองพัฒนา ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็ป
ไซต์โดยใช้โปรแกรม WordPress เวอร์ชนั ่ 4.7.2 ซึ่งเป็ นโปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ส าหรับ การสร้ า งและจัด การเนื้ อ หาบนอิ น เตอร์ เ น็ ต
(Contents
Management System หรื อ CMS) โดยข้ อ ดี ข อง
CMS คือ สะดวกต่ อ การพัฒ นาเว็บ ไซต์ ห รือ ใช้ง าน โดยผู้พ ัฒ นา
เว็ บ ไซต์ ไ ม่ ต้ อ งเริ่ม สร้ า งตัง้ แต่ ก ารเขีย นโปรแกรมพื้น ฐาน ไม่
จาเป็ นต้องมีความรูท้ างโปรแกรมเมอร์ เพราะระบบมีทุกอย่างไว้ให้
ผูพ้ ฒ
ั นาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เพียงแค่ใส่เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศที่
ได้ออกแบบไว้ลงในโปรแกรมสาเร็จรูปดังกล่าวเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั คิดว่ามี
ความเหมาะสมส าหรับ ส่ งมอบเว็บ ไซต์ ท่ีไ ด้พ ัฒ นาดัง กล่ า วให้ก ับ
ตัว แทนจากชุ ม ชน ใช้ ใ นการบริห ารจัด การและปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล
สารสนเทศต่ างๆ ของชุมชนแหลมทองพัฒนาบนเว็บไซต์ไ ด้อ ย่ าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4: แสดงกการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม
Unstandardized
t-Score Sig.
Coefficients
Model
B
Std. Error
ค่าคงที่
.309
.185
1.674
.095
.486
.054
9.030
.000
เนื้อหา( )
.438
.061
7.244
.000
ออกแบบ( )
2
R = 0.778 R = 0.606
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุของความพึงพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ ในการใช้งานเว็บไซต์
ชุมชนแหลมทอง ความพึงพอใจต่อการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนแหลม
ทอง สามารถทานายผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อการใช้เว็บไซต์
ของชุมชนแหลมทองพัฒนาในภาพรวม(Y) เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
เมื่อ พิจ ารณาโดยรวมตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว ร่ ว มกัน อธิ บ ายความ
แปรปรวนของความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อเว็บไซต์ของชุ มชนแหลม
ทองพัฒนาในภาพรวมได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย
ค่าสหสัมพันธ์พหุมคี ่าเท่ากับ 0.778 และค่าสัมประสิทธิ ์การกาหนด
(R2) มีค่าเท่ากับ 0.606 สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของความ
พึงพอใจได้ ร้อยละ 60.60 เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรแล้ว พบว่า
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ในการใช้งานของชุมชนแหลม
ทองพัฒนา และความพึงพอใจต่อการออกแบบเว็บไซต์ชุมชนแหลม

8.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมที่ มีต่อเว็บไซต์
แหลมทองพัฒนา จากผลการศึกษาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศอย่างยังยื
่ นสู่ชุมชนแหลมทองพัฒนา โดยศึกษาความพึง
พอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนา ทัง้ 3 ด้านคือ 1)
ด้านเนื้ อ หาและประโยชน์ ในการใช้งาน 2) ด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ 3) ด้านความสะดวก และ 4) ด้านความพึง
พอใจโดยภาพรวม จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถาม
ไม่ว่าจะเป็ นเพศใด ระดับการศึกษาใด หรือความถี่ในการเข้าใช้มาก
น้อยเพียงใด ผลวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 แต่มเี พียงกลุ่มผูม้ อี ายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับ
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ความพึงพอใจในด้านความสะดวกต่อการเข้าใช้เว็บไซต์สูงกว่ากลุ่ม
ช่วงอายุอ่นื ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 นัน่ คือกลุ่มวัยรุ่นอายุ
ต่ า กว่ า 20 ปี สามารถเรีย นรู้ว ิธีก ารใช้ส่ือ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี
ประสบการณ์ แ ละทัก ษะในการใช้ ง านเว็ บ ไซต์ สามารถสืบ ค้ น
สารสนเทศได้อย่างชานาญ คุน้ เคยกับความเจริญด้านเทคโนโลยีท่มี ี
การพัฒ นาอยู่ ต ลอดเวลา ทัน ยุ ค สมัย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีท างด้า นอิน เตอร์เ น็ ต ซึ่ง เข้า มามีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันของเด็กสมัยใหม่มากขึน้ สามารถเชือ่ มโยงถึงกันโดยไม่
มีขดี จากัด สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ข้อมูลที่ทนั สมัย รวดเร็วมีประสิทธิภ าพ และสามารถใช้ได้ทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี ถนอมทรัพย์ [10] ได้ทา
วิจ ัย เรื่อ ง ความพึง พอใจของนั ก ศึก ษาต่ อ การให้บ ริก ารสืบ ค้ น
สารนิเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตของสานักหอสมุดกลาง สถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณทหารลาดกระบัง ซึ่ง วิจ ัย ในกลุ่ ม
ตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ทัง้ หมดอยู่ในระดับมาก จาแนกตามเพศ และคณะทีศ่ กึ ษาไม่แตกต่าง
กัน

[12] ทีไ่ ด้ทาวิจยั เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้อยู่ในเกณฑ์ดมี าก โดยมีระดับความพึง
พอใจสูงสุดคือด้านเนื้อหา รองลงมาคือด้าน กราฟิ กและออกแบบ และ
ผลการประเมิน คุณภาพเว็บไซต์ด้านการออกแบบจากผู้เชี่ย วชาญ
พบว่าการ ออกแบบภาพรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ลลิดา อังสงานนท์ [13] ได้ทาโครงงานเฉพาะบุคคลเรื่อง พฤติกรรม
การเปิ ด รับ และความพึง พอใจในการใช้เ ว็บ ไซต์ i-Greenspace
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการใช้เว็บเพจ Home มากทีส่ ุด
เช่น การใช้สสี ะดุดตา ภาพประกอบทีน่ ่าสนใจ สื่อความหมายได้ และ
มีขนาดตัวอักษรทีเ่ ห็นชัดเจน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รงรอง แรมสิเยอ [14] ได้ทาวิจยั เรื่อ ง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการของฝ่ ายปกครอง ต าบลสามบัณฑิต อาเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลจากการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านข้อมูลในเว็บไซต์ในส่ วนของข้อมูล
ถูกต้อ งครบถ้ว น อธิบายข้อ มูล ได้ช ดั เจนได้ ข้อ มูล มีค วามทัน สมัย
น่ าสนใจ ข้อ มูล ที่น าเสนอเป็ น ประโยชน์ ต รงกับความต้อ งการด้าน
รูปแบบของเว็บไซต์ในส่ วนของจัดรูปแบบหน้ าจอรูปภาพ และ สีม ี
ความเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ด้านการใช้งานในส่วนของความ
รวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล และมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ แม้ว่าผลของตัวแปรอิสระด้าน
เนื้ อ หาและประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน กับ ด้ า นการออกแบบและ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ นัน้ จะพบว่าอาจเกิดปั ญหา Collinearity อยู่
บ้าง ซึง่ ในทางสถิตไิ ม่ควรเกิดปั ญหา Collinearity Statistic ว่าตัวแปร
ทัง้ สองมีสหสัมพันธ์กนั เองสูง แต่เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบ ค่า เฉลีย่ ของ
ค่าคลาดเคลื่อน ด้วยค่า Durbin Watson ผูว้ จิ ยั พบว่าค่าเฉลีย่ ของค่า
คลาดเคลื่อนมีค่าใกล้ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ค่าคลาดเคลื่อนจากทัง้
สองตัว แปรในด้านเนื้อ หาและประโยชน์ ในการใช้งาน กับด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์นนั ้ ต่างเป็ นอิสระจากกัน ดังนัน้
ถึงแม้ว่าตัวแปรทัง้ สองด้านจะมีสหสัมพันธ์จริง แต่ค่าความคาดเคลือ่ น
นัน้ เป็ นอิสระจากกัน

8.3 จากสมการวิ เ คราะห์ก ารถดถอยพหุ ปั จ จัย ที่ม ี
ความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุดคือ ปั จจัยด้านเนื้อหา
และประโยชน์ในการใช้งาน ผูว้ จิ ยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่น เดียวกัน โดยความพึง
พอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือเว็บสามารถสื่อให้ผู้เข้าใช้ทราบว่าเป็ น
หน่ วยงานใด มีผตู้ ดั สินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นผลจากการเข้าเว็บไซต์
มีขอ้ มูลของหน่ วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้เข้าใช้ ดังนัน้
ปั จจัยในการสร้างเว็บไซต์ทผ่ี วู้ จิ ยั ต้องคานึงถึงมากทีส่ ุ ดคือ ความเป็ น
เอกลักษณ์ ท่สี ามารถสื่อให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ว่าเป็ น ชุมชนแหลมทอง
พัฒนา ไม่สบั สน มีขอ้ มูลชุมชน มีช่อื ชุมชนทีช่ ดั เจน ประกอบกับการ
เสริมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน และการทา
วิดโี อเพื่อแนะนาชุมชน นอกจากนี้ยงั มี ปั จจัยด้านการออกแบบและ
จัดรูปแบบของเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทุกด้านเช่นเดียวกัน โดย 3 อันดับแรกทีก่ ลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่าย และ
สีพ้ืน หลัง กั บ สีต ัว อัก ษรมีค วามเหมาะสมต่ อ การอ่ า น ด้ า นการ
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
และน่ าสนใจ รูปภาพที่ใช้สามารถสื่อ ถึงเรื่องราวได้อ ย่างเหมาะสม
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หัสนัย ริยาพันธ์ [11] ทาวิจยั เรื่อง การ
พัฒนาเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งมีค วามพึง พอใจด้า น
ตัว อัก ษร และการจัด รู ป แบบข้อ ความ ด้า นข้อ มูล ที่น าเสนอบน
เว็บไซต์ ด้านการใช้ส ีในเว็บเพจ ด้านกราฟิ ก และภาพเคลื่อนไฟว
ด้านระบบนาทาง ดานการออกแบบหน้าเว็บเพจ และด้านการเข้าถึง
ข้อมูลในเว็บเพจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชริน ทร์ญา กล้าแข็ง

9) ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะทัวไป
่
จากผลการวิจยั เรือ่ งการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างยังยื
่ นสู่
ชุมชนแหลมทองพัฒนา ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบและเข้าใจถึงระดับความ
พึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ชุมชนแหลมทองพัฒนาในแต่ละด้าน อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาผลวิจยั ดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศของชุ ม ชนแหลมทองพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน โดยผู้ว ิจ ัย มี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
9.1.1 เว็บไซต์ค วรมีเนื้อ หาที่มคี วามทัน สมัย อยู่เสมอ การ
ปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็ นสิง่ สาคัญ ควรหาผูบ้ ริหารจัดการเว็บ
ดูแลเว็บ เช่น การตัง้ คณะกรรมการดูแลจัดการเว็บ อาจเป็ นตัวแทน
จากชุมชน หรือเป็ นตัวแทนจากสถาบันเพือ่ ให้คาแนะนาในการจัดการ
เว็บ
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9.1.2 ตัวหนังสือควรมีขนาดใหญ่ และชัดเจนกว่านี้ เนื้อหา
น้อยไป รายละเอียดน้อย สีตวั หนังสือให้ชดั เจน เนื้อหาใต้รูปภาพควร
มีมากกว่านี้ และอธิบายให้ละเอียดเพือ่ สร้างความเข้าใจมากขึน้
9.1.3 ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์
ชุมชนแหลมทองพัฒนา ในกลุ่มสมาชิกที่มอี ายุสูงกว่า 30-ปี ขน้ึ ไป ให้
มากยิง่ ขึน้ โดยชักชวนให้กลุ่มสมาชิกที่มอี ายุน้อยในครอบครัวนัน้ ๆ
เป็ น ผู้ช ักชวนสมาชิกสูงวัย เข้าใช้งานเวปไซต์ร่ว มกัน แลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น และทัศนคติต่างๆ ร่วมกัน

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ครังต่
้ อไป
9.2.1. ควรจัดอบรมตัว แทนกลุ่ มผู้ดูแลเว็บไซต์จากชุมชน
แหลมทองพัฒนา เพื่อเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการออกแบบ จัดการ
ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศของชุมชนได้อย่างยังยื
่ น
9.2.2 ผูว้ จิ ยั เห็นควรว่า ชุมชนอื่นๆ ควรมีเว็บไซต์ชุมชนเป็ น
ของตัว เอง เพื่อ เป็ น การประชาสัมพัน ธ์ชุม ชน และรวบรวมข้อ มูล
สารสนเทศของชุมชนผ่ านเว็บ ไซต์ไ ด้เป็ น อย่ า งดี อัน จะก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ สมาชิกชุมชน และผู้สนใจผลิต ภัณฑ์ชุมชน เพื่อ สร้าง
รายได้และโอกาสให้กบั ชุมชนอีกหนทางหนึ่ง
9.2.3 ผู้ ว ิจ ัย เสนอแนะในการวิจ ัย โอกาสต่ อ ไปนั ้น ควร
เลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทีร่ องรับการออกแบบเว็บไซต์ในลักษณะ
แบบ Responsive เนื่องจากการออกแบบ Responsive จะรองรับการ
แสดงผลบนอุปกรณ์แท็บเลต และมือถือ หรืออุปกรณ์ Smart Phone
ได้อ ย่ างเหมาะสม ง่า ยต่ อ การใช้งาน และยืดหยุ่ น ในการแสดงผล
เว็บไซต์บนอุปกรณ์ใดใด อันเป็ น แนวโน้มในการใช้งานเว็บไซต์บน
อุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ ม่ี สี งู มากขึน้ ในอนาคต แต่ทงั ้ นี้ผพู้ ฒ
ั นาและตัวแทน
ผูด้ แู ลบริหารจัดการเว็บไซต์ของชุมชนจาเป็ นต้องมีทกั ษะและความรู้
ในด้านโปรแกรมเมอร์ทส่ี งู ยิง่ ขึน้
9.2.4 นอกจากนี้ ค วรเพิ่ม เมนู ร องรับ การเชื่อ มโยงไปยัง
เว็บไซต์ชุมชนอื่น ๆ เพื่อรองรับการสร้างเครือข่ ายชุมชนให้มคี วาม
แข็งแรงและยังยื
่ นมากยิง่ ขึน้
9.2.5 เนื่ อ งจากการวิจยั ในครัง้ นี้ มจี ุ ดเริ่มต้น จากโครงการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนแหลมทองพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ นุ่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในละแวกใกล้เคียงสถาบันฯ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสถาบันฯ ควรสนับสนุ นและ
ให้บริการชุม ชนใกล้เคีย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึงเชื่อ มโยงเว็บไซต์
ชุมชนต่ างๆ กับเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อ สานประโยชน์ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการศึกษากับเครือข่ายชุมชนรอบ
ข้างอย่างเข้มแข็งและยังยื
่ น

[6]

[7]

[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

10) กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้ร บั ทุน อุดหนุ นการวิจยั จากสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่ น และส าเร็จ ได้ด้ว ยดีโ ดยได้ร ับ การสนับ สนุ น และความ
ร่ ว มมือ จากตัว แทนชุ ม ชนแหลมทองพัฒ นา ผู้เ ชี่ย วชาญในการ
ตรวจสอบเครือ่ งมือวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบผลการวิจยั และ
สรุปผลการวิจยั และขอขอบคุณคณะกรรมการบริการวิชาการทุกท่าน
ทีใ่ ห้โอกาสทาให้งานวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นของเครื่องจักร
ผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไม้โดยใช้เทคนิค Single Minute Exchange of Die
(SMED) ร่วมกับการประยุกต์ใช้แผนภูมกิ ารไหล ECRS และแผนภูมกิ จิ กรรม
เพื่อ ให้ส ามารถลดเวลาการเปลี่ย นรุ่น เรื่อ งจัก รได้ ม ากขึ้น รวมทัง้ จัด ท า
มาตรฐานการเปลีย่ นรุน่ เครื่องจักร นอกจากนัน้ ยังได้พจิ ารณาทางเลือกไว้เพิม่
อีก 2 แนวทางคือ การเพิ่มจานวนเครื่องจักร และการเพิม่ ชัวโมงการท
่
างาน
นอกเวลา เพื่อเปรียบเทียบและเลือกแนวทางทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสาหรับบริษทั
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเวลาการเปลี่ยนรุ่น เครื่องจักรลดลง จากเดิม
3,181 วินาที เหลือ 1,383 วินาทีหรือคิดเป็ นเวลาทีล่ ดลงร้อยละ 56.52 และยัง
พบว่ากาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ 500 ชิน้ ต่อวัน หรือเท่ากับ 11,000 ชิ้นต่อเดือน
ซึง่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารเพิม่ การ
ผลิตอีก 2 แนวทางพบว่าแนวทางที่เหมาะสมกับบริษทั ทีส่ ุดคือการลดเวลา
การเปลี่ ย นรุ่ น การผลิ ต เนื่ อ งจากมีต้ น ทุ น ต่ า ที่สุ ด และไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้
ทรัพยากรเพิม่ จากทีม่ อี ยู่
คาสาคัญ: SMED แผนภูมกิ ารไหล ECRS แผนภูมกิ จิ กรรม

Keywords: SMED, Flow Process Chart, ECRS, Activity Chart

1. บทนา
การดาเนินธุรกิจในยุคปั จจุบนั ทีม่ กี ารแข่งขันกันมากขึน้ ไม่ใช่
การแข่งขันกันเพียงแค่ตวั สินค้าแต่ยงั รวมไปถึงการตลาด การเข้าถึง
ลูกค้าและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากทีส่ ุด ซึง่ นาไปสู่ผลกาไรทีเ่ ป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการดาเนินธุรกิจ
ในปั จจุบนั นอกจากผลกาไรทีส่ งู สุดแล้วการดาเนินธุรกิจยังต้องคานึงถึง
ความยังยื
่ นในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการจาเป็ นต้องปรับตัว
เพือ่ ให้ธุรกิจยังสามารถแข่งขันและดาเนินต่อไปได้ในอนาคต [1]
บริษัท ที่เ ป็ นกรณี ศ ึก ษาประกอบธุ ร กิจ อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรม
พลาสติก โดยประกอบกิจการในการผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไม้ ในการ
ดาเนินธุร กิจบริษัทสังซื
่ ้อ วัตถุ ดิบจากผู้ผ ลิต และจ้างโรงพิมพ์ในการ
พิมพ์ลายลงบนแผ่นพลาสติก แล้วจึงนาวัตถุดบิ ทีผ่ ่านการพิมพ์ลายแล้ว
มาผลิต ถุ งพลาสติกใส่ ด อกไม้โ ดยเครื่อ งจัก รที่ใช้ใ นผลิต สิน ค้า เป็ น
เครือ่ งจักรแบบManual ทีจ่ าเป็ นต้องให้พนักงานควบคุมการทางานของ
เครือ่ งจักรตลอดเวลา
เนื่องจากเป็ นการทางานกับเครื่องจักร การควบคุมอัตราการ
เดินเครื่อง (Machine Availability) จึงเป็ น ส่ว นส าคัญต่ อการสร้าง
ผลผลิต ซึง่ อัตราการเดินเครือ่ งขึน้ อยู่กบั ความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้
จากการศึกษาบริษัทกรณีศกึ ษาทาให้ทราบว่าปั จจุบนั บริษัท
ได้รบั คาร้องเรียนจากลูกค้า โดยคาร้องเรียนทัง้ หมดแจ้งว่า ทางบริษทั
ไม่ส ามารถส่ งสิน ค้าได้ต ามจ านวนที่ก าหนด ซึ่ง หากไม่ร ีบ แก้ไ ขค า
ร้อ งเรีย นดังกล่ าวจะนามาซึ่งความเสีย หายต่อ บริษัททัง้ ชื่อเสีย งของ
บริษัท ความน่ าเชื่อถือ และรวมถึงยอดขายที่ลดลง ดังนัน้ จึงได้ศกึ ษา
เบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุการหยุดเครื่องจักรจากความสูญเปล่าโดยการ
เก็บข้อมูลภายในเวลา 1 เดือนพบว่าบริษทั มีความสูญเปล่าในการผลิต
อยู่มาก โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเปลีย่ นรุ่นการผลิต ดังนัน้ การศึกษา
ในครัง้ นี้ จึงทาการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพิม่ ประสิทธิภาพได้แก่ SMED
ในกระบวนการผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไม้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ

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.
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ลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นรุ่นการผลิตเพื่อทาให้มกี าลังการ
ผลิตเพิม่ ขึ้นนอกจากนี้ทางบริษัทยังพิจารณาทางเลือกอื่นในการเพิม่
กาลังการผลิตเพิม่ อีก 2 แนวทางเพื่อเป็ นการเปรียบเทียบทางเลือกทีด่ ี
ทีส่ ุดในการเพิม่ กาลังการผลิตของบริษทั ได้แก่
1. การเพิม่ จานวนเครือ่ งจักร
2. การเพิม่ ชัวโมงการท
่
างานนอกเวลา

ปรับตัง้ เครื่องจักรลดลงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีพนักงานมากกว่า 1
คนทางานไปพร้อมๆ กัน ใช้ปากกาจับยืดแบบปล่อยเร็ว (Quick-Release
Clamp) แทนการใช้น็อตและสลักเกลียว
2.2 แผนภูมิกระบวนการไหล
เป็ นแผนภูมทิ ่สี าคัญในการวิเคราะห์รายละเอียดการไหลของ
กระบวนการทางานที่สามารถบอกถึงการไหลของ ชิ้น ส่ ว น วัต ถุ ดิบ
พนักงานและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ เพื่อ
ใช้ในการพิจารณา วิเคราะห์ และเพื่อการปรับปรุงขัน้ ตอนการทางาน
หลัง จากนัน้ จึง เก็บ ข้อ มูล ขัน้ ตอนการท างานตัง้ แต่ ต้น จนจบโดยใน
แผนภูมกิ ระบวนการไหลจะใช้สญ
ั ลักษณ์มาตรฐานต่างแสดงในแผนภูม ิ
แทนงานแต่ละประเภท โดยสามารถแบ่งงานออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
งานประเภทการปฏิบตั งิ าน, งานประเภทการตรวจสอบ, งานประเภท
การเคลือ่ น, งานประเภทการคอย และ งานประเภทเก็บ [4]

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิ ต (Changeover Reduction)
เครื่องมือชนิดนี้มชี ่อื เรียกว่า Single Minute Exchange of Die
(SMED), Setup Reduction, Downtime และอื่นๆ ซึ่งมีช่อื เรียกหลาย
ชื่อแต่ประเด็นสาคัญของเครื่องมือนี้คอื การลดเวลาในการหยุดเครื่องจักร
โดยเครื่อ งมือ นี้ จะมุ่ง เน้ น การลดเวลาในการหยุ ด เครื่อ งจัก รจากลด
ระยะเวลาในการเปลี่ย นรุ่น การผลิต ซึ่งการตัง้ รุ่นการผลิตใหม่นัน้ จะ
สร้างความสูญเปล่ าอย่ างมากในการเปลี่ย นรุ่นการผลิต ในแต่ ละครัง้
กล่าวคือยิง่ มีการเปลีย่ นรุ่นการผลิตทีใ่ ช้ระยะเวลานานและบ่อยครัง้ มาก
เท่าไหร่ นัน้ ก็หมายถึงการเพิม่ ความสูญเปล่าให้มากขึน้ เท่านัน้
การปรับปรุ งและลดเวลาการเปลี่ย นรุ่น การผลิต จะช่ ว ยให้
บริษทั สามารถลดระยะเวลาในการผลิตให้สนั ้ ลงและสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของลู ก ค้า ได้ร วดเร็ว ยิ่ง ขึ้น เมื่อ กิจ การสามารถลด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นให้น้อยลงก็ไม่จาเป็ นที่ต้องผลิตสินค้าเป็ น
จานวนมากเพือ่ สารองเป็ นสต็อก และยังสามารถรับงานผลิตล็อตเล็กๆ
ได้อกี ช่องทางเพราะการเปลีย่ นรุ่นแต่ละครัง้ ใช้ระยะเวลาน้อยลงทาให้
เครือ่ งจักรทางานได้เต็มทีไ่ ม่หยุดเครือ่ งนาน [2]
วิธกี ารปรับตัง้ เครื่องจักรอย่างรวดเร็วหรือเรียกว่า Single Minute
Exchange of Die (SMED) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนดังรูปที่ 1
SMED

1

2

2.3 หลักการ ECRS
เป็ นหลักการพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่น โดยหลักการ ECRS มี
หลักการดังนี้ [4]
1. ขจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นทัง้ หมด (Eliminate All Unnecessary Work: E)
ประกอบด้วย งานทีไ่ ม่สร้างมูลค่าเพิม่ งานทีไ่ ม่มวี ตั ถุประสงค์ และงาน
ทีไ่ ม่ตอ้ งสนองความต้องการ ซึ่งบ่อยครัง้ เกิดจากจากขาดการวิเคราะห์
กระบวนการทางาน ทาให้เกิดการรอคอยหรือ การทางานซ้าซ้อ นอยู่
บ่อยครัง้ เป็ นต้น ซึ่งสิง่ เหล่านัน้ ล้วนนามาซึ่งความสูญเปล่าในกระบวน
การทางาน
2. รวมขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเข้าด้วยกัน (Combine Operation or
Element: C) เพื่อลดความซ้าซ้อนในการทางาน ความล่าช้า การรอ
เป็ นต้นเพือ่ สร้างความสมดุลในการผลิต
3. สลับสับเปลี่ยนลาดับการปฏิบตั งิ าน (Change the Sequence
of Operation, Rearrange: R) ลาดับการปฏิบตั งิ านสามารถเปลีย่ น
แปลงได้ตามความเหมาะสมในการทางาน โดยทีส่ ามารถวิเคราะห์ได้
จากแผนภูมกิ ระบวนการไหล ซึ่งเป็ น 1ในเครื่องมือที่จะทาให้สามารถ
เห็นภาพกระบวนการทางานได้อย่างชัดเจน
4. ทางานให้ง่ายขึน้ (Simply the Necessary Operation : S)
นอกจาก 3 ขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาแล้วการทางานให้ง่ายขึน้ อาจจาเป็ นต้อง
อาศัยความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ โดยอาจจะนาการทางานหรือแนวคิดของ
อุตสาหกรรมอื่น มาประยุ กต์ใช้ ซึ่งนับว่าเป็ นแนวทางที่ยากที่สุดของ
หลักการ ECRS
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รูปที่ 1 ขัน้ ตอนในการทา SMED [3]
ขันตอนที
้
่ 1 เริม่ จากแยกแยะระหว่างการตัง้ เครื่องภายในและ
การตัง้ เครื่องภายนอก ซึ่งโดยส่วนมากงานทัง้ 2 ประเภท จะปะปนกัน
อยู่โ ดยที่การตัง้ เครื่อ งภายนอกส่ ว นมากจะไปอยู่ในส่ ว นของการตัง้
เครือ่ งภายใน
ขันตอนที
้
่ 2 แปลงการตัง้ ภายในให้เป็ นการตัง้ เครื่องภายนอก
เป็ นการทบทวนงานในการปรับตัง้ เครือ่ งจักรอีกครัง้ และเปลีย่ นจากงาน
ตัง้ เครื่องภายในมาเป็ นงานตัง้ เครื่องภายนอกให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ
สามารถดาเนินกิจกรรมในระหว่างที่เครื่องจักรยังทางานและลดเวลา
การหยุดเดิน ของเครื่องจักร ตัวอย่างเช่น การอุ่นแม่พมิ พ์ให้ร้อนก่อน
ด้วยเครื่องทาความร้อนแทนการให้ความร้อนด้วยการฉีดพลาสติก ใช้
อุปกรณ์ทก่ี าหนดตาแหน่งโดยอัตโนมัตแิ ทนการวัดค่า และการทาให้ทุก
อยากเป็ นมาตรฐานเช่น ความสูงของแม่พมิ พ์แต่ละชุด
ขันตอนที
้
่ 3 ปรับปรุงการติดตัง้ เครื่องจักรในทุกๆ แง่มุมให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจาก 2 ขัน้ ตอน ทีก่ ล่าวมาในเบื้องต้น
ขัน้ ตอนที่3จะเป็ น การลดเวลาการติดตัง้ ที่ย งั เหลือ อยู่ให้เวลาในการ

2.4 การทาให้เป็ นมาตรฐาน (Standardization)
โดยระบบกรผลิตในโรงงานหากขาดการจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน
จะก่อให้เกิดปั ญหาและความผิดพลาด เนื่องจากจานวนพนักงาน การ
สื่อสาร ความเข้าใจ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างเป็ นต้น ซึ่ง วูมาค,
เจมส์ พี และ โจนส์ แดเนียล [5] ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหนังสือแนวคิดแบบลีน
ว่ า งานมาตรฐานเป็ นวิธีท่ีดีท่ีสุ ด ที่จ ะท าให้ง านเสร็จ สมบูร ณ์ ไ ด้ใ น
ระยะเวลาทีม่ อี ยู่และทาให้งานที่เสร็จสมบูรณ์นนั ้ มีความถูกต้องตัง้ แต่
ครัง้ แรกของทุกๆ ครัง้ ของการผลิต

475

ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นนัน้ จะต้องมีการดาเนินกิจกรรม
หลัก 3 อย่างดังต่อไปนี้ [6]
1. การจัดทามาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นเอกสาร
2. การเน้นจุดสาคัญ
3. การจัดการฝึกอบรมและการสับเปลีย่ นหมุนเวียนงาน
3. การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 การศึกษาสภาพและขัน้ ตอนการทางานกระบวนการปรับตัง้
เครื่องจักร
ในการผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไม้จาเป็ น ต้องใช้เครื่องจักรใน
การผลิต โดยเครื่อ งจัก รที่ใ ช้นัน้ จ าเป็ น ต้ อ งมีพ นั ก งานในการเดิน
เครื่องจักร (Manual Machine) ซึ่งเครื่องจักรทีก่ ล่าวมานี้ได้นามาใช้
เป็ นกรณีศกึ ษา เรียกว่าเครือ่ งจักร A มีจานวนเครื่องจักรคิดเป็ นร้อยละ
80 ของเครือ่ งจักรทัง้ หมดของบริษทั และเป็ นเครื่องจักรหลักทีใ่ ช้ในการ
ผลิต สิน ค้า โดยเครื่อ งจัก ร A ท าหน้ า ที่ใ นการตัด และประกบแผ่ น
พลาสติก เข้า ด้ว ยกัน ให้เ ป็ น ถุ ง พลาสติก ตามขนาดที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
หลังจากที่ได้ถุ งพลาสติกแล้วก็จะแยกสู่กระบวนการถัดไปตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ในการผลิต แต่ล ะวัน พนักงานจะทางานตามเวลาปกติ 8 ชม.
โดยการผลิตจะใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นม้วนพลาสติกทีผ่ ่านการพิมพ์ลายแล้ว
โดยทัวไปจ
่ าเป็ นต้องมีการเปลีย่ นรุ่นการผลิตทุกๆ 2 วัน หากไม่มคี าสัง่
ให้เปลีย่ นแบบเร่งด่วน เนื่องจากทางบริษทั มีการผลิตแบบเป็ น Lot โดย
กาหนด 1 Lot เท่ากับการผลิตโดยใช้วตั ถุดบิ 1 ม้วน ซึง่ วัตถุดบิ 1 ม้วน
จาเป็ นต้องใช้เวลาการผลิต 2 วัน โดยสินค้าแต่ละชนิดจาเป็ นต้องใช้
วัตถุดบิ หรือ ม้วนพลาสติกขนาดแตกต่างกันไป ในการเปลี่ยนรุ่นการ
ผลิต แต่ล ะครัง้ ใช้เวลาครัง้ ละประมาณ 1 ชม. โดยพนักงานที่ประจา
เครือ่ งจะสามารถเปลีย่ นรุ่นเครื่องจักรและดาเนินงานทุกขัน้ ตอนเองได้
ด้ว ยเพีย งคนเดีย ว ยกเว้น ในกรณีท่ตี ้อ งมีก ารเปลี่ย นม้ว นพลาสติก
จาเป็ นต้องให้พนักงานทัวไปเข้
่
ามาช่วยยกม้วน
จากการสารวจสภาพปั จจุบนั การเปลีย่ นรุ่นของเครือ่ งจักรทาให้
ทราบถึงขัน้ ตอนและรายละเอีย ดของการเปลี่ ย นรุ่น เครื่อ งจักร โดย
พนักงานที่ประจาเครื่องจะเริม่ ดาเนินการเปลี่ยนรุ่นหลังจากทีง่ านชิ้น
สุดท้ายถูกดึงออกจากเครือ่ ง ในขณะเดียวกันเครือ่ งจักรก็จะหยุดทางาน
เนื่องจากพนักงานจะต้องนาชิ้นงานที่ได้มาเรียงและตรวจสอบอีกครัง้
เพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป หลังจากนัน้ พนักงานจะทาขัน้ ตอน
การเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักรต่อไปทีละขัน้ ตอนจนเสร็จ ซึ่งในระหว่างการ
เปลีย่ นรุ่นเครือ่ งจักรจะหยุดเดินเครือ่ ง

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการศึกษา
3.3 เครื่องมือในการศึกษา/การวิ จยั
3.3.1 Single Minute Exchange of Die (SMED)
3.3.2 แผนภูมกิ ารไหล (Flow Process Chart)
3.3.3 หลักการ ECRS
3.3.4 แผนภูมกิ จิ กรรม (Activity Chart)
3.3.5 ตารางเก็บข้อมูล ใช้ในการบันทึกขัน้ ตอนและระยะเวลา
ในการปรับตัง้ เครือ่ งจักรในแต่ละครัง้
3.3.6 กล้อ ง ใช้ในการเก็บข้อ มูลเพื่อ นามาวิเคราะห์ขนั ้ ตอน
การทางาน เพื่อสามารถเข้าใจในกิจกรรมและสร้างหัวข้อกิจกรรมใน
ตารางเก็บข้อมูล
4. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
4.1 ผลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง
จากการบันทึกวีดโี อในระหว่างการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร และ
นามาบันทึกลงตารางเก็บข้อมูลโดย การเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักรทัง้ หมด
10 ครัง้ ในระยะเวลา 1 เดือน ทาให้สามารถแบ่งการทางานออกเป็ น
21 ขัน้ ตอน ใช้เวลาทัง้ หมดโดยเฉลีย่ 3,181 วินาที (ประมาณ 53 นาที)
ในส่วนของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านประจาเครือ่ งจะเป็ นคนเปลีย่ น
รุ่นเครื่องจักรเองทุกครัง้ และทาทุกขัน้ ตอนเพียงคนเดียว ซึ่งในขณะที่
ทาการเปลีย่ นรุ่นเครื่องจักร เครื่องจักรจะไม่สามารถทางานได้จนกว่า
พนักงานประจาเครื่องจะเปลีย่ นรุ่นเสร็จและกลับมาเริม่ เดินเครื่องจักร
เพือ่ เริม่ การผลิตงานรุ่นใหม่อกี ครัง้

3.2 ขันตอนการศึ
้
กษา
จากการศึกษาเพือ่ ลดเวลาการเปลีย่ นรุ่นเครือ่ งจักรโดยสามารถ
แสดงขันตอนการศึ
้
กษาได้ดงั รูปที่ 2

4.2 การวิ เคราะห์ขนั ้ ตอนการทางานโดยใช้เทคนิ ค SMED
น าเข้า มูล ที่ไ ด้จ ากการบัน ทึก มาวิเ คราะห์ โดยที่ก่ อ นการ
ปรับปรุงทุกขัน้ ตอนจะเป็ นงานในทีท่ าโดยพนักงานเพียงคนเดียว ซึ่ง
หลังจากการวิเคราะห์ทาให้สามารถเปลี่ย นงานในมาเป็ นงานนอกได้
เพิม่ มากขึน้ จากงานในทัง้ หมด 21 ขัน้ ตอนเหลือเพียง 12 ขัน้ ตอน โดย
ถ้าคานวณจากเวลาสามารถลดเวลางานใน จากทัง้ หมด 3,181 วินาที
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เหลือ 2,392 วิน าที โดยสามารถลดเวลาลงไปได้เท่ากับ 789 วิน าที
หรือเท่ากับร้อยละ 24.80 ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการหลังการปรับปรุง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์งานนอกและงานในโดยใช้ SMED
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หลังจากการปรับปรุงโดยใช้หลักการECRS ในขัน้ ตอนที่ 12-16
ในตารางที่ 3 แล้วทาให้สามารถลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักรของ
งานในลงเพิม่ ได้อกี 757 วินาที และสามารถลดงานนอกเพิม่ ได้อกี 71
วินาที ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใช้หลักการ ECRS
ก่อ นการใช้ ECRS

ล ดบ
1
็
2
3
4
5
6
7
8
+
9
๊
10 ถ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
็
21

4.3 การปรับปรุงแต่ละกระบวนการโดยใช้แผนภูมิการไหล (Flow
Process Chart), ECRS และ แผนภูมิกิจกรรม
หลังจากที่ปรับปรุงกระบวนการโดยการเปลี่ยนงานในออกมา
เป็ นงานนอกแล้ว ในบางขัน้ ตอนสามารถปรับปรุงเพื่อลดระยะเวลาของ
งานในและงานนอกเพิม่ ขึน้ ได้อกี ดังนัน้ จึงนาแผนภูมกิ ารไหล, หลักการ
ECRS และแผนภูมกิ จิ กรรมมาใช้ โดยนาแนวคิด 5ส. มาเป็ นพื้นฐานใน
การทางาน โดยเริม่ จากการใช้แผนภูมกิ ารไหลดังทีแ่ สดงในตารางที่ 2
4.3.1 การปรับปรุงงานในโดยใช้หลักการของ ECRS
จากตารางที่ 2 แสดงให้เ ห็น ว่ากิจกรรมเกือ บทัง้ หมด
เป็ น การทางาน มีเพีย ง 1 กิจ กรรมเท่ า นัน้ ที่เ ป็ น การตรวจสอบ ซึ่ง
จาเป็ น ต้องทาก่อนการเริม่ การผลิตงานรุ่นใหม่ เพื่อให้แน่ ใจว่างานทีจ่ ะ
ผลิตออกมานัน้ จะเป็ นไปตามรูปแบบและขนาดทีก่ าหนดไว้
โดยหลังจากวิเคราะห์ในแต่ละขัน้ ตอนสามารถปรับปรุง
งานภายในเพิม่ เติมโดยใช้หลักการของ ECRS ได้ดงั นี้
- ใช้หลักการขจัดงานทีไ่ ม่จาเป็ นทัง้ หมด (E) ในขัน้ ตอน
ทาความสะอาดหน้าเครือ่ ง และในขัน้ ตอนวัดหน้าเครือ่ งสาหรับงานใหม่
- ใช้หลักการสลับสับเปลีย่ นลาดับการปฏิบตั งิ าน (R) ใน
ขันตอนขยั
้
บลวดและขัน้ ตอนมาคจุด
4.3.2 การปรับปรุงงานภายนอกโดยใช้หลักการของECRS
ใช้หลักการทางานให้ง่ายขึน้ (S) ในขัน้ ตอนของการเตรียม
เครือ่ งมือ
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็
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เพื่อที่จะสามารถลดเวลาการเปลี่ย นรุ่นเครื่องจักรลงอีก แต่เนื่องจาก
พนักงานประจาเครื่องต้องทางานกับเครื่องจักรตลอดเวลาเพื่อทาการ
ผลิตเนื่องจากเป็ นเครื่องจักรManual จึงได้นาขัน้ ตอนหลังการปรับปรุง
มาวิเคราะห์เพิม่ โดยใช้แผนภูมกิ จิ กรรมเข้ามาช่วย โดยเพิม่ พนักงานให้
การเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักรเพิม่ อีก 1 คน ซึ่งเป็ นพนักงานทัวไป
่ โดยทา
หน้าที่ช่วยเหลือพนักงานประจาเครื่องในการเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักรใน
ส่วนของงานใน ดังนัน้ ในขัน้ ตอนที่พนักงานทัง้ 2 คนช่วยกันจะทาให้
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4.5 การเปรียบเทียบทางเลือกอื่น
นอกเหนือจากการเปลีย่ นรุ่นการผลิตทีส่ ามารถเพิม่ ปริมาณการ
ผลิตได้แล้ว ยังมีวธิ อี ่นื อีกทีส่ ามารถเพิม่ ปริมาณการผลิตได้อกี เช่น การ
เพิม่ เครื่องจักร และการเพิม่ ชัวโมงการท
่
างานนอกเวลาเป็ นต้น ดังนัน้
จึงได้นาวิธกี ารดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาวิธกี ารเพิม่ กาลังการ
ผลิตทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสาหรับการผลิตถุงพลาสติกใส่ดอกไม้ของบริษทั ที่
ได้ทาการศึกษาในครัง้ นี้
ในการคานวณเปรียบเทียบด้านต้นทุน ได้ทาการพิจารณาจาก
ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการใช้ทรัพยากรการผลิตทีม่ ากขึน้ จากนัน้ คานวณ
เป็ นต้นทุนต่อชิน้ ดังแสดงในตารางที่ 5

เวลาในการทางานของขัน้ ตอนงานในนัน้ ลดลงจากเวลาเดิมครึ่งหนึ่ง
ดังทีแ่ สดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แผนภูมกิ จิ กรรมหลังการปรับปรุง
:
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จากตารางที่ 5 ทาให้ทราบว่า แนวทางการลดเวลาเปลีย่ นรุ่น
เครือ่ งจักรมีค่าใช้จ่ายต่าทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับแนวทางอื่น นอกจากนัน้ การ
เปลี่ ย นรุ่ น เครื่ อ งจัก รยัง ไม่ จ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม พื้น ที่ส าหรับ การวาง
เครือ่ งจักร หรือการเพิม่ ชัวโมงการท
่
างานทีพ่ นักงานจะต้องทางานมาก
ขึน้ รวมถึงค่าใช้จ่ายโสหุย้ ต่างๆในการทางานนอกเวลาทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย

-
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จากการปรับปรุงโดยใช้แผนภูมกิ จิ กรรมดังทีแ่ สดงในตารางที่ 4
สามารถลดเวลาในส่วนของงานในลงได้อกี 252 วินาที โดยการทางาน
ร่วมกับพนักงานทัวไปที
่ ม่ าช่วยแบ่งภาระงาน จากเดิมก่อนการปรับปรุง
งานในต้องใช้เวลา 1,635 วินาที และหลังการปรับปรุงสามารถลดเวลา
งานในเหลือ 1,383 วินาที การเพิม่ พนักงานผูช้ ่วยอีก 1 คน จะสามารถ
ช่วยลดเวลาทางานในขัน้ ตอนงานในได้แก่ หมุนน็ อตหน้าเครื่อง ถอด
หน้ายางและเก็บกระดาษรองน็อต เอาหน้ายางออกจากเครื่อง ใส่หน้า
ยางและใส่น็อต ปรับตาแหน่งหน้ายาง และขันน็อต นอกจากนี้พนักงาน
ผูช้ ่วยยังสามารถนาขันตอนการท
้
าความสะอาดหน้ายางมาทาในขณะที่
พนักงานประจาเครือ่ งทาความสะอาดหน้าเครือ่ งอยู่

5. สรุปผลการศึกษา
จากการศึก ษาการลดเวลาการเปลี่ย นรุ่ น เครื่อ งจักร โดยใช้
เครื่อ งจัก ร A เป็ น กรณีศ ึก ษา ทาให้ส ามารถลดเวลาการปรับ ตัง้
เครื่องจักรได้ 1,798 วิน าที จากเดิมก่อ นการปรับปรุงใช้เวลา 3,181
วินาที หลังการปรับปรุง 1,383 วินาที ดังทีส่ รุปในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปเวลาการเปลีย่ นรุ่นเครือ่ งจักรก่อนและหลังการปรับปรุง
ความสูญเปล่า
การเปลีย่ นรุ่น
เครื่องจักร

4.4 การกาหนดเป็ นมาตรฐานในการทางาน
หลังจากการปรับปรุงกระบวนการและขัน้ ตอนการเปลี่ยนรุ่น
เครื่องจักรโดยใช้เทคนิค SMED ร่วมกับแผนภูมกิ ารไหล, ECRS และ
แผนภูมกิ ิจกรรม จึงได้นาขัน้ ตอนที่ได้หลังจากการปรับปรุงมาจัดทา
เป็ น มาตรฐานขัน้ ตอนการเปลี่ย นรุ่น เครื่อ งจักร โดยน าไปติดไว้ข ้าง
เครื่องจักร A บริเวณทีพ่ นักงานสามารถมองเห็นได้ง่าย โดยระบุเวลา
เครื่อ งมือ และข้อควรระวัง เพื่อ ให้พนักงานทางานได้ส ะดวกมากขึ้น
และเป็ นแบบแผนในการเปลีย่ นรุ่นการผลิตในครัง้ ถัดไป

ก่อนปรับปรุง
(วิ นาที)
งานใน งานนอก
3,181
0

หลังปรับปรุง
(วิ นาที)
งานใน งานนอก
1,383
718

เวลาที่
ลดลง
56.52%

การเปลีย่ นรุ่นเครื่องจักรทาให้สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิม่ มาก
ขึน้ ประมาณ 500 ชิน้ ต่อวันหรือเท่ากับ 132,000 ชิน้ ต่อปี ซึง่ ทาให้เพียง
พอที่จะส่งสินค้าให้ครบตามจานวนที่ลูกค้าต้องการ ถึงแม้ว่าจะต้องมี
การเพิม่ พนักงานอีก 1 คน แต่ทาให้การปรับตัง้ เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
มากขัน้
จากข้อมูลการศึกษาถึงแม้ว่าผลจะสรุปออกมาว่าการลดเวลาการ
เปลี่ยนรุ่นจะมีต้นทุนทีต่ ่ าทีส่ ุด แต่จะต้องใช้คนงานเพิม่ ขึ้นอีก 1 คน ซึ่ง
หมายถึงความหลากหลายหรือความแปรปรวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบตั งิ านด้วยคนมากกว่า 1 คน ดังนัน้ การควบคุมความหลากหลายทาได้
โดยการจัดทามาตรฐานในการทางาน
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้พนักงานมีความชานาญ
ในการเปลีย่ นรุ่นเครือ่ งจักรจึงจะสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีก่ าหนด
ไว้
2. ควรมีการเจรจาเพื่อขอความร่วมมือกับทางซัพพลายเออร์
เพื่อให้วตั ถุดบิ มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากวัตถุดบิ ทีด่ จี ะทาให้
การเปลีย่ นรุ่นทาได้งา่ ยขึน้
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
ตัง้ แต่การเริม่ ต้นศึกษา จนสามารถทาสารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จ
และสมบูรณ์เป็ นรูปเล่ม ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่เป็ นอย่างดียงิ่ จาก
อาจารย์ท่ีป รึก ษา ดร. ปาลีร ัฐ เลขะวัฒ นะ ที่ไ ด้ใ ห้ค วามกรุ ณ าให้
คาปรึกษาและแนะนาแนวทางในการดาเนินงานในการค้นคว้า รวมไป
ถึงแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนการตรวจทานข้อบกพร่อง
ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มคี วามสมบูรณ์ ผู้ศกึ ษาขอขอบคุณอาจารย์ท่ี
ปรึก ษา และอาจารย์ ทุ ก ท่ า นเป็ น อย่ า งสูง ที่ป ระสิท ธ์ ป ระสาทวิช า
ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนอานวยความสาเร็จให้แก่ผศู้ กึ ษา
สุ ดท้ายนี้ ข อขอบคุ ณเจ้าของบริษัทละพนัก งานทุก ท่านที่ใ ห้
ความร่ ว มมือ และอนุ ญ าตให้ผู้ศ ึก ษาได้น าข้อ มูล มาศึก ษาและเป็ น
ประโยชน์แก่ผอู้ ่นื ในอนาคต นอกจากนี้ขอขอบคุณผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุก
ท่ า น ที่ช่ ว ยส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ในด้า นต่ า งๆ จนกระทัง่ ส าเร็ จ
การศึกษาและบรรลุเป้ าหมายตามทีผ่ ศู้ กึ ษาได้ตงั ้ ใจไว้
8. เอกสารอ้างอิ ง
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

กิตติศกั ดิ ์ พลอยพานิชเจริญ. (2550). การแก้ไขปั ญหาธุรกิจด้วยวิธที างสถิต.ิ
พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่ นุ ).
นิพนธ์ บัวแก้ว. (2547). รู้จกั ...ระบบการผลิตแบบลีน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่ นุ ).
พรเทพ เหลือทรัพย์สุข; และยุพา กลอนกลาง, ผูแ้ ปล. (2550). ค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร. บรรณาธิการ โดย วิทยา สุหฤทดารง. กรุงเทพฯ :
อี.ไอ.สแควร์.
รัชต์วรรณ กาญจนปั ญญาคม (2552). การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ท้อป
วูมาค, เจมส์ พี. และ โจนส์ แดเนียล ที. (2550). แนวคิดแบบลีน. แปลโดย
วิทยา สุหฤทดารง; และ ยุพา กลอนกลาง. กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์.
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร. (2552). ลีนอย่างไรสร้างกาไรให้องค์กร. กรุงเทพฯ :
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่ นุ ).
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การลดของเสียในกระบวนการผลิตตลับ U ด้วย QC 7 Tools
REDUCING THE DEFECT IN CASSETTE U PRODUCTION PROCESS
BY QC 7 TOOLS
อนุรกั ษ์ ผูฐ้ านิสสร1 และ ปาลีรฐั เลขะวัฒนะ2
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ 1771/1 ซ.พัฒนาการ37 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 102501
โทร. 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700 ph.anurak_st@tni.ac.th1
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ 1771/1 ซ.พัฒนาการ37 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 102502
โทร. 0-2763-2600 โทรสาร 0-2763-2700 paleerat@tni.ac.th2

บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดของเสี ย ประเภทจุ ด ด าฝั ง เนื้ อ
พลาสติก จากกระบวนการผลิตตลับ U ของเครื่องฉีดรหัส 3U ทีก่ าลังประสบ
ปั ญหาด้านคุณภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools พร้อมพิจารณาตาม
เทคนิค 4M ได้แก่ Manpower Machine Materials และ Method ในงานวิจยั
ได้เ ก็บ รวบรวมข้อมูล การผลิต ด้ว ยแผ่น ตรวจสอบ (Check sheet) เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2559 มาแจก
แจงปั ญ หาและความถี่ด้ว ยผังพาเรโต้ (Pareto Diagram) เพื่อแบ่ง แยก
ความสาคัญปั ญหาทีค่ วรเร่งแก้ไข พร้อมนาเทคนิค 4M มาวิเคราะห์ด้วยผัง
ก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงทีท่ าให้เกิดจุดดาฝั งเนื้อ
พลาสติก จากการค้นหาสาเหตุ ทาให้สามารถสร้างมาตรการโต้ตอบปั ญหา
เพื่ อ ขจัด ต้ น ตอที่ส าเหตุ โ ดยไม่ ต้ อ งเพิ่ ม การตรวจสอบมากขึ้น ผลการ
ด าเนิ น งานหลัง การปรับ ปรุ ง ตัง้ แต่ ต ัง้ แต่ เ ดือ นเมษายน 2559 ถึง เดือ น
มิถุนายน 2559 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน สามารถลดของเสียประเภทจุดดาฝั ง
เนื้ อพลาสติกลงจากเดิม 19,483 ชิ้น ลดลงเหลือ 10,771 ชิ้น ลดลงร้อยละ
44.72 และในด้านเศรษฐกิจ สามารถลดค่าเสียโอกาสคิดเป็ นมูลค่า 107,710
บาทต่อปี
คาสาคัญ: ผังพาเรโต้, ผังก้างปลา, เทคนิค 4M

1. บทนา
จากสภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน มีก ารแข่ง ขัน ทางธุ ร กิจ ที่รุ น แรง
โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมขึ้น รูปชิ้น ส่ วนพลาสติก เป็ นธุร กิจที่ไ ม่ไ ด้ใช้
แรงงานเป็ นหลักและไม่จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรขัน้ สูง โดย
ต้นทุนหลักของกิจการคือ วัตถุดบิ ในการผลิต ผูป้ ระกอบการหลายราย
จึงแสวงหาวิธกี ารลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ต้นทุนต่ากว่าคู่แข่งให้มาก
ที่สุ ด ตัว เลือ กหนึ่ ง คือ การย้ า ยฐานผลิต ไปยัง ประเทศเพื่อ นบ้ า น
โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งมีต้นทุนพลาสติกต่ ากว่าไทย [1] ใน
ขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคยุคใหม่มอี านาจการต่อรองสูงกว่าผูผ้ ลิต ในยุคที่
มีก ารสื่อ สารไร้พ รมแดน เทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบเครือ ข่ า ย
อิน เตอร์เน็ ต ทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง
และใช้ในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าตามความต้องการ
ของผู้บริโภค จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาพร้อมกับการรักษา
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ให้ ไ ด้ ต ามมาตร ฐาน เป็ น คว ามท้ า ทาย ให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งเผชิญ เพือ่ รักษาฐานธุรกิจผูป้ ระกอบการต้องมีการ
ปรับตัว ควบคู่กบั การพัฒนา เพื่อ ให้กิจการมีศ ักยภาพเพีย งพอที่จ ะ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในปั จจุบนั และอนาคตตลอดจนการประคอง
ธุรกิจให้อยู่รอดในตลาดได้ ในด้านการบริหารและการจัดการ ต้นทุน
การผลิตเป็ นหัวใจสาคัญและเป็ นปั ญหาหลักของกิจการหลายแห่งกาลัง
ประสบปั ญหาอยู่ ซึ่งต้น ทุ น การผลิต นัน้ เป็ น ส่ ว นที่ต้อ งมีการบริห าร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการความสูญเปล่าทีเ่ กิด
จากการกระทาของมนุ ษ ย์โ ดยการน าทรัพ ยากรไปใช้แต่ ไ ม่ไ ด้ส ร้า ง
คุณค่าให้เกิดขึ้น [2] ซึ่งเป็ นปั จจัย ที่ส่งผลกระทบต่ อต้นทุนสินค้าให้
สูงขึน้ กาไรลดลงแต่ราคาขายเท่าเดิม ทาให้บริษทั มีขดี ความสามารถ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งน้อยลง
บริษัทในกรณีศกึ ษาเป็ น โรงงาน SMEs ผลิต ขึ้นรูปชิ้น ส่ว น
พลาสติก ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ ใน
ปั จจุ บ ัน บริ ษั ท ก าลัง ประสบปั ญหาด้ า นคุ ณ ภาพจากของเสี ย ใน
กระบวนการผลิตเป็ นปริมาณมาก โดยเฉพาะของเสียประเภทจุดดาฝั ง
เนื้อชิ้นงานซึ่งเป็ นปั ญหาหลักของกิจการ ทาให้เกิดความสูญเปล่าใน
การทาลายชิ้นงาน และเป็ นการเพิม่ ระยะเวลาการผลิตเพื่อผลิตสินค้า
ขึน้ มาทดแทนชิ้นงานที่เสียไป เมื่อมียอดสังซื
่ ้อครัง้ ละมากๆจากลูกค้า
โรงงานมักประสบปั ญหาการผลิตไม่ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า

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.
Keywords: Pareto Diagram, Fishbone Diagram, 4M Technique
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การวิจยั นี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์หลักของกิจการคือ ชิ้นส่ วนทาง
การแพทย์ เป็ นรูปแบบตลับพลาสติกที่ใช้สาหรับทดสอบปั สสาวะกับ
สารเคมีสาหรับอ่านผลทดสอบ ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนทางการแพทย์ม ี
3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ตลับ U คือ ตลับทดสอบปั สสาวะเพือ่ หาสารเสพติด
2. ตลับ S คือ ตลับทดสอบโลหิตเพือ่ ตรวจหาโรคร้ายแรง
3. ตลับ MIDSTREAM คือ ตลับทดสอบการตัง้ ครรภ์
จาก 3 ผลิตภัณฑ์น้ี ผูศ้ กึ ษาเลือกสายการผลิตตลับ U เพราะ
เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกิจการและมียอดการสังซื
่ ้ อตลอดทัง้ ปี ชิ้นงาน
ตลับ U เป็ นชิ้นงานสีขาวตลอดทัง้ ชิ้น จึงห้ามมีสงิ่ แปลกปลอมหลุ ด
แทรกเข้าไปในชิน้ งาน
การวิจยั ได้ทาการศึกษาและแก้ไขปั ญหาด้วย QC 7 Tools ซึ่ง
เครื่องมือชนิดนี้จะช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตุท่แี ท้จริงของปั ญหาได้
อย่ า งเป็ น ระบบ ผู้ป ฏิบตั ิง านสามารถปรับ ปรุง กระบวนการท างาน
กระบวนการผลิตได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพื่อลดของ
เสีย ลดต้นทุน เพิม่ ผลกาไร และช่วยให้บริษทั สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิต
รายอื่นได้อย่างยังยื
่ น

เพื่อ ให้การแก้ไขเกิดประสิทธิภ าพ มีรูปแบบการดาเนิน การ
แก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่ง
ประเทศญี่ป่ นุ (Japanese Union of Scientists and Engineering :
JUSE) ได้เสนอเจ็ดขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหาแบบ QC ไว้ ซึ่งแสดงใน
ตารางที่ 1 ขัน้ ตอนทัง้ 7 จะช่วยให้ทมี แก้ไขปั ญหาจะสามารถดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง
ตารางที่ 1 เจ็ดขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหาแบบ QC

2. หลักการและทฤษฎี
2.1 เจ็ดขันตอนการแก้
้
ไขปัญหาแบบ QC
การแก้ไขปั ญหาแบบ QC เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้ผล
ลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด ผูแ้ ก้ปัญหาจาเป็ นต้องรูถ้ งึ กฎระเบียบ กติกา ในการแก้ไข
ปั ญหา เพือ่ ให้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาเหล่านัน้ อย่างเป็ นระบบมีขนั ้ ตอน
ตามรูปที่ 1 (1) โรงงานหลายแห่งเมือ่ พบเจอปั ญหาจะใช้วธิ กี ารแก้ไข
ปั ญหาแบบธรรมดา คือ การแก้ไขปั ญหาจากการลองผิดลองถูก หรือ
เกิดจากความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานที่ได้สะสมมาเป็ น
ระยะเวลาหนึ่งน ามาประยุ กต์ใช้แก้ไ ขปั ญหา ผลที่ไ ด้ค ือ บางปั ญหา
สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดถึงสาเหตุทแ่ี ท้จริง และบางปั ญหาแก้ไขได้
ไม่ตรงจุด เพียงแก้ไขกระบวนการหนึ่งแต่ไปกระทบกับกระบวนการอื่น
ทาให้ปัญหาถูกจัดการลงชัวคราว
่
และในกรณีการแก้ไ ขปั ญหาแบบ
ธรรมดานี้ หากผูแ้ ก้ไขปั ญหาทีข่ าดความรูแ้ ละประสบการณ์ จะทาให้ผู้
แก้ไขปั ญหาอาจจะไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งต่างจาก
การแก้ไขปั ญหาแบบ QC ตามรูปที่ 1 (2) ในการแก้ไขปั ญหาแบบ QC
เป็ น วิธีก ารแก้ไ ขปั ญ หาด้ว ยหลักการเหตุ และผล ตามหลัก การทาง
วิทยาศาสตร์ ทุกๆปั ญหานัน้ ย่อ มมีส าเหตุ และการแก้ไขปั ญหาแบบ
QC ตามขัน้ ตอนจะช่วยให้สามารถพบเจอสาเหตุของปั ญหาทีแ่ ท้จริง
และตรงจุ ด โดยที่ผู้แ ก้ไ ขปั ญ หาไม่ จ าเป็ นต้ อ งมีค วามรู้ท่ีซ ับ ซ้ อ น
มากมาย แต่ ต้อ งมีความรู้พ้ืนฐานที่ดี ถึงแม้ความรู้นัน้ จะเป็ น ความรู้
แบบพืน้ ๆ ก็สามารถนาปฏิบตั ติ ่อยอดและใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพได้

2.2 QC 7 Tools
ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของกระบวนการผลิ ต ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น จาเป็ นต้องมีเครื่องมือทีเ่ หมาะสมสาหรับเก็บรวม
รวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จนนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ตรงจุด ซึง่ เครือ่ งมือของ QC 7 Tools มีดงั นี้ (1) แผ่นตรวจสอบ (2) ผัง
พาเรโต้ (3) ผังก้างปลา (4) ฮีสโตรแกรม (5) ผังการกระจาย (6) กราฟ
(7) แผนภูมคิ วบคุม ใบบทความนี้ได้ยกตัวอย่างงานวิจยั ทีน่ า QC 7
Tools มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาของเสียจากกระบวนการผลิต มี
ดังนี้
[3] ปั ญหาตลับเครื่องสาอางเป็ นรอยขีดข่วนบริเวณผิวหน้า ใน
การแก้ไขของเสียได้ใช้เครื่องมือคุณภาพ QC 7 Tools มาใช้ในการ
แก้ไขปั ญหา โดยได้คดั เลือกเครื่องมือ (1) ใบรายงานการตรวจสอบ
(Check Sheet) เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของเสียตาแหน่ งต่างๆ
(2) แผนภูมพิ าเรโต้ ในการเรียงลาดับความสาคัญของปั ญหาและ (3)
แผนผังแสดงเหตุและผล หรือ แผนผังก้างปลา จากการนาเครื่องมือทัง้
3 ชนิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการลดของเสียผลการวิจยั พบว่าชิ้นงานของ

รูปที่ 1 กระบวนการแก้ปัญหา
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เสีย ลดลงเหลือ 24,621 ชิ้น ในเดือ นมกราคม ลดลงจากเดิม 83.51%
สามารถปรับปรุง ปริม าณของเสีย ลดลง 33.51% จากเป้ าหมายและ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเป็ นเงิน 561,267 บาท
[4] ปั ญหาของเสีย จากกระบวนการผลิตแปรงสีฟันมี 5 ชนิด
ได้แก่ ยางไม่เต็ม จุดยางดา แต่งเป็ นรอย รอยหนีบใหญ่และฟองอากาศ
การวิจยั ได้เลือกเครื่องมือคุณภาพ QC 7 Tools มาแก้ไขปั ญหา โดย
กาหนดเป้ าหมายการลดของเสีย ลดลงร้อ ยละ 40 เครื่อ งมือ ที่เลือ ก
นามาใช้ (1) แผนผังแสดงเหตุและผล (2) แผนภูมพิ าเรโต้ ในการ
เรียงลาดับความสาคัญของปั ญหา ซึ่งพบว่าร้อยละ 78.6 ของเสียเกิด
จากยางไม่เต็มจึงได้นาไปปรับปรุงการผลิต ผลการวิจยั พบว่าของเสีย
จากการปรับปรุง ลดลงจากร้อ ยละ 1.62 มาอยู่ท่รี ้อ ยละ 0.51 ถือ ว่ า
สามารถทาให้ของเสียลดลงได้รอ้ ยละ 68.52 ถือว่าได้บรรลุเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ก่อนการปรับปรุงในการลดของเสียให้ได้รอ้ ยละ 40
[5] ปั ญหาของเสียกลุ่มยางแผ่น Part I11 B คือ ยางแหว่ง
2,827 ชิ้น จากยอดผลิต 33,076 ชิ้น ในเดือ นกรกฎาคม การวิจยั นี้ใ ช้
เทคนิค Quality Control Circle (QCC) โดยเลือกใช้เครื่องมือคิวซี 7
อย่าง มา 3 เครือ่ งมือ ได้แก่ (1) ใบรายการตรวจสอบ (2) แผนภูมพิ าเร
โต้ และ (3) ผังแสดงเหตุและผล มาใช้ในการเก็บข้อมูลและแก้ไขปั ญหา
การผลิต หลังการปรับปรุงในเดือนกันยายนพบว่าของเสียประเภทยาง
แหว่งลดลงเหลือ 1,450 จุด ลดลงจากเดิม 48.71% สามารถปรับปรุง
ยอดรวมของเสีย ได้ดีข้นึ 74.61% ปริม าณของเสีย ลดลง 1,377 ชิ้น
ประหยัดวัตถุดบิ ได้ 6,816.90 บาท
[6] ลดของเสียในกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยใช้
เครื่อ งมือ ควบคุมคุณภาพ QC Tool ในการควบคุ มคุ ณภาพและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เลือกใช้เครื่องมือ QC tool ได้แก่ (1)
ใบตรวจสอบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสีย (2) แผนภูมพิ าเรโต้
เพื่อเรียงลาดับความสาคัญของปั ญหา และ (3) แผนภูมกิ ้างปลา เพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุและปั ญหา จากการระดมความคิดในการ
แก้ไ ขน าไปสู่ก ารปฏิบ ัติ พบว่ า หลัง การปรับ ปรุ ง ของเสีย ลดลงจาก
1.53% เป็ น 0.53% คิดเป็ นมูลค่า 74,821 บาทต่อไป
[7] ลดของเสียประเภทจุดดาจากกระบวนการผลิต โดยใช้
เครือ่ งมือคุณภาพ QC Tool มาใช้คน้ หาสาเหตุ ซึ่งได้เลือกเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ 3 ชนิด ได้แก่ (1) ใบตรวจสอบ ใช้ในการเก็บรวบรวมของ
เสียจากกระบวนการผลิต (2) แผนภูมพิ าเรโต พิจารณาความถี่และ
เรียงลาดับความสาคัญของปั ญหา ด้วยกฎ 80:20 และ (3) แผนภูม ิ
ก้างปลา ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและวางมาตรการแก้ไข
จากการเก็บข้อมูลเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2556 พบว่าของเสียจุดดา
จานวน 2,844 ชิน้ คิดเป็ นร้อยละ 53.41 ของงานเสีย หลังจากปรับปรุง
กระบวนการ ผลการดาเนินงานพบว่าของเสียประเภทจุดดาจากเดิม
0.23% ลดลงเหลือ 0.07% คิดเป็ น 69.56% ของเสียที่ลดลงสามารถคิด
มูลค่า 1,175,906.16 บาทต่อปี

สามารถสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้าและกิจการ กิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่า
สามารถแบ่งได้เป็ นอีก 2 ประเภท ได้แก่
1. กิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่า แต่จาเป็ นต้องทา คือ กิจกรรมที่
ต้องทาไม่สามารถตัดทิง้ ออกไปจากสายการผลิตได้หมด เพียงแต่จากัด
ให้ใช้น้อยทีส่ ุดหรือเท่าทีจ่ าเป็ น
2. กิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่า และไม่มคี วามจาเป็ น คือ กิจกรรมที่
กิจการต้องเร่งหาให้เจอและต้องกาจัดทิง้ เพราะกิจกรรมตัวนี้ไม่เกิด
ประโยชน์แก่กจิ การ มีแต่สร้างความสูญเปล่า ควรเร่งแก้ไขโดยไว หาก
ปล่อยปะละเลยไปนานๆอาจทาให้พนักงานเกิดความเคยชินและละเลย
ทีจ่ ะสังเกตความสู
่
ญเปล่านี้
3. การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินงานตามแบบ 7 ขัน้ ตอนการแก้ไขปั ญหาแบบ
QC ในการแก้ไขปั ญหาชิ้นงานของเสีย ในการทางานร่วมกับผูบ้ ริหาร
และพนักงานในบริษทั ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในสายการผลิตตลับชิ้นงาน U
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอนในการดาเนินงาน ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 วิธกี ารดาเนินงานวิจยั
3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือการในการศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบขึน้ เพื่อให้เหมาะ
กับสภาพการทางานภายในโรงงานดังรูปที่ 4 โดยใบตรวจสอบ (Check
Sheets) ได้กาหนดเวลาทีพ่ นักงานต้องทาตรวจเช็ค สรุปยอดการผลิต
ทีไ่ ด้ในแต่ละวัน และลักษณะบกพร่องของชิน้ งาน 4 ประเภท ได้แก่
- จุดดาฝั งเนื้องาน
- ชิน้ งานเลอะคราบน้ามัน
- ชิน้ งานไม่เต็ม (แหว่ง)
- ชิน้ งานบิดงอ

2.3 การตรวจสอบ non-value added
กิจกรรมทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่า (Non-Value Added Activities หรือ
NVA) คือ กิจกรรมทุกกิจกรรมทีท่ าในโรงงานทีใ่ ช้ทรัพยากรแรงงาน
เวลา เครือ่ งจักร ฯลฯ ทีใ่ ช้แล้วสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ไป
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รูปที่ 5 แผนภูมพิ าเรโต้แสดงของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการฉีด
พลาสติก

รูปที่ 4 ใบตรวจสอบชิน้ งาน
4. ผลการวิ จยั
จากตารางที่ 2 การเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคม – มีนาคม
2559 มีของเสีย ในช่วงเวลาดังกล่าวจานวน 20,288 ชิ้น พบประเภท
ลักษณะบกพร่อง 4 ประเภท ได้แก่ จุดดาฝั งเนื้อพลาสติก 19,483 ชิ้น
คิดเป็ นร้อยละ 1.97 ชิน้ งานแหว่ง 571 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.06 ชิ้นงาน
เลอะคราบน้ ามัน 199 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.02 และชิ้นงาน บิดงอ 35
ชิน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.004

จากส ารวจกระบวนการผลิต ชิ้น งานอย่ างละเอีย ดพร้อ มเก็บ
ข้อมูล ตัง้ แต่ตน้ กระบวนการจนถึงกระบวนการนับและบรรจุเพื่อเตรียม
ส่ง ซึง่ อธิบายขัน้ ตอนต่างๆดังรูป 6 พบว่าตัง้ แต่กระบวนการบด Scrap
จนถึงกระบวนการฉีดขึน้ รูปพลาสติก มีหลายจุดทีเ่ ป็ นสาเหตุทาให้สงิ่
สกปรกและฝุ่นดาต่ า งๆ หลุดเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทังขึ
่ ้น รูป
ออกมาเป็ น ชิ้น งาน สาเหตุ เหล่ านัน้ มาจากเครื่อ งจักร พนักงานและ
วิธกี ารทางานทีท่ าให้เกิดของเสียเหล่านัน้ เกิดขึน้

ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตและของเสียก่อนการปรับปรุง

ประเด็นปั ญหาสาคัญทีต่ ้องเร่งทาการแก้ไขเร่งด่วนในแผนภูม ิ
พาเรโต้ รูปที่ 5 ทีแ่ สดงการเรียงลาดับความสาคัญของปั ญหาตาม “กฎ
80:20” ผู้วจิ ยั เลือ กประเด็น “จุดดาฝั ง่ เนื้อ พลาสติก ” เป็ นประเด็น
เร่ ง ด่ ว นที่ต้อ งได้ร ับ การแก้ไ ขเป็ น อัน ดับ แรก เนื่ อ งจากมีล ัก ษณะ
บกพร่องประเภทจุดดาฝั งเนื้อพลาสติก จานวน 19,438 ชิ้น อัตราของ
เสียคิดเป็ นร้อยละ 96.03 ของจานวนของเสียทัง้ หมด แสดงในตาราง
ที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลสถิตปิ ริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตตลับ U ของ
เครือ่ งรหัส 3U ตัง้ แต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2559
ลักษณะของเสีย
จุดดาฝั ง่ เนื้อ
พลาสติก
แหว่ง
เลอะคราบน้ ามัน
บิดงอ
รวม

จานวน
ของเสีย

%ของเสีย

%สะสม

19,483

96.03

96.03

571
199
35
20,288

2.81
0.98
0.17
100

98.84
99.82
100

รูปที่ 6 ขัน้ ตอนการศึกษากระบวนการ
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของปั ญหาใช้เครื่องมือของ
QC 7 Tools คือ ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ด้วยการระดมสมอง
จากผู้วจิ ยั ทีมงาน และผู้มปี ระสบการณ์ เพื่อ ช่ว ยกัน ระบุสาเหตุ ของ
ปั ญหาที่อาจจะทาให้เกิดจุดดาฝั งเนื้อพลาสติกให้ได้มากที่สุด ในการ
ระดมสมองใช้หลัก 4M มาพิจารณา พบว่ามีหลายกระบวนการทาให้
เกิดสิง่ สกปรกปนเปื้ อนสู่กระบวนการผลิตตัง้ ดังนี้
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1. ปั ญหาจากพนัก งาน (Manpower) ละเลยการรักษาความ
สะอาดในสถานทีท่ างาน จิตสานึกเรื่องความสะอาดลดลง พนักงานนา
ชิน้ งานสกปรกมารวมกับชิน้ งานดี
2. ปั ญหาจากเครือ่ งจักร (Machine) ได้แก่เครือ่ งฉีด เครือ่ งผสม
เม็ดและเครื่องบด Scrap ขาดการบารุงตรวจเช็ค และการดูแลรักษา
ความสะอาด
3. ปั ญ หาจากวัต ถุ ดิบ (Material) สถานที่จ ัด เก็บ วัต ถุ ดิบ ไม่
สะอาด เกิดการปนเปื้ อนของวัตถุดบิ ก่อนนาไปใช้ ทาให้สงิ่ สกปรกหลุด
เข้าสู่กระบวนการผลิต
4. ปั ญหาจากวิธกี าร (Method) ขาดการประสานงานระหว่าง
ทีม ช่ า งและทีม ผลิต ท าให้ปัญ หาที่เ กิดขึ้น ไม่ถู กด าเนิ น การแก้ไ ขที่
ต้นเหตุ
ทัง้ 4 ประเด็นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อปั ญหาด้านคุณภาพ
เกีย่ วกับจุดดาฝั งลึกทัง้ สิน้ แสดงดังรูปที่ 7
ดังนัน้ มาตรการการโต้ตอบปั ญหาจึงเกิดขึน้ เพือ่ ขจัดประเด็นทัง้
สีป่ ระเด็นนี้ ซึ่งเป็ นมาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิม่ การตรวจสอบ
ของเสีย ซึ่งการตรวจสอบจะเป็ นต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยไม่สร้าง
คุณค่า จะเห็นได้ว่าในงานวิจยั นี้ การปรับปรุงของเสียในขบวนการผลิต
สามารถทาได้โดยการใช้เครือ่ งมือ QC 7 tools โดยไม่มตี น้ ทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการตรวจสอบ

รูปที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังการ
ปรับปรุง
จากการปรับปรุงทีท่ าให้ปริมาณของเสียลดลงจานวน 10,771
ชิ้น สามารถคานวณเป็ น มูล ค่าทางการเงิน ได้ ดังนัน้ จึงพบว่าบริษัท
สามารถลดค่าเสียโอกาสจากการผลิตได้เป็ นมูลค่าประมาณ 107,710
บาทต่อปี
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เครื่อ งมือ QC 7 Tools ที่เลือ กใช้ม ี 3
เครื่องมือ ได้แก่ ใบตรวจสอบ (Check Sheets) ผังพาเรโต้ (Pareto
Diagram) และ ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ด้วยการใช้เครื่องมือ
ทัง้ 3 ชนิดนี้ สามารถทาให้ของเสียลดลงได้ในกระบวนการทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจ
ดังนัน้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปั ญหา ไม่ได้
หมายความว่าทุกสถานการณ์จาเป็ นทีต่ ้องใช้เครื่องมือครบทุกชนิด แต่
จาเป็ นต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านข้อมูลคุณภาพและกระบวนการ
ผลิตในแต่ละกรณีศกึ ษา
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดี ด้ว ยความ
กรุณาของ ดร.ปาลีรฐั เลขะวัฒนะ อาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอ
กราบขอบพระคุ ณท่านที่ส ละเวลาอัน มีค่ ายิ่ง ในการมอบความรู้ ให้
คาปรึกษา แนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา รวมถึงความห่วงใย ติดตาม
การทางานของผูว้ จิ ยั อย่างใกล้ชดิ อันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ในครัง้ นี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทุกสิง่ ทีท่ ่านอาจารย์ได้มอบให้ลว้ นเป็ นสิง่ ทีม่ คี ่า
มากสาหรับผูว้ จิ ยั
ขอบพระคุณบูรพคณาจารย์และคณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ทุกท่านผูป้ ระสิทธิ ์ประสาทวิชา ความรู้ อันเป็ นประโยชน์ และสามารถ
น าความรู้ท่ไี ด้ร ับไปปรับใช้ในการดารงชีว ิต ต่ อ ยอดหน้ าที่การงาน
ประสบความสาเร็จ
ท้ายนี้ ผู้ว ิจยั ขอขอบพระคุ ณบิดา มารดา และครอบครัวผู้ให้
การสนับสนุ นอันยิง่ ใหญ่ ทัง้ ด้านการเงิน การงานและกาลังใจทีม่ คี ่ายิง่
เหนือกว่าสิง่ อื่นใด ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความตัง้ ใจและอยากให้ท่านภาคภูมใิ จ
ในความสาเร็จของลูกคนนี้

รูปที่ 7 ผังก้างปลาแสดงเหตุและผลสาเหตุทท่ี าให้เกิดลักษณะบกพร่อง
5. สรุปผลการวิ จยั
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของเสีย ประเภทจุ ด ด าฝั ง เนื้ อ
พลาสติกของบริษัทตัว อย่าง ก่อนการปรับปรุงตัง้ แต่เดือ นมกราคมมีนาคม และหลังการผลิตตัง้ แต่เดือนเมษายน-มิถุนายน แสดงข้อมูลใน
รูปแบบกราฟ ในรูปที่ 8 เพื่อเปรียบเทียบ พบว่าจานวนของเสียก่อน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตตัง้ แต่เดือนมกราคม-มีนาคม มีจานวน
19,483 ชิ้น และของเสียหลังปรับปรุงตัง้ แต่เดือนเมษายน-มิถุนายน มี
จานวน 8,712 ชิ้น ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื ของเสียลดได้ 10,771 ชิ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 44.72

484

7. เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

วัชระ ปุษยะนาวิ. (2557, มกราคม). ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทย มันใจ
่
ศักยภาพแข่งขันรับ AEC. TPA News. No.205. [สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม
2559, จาก [Online]. http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/79/
ContentFile 1502.pdf.
วูมาค, เจมส์ พี. และ โจนส์ แดเนียล ที. (2550). แนวคิดแบบลีน. แปลโดย
วิทยา สุหฤทดารง; และ ยุพา กลอนกลาง. กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์.
ขนิษฐา สกุลเตียว, “การลดของเสียจากการฉี ดพลาสติกด้วยการใช้เครื่องมือ
คุณภาพ QC 7 TOOLS กรณีศกึ ษาโรงงานบรรจุ ภณ
ั ฑ์พลาสติก,” สารนิพนธ์
บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน, กรุงเทพฯ,
2554.
วรนุช บุญกลิน่ , “การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ QC 7 TOOLS เพื่อลดของ
เสียในกระบวนการฉีดพลาสติกเข้าแม่พมิ พ์ กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตแปรงสีฟัน,”
สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการวิสาหกิจสาหรับผู้บริหาร), สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ป่ นุ , กรุงเทพฯ, 2555.
รัชญา บวรพัชราเดช, “การลดของเสียด้วยเทคนิค Quality Control Circle
(QCC) กรณีศกึ ษา โรงงานผลิตชิน้ ส่วนยางใน อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ,” สาร
นิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการอุต สาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน.
กรุงเทพฯ, 2554.
ฐาปนันดร์ เขียวสังข์; และศุภรัชชัย วรรัตน์ , (2555, 17-19, ตุลาคม), “การลด
ของเสียในกระบวนการผลิตขึ้นรูปบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก,” การประชุมวิชาการ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ.
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง, “การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศกึ ษา: ของ
เสียประเภทจุดดา,” วิทยานิพนธ์ วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม), มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ, 2557.

485

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์(เอกชน) ด้วยแบบจาลองACSI
Customer Satisfaction towards on the Service of Commercial Bank
with ACSI Model
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บทคัดย่อ

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

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการของธนาคาร พาณิชย์
(เอกชน)กลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ ช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
โดยแบ่งพื้นทีข่ องสานักปลัดกรุงเทพมหานครได้จดั แบ่งเขตทัง้ 05เขต
แบ่งออกเป็ น3กลุ่มได้แก่ เขตชัน้ ใน เขตชัน้ กลาง เขตชัน้ นอกจานวน
055คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โ มเดลสมการโครงสร้าง(Structural Equation Model:
SEM) ใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูป Stata เวอร์ช นั ่ 14 ผลการวิจยั พบว่า
1)แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสมมติฐานทีก่ าหนดขึน้ มานัน้ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( x2=752.84 df=141 RMSEA= 0.093
TLI =0.903 SRMR=0.220 CD 0.989) 2)ปั จจัยความคาดหวังของ
ลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจและอิทธิพลทางอ้อมผ่านการ
รับรูค้ ุณภาพและการรับรู้คุณค่าของผูใ้ ช้บริการธนาคารเอกชน 3)ปั จจัย
การรับรูค้ ุณภาพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจและอิทธิพลทางอ้อม
ผ่ านการรับ รู้คุณ ค่าของผู้ใช้บริก ารธนาคารเอกชน 4)ปั จ จัย การรับ รู้
คุณค่ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการธนาคารเอกชน
0) ปั จจัยภาพลักษณ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
ธนาคารเอกชน 6)ปั จจัยความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อข้อร้องเรียน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภัคดีของผูใ้ ช้บริการและ
อิทธิพลทางอ้อมผ่านข้อร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการธนาคารเอกชน
คาสาคัญ: ACSI, การบริการ, พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

1) บทนา
สภาพเศรษฐกิจ ที่ก าลัง ฟื้ นตัว ท าให้ม ีผ ลกระทบต่ อ การ
โครงสร้ า งของการลงทุ น ที่ม ีก ารแข็ง ขัน สู ง ขึ้น มีเ พิ่ม ศัก ยภาพ
โครงสร้ า งพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ ส่ ง เสริม ผู้ม ีร ายได้น้ อ ยสามารถ
ขับเคลื่อ นเศรษฐกิจให้เติบโตแข่งขัน กับเศรษฐกิจในต่ างประเทศได้
นอกจากการเศรษฐกิจทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนแล้ว ด้านเทคโนโลยี
ยังส่งผลไปสู่การพัฒนาทางด้านต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงินด้วย
ปั จจุบนั บทบาทของสถาบันการเงินมีความสาคัญ ซึง่ มีหน้ าที่
ในการระดมเงินทุนและจัดสรรแก่ภาคเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการบริหาร
ความเสี่ย งและข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันการเงินต้องปรับกับนวัตกรรมทางการเงินที่
สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

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
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ธนาคารเอกชนมีส่วนแบ่งการตลาดมาก[1]เกิดการแข่งขันสูง
ทาให้ธนาคารเอกชนต้องเพิ่มประสิทธิภ าพการดาเนินงานและระดับ
คุณภาพการบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ผใู้ ช้บริการสูงสุด ในปั จจุบนั
ธนาคารเอกชนหลายๆแห่งได้นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึน้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการกับธนาคารเอกชนได้อย่างรวดเร็ว
แม้ ว่ า ธนาคารน าเทคโนโลยี เ ข้ า มามีบ ทบาทกั บ การ
ดาเนินงานของธนาคารเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทาให้
ธนาคารต้องคานึกถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการและการทา
ธุรกรรมต่างๆทีเ่ กิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมันในความปลอดภั
่
ยของ
ข้อมูลผูใ้ ช้บริการทีไ่ ด้รบั กับธนาคารเอกชน
ดังนัน้ จากสภาพการแข่งขัน ทางอุตสาหกรรมทางการเงิน ที่
สูงขึ้น ทาให้ธนาคารเอกชนต้องปรับการดาเนินงานของธนาคารไม่ว่า
จะเป็ น ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สาหรับการบริการของธนาคาร
เอกชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการและรวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูล
ผู้ใช้บริการ ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ธนาคารมากที่สุ ด การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มุ่งเน้ น ปั จจัย ที่ส่ งผลต่ อ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มตี ่ อ การบริการของธนาคารเอกชน เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปรับ ปรุ ง การให้บ ริก ารของธนาคารเอกชนรวมถึง
คุณภาพของพนักงานในการให้บริการ

คาดหวังของบุคคล [7] คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการได้
2.3) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรูค้ ุณค่า
คุ ณ ค่ า ที่ร ับ รู้ด้า นความคุ้ม ค่ า คือ การตัด สิน ใจ หรือ การ
ประเมินราคาของลูกค้าขึ้นอยู่กบั การเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์
และค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้รบั จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการ [8] คุณค่าทีร่ บั รูข้ อง
ลู ก ค้า คือ การประเมิน ประโยชน์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ ห รือ บริก าร เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทีจ่ ่ายกับคุณค่าทีเ่ ป็ นประโยชน์โดยรวมของ
ผูบ้ ริโภค [9]
2.4) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความรูส้ กึ ของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็ น ความประทับใจหรือ ไม่ประทับใจภายหลังจากการใช้ส ิน ค้าและ
บริการ โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่มตี ่อตัวสินค้าหรือบริการ
นัน้ ๆ[15] ความพึงพอใจว่า เป็ นความรูส้ กึ ของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ เป็ นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรูใ้ นผลิตภัณฑ์
กับความคาดหวังของลูกค้า และในลักษณะเดียวกัน [11]
การวัดความพึงพอใจลูกค้า สามารถวัดได้จาก 3R คือ โดย
Retain เป็ นการรักษาลูกค้าเดิมไว้อย่างครบถ้วน ไม่ให้ลูกค้าหนีหายไป
ไหน Repeat คือ การกระตุน้ กาลังซื้อ เพิม่ กาลังจ่ายของลูกค้าเดิม และ
สุดท้าย Refer อันหมายถึงการที่ลูกค้าเดิมมีความจงรักภักดีในสินค้า
และบริการจนเกิดการประชาสัมพันธ์บอกต่อนันเอง
่
[12]

2) ทบทวนวรรณกรรม
2.1) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคาดหวัง
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั ว่าควรเป็ นไปตามการ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึง่ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์การได้รบั
บริการที่ผ่านมา ซึ่งในการตลาดของบริการต้องมีการสื่อสารหรือการ
ประชาสัมพัน ธ์ท่มี คี ุณภาพ เพื่อ ให้ผู้ร บั บริการทราบถึงการบริการที่
แท้จริง ผู้รบั บริการจะประเมิน คุณภาพตามความพึงพอใจที่มตี ่ อการ
บริการทีไ่ ด้รบั โดยผูร้ บั บริการมีความต้องการทีจ่ ะให้ความคาดหวังของ
ตนเองบรรลุผลอย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มทีจ่ ะยอมรับบริการนัน้ ได้
ธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จในการบริการจะต้องเป็ นหน่วยงานทีส่ ามารถ
ทานายลักษณะความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ร บั บริการได้
อย่างครบถ้วน [2]

2.0) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์เป็ นองค์รวมของ ความเชื่อ ความคิด และความ
ประทับใจที่บุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง [11] ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่
เกิดขึน้ ในจิตใจของบุคคล ทีม่ คี วามรูส้ กึ นึกคิดต่อองค์การ สถาบัน และ
ภาพในใจนั ้น ๆ อาจจะได้ ม า จากประสบการณ์ โ ดยตรงและ
ประสบการณ์โดยอ้อม [13]
ความสาคัญของภาพลักษณ์
ความส าคัญ ของภาพลัก ษณ์ อ อกเป็ น 2 ประเด็น หลัก ๆ
ต่อไปนี้ [14]
1.ด้านจิตใจ (Psychological) ภาพลักษณ์เปรียบประดุจหาง
เสือ ที่ก าหนดทิศ ทางพฤติก รรม ของปั จ เจกชนที่ม ีต่ อ สิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง
รอบตัวบุคคลนัน้
2. ด้ า นธุ ร กิจ (Commercial) ในด้ า นธุ ร กิจ จะยึ ด ถื อ
ภาพลักษณ์เป็ นคุณค่าเพิม่ (Value Added) ทีม่ ใี ห้กบั สินค้าและบริษทั
ซึง่ ถือว่าเป็ นประโยชน์ทางจิตวิทยา (Psychological Benefit) ทีม่ อี ยู่ใน
ตัวสินค้าที่ ยิง่ สินค้าหลากหลายยีห่ อ้ มีความทัดเทียมด้านกายภาพมาก
ขึน้ เท่าใดภาพลักษณ์กย็ งิ่ มีความสาคัญมากขึน้ เท่านัน้

2.2) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรูค้ ุณภาพ
การรับรู้คุณภาพ (Perceived Quality) ของผู้บริโภคก็คอื
การลงความเห็นหรือการประเมินในการใช้บริการโดยรวมซึ่งผลลัพธ์ท่ี
เกิด ขึ้น จากการเปรีย บเทีย บของผู้บ ริโ ภค ระหว่ า งความคาดหวัง
เกี่ย วกับคุ ณภาพการบริก าร และการบริการที่ไ ด้ร ับ จริง [3] การ
ตัดสิน ใจซื้อ ของผู้บริโ ภคที่จะส่ งผลไปยังพฤติกรรมการซื้อ สิน ค้าใน
อนาคต [4] การรับรูค้ ุณภาพในเชิงบวกมีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของ
ลูกค้า [5],[6] การรับรูค้ ุณภาพเป็ นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของ
ผูบ้ ริโภค
คุ ณ ภาพการบริก าร(Service Quality)คือ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ เป็ นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่
ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทาให้เกิดความพึงพอใจในความ

2.6) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภัคดี
ความจงรักภักดีเป็ นความรูส้ กึ ยินดี และสามารถผูกมัดลูกค้า
ในผลิตภัณฑ์หรือบริการทีพ่ งึ พอใจ ทัง้ นี้อาจเป็ นการซื้อหรือใช้บริการ
ซ้าและจะพิจารณาเป็ นอันดับแรกในการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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จากจากตัวเลือกอื่น ทีม่ อี ยู่ ระดับ ความพึง พอใจของลูกค้าทีไ่ ด้รบั จาก
การบริโภค และบริการทีส่ งู ขึน้ [10]

ASCI ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจวัดความซื่อสัตย์ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อ
ตราสิน ค้า ค้น หาจุ ด อ่ อ นที่ท าให้เ กิด ความไม่พ ึง พอใจ และใช้เ ป็ น
เครื่องมือ เปรียบเทียบคุ ณภาพระหว่างสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ [17]
ACSIเป็ นระบบการวัดผลการดาเนินงานรูปแบบใหม่ของลูกค้า
ทีใ่ ช้ใน บริษทั ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ACSIจะวัดคุณภาพสินค้าและบริการโดยใช้ประสบการณ์ของ
ลูกค้าแต่ละบุคคลซึ่งสามารถประเมินผลโดยรวมของประสบการณ์ใน
การซื้อและบริโภคทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและคาดการณ์ไว้ แนวคิดของACSI
คือตัวชี้วดั ความพึงพอใจลูกค้าที่เป็ นในลักษณะเดียวกันและสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ม ี 2 คุณสมบัติพ้นื ฐาน ACSI เป็ นระบบการทางาน
ของเหตุและผล มี 7 ปั จจัย ความหวังของลูกค้า, การรับรูค้ ุณภาพ, รับรู้
คุณค่า,ความหวังของลูกค้า, ภาพลักษณ์และความสาคัญต่อผลกระทบ
ของความพึงพอใจของลูกค้าทัง้ ในด้านการร้องเรียนของลูกค้าและความ
จงรักภักดี [18]

2.7) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ข้อร้องเรียน (Complaints) คือสิง่ ทีล่ กู ค้าไม่ได้รบั จากองค์กร
ธุร กิจตามความต้อ งการหรือ ความคาดหวังของลูกค้า และทาให้เกิด
ความไม่พงึ พอใจ ข้อร้องเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดการให้บริการ
ลูกค้า และต้องมีองค์ประกอบทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้สามารถนาคาร้องเรียนไป
พิจารณาข้อเท็จจริง เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขและทาให้องค์กรทราบ
ว่าจะให้คาตอบแก่ลกู ค้าคนใดอย่างไร [16]
2.8) แบบจาลองที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า American
Customer Satisfaction Index (ASCI)
ACSI ถู ก พัฒ นาขึ้น ในปี ค.ศ.1994 เพื่อ เป็ น ดัช นี ช้ีว ัด ใน
ระดับมหภาคทีช่ ่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ และ
ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ ม ี ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ขึ้ น
ภายในประเทศรวมถึงสินค้าและบริการจากต่างประเทศทีจ่ าหน่ ายใน
สหรัฐอเมริกา ACSI มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอย่างสูง
เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้ามักส่งผลถึงแนวโน้มในอนาคตของ
กิจ การว่ า จะสามารถขายสิน ค้า และบริก ารได้ม ากน้ อ ยเพีย งใด อัน
นาไปสู่ผลประกอบการและผลกาไรของบริษทั นอกจากนี้ในระดับธุรกิจ

2.9) กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ ว ิ จ ัย ได้ น ากรอบแนวคิ ด
แบบจาลองACSIมาใช้ในการศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการที่
มีต่อการให้บริการของธนาคารเอกชนในครัง้ นี้ ตามภาพที1่

ภาพที1่ กรอบแนวคิดการวิจยั
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์(เอกชน)
3) วิ ธีการวิ จยั
3.1)ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จ ัย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของ
ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ม ีต่ อ การให้บ ริก ารของธนาคารพาณิช ย์ ( เอกชน) ด้ว ย
แบบจาลองACSI
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเลือ กสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) ซึ่งสามารถกาหนด

โอกาสที่ห น่ ว ยตัว อย่ า งแต่ ล ะหน่ ว ยถู ก เลือ ก โดยใช้ก ารเลือ กแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็ น 3 กลุ่มในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.เขตชัน้ ใน 2.เขตชัน้
กลาง 3.เขตชัน้ นอก และได้ทาการเก็บตัวอย่าง 175 ตัวอย่างต่อเขต ซึง่
ทาการเก็บตัวอย่างทัง้ สิน้ 055 ตัวอย่าง
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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
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปStata เวอร์ชน14
ั่
การทดสอบหาความเชือ่ มัน(Reliability)
่
แบบสอบถามทีผ่ ่าน
การตรวจสอบและปรับ ปรุ ง แล้ว น าไปท าการทดสอบทางสถิติก ับ
ตัว อย่ า ง30 ตัว อย่ างโดยใช้สูต รสัม ประสิท ธิแ์ อลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s coefficient alpha)ความคาดหวัง = .812การรับ รู้
คุณภาพ= .929การรับรูค้ ุณค่า= .911 ภาพลักษณ์=.877 ความพึง
พอใจของลูกค้า=.868 ข้อร้องเรียนของลูกค้า=.914 ความจงรักภัคดี
ของลูกค้า= .951

3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อ มูลคือแบบสอบถามซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับระดับของ
ความคิดเห็นใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 7ระดับ
4) ผลการศึกษา
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ข องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มตี ่อ การ
ให้บริการของธนาคาร พาณิช ย์(เอกชน)ในการใช้บริการในธนาคาร
พาณิชย์(เอกชน ) ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกับ ข้อ มูลเชิงประจักษ์โ ดยพิจารณาจากการประเมิน
ความกลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (x2=752.84 df=141
RMSEA= 0.093 TLI=0.903 SRMR=0.220 CD 0.989) ดังภาพที2่

ภาพที 2 โมเดลแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการของธนาคารเอกชน
ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้าง เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการของ
ธนาคารเอกชนด้วยแบบจาลองACSI สามารถแสดงได้ดงั ตารางที1่
ความพึงพอใจของลูกค้า
IE
TE
การรับรูค้ ุณภาพ การรับรูค้ ุณค่า การรับรูค้ ุณภาพ การรับรูค้ ุณค่า
ความพึงพอใจของลูกค้า
ความคาดหวังของลูกค้า 0.27
0.297
0.82
0.567
0.352
การรับรูค้ ุณภาพ
0.27
0.074
0.344
การรับรูค้ ุณค่า
0.13
ภาพลักษณ์
0.36
หมายเหตุ: อิทธิพลทางตรง(DE), อิทธิพลทางอ้อม(IE) อิทธิพลรวม(TE)
*** sig>0.05
ตัวแปรผลตัวแปรสาเหตุ

DE

จากตารางที่1 เมื่อพิจารณาจากอิทธิพลรวม(total effect)
พบว่า ความคาดหวังของลูกค้า, การรับรูค้ ุณภาพ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล

ข้อร้องเรีย น

ความจงรักภักดี

DE

IE

TE

DE

IE

TE

-0.14
-

-

-0.14
-

0.75
-

0.015
-

0.765
-

ต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ (เอกชน)
และเมือ่ พิจารณาอิทธิพลทางตรง direct effect ในแต่ละปั จจัยพบว่า
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การรับรูค้ ุณค่ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ (เอกชน)มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 5.13, ความ
คาดหวังของลูกค้าและการรับรู้คุณภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ (เอกชน )มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพ ลเท่า กับ 5.27,และภาพลักษณ์ ม ีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ ความพึง
พอใจในการใช้บริก ารของธนาคารเอกชน มีค่ าสัมประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล
เท่ากับ 5.36
นอกจากนี้พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลโดยรวม
ต่ อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นในการใช้ บ ริ ก ารธนาคาร พาณิ ช ย์ (เอกชน )ค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ -5.14 และความพึงพอใจมีอทิ ธิพลทางตรง
และทางอ้อมต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของธนาคาร พาณิชย์
(เอกชน)ค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 5.760

[1]

[2]

[3]

[4]

[0]

5) สรุป

[6]

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์จะเห็นได้ว่า ความคาดหวัง
ของลูกค้า, การรับรูค้ ุณภาพ, การรับรูค้ ุณค่าและภาพลักษณ์ มีอทิ ธิพล
ต่อ ความพึงพอใจในการใช้บริการของธนาคารพาณิช ย์( เอกชน) ซึ่ง
เป็ นไปตามแบบจาลองACSI ดังนี้
ความคาดหวัง เพื่อ ท าให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารธนาคารเกิ ด ความ
ประทับใจ ธนาคารควรจะนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเพื่อ ให้เกิดการ
บริการรวดเร็ว ความน่ าเชื่อ ถือ และความเชื่อ มันในการบริ
่
การของ
ธนาคาร และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้
การรับรู้คุ ณภาพ ธนาคารต้อ งจัดเตรีย มพนักงานในการให้
คาแนะนาแก่ผใู้ ช้บริการได้เป็ นอย่างดี
การรับรู้คุณค่า ธนาคารควรคิดค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับ
ต้นทุนทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดประชาชนเข้ามาใช้
บริการของธนาคาร
ภาพลัก ษณ์ ธนาคารจะต้ อ งพยายามให้ก ารบริก ารที่ดีแ ก่
ผูใ้ ช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นด้านความน่าเชือ่ ถือ ความเสถียรภาพและความ
มันคง
่ ความทันสมัย และดูแลเอาใจใส่ลกู ค้า
ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความจงภัก ดี
และทางอ้อมผ่านข้อร้องเรียนของลูกค้า แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ช้บริการหาก
เกิดความพึงพอใจ โดยไม่มขี อ้ เรียกร้องจากการให้บริการ ผูใ้ ช้บริการ
จะกลับมาใช้บริการและจะแนะนาเพือ่ นมาใช้บริการของธนาคารนี้อกี
ความพึงพอใจของลูกค้ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าแสดงให้เห็นว่าเมือ่ ผูใ้ ช้บริการพึงพอใจในการบริการของธนาคาร
จะเกิดข้อร้องเรียนมาก โดยในความเป็ นจริงแล้วเมือ่ ผูใ้ ช้บริการมีความ
พึงพอใจความจะมีขอ้ ร้องเรียนน้อยลง ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ว่าผูใ้ ช้บริการ
อยากจะได้บริการทีด่ มี ากขึน้ ถึงแม้ว่าตนเองจะพึงพอใจอยู่แล้ว
โดยสรุป ปั จจัยความคาดหวังของลูกค้า , การรับรู้คุ ณภาพ,
การรับรูค้ ุณค่า, ภาพลักษณ์, ความพึงพอใจของลูกค้า, ข้อร้องเรียน,
ความจงรักภักดี มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
พาณิชย์(เอกชน) เพือ่ ทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ
อันจะนาไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้า เป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เพิม่ ปริมาณลูกค้ารายใหม่ให้กบั ธนาคารได้อย่างแน่นอน

[7]

[8]

[9]

[15]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

[17]
[18]

อ้างอิ ง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เชิง ทดลองนี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ ศึก ษาจานวนครัง้ ของการ
เคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า ในคลั ง สิ น ค้ า ของร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดเล็ ก โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบวิธกี ารจัดเรียงสินค้า 2 วิธี : วิธที ่ี 1 เป็ นการจัดเรียงสินค้าแบบ
แยกตามชนิดสินค้าทีม่ กี ารซ้อนทับสินค้า และ วิธที ่ี 2 เป็ นการจัดเรียงสินค้าที่
ประยุกต์ใช้หลักการเฮจุงกะ (Heijunka) ทีใ่ ช้การจัดเรียงแบบคละสินค้าตาม
อัตราส่วนความต้องการสินค้า สาหรับ การจัดเรียงวิธที ่ี 1 ใช้พ้นื ที่วางสินค้า
ขนาด 3,432 ตารางเซนติเมตร และการจัดเรียงวิธที ่ี 2 ใช้พ้นื ที่วางสินค้า
ขนาด 3,481 ตารางเซนติ เ มตร งานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ใ ช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจงของธุรกิจค้า ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดเล็ก 3 ราย ในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดชลบุร ี ทาการทดลองจัดเรียงสินค้า วิธที ่ี 1 จานวน 1 รอบ
และวิธที ่ี 2 จานวน 3 รอบ โดยกาหนดชุดทดลองของแต่ละรอบประกอบด้วย
การจัดเรียงสินค้า 5 ชนิด ชนิดละ 5 กล่อง ทีม่ อี ตั ราการขายเฉลี่ย 1 วันต่อ
กล่อง ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 1 มีจานวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าเฉลี่ย 41 ครัง้ ต่อกองสินค้า 2) การจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 2 มีจานวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าเฉลี่ย 30 ครัง้ ต่อกองสินค้า ซึ่งเคลื่อนย้ายน้ อยกว่า การ
จัดเรียงวิธที ่ี 1 เท่ากับ 26.82%
คาสาคัญ: เฮจุงกะ, การจัดเรียงสินค้า

2

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. บทนา
ธุรกิจค้าปลีกในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูงมาก ทาให้ร้านค้า
ปลีกแบบดัง้ เดิม หรือ ร้านโชห่วย ต้องมีการปรับปรุงการเลือกสินค้าให้
มีความแตกต่างจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) แม้ว่าสินค้า
ส่วนหนึ่งจะเป็ นสินค้าติดตลาดทีม่ คี วามทับซ้อนกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ก็ตาม แต่สนิ ค้าทีส่ ร้างกาไรให้กบั ร้านโชห่วย กลับเป็ นสินค้ายี่หอ้ รอง
ซึง่ เป็ นสินค้าทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั เฉพาะพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ สินค้าเหล่านี้จะมีราคาขาย
ถู ก กว่ า และมีก าไรมากกว่ า สิน ค้า ที่ติด ตลาด ทางร้า นค้า จะท าการ
จัดเรียงสินค้ายีห่ อ้ รองติดกับสินค้าทีต่ ดิ ตลาด และใช้ป้ายราคาแสดงให้
เห็นถึงราคาที่แตกต่างกัน ลูกค้าจานวนหนึ่งจึงมีการเลือกหยิบสินค้า
ยีห่ อ้ รอง สินค้ายีห่ อ้ รองบางรายการอาจขายได้มากกว่า สินค้าแบรนด์
ดังได้ แต่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาการขายยาวนานกว่า 10 ปี ดังนัน้ ร้านค้า
โชห่วยจึงมีสนิ ค้ายี่หอ้ รองจานวนมาก ที่มกี ารซื้อมาขายในปริมาณไม่
มากและมีหลากหลายยีห่ อ้ สิง่ ทีเ่ จ้าของร้านโชห่วยคาดหวัง คือ สินค้า
ยีห่ อ้ รองจะมีการเติบโตของปริมาณขายที่เพิม่ ขึน้ ซึ่งจะทาให้สามารถ
ต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ลดต้น ทุนต่อหน่ วยลงได้อีก แต่เนื่องด้ว ย
ขนาดคูห าของร้านโชห่วย มักมีขนาดเล็ก มีพ้นื ที่ร้านค้าที่จากัด เมื่อ
เทียบกับจานวนรายการสินค้า ทาให้ส ินค้ายี่ห้อรอง จะมีการจัดเรีย ง
ซ้อนทับปะปนกันใน 1 กองสินค้า เมือ่ ทางร้านต้องการนาสินค้าไปเติม
ชัน้ วาง หรือ นาสินค้าไปขายแบบยกลัง จึงต้องทาการรื้อค้นกองสินค้า
ทาให้การเคลือ่ นย้ายสินค้าเป็ นไปอย่างยากลาบาก

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
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริ หารสิ นค้าคงคลังของร้านโชว์ห่วย
สุจนิ ดา เจียมศรีพงษ์ . [1] กล่าวว่า ร้านโชห่วยจะมีปัญหา
เงิน ทุนหมุน เวีย น ทาให้ไม่ต้อ งการลงทุน กับร้านค้า และซื้อ สินค้าใน
ปริมาณไม่มากทาให้ตน้ ทุนสินค้าต่อหน่วยสูง คณาพร คามูล. [2] กล่าว
ว่า ร้านค้าปลีกแบบดัง้ เดิม ส่ ว นใหญ่ ข ายสิน ค้าอุ ปโภคบริโ ภค ไม่ม ี
ระบบการบริหารงานทีช่ ดั เจน สินค้ามีความหลากหลายแต่การบริหาร
สิน ค้าคงคลังไม่ดี ทาให้เกิดสิน ค้าเสื่อ มสภาพ หมดอายุ ช ารุด และ
สินค้าสูญหาย มีการเกิดขึน้ เป็ นประจา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. [3] ได้
จัดทาคู่มอื การบริหารร้านค้าปลีก เนื้อหาส่วนหนึ่งกล่าวถึง การจัดการ
สิน ค้า คงคลัง ควรจัด การแบบเข้า ก่ อ นออกก่ อ น และสิน ค้า คงคลัง
ประเภทเคลื่อ นไหวช้า ควรสังซื
่ ้อ ในปริมาณที่เหมาะสมกับการขาย
สานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ . [4] ได้กล่าวถึง ระบบการบริหารหน้าร้าน
จะต้องมีพ้นื ทีว่ างสินค้าให้เหมาะสมกับปริมาณขาย และการเบิกสินค้า
จากคลังควรเบิกสินค้าให้เป็ นแบบเข้าก่อนออกก่อน เพื่อป้ องกันสินค้า
หมดอายุ และในคลังสินค้าควรวางสินค้าบนพาเลท หรือ ชัน้ วาง แยก
ประเภท และทาการติดป้ ายให้ชดั เจน KINGSMEs. [5] ได้แนะนาสินค้า
สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการเปิ ดร้านโชห่วย เช่น
 กลุ่มเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น น้ าปลา น้ าตาล ซอสปรุงรส เป็ น
ต้น
 กลุ่มของใช้ภายในบ้าน เช่น น้ายาล้างจาน สบู่ เป็ นต้น
 กลุ่มเครือ่ งดืม่ เช่น น้าอัดลม เครือ่ งดืม่ ชูกาลัง เป็ นต้น
 กลุ่มอาหารกระป๋ อง เช่น ปลากระป๋ อง ผักกาดดอง เป็ นต้น
 กลุ่มของแห้ง เช่น เห็ดหอม ฟองเต้าหู้ เป็ นต้น
 กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเครือ่ งเขียน กลุ่มขนม เป็ นต้น
การบริหารสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีกสามารถควบคุมการ
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง โดยพิจารณาจากมูลค่าการขาย หรือ จานวน
หน่ วยทีข่ ายได้ Shah J. [6] ได้กล่าวว่า การควบคุมแบบ ABC จะทา
การแบ่งประเภทสินค้าตามมูลค่าการขาย โดยที่ A คือ ประเภทสินค้าที่
มีมูลค่าการขายสูง , B คือประเภทสินค้าที่มมี ูลค่าการขายปานกลาง
และ C คือ ประเภทสินค้าทีม่ มี ลู ค่าการขายต่า ในขณะที่ การควบคุม
แบบ FSN จะทาการแบ่งประเภทสินค้าตามปริมาณการขาย โดยที่ F
คือ ประเภทสินค้าทีห่ มุนเวียนเร็ว , S คือ ประเภทสินค้าทีห่ มุนเวียนช้า
และ N คือ ประเภทสินค้าไม่หมุนเวียนเลย โดยสินค้าทีม่ ยี อดขายและ
การหมุนเวียนสินค้าทีแ่ ตกต่างกัน ควรจะกาหนดระดับสินค้าคงคลังที่
แตกต่างกัน
2.2 บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
ธนิต โสรัตน์ . [7] ได้แบ่งบรรจุภณ
ั ฑ์ไว้ 3 ประเภท ตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน คือ
ก. บรรจุ ภ ัณ ฑ์ เ พื่อ การขาย บรรจุ ภ ัณ ฑ์ จึง มีก ารออกแบบ
ลวดลายสวยงามและใช้เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ี
ได้แก่ ขวด,ซอง, กล่อง,หลอด,และ กระป๋ อง เป็ นต้น
ข. บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขายส่ง เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี าขึน้ เพื่อการ
บรรจุสนิ ค้า มักมีขนาดบรรจุ 6 ชิ้น 12 ชิ้น หรือ, 24 ชิ้น เพื่อให้สะดวก
ในการขายยกชุด ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ี ได้แก่ ซอง , ถาด,กล่อง
กระดาษ ,กล่องอลูมเิ นียม และไม้ลงั เป็ นต้น

ค. บรรจุภณ
ั ฑ์ชนั ้ นอกเพือ่ การขนส่ง วัตถุประสงค์เพื่อการทาให้
สามารถจัด เรีย งได้อ ย่ า งมีประสิท ธิภ าพ ลัก ษณะของบรรจุ ภ ัณ ฑ์น้ี
ได้แก่ ถัง,หีบ, ไม้ลงั และกล่องกระดาษ เป็ นต้น
BestPack. [8] ได้สรุปวัสดุทใ่ี ช้ทาบรรจุภณ
ั ฑ์ม ี 5 ประเภท
คือ พลาสติก (Plastic) ,โลหะ หรือ อลูมเิ นียม (Metal or Aluminium),
กระดาษแข็ง (Cardboard) ,แก้ว (Glass) และ โฟม (Foam)
2.3 การวางสิ นค้าซ้อนกัน (Stacking Pattern)

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดเรียงสินค้ากล่องมาตรฐานบนพาเลท
แหล่งทีม่ า : Bowersox, Donald J., Closs, David J., and Cooper M.
Bixby. [9]

รูปที่ 2 การประยุกต์การการจัดเรียงสินค้ากล่องทัวไปบนพาเลท
่
แหล่งทีม่ า : McMahon. [10]
Bowersox, Donald J., Closs, David J., and Cooper M.
Bixby. [9] ได้กล่ า วถึง รูปแบบการจัด เรีย งสิน ค้า ประเภทกล่ อ ง
มาตรฐานบนพาเลท ซึ่งมีพ้นื ฐาน 4 รูปแบบ คือ แบบ Block, Brick ,
Row และ Pinwheel ตามรูปที1่ แต่เนื่องจากกล่องสินค้ามีหลายขนาด
ทาให้มกี ารประยุกต์รูปแบบการจัดเรียงเพื่อให้สามารถจัดเรียงได้เต็ม
พาเลท โดยมีตวั อย่างรูปแบบการจัดเรียงตามรูปที่ 2 ซึ่งเป็ นรูปแบบ
การจัดเรียงทีพ่ บเห็นได้บ่อย
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2.4 การจัดเรียงรวมหลายสิ นค้า (Mixed Product Stacking)
McMahon. [10] ได้กล่าวถึง ระบบการจัดเรียงสินค้าขึน้ พา
เลทเพื่อทาการขนส่งไปยังร้านค้าต่างๆ ปั จจัยที่ระบบนี้ต้องพิจารณา
คือ ขนาดและรูปร่างบรรจุภณ
ั ฑ์, ความสามารถในการรองรับการกดทับ
, ความมีเสถียรภาพในการจัดเรียง, จานวนชัน้ ที่วางซ้อน, ความกว้าง
ของทางเดิน , กฎการวางสิน ค้า เป็ น หมวดหมู่ โดยมีเ ป้ า หมายเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้แรงงานและการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
Holste. [11] ได้กล่าวว่า เป็ นความท้าทายอย่างมากในการ
จัดรวมหลายสินค้าให้อยู่กองเดียวกัน ซึ่งนิยมใช้ในธุรกิจค้าปลีก โดยมี
เป้ าหมาย การใช้พน้ื ทีร่ า้ นค้าอย่างคุม้ ค่า และต้องการลดต้นทุนแรงงาน
ลง และสาหรับปั จจัยทีต่ ้องพิจารณาเพื่อการจัดเรียงมีหลายปั จจัย เช่น
ขนาดและรูปร่างบรรจุภณ
ั ฑ์ ส ินค้า, ความสามารถในการรับน้ าหนัก ,
ลาดับการนาสินค้าออกจากกอง รูปแบบการวางจัดเรียงเพื่อทาให้กอง
สินค้ามีความมันคง
่ ปลอดภัย และปริมาณทีต่ ้องจัดเรียง โดยรูปที่ 3 จะ
เป็ นรูปแสดงแนวทางการจัดเรียงรวมหลายสินค้า

ก. ขัน้ ตอนการคานวณอัตราส่วนการผลิต เริม่ จากการระบุ
สัดส่วนการผลิตในแต่ละโมเดล เช่น A:B:C:D = 5:3:2:2 แล้วทาการ
หารด้วยตัวเลขต่าสุดของสัดส่วนการผลิต ในทีน่ ้ีจะได้สดั ส่วน A:B:C:D
= 2.5:1.5:1:1 แล้วทาการปั ดเศษลงให้เป็ น จานวนเต็ม ซึ่งสามารถ
คานวณอัตราส่วนการผลิตได้เท่ากับ A:B:C:D = 2:1:1:1
ข. ขัน้ ตอนการจัดชุดการผลิต สามารถทาการจัดชุดการ
ผลิตได้ จากการใช้อตั ราส่วนการผลิตที่คานวณได้จาก ข้อ ก โดยทา
การวางแผนให้ครบทุกโมเดล แล้ววนซ้าจนกว่าจะครบเป้ าหมายการ
ผลิตทีต่ อ้ งการ ซึง่ จากตัวอย่างตามรูปที่ 5 สามารถจัดชุดการผลิตได้ 3
ชุด คือ ชุดที่ 1 AABCD ,ชุดที่ 2 AABCD, ชุดที่ 3 AB จึงจะครบตาม
เป้ าหมายการผลิต

รูปที่ 4 การปรับเรียบภาระงานประจาวัน
แหล่งทีม่ า : Shmula. [14]

รูปที่ 3 การจัดเรียงรวมหลายสินค้า
แหล่งทีม่ า : Holste. [11]
2.5 เฮจุงกะ (Heijunka)
Friddle. [12] ได้กล่าวว่า เฮจุงกะ (Heijunka) เป็ นวิธกี าร
เฉลีย่ ปริมาณการผลิตตามชนิดของสินค้า ให้มกี ารผลิตอย่างสม่าเสมอ
เพือ่ ให้สามารถลดความผันผวนของความต้องการและลดความสูญเปล่า
ของการใช้ทรัพยากร The Lean Thinker. [13] ได้สรุปขัน้ ตอนการปรับ
เรียบการผลิตไว้ 2 ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ที่ 1 : ปรับเรียบ ภาระงานประจาสัปดาห์ ให้เท่ากันทุก
สัปดาห์ โดยการเฉลีย่ ตามอัตราความต้องการ (Demand Rate) ในช่วง
เวลาหนึ่ง เช่น ตามรูปที่ 4 พิจารณาช่วงเวลา 4 สัปดาห์ จะทาการผลิต
เท่ากัน แต่ ต ัว เลขเป้ าหมายการผลิต จะเปลี่ย นแปลงตามออร์เดอร์ท่ี
ได้รบั
ขันที
้ ่ 2 : ปรับเรียบอัตราส่วนการผลิตสินค้าให้มคี วาม
สม่าเสมอ
Shmula. [14] ได้นาเสนอวิธกี ารปรับเรียบอัตราส่วนการผลิต
สินค้าให้มคี วามสม่าเสมอ ตามตัวอย่างรูปที่ 5 มี 2 ขัน้ ตอนดังนี้ คือ

รูปที่ 5 การปรับเรียบส่วนผสมการผลิตสินค้า
แหล่งทีม่ า : The Lean Thinker. [13]
งานวิจยั นี้ได้เสนอวิธกี ารจัดเรียงรวมหลายสินค้าแบบเฮจุงกะ เพื่อ
ลดการเคลือ่ นย้ายในระหว่างการหยิบสินค้า โดยจะทาการศึกษาเฉพาะ
สินค้าอุปโภคบริโภคประเภท ขวดแก้ว ปริมาณ 700 – 1000 มิลลิกรัม
ทีบ่ รรจุในกล่องกระดาษบรรจุ 12 ขวด ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี หญ่ท่สี ุด
ส าหรับงานวิจยั นี้มคี วามยาวแต่ ล ะด้าน กว้างxยาวxสูง : 26x33x28
ซม. โดยแต่ละด้านจะมีความยาวต่างกันไม่เกิน 2 ซม. ตามขนาดสินค้า
ของแต่ละประเภท และเน้นไปที่สนิ ค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มหมุนเวียนช้า
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ละ 1 กล่อง จานวน 5 ชุด รวมทัง้ หมด 25 กล่องต่อกองสินค้า สามารถ
จัดเรียงสินค้าได้ตามรูปที่ 7

ทีเ่ ป็ นยีห่ ้อรองทีม่ อี ตั ราการขายเฉลีย่ 1 กล่องต่อวัน จากการศึกษา
ยอดขายเฉลีย่ เดือน 11/59 สินค้าทีต่ รงกับเงือ่ นไขข้างต้นมีดงั นี้ คือ
ก. ร้านที่ 1 : เต้าเจี้ยว, ซีอ๊วิ ดา, ซอสพริก ,น้ าจิ้มสุก้ี และ ซอส
ปรุงรส
ข. ร้านที่ 2 : เต้าเจีย้ ว,ซีอว๊ิ ดา,ซีอว๊ิ ขาว,ซอสพริก และ น้าปลา
ค. ร้านที่ 3 : เต้าเจี้ย ว,ซีอ๊วิ ดา,ซอสหอยนางรม บ๊ว ยเจี่ย
และจิก๊ โฉ่ว
3. การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1. ขอบเขตและข้อจากัดงานวิ จยั
งานวิจยั นี้ใช้กลุ่มตัวอย่างธุรกิจค้าปลีก จานวน 3 ราย ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดสต็อกสินค้าตามแนวทางทีน่ าเสนอในงานวิจยั โดยมี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมือนกันดังนี้ คือ ขายสินค้ามากกว่า 100 รายการ และมี
พืน้ ทีค่ ลังสินค้าขนาดเล็ก ทีม่ กี ารจัดเรียงสินค้าแบบซ้อนคละกันไม่เป็ น
ระเบียบ สาหรับงานวิจยั นี้มขี อ้ จากัดดังนี้
ก. ร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ มีเพียง 3 ร้านค้าทีอ่ ยู่ในอ.เมือง จ.
ชลบุร ี
ข. ร้านค้าให้ทาการทดลองในช่วง 15-20 วันเท่านัน้
ค. ความสูงของจานวนชัน้ ทีก่ ารวางซ้อนกัน กาหนดไว้ 7 ชัน้
สูงสุด เนื่องจากบางร้านค้าไม่ยอมให้ วางสูงเกินกว่านี้ เพราะพื้นที่คบั
แคบเกิน กว่า จะใช้อุ ป กรณ์ ช่ว ยหยิบ สิน ค้า อาศัย เพีย งความสูง ของ
พนักงานในการหยิบสินค้าเท่านัน้
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3.2 ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน
3.2.1 การกาหนดวิ ธีการจัดเรียงที่ ใช้ในงานวิ จยั
งานวิจยั ได้กาหนดให้ สินค้าชนิดที่ 1-5 ใช้รหัสสินค้า A-E ตาม
ด้วยตัวเลขบอกลาดับการจัดเรียงสินค้า เช่น A1 คือ เต้าเจี้ยวกล่องที่
วางลาดับที่ 1 และทาการกาหนดวิธกี ารจัดเรียงสินค้าไว้ 2 วิธี ดังนี้คอื
ก. การจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 1 เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ในร้านค้าปลีกทัวไป
่
ทีม่ กี ารจัดเรียงสินค้าแบบแยกตามสินค้า มีลกั ษณะเป็ น บล็อก โดยใน
งานวิจยั ได้กาหนดรูปแบบการจัดเรียงเป็ น 2 แถว ซ้อนกัน คือ แถวชิด
กาแพง กับ แถวติดทางเดิน โดยแต่ละแถวจะวาง 2 บล็อก โดยวางแต่
ละบล็อกเป็ นสินค้าชนิดเดียวกัน 5 กล่อง สาหรับแถวชิดกาแพง จะ
วางสินค้าชนิดที่ 5 ซ้อนบล็อกละ 2 กล่อง รวม 2 บล็อก 4 กล่อง และ
แถวติดทางเดินจะวางซ้อนสินค้าชนิดที่ 5 อีก 1 กล่อง โดยทาการ
จัดเรียงสินค้าทัง้ หมด 25 กล่อง สาหรับพื้นทีใ่ ช้วางสินค้า 4 บล็อก
เท่ากับ กว้าง 52 ซม. , ยาว 66 ซม. ใช้พ้นื ทีเ่ ท่ากับ 3,432 ตาราง
เซนติเมตร โดยมีลกั ษณะการจัดเรียงสินค้าเป็ นไปตามรูปที่ 6
ข. การจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 2 เป็ นการจัดเรียงด้วยการวางฐาน 4
กล่ อ ง โดยจะวางแนวสลับกัน ในแต่ ล ะชัน้ เพื่อ ทาให้มคี วามแข็ง แรง
สาหรับพืน้ ทีใ่ ช้งาน เท่ากับ กว้าง 59 ซม. , ยาว 59 ซม. ใช้พน้ื ทีเ่ ท่ากับ
3,481 ตารางเซนติเมตร ในการจัดลาดับการจัดเรียงสินค้า เป็ นการ
จัดเรียงที่ประยุกต์หลักการเฮจุงกะ (Heijunka) ซึ่งงานวิจยั นี้ได้เลือ ก
สินค้าทีม่ อี ตั ราการขายเฉลีย่ 1 วันต่อกล่อง ดังนัน้ อัตราการเบิกสินค้า
ไปจัดเรียงหรือขายยกลัง ของสินค้าทัง้ 5 ชนิดมีอตั ราส่วน A:B:C:D:E
= 1:1:1:1:1 และในแต่ละชุดสินค้าประกอบด้วยสินค้า ABCDE อย่าง

3

2

D3

D5
B5

B4
A5

C4

C3

6-7
C5
D5
E5
A5

B5

รูปทึ่ 7 การจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 2
3.2.2 การศึกษาพฤติ กรรมการเติ มสต็อกสิ นค้าของร้าน
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 3 ร้านค้า พบว่า มีพฤติกรรมการ
เบิกสินค้าในคลังแตกต่างกันดังนี้ คือ
ก. ร้านค้าที่ 1 : ไม่มกี ารกาหนดตาแหน่ งพนักงานจัดเรียง
สินค้า พนักงานทุกคนต้องช่วยกันจัดเรียงสินค้า ตามนโยบายเติมสินค้า
วันละ 1 ครัง้ ตอนปิ ดร้าน เพื่อให้พนักงานทัง้ ร้านเน้นทีก่ ารขาย การ
บริการลูกค้า และป้ องกันสิน ค้าถูกขโมย ลักษณะของชัน้ วางสินค้าที่
หน้าร้าน จึงมีความกว้างกว่าปกติ สามารถจุสนิ ค้าได้มาก สาหรับสินค้า
ทีม่ กี ารซื้อยกลัง จะใช้วธิ กี ารนาสินค้าจากคลังมาขาย
ข. ร้านค้าที่ 2: พนักงานมีหน้าที่ทงั ้ ขายและจัดเรียงสินค้า
นโยบายคือ เมื่อพนักงานว่างจากการขาย จะต้องเติมสินค้าให้เต็มชัน้
วางเสมอ สาหรับสินค้าทีม่ กี ารซื้อยกลัง จะใช้วธิ กี ารนาสินค้าจากคลัง
มาขายเช่นกัน
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ค. ร้านค้าที่ 3 เป็ นร้านทีม่ กี ารกาหนดการเติมสินค้าวันละสอง
รอบ โดยรอบทีเ่ ติมสินค้าจะเป็ นช่วงปิ ดร้าน และช่วงที่ 2 จะดาเนินการ
เมื่อ มีจานวนลูกค้าเข้าร้านน้ อ ย ส าหรับสิน ค้าที่มกี ารซื้อ ยกลัง จะใช้
วิธกี ารนาสินค้าจากคลังมาขายเช่นกัน
3.2.3 การศึกษากิ จกรรมภายในคลังสิ นค้า
สาหรับกิจกรรมภายในคลังสินค้า มีกจิ กรรมประจาวันดังนี้ คือ
ก. กิจกรรมเบิกสินค้าเพือ่ เติมชัน้ วางหน้าร้าน
ข. กิจกรรมเบิกสินค้าเพือ่ การขายยกลัง
ค. กิจกรรมเคลือ่ นย้ายสินค้า เพือ่ หยิบสินค้าทีต่ อ้ งการ
ง. กิจกรรมเคลียร์พ้นื ทีเ่ พื่อรอวางสินค้าใหม่ ทส่ี งซื
ั ่ ้อไป โดย
หลักการเคลียร์พน้ื ที่ คือ จะเคลียร์พน้ื ทีใ่ ห้ว่างพร้อมลงสินค้า โดยสินค้า
ทีเ่ หลือจะไปวางกองสุมทีจ่ ุดใดจุดหนึ่ง หรือ วางซ้อนสินค้าอื่นชัวคราว
่
รอจนสินค้ามาใหม่มาส่ง จึงค่อยเคลือ่ นย้ายไปวางในกองของสินค้าชนิด
นัน้ แต่บ่อยครัง้ พนักงานก็ละเลยทีจ่ ะเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังกองสินค้า
เดียวกัน แต่จะใช้วธิ กี ารเลือกหยิบสินค้าทีอ่ ยู่นอกกองสินค้าไปจัดเรียง
ชัน้ วางก่อนหยิบจากกองสินค้าใหม่
จ. กิจกรรมตรวจนับสต็อ กประจาวัน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้
ตัดสินใจในการสังซื
่ ้อสินค้าเพิม่ เติม เนื่องจากร้านค้ามีคลังขนาดเล็ก
การสังซื
่ ้อสินค้าจะสังตามปริ
่
มาณขัน้ ต่าทีซ่ พั พลายเออร์กาหนดในราคา
ทีต่ กลงกัน สาหรับสินค้าทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั จะมีปริมาณขัน้ ต่า เท่ากับ
5 กล่อง และเมือ่ สินค้าเหลือ 1-2 กล่อง ร้านค้าจะสังสิ
่ นค้าพร้อมกันหาก
เป็ นซัพพลายเออร์รายเดียวกัน สาหรับระยะเวลาการส่งสินค้าของซัพ
พลายเออร์จะอยู่ในช่วง 1-6 ชัวโมง
่
เนื่องจากเป็ นซัพพลายเออร์ใน
พืน้ ที่
3.2.4 การออกแบบการทดลอง และการวัดผลลัพธ์
สาหรับการทดลอง เนื่องด้วยมีขอ้ จากัดจากเวลาทีร่ า้ นค้ากาหนด
ไม่เกิน 20 วัน ทาให้มกี ารกาหนดการทดลองดังนี้
ก. กาหนดให้ทุกร้านค้าที่เป็ น กลุ่มทดลอง มีการจัดเรียงทัง้
แบบวิธที ่ี 1 และ วิธที ่ี 2 เป็ นตามทีร่ ะบุในหัวข้อ 3.2.1
ข. ก าหนดให้ท าการทดลองเก็บ ข้อ มูล การจัด เรีย งวิธีท่ี1
จานวน 1รอบ และการจัดเรียงวิธที ่ี 2 จานวน 3 รอบ
ค. วิธกี ารเก็บข้อมูล จะใช้การบันทึก รายละเอียดดังนี้ คือ
 วัน ที่ ลาดับที่ของคาสังงาน
่
กิจกรรมที่ดาเนิน การ
จานวนครัง้ ของการเคลือ่ นย้าย
 กิจกรรมทีด่ าเนินการ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ
เติมสินค้า ขายยกลัง เคลียร์พ้นื ที่ โดยแต่ล ะกิจกรรมจะต้องบันทึก
จานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลื่อนย้าย
 ในแต่ล ะรอบของการทดลอง จะไม่นาปริมาณสต็อ ก
สิน ค้าเก่า มารวมกับสิน ค้าที่เพิ่งสังมาใหม่
่
โดยการทดลองจะคิดบน
พื้นฐาน 25 กล่องเท่านัน้ ยกเว้นปริมาณสต็อกสินค้าทีเ่ หลือมีถงึ 5
กล่อง ก็จะสามารถนามาทดลองได้โดยไม่ต้องสังซื
่ ้อสินค้า หากไม่ถึง
จานวน 5 กล่อง ให้จดั เก็บไว้ก่อน จนกว่าจะทาการทดลองเสร็จสิ้น จึง
ค่อยนาออกมาขาย
 ในแต่ ล ะรอบของการทดลอง ไม่ ไ ด้ค วบคุมวัน ที่ ให้
ตรงกัน แต่การเริม่ ต้นทดลอง เริม่ เมือ่ ชุดทดลองมีสนิ ค้าครบ 5 ประเภท

อย่างละ 5 กล่อง รวม 25 กล่อง และเสร็จสิ้นการทดลองแต่ละรอบ เมือ่
มีคาสังให้
่ เคลียร์พน้ื ทีเ่ พือ่ รอวางสินค้าใหม่
ง. การวัดผลลัพธ์ จะวัดผลในประเด็นเดียว คือ จานวนสินค้า
ทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายตามปริมาณของชุดทดลอง ทีก่ าหนดไว้ ชุดละ 25
กล่อง
4. ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการดาเนินการทดลองการจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 1 จานวน 1 รอบ
และการจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 2 จานวน 3 รอบ มีผลการทดลองดังนี้ คือ
4.1 จานวนครัง้ ของการเคลื่อนย้ายสิ นค้าตามการจัดเรียงวิ ธีที่ 1
จากตารางที่ 1 เป็ นผลการทดลองทัง้ 3 ร้านค้า จานวน 1 รอบ
พบว่า
 ร้านค้าที่ 1 มีจานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้าย 34 ครัง้
 ร้านค้าที่ 2 มีจานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้าย 47 ครัง้
 ร้านค้าที่ 3 มีจานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้าย 43 ครัง้
ทาให้จานวนครัง้ ของการเคลื่อนย้ายสินค้า เฉลี่ยทัง้ 3 ร้านค้า
เท่ากับ 41.33 หรือ ประมาณ 41 ครัง้ ต่อกองสินค้า
ตารางที่ 1 จานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายแยกตามวัตถุประสงค์
ทีเ่ ป็ นผลมาจากการจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 1
ร้านค้า

เติม
สินค้า

ขาย
ยกลัง

เคลื่อนย้าย
เพื่อหยิบ
สินค้า

เคลียร์
พืน้ ที่

รวม

1

19

3

8

4

34

2

17

2

22

6

47

3

22

0

18

3

43

ค่าเฉลีย่

41.33

4.2 จานวนครัง้ ของการเคลื่อนย้ายสิ นค้าตามการจัดเรียงวิ ธีที่ 2
จากตารางที่ 2 เป็ นผลการทดลองทัง้ 3 ร้านค้า จานวน 3 รอบ
พบว่า
 ร้านค้าที่ 1 มีจานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายเฉลีย่ 29.33 ครัง้
 ร้านค้าที่ 2 มีจานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายเฉลีย่ 31.33 ครัง้
 ร้านค้าที่ 3 มีจานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายเฉลีย่ 29.33 ครัง้
ทาให้จานวนครัง้ ของการเคลื่อนย้ายสินค้า เฉลี่ยทัง้ 3 ร้านค้า
เท่ากับ 30 ครัง้ ต่อกองสินค้า
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ตารางที่ 2 จานวนสินค้าทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายแยกตามวัตถุประสงค์ ทีเ่ ป็ น
ผลมาจากการจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 2
ร้านค้า

เติม
สินค้า

ขาย
ยกลัง

1
2
3

18.33
16.33
17.00

2.00
3.67
3.33

เคลื่อนย้าย
เพื่อหยิบ
สินค้า
4.33
6.33
4.33

[3]

[4]

เคลียร์
พืน้ ที่

รวม

4.67
5.00
4.67
ค่าเฉลีย่

29.33
31.33
29.33
30.00

[5]

[6]
[7]

5. สรุป
งานวิจยั ครัง้ นี้ ได้นาเสนอแนวทางการจัดเรียงสินค้ารวมหลาย
ชนิดสินค้าในกองเดียวกัน โดยประยุกต์ใช้หลักการเฮจุงกะ เพื่อลดการ
เคลื่อนย้ายในระหว่างการหยิบสินค้า โดยจากการทดลองการจัดเรียง
สินค้าวิธที ่ี 1 ซึ่งเป็ นวิธกี ารทีร่ ้านค้าโชห่วยนิยมใช้จดั เรียงสินค้า มี
ค่าเฉลีย่ จานวนการเคลื่อนย้ายสินค้า เท่ากับ 41 ครัง้ มีขอ้ สังเกตว่า
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อจานวนครัง้ การเคลือ่ นย้ายสินค้า คือ
ก. ถ้าสินค้าทีซ่ ้อนทับอยู่ด้านบนเป็ นสินค้าที่ไม่มกี ารเบิกไป
จัดเรียง จะทาให้มกี ารเคลือ่ นย้ายมาก
ข. ถ้าอัตราการเบิกไปจัดเรียงของสินค้าที่อยู่ด้านในสูงกว่า
สินค้าทีว่ างด้านนอก ก็จะทาให้พนักงานต้องเคลื่อนย้ายสินค้าทีอ่ ยู่ดา้ น
นอกออกมาเพือ่ เอื้อมไปหยิบสินค้าทีอ่ ยู่ดา้ นในได้
ค. การเบิก สิน ค้า เพื่ อ การจัด เรีย ง หากท าการเบิก สิน ค้า
พร้อมๆกันทุกสินค้า จานวนการเคลือ่ นย้ายสินค้าก็จะลดน้อยลง
ส าหรับ ผลการศึก ษาการจัด เรีย งสิน ค้า วิธีท่ี 2 ที่ม ีก าร
ประยุ กต์ใช้หลักการเฮจุงกะ พบว่า มีค่ าเฉลี่ยจานวนการเคลื่อนย้าย
สินค้า เท่ากับ 30 ครัง้ สามารถลดจานวนการเคลื่อนย้ายสิน ค้าลงได้
26.82% เมือ่ เทียบกับการจัดเรียงสินค้าวิธที ่ี 1 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ เนื่องจาก
การจัดเรียงแบบเฮจุงกะทีเ่ น้นการจัดเรียงสินค้าแบบผสมในอัตราส่วนที่
สอดคล้องกับอัตราความต้องการของลูกค้า ทาให้สนิ ค้ากระจายตัวตาม
ปริมาณความต้องการของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อจากัดงานวิจยั
ทีท่ าการทดลองของวิธกี ารจัดเรียงวิธที ่ี 1 เพียง 1 รอบ อาจมีผลทาให้
จานวนการเคลือ่ นย้ายสินค้าทีใ่ ช้เปรียบเทียบกัน อาจมีการคาดเคลื่อน
ได้
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บทคัดย่อ
การศึกษางานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัย ได้แก่ ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค ปั จจัยความไว้วางใจ และ
ปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้า กิ๊ฟ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเ คชันอินสตาแกรม ของผู้บ ริโ ภคระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แ ก่
ผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ คยทาการซื้อสินค้า
กิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ด้ ว ยสู ต รของ W.G. Cochran ได้ ข นาดตัว อย่ า งจ านวน 384 คน โดยสุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น และเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก รวม
จานวนทัง้ สิน้ 400 คน วิธดี าเนินการวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา (ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุ มาน (การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค ด้าน
ความสะดวก ปั จจัยความไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร และปั จจัย
ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านคุณ ภาพความปลอดภัย ของ
ข้อมูล และด้านการบอกต่อ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่าน
ทางแอปพลิเ คชัน อิน สตาแกรม ของผู้บ ริโ ภคระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ 70.3
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: อินสตาแกรม, การบอกต่อ, การตัดสินใจซือ้

(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) บทนา
ธุรกิจร้านค้าออนไลน์เป็ นธุรกิจต้องใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็ นเครื่องมือ
หลักในการดาเนินธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน [1] โดยสินค้า
กิฟ๊ ช็อป อาทิเช่น พวงกุญแจ ตุ๊กตา ของเล่น ของสะสม อุปกรณ์เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ตกแต่งบ้าน รวมไปถึงของใช้ในชีวิตประจาวัน ได้รบั ความนิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ในกลุ่มผู้บริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษา ซึ่งมีการใช้งานแอปพลิเคชันอินสตาแกรมกันเป็ นจานวนมาก [2] โดยเป็ นช่องทางสาคัญทีถ่ ูกใช้
เป็ นเครื่องมือทางการตลาดของร้านค้าทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อทา
การค้าขายสินค้า หรือเป็ นช่องทางใน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ
แบรนด์ [3] ด้วยเหตุน้ที าให้ผบู้ ริโภคสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าทีต่ รงกับความ
ต้องการ และตัดสินใจซือ้ สินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว [4]
สิน ค้ า กิ๊ฟ ช็อ ปโดยทัวไปมี
่
ร าคาที่ไ ม่ สู ง มากนั ก อีก ทัง้ ยัง มีค วาม
หลากหลายทางผลิตภัณฑ์ ทัง้ ทางด้านชนิดของสินค้า รูปร่างลักษณะ และ
ประเภทการใช้งาน เป็ นต้น ซึง่ เหมาะสมสาหรับกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคระดับชัน้
มัธยมศึกษา โดยร้านขายสินค้ากิ๊ฟช็อปบนแอปพลิเคชันอินสตาแกรมยอด
นิยม ได้แก่ ร้าน N.order Sanriominishop Shakeshekk_Giftshop และ
W_Shopp เป็ นต้น รวมถึงยังมีรา้ นค้ารายอื่นๆ จานวนมากกว่า 100 ร้านค้า
ทีข่ ายสินค้ากิฟ๊ ช็อปบนแอปพลิเคชันอินสตาแกรมเป็ นหลัก อีกทัง้ ยังมีรา้ นค้า
รายใหม่ทเ่ี พิม่ เข้ามามากขึน้ ทุกวัน ส่งผลให้รา้ นค้าแต่ละร้านมีการแข่งขันทาง
การตลาดกันเป็ นอย่างมาก เพื่อทาการชักจูงให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าของ
ร้านตนให้ได้มากทีส่ ุด [5] โดยเมื่อคานึงถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
แบบดัง้ เดิม ทีเ่ น้นการให้ความสาคัญกับมุมมองของผูผ้ ลิตเป็ นหลัก [6] แต่เมื่อ
สินค้ากิฟ๊ ช็อปทีร่ า้ นค้าแต่ละร้านได้เสนอขายมีความเหมือนกัน การตัง้ ราคา
ขายไม่แตกต่างกันมากนัก ช่องทางการจัดจาหน่ ายเดียวกัน และมีวิธกี าร
ส่งเสริมการตลาดที่คล้ายคลึงกัน จึงต้องคานึงถึงแนวคิดทางการตลาดแบบ

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
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1.3) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ใหม่ทเ่ี รียกว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค ทีเ่ น้น
การให้ความสาคัญกับมุมมองของผู้บริโภคเป็ นหลัก [7] อย่างไรก็ตาม การ
เลือกซือ้ สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ผูบ้ ริโภคไม่สามารถสัมผัส
สินค้าจริงได้ เพียงแต่ได้รบั ข้อมูลของสินค้าจากทีท่ างร้านค้าได้แจ้งไว้บนแอปพลิเคชัน เท่านัน้ อีกทัง้ การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตใน
ปั จจุบ ัน ยัง คงมีความเสี่ยงจากการถูก ฉ้ อโกง และการถูก ละเมิด สิทธิส่ ว น
บุคคล รวมไปถึงการขาดบริการทีด่ ีทงั ้ ในเรื่องการตอบสนองทีร่ วดเร็ว การ
ขาดความไว้วางใจ ซึง่ ทาให้ผบู้ ริโภคยังขาดความเชื่อมัน่ เกิดความลังเล หรือ
หลีก เลี่ย งที่จะซื้อ สิน ค้ า ผ่า นทางอิน เทอร์เ น็ ต อีก ทัง้ ยัง คงกัง วลเกี่ย วกับ
คุณภาพของข้อมูลทีใ่ ห้บริการและการรักษาความปลอดภัย จึงจาเป็ นต้องมี
การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีเ กี่ย วกับ ลัก ษณะของธุ ร กิจ ผ่ า นสื่อ สัง คม
ออนไลน์ เนื่องจากการขายสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั การ
ยอมรับของบรรดาผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านค้าเท่านัน้ แต่ยงั คงรวมถึงความเชื่อมัน่
ของบรรดาผูบ้ ริโภคอีกด้วย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องพิจารณาว่า กลยุทธ์
และเทคโนโลยีต่างๆ ทางสังคมนัน้ จะส่งผลต่อธุรกิจของตนอย่างไร [8] อีกทัง้
ยังคงต้องคานึงแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความไว้วางใจ (Trust) ซึง่ การสร้าง
ความไว้วางใจ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้ท่ดี าเนินธุรกิจกับ
ลูกค้า ทาให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการได้ประสบความสาเร็จ ช่วยให้
สามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีทแ่ี นบแน่นและยังยื
่ นเกิดขึน้ กับลูกค้า [9] โดย
ปั จจัย เหล่ านี้ จะทาให้ผู้บ ริโ ภคมีทศั นคติท่ดี ีต่อการเลือกซื้อสินค้า ผ่า นทาง
ช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้การตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภค สามารถบรรลุผลสาเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ [10]
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเน้นการศึกษาปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค ปั จจัยความไว้วางใจ และปั จจัยลักษณะ
ของธุ ร กิจ ผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ เพื่อ เป็ น แนวทางให้ผู้ป ระกอบธุ ร กิจ ที่
เกี่ยวข้องและผูท้ ่สี นใจ ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค โดย
สามารถนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพ และวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคต่อไป
1.1) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
(Marketing Mix from Consumer's Perspectives) ปั จจัยความไว้วางใจ
(Trust) และปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Characteristics
of Social Commerce) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทาง
แอปพลิ เ คชัน อิน สตาแกรม ของผู้ บ ริโ ภคระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.2) สมมติ ฐาน
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของ
ผูบ้ ริโภค (Marketing Mix from Consumer's Perspectives) ด้านต่างๆ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยความไว้วางใจ (Trust) ด้านต่างๆ มีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม
สมมติฐ านที่ 3 ปั จจัย ลัก ษณะของธุร กิจผ่า นสื่อสัง คมออนไลน์
(Characteristics of Social Commerce) ด้านต่างๆ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม

ตัวแปรอิ สระ
ปั จจัยส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของผู้บริ โภค
- ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค
- ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
- ด้านความสะดวก
- ด้านการสื่อสาร
ปั จจัยความไว้วางใจ
- ด้านการสื่อสาร
- ด้านการเอาใจใส่

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ากิ๊ ฟช็อป
ผ่านทาง
แอปพลิ เคชัน
อิ นสตาแกรม

ปั จจัยลักษณะของธุรกิ จ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- ด้านชื่อเสียง
- ด้านคุณภาพของข้อมูล
- ด้านความปลอดภัย
- ด้านการบอกต่อ

2) การทบทวนวรรณกรรม
2.1) แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริ โภค
แนวคิด เรื่อ งทฤษฎีแ ละส่ ว นประสมทางการตลาดในมุม มองของ
ผูบ้ ริโภค โดย Lauterborn [7] ได้เผยแพร่แนวคิดดังกล่าว โดยอธิบายว่า กล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแบบดัง้ เดิม เป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ ได้
กลายเป็ นอดีตไปเสียแล้ว แต่ในปั จจุบนั การทีบ่ ริษทั ต่างๆ จะสามารถดาเนิน
ธุรกิจต่อไปได้หรือไม่นนั ้ จาเป็ นต้องพิจารณาการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งต้องหัน
มามองในอีกแง่มมุ หนึ่ง คือ มุมมองของผูบ้ ริโภค ได้แก่ 1) ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค โดยการทีจ่ ะผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมากเพื่อให้สนิ ค้านัน้
สามารถขายได้ ผูผ้ ลิตควรผลิตสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการมากกว่า โดยสินค้าทีผ่ ลิต
ออกมานัน้ ควรจะเป็ นสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคจะซือ้ เพื่อใช้แก้ปัญหาการอยู่รอดของ
พวกเขา 2) ต้นทุนของผูบ้ ริโภค โดยการตัง้ ราคาขายสินค้า ต้องพิจารณาถึง
ต้นทุนของผู้บริโภคทีต่ ้องจ่ายออกไป เพื่อให้ได้มาถึงสินค้าที่ตรงตามความ
ต้อ งการ ซึ่ง การตัง้ ราคาขายสิน ค้ า นั น้ ต้ อ งค านวณถึง ค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่
ผูบ้ ริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนทีจ่ ะจ่ายเงินซื้อ ด้วย 3) ความสะดวก โดยคานึง
ว่าจะสามารถเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภคในการซื้อสินค้าและบริการได้
อย่างไร เนื่องจากปั จจุบนั นี้ ผูบ้ ริโภคจะเป็ นผูต้ ดั สินใจเองว่าจะเลือกซื้อสินค้า
ที่ไหน ซื้อจานวนมากเท่าไร และซื้อเวลาใด และ 4) การสื่อสาร โดยต้อง
คานึงถึง ว่า ทัง้ สื่อและสารใดที่ผู้บริโ ภคจะรับฟั ง ซึ่งปั จจุบ ัน ผู้บริโ ภคเป็ น ผู้
เลือกที่จ ะฟั ง และไม่ฟั ง หรือ เลือ กที่จะเชื่อ และไม่เ ชื่อ ดัง นัน้ การส่ ง เสริม
การตลาดจึง ควรหัน มาให้ค วามส าคัญ ในเรื่องการสื่อสาร โดยเน้ น การให้
ความสาคัญในการสร้างเรื่องราวและความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภค
เลือกทีจ่ ะรับฟั งมากกว่า
2.2) แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ
แนวคิดเรื่องความไว้วางใจ โดย Stern [17] ได้กล่าวไว้ว่า ความ
ไว้วางใจ คือ พืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่อสารในการให้บริการ
แก่ ลู ก ค้ า โดยองค์ ก รจ าเป็ นต้ อ งเรี ย นรู้ ท ฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด
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ความคุน้ เคยเพื่อครองใจลูกค้า ได้แก่ 1) การสื่อสาร โดยพนักงานควรสื่อสาร
กับลูกค้า ด้วยความเปิ ดเผย จริงใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้า 2)
ความใส่ ใ จและการให้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยความเอื้ออาทร ความอบอุ่ น และ
ความรู้สกึ ปกป้ อง ซึ่งมีผลทาให้ลูกค้ารู้สกึ ดี 3) การให้ขอ้ ผูกมัด โดยองค์กร
ควรจะยอมเสียผลประโยชน์เพื่อคงไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า 4) การให้
ความสะดวกสบาย โดยการเอาใจใส่ลูกค้า ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่จะประเมินความ
สะดวกสบายจากการบริการทีด่ ขี ององค์กร และ 5) การแก้ไขสถานการณ์
ขัดแย้งและการให้ความไว้วางใจ โดยองค์กรควรจะแสดงความรับผิดชอบเมื่อ
ลูกค้าพบสิง่ ใดทีส่ งสัย หรือไม่ชอบใจในสินค้าและบริการ ทีล่ ูกค้าคิดว่าตนจะ
เสียเปรียบ
2.3) แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ยวกับลักษณะของธุรกิ จผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
ธุ ร กิ จ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ คื อ รู ป แบบใหม่ ข องการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทีไ่ ด้รบั แรงผลักดันจากสื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุ นให้เกิดการ
ซื้อ ขายผลิต ภัณ ฑ์แ ละการบริก ารต่ า งๆ ซึ่ ง มัก จะประสานงานผ่ า นทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม [8] โดย
Linda [18] ได้กล่ าวว่า คุณ ภาพของข้อมูล การสื่อสาร และการบอกต่ อ
สามารถทาให้ธรุ กิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิง่ ทีน่ ่ าเชื่อถือได้ โดยผูบ้ ริโภค
มัก จะพิจารณาบทวิจารณ์ ต่ า งๆ ในการทาการตัด สิน ใจซื้อสิน ค้า ผ่า นทาง
ออนไลน์ ดังนัน้ คุณภาพของข้อมูล การสื่อสาร และการบอกต่อ จึงมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการสร้างความเชื่อมันให้
่
เกิด ขึ้น กับ ผู้บ ริโ ภค เป็ น ปั จจัย ที่ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของธุร กิจ ผ่า นสื่อสัง คม
ออนไลน์ รวมถึง ชื่อเสียง ขนาด การควบคุมความปลอดภัย และความเป็ นไป
ได้ทางเศรษฐกิจ [19] นอกจากนี้ การควบคุมความปลอดภัย และราคา ยังจัด
ว่าเป็ นคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ [20] อีกทัง้ ความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมันของธุ
่
รกิจผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2.4) แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคเกิดขึน้ จากปั จจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การ
รับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ
และตระหนักว่ามีสนิ ค้าให้เลือกมากมาย โดยเป็ นกิจกรรมทีม่ ผี บู้ ริโภคเข้ามา
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลทีม่ อี ยู่ หรือข้อมูลทีฝ่ ่ ายผูผ้ ลิตให้มา และสุดท้ายคือ
การประเมินค่าของทางเลือกเหล่านัน้ [21] โดยกระบวนการในการเลือกซื้อ
สินค้าจากทางเลือก จะมีตงั ้ แต่สองทางเลือกขึน้ ไป ซึ่งผูบ้ ริโภคจะพิจารณาใน
ส่ว นที่เ กี่ย วข้องกับ กระบวนการตัด สินใจ ทัง้ ด้า นจิต ใจและพฤติกรรมทาง
กายภาพ โดยการซื้อเป็ นกิจกรรมทัง้ ทางด้านจิต ใจและกายภาพที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ ทัง้ สองกิจกรรมนี้ทาให้เกิดการซือ้ และเกิดพฤติกรรม
การซือ้ ตามบุคคลอื่น [22] ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก
และเปรียบเทีย บสิ่งที่ต้องการจากทางเลือกต่า งๆ โดยนามาพิจารณาด้ว ย
เหตุผล เพื่อให้ได้สงิ่ ทีจ่ ะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ [23]

มาตรฐาน) และสถิตเิ ชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั การวิเคราะห์ปัจจัย และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ)

4) ผลการวิ จยั
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง คิด เป็ น ร้อ ยละ 91.0
รองลงมาคื อ เพศชาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.0 โดยศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั น้
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 49.0
ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความคิดเห็นของข้อมูล ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป
ระดับ
ปั จจัย
S.D.
ความ
x
คิ ดเห็น
ภาพรวมของปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดใน
4.46
0.714 มากที่สุด
มุมมองของผู้บริ โภค
ด้านความต้องการของ
4.51
0.677
มากทีส่ ุด
ผูบ้ ริโภค
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
4.37
0.751
มากทีส่ ุด
ด้านความสะดวก
4.54
0.686
มากทีส่ ุด
ด้านการสื่อสาร
4.43
0.739
มากทีส่ ุด
ภาพรวมของปั จจัยความ
4.55
0.664 มากที่สุด
ไว้วางใจ
ด้านการสื่อสาร
4.59
0.631
มากทีส่ ุด
ด้านการเอาใจใส่
4.50
0.697
มากทีส่ ุด
ภาพรวมของปั จจัย
ลักษณะของธุรกิ จผ่านสื่อ
4.50
0.709 มากที่สุด
สังคมออนไลน์
ด้านชื่อเสียง
4.44
0.742
มากทีส่ ุด
ด้านคุณภาพของข้อมูล
4.57
0.655
มากทีส่ ุด
ด้านความปลอดภัย
4.56
0.677
มากทีส่ ุด
ด้านการบอกต่อ
4.42
0.763
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริโภค มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณา
รายด้าน โดยเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้แ ก่ ด้านความ
สะดวก ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านการสื่อสาร และ ด้านต้นทุนของ
ผูบ้ ริโภค
ปั จจัยความไว้วางใจ มีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านการสื่อสาร และ ด้านการเอาใจใส่
ปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีระดับความคิดเห็น
ต่อปั จจัยอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และเมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านความปลอดภัย
ด้านชื่อเสียง และ ด้านการบอกต่อ

3) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยทาการซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชัน
อินสตาแกรม กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ W.G. Cochran ได้
ขนาดตัวอย่างจานวน 384 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น
และเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก รวมจานวนทัง้ สิน้ 400 คน
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา (ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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4.1) การทดสอบสมมติ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทฺธิ ์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า
4.1.1) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค ด้าน
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค และด้านการความสะดวก
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแก
รม ของผู้บ ริโ ภคระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ 57.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบ คือ Ý = 4.617+
0.073* ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค + 0.175* ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค +
0.194* ด้านความสะดวก และคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.155* ด้านความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค + 0.372* ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค + 0.412* ด้านความ
สะดวก
4.1.2) ปั จจัยความไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของ
ผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
ความสัมพันธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ 64.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ซึง่ สามารถพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบ คือ Ý = 4.617 + 0.304* ด้าน
การเอาใจใส่ในการสื่อสาร และคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.645* ด้านการเอา
ใจใส่ในการสื่อสาร
4.1.3) ปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านชื่อเสียง
ด้านคุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล และด้านการบอกต่อ มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผูบ้ ริโภค
ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
ความสัมพันธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ 66.0 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ซึ่งสามารถพยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบ คือ Ý = 4.617+ 0.070* ด้าน
ชื่อเสียง + 0.281* ด้านคุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล + 0.113* ด้านการ
บอกต่อ และคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.148* ด้านชื่อเสียง + 0.597* ด้าน
คุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล + 0.239* ด้านการบอกต่อ

ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิท ธิ ์การ
ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค
ด้านความสะดวก ปั จจัยความไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร และ
ปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านคุณภาพความปลอดภัย
ของข้อมูล และด้านการบอกต่อ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป
ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์พหุคูณ (r) ร้อยละ 70.3
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์ ในรูปแบบของ
คะแนนดิบ คือ Ý = 4.617 + 0.069* ด้านความสะดวก + 0.162* ด้านการเอา
ใจใส่ในการสื่อสาร + 0.150* ด้านคุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล + 0.044*
ด้านการบอกต่อ และคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.147* ด้านความสะดวก +
0.343* ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร + 0.318* ด้านคุณภาพความปลอดภัย
ของข้อมูล + 0.094* ด้านการบอกต่อ

5) สรุปผลการวิ จยั
5.1) ผลการศึก ษาปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดในมุม มองของ
ผูบ้ ริโภค ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชัน
อินสตาแกรมของผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้านความสะดวก มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอป
พลิเคชันอินสตาแกรม
5.2) ผลการศึกษาปั จจัยความไว้วางใจ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของผูบ้ ริโภคระดับชัน้
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม
5.3) ผลการศึกษาปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์
พบว่า ด้านคุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล และด้านการบอกต่อ มีอทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอป-พลิเคชันอินสตาแกรม

6) อภิ ปรายผลการวิ จยั

ตารางที่ 2: แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทฺธิ ์การถดถอยเชิงพหุของปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม

ปั จจัย

การตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ากิ๊ ฟช็อป
b

4.617

t

ค่าคงที่
274.123
ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของผู้บริ โภค
- ด้านความสะดวก
0.147
0.069
3.721
ความไว้วางใจ
- ด้านการเอาใจใส่ในการ
0.343
0.162
6.298
สื่อสาร
ลักษะของธุรกิ จผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
- ด้านคุณภาพความ
0.318
0.150
6.197
ปลอดภัยของข้อมูล
- ด้านการบอกต่อ
0.094
0.044
2.312
R = 0.703* R Square = 0.494, Adjust R Square = 0.489
Std. Error of Estimate = 0.337, F = 96.383
* นัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05

6.1) จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ ริโภค (Marketing Mix from Consumer's Perspectives) ด้าน
ความสะดวก (Convenience) มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่าน
ทางแอปพลิเ คชัน อิน สตาแกรม ของผู้บ ริโ ภคระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวก ทีค่ านึงถึงการเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภค
ในการซือ้ สินค้าและบริการ เนื่องจาก ปั จจุบนั นี้ผบู้ ริโภคจะเป็ นผูต้ ดั สินใจเอง
ว่ า จะเลือกซื้อ สิน ค้า ที่ไหน ซื้อจานวนมากเท่า ไร และซื้อเวลาใด [7] โดย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมฐิพรรณ (2555) [12] พบว่า กลยุทธ์ด้านการจัด
จาหน่ า ย สอดคล้ องกับ การขายสิน ค้า ผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ ที่ทาได้ง่า ย
สะดวกรวดเร็วในการแบ่งปั น และสามารถตอบโต้ขอ้ ความกับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บ ริโภค ด้า น
ความต้องการของผูบ้ ริโภค (Consumer) ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (Cost) และ
ด้านการสื่อสาร (Communication) พบว่าไม่ม ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ จิรทีปต์ (2556) [11] พบว่า ปั จจัยด้านต้นทุน ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือก
ซือ้ สินค้า แต่พบว่าขัดแย้งกับงานวิจยั ของ วิภาวรรณ (2558) [3] พบว่า ปั จจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก สินค้า
กิฟ๊ ช็อปทีร่ า้ นค้าแต่ละร้านได้เสนอขายบนแอปพลิเคชันอินสตาแกรมมีความ

Pvalue
0.000*

0.000*
0.000*

0.000*
0.021*
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เหมือนกัน การตัง้ ราคาขายสิน ค้า ไม่แ ตกต่ า งกันมากนั ก รวมถึง มีวิธีก าร
สื่อสาร หรือวิธกี ารส่งเสริมการตลาดทีค่ ล้ายคลึงกันเช่นเดียวกันอีกด้วย
6.2) จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยความไว้วางใจ (Trust) ด้านการ
เอาใจใส่ในการสื่อสาร (Caring Communication) มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิน ค้า กิ๊ฟ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเ คชันอินสตาแกรม ของผู้บ ริโ ภคระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้องตามหลักแนวคิดเรื่องความ
ไว้วางใจ [17] โดยความไว้วางใจ ประกอบด้วย การสื่อสาร และการเอาใจใส่
ซึ่ง เป็ น คุ ณ สมบัติของความสัม พัน ธ์ใ กล้ชิด ที่ป ระกอบด้ว ยความเอื้ออาทร
ความอบอุ่น และความรูส้ กึ ปกป้ อง ซึ่งมีผลทาให้ลูกค้ารูส้ กึ ดี โดยสอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ วิภาวรรณ (2558) [3] พบว่ า ปั จจัย ด้า นความไว้ว างใจมี
อิท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นสั ง คมออนไลน์ (อิ น สตาแกรม)
สอดคล้องต่อเนื่องกับงานวิจยั ของ พิศุทธิ ์ (2557) [13] พบว่า ความไว้วางใจ
และลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการบอกต่อ ส่งผลต่อความความ
ตัง้ ใจซื้อสิน ค้า ผ่า นสื่อสัง คมออนไลน์ อีก ทัง้ ยัง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
Mohmed และคณะ (2013) [14] พบว่า ปั จจัยความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์
กับความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ สินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญ โดยความไว้วางใจเป็ น
ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด
6.3) จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Characteristics of Social Commerce) ด้า นคุณภาพความ
ปลอดภัยของข้อมูล (Safety Information Quality) และด้านการบอกต่อ
(Word-of-Mouth Referrals) มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่าน
ทางแอปพลิเ คชัน อิน สตาแกรม ของผู้บ ริโ ภคระดับ ชัน้ มัธยมศึก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามหลัก แนวคิดลักษณะของธุร กิจผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ [18] โดยมีปัจจัยต่างๆ มากมาย อาทิเช่น คุณภาพของข้อมูล
และการบอกต่อ ทีส่ ามารถทาให้ธรุ กิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิง่ ทีน่ ่าเชือ่ ถือ
ได้ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัย ยังจัดว่า เป็ น คุณสมบัติท่สี าคัญ ของ
ธุ ร กิ จ ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ จ ากมุ ม มองของผู้ บ ริโ ภคเช่ น กัน [20] โดย
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ ธนพงศ์ (2558) [15] พบว่ า ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จ ได้แ ก่ ปั จจัย การบอกต่ อ การจัด อัน ดับ และการวิจารณ์ สิน ค้า
คุณภาพของข้อมูล และปั จจัยคุณภาพของการบริการ ด้านความไว้วางใจ และ
ด้านความปลอดภัย สอดคล้องต่อเนื่องกับงานวิจยั ของ Duan & Whinston
(2008) [16] พบว่า การตลาดแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต เป็ นการสร้าง
รายได้อย่ างยังยื
่ น สาหรับการค้าปลีก ส่วนปั จจัยลักษณะของธุร กิจผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ด้านชื่อเสียง (Reputation) พบว่าไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผูบ้ ริโภคระดับชัน้
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิศุทธิ ์
(2557) [13] พบว่ า ชื่อเสีย ง ไม่ส่ ง ผลต่ อความตัง้ ใจซื้อสิน ค้า ผ่านสื่อสัง คม
ออนไลน์

ผู้บ ริโภคควรจะได้ร บั เป็ น อัน ดับแรก ซึ่ง ผู้ขายควรมีม าตรการรัก ษาความ
ปลอดภัยต่อการซือ้ สินค้า โดยมีการให้ขอ้ มูลเบื้องต้นของผูข้ าย เพื่อให้ลูกค้า
สามารถตรวจสอบได้ว่าผูข้ ายมีตวั จนอยู่จริง อีกทัง้ จาเป็ นต้องป้ องกันข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และไม่นาหลักฐานการทาธุรกรรมทางการ
เงินของลูกค้าไปเผยแพร่อย่างเด็ดขาด
7.1.2) จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม รองลงมาคือปั จจัยความ
ไว้วางใจ (Trust) ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร (Caring Communication)
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริโภค (Marketing Mix from
Consumer's Perspectives) ด้านความสะดวก (Convenience) และปั จจัย
ลั ก ษ ะ ข อ ง ธุ ร กิ จ ผ่ า น สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ( Characteristics of Social
Commerce) ด้านการบอกต่อ (Word-of-Mouth Referrals) ตามลาดับ ดังนัน้
ผู้ป ระกอบธุร กิจ ที่เกี่ย วข้อง ต้องสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสิน ค้า และ
บริการได้เป็ นอย่างดี สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ทุกเมื่อ โดยต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลักสาคัญ หากสินค้าทีล่ ูกค้าสังซื
่ ้อหมด
ควรแจ้งให้ลู กค้าทราบโดยเร็ว เพื่อให้ลูก ค้า สามารถยกเลิก หรือสัง่ สินค้า
เพิม่ เติมได้โดยสะดวก โดยมีขนั ้ ตอนในการติดต่อสังซื
่ ้อทีง่ ่ายและไม่ซบั ซ้อน
มีชอ่ งทางการชาระเงินทีห่ ลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก ควรจัดส่งสินค้าให้ตรง
ตามเวลาที่ได้แ จ้งไว้กบั ลูกค้า พร้อมทัง้ แจ้งเลขพัสดุ ให้ลูกค้าทราบทุกครัง้
พร้อมทัง้ แสดงภาพถ่ายรีวิวสินค้า หรือข้อคิดเห็นต่างๆ จากลูกค้าที่เคยทา
การซือ้ สินค้าจากทางร้านค้า เพื่อเป็ นการบอกต่อถึงคุณภาพสินค้า และบริการ
ทีด่ จี ากทางร้านค้าให้แก่ผบู้ ริโภครายอื่นได้รบั ทราบ
7.2) ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
7.2.1) ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้ า กิ๊ ฟ ช็ อ ป ผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น อิ น สตาแกรม ของผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้ าหมายอื่น เพื่อเพิม่ ยอดขายและกาไร
7.2.2) ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภัก ดี
ของลูกค้า ต่อการซื้อสินค้ากิฟ๊ ช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม เพื่อ
ความยังยื
่ นของธุรกิจ

8) กิ ตติ กรรมประกาศ
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7) ข้อเสนอแนะ
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แนวทางในการพัฒนาการปฎิบตั ิ งานและการให้บริการรถไฟฟ้ ามหานคร
(MRT) ตามกรอบแนวคิด SERVQUAL
The Operation and Service development for Mass Rapid Transit
Chaloem Ratchamongkol line (MRT) by the SERVQUAL framework
ธีรนิต วงศ์วฒ
ุ โิ ชติ
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บทคัดย่อ

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

การศึก ษานี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์ 1.เพื่อศึก ษาความพึง พอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ การบริ ก ารของรถไฟฟ้ ามหานคร ตามกรอบแนวคิ ด
SERVQUAL 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการบริการ
ของรถไฟฟ้ ามหานครตามปั จจัยส่วนบุคคล 3.นาเสนอแนวทางการพัฒนาการ
บริการของรถไฟฟ้ ามหานคร กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ ผูท้ เ่ี ข้ามาใช้บริการ
ระบบรถไฟฟ้ ามหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ประเมินผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติ Independent T-test ผลศึกษาระดับความสาคัญของความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้ าต่อปั จจัย SERVQUAL ทัง้ 5 ด้าน พบว่า 1)
ทุ ก ปั จจัย อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง ประสงค์ ม าก อัน ดั บ แรกคื อ ปั จจัย ด้ า น
Tangibility มีค่าเฉลีย่ 4.0633 ปั จจัยลาดับทีส่ อง คือ ปั จจัยด้าน Reliability มี
ค่าเฉลี่ย 3.8706 ปั จจัยลาดับที่สาม คือ ปั จจัยด้าน Responsiveness มี
ค่าเฉลี่ย 3.87 ปั จจัยด้าน Assurance มีค่าเฉลี่ย 3.7519 และปั จจัยลาดับ
สุดท้าย คือ ปั จจัยด้าน Empathy มีค่าเฉลี่ย 3.6935 และ 2) ความแตกต่าง
ทางด้านเพศ, ช่วงอายุ, ระดับรายได้ และความถีใ่ นการใช้งาน ไม่มผี ลต่อการ
เลื อ กใช้ บ ริก าร 3) แนวทางการปรับ ปรุ ง จะปรับ ปรุ ง ด้ า น Empathy
Responsiveness Assurance ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ, รถไฟฟ้ ามหานคร

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั ญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้สะสมต่อเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของเมือง และจานวนประชากรทีม่ ากขึน้ ในกรุงเทพฯ เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องนับสิบปี ทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สร้าง
รถไฟฟ้ าทัง้ BTS, Airport Rail Link และรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
หรือรถไฟฟ้ า MRT คือโครงการรถไฟฟ้ าใต้ดนิ สายแรกของประเทศไทย ริเริม่
ขึน้ เพื่อบรรเทาปั ญหาการจราจรในกรุงเทพฯ รถไฟฟ้ าได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวิถชี วี ติ ประจาวันของสังคมเมืองมากขึน้ ทัง้ ความสะดวก รวดเร็ว รวมถึง
ความแน่ นอนในการเดินทาง ทาให้ประชาชนนิยมหันมาใช้บริการรถไฟฟ้ า
แทนการขนส่งมวลชนในรูปแบบต่างๆเป็ นจานวนเพิ่มขึน้ ประกอบกับการ
ส่งเสริมของรัฐบาลทีจ่ ะสร้างการขนส่งทางรางในอนาคตจะทาการเชื่อมต่อกับ
ภูมภิ าคในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
รถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้ า MRT ถือว่า
เป็ นรถไฟฟ้ าทีใ่ ห้ บริการโดยมีท งั ้ หมด 18 สถานี จากบางซื่อ ถึง หัวลาโพง
ระยะทางทัง้ หมด 20 กิโลเมตร และรองรับผูโ้ ดยสารกว่า 300,000 เทีย่ วต่อวัน
ปั จจุบนั เส้นทางสายสีน้ าเงินมีโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายทัง้ เส้นทางใต้ดนิ
และยกระดับ จากปลายทางด้านทิศเหนือ (สถานีบางซื่อ) ไปยังถนนจรัญสนิท
วงศ์และแยกท่าพระและจากปลายทางด้านทิศใต้ (สถานีหวั ลาโพง) ไปยังท่า
พระ และบางแค ซึ่งทัง้ สองเส้นทางจะเชื่อมต่อกันที่สถานีท่าพระ เกิดเป็ น
เส้นทางรถไฟฟ้ าวงแหวนในอนาคต [1] ทัง้ นี้การสร้างภาพลักษณ์ทน่ี ่ าเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ โดยการปรับปรุงคุณภาพการบริการทาง พร้อมทัง้ การอานวย
ความสะดวก เพื่อให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความพึงพอใจ เกิดความประทับใจใน
การบริการ เพื่อความเป็ นเลิศในด้านบริการในอนาคต
เป็ นที่ท ราบกัน ว่ า ความพึ ง พอใจของผู้ ม าใช้ บ ริก ารนั ้น มี
ความสาคัญในการทาธุรกิจ เพราะหากได้รบั การบริการทีป่ ระทับใจแล้วก็จะ
กลับมาใช้บริการซ้าและเกิดการบอกต่อไปยังผูท้ จ่ี ะมาใช้บริการต่อไป ดังนัน้
การเพิม่ ระดับความพึงพอใจเพื่อสร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดนัน้ จึงเป็ นสิง่
ทีน่ ่าตรวจสอบและติดตามเสมอ
เนื่องจากธุรกิจรถไฟฟ้ าเป็ นธุรกิจการบริการ ผู้วิจยั จึงเลือก
ศึกษามิตขิ องการบริการโดยใช้ Service quality ( SERVQUAL ) การ
ทาการศึกษาในครัง้ นี้อาจเป็ นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานและการ

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
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ให้บริการไฟฟ้ ามหานคร (MRT) ให้มปี ระสิทธิภาพต่อการให้บริการทีด่ ีสูง
ยิง่ ขึน้ ต่อไป

ทางด้านโครงสร้างเป็ นอุโมงค์คู่รางเดี่ยว คือ เดินรถอุโมงค์ละหนึ่งทิศทาง มี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.7 เมตร หนา 30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอก 6.3 เมตร รางรถไฟฟ้ าเป็ นรางมาตรฐาน UIC 54 กว้าง 1.435
เมตร จ่ายกระแสไฟฟ้ าโดยรางที่ 3 ในอุโมงค์จะยึดติดคอนกรีตโดยตรงเพื่อ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนทีอ่ ย่างรวดเร็วและความนุ่ มนวลของการเดินรถ
ส่ ว นรางบริเ วณศูน ย์ ซ่ อมบ ารุ ง ใช้ห มอนรองรางเพื่อ ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายและบารุงรักษา ศูนย์ซ่อมบารุงของรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัช
มงคล ใช้พ้ืนที่ป ระมาณ 300 ไร่ เป็ นโครงสร้างยกระดับ ประมาณ 3 เมตร
ประกอบ ด้วย อาคารโรงซ่อมบารุง อาคารศูนย์ควบคุมการปฏิบตั กิ าร สถานี
จอดรถไฟฟ้ า อาคารโรงซ่อมบารุง รางวิง่ ทดสอบ และอาคารบริหาร [1]
ด้านสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ นัน้ มีดงั นี้ ระบบรถรถไฟฟ้ า
ทีน่ ามาให้บริการเป็ นรถขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ขนาดกว้าง 3.12 เมตร ยาว
21.5-21.8 เมตร สูงประมาณ 3.8 เมตร ใช้ไฟฟ้ า 750 โวลต์ กระแสตรงป้ อน
ระบบขับเคลื่อนรถ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับขับเคลื่อนตัวรถ ควบคุมการ
เดิน รถด้ว ยระบบอัต โนมัติจากศูน ย์ค วบคุ ม ขบวนรถไฟฟ้ า มีทงั ้ หมด 19
ขบวนๆ ละ 3 ตู้ รถไฟฟ้ า 1 ขบวน ประกอบด้ว ย 3 หรือ 6 ตู้ รถไฟฟ้ า 1
ขบวน (3 ตู้) บรรจุผู้โ ดยสารได้ประมาณ 886 คน วิ่งด้วยมีอตั ราความเร็ว
สูงสุด 80 กิโ ลเมตร/ชัวโมง
่
แต่ในการเดินรถจะใช้อตั ราความเร็ว เฉลี่ย 35
กิโลเมตร/ชัวโมง
่
โครงสร้างสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ เป็ นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ใต้
ดินลึกจากผิวถนนประมาณ 15-25 เมตร สถานีจะมีความกว้างประมาณ 18-25
เมตร ยาวประมาณ 150-200 เมตร ขึน้ อยู่ก ับสภาพของพื้นที่ โดยสถานีส่ว น
ใหญ่ จะเป็ นแบบชานชาลาอยู่ตรงกลาง รางรถไฟฟ้ าจะอยู่ 2 ด้านของชาน
ชาลา ยกเว้นบางบริเวณจะมีสถานีแบบอุโมงค์ซอ้ นกัน โดยรางรถไฟฟ้ าจะอยู่
คนละชัน้
โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็ นรถไฟฟ้ าใต้
ดินสายแรกของประเทศไทย มีระยะทางทัง้ สิ้น 20 กิโลเมตร เริม่ ต้นทีส่ ถานี
รถไฟหัวลาโพง ผ่านถนนพระรามที่ 4 เลีย้ วเข้าถนนรัชดาภิเษก ผ่านศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิรกิ ิติ ์ ถนนอโศก สี่แยกพระราม 9 สี่แยกสุทธิสาร เลี้ยวเข้า
ถนนลาดพร้าวที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ผ่านส่ วนจตุ จกั ร เข้าถนนก าแพงเพชร
สิน้ สุดทีส่ ถานีรถบางซื่อ รวมทัง้ สิน้ 18 สถานี [1-2]
ความหมายของคุณภาพการบริการว่า หมายถึงการประเมิน
ของผู้บริโภคต่อการบริการที่มคี วามดีเลิศ หรือเหนือกว่าของการบริการที่
ได้รบั [3]
คุณภาพการบริการตามการรับรูข้ องผูร้ บั การบริการ คือ การ
ประเมินหรือลงความเห็นเกี่ยวกับความดีเลิศของบริการนัน้ ๆโดยถาพรวม
ความคาดหวัง หรือความต้องการของลู กค้า ที่ได้ร บั จริงจากการใช้บริก าร
กาหนดมิตทิ ใ่ี ช้วดั คุณภาพการให้บริการไว้ 10 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรูค้ วามชานาญ (Competence) หมายถึง การมี
ความรู้ ทักษะ ในการบริการนัน้ ๆ เช่น ความสามารถในการให้บริการด้าน
ขนส่ง ความสามารถในการให้บริการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
2. ด้านอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง การให้เกียรติ
แสดงความสุภาพ การต้อนรับทีเ่ หมาะสมกับผูท้ ่มี ารับการบริการ และสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์ให้ดขี น้ึ
3. ด้านความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ความไว้วางใจ
ในการพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ หมายความว่าต้องให้บริการ
อย่างถูกต้องเหมาะสมตัง้ แต่ครัง้ แรกและจะรักษาการบริการแบบนี้ตลอดไป
เช่น ในการส่งใบชาระค่าบริการ ข้อมูลถูกต้อง ตรงตามเวลาทีก่ าหนด
4. ด้านการเข้าถึงการบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อ
ทีง่ ่าย คล่องตัว เช่น การจองตั ๋วเครื่องบินผ่านมือถือ 24 ชัวโมง
่
ทาให้ลูกค้า
เกิดความสะดวกสบายมากขึน้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการบริการของ
รถไฟฟ้ ามหานครตามกรอบแนวคิด SERVQUAL
2. เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยในการเลือกใช้บริการของผูใ้ ช้บริการ
รถไฟฟ้ ามหานครตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยกรอบแนวคิด SERVQUAL
3. นาเสนอแนวทางการพัฒนาการบริการของรถไฟฟ้ ามหา
นคร

3. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่อง การให้บริการและความพึงพอใจของผูม้ า
รับการบริการจากใช้บริการรถไฟฟ้ า มหานคร (MRT) ตามกรอบแนวคิด
SERVQUAL ซึง่ ประกอบไปด้วยปั จจัยทีศ่ กึ ษา 5 ด้าน ดังนี้
1) ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)
2) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
4) การให้ความเชื่อมันต่
่ อลูกค้า (Assurance)
5) การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)
การศึก ษาการให้บ ริก ารและความพึง พอใจของผู้ม ารับ การ
บริการจากใช้บริก ารรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) ครัง้ นี้เ ป็ น การศึก ษาจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ตัง้ แต่ ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2558
ถึง เดือน มีนาคม 2559 รวมทัง้ สิน้ 9 เดือน

4. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. บริษัทได้รบั ทราบข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) เพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการ
2. บริษัทได้ร บั ทราบปั จจัยในการเลือกใช้บริการรถไฟฟ้ า
และนาไปปรับปรุงการบริการรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT)
3. บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องในการให้บริการรถไฟฟ้ าและการขนส่ง
รูป แบบอื่น ๆ เช่ น รถเมล์ รถโดยสารประจาทาง เรือ เป็ น ต้ น และน าไป
ปรับปรุงการบริการ

5. หลักการพืน้ ฐาน เอกสาร และงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
รถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้ า MRT คือ
โครงการรถไฟฟ้ าใต้ดนิ สายแรกของประเทศไทย ริเริม่ ขึน้ เพื่อบรรเทาปั ญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้สะสมต่อเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง และ
จานวนประชากรทีม่ ากขึน้ ในกรุงเทพฯ เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องนับสิบปี
โครงการนี้ เ กิ ด ขึ้น โดยความร่ ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยมี การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็ น
เจ้าของโครงการและผู้ให้สมั ปทาน มีหน้ าที่จดั สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ
มอบสัม ปทานการเดิน รถให้แ ก่ เ อกชน คือ บริษัท ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ า
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผูใ้ ห้บริการการเดินรถ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนาม เฉลิมรัชมงคล อันมีความหมายว่า งานเฉลิมฉลอง
ความเป็ นมงคลแห่งความเป็ นพระราชา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542 และได้
เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิ ดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
โดยมีบริษัทผู้รบั สัมปทาน : บริษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ปั จ จุ บ ัน คือ ทางด่ ว นและรถไฟฟ้ า กรุ ง เทพ จ ากัด (มหาชน)
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5. ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การให้
ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาที่สุภาพและเข้าใจได้ง่าย และรับฟั งความคิดเห็น
ต่างๆ ด้วยความยินดี เช่น ในการสื่อสารกับลูกค้าทีห่ ลากหลายระดับ ก็ควร
อธิบายรายละเอีย ดต่างๆ ในสิ่ง ที่ลูกค้าจะได้รบั และต้องจ่ายเท่าไร เพื่อให้
มันใจว่
่ าความต้องการนัน้ ๆ ได้รบั การตอบสนอง
6. ด้านการเข้าใจรูจ้ กั ลูกค้าจริง (Understanding Knowing
Customer) หมายถึง ความพยายามจะเข้าใจความคาดหวัง ความต้องการ
ของลูกค้า เป็ นรายบุคคล ซึง่ ทาให้เกิดเป็ นลูกค้าประจาได้
7. ด้ านการบริการที่เป็ นรู ปธรรม (Tangibles) หมายถึงที่
สามารถสัมผัสได้ เช่น อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ การแต่งกาย อาคาร
สถานที่ เป็ นต้น
8. ค้านความปลอดภัย (Security) หมายถึง ภาวะปราศจาก
อันตราย ความเสีย่ ง และการสงสัย ไม่มนใจ
ั่
9. ด้านการตอบสนองความต้องการ ความเต็มใจและการ
พร้อมให้การบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจ ตอบสนอง ให้
ความช่วยเหลือลูกค้าในทันทีไม่ให้ลูกค้ารอ
10. ด้า นความน่ า เชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความมี
คุณค่า น่ าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ เช่น ชื่อเสียงของแบรนด์ บริษทั ความ
จริงใจในการให้บริการ องค์การและพนักงานต้องสร้างความเชื่อมัน่ และความ
ไว้วางใจในการบริการ [4]
ต่อมา ปรับลดปั จจัยการกาหนดคุณภาพบริก ารจากเดิม 10
ด้า น ให้เ หลือพีย ง 5 ด้า นหลัก เรีย กว่ า SERVQUAL Dimension หรือ
RATER โดยมีรานละเอียดดังนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Tangible) ลักษณะสิ่ง ที่
ปรากฏให้เห็น จับต้องได้ เช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ บุคคล
2. ความน่ าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถที่จะแสดง
ผลงานและการให้บ ริการตามที่ต กลง ถูก ต้อง แม่น ยา และสัญ ญาไว้ เช่น
ความตรงต่อเวลาของรถไฟ
3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความ
เต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือและให้บริการอย่างทันท่วงที
4. การให้ความเชื่อมัน่ (Assurance) การแสดงออกถึงการให้
ความเชื่อมันในการให้
่
บริการทีไ่ ด้รบั
5. การเอาใจใส่ (Empathy) การดูแลเอาใจใส่และความสนใจ
ผูม้ ารับการบริการ รวมถึงการสื่อสาร ความเข้าอกเข้าใจ

และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม ทีเ่ กิดขึน้ ล่วงหน้า ขณะใช้สนิ ค้าหรือบริการ
และภายหลังกิจกรรมนัน้ ซึง่ สามารถแสดงขอบเขตของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้
ตามแผนภาพดังนี้ [6]

รูปที่ 1 ขอบเขตของพฤติกรรมผู้บ ริโภคที่ค ลอบคลุมด้านกิจกรรมและการ
ตอบสนองของผูบ้ ริโภค
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคเป็ น สิ่ง ที่ส ะท้อ นจากผลรวมของการตัด สิน ใจของ
ผูบ้ ริโภค โดยมีลาดับการจัดหา การบริโภค และการทิง้ สินค้าและบริการ ทีม่ ี
ต่อกิจกรรม ประสบการณ์ บุคคลและความคิด ของการติดสินใจในช่วงเวลา
หนึ่ง และจากความหมายดังกล่าว สามารถแบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคได้เป็ น 5 องค์ประกอบ

รูปที่ 2 องค์ประกอบของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ดัง นั น้ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค หมายถึง “กิจ กรรมที่เ กิด ขึ้น ใน
กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริโภคใดๆ เชิงเศรษฐศาสตร์” ซึ่งจากนิยาม
ดัง กล่า วจะเผยว่ า พฤติก รรมผู้บริโ ภคคลอบคลุ ม ตัง้ แต่กระบวนการซื้อ การ
บริโภค และการเลิกบริโภค โดยมีมลู ค่าทางเศรษฐศาสตร์ [6]

การวัด คุ ณ ภาพการบริก ารนิ ย มใช้ก ารวัด 5 องค์ ป ระกอบ
(SERVQUAL) ประกอบไปด้วย
1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ได้แก่ความสามารถในการ
ให้บริการตรงตามทีส่ ญ
ั ญาหรือตกลงไว้ เช่น ความตรงต่อเวลานัดหมาย เป็ น
ต้น
2. การตอบสนอง (Responsiveness) ได้แก่ ความสามารถ
ในการตอบสนองต่อลูกค้า เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการเป็ นต้น
3. ความมันใจ
่ (Assurance) ได้แ ก่ ความสามารถในการ
สร้ า งความมั น่ ใจให้ ก ั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร เช่ น การที่ พ นั ก งานมี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ เป็ นต้น
4. ความเอาใจใส่ (Empathy) ได้แก่ ปั จจัยทีส่ ่งผลด้านจิตใจ
เช่น การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็ นต้น
5. สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ (Tangibles) ได้แก่ปัจจัยทีจ่ บั ต้องได้ เช่น
สิง่ อานวยความสะดวก การแต่งกายของพนักงานเป็ นต้น [4-5]
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง กิจกรรมทัง้ หมดของผูบ้ ริโภคที่
เกีย่ วข้องกับการซื้อ การทิง้ สินค้าและบริการ อารมณ์ไปถึงอารมณ์และจิตใจ

6. การกาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณโดย
การใช้แบบสอบถาม
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ คื อ ผู้ ท่ีอ ยู่ ใ ช้ บ ริก าร
รถไฟฟ้ ามหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
นี้ คือ ผูท้ อ่ี ยู่ใช้บริการรถฟ้ ามหานคร สายสีน้ าเงิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้สูตรของ คอแครน
จากสูตร
2 2
N = tS
d2

เมื่อ
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n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
t แทน ระดับความเชื่อมมัน่
S แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานจากงานวิจยั

d แทน ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้
ผูว้ จิ ยั แทนค่าสูตรดังนี้
t = ระดับความเชื่อมมันร้
่ อยละ 95 ค่า Z = 1.96
S = ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานจากงานวิจยั ในครัง้ นี้เท่ากับ 1.075
d = ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ในครัง้ นี้เท่ากับ (3.06x 0.05) = 1.53
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
=

=

3. ข้อ เสนอแนะและแนวทางการพัฒ นาการบริก ารของ

(1.96) 2 (1.057) 2
(1.53) 2

137 คน

จากการค านวณได้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ 137 คน ผู้ศึก ษา
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน จึงไม่ตอ้ งเก็บเพิม่
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างประชากร เป็ นแบบการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
ใช้ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) โดยใช้วิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่
ผูใ้ ช้บริการตามสถานทีต่ ่างๆ ในพืน้ ทีต่ ่างตามแนวรถไฟฟ้ าและผูท้ ใ่ี ช้บริการ

รถไฟฟ้ ามหานคร
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทีแ่ บ่งตามเพศ อายุ รายได้ และความถี่
ของการใช้งานนัน้ มีผลต่อการเข้ามาใช้ระบบรถไฟฟ้ าไม่ต่างกัน ผูศ้ กึ ษาจึงได้
ท าการหาความส าคัญ และน ามาหาค่ า กลางระหว่ า งความพึง พอใจและ
ความสาคัญ ดังตารางที่ 2

7. สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาทาการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา คือ
1.
เพื่อศึก ษาความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารต่อการบริก ารของ
รถไฟฟ้ ามหานครตามกรอบแนวคิด SERVQUAL พบว่าความพึงพอ
ของผูใ้ ช้บริการต่อระบบรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ตามกรอบ
แนวคิด SERVQUAL อยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความสาคัญ
ซึ่งปรากฏว่า มี 3 ด้าน ที่มคี ะแนนน้ อยจนถึงน้ อยที่สุด และ
ต้องมาทาการปรับปรุงตามลาดับ คือ
1.
ด้าน Empathy คือ ความมีความเป็ นกันเอง การ
สื่อสารกับผูใ้ ช้บริการได้เข้าใจง่าย การให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ใส่
ใจผูใ้ ช้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม (06.00-00.00 น.)

ตารางที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่ อ ระบบรถไฟฟ้ า มหานครตามกรอบแนวคิ ด
SERVQUALทัง้ 5 ด้าน
ความพึงพอใจขอผู้ใช้บริ การต่อการ
บริ การของรถไฟฟ้ ามหานครตามกรอบ
แนวคิ ด SERVQUAL

N

Mean

Std.
Deviation

ระดับ
ความสาคัญ

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

สิง่ ทีต่ อ้ งนามาปรับปรุง
เรื่องการบริก ารต้อ งมีแ บบระเบีย บปฏิบ ัติ คู่ ม ือการบริก าร
รวมถึงมีการอบรมทบทวนเรื่องการให้การบริการอาจจะ ปี ละ 2 ครัง้ เพื่อให้
การบริการเป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน
2. ด้า น Responsiveness คือ ความสะดวกในการติดต่ อ
พนัก งาน พนักงานให้บ ริก ารได้ต ามระยะเวลาทีเหมาะสม พนักงานมีการ
สอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือตอบข้อสงสัยได้เป็ นอย่างดี พนักงานแจ้งให้
ลูกค้าทราบเสมอเมื่อเริม่ ต้นให้บริการ หรือมีการเปลีย่ นแปลงการให้บริการ
สิง่ ทีต่ อ้ งนามาปรับปรุง
การแจ้งข่าวสารเรื่องความล่าช้า หรือกรณีมปี ั ญหาฉุกเฉิน ของ
ระบบรถไฟควรให้มคี วามรวดเร็วมากกว่านี้ เช่น รถไฟฟ้ ามีความจาเป็ นที่
จะต้องหยุดบริการ ณ สถานีใดสถานีหนึ่ง ควรมีพนักงานพร้อมสนับสนุ นช่วย
บอกข้อมู ล การเดิน ทางด้ ว ยวิธีอ่ นื ๆให้ผู้ใ ช้บ ริก าร เพื่อ ให้ผู้ใ ช้บ ริก ารได้
ตัดสินใจไปเดินทางแบบอื่น
ควรปรับปรุงระบบการประกาศในสถานีให้มเี สียงทีด่ งั กว่านี้
3. และด้าน Assurance พนักงานสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริการเบือ้ งต้นได้เป็ นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถ ให้บริการด้วยความ
เรียบร้อย เป็ นมืออาชีพ มีการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานีทเ่ี หมาะสม

2. เพื่อเปรีย บเทียบความพึง พอใจของผู้ใช้บ ริก ารต่ อการ
บริการของรถไฟฟ้ ามหานครตามปั จจัยส่วนบุคคล
การศึก ษาวิจ ัย เรื่อง ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารต่ อการ
บริการของรถไฟฟ้ ามหานครตามกรอบแนวคิด SERVQUAL แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ฉบับ ผลการวิจยั
ทีไ่ ด้ดงั นี้
ผลจากการศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลและความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการบริการของรถไฟฟ้ ามหานครตามกรอบแนวคิด
SERVQUAL พบว่า เพศ ชาย เพศหญิง อายุซง่ึ แบ่งเป็ นสองกลุ่ม ช่วงอายุต่ า
กว่า 30 ปี กับ ช่วง และ ช่วงอายุ 30 ปี ขึน้ ไป กลุ่มรายได้เฉลี่ย คือ รายได้
น้ อยกว่ า 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึน้ ไป ความถี่ในการใช้งานเฉลี่ย
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และ มากกว่า 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทัง้ หมดมีปั จจัยในการเลือกใช้บริการระบบรถไฟฟ้ า มหานครสายเฉลิมรัช
มงคลตามกรอบแนวคิด SERVQUALทัง้ 5 ด้าน ไม่ต่างกัน

สิง่ ทีค่ วรนามาปรับปรุง
การตรวจสัมภาระที่ต้องตรวจอย่างจริงจัง มีความซ้ าซ้อนทัง้
การส่งไฟฉายในมือถือ และเดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุ ทาให้เสียเวลาในการ
เดินทางกรณีชวโมงเร่
ั่
งด่วน
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ป้ ายแจ้งข้อมูลต่างๆ ชัดเจนบ้าง ไม่ชดั เจนบ้าง รวมไปถึงแจ้ง
ไม่ครบทุกสถานี

เจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ของสถาบันทีใ่ ห้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในทุกด้านตลอด
ระยะเวลาที่ศึก ษา สุ ด ท้า ยขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ แ ละผู้ม ี
พระคุณทัง้ หลายทีท่ าให้มโี อกาสศึกษามาจนถึงปั จจุบนั

8. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
10. เอกสารอ้างอิ ง

ในการเก็บ ข้อมูลของกลุ่ม ตัวอย่างควรหลีกเลี่ยงช่ว งชัวโมง
่
เร่งด่วนของการบริการ คือ 06.00-09.00 น.และช่วง 15.00-18.00 น. เพราะ
ทางกลุ่มตัวอย่างเดินทางด้วยความเร่งรีบ ซึง่ อาจไม่ได้รบั การร่วมมือ และการ
ตอบแบบสอบถามได้ขอ้ มูลไม่ถูกต้องเท่าทีค่ วร
ในอนาคตจะมีร ถไฟฟ้ า เกิด ขึ้น อีก หลายสายครอบคลุ ม ทัง้
กรุงเทพมหานคร และทัง้ ประเทศ ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและปั จจัยใน
การเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาพัฒนาการให้บริการ ให้
ประชาชนเข้ามาใช้บริการระบบรถไฟฟ้ ามากขึน้

[1]

[2]
[3]
[4]
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย นี้ ม ี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาและค้ น คว้ า ปั จจั ย และ
องค์ประกอบในการเลือกจุดหมายปลายทางสาหรับอุตสาหกรรมการประชุม
องค์กร การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการจัดงาน
แสดงสิน ค้า และนิทรรศการ (MICE) ทาการศึก ษากับ ประชากรไทย
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในเดินทางมาเพื่อเข้าร่วม หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
จานวน 300 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
และหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธโี ปรแมกซ์ ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบจาก 42 ตัว แปร ท าให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบใหม่ ท ัง้ หมด
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านสถานทีจ่ ดั งานและสิง่ อานวยความสะดวก
2) ด้านโรงแรมที่พ ักและสิ่งอานวยความสะดวก 3) ด้านสิ่ง อานวย
ความสะดวกสบายทางการท่องเทีย่ วและความบันเทิง 4) ด้านสิง่ ดึงดูดใจ
ด้านการท่องเที่ยว 5) ด้านปั จจัยสนับสนุ นและทรัพยากรต่ างๆ และ
6) ด้ า นความคาดหวัง ส่ ว นบุ ค คล โดยที่อ งค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ผู้ม ี
ประสบการณ์ เ ข้า ร่ ว มกิจ กรรมไมซ์ ใ ช้พิจ ารณาตัด สิน ใจเลือ กจุ ด หมาย
ปลายทาง คือ ด้านสถานทีจ่ ดั งานและสิง่ อานวยความสะดวก ด้านโรงแรม
ทีพ่ กั และสิง่ อานวยความสะดวก และด้านความคาดหวังส่วนบุคคล
คาสาคัญ: อุตสาหกรรมไมซ์, นักเดินทางไมซ์, การวิเคราะห์องค์ประกอบ

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) บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญ
ต่อประเทศไทย ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถสร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจานวนมาก เห็นได้จากจานวนนักท่องเทีย่ ว
และรายได้จ ากการท่อ งเที่ย วที่เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [1] โดยที่
อุ ต สาหกรรมการประชุ ม องค์ ก ร การท่ อ งเที่ย วเพื่อ เป็ นรางวัล
การประชุมวิชาชีพ และการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หรือ
อุต สาหกรรมไมซ์ มีส่ ว นส าคัญต่ อมูล ค่ าโดยรวมของอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยว และเป็ นหนึ่ง ในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโตสูง สุดของ
ไทย ซึง่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 ประเทศมีรายได้จากอุตสาหกรรม
ไมซ์เพิม่ ขึ้นในอัต ราร้อยละ 65.35 จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
ขึ้นในอัตราร้อยละ 49.14 โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานคร เป็ นประเทศและเมืองทีม่ กี ารจัดประชุมนานาชาติ
มากเป็ นลาดับที่ 7 และ 4 ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกตามลาดับ [2]

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
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ว ย
อุ ต สาหกรรมท่อ งเที่ย วและไมซ์ กระตุ้น ในเกิดการจัด ประชุม และ
สัมมนาภายในประเทศ ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ
และเพื่อให้ประเทศไทยเป็ น ศูน ย์กลางการจัดประชุมและงานแสดง
สินค้า สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้
ด าเนิ น โครงการไมซ์ ซิต้ี ซึ่ง เป็ นกลยุ ท ธ์ก ารพัฒ นาเมือ งแห่ ง การ
ประชุม 5 เมืองหลัก โดยการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือในประเทศ
เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์และอุปทานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดแผนโรดแมปไมซ์ประจาจังหวัด เพื่อสร้าง
จุดยืน ที่แตกต่ าง สร้างความหลากหลายแต่ ล ะพื้น ที่ท่สี ามารถเป็ น
ทางเลือ กส าหรับ การจัดงานประชุม และแสดงสิน ค้า ในประเทศได้
ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า นอกจากการพัฒนาด้านอุปทานแล้ว การศึกษาความ
ต้อ งการหรือด้านอุปสงค์ก็เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาด้าน
อุปทานเห็นผล ตรงกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้ าหมาย ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบในการ
เลือกจุดหมายปลายทางสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้
องค์กรหรือหน่วยงานนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สิ่ง ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมไมซ์ เช่ น กลยุ ท ธ์ ท างด้า น
การตลาด เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ในประเทศมากที่สุ ด หากเกิดคาถามที่ว่า “แล้ว ความต้อ งการของ
ตลาดกลุ่มคนไทย ทีต่ ้องใช้พจิ ารณาในการจัดกิจกรรมไมซ์คอื อะไร”
ผู้ว ิจยั ได้ศ ึก ษาทฤษฎีและงานวิจ ัย ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ
จาแนกปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
และการตัดสิน ใจ น ามาสร้างแบบสอบถามเพื่อ เก็บรวบรวมข้อ มูล
แล้ว น ามาวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงส ารวจในกลุ่ มประชากรไทย
ซึ่ง งานวิจ ัย นี้ ท าให้ท ราบถึ ง ปั จ จัย และองค์ ป ระกอบที่ใ ช้ใ นการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประชากรไทยในปั จจุบนั

ตารางที่ 1 ปั จจัยทีใ่ ช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง
ที่
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40

2) วิ ธีการวิ จยั (Research Methodology)
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการเดินทางมาเพือ่
เข้าร่วม หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์กจิ กรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จานวน
300 ตัวอย่าง [3] จากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์และการเก็บ
แบบสอบถามในพื้น ที่เขตกรุงเทพมหานครที่มกี ารจัดกิจกรรมไมซ์
โดยที่แ บบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ ข้อ มูล ทัว่ ไปและ
พฤติกรรมการเดินทางในอดีตของผูต้ อบแบบสอบถาม และปั จจัยทีใ่ ช้
ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางสาหรับกิจกรรมไมซ์
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการ
อธิบายข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการเดินทางในอดีตของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม สาหรับการให้คะแนนปั จจัยทีใ่ ช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง มี 5 ระดับคะแนน และแบ่งช่วงการ
แปลผลตามหลักของการแบ่งอัตราภาคชัน้ [4] และใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ในการ
วิเ คราะห์ปั จ จัย และองค์ป ระกอบในการเลือ กจุ ด หมายปลายทาง
สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ จากปั จจัยทัง้ หมด 42 ปั จจัย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

F41
F42

คาอธิ บาย
ความพร้อมของระบบคมนาคมและโลจิสติกส์บริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งาน
ความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่เมืองและสถานทีจ่ ดั งาน
ความสะดวกในการเดินทางสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
ความเหมาะสมของทาเลทีต่ งั ้ สถานทีจ่ ดั งาน
ความพร้อมของสถานทีจ่ ดั งานและสิง่ อานวยความสะดวก
คุณภาพของสิง่ อานวยความสะดวกของสถานทีจ่ ดั งาน
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในพืน้ ที่
ชื่อเสียงของสถานทีจ่ ดั งาน
คุณภาพในการให้บริการของสถานทีจ่ ดั งาน
ความสามารถในการรองรับผูเ้ ข้าร่วมของสถานที/่ พืน้ ทีจ่ ดั งาน
ระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานที/่ พืน้ ทีจ่ ดั งาน
ความพร้อมของโรงแรมทีพ่ กั และสิง่ อานวยความสะดวก
คุณภาพในการให้บริการของโรงแรมทีพ่ กั
ระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงแรมทีพ่ กั
ความมีช่อื เสียงของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเทีย่ ว/นันทนาการ
ความหลากหลายของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว/พักผ่อนหย่อนใจ
ความหลากหลายของสถานบันเทิง
สิง่ อานวยความสะดวกสบายทางการท่องเทีย่ ว
ความน่าสนใจ/ดึงดูดใจของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
สิง่ ดึงดูดใจในพืน้ ที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรม
สิง่ ดึงดูดใจในพืน้ ที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านทัศนียภาพตาม
ธรรมชาติ
สิง่ ดึงดูดใจในพืน้ ที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านภูมอิ ากาศ
สิง่ ดึงดูดใจในพืน้ ที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านภูมปิ ระเทศ
สิง่ ดึงดูดใจในพืน้ ที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านวิถชี วี ติ และความเป็ นอยู่
ของชุมชน
ภาพลักษณ์ของพืน้ ที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน
อัธยาศัยไมตรีของคนในพืน้ ทีจ่ ดั งาน
สิง่ อานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
นโยบายการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชนในพืน้ ทีจ่ ดั งาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของพืน้ ทีจ่ ดั งาน
สภาพแวดล้อมโดยรวมของเมืองทีจ่ ดั งาน
ความพร้อมของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการจ้างงานในการจัดงาน
ความสามารถของผูใ้ ห้บริการจัดงาน
ความเป็ นมืออาชีพ ความเชีย่ วชาญของผูท้ จ่ี ดั งาน
ค่าใช้จา่ ยและงบประมาณของการจัดงาน/เข้าร่วมงาน
ความรูส้ กึ คุม้ ค่าเงินทีต่ อ้ งจ่ายไปในการเข้าร่วมกิจกรรม
โอกาสในการท่องเทีย่ วส่วนตัว นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์
โอกาสในการติดต่อปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ ข้าร่วมระชุม
โอกาสในการศึกษา พัฒนาความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง จาก
ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ความปลอดภัยด้านสุขภาพและอนามัยของพืน้ ทีจ่ ดั งาน
สภาพอากาศของสถานที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งานในช่วงเวลาจัดงาน

ปั จ จัย ต่ า งๆในตารางที่ 1 เป็ น ปั จ จัย ที่ไ ด้จากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
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สัมมนา การออกงานแสดงสิน ค้าทัง้ หมดจานวน 17 งานวิจยั ทัง้ ที่
เผยแพร่ ท ัง้ ในและต่ า งประเทศ ซึ่ง บางงานวิจ ั ย ไม่ ไ ด้แ สดงหรือ
กล่าวถึงที่มาของการออกแบบกลุ่มปั จจัย หรือไม่มหี ลักฐานงานวิจยั
ในการออกแบบกลุ่มปั จจัย ซึ่งงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นากลุ่มปั จจัย
หรือ กลุ่ ม ตัว แปรเหล่ า นัน้ มาจัดองค์ประกอบเพื่อ ยืน ยัน และแสดง
หลักฐานทางวิชาการและทางสถิติในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มปั จจัยหรือกลุ่มตัวแปรทีม่ กี ารเผยแพร่ในอดีต [5 - 22] โดยนา
ปั จจัย ทัง้ 42 ตัว จาก 17 งานวิจยั ที่เผยแพร่ มาจัดกลุ่ มปั จจัย หรือ
สกัด องค์ก อบใหม่ โ ดยใช้ว ิธีก ารทางสถิติ (Exploratory Factor
Analysis: EFA)
ผู้ ว ิ จ ัย ใช้ ว ิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลัก (Principle
Component Analysis) ในการสกัดองค์ประกอบ โดยพิจารณาเลือก
กลุ่ ม ของตัว แปร(ปั จ จัย ) ที่ม ีค่ า ความผัน แปรของตัว แปรทัง้ หมด
(Eigenvalue) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และหมุนแกนปั จจัยด้วยวิธโี ปร
แมกซ์ (Promax Rotation) ในการคัดเลือกปั จจัย ผู้วจิ ยั พิจารณา
คัดเลือกปั จจัยทีม่ คี ่าน้ าหนัก (Factor Loading) มากกว่าหรือเท่ากับ
0.3 [23]

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางในอดีต
พฤติ กรรมการเดิ นทาง
จานวน
กิจกรรมไมซ์
การประชุมองค์กร
59
ส่วนใหญ่ทเ่ี คย การท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นรางวัล
22
เข้าร่วม
การประชุมวิชาชีพ
24
งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
162
การประชุมสัมมนาและท่องเทีย่ ว
33
เพื่อเป็ นรางวัลขององค์กร
ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่
น้อยกว่า 6,000 บาท
234
ในการเข้าร่วม 6,001-9,000 บาท
12
กิจกรรมไมซ์
9,001-12,000 บาท
14
ต่อครัง้
มากกว่า 12,000 บาท
40
จุดหมาย
ในประเทศ
278
ปลายทาง
ต่างประเทศ
22
ความถีเ่ ฉลีย่
ครัง้ แรก
37
ในการเข้าร่วม 1 ครัง้
103
กิจกรรมไมซ์
2 ครัง้
88
ต่อปี
3 ครัง้ ขึน้ ไป
72
อัตราการ
ไม่คา้ งคืน
166
ค้างคืนเฉลีย่
1 คืน
89
2 คืน
35
3 คืน ขึน้ ไป
10

3) ผลการวิ จยั และสรุปผลการวิ จยั
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
อายุ

สถานภาพ

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

จานวน
120

ร้อยละ
40.0

หญิง

180

60.0

น้อยกว่า 25 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40 ปี ขน้ึ ไป
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างรัฐ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,000-25,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001-35,000 บาท
มากกว่า 35,000 บาท

65
146
42
24
23
257
39
4
241
57
2
14
22
213
33
18
26
82
64
39
25
64

21.7
48.7
14.0
8.0
7.6
85.7
13.0
1.3
80.3
19.0
0.7
4.7
7.3
71.0
11.0
6.0
8.7
27.3
21.3
13.0
8.3
21.4

ร้อยละ
19.7
7.3
8.0
54.0
11.0
78.0
4.0
4.7
13.3
92.7
7.3
12.3
34.3
29.3
24.1
55.3
29.7
11.7
3.3

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ประชากรไทยทีม่ วี ตั ถุประสงค์ใน
เดิน ทางมาเพื่อ เข้า ร่ ว ม หรือ เคยเข้า ร่ว มกิจ กรรมไมซ์ กิจ กรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง หรืออาจเรียกว่าผู้มปี ระสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม
ไมซ์ จานวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
25-29 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น 15,000-25,000 บาท
(ตารางที่ 2) กิจกรรมไมซ์ทส่ี ่วนใหญ่เคยเข้าร่วมอันดับหนึ่ง คือ การ
เข้าร่ว มงานแสดงสิน ค้าและนิทรรศการนานาชาติ และมีค่ าใช้จ่าย
เฉลีย่ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อครัง้ ไม่เกิน 6,000 บาท ซึง่ ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม
ไมซ์ปีละ 1-2 ครัง้ โดยไม่มกี ารค้างคืน และเป็ นการเข้าร่วมกิจกรรม
ไมซ์ทจ่ี ดั ขึน้ ภายในประเทศไทย (ตารางที่ 3)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของวิจยั นี้ มีค่าสถิติ
ของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ 0.940 ซึ่งมากกว่า 0.5
ที่เป็ น ค่ าที่อ ยู่ใ นระดับ พอใช้ [24] และมีค่ าสถิติไ ค-สแควร์ (ChiSquare) เท่ากับ 9845.481 และมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) น้อย
กว่ า 0.05 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมตริก ซ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องตัว แปรมี
ความสัมพันธ์กนั
ซึ่งหลังจากทาการสกัดองค์ประกอบแล้ว ทาให้
ได้องค์ประกอบใหม่ทงั ้ หมด 6 องค์ประกอบ โดยมีพสิ ยั ของค่าไอเกน
(Eigenvalue) อยู่ระหว่าง 1.131 – 17.644 และมีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม เท่ากับ 66.162 เมือ่ ทาการหมุนแกนปั จจัย เพื่อให้
ทราบว่าตัวแปรนัน้ ๆ ควรถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบใด ด้วยวิธกี ารหมุน
แกนแบบ โปรแมกซ์ (Promax Rotation) และพิจารณาตัดตัวแปร
ที่ส ามารถอยู่ไ ด้มากกว่า 1 องค์ประกอบ ออกจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบนี้ ทาให้ได้ปัจจัยและองค์ประกอบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 และเมื่อนาค่าเฉลีย่ ( ) ระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัยใน

510

องค์ประกอบมาพิจาณารวมกัน จะทาให้ทราบถึงระดับความสาคัญ
ขององค์ประกอบนัน้ ๆ ซึง่ สามารถอธิบายความได้ดงั นี้

การก าหนดชื่อ องค์ป ระกอบ ผู้ว ิจ ัย ใช้ว ิธีก ารก าหนดชื่อ
องค์ประกอบโดยอ้างอิงถึงข้อ ความที่มุ่งเน้ นไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ของแต่ละตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ โดยทีอ่ งค์ประกอบที่ 1 ทุกตัว
แปรมุ่งเน้ น ในเรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับสถานที่จดั งาน ผู้วจิ ยั จึงเรีย กชื่อ
องค์ ป ระกอบนี้ ว่ า “สถานที่จ ัด งานและสิ่ง อ านวยความสะดวก”
(Venues and Facilities) องค์ประกอบที่ 2 ทุกตัวแปรมุ่งเน้นในเรื่อง
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความรู้ส ึก ความคาดหวัง ส่ ว นตัว บุ ค คล ผู้ว ิจ ัย จึง
เรีย กชื่อ องค์ป ระกอบนี้ ว่ า “ความคาดหวัง ส่ ว นบุ ค คล” (Personal
Expectations) องค์ประกอบที่ 3 ทุกตัวแปรมุ่งเน้นในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิง่ ดึงดูดใจด้านการท่องเทีย่ ว ผู้วจิ ยั จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“สิง่ ดึงดูดใจด้านการท่องเทีย่ ว” (Tourist Attractions) องค์ประกอบ
ที่ 4 ทุก ตัว แปรมุ่งเน้ น ในเรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับภาพรวมของสถานที่
ท่องเทีย่ วและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้วจิ ยั จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้
ว่า “สิง่ อานวยความสะดวกสบายทางการท่องเทีย่ วและความบันเทิง ”
(Amenities and Entertainments) องค์ประกอบที่ 5 ทุกตัว แปร
มุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นและภาพรวมของเมืองจัด
งาน ผู้ว ิจ ัย จึ ง เรีย กชื่อ องค์ป ระกอบนี้ ว่ า “ปั จ จัย สนับ สนุ น และ
ทรัพ ยากรต่ า งๆ” (Supporting Factors and Resources)
องค์ประกอบที่ 6 ทุกตัวแปรมุง่ เน้นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงแรมทีพ่ กั
ผูว้ จิ ยั จึงเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “โรงแรมทีพ่ กั และสิง่ อานวยความ
สะดวก” (Hotels and Facilities)

ตารางที่ 4 ระดับความสาคัญขององค์ประกอบ

ค่าเฉลี่ย
แปลผล

1
3.69
มาก

2
3.66
มาก

องค์ประกอบ
3
4
3.50 3.50
มาก มาก

5
3.51
มาก

6
3.67
มาก

จากตารางที่ 4 ทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลีย่ ระดับความสาคัญ
ของปั จจัยรวม อยู่ในช่วง 3.41 – 4.20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทัง้ 6
องค์ประกอบนี้มคี วามสาคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกจุดหมาย
ปลายทางสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับมาก
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
องค์ประกอบ / ปัจจัย
1 ความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ บริเวณพื้นที่
จัดงาน (F1) ความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่เมืองและสถานที่
จัดงาน (F2) ความเหมาะสมของทาเลทีต่ งั ้ สถานทีจ่ ดั งาน (F4)
ความพร้อมของสถานทีจ่ ดั งานและสิง่ อานวยความสะดวก (F5)
คุณภาพของสิ่ง อานวยความสะดวกของสถานที่จดั งาน (F6)
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ (F7) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในพื้นทีจ่ ดั งาน (F8) คุณภาพในการ
ให้บริการของสถานทีจ่ ดั งาน (F10) และ ความสามารถในการ
รองรับผูเ้ ข้าร่วมของสถานที/่ พืน้ ทีจ่ ดั งาน (F11)
2 ความรูส้ กึ คุ้มค่าเงินทีต่ ้องจ่ายไปในการเข้าร่วมกิจกรรม (F37)
โอกาสในการติด ต่ อปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ ผู้เ ชี่ย วชาญและผู้เ ข้า ร่ว ม
ประชุม (F39) โอกาสในการศึกษาพัฒนาความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ทาง จากประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน (F40) ความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและอนามัยของพื้นที่จดั งาน (F41) และ สภาพ
อากาศของสถานที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งานในช่วงเวลาจัดงาน (F42)
3 สิ่ง ดึง ดู ด ใจในพื้น ที่/ จัง หวัด ที่จ ัด งาน ด้ า นทัศนี ย ภาพตาม
ธรรมชาติ (F23) สิง่ ดึงดูดใจในพื้นที่/จังหวัดที่จดั งาน ด้าน
ภูมอิ ากาศ (F24) สิง่ ดึงดูดใจในพื้นที/่ จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านภูม ิ
ประเทศ (F25) และ สิง่ ดึงดูดใจในพื้นที่/จังหวัดทีจ่ ดั งาน ด้านวิถี
ชีวติ และความเป็ นอยู่ของชุมชน (F26)
4 ความมีช่อื เสียงของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว (F16) ความหลากหลาย
ของกิจกรรมท่องเทีย่ ว/นันทนาการ (F17) ความหลากหลายของ
สถานบันเทิง (F19) สิ่ง อานวยความสะดวกสบายทางการ
ท่องเที่ยว (F20) และ ความน่ าสนใจ/ดึง ดูด ใจของสถานที่
ท่องเทีย่ ว (F21)
5 นโยบายการให้ความสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชนในพืน้ ทีจ่ ดั งาน
(F30) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของพื้นที่
จัดงาน (F31) สภาพแวดล้อมโดยรวมของเมืองทีจ่ ดั งาน (F32)
และความพร้อมของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการจ้างงานในการ
จัดงาน (F33)
6 ความพร้อมของโรงแรมทีพ่ กั และสิง่ อานวยความสะดวก (F13)
คุณภาพในการให้บริการของโรงแรมทีพ่ กั (F14) และระบบการ
รักษาความปลอดภัยของโรงแรมทีพ่ กั (F15)

4) บทวิ จารณ์
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัย และองค์ประกอบในการ
เลือกจุดหมายปลายทางสาหรับอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร การ
ท่องเที่ยวเพื่อ เป็ น รางวัล การประชุมวิชาชีพ และการจัดงานแสดง
สิน ค้าและนิทรรศการ ด้วยการวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงส ารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) พบว่าองค์ประกอบทีส่ อดคล้อง
กับบริบทของคนไทย สามารถจาแนกเป็ น 6 ด้านข้างต้น ซึ่งบาง
องค์ประกอบมีค วามแตกต่างจากเกณฑ์การประเมินทีม่ กี ารเผยแพร่
ในวารสารและบทความต่างๆ [25-26] จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบบาง
ตัวทีถ่ ูกระบุในงานเขียนของ สสปน. [25] และดุษฎี ช่วยสุข [26] ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากงานวิจยั ที่ผ่านมานัน้ ไม่ได้
อ้างถึงหลักฐานทางสถิตทิ ไ่ี ด้ผ่านการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
คนไทยหรือผู้บริโภคทีเ่ ป็ นคนไทย ผลการวิจยั นี้กลับแสดงให้เห็นว่า
บางองค์ประกอบนัน้ ในความคิดเห็นของคนไทย เป็ นเพียงปั จจัย ที่
ไม่ได้มคี วามส าคัญ ทางสถิติถึงขัน้ จัดเป็ น 1 องค์ประกอบหลัก เช่น
ด้า นความสะดวกในเข้า สู่ เ มือ งและสถานที่จ ัด งาน/โรงแรมที่พ ัก
(Accessibility) หรือ ด้านการรักษาความปลอดภัย (Safety and
Security) นอกจากนี้ งานวิจ ัย นี้ ย ัง ช่ ว ยลดทอนองค์ ป ระกอบที่ม ี
ความหมายสอดคล้องกันหรือมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ให้
เหลือ เพีย งองค์ป ระกอบเดีย ว เช่ น งานวิจ ัย นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า เรา
สามารถรวม 3 องค์ประกอบจากงานวิจยั ของ สสปน. ด้านการ
สนับสนุ นการจัดงานไมซ์จากในเมืองจัดงาน ด้านภาพลักษณ์และ
ความมีช่อื เสียงของเมือง และด้านสภาพแวดล้อมของเมือง เป็ น
องค์ประกอบหลักองค์ประกอบเดียวได้ คือ ด้านปั จจัยสนับสนุ นและ
ทรัพยากรต่ างๆ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของดุษฎี ช่วยสุข ที่สามารถ
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รวม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทีอ่ ยู่ในท้องถิน่ ด้านภาพลักษณ์และสิง่ ดึงดูดใจ และ
ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ เป็ นองค์ประกอบเดียว คือ ด้าน
ปั จจัยสนับสนุนและทรัพยากรต่างๆ ได้เช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 1

หน่ วยงานรัฐ สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ให้สอดคล้อ งกับบริบทของ
ท่ า น ทัง้ ในด้ า นการจั ด ท าแผนการตลาด แผนพั ฒ นาองค์ ก ร
แผนพัฒนาจังหวัด เป็ นต้น
5.3) การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรม
ทัง้ 4 กิจกรรม (M-I-C-E) ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่ อไป อาจศึกษา
ในรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละประเภทกิจกรรม
5.4) ตัวแปรทีถ่ ูกตัดออกจากงานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นตัวแปรทีไ่ ม่
สามารถจัดให้อ ยู่ในองค์ประกอบที่ 1-6 ข้า งต้น ได้อ ย่ า งชัดเจน
แต่ยงั คงเป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญ ซึ่งอาจจะจัดอยู่ในองค์ประกอบ
อื่นๆ ได้
5.5) องค์ ป ระกอบที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบ
เชิงสารวจ สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) การวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis: PA) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling) หรือ การวิเคราะห์ความถดถอยและ
สหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) เป็ นต้น

รูปที่ 1 ความสอดคล้องของปั จจัยและองค์ประกอบ

ผลการวิจ ัย ยัง แสดงให้เ ห็น ว่ า ปั จ จัย และองค์ ป ระกอบที่
ประชากรไทยให้ค วามส าคัญ ในการใช้พ ิจ ารณาตัด สิน ใจเลือ ก
จุดหมายปลายทางสาหรับกิจกรรมไมซ์ 3 อันดับแรก ได้แก่อนั ดับที่ 1
ด้า นสถานที่จ ัด งานและสิ่ง อ านวยความสะดวก (Venues and
Facilities) อันดับที่ 2 ด้านโรงแรมที่พกั และสิง่ อานวยความสะดวก
(Hotels and Facilities) และ อันดับที่ 3 ด้านความคาดหวังส่วนบุคคล
(Personal Expectations) โดยทีท่ งั ้ 3 ด้านสามารถใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจจากทัง้ ฝ่ ายผูจ้ ดั งานและผูเ้ ข้าร่วมงาน
กล่ า วโดยสรุ ป งานวิจ ัย ฉบับ นี้ ได้แ สดงให้ว่ า จากการที่
สารวจกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นคนไทย การจัดกลุ่ม ปั จจัยหรือองค์ประกอบ
ได้ทงั ้ หมด 6 กลุ่มปั จจัยหรือองค์ประกอบ โดยมีหลักฐานทางสถิตทิ ใ่ี ช้
อ้า งอิง ซึ่ง ไม่ส อดคล้อ งกับ เกณฑ์ข อง สสปน. ที่ใ ช้อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน
งานวิจยั นี้ ส ามารถใช้เ ป็ น หลักฐานหรือ ในการแนะน าให้ก ลุ่ ม หรือ
ผูใ้ ห้บริการในอุตสาหกกรมไมซ์ (MICE) ใช้ในการประเมินศักยภาพ
การจัดงานซึง่ มีผมู้ าใช้บริการทีเ่ ป็ นคนไทย
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ยงั มีขอ้ จากัดอยู่บางประการ ได้แก่
ปั จจัย ด้านภูมศิ าสตร์ มีผ ลต่ อ การวิเคราะห์ร ะดับความส าคัญ ของ
ปั จจัยและองค์ประกอบ เช่น ระหว่างการเก็บข้อมูลในจังหวัดขอนแก่น
กับการเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั ที่ได้อาจจะมีความ
แตกต่ างกัน เนื่อ งด้ว ยศัก ยภาพและความพร้อ มในการตอบสนอง
ความต้องการในการจัดกิจกรรมไมซ์แตกต่างกัน

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ส าเร็จลุ ล่ว งได้ด้ว ยความเมตตากรุณาจากผู้ช่ว ย
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ท่ี ค อยให้ ค าปรึ ก ษา ตลอดจน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าเป็ นประธานและกรรมการสอบ
ที่ไ ด้ช้ีแนะข้อ ผิด พลาดและวิธีก ารแก้ไ ขปรับ ปรุ ง ด้ว ยความตัง้ ใจ
และทุ่มเท ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง และขอขอบพระคุ ณ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน ทีม่ อบทุนสนับสนุ น
การศึกษาแก่ผวู้ จิ ยั และขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะ
บริห ารธุ ร กิจ และบัณ ฑิต วิท ยาลัย รวมถึง ทุ ก ท่ า นที่ม ีส่ ว นร่ ว มใน
ความสาเร็จของงานวิจยั นี้
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การประเมินศักยภาพการจัดการด้านการผลิต 8 ด้าน
สาหรับผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs
THE EVALUATION OF PRODUCTIVE CAPABILITY IN 8 SECTIONS
OF THE SMEs CAR ASSEMBLY COMPANY
วิฐณ
ิ ฐั ภัครพรหมินทร์
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาศัก ยภาพด้ า นการผลิต ของ
บริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ระดับ Small and Medium Enterprise (SMEs)
และการสร้า งแผนภูม ิก ารจัด การด้ า นการผลิต เพื่อ ใช้ใ นการเปรีย บเทีย บ
ศักยภาพขององค์กร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิตรถยนต์
ระดับ tier 2 จานวน 10 บริษทั ด้วยแบบประเมินการผลิต 8 ด้านของการ
วินิจฉัยองค์กรทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าเฉลี่ย (Mean) ภาพรวมของการ
ประเมินศักยภาพด้านการผลิตทัง้ 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางคือมีการจัดการงาน
เบื้อ งต้ น เช่ น 5ส Visual management และมาตรฐานประกัน คุ ณ ภาพ
ISO/TS16949 ส่วนผลคะแนนการประเมินน้อยสุด คือ ด้านการปรับปรุงการ
ทางาน การควบคุมการส่งมอบ มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 2.53 และ2.60 ตามลาดับ
อยู่ ใ นเกณฑ์ร ะดับ ต่ า เนื่ อ งจาก ยัง ขาดการพัฒ นาบุ ค คลากรที่ม ีค วามรู้
ความสามารถในด้านการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ความสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อนาสู่ระบบ Just-In-Time และขาดความ
ต่อเนื่องของการทากิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือใน
การเพิม่ ผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิต
คำสำคัญ: การประเมินศักยภาพด้านการผลิต 8 ด้าน,วินิจฉัยองค์กร, SMEs.

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. บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์เป็ นจักรกลทีม่ ี
ความส าคัญ ต่ อ ภาคธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมผลิต รถยนต์อ ย่ า งมาก และ
ภาครัฐบาลไทยพยายามผลักดันและสนับสนุ นให้อุตสาหกรรมรถยนต์
เป็ นหนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมหลัก ที่ข ับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ประเทศ แต่
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่งผลต่อธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในไทยในฐานะจักรกลสาคัญ จาเป็ นต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยี บุคลากร และประสิทธิผลในการจัดการด้านการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง
[1] ธุร กิจผลิต ชิ้นส่ ว นรถยนต์นัน้ ซึ่งประกอบด้ว ยการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์หลัก 2 ประเภท คือ ผู้ผลิตชิ้นส่ วนเพื่อป้ อนโรงงาน
รถยนต์โดยตรง (Original Equipment Manufacturers หรือ OEM) ซึ่ง
จะเรียกผูผ้ ลิตชิ้นส่วนประเภท OEM นี้ว่า First-Tier Suppliers และ
กลุ่มทีเ่ ป็ นผูร้ บั ช่วงการผลิตเพือ่ ป้ อนชิน้ ส่วนบางประเภทให้กบั กลุ่มแรก
เพือ่ ป้ อนร้านจาหน่ายอะไหล่ ศูนย์บริการและอู่ซ่อมรถยนต์ ซึง่ เป็ นกลุ่ม
ระดับ Second และ Third Tier ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ของคนไทยทีผ่ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ประเภทนี้เรียกว่า (Replacement Equipment Manufacturers หรือ
REM) สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตชิ้นส่ วน OEM ของประเทศ
ไทยในช่วงปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูล ค่า 160,687.26 ล้านบาท เมื่อ
เทีย บกับปี ก่ อ นช่ว งเดีย วกัน ลดลงร้อ ยละ 2.88 และการส่ ง ออก
เครือ่ งยนต์ มีมลู ค่า 24,963.33 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี ก่อน ลดลงร้อย
ละ 4.06 ส่ วนสถานการณ์แนวโน้ มการส่ งออกชิ้น ส่ วนกลุ่ มอะไหล่

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,

514

รถยนต์มมี ลู ค่า 19,228.95ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.16
จากปั จจัยสถานการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนคนไทยต้องปรับตัวเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพด้วยต้นทุนทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดจะต้องปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ผลิต และความสามารถแข่ ง ขัน ที่สู ง ขึ้น ประกอบกับ นโยบายของ
ภาครัฐบาลต้อ งการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัส เตอร์ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่ มลู ค่า (Value Chain) และนาไปสู่การ
สร้ า งอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต ดัง นั ้น ผู้ ว ิจ ัย จึง ต้ อ งการศึก ษาถึ ง
ศักยภาพในการผลิตของกลุ่มซัพพลายเออร์ทเ่ี ป็ น Second และ ThirdTier หรือกลุ่ม ผูป้ ระกอบการ SMEs ของบริษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เพื่อ น ามาสร้า งแผนภูมกิ ารประเมิน การวินิ จฉัย ด้า นการผลิต โดยมี
วัตถุประสงค์คอื 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการด้านการผลิตทัง้ 8
ด้านของผู้ผ ลิต ชิ้น ส่ ว นกลุ่ ม SMEs และ 2) เพื่อ สร้างแผนภูม ิ
เปรียบเทียบศักยภาพด้านการจัดการผลิตให้กบั กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แนวทางทางในการทางานวิจยั เรื่องนี้
จะทาให้ผลการศึกษานี้สามารถใช้ประโยชน์ จากการใช้ขอ้ มูลสามารถ
เปรียบเทีย บในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการด้านการผลิตของ
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนไทยในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการประเมินศักยภาพ
ด้านการจัดการด้านการผลิตและประสิทธิภาพด้านการผลิตดังนี้คอื
จิร ฐั กาพลกิจรัตน์ . (2556) จากการประเมิน ศักยภาพการ
จัดการด้านการผลิต 8 ด้านสาหรับผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ 1 ST
tier ของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ทาการเก็บข้อมูลจากผูผ้ ลิตจานวนทัง้ สิ้น
10 บริษทั จากการศึกษาพบว่า บริษทั ทีเ่ ป็ น ระดับ 1 ST tier มีจุดเด่น
ด้านการปรับปรุงการทางานและการบารุงรักษาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และการมีส่วนร่วมของทุกคนโดยกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ านทากิจกรรม
การลดต้นทุนและเมือ่ นาผลประเมินทีไ่ ด้มาจัดทาแผนภูมปิ ระสิทธิภาพ
การจัดการด้านการผลิต ผลคะแนนประเมินในแต่ละด้านทัง้ 8 ด้านอยู่
ในระดับ 4.00 -4.30 คะแนน คืออยู่ในเกณฑ์ศกั ยภาพด้านการผลิตสูง
ถึงสูงสุด ได้มกี ารวางแผนการดาเนินการบันทึกผลและเก็บข้อมูลเพือ่ ใช้
ในการวิเ คราะห์ การประเมิน ผลเพื่อ เปรีย บเที ย บกับ แผนและการ
ยกระดับการปฏิบตั งิ านให้เกิดความเป็ นมาตรฐาน [3]
จินตนา สมสวัสดิ ์, ศิรวิ รรณ เชียงเหงีย่ ม. (2557) การวิเคราะห์
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย ความได้เปรียบ
เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ประเทศอิน โดนี เซีย โดยเทีย บกับ ดัช นี ด้า นการ
ส่งออก (Revealed comparative advantage index หรือ RCA)
ผลการวิจยั พบว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการ
ขยายตัว ทางการค้าระหว่างประเทศด้านการส่ งออกรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์แต่ไม่มคี วามได้เปรียบด้านการส่งออกรถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลไป
ยังตลาดโลก ส่วนในด้านการผลิตยานยนต์ นนั ้ ประเทศไทยไม่มคี วาม
คุ่มค่ าในการนาทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ในการผลิต ยานยนต์
ดังนัน้ ประเทศไทยควรเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้ชน้ิ ส่วนยานยนต์ภายในประเทศมากยิง่ ขึน้ [4]
ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ , ศิรตั น์ แจ้งรักษ์สกุล .(2558) การบริหาร
จัดการอย่างยังยื
่ นในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์รถยนต์นงั ่ ผลการศึกษาวิจยั
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ทีส่ ่งผลต่อปั จจัย
องค์กรคือ 1) ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม คือการใช้ประโยชน์ทรัพยากร การ
ปลดปล่ อ ยมลพิษ ด้านของเสีย 2) ปั จจัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านต้น ทุ น
ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์และกระบวนการปรับปรุงการทางาน ด้าน
เวลาการส่งมอบ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 3) ปั จจัยด้านสังคม คือ
ด้ า นพนั ก งาน การพัฒ นาบุ ค ลากร และปั จจัย ที่ ส่ ง ผลให้ ส ถาน
ประกอบการเกิดการเจริญเติบโตอย่ างยังยื
่ นเรียงลาดับทีค่ วามคิดเห็น
ลาดับ1คือ ด้านสังคม ลาดับ 2 เศรษฐกิจ ลาดับ 3 ด้านสิง่ แวดล้อม [5]
พนิดา ศรีสว่าง. (2558) การศึกษาความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทชุดสายไฟรถยนต์ในประเทศ
ไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ผลการศึกษาพบว่ าในช่วงปี
2009-2013 ไทยไม่ศกั ยภาพในการส่งออกสินค้าชุดสายไฟสาหรับ
รถยนต์ (HS8544) เนื่องจากการส่งออกมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 7.90
เมือ่ เทียบกับปี ก่อนโดยค่า (Revealed Comparative Advantage: RCA
Index) มีค่าน้อยกว่า1 ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีการแข่งขันมากและไม่มใี คร
ผูกขาด การส่งเสริมอุ ตสาหกรรมยานยนต์เป็ นศูนย์กลางการผลิตใน
ภูมภิ าค (Detroit of Asia) นัน้ ประเทศไทยต้องพึ่งพาวัตถุดบิ ในการ
ผลิตจากต่างประเทศสูง และมีตน้ ทุนค่าแรงทีส่ งู ดังนัน้ ประเทศไทยควร
หาหรือ ย้ายแหล่ ง ผลิต ไปยังอุ ต สาหกรรมที่ก่ อ ให้เ กิด ความคุ้ม ค่ า ที่

2.ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและการวินิจฉัยด้วยการประเมินด้านการผลิต
การส ารวจการประเมิน เบื้อ งต้น นี้ เป็ น เรื่อ งที่ส าคัญในการ
กาหนดทิศทางของการวินิจฉัย หรือ วิธกี ารวินิจฉัย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การรับรู้สภาพที่แท้จริงของสถานประกอบการอย่างถูกต้อง เป็ นสิง่ ที่
สาคัญมากดังนัน้ การวินิจฉัยมีลกั ษณะพิเศษทีว่ ่า เป็ นเครื่องมือสาหรับ
การวิเคราะห์สภาพการณ์ของสถานประกอบการได้อย่างรอบด้านได้แก่
ด้านบัญชีการเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการจัดการ และ
ด้านการผลิต แต่กส็ ามารถทีจ่ ะทาการวินิจฉัยโดยเน้นประเด็นปั ญหา
ใดปั ญหาหนึ่งเป็ น การเฉพาะก็ได้ เช่น การวินิจฉัย ด้านการผลิต คือ
กระบวนการในการสารวจ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารด้าน
การผลิต โดยรวมพร้อ มระบุ ประเด็น ปั ญ หาและการปรับ ปรุ ง เพื่อ ให้
องค์กรมีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแข่งขันที่
สูง ขึ้น นัน้ ต้อ งด าเนิน การประเมิน หรือ การวินิจ ฉัย ด้านการผลิต เพื่อ
พัฒ นาตนเองโดยมีห ลัก แนวทางกระบวนการวินิ จ ฉัย และประเมิน
องค์กรดังรูปที1่ กระบวนการวิธกี ารวินิจฉัยและการประเมินองค์กร [2]

รูปที่ 1 กระบวนการวิธกี ารวินิจฉัยและการประเมินองค์กร
ทีม่ า: Yasushi Nakatani
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มากกว่าหรือหาแนวทางพัฒนาอุ ตสาหกรรมชุดสายไฟในรถยนต์ ให้
พัฒนามีความได้เปรียบจนมีศกั ยภาพในการส่งออกทีดี [6]
ณัฐพล บัวเปลีย่ นสี. (2558). ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จในการ
บริห ารจัด การของผู้ประกอบการอุ ต สาหกรรมยานยนต์ใ นเขตนิค ม
อุ ต สาหกรรมภาคตะวัน ออก ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ปั จจัย ด้านการ
บริห ารจัด การที่ม ีค วามส าคัญ มากที่สุ ด คือ ด้า นพนัก งานและการ
วางแผนส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ควรกาหนดราคาชิ้น ส่วนยานยนต์ให้สอดคล้อ งกับความเป็ นจริงของ
ต้นทุน และมีการวางแผนการผลิตทีส่ ามารถส่งมอบเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตได้ทนั เวลาและรัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง เพื่อ เป็ นฐานการพัฒนาอุต สาหกรรมไทยใน
ระยะยาว[7]

ตารางที1่ ความหมายของคะแนนในการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ความหมายของคะแนนในการประเมิน
1.00 - 1.80 คะแนน ศักยภาพด้านการผลิตต่าทีส่ ุด
1.81 - 2.60 คะแนน ศักยภาพด้านการผลิตต่า
2.61 - 3.40 คะแนน ศักยภาพด้านการผลิตปานกลาง
3.41 - 4.20 คะแนน ศักยภาพด้านการผลิตสูง
4.21 - 5.00 คะแนน ศักยภาพด้านการผลิตสูงทีส่ ุด
ในหัวข้อของการประเมินภาพรวมด้านการผลิต 8 ด้านสามารถอธิบาย
ได้ดงั นี้คอื
1. การจัดการเบื้อ งต้น คือ การควบคุ ม ดูแล ดาเนิน การ
สภาพแวดล้อมโดยรวมของการผลิตให้เกิดความราบรื่น
ในการดาเนินการกิจกรรมการผลิต เช่น 5ส, visual
control และ OJT เป็ นต้น
2. การปรับปรุงการทางาน คือ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพที่ดมี ากยิง่ ขึ้นหรือการปรับปรุง
เป็ น กระบวนการทาให้ส ิ่ง ที่มอี ยู่แ ต่ เ ดิม ดีข้นึ และมีการ
ค้ น หาสภาพปั จจุ บ ัน หรื อ ค่ า มาตรฐานเพื่ อ ก าหนด
เป้ าหมายการปรับปรุงที่ดขี ้นึ กว่าเดิมโดยผ่านกิจกรรม
เช่ น กิจ กรรมคุ ณ ภาพกลุ่ ม ย่ อ ย (QCC), การสร้า ง
จิตสานึกในการปรับปรุง, เครือ่ งมือและอุปกรณ์เป็ นต้น
3. การประสานงาน คือ การจัด ให้บุ ค คลในองค์ ก รการ
ท างานสั ม พั น ธ์ แ ละสอดคล้ อ งกั น โดยตระหนั ก ถึ ง
ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรเช่น การจัดการความเป็ นผูน้ าและ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ, การใช้ขอ้ มูลในองค์กร,สันทนาการและ
การกาหนดเป้ าหมายการบริหาร
4. การบ ารุ ง รัก ษา คือ การรัก ษาสภาพของเครื่อ งมือ
เครื่องจักรให้อ ยู่ในสภาพพร้อ มใช้งานตลอดเวลา และ
หลีกเลีย่ งการ Breakdown ให้น้อยลงเพื่อทาให้อตั ราการ
ทางานของเครื่องจักรสูงขึน้ เช่น กิจกรรมซ่อมบารุงและ
การเตรีย มอะไหล่ ส ารอง,การตรวจเช็ค ประจาวัน , การ
ก าหนดกลุ่ ม กิจ กรรมพิเ ศษเพื่อ ท าการบ ารุ ง รัก ษา ,
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ (การวัด)
5. การควบคุมคุณภาพ คือ กิจกรรมการบริหารคุณภาพและ
การประกัน คุ ณ ภาพ ที่ช่ ว ยสร้ า งความมัน่ ใจที่จ ะได้
คุณภาพของสิน ค้าตามที่กาหนดไว้ต ามความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้า เช่น การแก้ไ ขปั ญหา, การสอบกลับของ
เอกสารควบคุม,การป้ องกันความผิดพลาด, ระบบประกัน
คุณภาพ (ISO,GMP), คู่มอื ปฏิบตั ิงานและข่าวสารการ
ควบคุมคุณภาพภายในองค์กร
6. การผลิต, การควบคุม และการส่งมอบ คือ กิจกรรมการ
ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ตั ง่ แต่ ว างแผน ควบคุ ม
กระบวนการผลิต การติดตามความคืบหน้าของงานจนถึง
การควบคุมการส่งมอบด้วยการประเมินหัวข้อเช่น การ
วางแผนเกี่ยวกับขนาดรุ่นผลิต ,ระบบการสังงานและจ่
่
าย
งาน, การวางแผนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าภายนอก,เวลา

2.3 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
การประเมินศักยภาพการจัดการด้านการผลิตโดยรวมได้มกี าร
แบ่งหัวข้อการประเมินปั จจัยวิธกี ารดาเนินการจัดการภายในของผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ระดับ SMEs ออกเป็ น 8 ด้าน แต่ละด้านจะมีหวั ข้อใน
การประเมินดังนี้คอื
1. ด้านการจัดการงานเบือ้ งต้น
2. ด้านการปรับปรุงการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
4. ด้านการบารุงรักษา
5. ด้านการควบคุมคุณภาพ/การประกันคุณภาพ
6. ด้านการผลิต,การควบคุมและการส่งมอบ
7. ด้านการควบคุมวัสดุ
8. ด้านการควบคุมต้นทุน

การประเมินปั จจัย
วิธกี ารดาเนินการ
ภายในของผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์
ระดับ SMEs
ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยาน
ยนต์ระดับ SMEs:
กลุ่มตัวอย่างจานวน
10 บริษทั

ศักยภาพการจัดการด้าน
การผลิตของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน
ยานยนต์ระดับ SMEs

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจยั
วิธีการประเมิน จะทาการประเมิน ณ สถานประกอบการจริง
และการประเมินร่วมระหว่างผู้วจิ ยั ร่วมกับตัวแทนสถานประกอบการ
ดาเนินการประเมินร่วมกันในการให้ร ะดับของคะแนนในแต่ ละหัวข้อ
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านการผลิตจะแสดงผ่านการ
ให้คะแนนเป็ น ตัวเลขซึ่งมีคะแนนตัง้ แต่ 1-5 คะแนน สามารถแสดง
ความหมายของระดับคะแนนดังตารางต่อไปนี้
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น าในการส่ งมอบ,แผนผังโรงงาน,การเสริมสร้างความ
ชานาญงานทีห่ ลากหลายแก่พนักงาน,ข้อมูลด้านการขาย
เพื่อแผนการผลิตและระบบ LAN ฐานข้อมูลกลางทีใ่ ช้ใน
การบริหารจัดการ
7. การควบคุ ม วัส ดุ คื อ การดู แ ลปั จจัย ในการผลิ ต ให้
เพียงพอและไม่เกิดการจัดเก็บทีม่ ากเกินความจาเป็ น จะ
ส่ ง ผลปั ญหาให้ ก ั บ องค์ ก ร ต้ น ทุ น ที่ สู ง ขึ้ น สิ น ค้ า
เสือ่ มสภาพดังนัน้ ควรควบคุมดูแลและการประเมินหัวข้อ
ดังนี้คือ งานระหว่างผลิต และผลิต ภัณ ฑ์ส าเร็จรูป ,การ
ผลิต การจัดส่งและการสังซื
่ ้อล่วงหน้า , วิธกี ารจัดซื้อและ
การวิเคราะห์, การควบคุมสินค้าคงคลังและการขนย้าย
ภายในโรงงาน
8. การควบคุมต้นทุน คือ การกากับ ดูแลต้นทุนที่เกิดขึ้นที่
เป็ นไปตามทีก่ าหนดของการควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อ
น าไปสู่ก ารตัง้ งบประมาณและวางแผนก าไรโดยการ
ประเมิน จากหัว ข้อ เช่น ระบบการควบคุ มต้น ทุน , แผน
กาไร/ผลการดาเนินงานจริง, วิศวกรรมคุณค่า(VA/VE),
กิจ กรรมด้า นการปรับ ปรุ ง การไหลของงานและ การ
บริหารจัดการผูร้ บั จ้างช่วง หรือซัพพลายเออร์เป็ นต้น

ตาแหน่งเป็ นหัวหน้าแผนกของแต่ละแผนกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลควบคู่ตามไป
ด้วย เพือ่ ป้ องกันการเข้าใจข้อมูลทีค่ าดเคลือ่ นของผูท้ าการวิจยั
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเ คราะห์ข ้อ มูล ในการวิจ ัย นี้ จ ะวิเ คราะห์ใ นแต่ ล ะด้า นรวม
ทัง้ หมด 8 ด้านของบริษทั ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs ทีเ่ ป็ น
Tier 2 ทีม่ กี ารส่งมอบชิน้ ส่วนให้กบั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ Tier 1 ซึ่ง
จะใช้เ ป็ น นามสมมุติ คือ บริษัท 1-10 มีห ลัก เกณฑ์ท างสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยในการวิเคราะห์ผลจะแบ่งการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์ผลคะแนนค่ าเฉลี่ย (Mean) การประเมิน
ศักยภาพการผลิตทัง้ 8 ด้าน
3.3.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดปรับปรุงจากแผนภูม เิ รดาร์ของ
การประเมินศักยภาพด้านการผลิต 8 ด้าน
4.ผลการดาเนิ นการวิ จยั
จากการเก็บข้อมูลผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs สาหรับ
ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ Tier 2 โดยกลุ่มตัวอย่ างเฉพาะเจาะจง
จานวน 10 บริษทั คือ บริษทั ลาดับที1่ ถึง10
4.1 ผลการวิเคราะห์ผลคะแนนเฉลีย่ (Mean) การประเมินศักยภาพ
การผลิต 8 ด้านของผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์จานวน 10 บริษทั สามารถ
สรุปผลการประเมินศักยภาพด้านการผลิตทัง้ 8 ด้านดังตารางที่ 2 และ
เปรียบเทียบความหมายของคะแนนในการประเมินในตารางที่ 1 ดังนี้
4.1.1 การจัด การเบื้อ งต้น มีค่ าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.97 และค่ า
Standard Deviation เท่ากับ 0.632 ผลการประเมินอยู่ระดับปาน
กลาง
4.1.2 การปรับปรุงการทางาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.53 และค่า
Standard Deviation เท่ากับ 0.492 ผลการประเมินอยู่ระดับต่า
4.1.3 การประสานงาน มีค่ า คะแนนเฉลี่ย เท่ า กับ 3.35 และค่ า
Standard Deviation เท่ากับ 0.394 ผลการประเมินอยู่ระดับปาน
กลาง
4.1.4 การบารุงรักษา มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.63 และค่าStandard
Deviation เท่ากับ 0.530 ผลการประเมินอยู่ระดับปานกลาง
4.1.5 การควบคุ มคุ ณภาพ/การประกัน คุ ณภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.98 และค่าStandard Deviation เท่ากับ 0.518 ผลการ
ประเมินอยู่ระดับปานกลาง
4.1.6 การผลิต, การควบคุม การส่งมอบ มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
2.60 และค่า Standard Deviation เท่ากับ 0.293 ผลการประเมิน
อยู่ระดับปานกลาง
4.1.7 การควบคุมวัสดุ มีค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 2.74 และค่าStandard
Deviation เท่ากับ 0.353 ผลการประเมินอยู่ระดับปานกลาง
4.1.8 การควบคุ ม ต้น ทุ น มีค่ า คะแนนเฉลี่ย เท่ า กับ 2.80 และค่ า
Standard Deviation เท่ากับ 0.537 ผลการประเมินอยู่ระดับปาน
กลาง

3. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
จานวนของผูป้ ระกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ SMEs มีจานวน
1700 ราย โดยเป็ นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มจี านวน 386 บริษัท
(รายงานข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจwww.thansettakij.com ) จากการวิจยั
ในครัง้ นี้มปี ระชากร คือ ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs จานวน
200 ราย [1]
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มกี ลุ่มตัวอย่าง คือ ผูผ้ ลิต ชิ้นส่วนยานยนต์
ระดับ SMEs ทีม่ กี ารส่งมอบชิ้นส่วนในระดับ Tier 2 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทา
การรวบรวมข้อ มู ล ในครัง้ นี้ โ ดยใช้ ก ารเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบมี
จุดประสงค์/เฉพาะเจาะจง จานวน 10 บริษทั ทีเ่ ป็ น Tier 2 เท่านัน้
เนื่องจากเป็ นการประเมินร่วมระหว่างผูว้ จิ ยั และตัวแทนบริ ษทั ซึ่งเป็ น
ข้อมูลสาคัญและไม่เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยภายในองค์กร จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจงเท่านัน้ เพื่อเป็ นกรณีศกึ ษาแนวโน้มศักยภาพการจัดการ
ด้านการผลิตของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ระดับ SMEs
3.2 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครัง้ นี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูม ิ โดย
ใช้แบบประเมิน ที่ออกแบบส าหรับการวินิจฉัยองค์กรด้านการจัดการ
ด้านการผลิต 8 ด้าน เป็ นแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี
หัวข้อในการประเมินการผลิตแบ่งหัวข้อในการประเมินออกเป็ น 8 ด้าน
โดยการเก็บข้อมูลใช้การเข้าไปประเมินศักยภาพของแต่ ละบริษัท ณ
สถานที่ปฏิบตั ิงานจริง และทาการประเมิน จากตามหลัก เกณฑ์การ
ประเมินการผลิตในแต่ละด้าน โดยมีผไู้ ด้รบั มอบหมายจากบริษัทซึ่งมี
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ตารางที่ 2 คะแนนค่าเฉลีย่ ของการประเมินศักยภาพการผลิต 8 ด้าน

แผนการจัดส่งและการสังซื
่ ้อไม่เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดและส่งเสริม
การลดต้นทุนหรือการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กระบวนการผลิตหรือValue
analysis and Value Engineering (VA/VE) ในกระบวนการผลิตทีม่ ี lot
size ทีม่ ขี นาดเล็กลงและการปรับปรุงแผนผัง Lay Out สายการผลิตมี
ความซับซ้อนและการไหลของงานไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อ Lead time ที่
นาน
ส่วนคะแนนประเมินทีม่ คี ่าน้อยสุดคือด้านการปรับปรุงการทางาน
และด้านการบารุงรักษาระดับคะแนน 2.53 และ2.60 ตามลาดับ จุดที่
ควรปรับปรุงคือยังขาดกิจกรรมกลุ่มย่อยเช่น กิจกรรม Kaizen, QCC
และ TPM อย่างชัดเจนเพื่อลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรและให้เกิด
การพัฒนาการปรับปรุงงานเพื่อพัฒนาอุ ปกรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งจักร
และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ ลดความสูญเสียละความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้
ในกระบวนการทางานหรือลดขนาด lot size ในการผลิตเพื่อเพิม่ ผลิต
ภาพและประสิทธิภาพของการผลิต

คะแนน ค่า
คะแนน บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั บริษทั
เฉลีย่ Standard
เต็ม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Mean) Deviation
1. การจัดการงานเบื้องต้น
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. การปรับปรุงการทางาน
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. การบารุงรักษา
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/การประกันคุณภาพ 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. การผลิต, การควบคุม การส่งมอบ
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. การควบคุมวัสดุ
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. การควบคุมต้นทุน
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
สรุปผลการประเมินศักยภาพด้านการผลิต

4.2 การวิเคราะห์ภาพรวมของการประเมินศักยภาพด้านการ
ผลิต 8 ด้านของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ยจุดเด่นและจุดปรับปรุงโดย
แผนภูมเิ รดาร์ดงั รูปที่ 3

5. สรุป
สถานการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความส าคัญต่ อ ภาคธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมของประเทศอย่ างมาก และ
ภาครัฐบาลต้อ งการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) แต่เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่งผลต่อธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในประเทศไทยดัง นัน้ ถ้า ต้อ งการน าพาเพื่อ สร้า งอุ ต สาหกรรมแห่ ง
อนาคต จึงจาเป็ นต้องศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการด้านการผลิตของ
กลุ่มซัพพลายเออร์ระดับ Second Tier ของผูผ้ ลิตชิ้นส่วนกลุ่ม SMEs
และการสร้างแผนภูมเิ ปรียบเทียบศักยภาพด้านการจัดการผลิต ทัง้ 8
ด้านผลการวิจยั พบว่าประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิต คือ ผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs มีระดับขีดความสามารถหรือศักยภาพ
ด้านการผลิตทัง้ 8 ด้าน ในระดับปานกลางเมือ่ เทียบกับคะแนนเกณฑ์
การประเมินดัง ตารางที่1 และจากผลวิจยั จากการประเมินจากกลุ่ ม
ตัวอย่างบริษทั ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs ทีเ่ ป็ น Tier 2 มี
จุดเด่น คือ ความยืดหยุ่ นการติดต่ อ ประสานงานได้ง่ายเนื่อ งจากเป็ น
ธุรกิจแบบครอบครัวโดยมีการพัฒนาระบบการจัดการเบื้องต้น เช่น 5ส
Visual Control การติดตามควบคุ มวัส ดุ และต้น ทุ น การผลิต การ
บารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขสาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กบั 1st tier มีการ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพและระบบการประเมินการควบคุม Supplier
และข้อบังคับสาหรับอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ต้องทาระบบประกัน
คุณภาพ ISO 9001 และ TS 16949 เป็ นต้นดังนัน้ ส่งให้กลุ่มผูผ้ ลิต
ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ ร ะดับ SMEs ต้อ งด าเนิ น การตามเงื่อ นไขที่ลูก ค้า
กาหนดแต่อย่างไรก็ตามยังมีหวั ข้อทีม่ คี ะแนนประเมินต่าสุดคือทางด้าน
การปรับปรุงการทางาน และการการควบคุมการผลิตและการส่งมอบ
ให้กบั ลูกค้าเนื่องจากกลุ่มผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ SMEs ยังขาด
บุคลากรที่มอี งค์ความรู้เชิงระบบการจัดการและการสร้างทีมงานเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการทางานดังนัน้ สถานประกอบการควรพัฒนาระบบ
และยกระดับขีดความสามารถของการปฏิบ ัติงานหรือ การปรับ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบตั งิ าน (Process Improvement) ให้มปี ระสิทธิภาพที่
สูงขึ้น หรือ ยกระดับ ของการจัดท าระบบ Just-in-time และ การใช้

รูปที่ 3 แผนภูมเิ รดาร์ของการประเมินศักยภาพการจัดการด้านการ
ผลิตทัง้ 8 ด้าน
จากการประเมินภาพรวมของผลรวมคะแนนเฉลีย่ (Mean) เท่ากับ
2.83 และค่า Standard Deviation เท่ากับ 0.413 เมือ่ เทียบกับตารางที่
1 ความหมายของคะแนนในการประเมินศักยภาพด้านการผลิต อยู่ใน
ระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์คะแนนที่มคี ่ ามาก
ทีส่ ุดตัง้ แต่คะแนน 2.61ขึน้ ไป คือ ด้านการประสานงาน ด้านการจัดการ
เบื้องต้น การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุน การควบคุมการผลิต
และการควบคุมวัสดุ ตามลาดับโดยจุดเด่นคือ เป็ นองค์กรที่มบี ุคลากร
จานวนไม่มากทาให้ม ีค วามยืด หยุ่ น ต่ อ การประสานงานได้ง่า ยและ
เนื่องจากเป็ นบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทม่ี เี งือ่ นไขของการทา
ระบบประกันคุณภาพและเป็ นผูผ้ ลิตส่งมอบให้กบั กลุ่ม 1st tier ส่งผลให้
มี ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร จั ด ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ด้ า น 5ส แ ล ะ ก า ร Visual
management ด้วยสายตา การสอนหน้างาน เพื่อควบคุมการส่งมอบ
และการกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า จุดที่ควรปรับปรุง ขาดความต่ อ เนื่อ งการยกระดับการพัฒนา
อบรมให้กบั พนักงานเข้าถึงหลักเกณฑ์ ของการไม่ให้เกิดปั ญหาซ้าใน
ด้า นการปฏิบตั ิง านที่ผ ิด พลาดหรือ การใช้เครื่อ งมือ การท างานเพื่อ
ป้ อ งกัน การผิด พลาดจากการท างานการทบทวนวิเ คราะห์ป ระเด็น
ปั ญหาเพื่อการแก้ไข ระบบการควบคุ มสิน ค้าระหว่างทาและการวาง
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Automation และเทคโนโลยีการผลิตทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและ
การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ค วามสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อ เสริมสร้า ง
ความแข่งแกร่งและศักยภาพขององค์กรทีส่ งู ขึน้ อย่างยังยืน
ข้อเสนอแนะ
สาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยทีม่ คี วามประสงค์ท่จี ะพัฒนา
ประสิทธิภาพภาพการจัดการด้านการผลิต สามารถนาผลการประเมิน
การจัด การด้า นการผลิต ที่ผ่ า นการวิเ คราะห์แ ละสร้า งเป็ นแผนภู ม ิ
ประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิตดังที่ส รุปอยู่ในแผนภูมเิ รดาร์น้ี
เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการผลิตเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในแข่งขันของแต่ละบริษทั
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 3 ประการคือ 1)เพื่อศึกษาวิถี
ชีวติ ของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ นุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าของผูใ้ ช้บริการ
ร้านอาหารญี่ป่ ุนต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขตกรุงเทพมหานคร
3)เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นอาหารญี่ ป่ ุ นต้ น ต ารับ ที่
บริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิง
ปริมาณศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 25 ปี ขน้ึ ไปและเคยเดินทางไปประเทศ
ญี่ป่ นุ ทีเ่ ข้ามาใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนใน
เขตกรุงเทพมหานครจานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน(One-Way
Analysis of Variance หรือOne-Way ANOVA)โดยการประมวลผลข้อมูลใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปผลการวิจยั พบว่าวิถชี วี ติ ของผูใ้ ช้บริการพบว่าผูใ้ ช้บริการมี
ความสนใจเกีย่ วกับรสชาติอาหารทีเ่ ป็ นแบบต้นตารับมากทีส่ ุดในส่วนการรับรู้
ภาพลักษณ์ ตราสินค้าของผู้ใช้บริการพบว่าผู้ใช้บริการรับรู้ภาพลักษณ์ ตรา
สินค้าด้านคุณสมบัตใิ นการมีกระบวนการผลิตที่สะอาดสดใหม่มากที่สุดและ
การตัดสินใจใช้บ ริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้นตารับพบว่าผู้บ ริโภคตัด สินใจใช้
บริการจากร้า นอาหารที่มคี วามสะอาดถูกสุ ขอนามัยมากที่สุด และวิถีชวี ิต
(กิจกรรมความสนใจและความคิดเห็น ) และการรับรู้ภาพลักษณ์ ตราสินค้า
(คุณสมบัตคิ ุณประโยชน์ คุณค่าวัฒนธรรมบุคลิกภาพและผูใ้ ช้ ) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
คาส าคัญ : วิถีชีวิต, การรับ รู้ภาพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า , การตัด สิน ใจและ
ร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับ

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) บทนา
ปั จจุบนั รูปแบบวิถีชวี ติ ของคนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มใน
การรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจทา
ให้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกบ้านเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการ
ดารงชีวติ จึงส่งผลให้คนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการ
รับ ประทานอาหารนอกบ้า นมากขึ้น จากการส ารวจทางสถิติพ บว่ า
ค่าใช้จ่ายจากการบริโภคอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมลฑลโดยเฉลีย่ 2,537 บาทต่อเดือนของครัวเรือนจากค่าใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคโดยเฉลีย่ 26,719 บาทต่อเดือนของครัวเรือนคิดเป็ น
ร้อยละ9.49 [1] ด้วยเหตุน้ีส่งผลในธุรกิจร้านอาหารเติบโตมากขึน้ โดย

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
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4.กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ธุร กิจ ร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทยในปี 2559มีแ นวโน้ มขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ถึง2.70 หมืน่ ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2558ทีม่ มี ลู ค่า2.35หมืน่ ล้าน
บาท [2] จานวนร้านอาหารญี่ป่ ุนมีมากขึ้นถึง 2,346ร้านเป็ นอันดับสอง
รองจากร้านอาหารไทยจะเห็นได้จากความชื่นชอบในความเป็ นญี่ป่ นุ ที่
มากขึ้น และปริมาณนักท่ อ งเที่ย วไทยที่เ ดิน ทางไปยังประเทศญี่ป่ ุน
เพิม่ ขึ้น อัน เป็ นเหตุจากการผ่อ นผันวีซ่าญี่ป่ ุนแบบพ านักระยะสัน้ 15
วันทีไ่ ด้เริม่ ใช้กบั นักท่องเทีย่ วไทยเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ.2556 ทา
ให้คนไทยไปเที่ยวญี่ป่ ุนกันอย่างคึกคักจะเห็น ได้จากการเพิม่ ขึ้นของ
ปริมาณนักท่อ งเที่ย วในปี 2555 เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น ถึง 206%
หรือมากกว่าเดิม 3 เท่าและจากการสารวจพฤติกรรมในการเดินทางไป
เที่ย วญี่ปุ่นของคนไทยในช่ว ง 2-3 ปี ท่ผี ่ า นมาโดยJapan Tourism
Agency พบว่ า กิจ กรรมอัน ดับ 1 ที่ค นไทยนิ ย มมากที่สุ ด คือ การ
รับ ประทานอาหาร[3] รวมถึง ปั จ จุ บ ัน มีอ งค์ก ารส่ ง เสริม การค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization หรือ
JETRO)แล ะ อ งค์ ก รส่ งเส ริ ม ร้ า น อ าห ารญี่ ป่ ุ น ใน ต่ างปร ะ เทศ
(Organization to Promote Japanese Restaurants Aboard หรือ
JRO)ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมนักลงทุนญี่ป่ ุนที่ต้องการขยาย
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปนุ่ ในประเทศไทยอย่างเต็มที่ จากการขยายตัวของ
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปนุ่ ทีเ่ กิดขึน้ ภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงมีความสาคัญ
ในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จเนื่องจากการรับรูภ้ าพลักษณ์
ตราสินค้าเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกถึงลักษณะของสินค้าและบริการทาให้ผซู้ ้อื มี
ความมันใจในการซื
่
้อ สินค้าและบริการในการรับรู้ต ราสิน ค้าจะทาให้
ผูบ้ ริโภคสามารถจดจาสินค้าและบริการได้ดยี งิ่ ขึ้นนอกจากนี้การรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้ายังเป็ นสิง่ สาคัญในการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภค
อีก ด้ว ย ดัง นัน้ ผู้ว ิจยั ซึ่ง มีป ระสบการณ์ เ กี่ย วกับงานที่ป รึก ษาธุ ร กิจ
ร้านอาหารญีป่ นุ่ และเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารญีป่ ่ นุ กาลังเป็ นทีส่ นใจของผู้
ลงทุนทาให้มคี วามสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งวิถชี วี ติ และการรับรูภ้ าพลักษณ์
ตราสิน ค้าที่ส่ งผลต่ อการตัดสิน ใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้นตารับ
กรณี ศ ึ ก ษาร้ า นอาหารญี่ ป่ ุ นที่ บ ริ ห ารงานโดยชาวญี่ ป่ ุ นในเขต
กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 1กรอบแนวคิดของงานวิจยั
5.ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Engel; Blackwell & Miniard. [4] ได้ให้ความหมายของรูปแบบ
การดาเนินชีวติ ไว้ว่า “รูปแบบทีผ่ ู้คนจะดาเนินชีวติ รวมทัง้ การใช้เงิน
และเวลา” โดยรูป แบบการด าเนิน ชีว ิต จะสะท้อ นได้จากกิจกรรม
(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของ
ผูค้ น การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยา (Psychographics)โดยการใช้วธิ ี
AIO (Activities, Interest and Opinion)ซึ่งเป็ นวิธกี ารวัดเชิงปริมาณ
(Quantitative) เพื่อหาข้อมูลของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาใน
การทากิจกรรมต่างๆ (Activities) มีความสนใจในเรื่องใด (Interest) มี
ความคิดเห็นต่อตนเองและสภาพแวดล้อมอย่างไร (Opinion) เพื่อใช้ใน
การการแบ่งส่ วนตลาดจากจิตนิสยั ละเอียดและแม่น ยากว่า การแบ่ง
ส่วนตลาดเรือ่ งประชากรศาสตร์
Kotler [5] ได้อธิบายเกีย่ วกับตราสินค้าไว้ว่า การสร้างตราสินค้า
เป็ นเรื่องสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าสามารถสื่อ
ความหมายได้ 6 ด้านได้แก่ คุ ณสมบัติ (Attributes) คุ ณประโยชน์
( Benefits) คุ ณ ค่ า ( Value) วั ฒ น ธ ร ร ม ( Culture) บุ ค ลิ ก ภ า พ
(Personality) และผูใ้ ช้ (User) โดยผ่านการรับรูข้ องผูใ้ ช้บริการ ผ่าน
ประสาทสัม ผัส การเห็น ได้ย ิน ชิม และดม แล้ว น าข้อ มูล ที่ไ ด้ม า
จัดระบบแปลเป็ นสิง่ รับรูแ้ ละตอบสนองออกเป็ นการกระทา ความนึกคิด
และแนวคิด
Kotler [6] วิธกี ารทีผ่ บู้ ริโภคทาการตัดสินใจประกอบด้วยปั จจัย
ภายในคือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคซึ่งจะสะท้อนถึงความต้องการ ความตระหนักในการทีม่ สี นิ ค้า
ให้เลือกหลากหลาย กิจกรรมทีม่ ผี บู้ ริโภคเข้ามาเกีย่ วข้องกับข้อมูลที่ม ี
อยู่ห รือ ข้อ มูล ที่ฝ่ ายผู้ผ ลิต ให้ม า และสุ ดท้ายคือ การประเมิน ค่ าของ
ทางเลือกเหล่านัน้

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาวิถีช ีว ิต ที่ส่ ง ผลจ่ อ การตัด สิน ใจของผู้ใ ช้บ ริก าร
ร้ า นอาห ารญี่ ปุ่ นต้ น ต ารั บ ที่ บ ริ ห าร งานโดยชาวญี่ ป่ ุ นในเข ต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึก ษาการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้า ที่ส่ ง ผลจ่ อ การ
ตัดสินใจของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาว
ญีป่ นุ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของผู้ใช้บริการร้านอาหาร
ญีป่ นุ่ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร

6. วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อ
ศึกษาวิถชี วี ติ และการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บ ริก ารร้า นอาหารญี่ป่ ุ นต้ น ต ารับ กรณี ศ ึก ษาร้า นอาหารญี่ปุ่ นที่
บริหารงานโดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร

3.สมมติ ฐานการวิ จยั
1. วิถีช ีวติ ส่ งผลต่อ การตัดสิน ใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้น
ตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้ า นอาห ารญี่ ปุ่ นต้ น ต ารั บ ที่ บ ริ ห าร งานโดยชาวญี่ ป่ ุ นในเข ต
กรุงเทพมหานคร
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6.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ผใู้ ช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ
ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุ 25
ปี ขน้ึ ไปและเคยเดินทางไปประเทศญีป่ ่ นุ เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนดังนัน้ ขนาดตัวอย่ างสามารถ
คานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของW.G. Cochran โดย
กาหนดระดับค่าความเชื่อมันร้
่ อยละ95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ5 (กัลยาวาณิชย์บญ
ั ชา. 2549) [7] เมือ่ คานวณแล้วจะได้จานวน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน400 คน
6.2 แผนการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบ2ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่1ท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยวิธกี ารจับฉลากเลือกที่จะศึกษาร้านอาหารญี่ป่ ุนต้น
ตารับที่บริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขตกรุงเทพมหานครจานวน4ร้าน
จากจานวนทัง้ หมด7ร้านซึง่ ได้แก่
1. ร้าน Ginza Hageten
2. ร้าน Teppan Kushiyaki & Okonomiyaki
3. ร้าน Hokkori Warayaki
4. ร้าน Curry-Ousama
ขัน้ ตอนที่ 2ท าการเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ซึ่งเป็ นการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎี
ความน่ าจะเป็ น (Non – Probability Sampling) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธกี ารแจกแบบสอบถามคือผูว้ จิ ยั จะแจกแบบสอบถามให้กบั
กลุ่มตัวอย่ างที่เมื่อพิจารณาจากภายนอกและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
แล้วเป็ นผูม้ อี ายุ25 ปี ขน้ึ ไปและเคยเดินทางไปประเทศญี่ป่ นุ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับลักษณะของประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั และออกเก็บข้อมูล
ตามร้านอาหารทัง้ 4 ร้านโดยให้กลุ่มตัวอย่างร้านละ100 คน
6.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้ 1)ตัวแปรอิสระคือวิถี
ชีวติ และการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า2)ตัวแปรตามคือการตัดสินใจใช้
บริการร้านอาหารญีป่ นุ่ ต้นตารับ
6.4 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือแบบสอบถามซึง่ แบ่งออกเป็ น5 ตอนดังนี้
ตอนที1่ ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที2่ วิถชี วี ติ ของผูใ้ ช้บริการแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ตอนที3่ การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าแบ่งออกเป็ น6ด้าน
ตอนที4่ การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญีป่ ่ นุ ต้นตารับ
ตอนที5่ ข้อเสนอแนะ
6.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้
ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance หรือOne-Way ANOVA)

7.สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทางสถิตติ รวจสอบ
ข้อ มูล ความถู ก ต้อ งของข้อ มูล และน าผลลัพ ธ์ ท่ีไ ด้ม าวิเ คราะห์ แ ละ
ประมวลผลแบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที1่ ผูม้ าใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทัง้ หมด400 คน
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ58.25 มีอายุระหว่าง25 - 29 ปี รอ้ ยละ
57.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีรอ้ ยละ65.75 มีอาชีพเป็ นพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจ้างร้อยละ69.25 รายได้ต่อเดือ นระดับ 20,001 30,000 บาทร้อ ยละ33.25 และจานวนครัง้ ในการเข้า ใช้บ ริก าร
ร้านอาหารญีป่ ่ นุ ต้นตารับต่อเดือนคือ1 ครัง้ /เดือนร้อยละ36.25
ส่วนที2่ แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกต
ได้แต่ละตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั รวมทัง้ หมด39 ตัวแปรโดยการนาเสนอ
เป็ นค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความหมายของค่าเฉลีย่
สรุปผลจากการศึกษาวิถีชวี ติ ของผู้ใช้บริการการรับรู้ภาพลักษณ์ ตรา
สินค้าและการตัดสิน ใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้น ตารับ พบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก
ส่ ว นที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐ านวิถีช ีว ิต และการรับ รู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่
ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที ่ 1วิถี ช ีว ิต ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริก าร
ร้ า นอาห ารญี่ ป่ ุ นต้ น ต ารั บ ที่ บ ริ ห าร งานโดยชาวญี่ ป่ ุ นในเข ต
กรุงเทพมหานคร
H0 : วิถีชวี ิตไม่ส่งผลต่ อการตัดสิน ใจใช้บริการร้านอาหาร
ญีป่ ่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
H1 : วิถชี วี ติ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่
ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที ่ 2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ปุ่น
ในเขตกรุงเทพมหานคร
H0 : การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้น ตารับที่บริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขต
กรุงเทพมหานคร
H1 : การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริก ารร้า นอาหารญี่ป่ ุนต้น ต ารับ ที่บ ริห ารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขต
กรุงเทพมหานคร
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานผู้วจิ ยั ทา
การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว (One-Way Analysis of
Variance หรือOne-Way ANOVA) เพื่อหาว่าวิถชี วี ติ และการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปนุ่
ต้นต ารับที่บริห ารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขตกรุงเทพมหานครใช้ร ะดับ
ความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมือ่ ค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังนี้
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ตารางที1่ ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน

1. วิถชี วี ติ ทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ นุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร

สอดคล้อง

2. การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญีป่ ่ นุ ต้นตารับที่
บริหารงานโดยชาวญี่ป่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร

สอดคล้อง

คุณสมบัตดิ า้ นผูใ้ ช้ดา้ นวัฒนธรรมด้านคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์กนั
ในลักษณะของการส่งผลต่อกันนอกจากนี้จากงานวิจยั [11] การรับรู้
ภาพลักษณ์ข องตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อ ความภักดีในตราสิน ค้า
สตาร์บคั ส์ (Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลสอดคล้องในเรื่อง
การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้า ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่คุณสมบัตคิ ุณประโยชน์
คุณค่าวัฒนธรรมบุค ลิกภาพและผู้ใช้มคี วามสัมพันธ์ต่ อความภักดีใน
ตราสิน ค้ า สตาร์ บ ัค ส์ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครซึ่ง มีผ ลการศึก ษาที่
สอดคล้องกับผลงานเรื่อง วิถีชวี ติ และการรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้นตารับที่บริหารงาน
โดยชาวญีป่ ่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
9.ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั
ธุรกิจหรือองค์กรทีด่ าเนินการเกีย่ วกับร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับ
สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ดงั นี้
1.วิถีช ีว ิต ส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจใช้บ ริก ารร้านอาหารญี่ปุ่นต้น
ต ารับ พบว่ า ผู้ ท่ีม าใช้ บ ริ ก ารให้ ค วามคิด เห็ น ในด้ า นกิจ กรรมว่ า
ผู้ใช้บริการมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเป็ นจานวนมากด้านความสนใจ
พบว่าผู้ใช้บริการมีค วามสนใจเกี่ย วกับรสชาติอ าหารที่เป็ น แบบต้น
ต ารับและด้า นความคิดเห็น พบว่าการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นต้ น
ตารับสามารถทาให้ผ่อนคลายจากการได้รบั ประทานอาหารทีม่ รี สชาติดี
และอร่อยได้ดงั นัน้ ธุรกิจหรือองค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับร้านอาหาร
ญี่ป่ ุนต้นตารับควรให้ความสาคัญเกีย่ วกับรสชาติอาหารที่ดแี ละอร่อย
เพือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั การผ่อนคลายจากการได้รบั ประทานอาหารญี่ปนุ่
ต้นตารับและผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามสนใจเกีย่ วกับรสชาติอาหารทีเ่ ป็ นแบบ
ต้นตารับมาใช้บริการ
2. การรับรูภ้ าพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้า นอาหารญี่ป่ ุนต้น ต ารับ พบว่ า ผู้ท่ีม าใช้บ ริก ารให้ก ารรับ รู้ใ นด้า น
คุณสมบัตวิ ่าร้านอาหารญี่ป่ ุนต้นตารับมีกระบวนการผลิตที่ สะอาดสด
ใหม่ ด้า นคุ ณ ประโยชน์ พ บว่ า อาหารที่ร้า นอาหารญี่ป่ ุ นต้ น ต ารับ มี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการรับประทานด้านคุณค่าพบว่า
ร้านอาหารญี่ป่ ุนต้น ต ารับเป็ น ร้านที่ใ ห้ค วามรู้ส ึกว่า คุ ณภาพที่ไ ด้ร ับ
คุม้ ค่ากับราคาทีจ่ ่ายไปด้านวัฒนธรรมพบว่าร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับมี
การรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารญี่ป่ นุ และด้านผูใ้ ช้พบว่าร้านอาหาร
ญีป่ ่ นุ ต้นตารับความสามารถสะท้อนรสนิยมของผูใ้ ช้บริการอย่างชัดเจน
ดังนัน้ ธุรกิจหรือองค์กรทีด่ าเนินการเกีย่ วกับร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับ
ควรให้ค วามสาคัญเกี่ยวกับการรักษาเอกลักษณ์ รสชาติอาหารญี่ปุ่น
กระบวนการผลิตทีส่ ะอาดสดใหม่ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใน
การรับประทานเพื่อเพิม่ ความชัดเจนให้กบั ภาพลักษณ์ของตราสินค้า
และสะท้อนรสนิยมของผูใ้ ช้บริการได้อย่างชัดเจนมากขึน้

จากการวิเคราะห์ข ้อ มูล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance หรือOne-Way ANOVA) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 พบว่าค่าSig. ของวิถชี วี ติ และการ
รับรู้ภาพลักษณ์ ต ราสิน ค้ามีค่ าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฎิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0) ยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) นั น้
หมายความว่าวิถีชวี ติ และการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ต้นตารับทีบ่ ริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุน
ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
8. อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. วิถีชวี ติ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ป่ ุนต้น
ตารับที่บริหารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขตกรุงเทพมหานครผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั [8] ศึกษาเรือ่ งรูปแบบการดาเนินชีวติ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคทีม่ ตี ่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ นี้
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวติ ได้แก่กจิ กรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพความสนใจเรือ่ งสุขภาพและความคิดเห็นเรื่องสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชในเรื่องจานวนครัง้
ทีซ่ ้อื ในรอบ3 เดือนซึง่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและนอกจากนี้
งานวิจยั [9] ศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวติ – เครื่องมือในการทา
ความเข้า ใจพฤติก รรมผู้บ ริโ ภค (Lifestyle – A Tool for
Understanding Buyer Behavior) พบว่า มีการเชื่อมโยงที่สาคัญ
ระหว่ า งรู ป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ของผู้ บ ริโ ภคและตราสิน ค้ า ของ
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคใช้ซง่ึ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคมักจะเลือกสินค้าและ
บริการที่มคี วามเกี่ย วข้อ งกับรูปแบบการด าเนิน ชีว ิต พฤติก รรมการ
บริโภคสามารถคาดการณ์ได้จากการแสดงออกของแต่ละบุคคล จาก
งานวิจยั สรุปผลออกมาออกมาสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่อง วิถชี วี ติ และ
การรับ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิน ค้ า ที่ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิน ใจใช้ บ ริก าร
ร้ า นอาห ารญี่ ปุ่ นต้ น ต ารั บ ที่ บ ริ ห าร งานโดยชาวญี่ ป่ ุ นในเข ต
กรุงเทพมหานคร
2. การรับรู้ภ าพลักษณ์ ต ราสิน ค้าทีส่ ง ผลต่ อ การตัดสิน ใจใช้
บริก ารร้า นอาหารญี่ป่ ุนต้น ต ารับ ที่บ ริห ารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขต
กรุงเทพมหานครผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั [10] ศึกษาเรื่อง
การรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าและคุ ณภาพการบริการที่ส่งผลต่ อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการร้านอาหารญี่ป่ นุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรูภ้ าพลักษณ์ของตราสินค้า ด้าน

10.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. สาหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไปแนะนาให้ทาการศึกษาแบบ
เจาะลึกลงไปในเรื่องวิถีชวี ติ ของแต่ละกลุ่มช่วงอายุรูปแบบการดาเนิน
ชีว ิต ของแต่ ล ะกลุ่ ม ว่ ามีค วามแตกต่ า งและส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจใช้
บริก ารร้า นอาหารญี่ป่ ุนต้น ต ารับ ที่บ ริห ารงานโดยชาวญี่ป่ ุนในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างไรเพื่อนาผลการศึกษามากาหนดกลยุทธ์การทา
ธุรกิจเกีย่ วกับร้านอาหารญีป่ ่ นุ ต้นตารับเพิม่ เติมได้
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2. ศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นๆที่แตกต่าง
กันเช่นร้านอาหารญี่ป่ นุ ทีบ่ ริหารงานโดยคนไทยร้านอาหารเกาหลีต้น
ตารับที่บริหารงานโดยชาวเกาหลีหรือร้านอาหารประเภทอื่นๆเพื่ อ น
นามาศึกษาว่ามีความแตกต่างจากงานวิจยั ฉบับนี้อย่างไรและใช้ในการ
เปรียบเทียบของรูปแบบธุรกิจได้
3. ศึกษาวิถชี วี ติ และการรับรูต้ ราสินค้าในการให้บริการทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการในธุรกิจอื่นเช่น ธุรกิจบริการเสริมความงาม
ธนาคารและธุ ร กิ จ บริ ก ารอื่ น ๆเป็ นต้ น เพื่ อ ศึ ก ษาเชิ ง ยื น ยัน กั บ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

1) บทนา

งานวิจยั ชิ้นนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุ ณ ภาพการบริก าร คุ ณ ภาพสิน ค้า และความคุ้ม ค่ า ของราคา รวมทัง้
อิทธิพลของตัวแปรดังกล่า วต่ ออารมณ์ พึงใจของลูก ค้าร้านอาหาร ตาม
โมเดลความสัม พัน ธ์ระหว่า งคุณ ภาพการบริก ารกับ ความพึง พอใจของ
ลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ มลูกค้าร้านอาหารญี่ป่ ุน ผลการศึกษา
พบว่ านอกจากคุณ ภาพการบริการด้า นต่า งๆแล้ว คุณ ภาพอาหาร และ
ความคุม้ ค่าของราคามีความสัมพันธ์และมีผลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้าอัน
ได้แก่ ความรู้สึกสนุ ก มีค วามสุขและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และ
บริก ารของร้า นอย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ ผลการวิจยั นี้ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
โดยรวมให้กบั ลูกค้าในธุรกิจประเภทเดียวกันนี้
คาสาคัญ: คุณภาพอาหาร, ความคุ้มค่า, อารมณ์พงึ ใจ, ร้านอาหารญี่ป่ ุน,
คุณภาพการบริการ

คุ ณ ภาพการบริก ารเป็ นตัว ชี้ว ัด ตัว หนึ่ ง ว่ า ลู ก ค้า หรือ
ผูใ้ ช้บริการรู้สกึ อย่างไรต่อสินค้าหรือบริการนัน้ พาราสุรามานและ
คณะค้นพบว่า เกณฑ์ของผูบ้ ริโภคในการประเมินคุณภาพสินค้าหรือ
บริการใดๆแบ่งออกเป็ นด้านต่างๆ 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเป็ น
รู ป ธรรมของการบริก าร ความน่ า เชื่อ ถื อ การสนองตอบต่ อ
ผู้รบั บริการ การให้ความมันใจ
่ และ การเห็นอกเห็นใจผู้รบั บริการ
[1]และได้ พ ัฒ นาแบบประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ เ รี ย กว่ า
SERVQUALทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์ ดังกล่าวขึ้นมา แต่แบบประเมิน
ดังกล่ าวไม่ใช่แบบประเมิน สากล (Universal)ที่ใช้กบั คุ ณภาพการ
บริก ารทุกประเภท เนื่อ งจาก ธุ ร กิจบริการแต่ ล ะประเภทต่ า งก็ม ี
ลักษณะเฉพาะบางอย่างของตัว เพิม่ เข้ามาให้ลูกค้าประเมิน เช่น ใน
ธุร กิจโรงแรมพบว่าเกณฑ์ท่ลี ูกค้าใช้ในการประเมิน ประกอบด้ว ย
ทัก ษะและมารยาทของบุ ค ลากร การสื่อ สาร การท าธุ ร กรรม
(transaction) รูปธรรมของการบริการ ความรูแ้ ละเข้าใจในตัวลูกค้า
และความถูกต้องรวดเร็วในการบริการ เป็ นต้น [2] ข้อคาถามในแบบ
ประเมินจึงหลากหลายและแตกต่างกัน ตามประเภทธุรกิจ แม้กระทัง่
ธุร กิจ ร้านอาหารก็ม ีแบบประเมิน คุ ณ ภาพการบริก ารเฉพาะของ
ตัวเอง แต่การนามาใช้ในงานวิจยั ยังน้อยอยู่
ผลการประเมิน คุ ณ ภาพการบริก ารที่ค านวณโดยใช้
ผลต่างระหว่างความคาดหวังทีม่ ตี ่อบริการนัน้ กับการรับรูจ้ ริงเมือ่ ได้
ลองใช้บริการ เป็ นตัว บ่งชี้เพีย งอย่ างเดีย วว่า ลูกค้าพอใจหรือ ไม่
พอใจในบริการ กล่ าวคือ หากได้ต ามที่ค าดหวังก็รู้ส ึกเฉยๆ หรือ
อาจจะ “พอใจ” เพราะ”สมหวัง”แต่หากได้รบั บริการต่ากว่าทีค่ าดหวัง
ก็ไม่พอใจเพราะ“ไม่สมหวัง” แต่ถา้ ได้รบั บริการมากกว่าทีค่ าดหวัง ก็
“ประทับ ใจ” เพราะ “เกิน ความคาดหวัง ” แต่ ค วาม “ประทับ ใจ”
“พอใจ” หรือ ”สมหวัง ”นัน้ ความหมายตามนัย หรือ เนื้อ แท้ ของ
ความรูส้ กึ นัน้ คืออะไร เป็ นสิง่ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ตคี วาม หรือแปลความ

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.
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แตกต่ างกัน อาจจะหมายถึง ”ผ่ อ นคลาย” “อิ่มใจ” “ยิน ดี” หรือ “มี
ความสุข”ก็ได้[3]
โอลิเวอร์[4] อ้างในเซแทม และคณะ[5] ได้เสนอแนวคิด
เกีย่ วกับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคไว้ว่ามีส่วนประกอบของอารมณ์
เข้ามาเกี่ย วข้อ งพร้อ มกับการคิดคานวณ เพื่อ ประเมิน สิน ค้าหรือ
บริก ารใดๆ แต่ “ความพึง พอใจ” ที่ส ามารถตีค วามได้อ ย่ า ง
หลากหลายนี้กบั อารมณ์ของผูบ้ ริโภคคือสิง่ เดียวกันหรือไม่นนั ้ ยังไม่
ชัดเจน[6]บนพื้นฐานแนวความคิดทีว่ ่าความพึงพอใจในบริการใดๆ
นั น้ เกิด จากทัง้ กระบวนการคิด ค านวณผ่ า นทาง พุ ท ธิปั ญ ญา
(Cognitive) และอารมณ์ (Emotion) ประกอบกัน งานวิจยั ในระยะ
ต่อมาจึงหันมาวัดความพึงพอใจ ของผูร้ บั บริการด้วยข้อคาถาม ทัง้
สองส่วน ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการประเมิน ผ่านกระบวนการคิด และส่วนที่
เป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ เช่น น่ าสนใจ สนุ ก โกรธ แปลกใจ เป็ นต้น [7]
เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ทต่ี ้องการวัดความพึงพอใจลูกค้าในส่วนของ
การคิ ด ค าน วณจากการแบบปร ะเมิ น คุ ณ ภาพ การบริ ก าร
DINESERV และส่วนทีเ่ ป็ นอารมณ์ดว้ ยข้อคาถามเกีย่ วกับอารมณ์
พึงใจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
หากพิจารณากระบวนการทีจ่ ะนาไปสู่ความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้บ ริก ารหรือ ลู ก ค้า จะเห็น ได้ว่ า เป็ นกระบวนการที่ซ ับ ซ้ อ น
กล่าวคือมีองค์ประกอบ เข้ามาเกีย่ วข้องมากมาย ไม่เพียงแต่ความ
น่าเชือ่ ถือของการบริการ รูปธรรมของการบริการ การสนองตอบต่อ
ผูร้ บั บริการ การให้ความมันใจ
่ และเห็นอกเห็นใจผู้รบั บริการตามที่
กาหนดในแบบประเมินคุณภาพการบริการเท่านัน้ คุ ณภาพสินค้า
และความคุ้มราคาของสินค้าหรือ บริการ เป็ นอีกสองปั จจัยที่นามา
ศึกษาในงานวิจยั นี้ เพื่อความเข้าใจในกระบวนการ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าในเชิงลึกมากขึน้

ส่วนบุคคล และปั จจัยตามสถานการณ์ ตามรูป 1 ซึ่งเป็ นโมเดลทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้
รูปธรรมของการบริการ
ความน่ าเชือ่ ถือ
ความมั ่นใจ
คุณภาพการบริการ
การสนองตอบ

ปั จจัยด้านสถานการณ์
คุณภาพสินค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความเห็นอกเห็นใจ

ปั จจัยส่วนบุคคล
ความคุม้ ค่าของราคา

รูปที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึง
พอใจ
แหล่งทีม่ า :ดัดแปลงจาก เซแทม และคณะ [5]
1.2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. ศึกษาอารมณ์ พ ึงใจของลูกค้าอัน เป็ น ผลมาจากความสัมพัน ธ์
ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการและ ความคุม้ ค่าของ
ราคา
2. วิเ คราะห์ค วามสัมพัน ธ์ร ะหว่ างคุ ณ ภาพการบริการ คุ ณ ภาพ
สินค้า ความคุม้ ค่าของราคา กับอารมณ์พงึ ใจ
3. วิเ คราะห์ ปั จจัย ด้ า นคุ ณ ภาพสิน ค้ า ความคุ้ ม ค่ า ขอ งราคา
คุณภาพการบริการว่ามีปัจจัยใดบ้างทีม่ ผี ลต่ออารมณ์พงึ ใจ
1.2.1)คุณภาพสินค้า หมายถึงคุณลักษณะ คุณค่า หรือสรรพคุณของ
สินค้าทีธ่ ุรกิจนาเสนอ และหมายรวมถึงรสชาติ สีสนั และการตกแต่ง
ให้มสี สี นั สวยงามน่ ารับประทานของอาหารหรือผลิตภัณฑ์นัน้ ด้ว ย
งานวิจยั ทีม่ อี ยู่อย่างจากัดเกีย่ วกับคุณภาพของอาหารและคุณภาพ
การบริการพบว่าลูกค้าวัยหลังเกษียณชาวอเมริกนั ให้ความสาคัญกับ
คุ ณ ภาพของอาหาร ความสะอาด และบรรยากาศภายในร้า น
มากกว่าปั จจัยหรือเกณฑ์ดา้ นอื่นในการตัดสินว่าการไปรับประทาน
อาหารนอกบ้านมือ้ นัน้ คุม้ ราคาหรือไม่ [8] เช่นเดียวกับงานวิจยั ใน
สหรัฐ อเมริกาอีกชิ้น หนึ่ งที่พ บว่า รสชาติข องอาหาร การตกแต่ ง
อาหารอย่างมีสสี นั ชวนรับประทาน ทีน่ งั ่ ทีส่ ะดวกสบาย การตกแต่ง
ภายในร้าน เสียงดนตรีทข่ี บั กล่อม ความน่าเชือ่ ถือ การสนองตอบต่อ
ผูร้ บั บริการ และทักษะการบริการของพนักงาน เป็ นปั จจัยสาคัญใน
การแยกแยะลูกค้ากลุ่มทีพ่ อใจออกจากกลุ่มทีไ่ ม่พอใจในบริการของ
ร้านอาหารอย่างชัดเจน[9] จากผลของงานวิจยั ทีด่ งั กล่าวนาไปสู่
H1 คุณภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการ
H 2 คุณภาพของสินค้า มีอทิ ธิพลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้า

1.1) กรอบแนวคิ ด การวิ จ ัย : โมเดลความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
คุณภาพการบริ การกับความพึงพอใจ
จากแนวคิดเรื่อ งคุ ณภาพการบริการของพาราสุ ร ามาน
และคณะที่น าไปสู่ ก ารพัฒ นาแบบประเมิน คุ ณ ภาพการบริก าร
SERVQUALดังกล่าวข้างต้น เซแทม และคณะ[5]ได้นาเสนอโมเดล
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจขึน้ โดย
ชี้ให้เห็นว่า เมือ่ ลูกค้าได้มปี ระสบการณ์กบั สินค้าหรือบริการใดแล้ว
เป็ นกลไกโดยธรรมชาติทล่ี กู ค้าจะประเมินว่าสิง่ ทีต่ นได้รบั นัน้ เป็ นไป
ตามที่ตนคาดหวังหรือไม่ ตามคุณลักษณะด้านต่างๆของสินค้าและ
บริการนัน้ เรียกสิง่ นัน้ ว่าการรับรูค้ ุณภาพการบริการ และความรูส้ กึ
ภายในทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการรับรูน้ นั ้ เรียกว่าความพึงพอใจ
นอกจากคุณภาพการบริการแล้วยังมีปัจจัยอื่นทีส่ ่งผลต่อ
ความพึงพอใจลูกค้าซึ่งได้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ ความ
คุม้ ค่าของราคา และปั จจัยที่ต้องนามาพิจารณาประกอบคือ ปั จจัย
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1.2.2) ความคุม้ ราคา หมายถึง ผลลัพธ์ทไ่ี ด้มา เมือ่ เทียบกับทุนทีล่ ง
ไปเพื่อ รับบริการนัน้ ทัง้ ที่เป็ น ตัว เงินและไม่ใช่ต ัว เงิน ซึ่งความคุ้ม
ราคานี้ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั การประเมินของลูกค้าด้านเดียว แต่ขน้ึ นอยู่กบั
วิธกี ารนาเสนอของผูใ้ ห้บริการด้วย จากการวิจยั ในธุรกิจประกันภัย
พบว่ า ไม่ ว่ า เบี้ ย ประกัน สู ง หรือ ต่ า ก็ต าม การบริก ารที่ร วดเร็ ว
ผิดพลาดน้อยทีส่ ุดทาให้ลูกค้าประทับใจในบริการเป็ นอย่างมาก[10]
ในขณะที่ม ีก ารวิจ ัย พบว่ า ในธุ ร กิจ อู่ ซ่ อ มรถ บริษัท ต้ อ งชดเชย
ค่าเสียหายให้กบั ลูกค้าที่ฟ้องร้องต่อศาลว่า อู่ซ่อมรถเรียกเก็บเงิน
จากตนโดยไม่เป็ นธรรม บางอย่างไม่จาเป็ นต้องซ่อมก็ซ่อมให้เพราะ
คาดหวัง ในค่ า บริก ารที่จ ะได้ร ับ [11] กล่ า วได้ว่ า ลู ก ค้า มัก จะคิด
คานวณหรือประเมินความคุม้ ค่าในบริการอยู่เสมอ โดยพิจารณาจาก
เงิน ที่จ่ายไปร่ว มกับคุณภาพของบริการ ทัศ นคติห รือ อากัปกิร ิย า
ท่าทางของผูใ้ ห้บริการ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ประเภทของธุ รกิจบริการ และ
ความส าคัญของบริการนัน้ ในมุมมองของลูกค้า [12] จากงานวิจยั
เกีย่ วกับความคุม้ ค่าของราคาดังกล่าวข้างต้น นาไปสู่
H 3 ความคุม้ ราคามีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการบริการบาง
ด้าน
H 4 ความคุม้ ค่าของราคามีอทิ ธิพลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้า

H 5 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กบั อารมณ์พงึ ใจของ
ลูกค้า
H 6 คุณภาพการบริการ มีอทิ ธิพลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้า
2) เครื่องมือ/วิ ธีการ
2.1) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทัวไปที
่
เ่ คยรับประทานอาหารนอก
บ้านในร้านอาหารญี่ป่ นุ เนื่องจากร้านอาหารญี่ป่ นุ เป็ นร้านอาหารที่
กาลังได้ร ับความนิย ม และมีก ารขยายตัว อย่ างต่ อ เนื่ อ ง [18] ซึ่ง
สามารถเป็ นตัวอย่างของการรับรูค้ ุณภาพการบริการของร้านอาหาร
ทีด่ ตี วั อย่างหนึ่ง โดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Random sampling)
เฉพาะผูท้ ่เี คยรับประทานอาหารญี่ป่ ุนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ใน
รอบหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมา เก็บตัวอย่างในช่วงปลายเดือนมกราคม ถึง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จานวน 204 ตัวอย่าง ในย่านธุรกิจสาคัญ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทีก่ าหนด
เก็บแบบสอบถามคืนทันทีเมือ่ ตอบเสร็จ
2.2) แบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 สอบถามข้ อ มู ล เชิ ง
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการรับประทานอาหารญี่ป่ ุนทัวไป
่
ส่ ว นที่ 2 เป็ น ข้อ ค าถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจยั ที่
เกี่ย วข้อ ง แบ่ ง เป็ นตอนๆดัง นี้ ตอนที่ 1 คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ดัดแปลงจากแบบสอบถาม DINESERV[19] ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ตอนที่ 2 คุณภาพสินค้า
ตอนที่ 3 ความคุม้ ค่าของราคา ตอนที่ 4 อารมณ์พงึ ใจ โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามส่ ว นที่ 2 เป็ น คาถามชนิด จัด อัน ดับ คุ ณ ภาพ 5
ระดับของ ไลเคิรท์ (Likert’s Rating Scale)

1.2.3) อารมณ์ พ ึงใจ ความพึง พอใจของลูก ค้า เป็ น เครื่อ งมือ ทาง
การตลาดชนิดหนึ่งที่เป็ น ตัวชี้วดั ความนิย มของสินค้า หรือบริการ
รวมทัง้ ยังใช้เป็ นข้อมูลในการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์ กาหนดนโยบาย
หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆอีกมากมาย จากการวิจยั พบว่า ความ
พึ ง พอใจประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เ ป็ นความคิ ด หรื อ พุ ท ธิ ปั ญญา
(cognitive) ซึ่งเป็ น ส่ว นที่ต้องคิดคานวณ และส่ว นที่เป็ น อารมณ์
(emotion) ซึง่ เป็ นเรือ่ งของความรูส้ กึ ประกอบกัน ด้วยเหตุน้เี พือ่ ทา
ความเข้าถึงแก่น แท้ข องความพึงพอใจของลูกค้า จึงต้องคานึงถึง
ส่ว นอารมณ์ ด้ว ย[13] งานวิจยั ในระยะต่ อมาก็ส นับสนุ น แนวคิดนี้
กล่าวคือพบว่าอารมณ์พงึ ใจ เช่น อารมณ์สนุ ก สัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของลูกค้า [14] เช่น เดีย วกับคุ ณภาพการบริการที่มกี ารวิจยั
พบว่า สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า[15] ตัวอย่างเช่นโครนิน
และเทเลอร์ พบว่าคุณภาพการบริการสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ลูกค้าในธุรกิจซักรีด ร้า นอาหารจานด่ว น ปั ม๊ น้ ามัน และธนาคาร
รวมสีธ่ ุรกิจด้วยกัน][16] แต่งานวิจยั เหล่านี้ มุ่งวัดความพึงพอใจใน
เชิงพุทธิปั ญญา (cognitive) เสีย เป็ น ส่ ว นใหญ่ ด้ว ยการให้กลุ่ ม
ตัวอย่างใช้ดุลยพินิจ ประเมินความพึงพอใจของตัว งานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
ด้านอารมณ์ หรือความรู้สกึ ต่อคุณภาพการบริการพบในบางธุรกิจ
เท่านัน้ ตัวอย่างเช่นพบว่าคุณภาพการบริการในธุรกิจค้าปลีกสัมพันธ์
กับ อารมณ์ พ ึง ใจของลูก ค้า [17] จากข้อ มูล ผลงานวิจ ัย ข้า งต้น จึง
นาไปสู่

2.3) การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
2.3.1ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบด้ ว ย
สัมประสิทธิอั์ ลฟาAlpha Coefficient)ตามวิธขี อง Cronbach ทีร่ ะดับ
0.7 ขึ้นไป เพื่อคานวณหาค่าอานาจจาแนกรายข้อในตัวแปรที่เป็ น
คาถาม แยกตามตัวแปร ดังตาราง 1
2.3.2 ค านวณค่ า สถิติพ้ ืน ฐานได้แ ก่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ตาราง 1 ค่าความเชือ่ มันของมาตรวั
่
ดตัวแปรต่างๆ
มาตรวัด
1.รูปธรรมในบริการ(TG)
2.ความน่าเชื่อถือ(RL)
3.ตอบสนองผูใ้ ช้บริการ(RS)
4.การให้ความมันใจ(AS)
่
5.การเห็นอกเห็นใจ(EM)
6.คุณภาพสินค้า(PQ)
7.ความคุม้ ราคา(PV)
8.อารมณ์พงึ ใจ(ES)
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ

3.2) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเ คราะห์ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของ
ระดับคุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้า ความคุม้ ค่าของราคา และ
อารมณ์พงึ ใจแสดงในตาราง 3

ค่าความเชื่อมัน(Reliability)
่
0.93
0.72
0.76
0.82
0.78
0.81
0.75
0.89
0.96

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเห็นต่ อคุณภาพ
การบริการ คุณภาพสินค้า ความคุม้ ค่า และอารมณ์พงึ ใจ

2.3.3 คานวณค่าสถิติทใี ่ ช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่การ
วิเคราะห์ส หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส ัน และการวิเคราะห์ถ ดถอยแบบ
พหุคณ
ู
3)ผลการวิ จยั
3.1) ข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
คุณลักษณะ
จานวน
ร้อยละ
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ
18-25 ปี
25-30 ปี
30-35 ปี
35-50 ปี
3.การศึกษา
1.มัธยมต้น

SD

80.9
19.1
0.79

142
41
12
9

69.6
20.1
5.9
4.4
0.51

2.มัธยมปลาย

7

3.4

3.ปวช./ปวส.
4.ปริญญาตรี
5.สูงกว่าป.ตรี
4.รายได้(บาท)
ต่ากว่า 15,000
15,000-20,000
20,000-35,000
35,000-50,000
50,000-65,000
มากกว่า
65,000
ไม่ระบุ

14
167
12

6.9
81.9
5.9

79
56
53
5
3

38.7
27.5
26.0
2.5
1.5

1

0.5

7

3.4

ค่าเฉลี่ย
3.85

SD

ความหมาย

RS

3.70
3.74

0.60
0.57
0.63

มาก
มาก
มาก

RL
AS
EM
PQ
PV
ES

3.74
3.76
3.98
3.85
3.90

0.56
0.56
0.61
0.73
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง3 พบว่าค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการให้บริการ
ของร้านอาหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ คือด้านรูปธรรมของการบริการ
ความเห็น อกเห็น ใจ การสนองตอบ การให้ความมันใจ
่ และความ
น่ าเชื่อ ถือในการบริการตามล าดับ สาหรับค่ าเฉลี่ย ระดับคุ ณภาพ
สิน ค้า ความคุ้ม ค่ า ของราคา และอารมณ์ พ ึง ใจอยู่ ใ นระดับ มาก
เช่ น เดีย วกัน คุ ณ ภาพการบริก ารด้านต่ า งๆคุ ณภาพสิน ค้า ความ
คุม้ ค่าของราคามีความสัมพันธ์และผล กระทบเชิงบวกกับอารมณ์พงึ
ใจดังตาราง 4 และ ตาราง 5

0.39
39
165

ตัวแปร
TG

3.3) ตรวจสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ ละ
สมการถดถอยพหุคณ
ู
จากตาราง 4 พบว่าคุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้า
ความคุ้ม ค่ า ของราคามีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ อารมณ์ พ ึง ใจ
ระหว่ า ง0.39-0.82 ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญ p<.05 ซึ่ง เป็ นการยอมรับ
สมมติ ฐ านที่ 1
,3 และ 5 ความสัม พัน ธ์ ด ัง กล่ า ว อาจเป็ น
Multicollinearity ของตัวแปรต้น ดังนัน้ จึงทดสอบโดยใช้ค่า VIF ใน
การวิเคราะห์สมการถดถอย เชิงเส้นแบบพหุ น าตัวแปรเข้าระบบ
สมการด้วยวิธี All Enter พบว่า อยู่ระหว่าง 1.69-4.80 ซึ่งน้อยกว่า
10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง[20]

0.99

จากตารางสรุปได้ว่า ลูกค้าร้านอาหารในงานวิจยั นี้เป็ น
หญิงมากกว่าชาย อยู่ในช่วงอายุ18-35 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี รายได้ไม่เกิน 35,000บาท/เดือน เป็ นส่วนใหญ่
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4) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1) สรุปผลการวิ จยั
วัต ถุ ประสงค์ข องงานวิจยั ชิ้น นี้คอื ศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้า และความคุม้ ค่าของราคา
กับอารมณ์พงึ ใจซึ่งช่วยให้ทาความเข้าใจในภาพรวมของตัวแปรใน
ความพัน ธ์ด ัง กล่ า วชัด เจนขึ้น อีก ทัง้ ได้น ามาตรวัด คุ ณ ภาพการ
บริการร้านอาหาร DINESERVE มาใช้ด้วยการปรับข้อคาถามให้
สอดคล้องกับบริบทของร้านอาหารญี่ป่ นุ ในประเทศไทย พร้อมๆกับ
ได้นาเอาเรื่องของอารมณ์ พงึ ใจ (emotional satisfaction) มาศึกษา
ด้ว ยข้อ ค าถามที่พ ัฒ นาขึ้น ใหม่ เ ป็ นครัง้ แรก ผลการวิจ ัย พบว่ า
คุ ณ ภาพการบริก าร คุ ณ ภาพสิน ค้า ความคุ้ม ค่ า ของราคา และ
อารมณ์พงึ ใจของลูกค้า ตัวแปรเหล่านี้สมั พันธ์กนั ตามสมติฐานทีต่ งั ้
ไว้เป็ นการยืนยันว่าโมเดลดังกล่าวมีความตรง (validity)ในระดับหนึ่ง
แต่เมือ่ พิจารณาถึงตัวแปรทีส่ ่งผลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้า พบว่า
คุณภาพบริการทีเ่ ข้าเกณฑ์ดงั กล่าวมี เพียง 2 ด้านคือรูปธรรมของ
การบริการ และการไว้วางใจได้เท่านัน้ นอกจากนี้ ยังพบว่าความ
คุ้ม ค่ า ของราคามีผ ลต่ อ อารมณ์ พ ึง ใจของลูก ค้า ตามสมมติฐ าน
ยกเว้นคุณภาพของสินค้าเท่านัน้ ทีไ่ ม่มผี ลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้า
ซึง่ อาจเป็ นไปได้ว่า เมือ่ กล่าวถึงคุณภาพสินค้า ลูกค้ามักนึกถึงเรื่อง
คุณประโยชน์ สรรพคุณ(benefit)ซึง่ ได้แก่คุณค่าทางโภชนาการ และ/
หรือคุณลักษณะ(feature) ของอาหารซึ่งได้แก่รูปแบบการปรุง ที่
นามาประกอบกันเข้าเป็ นเมนู ก่อนเรือ่ งของอารมณ์ความรูส้ กึ

ตาราง 4การวิเ คราะห์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการบริก าร
คุณภาพสินค้า ความคุม้ ค่าของราคา และอารมณ์พงึ ใจ
ตั ว ES TG RL RS AS
แปร
.67 .44 .37 .63
ES .67 .49 .82
TG
.73 .76
RL
.58
RS
AS
EM
PQ
PV
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05(**p<.05)

EM PQ PV VIF
.54

.52

.39

-

.78

.64

.44

3.74

.44

.64

.49

4.69

.65

.68

.48

2.87

.80

.64

.43

4.80

-

.66

.49

4.63

-

.57

2.89

-

1.69

ตาราง 5 การทดสอบสัมประสิทธิ ์การถดถอยของอารมณ์พงึ ใจ
อารมณ์
ตัวแปร

สัมประสิ ทธิ์
การถดถอย

พึงใจ
ค่าความ
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
.30

t

pvalue

ค่าคงที่
.06
.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**
2
2
R =. 558, Adj.R =.538 F=28.12, p-value<.001, SEE=.530

4.2) ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
เห็นได้ว่ากลุ่มลูกค้าร้านอาหาร เป็ นกลุ่มคน Gen-Y อายุ
18-35 ปี (เกิดระหว่าง ปี 2523-2540) ทีม่ ลี กั ษณะนิสยั เฉพาะกลุ่ม
คือ กล้า คิด กล้าแสดงออก ไม่ช อบอยู่ใ นกรอบมีค วามเป็ น ตัว ของ
ตัวเองสูง การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็ นอีกวิธหี นึ่งทีจ่ ะ
แสดงความเป็ นตัวของตัวเองออกมา ว่าเป็ นคนทันสมัย นอกจากนัน้
ยังเป็ นกลุ่มทีช่ อบเสพข่าวสารผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย หากเราทา
ให้กลุ่มนี้มคี วามสุข สนุก เมือ่ ได้มาทานอาหาร โอกาสทีจ่ ะมีการบอก
ต่อ คนรอบข้างย่อมมีมาก ซึ่งหากร้านอาหารเปิ ดช่องทางการสื่อให้
ลูกค้าด้วยแล้ว นี่อาจเป็ นช่องทางขยายฐานลูกค้าให้มากขึน้
สมการถดถอยทีแ่ สดงขนาดของความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆในการวิจยั นี้บ่งชี้ว่าคุณภาพการบริการในด้านของความเป็ น
รูปธรรม ซึ่งหมายรวมถึงความสะอาดของอาหารและสถานที่ การ
ตกแต่งร้า นที่สวยงาม เมนู อ าหารที่อ่ านง่าย การแต่ งกายที่สุ ภาพ
เรียบร้อยของพนักงาน ที่นัง่ ที่จดั อย่างเป็ นระเบียบ สะดวกในการ
เคลื่อ นไหว ที่มาพร้อ มกับความรู้ท่ีแ ม่น ย า และถู ก ต้อ งเกี่ย วกับ
อาหารและเครือ่ งดืม่ และทักษะการบริการของพนักงานทีไ่ ม่แตกต่าง
กัน การพูดจาที่ชดั ถ้อยชัดคา มีหางเสียง ซึ่งลูกค้ารับรูว้ ่าคือความ

***<.01 ;**< .05

จากตาราง 5 พบว่า ปั จจัยด้านรูปธรรมของการบริการ
และไว้ว างใจได้ข องคุ ณภาพการบริการ ความคุ้ม ค่ าของราคามี
อิทธิพลต่ออารมณ์พงึ ใจของลูกค้า โดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ ยละ
53 ซึง่ สามารถเขียนสมการพยากรณ์อารมณ์พงึ ใจได้ดงั นี้
อารมณ์พงึ ใจ =.06+.608 TG+.39AS+.16PV
ซึ่ง ยอมรับ สมมติฐ าน 4 และ 6 ปฏิเ สธสมมติ ฐ าน 2
สาหรับคุณภาพการบริการด้านความน่ าเชื่อถือ ( RL-.22) ซึ่งมีข ้อ
คาถามเกีย่ วกับความผิดพลาดในการบริการและ การสนองตอบการ
บริการ( RS-.09)ซึ่งมีข ้อ คาถามเกี่ย วกับ ระยะเวลาในการบริการ
รวมอยู่ดว้ ย ค่าสถิตทิ ไ่ี ด้มคี ่าเป็ นลบ หมายความว่า ข้อผิดพลาดยิง่
น้อยลูกค้ายิง่ พอใจ และในแง่ของเวลา หมายถึงบริการยิง่ เร็วเท่าไร
ลูกค้ายิง่ พอใจมาก
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ไว้วางใจได้เมือ่ ประกอบกันกับความคุม้ ค่าของราคา ซึ่งลูกค้ารับรูไ้ ด้
จากขนาดและปริมาณของอาหารตามสัดส่วนของราคาที่ลูกค้าต้อง
จ่าย ตรงกันทัง้ จากภาพในเมนูและอาหารจานนัน้ ๆเมือ่ นามาเสิร์ ฟ
ตรงหน้า เหล่านี้คอื องค์ประกอบของปั จจัยต่ างๆที่หลอมรวมให้เกิด
อารมณ์พงึ ใจแก่ลกู ค้า ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้

[10] J.L. Haslett, T.O. Jones, G.W. Loveland, W.E.Sasser, Jr. And L.A.
Schlesinger, “Putting the service-profit chain to work,” Harvard
Business Review, March-April, pp.164-170, 1994.
[11] K.Seider and L.L. Berry, “Service fairness: what it is and why it
matters,” Academy of Management Executive, vol. 12, pp.8-20, 1998.
[12] A.Ostrom and D. Iacobucci, “Consumer trade-offs and evaluation of
service,” Journal of Marketing, vol. 59, 17—28, 1995.
[13] V. Liljarder, and T. Strandvik, “Emotion in service satisfaction,”
International Journal of Service Industry Management, vol. 8, pp.148169, 1997.
[14] M.Soderlund, and S. Rosengren, “Dismantling ‘positive affect’ and its
effects on customer satisfaction: an empirical examination of
customer joy in service encounter,” Journal of Consumer Satisfaction,
Dissatisfaction and Complaining Behavior, vol. 17, pp. 27-41, 2004.
[15] L.T. Bei and Y.C. Chiao, “ An integrated model for the effects of
perceived product, perceived service quality, and perceived price
fairness on consumer satisfaction and loyalty,” Journal of Consumer
Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, vol.14,
pp.125-140, 2001.
[16] J.J. Cronin and S.J. Taylor, “Measuring service quality: a reexamination extension,” Journal of Marketing, vol. 56,pp. 53-66,1992.
[17] A.Wong, “The role of emotional satisfaction in service encounter ,”
Managing Service Quality, vol.14,5,pp.365-376, 2004.
[18] เศรษฐกิจ โลก, “ซู ช ิค อลเลจฯเล็ง เปิ ด สาขาในไทยรับ เทรนด์ฮิต ธุ ร กิจ
ร้านอาหารญี่ป่ นุ ,” ฐานเศรษฐกิจ (23-28 ธันวาคม 2559),10.
[19] P.Steven and B. Knutson, “DINESERV: A tool for measuring service
quality in restaurants,” Cornell Hotel and Restaurant Administrative
Quarterly, vol.36, 2, pp.56-60, 1995.
[20] K.Black, Business Statistics for Contemporary Decision Making.
USA:John Wiley. 2004.

4.3) ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
1.การวิจยั ครัง้ นี้จากัดอยู่เฉพาะร้านอาหารญี่ป่ ุนเท่านัน้
เพือ่ ความเข้าใจทีล่ กึ ซึ้งยิง่ ขึน้ ควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังร้านอาหาร
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอื่นๆด้วย ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และหัวเมือง
ใหญ่ เช่นเชียงใหม่ ชลบุรซี ่งึ จะทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มาก
ขึน้ ซึง่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้อจากัดข้อหนึ่งของการวิจยั ครัง้ นี้
2.การศึกษาเปรียบเทียบร้านอาหารญี่ป่ นุ กับร้านอาหาร
อื่น ๆ จะช่ว ยทาให้ทราบถึงรายละเอีย ดว่า ลูกค้าร้านอาหารต่ างๆ
เหล่านัน้ รับรูถ้ งึ คุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้า ความคุม้ ค่าของ
ราคา และอารมณ์ ความรู้ส ึกต่ อ การเข้าไปใช้บริการแตกต่ างหรือ
เหมือนกันอย่างไร
เอกสารอ้างอิ ง
[1]

A.Parasuraman, V.A. Zeithaml, and L.L.Berry, “SERQUAL: A
multiple-item scale for measuring consumer perception of service
quality,” Journal of Retailing,vol. 64,1, pp.12-40, 1988.
[2] H.Wilkins, B.Merciless and C.Herington, “Toward the understanding
of total service quality in hotels,” Interrnational Journal of Hospitality
Management, vol. 26, pp.840-853, 2007.
[3] D.Bowie, F.Buttle, M.Brooks, and A. Mariussen, Hospitality
rd
marketing,3 Ed. London: Rutledge.2017.
[4] R.L. Oliver, Satisfaction: A behavioral Perspective on the Customer,
NY: McGraw-Hill, 1997.
th
[5] V.A. Zeithaml, M.J.Bittner, and D.C. Gremler, Service Marketing, 5
Ed. Singapore: McGraw-Hill. 2009.
[6 R.P.Bagozzi ,M. Gopinath and P.U. Neyer, “The role of emotions in
marketing,”Journal of The Academy of Marketing Science, vol. 27,
pp.184-206, 1999.
[7] J.J. Cronin, M.K.Brady and G.M.T. Hult, “Assess the effects of
quality, value, and customer satisfaction on customer behavior
intention in service environment”, Journal of Retailing, vol. 76,
2,pp.193-218,2000.
[8] K.J. Harris and J.J. West, “Senior savvy: mature diner’s restaurant
service expectation,” Hospitality Review, vol. 13,2,pp. 35-44, 1995.
[9] Y.Namkung and S.C.S. Jang, “Are highly satisfied restaurant
customers really different? A quality perception perspective,”
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530

แนวทางการขยายตลาดร้านอาหารมุสลิมสาหรับผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิม
Guidelines for Expanding Muslim Restaurants Market for
Non-Muslim Customers.
วิไลรัตน์ เจ๊ะหมัด1 และ ธันยมัย เจียรกุล2
ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102501
hanium_wilairat@hotmail.com1

ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102502
tanyamai@tni.ac.th2

บทคัดย่อ
การศึก ษาหาแนวทางการขยายตลาดร้า นอาหารมุ ส ลิม ส าหรับ
ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางการดาเนินการเพื่อ
ขยายตลาดร้านอาหารมุสลิมสาหรับผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มุสลิม โดยทาการศึกษา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการของร้านอาหารมุสลิมและการรับรูต้ ่อ
ภาพลักษณ์ของร้านอาหารมุสลิมทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโดยเป็ นวิจยั
แบบผสมของวิจยั เชิงปริม าณและเชิงคุณภาพ ซึ่ง ใช้แบบสอบถามกับกลุ่ ม
ตัว อย่ า ง 350 คน ในกรุ ง เทพมหานคร ใช้วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบโควต้ า
(Quota sampling) สถิติท่ใี ช้ไ ด้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิติวิเ คราะห์พ หุ คู ณ และการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
ผู้ป ระกอบการ 3 ท่ า นและผู้บ ริโ ภค 10ท่ า น ผลการศึก ษาพบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 25-34ปี ภู ม ิล าเนาเป็ นชาว
กรุง เทพมหานคร การศึก ษาระดับปริญญาตรี รายได้ 15,000-19,999บาท
นิยมการซือ้ อาหารรับประทาน โดยส่วนใหญ่รจู้ กั สนิทสนมกับมุสลิม และเคย
ได้รบั การแนะนาให้ใช้บริการร้านอาหารมุสลิมผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
พบว่ า ปั จจัย ด้ า นภาพลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ การส่ ง เสริ ม การตลาด และ
กระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
คาสาคัญ: ร้านอาหารมุสลิม,ผูบ้ ริโภคทีม่ ใิ ช่มุสลิม ,ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ, ภาพลักษณ์, การตัดสินใจใช้บริการ

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) บทนา
ธุรกิจร้านอาหารเป็ นธุรกิจที่เติบโตอย่ างต่อเนื่อง ข้อมูล จาก
ศูนย์วจิ ยั กสิกรระบุว่า ในปี 2557 คนไทยมีการใช้จ่ายในการบริโภค
อาหารโดยเฉลีย่ 22,034 บาทต่อคนต่อปี หรือโดยรวมแล้วมีมลู ค่าตลาด
อาหารในประเทศคิดเป็ น 1.43 ล้านล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และสอดคล้อ งกับ วิถีก ารด าเนิ น ชีว ิต ของผู้บ ริโ ภคได้ร วมถึง การท า
การตลาดแบบเชิงรุกของผูป้ ระกอบการในตลาดซึง่ ปั จจัยเหล่านี้จะยังคง
ส่งผลต่อเนื่องมายังปี 2558 ทาให้คาดว่ามูลค่าตลาดอาหารในประเทศ
ในปี 2558 จะขยายตัวอยู่ในช่วงทีร่ อ้ ยละ 3.0-5.0 ต่อปี หรือคิดเป็ น
มูลค่า 1.49 ล้านล้านบาทบ[1] จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พบว่า ในเดือนมิถุนายนปี 2558 ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารมีนิตบิ ุคคล
ทีด่ าเนินกิจการอยู่ทวประเทศรวมทั
ั่
ง้ สิ้น 10,506 ราย มีจานวนการจด
ทะเบียนจัดตัง้ ใหม่มากทีส่ ุดในกรุงเทพมหานครคิดเป็ นร้อยละ 44 และ
มีทุนจดทะเบียนสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 68[2]
ปั จจุบนั ธุรกิจอาหารฮาลาลได้รบั ความสนใจเพิม่ มากขึน้ อัน
จะเห็นได้จากการจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น เทศกาลฮาลาลนานาชาติ
(WORLD HALAL FEST 2016) เมือ่ วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 , การให้ก ารสนับ สนุ น จากภาครัฐ โดยการมียุ ท ธศาสตร์ก าร
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล พ.ศ. 2559 –
2563[3]ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การสนั บ สนุ น ฮาลาลไทยชี้ ว่ า
ร้านอาหารมุสลิมในประเทศไทยทีจ่ ดทะเบียนแล้วมีมากกว่า1,000 แห่ง
เฉพาะในจัง หวัดกรุ งเทพมหานครมีมากกว่า 600 แห่ ง ในปี 2558
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกับ ศู น ย์ ว ิท ยาศาสตร์ ฮ าลาลจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการให้การ

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
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รับรองฮาลาลแก่ผปู้ ระกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน
ทัวประเทศเพื
่
่อ รองรับ ประชาคมอาเซีย น[4]ร้า นอาหารฮาลาลไม่
เพีย งแต่ จ ะได้ร ับความสนใจเฉพาะชาวมุส ลิม มีลูก ค้า บางส่ ว นของ
ร้านอาหารมุสลิมนับถือศาสนาอื่นๆ [5] ด้วยสถานการณ์ตลาดทีเ่ ติบโต
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนี่ เ อง ท าให้ เ กิด การแข่ ง ขัน ที่เ พิ่ม ขึ้น ทัง้ จากตลาด
ร้านอาหารมุสลิมด้วยกันเองและร้านอาหารประเภทอื่น ผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิจ ร้า นอาหารมุส ลิม จ าเป็ น จะต้ อ งปรับ กลยุ ท ธ์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคเพือ่ ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
และปรับตัว เข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้
ด้วยจานวนผู้บริโภคที่มใิ ช่มุสลิมมีราวๆ ร้อ ยละ 95[6] การขยายฐาน
ผู้บริโ ภคร้านร้านอาหารมุสลิมไปสู่ผู้ บริโภคที่มใิ ช่มุสลิมเป็ นแนวทาง
หนึ่งที่น่ าสนใจในการเพิ่มมูล ค่ าตลาดธุร กิจร้านอาหารมุส ลิม ดังนัน้
ผู้ว ิจ ัย จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาหา “แนวทางการขยายตลาดของ
ร้านอาหารมุสลิมสาหรับผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม”อันจะสามารถนาข้อมูลที่
ได้ไปใช้พฒ
ั นาขยายตลาดร้านอาหารมุสลิมต่อไป

4.การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) การส่ งเสริมการตลาด
สามารถส่งผลต่อผู้บริโภคได้ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ข่าวสารที่นักการตลาดส่ งไปอาจเตือ นใจให้ ผู้บริโ ภคทราบว่า เขามี
ความต้องการแฝงบางอย่าง สินค้าทีน่ กั การตลาดนาเสนอสามารถแก้ไข
ปั ญหาหรือส่งมอบคุณค่าให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง หรือเมือ่ ได้รบั
ข่าวสารหลังการซื้อ ก็จะเป็ น การยืน ยัน ว่าการตัดสิน ใจซื้อ ของลูกค้า
ถูกต้อง [7]
ต่อมาในปี 1981 Booms และ Bitner ได้ทาการปรับปรุง ส่วน
ประสมการตลาดแบบดัง้ เดิม มาเป็ นส่ ว นประสมการตลาดบริก าร
(Services Marketing Mixes) ซึง่ ถูกเรียกว่า 7P model โดยเพิม่ เติมอีก
สามองค์ป ระกอบเข้ามา[8] ได้แก่ 1.People ทุ กคนที่มสี ่ ว นในการ
บริก าร ซึ่ง มีอิท ธิพ ลต่ อ การรับ รู้ข องลูก ค้า 2.Physical Evidence
ลักษณะทางกายภาพ คือสภาพแวดล้อมของการส่งมอบทีพ่ นักงานและ
ลูกค้ามีปฏิสมั พันธ์กนั 3. Process คือ ขัน้ ตอน การดาเนินกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการส่งมอบบริการอย่างเป็ นระบบ [9]

1.1) วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
2.1เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของร้านอาหารมุสลิมทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารมุสลิม

1.3.2ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์หมายถึงภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ (Mental Picture) ของ
คนเราอาจเป็ นภาพที่มตี ่อสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มกี ไ็ ด้เช่นภาพที่มตี ่อบุคคล
(Person) องค์กร (Organization) ฯลฯและภาพดังกล่าวนี้อาจจะเป็ น
ภาพหรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งสร้างให้เกิดขึน้ แก่จติ ใจเราหรืออาจเป็ นภาพทีเ่ รา
นึ ก สร้า งเองก็ไ ด้ [10]เป็ น องค์ร วมของความเชื่อ ความคิด และความ
ประทับใจที่บุค คลมีต่ อ สิง่ ใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศ นคติและการกระทาใดๆที่
คนเรามีต่อสิง่ นัน้ จะมีความเกีย่ วพันอย่ างสูงกับภาพลักษณ์ต่อสิง่ นัน้ ๆ
ภาพลัก ษณ์ ใ นทางการตลาดมีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ภาพลักษณ์ 3
ประเภทด้วยกัน[11]คือภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ภาพลักษณ์
ตราสินค้า, ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image)
 ภาพลักษณ์ ผลิต ภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service
Image) คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เพียงอย่างเดียว
 ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) คือภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
ของผู้บ ริโ ภคที่ม ีต่ อ สิน ค้า ยี่ห้อ ใดยี่ห้อ หนึ่ ง หรือ เครื่อ งหมายการค้า
(Trademark) ใดเครื่องหมายการค้าหนึ่งเป็ นสิง่ เฉพาะตัวขึน้ อยู่กบั การ
กาหนดตาแหน่ง (Positioning) ของสินค้ายีห่ อ้ นัน้ ๆ
 ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) คือ
ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อองค์การหรือสถาบัน

2.2เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมต่อ
ภาพลักษณ์ของร้านอาหารมุสลิมทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารมุสลิม
1.2) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารมุสลิม หน่วยงานภาครัฐ หรือผูท้ ่ี
สนใจ จะสามารถทราบแนวทางในการพัฒนาแนวทางการตลาดในการ
ขยายตลาดร้านอาหารมุสลิมไปสูผ่ บู้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมและสามารถนา
ผลวิจยั ไปพัฒนาและส่งเสริมการขยายธุรกิจร้านอาหารมุสลิมไปยัง
ผูบ้ ริโภคทีม่ ใิ ช่มสุ ลิมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล
1.3) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.3.1ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
เครื่อ งมือ ทางการตลาด 4 ประการ ที่เ รีย กว่ า ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า 4P’s คือ Product,
Price, Place, Promotion ในการสนองความพึงพอใจของบุคคล และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้แก่

1.3.3 พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึง่ บุคคลกระทาการ
ค้น หา (Searching) ซื้อ (Purchasing) ใช้ (Using) ประเมิน
(Evaluating) และใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยมี
ความคาดหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของเขาคาร์เดส และ ไคลน์
[12]กล่ า วว่า พฤติกรรมผู้บริโ ภคคือ กิจ กรรมทัง้ หมดของผู้บริโ ภคที่
เกีย่ วข้องกับการซื้อ การใช้ การทิ้งสินค้าและบริการ รวมไปถึงอารมณ์
จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรม ทีเ่ กิดขึน้ ล่วงหน้า ขณะใช้สนิ ค้า
หรือบริการ และภายหลังกิจกรรมนัน้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างหนึ่งทีม่ ี

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ทีอ่ าจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค
2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อ
ผูบ้ ริโภคทาการประเมินทางเลือกและทาการตัดสินใจ
3. ช่องทางการจาหน่ าย (Place หรือ Distribution) กลยุทธ์ของ
นักการตลาดในการทาให้มผี ลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่ ายสามารถส่งผล
ต่อการพบผลิตภัณฑ์
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ความสาคัญก็คอื การตัดสินใจซึง่ มีกระบวนการของผูบ้ ริโภคทัง้ สิน้ 5 ขัน้
ได้แก่
 การตระหนั ก รับรู้ หรือ รู้จกั ความต้อ งการ (Need/Problem
Identification) ของตนเองของผู้บริโ ภค ในขัน้ ตอนแรกผู้บ ริโ ภคจะ
ตระหนักถึงปั ญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความ
ต้องการหรือปั ญหานัน้ เกิดขึน้ มาจากความจาเป็ น (Needs) ซึ่งเกิดจาก
สิง่ กระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรูส้ กึ หิวข้าว สิง่ กระตุ้น
ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ ของส่วนประสม
ทางการตลาด เป็ นต้น
 การค้นหาข้อมูล (Information Search)หลังจากที่ทราบความ
ต้องการของตนเอง ขัน้ ต่อไปคือการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านัน้ ๆ โดย
การหาข้อมูลอาจมาจากหลายแหล่ง ขึน้ กับความสะดวกและพึงใจของ
ผูบ้ ริโภคเองโดยแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริโภค
 ประเมิ น ทางเลื อ กเพื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล (Evaluate
alternatives) เป็ นการนาข้อมูลจากแหล่งต่ างๆ หรือประสบการณ์จาก
ครัง้ ก่อนมาประเมินเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจในขัน้ ถัดไปผูบ้ ริโภค
จะกาหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัตทิ จ่ี ะใช้ในการประเมิน
 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากทีไ่ ด้ทาการ
ประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริโภคก็จะเข้าสู่ในขัน้ ของการตัดสินใจซื้อ
 พฤติ ก รรมภายหลัง การซื้ อ ( Post-purchase Behavior)
หลัง จากที่ลูก ค้า ได้ท าการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า หรือ บริก ารไปแล้ว นั น้
นักการตลาดจะต้อ งทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ
เพือ่ ประเมินพฤติกรรมภายหลังการซื้อ[13]

ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมซึง่ อยู่ในวัยทางาน อายุ 22-50 ปี รายได้ 15,00040,000 บาท เคยมีประสบการณ์ การได้ร ับคาแนะน าให้ใช้บ ริการ
ร้านอาหารมุสลิม และเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั กับมุสลิม จานวน 10 คน นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมจานวน 3 ร้าน
เพื่อ ให้ทราบมุมมองด้านผู้ป ระกอบการ ผู้ว ิจยั ก าหนดเงื่อ นไขของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารมุสลิมว่า จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
มุส ลิมขนาดกลางตามนิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มี
พืน้ ที่ 50-200 ตารางเมตร มีการบริการแบบทัวไป
่ (casual dining)[2]
2.2) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณเป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้างสาหรับการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพ โดยแบบสอบถามได้ ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ การ
ตรวจสอบความตรง (Validity) โดยมีผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ 3 ท่าน ซึ่ง
ได้ค่ า IOCเท่า กับ 0.98 และการตรวจสอบความเชื่อ มัน่ (Reliability)
ด้วยสัมประสิทธ์อลั ฟาของครอนบัคได้เท่ากับ 0.921
2.3) การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
2.3.1) อธิบ ายลัก ษณะของข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล และ
ระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.3.2) ศึกษาอิทธิพลของส่ว นประสมทางการตลาดบริการ
และภาพลักษณ์ ข องร้านอาหารมุส ลิมต่ อ พฤติก รรมการตัดสิน ใจใช้
บริก ารของผู้บริโ ภคที่ไ ม่ใ ช้มุส ลิมด้ว ยการวิเ คราะห์ส มการถดถอย
พหุคณ
ู

2) เครื่องมือ/วิ ธีการ
2.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจยั โดยการผสมวิธกี าร ทัง้ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ (Mixed Method) ในส่วนของงานวิจยั เชิงปริมาณผู้วจิ ยั ได้
กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างประชากรด้วยสูตรของ Cochran[14] ได้
กลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งใช้อย่างน้อย260คน ผูว้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลทัง้ สิน้ 350
คน ใช้ว ิธีก ารคัดเลือ กกลุ่ มตัว อย่ างแบบหลายขัน้ ตอน (multi-stage
sampling)ขัน้ แรก แบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจานวน 50 เขต เป็ น 6
กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มของสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จากนัน้
การสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการกาหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัว อย่ างจากข้อมูลจานวนประมาณการประชากรทัง้ 6 เขตได้เป็ น
จานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งสุ่มในแต่ละเขต ดังนี้ กลุ่มกรุงเทพกลาง ประมาณ
45 คน กลุ่มกรุงเทพใต้ประมาณ 50 คน กลุ่มกรุงเทพเหนือประมาณ
65 คน กลุ่มกรุงเทพตะวันออกประมาณ 80 คน กลุ่มกรุงธนเหนือ
ประมาณ 50 คน และ กลุ่มกรุงธนใต้ประมาณ 60 คน ทาการเลือก
หน่ ว ยตัว อย่ า งแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดย
ทาการศึกษาเก็บข้อมูลเฉพาะผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่ใช่มุสลิมทีอ่ าศัยหรือทางาน
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็ นผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหาร
มุสลิม ที่มปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน หลังการวิเคราะห์ผลการวิจยั
เชิงปริมาณทาการสรุปกลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เพื่อใช้
กาหนดประชากรของการวิจยั เชิงคุณภาพหลังการวิเคราะห์ผลการวิจยั
เชิงปริมาณผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุปกลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อ ใช้กาหนดลัก ษณะประชากรของการวิจ ัย เชิง คุ ณภาพ ซึ่ง ได้แ ก่

4) บทสรุป
4.1) ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีจ านวน 350
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ51.4อายุ25-34ปี รอ้ ยละ 51.4 มี
ภูมลิ าเนาเป็ น ชาวกรุงเทพมหานครร้อ ยละ 32.9 มีร ะดับ การศึกษา
ปริญญาตรีรอ้ ยละ 82.6 มีระดับรายได้ต่อเดือน15,000-19,999บาทร้อย
ละ 29.2 ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการชอบซื้ออาหารรับประทานมากกว่า
ทาเองร้อยละ 78.9 กลุ่มตัวอย่างมีบุคคลแวดล้อมคนรูจ้ กั นับถือศาสนา
อิส ลามร้อยละ 62.6 และส่ วนใหญ่ เคยได้ร บั การแนะน าให้ใช้บริการ
ร้านอาหารมุสลิมร้อยละ 58.0แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 15 ปี
15-24 ปี
25-34 ปี
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จานวน (คน)

ร้อยละ

170
180

48.6
51.4

15
109
180

4.3
31.1
51.4

35-44 ปี
29
45 ปี ขึน้ ไป
17
ภูมลิ าเนา
กรุงเทพมหานคร
115
ภาคเหนือ
36
ภาคกลาง
21
ภาคใต้
106
ภาคตะวันออก
16
ภาคตะวันตก
3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
53
ระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญา
33
ปริญญาตรี
289
ปริญญาโทขึน้ ไป
28
รายได้
น้อยกว่า 9000 บาท
59
9000-14999 บาท
92
15000-19999 บาท
102
20000-39999 บาท
68
40000 บาท ขึน้ ไป
29
พฤติกรรมการซือ้ หรือทาอาหารรับประทานเอง
ซือ้ อาหารรับประทาน
276
ทาอาหารรับประทานเอง
74
การมีบุคคลรูจ้ กั นับถือศาสนาอิสลาม
มี
219
ไม่ม ี
131
ประสบการณ์การเคยหรือไม่เคยได้รบั การแนะนา
เคย
203
ไม่เคย
147

การตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านอาหารมุสลิ ม

8.3
4.9

การตระหนัก รับรู้ ความ
ต้องการ
การค้นหาข้อมูล

32.9
10.3
6.0
30.3
4.6
0.9
15.1

ประเมินทางเลือกเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล
การตัดสินใจซือ้
พฤติกรรมภายหลังการซือ้

6.9
26.31
29.2
19.4
8.3
78.9
21.1
62.6
37.4
58.0
42.0

ตารางที่ 2: ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารมุสลิม
xˉ

SD

3.49
3.24
2.97
2.60
3.34
3.53
3.27

0.73887
0.59983
0.84957
0.93585
0.61242
0.75720
0.72493

xˉ

SD

ระดับ

ภาพลักษณ์รา้ นอาหารมุสลิม

3.17

0.60872

ปานกลาง

SD

ระดับ

2.79

0.88669

ปานกลาง

2.81

0.98817

ปานกลาง

2.92

1.04703

ปานกลาง

2.97

1.07960

ปานกลาง

3.25

0.78545

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผูบ้ ริโภคทีม่ ใิ ช่มุสลิมมีระดับความคิดเห็นต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการว่าปั จจัยทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลต่อ
การตัด สิน ใจเลือ กใช้บ ริก ารร้า นอาหารมุ ส ลิม ในระดับ สู ง ที่สุ ด คือ
กระบวนการบริการ (Mean = 3.53, S.D. = 0.75720) รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์ (Mean = 3.49, S.D. = 0.73887) และ พนักงาน (Mean =
3.34, S.D. = 0.61242)ตามลาดับซึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่ (C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10) ต่างให้ความสาคัญกับ
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุด โดยผูบ้ ริโภคกล่าวว่า“เวลาไปร้าน อาหารสาคัญสุด
เลยค่ะ อาหารต้องปรุงใหม่ สด สะอาด เค้าเรียกอะไรนะ ถูกสุขอนามัย
แล้วก็ตอ้ งอร่อยค่ะ เวลาจะไปร้านไหน ก็จะให้ความสาคัญกับเรื่องพวก
นี้ ร้านเล็กร้านใหญ่ไม่สาคัญ สาคัญคืออาหารต้องอร่อยดีมคี ุณภาพค่ะ ”
(C3, มกราคม 2560: สัมภาษณ์)และจากแบบสอบถามพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นต่ อภาพลักษณ์ ของร้านอาหารมุสลิมในระดับปานกลาง
(Mean = 3.17, S.D. = 0.60872) และมีระดับความคิดเห็นต่ อ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการในระดับสูงทีส่ ุดคือ พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ (Mean = 3.25, S.D. = 0.78545) รองลงมาคือ การตัดสินใจซื้อ
(Mean = 2.79, S.D. = 1.07960) และ ประเมินทางเลือกเพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล (Mean = 2.92, S.D. = 1.04703) สอดคล้องกับผล
สัมภาษณ์เชิงลึกของผูบ้ ริโภคทีส่ ่วนใหญ่ (C1, C2, C3, C4, C5, C8,
C9) มาใช้บริการแล้วมักจะพึงพอใจ มีการซื้อซ้าและบอกต่อเพื่อนหรือ
คนในครอบครัวมาใช้บริการดังคากล่าวของผูบ้ ริโภค เช่น“ตอนไปร้านนี้
ช่วงแรกๆ ก็มเี พื่อนแนะนา พาไป ครัง้ แรกๆก็ทานข้าวหมก พอหลังๆ
ลองเมนูอ่นื ๆ ก็รสู้ กึ ถูกปากค่ะ หลังจากนัน้ ก็เป็ นร้านประจากันไปเลย
ค่ะ” “ถ้าไปทานร้านอาหารมุสลิมร้านไหน แล้วรูส้ กึ ชอบ ก็จะผูกขาดเป็ น
ลูกค้าประจากันไปเลย ยิง่ ถ้ามีอาหารให้เลือกเยอะ มีอะไรให้หมุนเวียน
เปลีย่ นกัน ไม่น่าเบือ่ ก็จะไปทานบ่อย แต่ถา้ ร้านทาอร่อยจริงๆ เช่นบาง
ร้านเค้าขายแต่ ข ้าวหมกกับซุ ปโดยเฉพาะ ก็จ ะไปทานร้านนี้เ วลาที่
อยากทานข้าวหมก แต่ค งไม่บ่อ ยเท่าร้านที่มเี มนู ให้เลือ กค่ ะ ”“มีการ
แนะนา บอกต่อกับเพือ่ น ว่าถ้าอยากทานซุปต้องไปร้านนี้นะ อยากทาน
ข้าวหมกไก่ต้องไปร้านนี้นะ” (C1, มกราคม 2560: สัมภาษณ์ )
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการดังนี้ “ส่วนใหญ่จะกลับมา
ซื้อ ซ้ า มาเป็ น ลูกค้า กัน อีก เราจาหน้ า ลูกค้า ได้ พนัก งานเองก็จาได้
หลักๆทีเ่ ค้ากลับมาซ้าเพราะเพราะพึงพอใจในรสชาติอาหาร หลักๆเลย
เค้ามีความมันใจว่
่ าอร่อย เค้าจะมีความสุข อย่างลูกค้าประจาบางคน
เขีย วหวานทุ กวัน จัน ทร์ถึง ศุ ก ร์ เค้าก็จะวางสตางค์ไ ว้เลย” (R3,
เมษายน 2560 : สัมภาษณ์)

9.4
82.6
8.0

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ
Product
Price
Place
Promotion
People
Process
Physical evidence
ภาพลักษณ์รา้ นอาหาร
มุสลิ ม

xˉ

ระดับ
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
ปานกลาง
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จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแสดงดัง ตารางที่ 3
สามารถสรุปออกมาเป็ นสมการพยากรณ์ได้ 4 สมการทีม่ อี านาจในการ
ทานายผลต่างๆกัน ดังนี้
สมการที่ 1 คือ การตัดสินใจใช้บริการ = 0.816 + 0.699(ภาพลักษณ์)
ซึง่ มีอานาจในการพยากรณ์เท่ากับ 0.318 หรือ ร้อยละ 31.8
สมการที่ 2 คือ การตัดสินใจใช้บริการ = 0.175 + 0.512(ภาพลักษณ์) +
0.353(Product) ซึ่งมีอานาจในการพยากรณ์เท่ากับ 0.413หรือ ร้อยละ
41.3
สมการที่ 3 คือ การตัดสินใจใช้บริการ = 0.064 + 0.463(ภาพลักษณ์) +
0.361(Product) + 0.090(Promotion) ซึ่งมีอานาจในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.423หรือ ร้อยละ 42.3
สมการที่ 4คือ การตัดสินใจใช้บริการ = -0.121 + 0.435(ภาพลักษณ์) +
0.345(Product) + 0.091(Promotion) + 0.094(Process) ซึ่งมีอานาจ
ในการพยากรณ์เท่ากับ 0.429หรือ ร้อยละ 42.9
และเมื่อ สัม ภาษณ์ เชิง ลึกเพื่อ วิเ คราะห์ใ นแต่ ล ะด้า นก็พ บว่ าในด้า น
ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ (C2, C3, C4, C6, C8, C9, C10) รูส้ กึ ว่า
รสชาติอาหารของร้านอาหารมุสลิมทีม่ คี วามเข้มข้นคุณภาพดี และเป็ น
เอกลักษณ์แตก ต่างจากร้านอาหารทัวไป
่ ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ส่ ว นตัวรู้ส ึกว่าอาหารมุส ลิมมีร สชาติเข้มข้น วัตถุ ดิบดี มี
คุณภาพ อาหารอย่างเช่นข้าวหมกไก่ หรืออาหารทีม่ เี ครื่องเทศ จะรูส้ กึ
ว่าร้านอาหารมุสลิมทารสชาติดกี ว่า”(C9, มีนาคม 2560: สัมภาษณ์)
โดยอาหารทีผ่ ู้บริโภคทีไ่ ม่ใช่มุสลิมส่วนใหญ่ (C1, C2, C3,
C4, C8, C9, C10) นิยมใช้บริการจากร้านอาหารมุสลิมและทาให้
ผู้บ ริโ ภคต้อ งการใช้บริการร้าอาหารมุส ลิม คือ ข้า วหมกไก่ ซุ ป และ
อาหารทีเ่ น้นเครือ่ งแกงต่างๆ ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ใช้บริการเมือ่ รูส้ กึ อยากทานข้าวหมกไก่ อยากทานซุป หรือ
คิดถึงอาหารทีเ่ คยไปทานจากร้านอาหารมุสลิมค่ะ” (C1, มกราคม2560:
สัมภาษณ์)

Model

B

R

1
2
3
4

.565a
.645b
.654c
.660d

Sig.

4.631

.000

12.782

.000

.951

.342

9.092
7.597

.000
.000

.342

.732

Beta

(Constant)

.816
.699

2

Image
(Constant)

.512
.353

3

Image
Product
(Constant)
Image
Product

.463
.361

.375
.354

7.871
7.824

.000
.000

Promotion
(Constant)

.090

.112

2.613

.009

-.121

-.589

.556

Image
Product
Promotion
Process

.435
.345
.091
.094

7.243
7.423
2.636
2.181

.000
.000
.009
.030

.565

.175
.414
.346

.064

.352
.339
.113
.094

5) ข้อเสนอแนะ
5.1) ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากผลการวิจ ัย พบว่ า กลุ่ ม ลูก ค้า เป้ า หมายของร้า นอาหาร
มุสลิมคือ ผู้ท่อี ยู่ในวัยทางาน(อายุ 23-50 ปี ) ที่มรี ายได้ 15,000 –
40,000 บาท รู้จ ัก กับ มุ ส ลิม และเคยได้ร ับ ค าแนะน าให้ใ ช้บ ริก าร
ร้านอาหารมุสลิม
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และ
กระบวนการ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารร้า นอาหารมุส ลิมของ
ผู้บริโ ภคที่ไ ม่ใช่มุส ลิมดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้ค วามส าคัญ โดยมี
แนวทางในการดาเนินการดังนี้1.)ในการสร้างภาพลักษณ์ผปู้ ระกอบการ
ควรมุง่ เน้นด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ กาหนดภาพลักษณ์ทพ่ี งึ ประสงค์
ของร้านอาหารมุสลิมว่ามีรสชาติเข้มข้นกว่าร้านอาหารทัว่ โดยเฉพาะ
อาหารทีต่ อ้ งเน้นเครือ่ งเทศและกลิน่ และมีความสะอาดมากกว่า ทาการ
สือ่ สารโดยอาศัยการสื่อสารผ่านบุคคล (Personal Contact) นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการจะต้องแก้ไขภาพลักษณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์ทว่ี ่า ร้านอาหาร
มุสลิมเป็ น ร้านอาหารเฉพาะส าหรับมุ ส ลิมเท่านัน้ และมีแต่ เฉพาะใน
ย่ า นที่มมี ุส ลิมอาศัย อยู่เ ป็ น จ านวนมาก 2.) ในด้านผลิต ภัณ ฑ์ใ น
ร้านอาหารมุสลิมควรมีเมนูพน้ื ฐานในร้านคือข้าวหมกไก่และซุป ดาเนิน
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 ภั ณ ฑ์ (Product
Differentiation) ในด้านรสชาติ ให้แตกต่างจากร้านอาหารทัวไป
่ และมี
สูต รที่แตกต่ างจากร้านอาหารมุส ลิมแห่ งอื่น ๆหลัง จากนัน้ จึงทาการ
ขยายผลิตภัณฑ์ (Product Expansion) มีผลิตภัณฑ์ในร้านมากขึน้ มี
ทางเลือกให้ผบู้ ริโภคมากขึน้ เพื่อให้เกิดการใช้บริการทีม่ ากขึน้ ทาการ
ปรับปรุงตลาด (Marketing Modification) โดยการเพิม่ การใช้งาน โดย

R Square Adjusted R Square
ค่าอิ ทธิ พล ค่าอิ ทธิ พลปรับค่าแล้ว
.319
.417
.428
.436

t

1

4

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของภาพลักษณ์และส่วน
ประสมการตลาดบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สมการที่

Unstandar
Standardize
dized
d
Coefficient
Coefficients
s

.318
.413
.423
.429

a. Predictors: (Constant), Image
b. Predictors: (Constant), Image, Product
c. Predictors: (Constant), Image, Product, Promotion
d. Predictors: (Constant), Image, Product, Promotion, Process
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สิง่ สาคัญในด้านผลิตภัณฑ์คอื ความสะอาด รสชาติ ความหลายหลาย
และการตกแต่ง 3.) ในด้านการส่งเสริมการตลาดผูป้ ระกอบการจะต้องมี
การประชาสัมพันธ์รา้ นอาหารมุสลิมโดยทาการประชาสัมพันธ์ผ่านการ
บอกต่อ สือ่ และป้ ายหน้าร้าน ซึง่ เป็ นแหล่งทีผ่ บู้ ริโภคใช้คน้ หาข้อมูล มี
การส่งเสริมการขายเพือ่ เพิม่ ปริมาณการใช้ เช่น การลดราคาในบางเมนู
ทีม่ รี าคาสูง การแถมเมือ่ ซื้อในปริมาณมาก หรือกิจกรรมช่วงเทศกาล
และ 4.) ในด้านกระบวนการนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับ สี่
สิง่ คือ ความสะอาดของกระบวนการ ทุกขัน้ ตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขัน้ ตอนที่มองเห็น ได้ ความเร็ว ของกระบวนการ การคงรสชาติ และ
ความถูกต้องของกระบวนการโดยความถูกต้องของกระบวนการรวมไป
ถึงการรับรายการอาหาร การจัดลาดับคิว เป็ นต้น

[8]

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

5.2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ในครัง้ ถัดไป
สาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจทาการศึกษาถึงศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการและสิง่ สนับสนุนทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการเพื่อขยายตลาด
ร้านอาหารมุสลิมไปสู่กลุ่มเป้ าหมายใหม่ทก่ี ว้างยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์จากอาจารย์ท่ี
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ท่ี ค อยให้ แ นะน าค าปรึ ก ษา ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
คณะกรรมการสอบทุกท่านทีไ่ ด้ช้แี นะทาให้งานวิจยั ชิ้นนี้สมบูรณ์ ยงิ่ ขึน้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกท่านที่ได้ส ละเวลาในการให้ ขอ้ มูล แก่
ผูว้ จิ ยั คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ป่ ุน คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ท่ไี ด้ให้การสนับสนุ นแก่งานวิจยั ฉบับนี้ ขอขอบพระคุณทุก
ท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
เอกสารอ้างอิ ง
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การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการฉี ดพลาสติก
กรณี ศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Defect Reduction in Plastics Injection Molding Process
Case Study of Automotive Parts Industry
วุฒพิ งษ์ ปะวะสาร
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250
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บทคัดย่อ

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

อุตสาหกรรมยานยนต์ถอื ว่าเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญมาก
กับประเทศไทย ความต้องการทางด้านตลาดรถยนต์ของผูบ้ ริโภคค่อนข้างสูง
อย่างต่อเนื่องทาให้อตุ สาหกรรมยานยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อให้เพียงพอ
กับปริมาณความต้องการทางด้านตลาด การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เป็ นมาตรการสาคัญที่ ผูผ้ ลิตต้องคานึงถึง เพื่อเป็ นการยกระดับสินค้าให้ม ี
คุณภาพที่สูงขึน้ และยังเป็ นการลดจานวนของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
ผลิต ทัง้ นี้บริษทั กรณีศกึ ษาซึง่ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทา
การเก็บข้อมูลของเสียทาให้ทราบว่าของเสีย ก่อนปรับปรุง มีผลเฉลี่ยของเสีย
ในกระบวนการฉีดพลาสติกมีสูงถึง ร้อยละ 21 เมื่อจัดลาดับปั ญหาหลัก ที่
รวมกันสามอันดับแรกมีปริมาณของเสียรวมสูงกว่าร้อยละ 80 ของจานวนของ
เสีย ซึง่ ถือว่าเป็ นกลุ่มปั ญหาหลักมี ปั ญหาประกอบไปด้วย ขอบชิน้ งานเป็ น
รอย ด้านล่างชิน้ งานเป็ นรอย ชิน้ งานบุบ การแก้ไขปรับปรุงของเสียโดยใช้
หลัก การคิว ซีส ตอรี่ ได้จ ัด ทาแผนมาตรการตอบโต้ ตามประเด็น ปั ญ หาที่
เกิดขึน้ โดยทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) โดยมาตรการตอบ
โต้หลัก คือ การจัดล าดับทางานและการปรับค่า พารามิเตอร์ ของเครื่องฉี ด
พลาสติก ใหม่ โดยมีก ารปรับ ระยะซึ่งอยู่ใ นระดับ ที่เ หมาะสมที่จะไม่ทาให้
ชิน้ งานกลิ้งตกลงออกนอกสายพานและปรับความเร็วรอบในการหมุน หลัง
ปรับปรุงสามารถลดอัตราของเสียจากร้อยละ 21 เป็ น ร้อยละ 9 และสามารถ
ขจัดปั ญหาขอบชิน้ งานเป็ นรอย ด้านล่างชิน้ งานเป็ นรอย ให้เป็ นศูนย์ได้
คาสาคัญ: การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่อง, คิวซีสตอรี,่ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์

1) บทนา
ปั จจุบนั การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงมาก
ขึน้ โดยมีตวั แปรสาคัญทีส่ ุดคือ ลูกค้า หากผูป้ ระกอบการใดทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดที ส่ี ุดก็จะเป็ นผูน้ าในการแข่งขัน
ทางด้านการผลิตได้โดยไม่ยาก ซึ่งผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จ
จะต้องคานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ ดังนัน้ ของเสียหรือ
ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ย่ อมส่ งผลต่อความเชื่อ มันของลู
่
กค้า และ
ยอดขายลดลง ทีส่ าคัญยังส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ความสูญเปล่าอัน
จะทาให้ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ ต้องเสียเวลาในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ท่ี
บกพร่อ ง ซึ่งเรื่อ งของคุ ณภาพจึงเป็ น สิ่งที่ผู้ประกอบการจาเป็ น ต้อ ง
ตระหนักและต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยต้องมีการควบคุมด้วยการ
อาศัยหลักการ และแนวคิดในเชิงการบริหารคุณภาพทีส่ าคัญ
บริษทั กรณีศกึ ษาทาการผลิตพลาสติก สาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เพื่อ จ าหน่ า ยภายในประเทศ โดยผลิต ภัณ ฑ์ ม ีด้ ว ยกัน
หลากหลาย ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็ นทีต่ อ้ งการของลูกค้า ทาให้ต้องผลิตและ

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

537

ส่งสิน ค้าให้ไ ด้ทนั ตามความต้องการของลูกค้า อย่ างไรก็ต าม จาก
การศึกษาการดาเนินงานของสถานประกอบการของผูว้ จิ ยั และทีมงาน
ปรับปรุงของโรงงานกรณีศกึ ษาชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ทาการเก็บข้อมูล
ของเสียจากกระบวนการผลิต โดยใช้เอกสารใบตรวจสอบ (Check
Sheet) ในการเก็บข้อมูล ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของชิ้นงานทัง้ หมดได้
ทราบว่าของเสียทีเ่ กิดจาก จากข้อมูล มกราคม-ตุลาคม 2558 โดยมีผล
เฉลี่ย ของเสีย ในกระบวนการฉีดพลาสติกนี้มสี ูงถึง 21% ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องหาแนวทางในการดาเนินการปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน ผูว้ จิ ยั และทีมงานปรับปรุงของโรงงานกรณีศกึ ษา จึงได้
หาแนวทางในการปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิต พลาสติก
ส าหรับ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ซึ่ ง เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ห ลัก ของสถาน
ประกอบการทีร่ ่วมในการวิจยั ทีย่ งั มีปัญหาเกีย่ วกับการเกิดข้อบกพร่อง
ของผลิตภัณฑ์อยู่เป็ นจานวนมาก สาหรับในการวิจยั อุตสาหกรรมนี้เป็ น
การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการเกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และเป็ นการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพโดยรวม ในกระบวนการผลิต
ให้ดยี งิ่ ขึน้

หัวข้อปั ญหาเป็ นการคัดเลือกหัวข้อโดยการระบุตวั ปั ญหา 2) การสารวจ
สภาพปั จจุบนั และตัง้ เป้ าหมายเป็ น การทาความเข้าใจในสถานการณ์
ของปั ญหาและตัง้ เป้ าหมายโดยการเก็บข้อมูลเลือกคุณลักษณะเฉพาะที่
จะเข้าแก้ไขปั ญหา และตัง้ เป้ าหมายการดาเนินการวิจยั - การวางแผน
แก้ไขเป็ นวางแผนกิจกรรมทีจ่ ะทาการแก้ไข 3) การวิเคราะห์สาเหตุโดย
การตรวจสอบค่าต่างๆ ของคุณลักษณะที่เป็ นปั ญหาในกระบวนการ
ผลิตเขียนรายละเอียดและสาเหตุต่างๆ ทีค่ าดว่าอาจจะเป็ นสาเหตุของ
ปั ญหา 4) การกาหนดมาตรการตอบโต้ 5) การปฏิบตั งิ าน เป็ นการ
พิจ ารณาและน ามาตรการตอบโต้ใ นการแก้ ปั ญ หาไปปฏิบ ัติ การ
ติ ด ตามผล เป็ นการประเมิน ผลการแก้ ปั ญ หา โดยการประเมิน
ประสิท ธิผ ลของมาตรการตอบโต้ ปั ญ หา 6) จากนั น้ จึง ท าการ
เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้กบั เป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ 7) การทาให้เป็ นมาตรฐาน
เป็ นการจัดทาเป็ นมาตรฐานปฏิบตั ิ และจัดตัง้ การควบคุม โดยจัดทา
มาตรฐานการปฏิบตั ใิ หม่ และทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั งิ านแบบเดิม
ฐาปนัน เขียวสังข์ [3] ได้นาเสนอเรื่อง การลดของเสียใน
กระบวนการผลิตขึ้นรูปพลาสติก โดยมีวตั ถุประสงค์ในการมุ่งลดของ
เสีย ให้เป็ น ศูน ย์ ซึ่งงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ศ ึก ษาปั จจัย การผลิต (4M) ที่
ประกอบด้ว ย คน เครื่องจักร วัต ถุดิบ วิธกี าร โดยได้ใช้เครื่อ งมือ ผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อหาสาเหตุของปั ญหา ทาให้ทราบ
ว่า สาเหตุทเ่ี กิดจาก คน คือ ทักษะการทางานและประสบการณ์ของช่าง
บ ารุ ง รัก ษา สาเหตุ ท่ีเ กิด จาก วิธีก าร คือ ระหว่ า งที่เ ครื่อ งขึ้น รู ป
พลาสติก ขาดการตรวจสอบเครื่อ งจักรตามช่ ว งเวลา และขาดการ
บันทึกค่าความเร็วรอบ การกาหนดอุณหภูมทิ ไ่ี ม่คงที่ สาเหตุทเ่ี กิดจาก
วัตถุดบิ คือ ความแข็งของแผ่นพลาสติกสาหรับการขึน้ รูปของแต่ละรุ่น
ทีไ่ ม่ตรงกับการออกแบบ หลังจากการดาเนินการปรับปรุง สามารถการ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตขึน้ รูปพลาสติกเหลือ ร้อยละ 1 ซึ่งผูว้ จิ ยั
ได้เสนอแนะในการแก้ปัญหารองทีเ่ กิดจากการออกแบบเครื่องจักรทีไ่ ม่
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตด้วย
สุนีร ตั น์ ชูช่ว ย [4] ได้ใช้ตารางคิวเอ (QA Matrix) ใน
งานวิจ ัย การลดของเสีย ในกระบวนการเชื่อ มภายในแผนกเชื่อ ม
กรณี ศ ึก ษา:ซึ่ ง ตารางดัง กล่ า ว ประกอบด้ ว ยข้อ ความในแนวตั ง้
(Columns) และข้อความในแนวนอน (Rows) ณ จุดทีต่ ดั กันนี้จะเป็ น
ตาแหน่งทีใ่ ช้พจิ ารณาข้อความทีเ่ ป็ นแนวคิดสาคัญสาหรับการแก้ปัญหา
สามารถนาข้อมูลจากความคิดเห็นทีม่ ฐี านจากประสบการณ์ ออกมาใช้
งานได้อย่างรวดเร็วและเต็มที่ ทาให้ความสัมพันธ์กนั ในกลุ่ม ปั ญหาทีม่ ี
สถานการณ์ แ ตกต่ า งกัน กระจ่ า งชัด เจนขึ้น ซึ่ง ท าให้ ท ราบปั ญ หา
โดยรวม แผนผังนี้ช่วยกาหนดตาแหน่ งของปั ญหาได้อย่างชัดเจน ของ
ของเสียในกระบวนการเชื่อ ม กับกลไกของเครื่องเชื่อม ที่เป็ นสาเหตุ
ของปั ญหาของเสีย และทาให้สามารถสร้างมาตรการตอบโต้ได้อย่าง
ถูกต้อง
ชยพิชญ์ ตุลยกุล และ สุเชาว์ จันทร์ทอง [5] ได้ทาการวิจยั
เรื่อ ง การจัด ท ากิจ กรรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพในโรงงานผลิต ผ้า ถัก ได้
ทาการศึกษาถึงการน าเอากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพไปประยุ กต์ใช้ใน
โรงงานผลิตผ้าถัก เพือ่ คุณภาพสินค้าให้ดยี งิ่ โดยในกระบวนการถักผ้า
ได้มปี ั ญหาด้านคุณภาพเป็ นอันมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
ของลูกค้าเป็ นอันมาก จึงได้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มแบบ Cross Functional
เพื่อ ท ากิจ กรรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพในแผนกถัก อัน ประกอบไปด้ว ย

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อ ลดปริม าณของเสีย ในกระบวนการฉี ด พลาสติก ใน
โรงงานอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์
3) แนวคิ ดและทฤษฎี
พิเชฐ พุ่มเกษร และคณะ [1] ได้ทาการวิจยั เรื่องการศึกษา
และลดของเสียในกระบวนการฉีดโมล ในงานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษากระบวนฉี ด โมล วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ที่ท าให้ เ กิ ด ของเสี ย ใน
กระบวนการฉีดโมล และปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสีย ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แมกเนติกและ เบรกเกอร์ โดยสารวจข้อมูลขัน้ ต้นตามแบบ
คิวซีสตอรี่ (QC Story) และศึกษาสภาพโดยทัวไปของโรงงาน
่
เครื่องจักร กระบวนการผลิต โดยเริม่ ตัง้ แต่การป้ อนวัตถุดบิ จนกระทัง้
ออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้าย และข้อมูลขัน้ ต้นเกีย่ วกับการเกิดของเสีย
กระบวนการผลิต ในการฉีดโมลสาเหตุของการเกิดของเสียจากแผนก
คุ ณ ภาพ จากนัน้ ท าการวิเ คราะห์ค วามถี่ข องการเกิด ของเสีย ด้ว ย
แผนภูมพิ าเรโต้ พร้อมนามาวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยแผนภาพก้างปลา
พบว่าปั ญหาส่วนใหญ่ เกิดจากพนักงาน จึง มีมาตรการตอบโต้ปัญหา
โดยได้จดั ทาขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านไว้บริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และจัดให้
มีโ ครงการฝึ ก อบรมพนั ก งานใหม่ ทุ ก ครัง้ ส่ ว นปั ญ หาที่ เ กิด จาก
เครื่องจักร คือ การออกแบบกล่องรองรับตัว ชิ้นงานมีขนาดเล็กทาให้
ชิ้นงานที่ผลิตฉีดเสร็จตกลงมากระทบต่อเครื่องจักรทาให้ เกิดของเสีย
จึงมีมาตรการตอบโต้ดว้ ยการ สร้างกล่องรองรับชิ้นส่วนใหม่ โดยใช้ผา้
ทีม่ คี วามนุ่ม และหนาวางด้านในกล่อง และใช้ฟองน้ าวางด้านข้างกล่อง
เพือ่ ลดแรงกระทบของชิน้ งานกับกล่องรองรับ จึงทาให้สามารถปริมาณ
ของเสียในกระบวนการฉีดโมลได้ตามเป้ าหมาย คือ ร้อยละ 5
ในการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) [2] ซึ่งมี
ขัน้ ตอนการดาเนินงานอยู่ 7 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย 1) การกาหนด
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วิศวกร หัวหน้าแผนกถัก ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต เจ้าหน้าที่แผนกช่าง และ
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้ทาการศึกษาตามหลักการของ
คิวซีสตอรี่ และใช้วธิ กี ารทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเริม่ จากการ
นาข้อมูลการเกิดของเสียในอดีตเพือ่ หาปั ญหาหลักทีจ่ ะทาการแก้ไข คือ
ผ้ามีรอยเปื้ อน ระหว่างกระบวนการถัก ซึ่งจากการข้อมูลทาให้ทราบว่า
ร้อยละ 90 ของผ้าถักทีม่ รี อยเปื้ อนเกิดจากน้ ามันหล่อลื่น จากนัน้ ได้ใช้
แผนภาพเหตุและผลเพื่อทาการหาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาดังกล่าว
โดยสรุ ป ได้ว่ า เกิด จากการขาดการบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งถัก และขาด
กระบวนการทาความสะอาดทัง้ ก่อนและหลังการผลิตผ้าถัก โดยจาก
การทดลองผลทีไ่ ด้ คือ ของเสียในแผนกถักลดจาก เฉลีย่ ร้อยละ 7 ต่อ
เดือน เหลือเฉลีย่ ร้อยละ 3 จึงได้มกี ารจัดทามาตรฐานในการทางานให้ม ี
การท าความสะอาดทัง้ ก่ อ นและหลัง การขึ้น งานถัก และระบบการ
บารุงรักษาเครื่องถัก จากเนื้อหาของงานวิจยั นี้พบว่าได้มกี ารได้มกี าร
จัดตัง้ กลุ่มแบบ Cross Function เพือ่ ทากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ และมี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ โดยใช้หลักการของคิวซีสตอรี่ จน
สามารถหาวิธกี ารแก้ไขได้ และได้วธิ กี ารทางานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน

ของเสียกระบวนการฉีดพลาสติก โมเดล A ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของ
โรงงานกรณีศกึ ษา มีอตั ราของเสียสูงเฉลีย่ ถึงร้อยละ 21

รูปที่ 2 อัตราของเสียกระบวนการฉีดพลาสติก โมเดล A
ทีม่ า : รายงานแผนกควบคุมคุณภาพ เดือน มกราคม-ตุลาคม 2558
จากนัน้ ได้นาข้อมูลอัตราของเสีย จากรายงานแผนกควบคุม
คุณภาพ เดือน มกราคม-ตุลาคม 2558 ของโรงงานกรณีศกึ ษามา
จัดทาแผนภูมพิ าเรโต้ เมือ่ มาเรียงลาดับจานวนของชิ้นงานตามมากไป
หาน้อย ดังแสดงในรูปที่ 3 ทาให้ทราบว่า อาการของเสียทีป่ รากฏสูง
ทีส่ ุดสามอันดับแรก ประกอบด้วย ขอบชิน้ งานเป็ นรอย ด้านล่างชิน้ งาน
เป็ นรอย ชิน้ งานบุบ มีปริมาณร้อยละ 37, 33 และ 13 ตามลาดับ ซึง่
เป็ นอาการส่วนใหญ่ของของเสียทีเ่ กิดในกรณีศกึ ษานี้

4) การดาเนิ นงาน
งานวิจยั นี้ได้มกี ารกาหนดแผนการดาเนินงานโดยเริม่ จาก
การกาหนดหัว ข้อ ปั ญหาซี่งเป็ น ปั ญหาของเสีย หรือ ข้อ บกพร่อ งของ
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีส่ ง ผลถึง เชื่อ มันของลู
่
ก ค้า ต้ อ งเสีย เวลาในการแก้ไ ข
ผลิตภัณฑ์ท่บี กพร่อง จากนัน้ เป็ นการเข้าไปสารวจสภาพปั จจุบนั เมื่อ
สามารถจัดลาดับความสาคัญได้แล้ว ก็ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญ หา แล้ว คัดเลือ กวิธีการแก้ปั ญ หาและจัด ทาแผนการปฏิบ ัติง าน
จากนัน้ เข้าสู่กระบวนการปฏิบตั งิ านแก้ปัญหาตามแผนทีว่ างไว้ แล้วทา
การเปรียบเทียบและติดตามผล สุดท้ายทาการกาหนดให้เป็ นมาตรฐาน
ซึง่ ได้แสดงลาดับในการดาเนินงานในรูปที่ 1

รูปที่ 3 แผนภูมพิ าเรโต้ ของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก โมเดล A
ทีม่ า : รายงานแผนกควบคุมคุณภาพ เดือน มกราคม-ตุลาคม 2558

รูปที่ 1 ลาดับการดาเนินงาน

รูปที่ 4 ได้แสดงอาการ ขอบชิน้ งานเป็ นรอย ในกระบวนการ
ฉีดพลาสติกซึง่ เป็ นอาการของเสียทีพ่ บมากทีส่ ุด

4.1) การศึกษาและวิ เคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบนั
เครือ่ งฉีดพลาสติกทีศ่ กึ ษาเป็ นเครื่องรุ่น Toyo 50 ใช้ในงาน
ฉีดพลาสติก (Injection Molding) โดยกระบวนการเริม่ จากการทีเ่ ม็ด
พลาสติกหรือผงพลาสติกถูกให้ความร้อนจนหลอมเหลว แล้วถูกฉีดเข้า
ไปในแม่พมิ พ์จนเต็ม จากนัน้ ก็ปลดชิน้ งานออกจากแม่พมิ พ์ได้ช้นิ งานที่
สมบูรณ์ คุณภาพของชิ้นงานขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย จากรูปที่ 2 อัตรา

รูปที่ 4 แสดงอาการของเสีย
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4.2) การวิ เคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
จากอาการหลักของปั ญหา ผู้วจิ ยั ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญใน
พืน้ ทีก่ ารทางานประกอบด้วย ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม วิศวกร ช่างซ่อม
บารุง หัวหน้าฝ่ ายผลิต และพนักงานคุมเครื่องจักร จานวน 8 คน ทีไ่ ด้
จัดตัง้ ทีมงานตามรูปแบบทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team)
ได้ประชุมเพื่อ หาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ห ลักการเครื่อ งมือ
แผนผังเมทริกซ์เพื่อ หาความสัมพันธ์ของอาการของปั ญหากับกลไก
หลักของเครือ่ งจักร
จากตารางที่ 1 แผนผังเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของอาการของ
ปั ญหากับกลไกหลักของเครื่องจักร ทาให้ทราบว่าอาการปั ญหาขอบ
ชิ้นงานเป็ นรอย และด้านล่างของชิ้นงานเป็ นรอย มีความเกีย่ วข้องใน
ระดับมาก กับระบบสายพานลาเลียง ส่วนปั ญหาชิ้นงานบุบ และชิ้นงาน
หัก มีค วามเกี่ย วข้อ งในระดับ มาก กับ ระบบชุ ด เปิ ด -ปิ ด และจับ ยึด
แม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก (Clamping Unit) สาหรับอาการของเสียชิ้นงานมี
รอยแตก มีความเกีย่ วข้องในระดับมาก กับชุดฉีด (Injection Unit)

สายพาน ชิ้นงานซึ่งอยู่ขอบของสายพานนัน้ ก็จะเสียดสีกบั เครื่อง ซึ่ง
เป็ นอาการทีป่ รากฏทีม่ อี ตั ราส่วนมากทีส่ ุด
Problem

ความสูงของการ
ปล่อยชิน้ งาน

ชิน้ งานตกจาก
สายพาน เมือ่ สูง
10 CM

ปรับความสูง
ของสายพาน

ความเร็วรอบ
ของสายพาน

ชิน้ งานตกจาก
สายพาน เมือ่ 3,000
RPM

ปรับความเร็ว
ของสายพาย

รูปที่ 5 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาขอบชิน้ งานเป็ นรอย
4.3) การจัดทาแผนมาตรการตอบโต้
จากรูปที่ 5 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาขอบชิ้นงาน
เป็ น รอยจากสายพาน ทาให้ส ามารถจัดทามาตรการตอบโต้ และได้
จัดทาแผนในการปรับปรุงดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แผนการดาเนินการปรับปรุง

l

ขอบชิ้นงาน เป็ นรอย
ด้านล่างชิ้นงาน เป็ น
รอย



l

ชิ้นงานบุบ

l



ชิ้นงานมีรอยแตก

Action

สายพานลาเลียง

ฐานของเครื่องฉี ดพลาสติ ก
(Base)

ชุดเปิ ด-ปิ ดและจับยึดแม่พิมพ์
ฉี ดพลาสติ ก (Clamping Unit)

ชุดฉี ด (Injection Unit)

อาการ
ของปัญหา

Why 2

ขอบชิ้นงาน เป็ น
รอย จากสายพาน

ตารางที่ 1 แผนผังเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของอาการของปั ญหากับกลไก
หลักของเครือ่ งจักร
กลไก
หลักของ
เครื่อง

Why 1

l


l

ชิ้นงานหัก

l

-



มีส่วนเกีย่ วข้องมาก

ได้จดั ทาแผนมาตรการตอบโต้ ตามประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
โดยทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ประกอบด้ว ย
ผู้จดั การฝ่ ายวิศ วกรรม วิศวกร ช่างซ่ อมบารุง หัวหน้ าฝ่ ายผลิต และ
พนักงานคุ มเครื่อ งจักร โดยมาตรการตอบโต้ห ลัก คือ การจัดลาดับ
ทางานและการปรับพารามิเตอร์ ของเครื่องฉีดพลาสติกใหม่ โดยมีการ
ปรับระยะทางซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมทีจ่ ะไม่ทาให้ช้นิ งานกลิ้งตกลง
ออกนอกสายพานและปรับความเร็วรอบในการหมุนของสายพานให้
ต่ าลงจาก 3,000 รอบ/วินาที เพื่อ ให้ช้นิ งานเคลื่อ นที่ผ่ านจุดที่ปล่ อ ย
ชิ้น งานลงมาได้ช้า ลง ดัง แสดงรายละเอีย ดแผน ผู้ร ับ ผิด ชอบ และ
ระยะเวลา

มีส่วนเกีย่ วข้อง
ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้อง

จากรูปที่ 3 แผนภูมพิ าเรโต้ ของเสียในกระบวนการฉีด
พลาสติก โมเดล A ทาให้ทราบความสาคัญของปั ญหา หากยึดหลักการ
ของพาเรโต้ ซี่งต้องเลือกร้อยละ 80 ของความถี่ปัญหาที่เกิด จึงควร
เลือกอาการของเสียที่ ขอบชิ้นงานเป็ น รอย ด้านล่างชิ้นงานเป็ นรอย
และชิน้ งานบุบ จากตารางที่ 1 แผนผังเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของอาการ
ของปั ญ หากับ กลไกหลักของเครื่อ งจักรจะเห็น ได้ว่ าระบบสายพาน
ลาเลียงมีความเกีย่ วข้องกับของเสีย 2 อาการหลัก คือ ขอบชิ้นงานเป็ น
รอย และด้านล่างชิน้ งานเป็ นรอย
ดังนัน้ จึงได้มกี ารวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาขอบชิ้นงาน
เป็ นรอยจากสายพานด้วยเครือ่ งมือ Why-Why Analysis ดังแสดงในรูป
ที่ 5 ทาให้ทราบว่าความสูงของการปล่อยชิน้ งาน และความเร็วรอบเป็ น
ปั จจัย ที่ทาให้เกิดของเสียขึ้น ทัง้ นี้ช้นิ งานจะถูกปล่อยลงบนสายพาน
ชิน้ งานก็ได้ไปอยู่ทข่ี อบของสายพาน เนื่องจากจังหวะการปล่อยชิ้นงาน
ของ บางตัวไม่พร้อมกัน เมือ่ ปล่อยชิ้นงานไม่พร้อมกันทาให้ช้นิ งานไม่
อยู่ ท่ีต าแหน่ ง กลางของสายพาน และเมื่อ ชิ้น งานเคลื่อ นที่ไ ปตาม

4.4) การดาเนิ นการปรับปรุง
4.4.1 มาตรการตอบโต้ (P1) ระยะความสูง การปล่อยชิน้ งานต่า
จนเกินไปจนทาให้ชน้ิ งานเกิดการเสียดสีกบั ตัวเครือ่ ง เวลาชิน้ งานไหล
ไปตามสายพาน จากสภาพปั จจุบนั จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาจะได้ขอ้ สรุปว่าสาเหตุนนั ้ มาจาก ตาแหน่งการปล่อยชิน้ งานต่า
เกินไป ทาให้ชน้ิ งานชนกับตัวเครือ่ ง โดยมีวธิ กี ารแก้ปัญหา โดยการ
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จัดลาดับการเคลือ่ นทีข่ องเครือ่ งด้วยการตัง้ ค่าโปรแกรมให้การปล่อย
ชิน้ งานสูงขึน้ 10 เซนติเมตร ซึง่ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะไม่ทาให้
ชิน้ งานกลิง้ ตกลงออกข้างนอก ทาให้ชน้ิ งานเคลือ่ นทีผ่ ่านจุดทีป่ ล่อย
ชิน้ งานลงมาได้ชา้ กว่าจากเดิม
4.4.2 มาตรการตอบโต้ (P2) การปรับความเร็วของระบบสายพาน
ลาเลียง เนื่องจากสายพานหมุนเร็วเกินไป ทาให้ช้นิ งานชนก่อนที่จะ
ยกขึน้ สิง่ ทีท่ าการปรับปรุง ได้ปรับโปรแกรมให้ปล่อยชิน้ งานสูงขึน้ และ
ได้ปรับ ความเร็วรอบในการหมุนของสายพานให้ต่ากว่า 3,000 RPM
ทาให้ช้นิ งานเคลื่อ นที่ผ่ านจุดที่ปล่ อ ยชิ้น งานจากเดิมเพีย ง 2 วิน าที
กลายเป็ น 5 วินาที ผลทีไ่ ด้รบั ความเร็วในเคลื่อนทีข่ องชิ้นงานผ่านจุด
ที่ป ล่ อ ยนั ้น กลายเป็ น 5 วิน าที ซึ่ ง ท าให้ ก ารเคลื่อ นที่ก ลับ ไปยัง
จุดเริม่ ต้น (Home) ก่อนทีช่ ้นิ งานจะเคลื่อนผ่าน ส่งผลให้ของเสียจาก
การทีช่ น้ิ งานเสียดสีกบั นัน้ กลายเป็ นศูนย์ สามารถขจัดการเกิดของเสีย
ในกระบวนการได้

[2]

[3]

[4]

[5]

5) ผลการดาเนิ นการปรับปรุง
จากการดาเนินการปรับปรุงตามแผนทาให้ผลการดาเนินงาน
หลังการปรับปรุงมีอตั ราของเสียเหลือ ร้อยละ 9 จากร้อยละ 21 (ก่อน
ปรับปรุง) โดยได้มกี ารแสดงลาดับอาการปั ญหา โดยได้นาข้อมูล อัตรา
ของเสียจากรายงานแผนกควบคุมคุณภาพ ก่อนและหลังการปรับปรุง
ของโรงงานกรณีศกึ ษาชิ้นส่วนยานยนต์ มาจัดทาแผนภูมพิ าเรโต้ ดัง
แสดงรูปที่ 6 แผนภูมพิ าเรโต้ของเสียเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
ในกระบวนการฉีดพลาสติก โมเดล A ซึ่งถือว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั ทีม่ งุ่ ลดปริมาณของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ในโรงงาน
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์
ก่อนปรับปรุง

แผนภูมิ

94
120

หลังปรับปรุง
100

83

100

80

70

80

60
46

%

60

100

37

40

42

40
20
0

16

14

20
8
0

ภาพที่ 4.5 แผนภูมพิ าเรโต้ของเสียเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
ในกระบวนการฉีดพลาสติก โมเดล A
จากนัน้ ได้มกี ารจัดทาเอกสารมาตรฐาน (SOP) ของระยะ
ความสูง การปล่อยชิ้นงาน และการปรับความเร็วของระบบสายพาน
ลาเลียงเครื่องฉีดพลาสติก ใช้ในงานฉีดพลาสติก (Injection Molding)
เพือ่ นาไปสอนงานให้กบั พนักงานทีค่ วบคุมเรือ่ งจักรต่อไป
6) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

พิเชฐ พุ่มเกสร และคณะ “การศึกษาและลดของเสียในกระบวนการฉีดโมล”,
การประชุมวิชาการข่า ยงานวิศวกรรมอุ ตสาหการ มหาวิท ยาลัย ศรีป ทุ ม ,
กรุงเทพฯ, 2555
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Vacuum Pump
ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า
Vacuum Pump Process Improvement by Toyota Production System
ชัชวาลย์ สุวรรณสิงห์1 และ ปาลีรฐั เลขะวัฒนะ2
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต Vacuum Pump ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็ นงานวิจยั เชิง
ปฏิ บ ัติ ก ารณ์ ใ นสถานการณ์ จ ริง โดยท าการวิ จ ัย กระบวนการผลิต ทัง้
กระบวนการ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปั ญหาทีก่ ่อให้เกิดความสูญเปล่า
แล้วนาแนวคิด ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและเครื่องมือในระบบการผลิต
แบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ จากการวิเคราะห์พบว่ามีความสูญเปล่าทีเ่ กิด
จากการผลิตของเสีย ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไปมีการผลิตไม่
สม่าเสมอ ไม่เป็ นไปความความต้องการทีแ่ ท้จริง ความสูญเปล่าจากการเก็บ
วัส ดุ ค งคลัง ทาให้ม ีจานวนชิ้น งานระหว่ างกระบวนการและสิน ค้า คงคลัง
จานวนมาก เวลานารวมของการผลิตสูง ดังนัน้ จึงได้นาเครื่องมือในระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ได้แก่ การปรับปรุงพื้นทีก่ ารปฏิบตั งิ านด้วย
การควบคุมให้เห็นด้วยสายตา (Visualized control) การสร้างระบบการไหล
ของชิน้ งานด้วยระบบดึง (Pull system) การจักทามาตรฐานการทางาน
(Standardized work) และการจัดทาสายธารคุณค่าเพื่อจาแนกคุณค่าของ
กระบวนการผลิต ผลจากการวิจยั แสดงให้เ ห็น ว่ า จานวนของเสีย ที่เ ป็ น
ปั ญหาหลักลดลง จาก 2.6% เป็ น 1.25% ชิน้ ส่วนระหว่างกระบวนการลดลง
69.8% เวลาน ารวมลดลงจาก 29 วั น เป็ น 23 วั น และประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการผลิตโดยรวมเพิม่ ขึน้ จาก 92.5% เป็ น 95.9%
คาสาคัญ: การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต , Vacuum pump, ระบบ
การผลิตแบบโตโยต้า

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) บทนา
การขยายตัว และการเติบโตของอุ ต สาหกรรมรถยนต์ ข อง
ประเทศไทย ตามสถิตกิ ารผลิตรถยนต์ [1] ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ทีร่ อ้ ยละ 3.25 โดยส่วนใหญ่แล้วเป็ น
การเพิ่มขึ้น จากการผลิต เพื่อ จาหน่ ายรถยนต์ในประเทศ และการ
ส่งออกรถกระบะในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย รวมทัง้ ตะวันออก
กลาง ส่งผลให้โรงงานผลิตต้นน้ าจาเป็ นต้องเพิม่ ขีดความสามารถใน
การผลิตเพื่อ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของลูกค้าและตลาด โดย
โรงงานแห่งนี้เป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่วนลาดับที่ 1 (First Tier) ทาการผลิต
เครือ่ งดูดสุญญากาศสาหรับเบรก (Vacuum Pump : V/P) เครื่องยนต์
โมเดล GD Engine สาหรับรถกระบะ Hilux Revo ของโตโยต้า
ดังนัน้ ยอดการผลิต จะขึ้นอยู่กบั ยอดการสังซื
่ ้อของโตโยต้าโดยตรง
และเริ่มการผลิต ชิ้น ส่ ว นช่ว งต้น ปี 2558 ที่ผ่ านมาเฉลี่ย เดือ นละ
30,000 ชิน้
เป็ นที่ทราบกันดีว่าบริษัทโตโยต้าประสบความสาเร็จในการ
สร้างสรรค์ผลงานและการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิง่
โดยมีส่ วนแบ่งการตลาดเป็ น อันดับหนึ่งในประเทศไทยและยังเป็ น
ผู้ผ ลิต รถยนต์ร ะดับแนวหน้าของโลก ทัง้ นี้เพราะบริษัทโตโยต้าได้
คิดค้นและยึดหลักปฏิบตั ทิ เ่ี รียกว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า มาใช้
ในองค์กรอย่างทัวถึ
่ งนัน่ เอง ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
สามารถดาเนินการปฏิบตั ิงาน การผลิตสินค้า ตลอดจนการส่งมอบ
สินค้าให้เป็ นไปตามแนวทางและข้อกาหนดของโตโยต้า บริษทั จึงต้อง
เรียนรูแ้ ละนาวิธกี ารทางานในรูปแบบหรือระบบการผลิตแบบโตโยต้า
มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด
จากการศึกษาข้อมูลและการสังเกตการณ์ของกระบวนการ
ผลิต Vacuum Pumpภายในโรงงานแห่งนี้พบว่าได้เริม่ มีการนาระบบ
Kanban, Kaizen, Quality Control Circle และ อื่นๆทีอ่ ้างอิงมาจาก
ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามาประยุกต์ใช้งานโดยบริษทั แม่ (ประเทศ

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
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ญี่ปุ่น) เป็ นผู้กาหนด แต่กลับพบว่ายังไม่ ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ตามที่ ค าดหวัง ไว้ กระบวนการผลิ ต ยัง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) อันเนื่องจากการจัดการ
กระบวนการผลิต ที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ ระบบการผลิต แบบโตโยต้ า
ก่อให้เกิดการสูญเปล่ามากมายในกระบวนการ เกิดของเสียที่ไม่พงึ
ประสงค์ แต่ละกระบวนการมีการผลิตชิ้นงานไม่สม่าเสมอ พนักงาน
ทางานเสร็จ ในเวลาที่แ ตกต่ า งกัน มาก ท าให้ผู้ว ิจ ัย ในฐานะที่เ ป็ น
ผูบ้ ริหารในส่วนของการผลิตมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้ระบบการ
ผลิต แบบโตโยต้าในการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ให้เป็ น
รูป ธรรมอย่ า งแท้จ ริง ท าให้พ นัก งานเห็น ถึง ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ร ับ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง ให้เป็ นที่ย อมรับและเอาไปปฏิบตั ิจนเกิดเป็ น
วัฒนธรรมการทางานของบริษทั ได้อย่างยังยื
่ น

ผลิตแต่สงิ่ ทีข่ ายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธกี ารซึ่งไม่เกิด
Muda หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นการผลิตให้สอดคล้องกับจังหวะของ
การขาย โดยกลไกนี้เป็ นแนวคิดของ Just In Time
Just In Time คือ กระบวนการถัดไปจะเป็ นผูด้ งึ สิง่ ทีจ่ าเป็ น
ในเวลาทีจ่ าเป็ น จากกระบวนการก่อนหน้า ถ้าทาได้โดยสมบูรณ์แล้ว
ก็จะก่อให้เกิดระบบซึ่ง กระบวนการก่อนหน้าก็เพียงแค่ผลิตเฉพาะ
ส่วนที่ถูกนาไปใช้งานเท่านัน้ โดยจะไม่มกี ารผลิตสิง่ ที่ขายไม่ได้เลย
และไม่เกิดสต๊อกทีไ่ ม่จาเป็ น เพื่อไม่ให้เกิดสต๊อกทีเ่ ป็ น Muda แม้ว่า
การผลิตล่าช้าจะไม่ใช่เรื่องดี แต่ว่าการผลิตเร็วเกินไปกลับจะยิง่ แย่
เสียกว่า ถ้าเรายอมรับต่อการผลิตมากเกินหรือผลิตเร็วเกินไปแล้ว ก็
จะทาให้เกิดสต๊อกที่เป็ น Muda และระบบ Just In Time ก็จะไม่
สามารถทางานได้

2) ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
สิง่ ที่ Toyota Production System (TPS) มุ่งหวังคือ วิธกี าร
ผลิตซึง่ สมเหตุสมผล และสอดคล้องตามแนวคิดในการกาขจัด Muda
ให้หมดสิ้นไป กล่าวคือ กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการลดขัน้ ตอนการผลิต
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต กิจกรรมหลัก 2 Pillars ซึ่งสนับสนุ น
Toyota Production System คือ Just In Time (JIT) และระบบ
อัตโนมัติ (Autonomy)

เพือ่ ป้ องกันการผลิตทีม่ ากเกินไป ฝ่ ายผลิตจึงต้องรอรับคาสัง่
ยืนยันการผลิตและผลิตโดยปฏิบตั ิตาม Takt Time ซึ่งข้อกาหนด
พืน้ ฐานของ Just In Time มีดงั ต่อไปนี้
 ระบบการดึง (Pull System)
 การไหลต่ อ เนื่ อ งของกระบวนการ (Continuous Flow
Process)
 ผลิตเท่าทีจ่ าเป็ นตาม Takt Time
 เฉลีย่ ปริมาณงานให้ใกล้เคียงกัน (Heijunka)
2.2) ระบบอัตโนมัติ (Jidoka)
Jidoka คือการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง ในทุก ๆ
กระบวนการผลิตต้องมีการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากในการผลิตของ
Toyota หากพนักงานทาการผลิตในจุดของตนเองไม่ทนั กับการไหล
ของสายพานการผลิต อันเนื่องมาจากการเกิดของเสียในระหว่างการ
ผลิต การทางานข้ามขัน้ ตอน พบปั ญหาระหว่างการผลิต ก็สามารถทา
การหยุดสายพานการผลิตได้เพื่อทาให้ทนั แต่การหยุดสายพานการ
ผลิตจะก่อ ให้เกิดการสูญเสีย ดังนัน้ จึงต้อ งมีร ะบบการควบคุ มเพื่อ
ไม่ให้เกิดการผิดพลาดทีจ่ ะนาไปสู่การหยุดสายพานการผลิต

รูปที่ 1 กรอบของ Toyota Production System
แหล่งทีม่ า : มังกร โรจน์ประภากร. (2554). ระบบการผลิ ตแบบโต
โยต้า.

Mr. Sakichi Toyoda (ซากิช ิ โตโยดะ) ผูก้ ่อตัง้ บริษทั โต
โยต้า กรุ๊ป ท่านเป็ น นักประดิษ ฐ์และนักอุ ต สาหกรรมของประเทศ
ญี่ป่ ุน ซึ่งได้รบั การยกย่องว่าเป็ น “ราชาแห่งการประดิษฐ์ของญี่ปุ่น”
หรือเป็ นบิดาแห่งการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมในประเทศญี่ป่ นุ สิง่ ประดิษฐ์
ที่ส ร้างชื่อ เสีย งเป็ น อย่างมากก็ค ือ เครื่อ งทอผ้าที่ทางานโดยระบบ
อัตโนมัติ ซึง่ เครือ่ งจักรสามารถหยุดทางานได้เองเมือ่ พบว่า เส้นใยทอ
ผ้ามีการขาดในระหว่างการทอ ต่อมาระบบอัตโนมัตนิ ้ีได้กลายมาเป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบโตโยต้าด้วย [3]
เป้ าหมายของ Jidoka มีดงั ต่อไปนี้
 ผลิตชิน้ งานทีม่ คี ุณภาพ 100% ตามทีล่ กู ค้าต้องการ
 การป้ องกันการเสียหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้กบั เครือ่ งจักร
 ลดจานวนคนทีค่ อยควบคุมเครือ่ งจักรโดยไม่จาเป็ น

2.1) ระบบการผลิ ตแบบ Just In Time
หลักการเบื้อ งต้นของการผลิคคือ ผลิตสินค้าที่มคี ุ ณภาพดี
ราคาถู กลงและเสนอให้แ ก่ ผู้ค นหลากหลายมากขึ้น ในช่ ว งเวลาที่
เหมาะสม ซึง่ ความคิดนี้ไม่เคยเปลีย่ นแปลงไม่ว่ายุคสมัยใด สิง่ สาคัญ
ในการผลิตคือ “ผลิตสิง่ ทีข่ ายได้” เนื่องจากการผลิตตามอุปสงค์เทียม
หรือการคาดการณ์แบบคิดเอาเอง จะนาพาบริษทั ไปสู่ภาวะวิกฤตได้
ดั ง เ ช่ น ก า ร ล่ ม ส ล า ย ข อ ง ก า ร บู ม ข อ ง ยุ ค ไ อ ที (Information
Technology: IT) และก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกินและสต๊อกมากเกินไป
ซึง่ สร้างภาระกดดันต่อธุรกิจเป็ นอย่างมาก [2]
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2.3) ความสูญเปล่า (Muda)
ในระบบการผลิตแบบโตโยต้าแบ่งประเภทความสูญเปล่า 7
ประการได้แก่
 ความสูญเปล่าเนื่องจากการแก้ไขงาน (Rework or Defect)
 ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกิน (Over Production)
 ความสูญเปล่าเนื่องจากขัน้ ตอนการผลิต (Processing)
 ความสูญเปล่าเนื่องจากการขนส่ง (Transportation)
 ความสูญเปล่าเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
 ความสูญเปล่าเนื่องจากการเคลือ่ นไหว (Motion)
 ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย (Delay)

การสร้างแผนภาพงานมาตรฐาน เพื่อใช้อ้างอิงขอบเขตและ
ลาดับขัน้ ตอนการเคลื่อนไหวของพนักงานใน 1 รอบการทางานต่อ
ชิ้นงาน 1 ชิ้น หรือ 1 cycle โดยจะเน้นที่ ความปลอดภัย , คุณภาพ
และจานวนชิน้ งานในกระบวนการ (work in process)
2.4.4) แผนภูมคิ วามสมดุลของปริมาณงาน (Yamazumi Chart)
ใช้ในการเปรีย บเทียบปริมาณงานและเวลาการทางานของ
พนักงานในหน่ วยการผลิตเดียวกัน ในรูปแบบแท่งสะสมแต่ละรอบ
การทางาน เพื่อทา Balancing ของพนักงานแต่ละคน ประโยชน์ ท่ี
ได้รบั คือ สามารถมองเห็นคอขวด (bottle neck) ของกระบวนการ
ผลิตและยังอาจช่วยลดปริมาณพนักงานลงได้อกี ด้วย
2.5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Kaizen)
ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นคาในภาษาญี่ป่ นุ 2 คารวมกัน จากคา
ว่า "Kai" ซึ่ง หมายถึง เปลี่ย นแปลงหรือ แก้ไ ข ส่ ว นค าว่ า “Zen”
หมายถึง การมุ่งสู่ความสมบูรณ์ เมือ่ รวมกัน “Kaizen” จึงหมายถึง
ความมุ่งมันจะแก้
่
ไขหรือเปลีย่ นแปลงหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous improvement)
ในระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)
ทีใ่ ช้หลัก Just In Time (JIT) ในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทใ่ี ห้
ทา เฉพาะทีต่ ้องการ เฉพาะเมื่อต้องการ และแค่จานวนที่ต้องการ ก็
เป็ นผลมาจากการทดลองผ่านการทาไคเซ็นทัง้ สิ้น โดยแนวคิดเหล่านี้
เมื่อ น ามาประกอบกับ ขัน้ ตอนที่เ ป็ น วิถีป ฏิบ ัติท่ีถู ก ต้อ ง ก็จ ะช่ ว ย
จัดการกับปั ญหาเชิงระบบทีเ่ ป็ นรูปธรรมได้กว้างขวาง เป็ นได้ตงั ้ แต่
การควบคุมคุณภาพ การลดกระบวนการทางาน การจัดการสินค้าคง
คลัง การบริหารระบบขนส่ง ฯลฯ โดยการแก้ปัญหานี้จะถูกทดลอง
โดยผูท้ ่อี ยู่ในสภาพแวดล้อมโดยตรง ก่อนจะรวบรวมเป็ นคาแนะนา
หรือสูตรการจัดการต่อไป คาตอบทีไ่ ด้จากการทดลองแต่ละขัน้ จึงมัก
ได้แนวทางทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง ซึ่งพอรวบรวมจนได้เฉพาะเนื้อหาทีด่ ที ส่ี ุด
ก็จะเกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ได้ ดังเช่นที่ Toyota ในที่สุดก็สามารถ
สร้างระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ซึ่งใช้
หลัก Just In Time (JIT) ในการควบคุมการผลิตขึน้ ได้จนสาเร็จ ก็
เป็ นผลมาจากการศึกษาและทดลองผ่านการทา Kaizen ในส่วนย่อยๆ
ของระบบอย่างต่อเนื่อง ทีส่ ะสมมาเป็ นเวลาหลายสิบปี กระทังได้
่ เป็ น
สูตรสาเร็จในทีส่ ุดนันเอง
่
[5]

2.4) งานมาตรฐาน (Standardized Work)
Standardized work คือ การจัดทาขัน้ ตอนมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านทีแ่ น่นอนสาหรับพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านในสายการผลิต เมือ่
นามาใช้ขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เราอาจกล่ าวได้ว่า
Standardized Work ก็คอื การรวบรวมงานทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหว
ของคน มาจัด เป็ น ล าดับ การท างานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ (คุ ณ ภาพ,
ปลอดภัย) ให้ปราศจากความสูญเปล่า [4]
Standardized Work จะแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด (Type) ได้แก่
1. Type 1: การทางานทีม่ ลี กั ษณะของการเดินวนเป็ นลูป เช่น
พนักงานใน Line manual ของ Machine line
2. Type 2: สามารถกาหนด Takt time ได้แต่ปริมาณเนื้อหามี
มาก ยากทีจ่ ะเขียนออกมาเป็ นเอกสารได้ เช่น พนักงานประกอบใน
Assembly line ทัง้ เครือ่ งยนต์และตัวถัง
3. Type 3: การทางานตาม Andon เช่น Check man หรือ Out
line ไม่สามารถกาหนด Takt time ได้ แต่พอทีจ่ ะกาหนดเนื้อหางานที่
จะต้องทาในเวลาทางานได้ รวมถึงงาน Part packing และงานขนส่ง
ของ PC ด้วย
ในระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า จะมีข ัน้ ตอนในการท า
Standardized Work หลักๆดังนี้
2.4.1) กาลังการผลิต (Production Capacity)
เราจะหากาลังการผลิตว่ามีความสามารถผลิตได้ตาม Takt
Time หรือ ไม่ เพื่อ น าไปเปรีย บเทีย บกับ Standard Work
Combination ซึ่ง เราสามารถใช้ต ารางแสดงประสิท ธิภ าพของ
กระบวนการ (Production Capacity Sheet) ในการหากาลังการผลิต
และยังใช้หาคอขวด (Bottle neck) ของกระบวนการหรือ จุดที่
กระบวนการไม่สามารถผลิตได้ตาม Takt Time

2.6) สายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)
แผนภูมสิ ายธารคุ ณค่ า [6] เป็ น เครื่อ งมือส าคัญที่มุ่งศึกษา
คุณค่าหรือความต้องการในมุมมองของลูกค้า (Focus on Customer
Needs) ดังนัน้ แผนภูมสิ ายธารแห่งคุณค่า จึงแสดงถึงภาพรวมการ
ไหลของงานตลอดทัง้ กระบวนการ (Holistic Approach) ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวจะทาให้สามารถระบุขอบเขตและกิจกรรมทีจ่ าเป็ นสาหรับการ
ปรับปรุงที่มุ่งตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า โดยมีการจาแนก
ระหว่างกิจกรรมทีเ่ กิดคุณค่ากับกิจกรรมทีเ่ กิดความสูญเปล่า สาหรับ
ในมุมมองลูกค้าจะยิน ดีจ่ายเงิน เพื่อ ได้รบั ในสิ่งที่เกิดคุณค่า โดยไม่
สนใจต่อความสูญเปล่าหรือกิจกรรมทีไ่ ม่เกิดคุณค่าใดๆ เช่น ของเสีย
งานที่ต้อ งแก้ไ ข เป็ น ต้น หากสามารถจาแนกความสูญเปล่ าที่ เกิด
ขึน้ กับกระบวนการก็จะกาหนดแนวทางขจัดความสูญเปล่าเหล่านี้ได้

2.4.2) งานมาตรฐานผสม (Standard Work Combination)
เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง Cycle Time และ Takt Time
และยังใช้ดูความสัมพันธ์ระหว่างงานมือกับงานเครื่องจักร จากนัน้ ก็
นาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อทาไคเซ็น โดยข้อมูลจะถูกนามาแจกแจงลง
ใน Standard Work Combination Sheet
2.4.3) แผนภาพงานมาตรฐาน (Standard Work Chart)
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 Value stream mapping การวิเคราะห์ภาพรวมด้วยสาร
ธารคุณค่า
 กราฟเส้นแสดง Productivity rate ของแต่ละกระบวนการ
 ตารางประสิท ธิภ าพกระบวนการผลิต และตารางงาน
มาตรฐานผสม
4. กาหนดวิธกี ารปรับปรุงแก้ไข
5. ตรวจประเมินผล
เป็ นประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและ
หลังโดยดูจากตัวดัชนีทส่ี นใจ
6. จัดตัง้ มาตรฐาน
7. สรุปและรายงานผลการวิจยั

ง่ายขึน้ แต่หากไม่สามารถจาแนกประเภทความสูญเปล่าทัง้ หลายที่
ซ่อนเร้นในกระบวนการ ความสูญเปล่ าเหล่านัน้ ก็จะยังคงส่งผลต่ อ
ต้นทุน ที่สูงขึ้น จนไม่สามารถแข่งขันได้ ดังคากล่าวที่ว่า “หากท่าน
ทราบว่า วัน นี้ ท่ า นอยู่ท่ไี หน มัน ก็ไ ม่ใช่ เ รื่อ งยากที่จะวางแผนเพื่อ
ปรับเปลีย่ นสู่สถานะทีต่ ้องการจะเป็ นในอนาคต” ด้วยเหตุน้ีสายธาร
แห่งคุณค่าจึงมีบทบาทต่อการจาแนกความสูญเปล่า เพื่อเป็ นแนวทาง
ปรับปรุงสู่สถานะอนาคตทีค่ าดหวังได้อย่างสมบูรณ์ตามแนวคิดลีน
3) การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1) กาหนดดัชนี ที่สนใจ
ดัชนีทส่ี นใจจะช่วยชีว้ ดั ผลของการประยุกต์ใช้ระบบการผลิต
แบบโตโยต้ากับบริษัทกรณีศกึ ษา โดยมีการกาหนดตาม KPI ของ
ฝ่ ายผลิตของบริษทั กรณีศกึ ษา ซึง่ มีหวั ข้อหลักดังนี้
1. ประสิทธิภาพการผลิตเพิม่ สูงขึน้ (%Productivity)
2.
จานวนของเสีย ในกระบวนการขึ้นรูป Rotor ลดลง
(%Defective)
3. เวลาทาการผลิตลดลง หรือเวลานารวมลดลง (Lead time)
4. จานวนสินค้าคงคลัง และชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการลดลง
(FG Inventory/WIP)
5. มีมาตรฐานในกระบวนการผลิต (Standardized Work)

4) ผลการวิ จยั
4.1) การสารวจสภาพปัจจุบนั
กระบวนการผลิต Vacuum pump ในส่วนของการแปรรูป
(Machining) สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กระบวนการ และในส่วนของ
การประกอบ (Assembly) อีก 1 กระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 1
 Rotor 010 เป็ นต้นกระบวนการแปรรูปวัตถุดบิ Rotor โดย
การกลึงผิวหยาบ มีเครื่อ งจักรสาหรับแปรรูป 1 เครื่อ ง
(OP010) ใช้พนักงาน 1 คน ในการควบคุมและเติมวัตถุดบิ
240 ชิ้น ต่ อ ครัง้ จากนัน้ เครื่อ งก็จะทาการโหลดงานเข้า ออก โดยอัตโนมัติ ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้นมี
รอบเวลาการทางานเท่ากับ 25 วินาที งานทีผ่ ลิตได้จะเก็บ
เป็ นสต๊อกรอนาไปผลิตต่อทีก่ ระบวนการ Rotor First
 Rotor First เป็ นกระบวนการแปรรูป Rotor ให้ได้รูปร่าง
และขนาดทีส่ มบูรณ์ตามกาหนด โดยมีจานวนสายการผลิต
3 ไลน์ แต่ละไลน์จะมีเครื่องจักรในส่วนของการแปรรูป 4
เครื่องได้แก่ OP020, OP030, OP040 และ OP050
ส่ ว นท้า ยเครื่อ งจัก รแต่ ล ะเครื่อ งก็จ ะมีเ ครื่อ งวัด ขนาด
อัตโนมัตเิ พือ่ ตรวจสอบและปรับค่าชดเชยให้กบั เครื่องจักร
โดยอัต โนมัติเช่น กัน ลักษณะการผลิต แบบต่ อเนื่องโดย
อัต โนมัติ ซึ่งชิ้น งานจะถู กส่ งผ่ า นทางสายพานระหว่ า ง
เครื่องจักรแต่ละเครื่อง ส่วนท้ายไลน์แต่ละไลน์กจ็ ะมีพ้นื ที่
สาหรับพนักงานตรวจสอบชิน้ งานด้วยสายตา (Inspection)
โดยมีพ นักงาน 1 คนทาหน้ าที่ต รวจสอบทัง้ 3 ไลน์
ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้นของแต่ละไลน์ มรี อบ
เวลาการทางานเท่ากับ 95 วิน าที งานที่ผลิตได้จะเก็บ
เป็ นสต๊อกรอนาไปผลิตต่อที่กระบวนการ Rotor Finish
ต่อไป

Rotor Finish เป็ นกระบวนการแปรรูป Rotor ขัน้
สุดท้าย ทาหน้าทีข่ ดั ลบครีบบนชิ้นงานและชุบแข็งส่วนหัว
ของ Rotor โดยการอาร์ค (Quenching) มีสายการผลิต 1
ไลน์ มีเครือ่ งจักรทีท่ างาน 3 เครื่องได้แก่ OP070, OP080
และ OP090 ส่ ว นท้า ยไลน์ จะมีพ้นื ที่ส าหรับพนัก งาน
ตรวจสอบชิน้ งานด้วยสายตา (Inspection) โดยมีพนักงาน
1 คนทาหน้าทีต่ รวจสอบและเติมงานเข้าเครือ่ งจักรทีล่ ะชิ้น

3.2) ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน
การดาเนินการศึกษาวิจยั ได้เลือกกระบวนการผลิตชิ้นส่วน
Vacuum pump ทัง้ กระบวนการเป็ นต้นแบบ (Model Line) เนื่องจาก
การผลิตปั จจุบนั มีแค่ผลิตภัณฑ์เดียวและรุ่นเดียวเท่านัน้ ข้อบกพร่อง
ในกระบวนการผลิ ต ก็ ม ี จ านวนมากและยั ง มองเห็ น ว่ า มี บ าง
กระบวนการที่เกิดคอขวดที่ส่ งผลกระทบต่อการผลิตโดยรวม โดยมี
ลาดับการดาเนินงานดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการผลิต (สารวจสภาพปั จจุบนั )
2. รวบรวมข้อมูลจากบันทึกที่พนักงานฝ่ ายผลิตทาการบันทึก
รายวัน (Daily check sheet) และการสารวจหน้างานจริง นามาคีย์ลง
ในไฟล์ Excel รวบรวมเป็ น ข้อ มูล การผลิต รายเดือ นตัง้ แต่ เดือ น
มีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเริม่ กระบวนการผลิต
Vacuum Pump และก่อนทีผ่ วู้ จิ ยั จะทาการวิจยั ประยุกต์ใช้ระบบการ
ผลิต แบบโตโยต้ า โดยข้อ มูล ที่ส นใจที่ม ีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพของ
กระบวนการผลิต ได้แก่
 อั ต ราของเสี ย ที่ เ ป็ นปั ญหาห ลั ก ที่ ส่ ง ผล กระทบต่ อ
กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการ
 ขันตอนหรื
้
อกระบวนการทีเ่ ป็ นคอขวด (Bottleneck)
 Productivity rate ของแต่ละกระบวนการ
 จานวน Work in process
 ระดับสินค้าคงคลัง
 รอบเวลาการผลิต Cycle time
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ดว้ ยเครือ่ งมือดังต่อไปนี้
 Pareto chart ในการบ่งชีข้ องเสียทีเ่ ป็ นปั ญหาหลัก
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 สร้างระบบการไหลของชิน้ งานระหว่างกระบวนการโดยนา
ระบบดึง (Pull System) มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดสินค้าคง
คลัง และวัตถุดบิ คงคลัง
 จั ด ท าส าย ธาร คุ ณ ค่ า ให ม่ โ ดย พั ฒ น าจากปั จจุ บ ั น
คานวณหา Takt Time เพื่อ กาหนดอัต ราการผลิต ให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เพิม่ ไลน์การผลิต
Rotor First อันเป็ นปั ญหาคอขวด เพื่อปรับปรุง Cycle
Time ทีเ่ ป็ นคอขวด
 เพิม่ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ Rotor ทีเ่ ครื่องจักร OP020
ตามช่วงเวลาทุกๆ 50 ชิ้น (ใช้ counter ของ Tool count
limit control เป็ นการแจ้งเตือน) เพื่อ เป็ น การค้นหา
ตรวจจับและลดโอกาสทีข่ องเสียจะถูกผลิตออกมาจานวน
มาก และค านวณหาจ านวนงานบนสายพานล าเลีย ง
(supermarket)
ที่เ หมาะสมเพีย งพอที่จ ะไม่ ท าให้
สายการผลิตหรือเครื่อ งจักรถัดไปต้อ งหยุ ดชะงัก โดย
คานวณหาจากเวลาและความถี่ทใ่ี ช้ setup Tooling พบว่า
เวลาทีใ่ ช้ในการเปลีย่ น Tool ตาม Life time ทีม่ ากทีส่ ุด
ของแต่ละเครือ่ งจักรอยู่ท่ี 5 นาที

(one piece flow) มีการทางานลักษณะเดิน เป็ น ลูป
ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้นมีรอบเวลาการทางาน
เท่ากับ 27 วินาที ชิ้นงานสาเร็จจะเก็บเป็ นสต๊อกรอนาไป
ประกอบทีก่ ระบวนการ Assembly
 Assembly เป็ นกระบวนการประกอบทุกชิ้นส่วนให้เป็ น
Vacuum pump มีสายการผลิต 2 ไลน์ แต่ละไลน์จะมี 10
ขัน้ ตอนเป็ น ทัง้ ขัน้ ตอนของงานเครื่อ งจัก รและงานมือ
ได้แก่ OP010, OP020, OP030, OP040, OP050,
OP060, OP070, OP080, OP090 และ OP100 มี
พนักงานปฏิบตั งิ าน 1 คนต่อไลน์ ลักษณะการเดินเป็ นลูป
โดยพนักงานจะหยิบงานจากแต่ละ Operation เข้าไป
ประกอบที่ Operation ถัดไปจนจบกระบวนการแบบ one
piece flow ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน 1 ชิ้นมีรอบเวลา
การทางานเท่ากับ 53 วินาที

4.3) การจัดตัง้ มาตรฐาน
 กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน Standardize work 3
chart จากข้อมูลหลังการปรับปรุงแล้ว
 จัดทา Work Instruction สาหรับวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงหรือกาหนดขึน้ มาใหม่
5) สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพกระบวนการผลิต Vacuum
Pump ด้วยระบบการผลิตแบบโตโยต้าสาหรับโรงงานกรณีศกึ ษา
งานวิจยั นี้เราค้นพบ Muda ได้แก่ การแก้ไขงานเนื่องจากมีการผลิต
ของเสีย การผลิตมากเกินเกิดชิน้ ส่วนระหว่างกระบวนการจานวนมาก
จานวนสินค้าคงคลังสูงและเวลานารวมสูงจากการเก็บสต๊อก เครือ่ งมือ
ทีน่ ามาประยุกต์ใช้ได้แก่ Takt time, Continuous flow, Pull system,
VSM, Standardized work และ Visualized control โดยผลลัพธ์ทไ่ี ด้
ก่อนการปรับปรุงในช่วงเวลา เดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2558
เปรียบเทียบหลังการปรับปรุง เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2559
ดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 : ผังเครื่องจักรกระบวนการผลิต Vacuum pump

4.2) วิ ธีการปรับปรุงแก้ไข
 ทาการปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านโดยการทา Visualized
control เพื่อให้เห็นและสามารถควบคุมกระบวนการผลิต
ด้วยสายตาได้ การทากิจกรรม 5ส
 จัดทามาตรฐานการทางานเพื่อ ลด Cycle Time ของ
กระบวนการ เป็ นการลดการรอคอยระหว่างกระบวนการ
และยังช่วยลดการผลิตทีไ่ ม่สม่าเสมอของพนักงาน เพื่อทา
ให้ ส ายการผลิต มีค วามสเถี ย รและท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1: สรุปผลการวิจยั กระบวนการ Vacuum Pump
หัวข้อ
จานวนของเสีย (Rotor)
ชิน้ ส่วนระหว่าง
กระบวนการ
จานวนสินค้าคงคลัง
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ก่อน
หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง
2.6%
1.25%
10,995
3,320
ชิน้
ชิน้
3 เท่า
3 เท่า

ผลลัพธ์
ลดลง 51.9%
ลดลง 69.8%
ไม่เปลีย่ นแปลง

เวลานารวม

29 วัน

23 วัน

ลดลง 20.6%

ประสิทธิภาพการผลิต

92.5%

95.9%

เพิม่ ขึน้ 3.4%

ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้พ บว่ า จ านวนของเสีย ลดลง 51.9% ชิ้น ส่ ว น
ระหว่างกระบวนการลดลง 69.8% เวลานารวมลดลง 20.6% และ
ประสิทธิภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ 3.4% สาหรับจานวนสินค้าคงคลังทีไ่ ม่
มีการเปลี่ย นแปลงอัน เนื่อ งมาจาก การปรับปรุงประสิทธิภ าพของ
กระบวนการผลิตนี้ยดึ เอานโยบายและเหตุผลทางธุรกิจของบริษทั ที่
กาหนดให้ตอ้ งมีจานวนสินค้าคงคลังไม่น้อยกว่า 3 เท่าของยอดสังซื
่ ้อ
เฉลีย่ ต่อวัน
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
สารนิพ นธ์ฉ บับ นี้ส ามารถส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดีด้ว ยความ
อนุเคราะห์จาก ดร. ปาลีรฐั เลขะวัฒนะ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ท่ี
ได้ เ สีย สละเวลาในการให้ ค วามรู้ ค าแนะน า ข้อ เสนอแนะและ
ตรวจสอบข้อ บกพร่องในการจัดทาสารนิพ นธ์ และขอขอบพระคุ ณ
ผศ.ดร.จักร ติงศภัทยิ ์ สาหรับข้อเสนอแนะ คาแนะนาในการเริม่ ทา
สารนิพนธ์ตลอดจนติดตามผลความก้าวหน้าในการทาสารนิพนธ์ของ
นักศึกษาจนสามารถดาเนินการได้ทนั ตามเวลาที่ตงั ้ เป้ าหมายไว้
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารตลอดจนพนักงานทุกท่านในบริษทั ฯ
ทีใ่ ห้ความร่วมมือ ร่วมใจปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
และผลการวิเคราะห์ทด่ี ี ทัง้ ยังช่วยผลักดันให้งานวิจยั ประสบผลสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
7) เอกสารอ้างอิ ง
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ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารของรัฐใน
ประเทศไทยด้วยแบบจาลอง ACSI
Satisfaction of Customers on the Services of Government Bank in
Thailand by ACSI Model
นคภร ธนัตพรกุล1และสุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต2
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บทคัดย่อ

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

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการของธนาคารของรัฐในประเทศ
ไทย การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ประชาการทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
นี้คือผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทัง้ สิ้น
500 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ
การวิเ คราะห์แ บบจ าลองโมเดลสมการโครงสร้า งเชิง สมมติฐ านด้ ว ย
โปรแกรม STATA ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิง
สมมติฐานที่กาหนดขึน้ มานัน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ระดับดี (X2 =562.628 , df = 159 , RMSEA = 0.071 , SRMR = 0.073 ,
CFI = 0.885 , TLI = 0.862 , CD = 0.967) 2) ปั จจัยการรับรูค้ ุณภาพ การ
รับรู้คุณค่า ภาพลักษณ์ มอี ทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการธนาคารของรัฐ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3) ปั จจัยการรับรู้
คุณภาพมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการธนาคารของรัฐ
ผ่านทางการรับรู้คุณค่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ 4) ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บ ริการธนาคารของรัฐมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีและ
ทางอ้อมผ่า นข้อร้องเรียนของผู้ใ ช้บริการอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติด้ว ย
เช่นกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ การบริการ ธนาคารของรัฐในประเทศไทย

1) บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน ระบบเศรษฐกิจ การลงทุ น การค้า ระหว่ า ง
ประเทศ และการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันทัวโลกอย่
่
างไร้พรมแดน
ประชาคมโลกจะสามารถรับรู้ หรือได้รบั ผลกระทบจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่ า งรวดเร็ว การเคลื่อ นย้ายเงิน ทุ น อย่ า งมหาศาลเป็ น ไปอย่ า ง
รวดเร็วเช่นกัน เศรษฐกิจประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
และยังสามารถไปกระทบต่ อ ภูม ิภ าคอื่น ในประเทศอีกซีกโลกได้
สถาบันการเงินเป็ น องค์การทางการเงิน ที่มคี วามส าคัญยิ่งต่ อการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการเงินของแต่ละประเทศทัวโลก
่
สถาบันการเงิน
ในประเทศไทยมีบทบาทอย่ างมากต่อระบบการเงิน และเศรษฐกิจ
ของประเทศ เป็ นช่องทางในการส่งผ่านผลการดาเนินนโยบายทาง
การเงิน ด้วยการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อปรับสภาพคล่องใน
ระบบการเงินและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ธนาคารของรัฐเป็ น ธนาคารพิเศษที่ร ฐั บาลจัด ตัง้ ขึ้น มา
ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกัน มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้
ภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะกิจ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงการคลังซึ่งได้มอบหมายให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทา
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ความเสีย่ ง และรายงานผล
การ ต ร ว จส อ บต ามดั ง กล่ าว เพื่ อ เส น อ ต่ อ รั ฐ มน ต รี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง เพื่อ พิจ ารณา ซึ่ง ธนาคารเฉพาะกิจ ของรัฐ มี
บทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างยิง่ ในการกระตุ้นการ
ปล่ อ ยสิน เชื่อ ในระบบ โดยเฉพาะช่ ว งวิก ฤติ รวมทัง้ การพัฒ นา
เศรษฐกิจ และการเงิน ของประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ถื อ เป็ น

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
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เครื่อ งมือ ส าคัญ ของภาครัฐ ในการพัฒ นา และให้ ค วามความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์เฉพาะต่างๆ
สภาพการแข่ ง ขัน ของธนาคารที่ รุ น แรงในปั จจุ บ ั น
ธนาคารต่างๆ จึงมีความจาเป็ นต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามต้องการไม่ส้นิ สุด เนื่องจาก ผูใ้ ช้บริการ เมือ่ เคย
ได้ร บั การบริการที่ดีมคี ุ ณภาพ จะมีค วามคาดหวังว่าจะได้ร บั การ
บริการที่ดตี ามมาตรฐานหรือสูงกว่าเดิม ในการรับบริการครัง้ ต่อๆ
ไป ซึง่ ในแต่ละธนาคารต่างก็พยายามสรรหาวิธี กระบวนการ หรือกล
ยุทธ์มาตอบสนองความต้อ งการหรือ คาดหวังของผู้ใช้บริการให้ม ี
ความพึงพอใจยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
จากผลการศึกษาโดย American Society of Quality (ASQ) พบว่า 68%
ของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ลิกซื้อสินค้าหรือบริการ จากองค์การนัน้ ๆ เนื่องจาก
ความไม่พงึ พอใจในสินค้าหรือบริการ รวมถึงพนักงานขาดความเอา
ใจใส่ดแู ลผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ถ้าหากองค์การดังกล่ าว สามารถสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการได้แล้วนัน้ ไม่เพียงแต่จะรักษาผูใ้ ช้บริการ
68% นี้ไว้ได้เท่านัน้ แต่ยงั สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
คู่แข่งทีไ่ ม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการของเขาได้ถงึ
68% เนื่อ งจากงบประมาณในการรักษาฐานของผู้ใช้ บริการหรือ
ลูกค้านัน้ ต่ ากว่างบประมาณในการหากลุ่ มลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการ
ใหม่ๆ [1]
ดั ง นั ้น การวั ด ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจึ ง มี
ความสาคัญยิง่ ธนาคารของรัฐจึงต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่
รุน แรง ผู้ใช้บริก ารมีทางเลือ กที่ห ลากหลายในการใช้บริการทาง
การเงิน ที่เ พิ่ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ ความพึง พอใจในการรับ บริก ารจาก
ธนาคารจึงมีความส าคัญยิ่ง ในปั จ จุบ ัน ผู้ว ิจ ัย จึง ได้เห็น ถึง ปั ญ หา
ดังกล่ าว จึงมีค วามสนใจที่จะศึกษาปั จจัย ที่ มอี ิท ธิพ ลต่ อ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มตี ่ อ การให้บริการของธนาคารของรัฐตาม
แบบจาลอง ACSI

2.2) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรูค้ ุณภาพ
การรับรูค้ ุณภาพ (Perceived Quality) ของผูบ้ ริโภคก็คอื
การลงความเห็นหรือการประเมินในการใช้บริการโดยรวมซึ่งผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึ้นจากการเปรียบเทียบของผู้บริโภค ระหว่างความคาดหวัง
เกี่ย วกับคุณภาพการบริการ และการบริการที่ไ ด้รบั จริง [3] การ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะส่งผลไปยังพฤติกรรมการซื้อสินค้าใน
อนาคต [4] การรับรูค้ ุณภาพในเชิงบวกมีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ของลูกค้า [5-6] โดยการรับรูค้ ุณภาพเป็ นการเสริมสร้างความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจของผูบ้ ริโภค
คุณภาพการบริการ(Service Quality) คือคุณภาพการ
ให้บริการ เป็ นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กร
ที่ให้บริการ ที่ส ามารถตอบสนองหรือ ทาให้เกิดความพึงพอใจใน
ความคาดหวังของบุคคล [7] ซึ่งคุณภาพการให้บริการสามารถวัด
โดยผ่านความพึงพอใจของผูร้ บั บริการได้
2.3) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรับรูค้ ุณค่า
คุณค่าที่ร บั รู้ด้านความคุ้มค่าคือ การตัดสิน ใจ หรือการ
ประเมินราคาของลูกค้าขึน้ อยู่กบั การเปรียบเทียบการรับรูป้ ระโยชน์
และค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้รบั จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการ [8] โดยคุณค่าทีร่ บั รู้
ของลูกค้า คือ การประเมินประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เมือ่
เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทีจ่ ่ายกับคุณค่าทีเ่ ป็ นประโยชน์โดยรวม
ของผูบ้ ริโภค [9]
2.4) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า คือ ความรูส้ กึ ของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็ นความประทับใจหรือไม่ประทับใจภายหลังจากการใช้สนิ ค้าและ
บริการ โดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังทีม่ ตี ่อตัวสินค้าหรือบริการ
นัน้ ๆ [1] ความพึงพอใจ เป็ นความรูส้ กึ ของลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่
พึง พอใจ เป็ นผลลัพ ธ์ จ ากการเปรีย บเทีย บระหว่ า งการรั บ รู้ใ น
ผลิตภัณฑ์กบั ความคาดหวังของลูกค้า และในลักษณะเดียวกัน [10]

1.2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ม ีอิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการที่มตี ่อการให้บริการของธนาคารของรัฐตามแบบจาลอง
ACSI

2.5) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิด ขึ้น ในความคิด ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเป็ นภาพทีเ่ กิดจากการรวมกันของความเชื่อ
ความคิดทีผ่ ่านจากประสบการณ์โดยตรง หรือโดยอ้อมของบุคคลทีม่ ี
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง [11] ภาพทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของบุคคล ทีม่ คี วามรูส้ กึ
นึกคิดต่ อ องค์การ สถาบัน และภาพในใจนัน้ ๆ อาจจะได้มา จาก
ประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์โดยอ้อม [12]

2) ทบทวนวรรณกรรม
2.1) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคาดหวัง
ความคาดหวังของผูร้ บั บริการที่ได้รบั ว่าควรเป็ นไปตาม
การคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์
การได้ร ับ บริก ารที่ผ่ านมา ซึ่ง ในการตลาดของบริก ารต้อ งมีก าร
สื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ทม่ี คี ุณภาพ เพื่อให้ผู้รบั บริการทราบ
ถึงการบริการทีแ่ ท้จริง ผูร้ บั บริการจะประเมินคุณภาพตามความพึง
พอใจทีม่ ตี ่อการบริการทีไ่ ด้รบั โดยผูร้ บั บริการมีความต้องการทีจ่ ะให้
ความคาดหวังของตนเองบรรลุผลอย่างครบถ้วน และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ยอมรับบริการนัน้ ได้ ธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จในการบริการจะต้อง
เป็ นหน่วยงานทีส่ ามารถทานายลักษณะความคาดหวัง และความพึง
พอใจของผูร้ บั บริการได้อย่างครบถ้วน [2]

2.6) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความจงรักภักดี
ความจงรักภักดี หมายถึง สิง่ ทีแ่ สดงทัศนคติในเชิงบวก
ต่อตราสินค้า ผลทีเ่ กิดจากทัศนคติเชิงบวกจะส่งผลให้ลูกค้าซื้อตรา
สินค้าเดิมนัน้ อีกหลายครัง้ เนื่องจากลูกค้าเกิดการเรียนรูต้ ราสินค้า
นัน้ สามารถตอบสนองความต้อ งการและความพึง พอใจได้ [13]
ดังนัน้ ความจงรักภักดี หมายถึง ทัศนคติในเชิงบวกต่อตราสินค้า
แสดงออกทางพฤติกรรมที่ปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอในการซื้อสินค้า มี
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การซื้อ ซ้ าในสิน ค้า หรือ บริก ารจากองค์ก รเดิม หรือ มีการแนะน า
บุคคลอื่นถึงข้อดีขององค์กร
2.7) แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ข้อร้องเรียน (Complaints ) คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้รบั จาก
องค์กรธุรกิจตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า และทา
ให้เกิดความไม่พงึ พอใจ ข้อร้อ งเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดการ
ให้บริการลูกค้า และต้องมีองค์ประกอบทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้สามารถนาคา
ร้องเรียนไปพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและทา
ให้องค์กรทราบว่าจะให้คาตอบแก่ลกู ค้าคนใดอย่างไร [14]

อันนาไปสู่ผลประกอบการและผลกาไรของบริษทั นอกจากนี้ในระดับ
ธุร กิจ ASCI ยังช่วยให้ธุร กิจสามารถตรวจวัดความซื่อ สัตย์ข อง
ผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตราสินค้า ค้นหาจุดอ่อนทีท่ าให้เกิดความไม่ พงึ พอใจ
และใช้เป็ นเครือ่ งมือเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างสินค้าและบริการที่
ผลิตขึน้ ในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ [15]
ACSI เป็ นระบบการวัดผลการดาเนิ นงานรูปแบบใหม่ของ
ลูก ค้า ที่ใ ช้ใ นบริษัท ทัง้ ในภาคอุ ต สาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจของประเทศ ACSI จะวัดคุณภาพสินค้าและบริการโดยใช้
ประสบการณ์ของลูกค้าแต่ละบุคคลซึ่งสามารถประเมินผลโดยรวม
ของประสบการณ์ในการซื้อและบริโภคทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงและคาดการณ์
ไว้ ACSI เป็ นระบบการทางานของเหตุและผล มี 7 ปั จจัย ความหวัง
ของลูกค้า การรับรู้คุ ณภาพ รับรู้คุ ณค่ า ความหวังของลู กค้า
ภาพลักษณ์ และความส าคัญต่ อ ผลกระทบของความพึงพอใจของ
ลูกค้าทัง้ ในด้านการร้องเรียนของลูกค้าและความจงรักภักดี [16]

2.8) แบบจาลองที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า American
Customer Satisfaction Index (ASCI)
ACSI ถูกพัฒนาขึ้น ในปี ค.ศ.1994 เพื่อเป็ นดัชนีช้วี ดั ใน
ระดับมหภาคที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ
และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี ่ อ สิน ค้าและบริการที่ผ ลิต ขึ้น
ภายในประเทศรวมถึงสินค้าและบริการจากต่างประเทศทีจ่ าหน่ ายใน
สหรัฐอเมริกา ACSI มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอย่าง
สูง เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้ามักส่งผลถึงแนวโน้มในอนาคต
ของกิจการว่าจะสามารถขายสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด

2.9) กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั ได้สรุปกรอบแนวคิดการ
วิจยั ในการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการ
ของธนาคารของรัฐ ด้วยแบบจาลอง ACSI

ภาพที1่ กรอบแนวคิดการวิจยั
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการธนาคารของรัฐ

3) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จ ัย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริการทีม่ ตี ่อการให้บริการของธนาคารของรัฐในประเทศไทยด้วย
แบบจาลอง ACSI การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารเลือกสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) ซึ่งสามารถกาหนด
โอกาสที่ห น่ ว ยตัว อย่ า งแต่ ล ะหน่ ว ยถู ก เลือ ก โดยใช้ก ารเลือ กแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling) จานวนตัวอย่าง 500
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ขอ้ มูลโมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป Stata
3.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

การวิจยั ในครัง้ นี้เ ป็ น การวิจ ัย เชิงปริม าณ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามซึ่งเป็ นคาถามเกีย่ วกับระดับของความ
คิดเห็นใช้มาตราส่วนประมาณ Rating Scale 5 ระดับ
4) ผลการศึกษา
จากการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง
ของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของธนาคารของรัฐ
ในประเทศไทยด้วยแบบจาลอง ACSI ตามสมมติฐานกับข้อมูล เชิง
ประจัก ษ์ พบว่า โมเดลมีค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ โ ดย
พิจารณาจากค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (2 = 562.628 , df มีค่า 159 , RMSEA มีค่า 0.071 ,
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SRMRมีค่า 0.073 , CFI มีค่า 0.885 , TLI มีค่า 0.862 , CD มีค่า

0.967) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการที่มตี ่อการให้บริการของธนาคารของรัฐในประเทศไทย ตามแบบจาลอง ACSI

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในแบบจาลองสมการโครงสร้าง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มตี ่อการให้บริการของ
ธนาคารของรัฐในประเทศไทยแบบจาลอง ACSI สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บริ ก าร
ตัว แปรผลตัว แปรสาเหตุ

DE

IE

ข้ อร้องเรีย น
TE

การรับรูค้ ุณ ภ าพ การรับรูค้ ุณ ค่ า การรับรูค้ ุณ ภ าพ การรับรูค้ ุณ ค่ า

DE IE

TE

ความจงรัก ภั ก ดี
DE

IE

TE

ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บริ ก าร
ความคาดหวังของผู้ใช้ บริ ก าร

0.02

0.014

0.004

0.029

0.019

-0.2 - -0.24 0.53 0.115 0.65
- -

การรับรูค้ ุณ ภ าพ

0.45

-

0.116

-

0.566

-

-

-

-

-

-

การรับรูค้ ุณ ค่ า

0.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภ าพลัก ษณ์

0.29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ อิ ทธิ พลทางตรง(DE) ,อิ ทธิ พลทางอ้อม (IE) และอิ ทธิ พลรวม (IE)

จากตางรางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ได้รบั
อิทธิพลทางตรงคือความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ การรับรูค้ ุณภาพ การ
รับ รู้คุ ณ ค่ า ภาพลัก ษณ์ มีค่ า เท่ า กับ 0.02 ,0.45 ,0.19 และ 0.29
ตามลาดับ ได้ร บั อิทธิพลทางอ้อ มจากตัว แปรแฝงภายนอกคือ ความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริการมีค่าเท่ากับ 0.014 ตัวแปรแฝงคันกลางคื
่
อการ
รับรู้คุณภาพ มีค่า เท่า กับ 0.116 และตัว แปรที่มคี ่ าอิท ธิพ ลสูงสุ ดต่ อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อธนาคารของรัฐ คือ การรับรู้คุณภาพ
ให้ค่ า อิท ธิพ ลรวมเท่ า กับ 0.566 รองลงมาคือ ภาพลัก ษณ์ การรับ รู้
คุณค่า และความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ มีค่าเท่ากับ 0.29 , 0.19 และ
0.019 ตามลาดับ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
ข้อ ร้องเรียนของผู้ใช้บริการและความจงรักภักดีข องผู้ใช้บริการมีค่ า
เท่ากับ -0.24 และ 0.53 ส่งอิทธิพลทางอ้อมจากความจงรักภักดีมคี ่า
เท่ากับ 0.115 และตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลรวมสูงสุดต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการคือ ความจงรักภักดีมคี ่าเท่ากับ 0.645 รองลงมา คือข้อ
ร้องเรียนของผูใ้ ช้บริการมีค่าเท่ากับ -0.24

ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ จ ะเห็น ได้ว่ า การรับ รู้
คุณภาพ, การรับรู้คุณค่าและภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะการรับรู้คุณภาพมีอิทธิพ ล
ทางตรงและทางอ้อมผ่านการรับรูค้ ุณค่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การรับรูค้ ุณภาพมีอทิ ธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้คุณค่าในการ
ใช้บริการของธนาคารของรัฐ แสดงให้เห็นว่า การรับรูค้ ุณภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กบั ผู้ใช้บริการไม่ว่าในด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนัน้ ๆ ทาให้ผใู้ ช้บริการเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นอกจากนี้ ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บริการธนาคารของรัฐ มี
อิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความจงรัก ภักดี และมีอิทธิพ ลทางอ้อ มผ่ า นข้อ
ร้อ งเรียนของลูกค้า อย่ างมีนัย ส าคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าเมื่อ
ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคาร ผูใ้ ช้บริการจะ
เกิดความรูส้ กึ ทีด่ แี ละใช้บริการซ้ากับธนาคาร ซึ่งถ้าหากผูใ้ ช้บริการไม่
พึงพอใจในการบริการของธนาคารจะเกิดข้อร้องเรียน และเลิกใช้บริการ
กับธนาคาร ซึ่งธนาคารต้องรับฟั งข้อเสนอแนะและนาไปปรับปรุง และ
จะต้องตอบสนองผูใ้ ช้บริการอย่างรวดเร็ว เมือ่ มีการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วนัน้ ผูใ้ ช้บริการจะกลับมาใช้บริการกับทาง
ธนาคารอีกครัง้ และทาให้เกิดความจงรักภักดีกบั ธนาคารได้

5) สรุป

551

โดยสรุป ปั จจัยข้างต้น เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่ อ การให้บริการของธนาคารของรัฐ ซึ่งจะเห็น ได้ว่า
ผู้ใช้บริการของธนาคารให้ค วามส าคัญกับการบริการทัง้ ภายในและ
ภายนอกธนาคารรวมถึงผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทัง้ ในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้านการบริการลูกค้า ด้านคุณภาพ เพื่อให้การบริการมี
ประสิทธิภาพ และผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด ดังนัน้ ธนาคารของ
รัฐสามารถใช้ปัจจัยข้างต้นเป็ นเครือ่ งมือในการตอบสนองความต้องการ
ต่างๆ ของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ในคุ ณภาพและ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ และสร้างภาพลักษณ์ท่ดี เี พื่อให้
ผูใ้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ และส่งผลให้ผใู้ ช้บริการ
เกิดความจงรักภักดีต่อธนาคารของรัฐ

[16] Claes Fornell, Michael D. Johnson e.t. “The American Customer
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โอทอปภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล
A Study of Customers’ Behaviors and the Acceptation of Textile and
Apparel Innovative Products from OTOP Small and Micro Community
Enterprises: A Case Study of Trade Fair
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บทคัดย่อ

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

การวิ จ ัย ครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาพฤติก รรมของกลุ่ ม
ผูบ้ ริโภค ทีใ่ ห้ความสนใจสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน OTOP ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกายทีม่ นี วัตกรรม รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ และการยอมรับ
นวัต กรรมของผู้บ ริโ ภคในกลุ่ ม สิน ค้ า สิ่ง ทอ เพื่อ การพัฒ นานวัต กรรมใน
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการวางกลยุ ทธ์ทางการตลาดสาหรับ ผู้ป ระกอบการณ์ โดย
กลุ่ม เป้ าหมายในงานวิจยั ครัง้ นี้คือ ผู้เ ข้า ร่วมชมงานแฟร์และงานออกร้า น
ภายใต้งาน OTOP WISDOM TO THE WORLD โอทอปภูมปิ ั ญญาไทยก้าว
ไกลสู่สากล โดยงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ ซึ่งจะเก็บข้อมูลจาก
การเก็บแบบสอบถาม แบบเจาะจงเลือกผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื สินค้าจริงภายในงาน
ผลการวิจยั พบว่า ข้อมูลพื้นฐาน การแบ่งช่วงอายุของผู้บริโภค มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรวมถึงพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม โดยผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญกับความสวยงาม มาก่อนประโยชน์การใช้งาน ซึ่งความ
สวยงามจะกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ส่วนนวัตกรรมจะเข้ามาเป็ น
ส่วนเสริมในการตัดสินใจซือ้ และช่วยสร้างโอกาสในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
ๆ นวัตกรรมหลักทีต่ ้องการให้เกิดขึน้ ควบคู่กบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอื การ
เพิ่มความแปลกใหม่ในการออกแบบลวดลายการทอผ้า ซึ่งเป็ นจุดแข็งของ
สินค้า OTOP ในปั จจุบนั
คาส าคัญ : นวัต กรรมสิ่ง ทอ , สิ่ง ทอประเภทผ้า และเครื่อ งแต่ ง กาย ,
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค , วิสาหกิจชุมชน , หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1) บทนา
ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอจากวิสาหกิจชุมชน (One Tambon One
Product: OTOP) เป็ นที่ยอมรับ และรู้จกั แพร่หลายมากขึ้น อาจเนื่อง
ด้วยหลายปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงนโยบายการส่งเสริม
และยกระดับผลิตภัณฑ์จากภาครัฐ ทาให้สนิ ค้ามีความหลากหลาย และ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ในระดับหนึ่ง
แต่ในปั จจุบนั โลกยุคดิจติ อลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ ริโภค
สามารถเข้าถึงสิน ค้า และผลิต ภัณฑ์ ไ ด้โ ดยง่ายผ่ า นระบบออนไลน์
สินค้าทีม่ นี วัตกรรมจึงถูกนามาพัฒนาเป็ นจุดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์ เช่น

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
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ผ้าฝ้ ายที่ต กแต่ งคุณสมบัติให้สามารถสะท้อนน้ าได้ หรือ การป้ องกัน
แบคทีเรีย ซึง่ ทาให้ผลิตภัณฑ์ทม่ี นี วัตกรรม แตกต่างไปจากสินค้าอื่น ๆ
ในกลุ่มตลาดเดียวกัน สามารถสร้างโอกาสในการทดลองสินค้า และซื้อ
สินค้าได้เพิม่ มากขึ้น โดยการพัฒนานวัต กรรมการผลิต ให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นนั ้ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการ
ยอมรับนวัตกรรม ถือเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้ผปู้ ระกอบการ หรือนักการ
ตลาด เห็นถึงปั จจัยทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนา และรูถ้ งึ ความต้องการหลัก
ของผู้บริโภค รวมถึงการให้ความสนใจนวัตกรรม ที่ควรจะเกิดขึ้นใน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังสามารถขยายช่องทาง หรือ
กลุ่มเป้ าหมายอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ หากมีความเข้าใจในความต้องการของ
ผู้บริโ ภค จึงเป็ น ที่มาของงานวิจยั ครัง้ นี้ท่มี ุ่งหวังว่าข้อ มูล การศึกษา
พฤติกรรมของผู้บ ริโ ภคจะช่ว ยให้เกิด ประโยชน์ แก่ว ิส าหกิจชุ มชน
ทีต่ อ้ งการสร้างนวัตกรรมให้กบั ผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้อ งหรือ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม แบบ
ชนิดให้เลือกตอบ (Multiple Choices) ทัง้ สิน้ 6 ข้อ
2. พฤติกรรมการติดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผูบ้ ริโภคที่
เดิน งานออกร้าน ได้แก่ ความต้อ งการหลักในการซื้อ ประเภทที่ซ้ือ
เทคนิค พิเศษที่ส นใจ จ านวนเงิน ที่จ่าย ความถี่ในการเลือ กซื้อ ตรา
สินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ รูปแบบการจัดร้าน คุณสมบัตขิ องผูข้ าย สถานที่
ที่นิ ย มซื้อ ช่ ว งเวลาการจัด แสดงงาน โดยเป็ นการเก็บ ข้อ มูล จาก
แบบสอบถามชนิดให้เลือกตอบ (Multiple Choices) ทัง้ สิน้ 10 ข้อ
3. ความต้อ งการนวัต กรรมในผลิต ภัณ ฑ์ OTOP ของ
ผูบ้ ริโภค ได้แก่ ข้อทีบ่ ่งบอกความเป็ นตัวตนของผู้บริโภคในการเลือก
ซื้อสินค้า นวัตกรรมทีส่ นใจและต้องการให้มใี นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ
ราคาทีย่ อมจ่ายเพิม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมนัน้ ๆ บุคคลทีม่ อี ิทธิพล
ต่อการยอมรับนวัตกรรม ช่องทางการสังซื
่ ้อ ด้านนวัตกรรมจาเป็ นต้อง
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โอกาสในการเลือกซื้อสินค้านวัตกรรม และด้าน
อายุการใช้งาน โดยเป็ นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแบบชนิดให้
เลือกตอบ (Multiple Choices) ทัง้ สิน้ 9 ข้อ
4. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี นี วัตกรรม ได้แก่
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดตามหลัก 4P (ด้านการตลาด
ในผลิต ภัณฑ์ ) 4E (ด้า นความคาดหวังของผู้บริโ ภค) 4C (ด้านการ
แก้ปัญหาของผูบ้ ริโภค) จานวน 51 ข้อ แบบสอบถามเป็ นการให้ระดับ
ความส าคัญ มี 5 ระดับได้แก่ 5 เท่ากับ มากที่สุ ด 4 เท่า กับ มาก 3
เท่ากับ ปานกลาง 2 เท่ากับน้อย และ 1 เท่ากับน้อยทีส่ ุด
การแปลผลคะแนน จะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยอ้างอิงจากค่า
กลาง (Midpoint) เป็ นเกณฑ์ ใ นการแปลความหมาย (บุ ญ ชม ศรี
สะอาด, 2553 )
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง มากทีส่ ุด
การเก็บรวบรวมข้อ มูล ผู้วจิ ยั ทาการเก็บข้อ มูลเองเพื่อ ให้
ข้อมูลถูกต้องและเทีย่ งตรง โดยแจกแบบสอบถามตามกลุ่มเป้ าหมายที่
เข้ามาซื้อสินค้า OTOP ภายในงานออกร้าน และเก็บแบบสอบถามทันที
ทีต่ อบเสร็จเรียบร้อย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การแจกแบบสอบถามทัง้ หมด มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
อภิปรายผล ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ย ค่ า ร้อ ยละ ค่ าความถี่ และค่ าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติอ นุ มานด้วย Chi-Square Test เพื่อใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั

2) เครื่องมือ/วิ ธีการ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
Research) แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เริม่ ทาการวิจยั ด้วยการสารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire)เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและการยอมรับ
นวัตกรรมทีม่ ตี ่อสินค้าโอทอปประเภทสิง่ ทอของผูบ้ ริโภค
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สินค้า
จริงภายในงาน OTOP WISDOM TO THE WORLD โอทอป ภูม ิ
ปั ญญาไทยก้าวไกลสู่สากล จัดขึน้ ณ คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณ
ทาเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 3 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
งานวิจยั นี้อา้ งอิงจากจานวนประชากรข้างต้นและทาการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการคานวณของ Taro Yamane
N
สูตร n =
1  Ne 2
โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลือ่ นที่ 0.1
5,000
1  (5,000 x(0.1) 2 )
n = 98

แทนค่าสูตร n =

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประชากรทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมชมงานเฉลีย่ วันละ 5,000
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 คน
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใน
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ใ ช้ว ิธีก ารสุ่ ม เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดย
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั ด้านสินค้าสิง่ ทอประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่
มีนวัตรกรรมในผลิตภัณฑ์ จึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื
สินค้าภายในงาน จากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ซึ่งสถานที่
ทีท่ าการเก็บข้อมูลคืองานแสดงสินค้าหรืองานแฟร์ประจาปี

3) สรุป
จากการเก็บข้อมูลทัง้ หมดผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของ
่
ผูบ้ ริโภคพบว่ากลุ่มผูบ้ ริโภคเกือบทัง้ หมดเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
91.00 ส่วนเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 9.00
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอายุของผูบ้ ริโภคและจาแนกตาม Generation
จานวน
15
29
35
21
100

ร้อยละ
15.00
29.00
35.00
21.00
100.00

20

Gen
Gen Y
Gen X
Gen X
BabyBoomer
-

สัดส่ วนร้ อยละ

อายุ
25 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม

15
10
5
0

Patota, Schwarz and Schwarz 2007 (อ้างถึงในฉัฐจุฑา
นกจันทร์, 2554) ได้ให้ความหมายเจนเนอเรชัน่ (Generation) คือกลุ่ม
ผู้ค นที่ม ีป ระสบการณ์ ร่ ว มกัน และจดจ าเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ๆ ร่ ว มกัน
ในช่ ว งชีว ิต ของกลุ่ ม คน รุ่ น ราวคราวเดีย วกัน ซึ่ง ประสบการณ์ แ ละ
ความจาเหล่านี้ ทาให้คนกลุ่มนี้มคี วามเชื่อ ค่านิยมและความคิดความ
คาดหวังคล้ายๆ กัน
จากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ พบว่าผูป้ ระกอบการทีม่ าออกร้าน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิน ค้า ประเภทเสื้อ ผ้า ส าเร็จ รู ป ส าหรับ ผู้ห ญิง ท าให้
อัต ราส่ ว นของเพศ นัน้ พบว่ ามีเ พศหญิง มากกว่าเพศชาย และหาก
จาแนกข้อ มูล พื้น ฐานตามกลุ่ ม อายุ จ ะเห็น ถึง ความแตกต่ า งว่ า กลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคสินค้า OTOP มากกว่าครึง่ อยู่ในช่วง Gen X มีอายุระหว่าง
30 - 49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.00 ซึ้งเป็ นคนวัยทางาน พฤติกรรมของ
คนกลุ่ ม นี้ คือ การชอบอะไรง่ า ย ๆ โดยไม่ ต้ อ งเป็ นทางการ ให้
ความสาคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work–life
balance) มีแนวคิดและการทางานในลักษณะรูท้ ุกอย่างและทาทุกอย่าง
ได้เพียงลาพังไม่พง่ึ พาใคร เป็ นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิ ดกว้าง มี
ความคิดสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่น การมองว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือ
การหย่ าร้างก็เป็ น เรื่อ งปกติ เช่น เดีย วกับ เรื่อ งเพศที่ 3 ซึ่งต่ า งจาก
กลุ่มเบบีบ้ มู เมอร์ทม่ี องเรือ่ งทางสังคมเหล่านี้เป็ นเรื่องผิดจารีตประเพณี
โดยกลุ่ม Gen Baby Boomer คิดเป็ นร้อยละ 21.00 ซึ่งมีอายุมากกว่า
50 ปี ขน้ึ ไป ปั จจุบนั เริม่ เข้าสู่วยั ชราแล้วซึ่งสอดคล้องกับสังคมผูส้ ูงอายุ
ของไทยในอนาคต คนกลุ่มนี้จงึ เป็ นคนทีม่ ชี วี ติ เพื่อการทางาน เคารพ
กฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กบั การทางานและองค์กร มี
ความประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง
กว่ า คนในยุ ค อื่น ๆ อาจจะมองคนยุ ค เบบี้บูม เมอร์ว่ า เป็ นประเภท
"อนุ รกั ษนิยม" เป็ นคนที่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ค น
กลุ่มนี้ถอื ว่ามีจานวนมากทีส่ ุดในสังคมปั จจุบนั และกลุ่ม Gen Y คิดเป็ น
ร้อยละ 15 ตามลาดับ ซึ่งใน Gen Y ทีม่ อี ายุระหว่าง 25 – 29 ปี ตาม
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้เก็บข้อมูลข้างต้น เป็ นกลุ่มคนทีค่ นกลุ่มนี้อยู่ในทัง้ ช่วง
วัยเรียน และวัยทางาน และจากการทีย่ ุคนี้เป็ นยุคทีม่ เี ทคโนโลยีเข้ามา
เกีย่ วข้อง จึงทาให้คนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการทางานทีเ่ กีย่ วกับ
การ ติดต่อสือ่ สาร ด้านเทคโนโลยีไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
รวมทัง้ สามารถทาอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อจึงแปรผันไปตามลักษณะสังคมยุคดิจติ อล (เดชะ วัฒน
ไพศาล 2557 : 54 - 56)

ความต้ องการหลักในการตัดสินใจซือ้ สินค้ า OTOP
Gen Y

Gen X1

Gen X2

Gen B

รูปที่ 1 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบความต้องการหลักในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า OTOP กับช่วงอายุในแต่ละ Generation
จากรูป ที่ 1 พบว่ า ผู้บ ริโ ภคแต่ ล ะ Generation มีค วาม
ต้อ งการหลัก ในการตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า OTOP แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05* โดยผูบ้ ริโภค Gen Y มีความต้องการ
ด้านความทนทาน ความสวยงาม และราคาถูกอย่ างใกล้เคีย งกัน ใน
ระดับกลาง ๆ แต่ให้ค วามสนใจด้านสินค้ามีคุ ณค่าเป็ น 0 ผิดกับกลุ่ ม
Gen B หรือ Babyboomer ทีม่ องว่าสินค้า OTOP เป็ นสินค้าทีมคี ุณค่า
คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ซึ่งมากที่สุดในจานวนความคิดเห็นทัง้ หมด ใน
ด้าน Gen X1 (อายุระหว่าง 30-39ปี ) ทีเ่ ป็ นวัยกลางคนทางานมาได้สกั
ระยะจะให้ความสาคัญกับความสวยงามมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 12.00
ในขณะที่ Gen X2 (อายุระหว่าง 40-49ปี ) ทีม่ อี ายุใกล้เคียงกับ Gen B
จะให้ความสาคัญกับเรือ่ งการได้รบั การยกย่องจากสังคม คิดเป็ นร้อยละ
15.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (พรนิภา หาญมะโน , 2558 ) ที่
กล่าวถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของกลุ่ม Generation B Generation X
และ Generation Y ที่รา้ นค้าปลีกสมัยใหม่ ว่ากลุ่ม Gen Y จะให้
ความส าคัญ กับ ความสวยงามของผลิต ภัณ ฑ์ม าเป็ น อัน ดับแรกและ
รายได้กบั ช่วงอายุ มีผลต่อการให้คุณค่าให้ผลิตภัณฑ์จาก OTOP
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลกลุ่มอายุของผูบ้ ริโภคมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกัน
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ประเภทสิ นค้า
เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป
ผ้าผืน/ผ้าทอ
ผ้าพันคอ/คลุมไหล่
ของตกแต่งบ้าน

Gen Y
2.00
1.00
5.00
2.00

Gen X1
22.00
3.00
0.00
2.00

หมวก
กระเป๋ า
รวม

1.00
4.00
15.00

1.00
1.00
29.00

อัตราส่วน : ร้อยละ n = 100
Gen X2
Gen B
15.00
9.00
19.00
10.00
1.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
35.00

0.00
0.00
21.00

ไตร่ตรองอย่างละเอียด
เสมอ ในการซือ้ สินค้า
จะซือ้ เฉพาะทีจ่ าเป็ น
ต้องซือ้ เท่านัน้
ซือ้ เฉพาะสินค้าเดิมที่
มันใจและเคยใช้
่
ซ้า ๆ

จากตารางที่ 2 พบว่าผูบ้ ริโภคแต่ละ Generation มีการเลือก
ซื้อสินค้าแต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.01* โดยหากเปรียบเทียบอัตราส่วนสูงสุดตามลาดับแล้ว กลุ่ม Gen Y
ให้ความสนใจสินค้าประเภทผ้าพันคอผ้า/คลุมไหล่ คิดเป็ นร้อยละ 5.00
กลุ่ม Gen X1 ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสินค้าประเภทเสื้อผ้า
สาเร็จรูป คิดเป็ นร้อยละ 22.00 กลุ่ม Gen X2 ให้ความสนใจสินค้า
ประเภทผ้าผืนและผ้าทอ คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และกลุ่ม Gen B ให้
ความสนใจสินค้าประเภทเสื้อผ้าสาเร็จรูปและผ้าผืน /ผ้าทอ เท่าๆ กัน
คิดเป็ น ร้อ ยละ 9.00 และร้อ ยละ10.00 ตามล าดับ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
พฤติกรรมของแต่ละ Generation กลุ่มอนุรกั ษ์นิยมอย่าง BabyBoomer
หรือ Gen B จะชอบความโบราณของลายทอที่เป็ นเอกลักษณ์จงึ ให้
ความสนใจกับผ้าทอ และเสื้อผ้าสาเร็จรูปจากกลุ่ม OTOP ส่วนใหญ่
นิยมใช้ผา้ ทอเป็ นวัตถุดบิ หลักในการตัดเย็บ ส่วนกลุ่ม Gen X ที่ให้
ความสาคัญกับสินค้าประเภทเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป เนื่องจากชีวติ การทางาน
ทีต่ อ้ งการความเป็ นทางการ รวมถึงนโยบายการอนุ รกั ษ์ผา้ ไทยในส่วน
ราชการ ในขณะทีก่ ลุ่มคนยุค ดิจติ อลอย่าง Gen Y เลือกทีจ่ ะให้ความ
สนใจกับสินค้าชิน้ เล็กทีเ่ ลือกซื้อได้ง่ายกว่า และสามารถนาไปประยุกต์
กับเสือ้ ผ้าแฟชันในยุ
่ คปั จจุบนั ได้

4.00

14.00

8.00

4.00

30.00

2.00

10.00

2.00

2.00

16.00

2.00

2.00

23.00

5.00

32.00

จากตารางที่ 4 พบว่าอายุ และพฤติกรรมการยอมรับและ
เผยแพร่นวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01*
โดยหากดูผ ลรวมของแต่ ล ะ Generation เพื่อ หาว่ากลุ่ มตัว อย่ างมี
พฤติกรรมการยอมรับและการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างไร ตามทฤษฎี
การแพร่กระจายทางเทคโนโลยีทย่ี อมรับมากที่สุดในโลกของ Everett
Roger ทีเ่ รียกว่าทฤษฎี Diffusion of Innovation ซึ่งให้คาจากัดความ
แหละความหมายของกลุ่มคนในสังคมทีจ่ ะยอมรับนวัตกรรมดังรูปภาพ
ต่อไปนี้

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ ช่วงอายุในแต่ละ Generation
ต่อจานวนเงินทีใ่ ช้ซ้อื สินค้า OTOP
จานวนเงิ นที่ใช้ซื้อสิ นค้า
ต่ ากว่า 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 3,000 บาท
3,001 – 5,000 บาท
5,001 บาทขึน้ ไป
รวม

Gen Y
12.00
2.00
1.00
0.00
0.00
15.00

อัตราส่วน : ร้อยละ n = 100
Gen X1 Gen X2 Gen B

2.00
19.00
8.00
0.00
0.00
29.00

4.00
2.00
28.00
0.00
1.00
35.00

รูปที่ 2 แสดงทฤษฎี Diffusion of Innovation
ทีม่ า : (Rogers, Everett M 1983)

0.00
3.00
7.00
3.00
8.00
21.00

ซึ่ง กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ผู้ว ิจ ัย ท าการศึก ษาในทุ ก Generation
รวมกันแล้ว กลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมกล้าทดลองสินค้าใหม่ ๆ จัดอยู่ในกลุ่ม
innovators คิดเป็ น ร้อยละ 5.00 พฤติกรรมชอบเผยแพร่สงิ่ ดี ๆ ต่ อ
เพื่อนร่วมงานหรือคนรูจ้ กั อยู่ในกลุ่ม Early Adopters คิดเป็ นร้อยละ
17.00 พฤติกรรมไตร่ตรองอย่างละเอียดเสมอ ในการซื้อสินค้า จัดอยู่ใน
กลุ่ ม Early majority คิด เป็ น ร้อ ยละ 30.00 พฤติกรรมซื้อ เฉพาะที่
จาเป็ นต้องซื้อเท่านัน้ อยู่ในกลุ่ม Late majority คิดเป็ นร้อยละ 16.00
และ พฤติกรรมซื้อเฉพาะสินค้าเดิมที่มนใจและเคยใช้
ั่
ซ้า ๆ จัดอยู่ใน
กลุ่ม Laggards คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ตามลาดับ (Rogers, Everett M
1983) แต่ จ ะมีค วามแตกต่ า งกับ ทฤษฎีข ้า งต้ น เล็ก น้ อ ยโดยที่ก ลุ่ ม
ตัวอย่างทีท่ าการศึกษานี้จะมี เปอร์เซ็นของกลุ่ม Laggards ทีส่ ลับกับ
กลุ่ ม Late Majority จากผลการวิเ คราะห์ พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างที่
ทาการศึกษานัน้ เป็ นกลุ่มทีมกี ลุ่มอายุมาก ได้แก่ กลุ่ม Gen X2 และ
Gen B ซึ่งเลือกตอบ พฤติกรรมตามกลุ่ม Laggards มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าเดิมซ้า ๆ หลงใหลในความโบราณของผ้าทอ เนื่องจาก
เป็ นคนอนุรกั ษ์นิยม พฤติกรรมจึงไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปตามสังคม แต่จะ
อยู่กบั สิง่ เดิมที่เคยใช้ แต่ไม่ได้ซ้อื สินค้า OTOP เพราะความจาเป็ น

จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดั บ อายุ ข องผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะ
Generation มีผ ลต่ อ จ านวนเงิน ที่ใ ช้ ซ้ือ สิน ค้ า แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.01* ซึ่งอายุท่มี ากขึ้น มีแนวโน้มรายได้ท่ี
มากขึน้ สามารถจ่ายเงินเพือ่ สินค้าในเพดานราคาทีแ่ พงขึน้ ตามไปด้วย
โดยกลุ่ม Gen B นัน้ เป็ นกลุ่มทีจ่ ่ายเงินในราคาทีแ่ พงทีส่ ุด คือ 5,001
บาทขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 8.00 แต่ในขณะที่ Gen Y จ่ายเงินเพื่อซื้อ
สินค้าในกลุ่มราคาต่าทีส่ ุด คือ ต่ากว่า 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 12.00
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการยอมรับและแพร่กระจายนวัตกรรมของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภค ตามแต่ละช่วง Generation
พฤติ กรรมที่บง่ บอก
ตัวตนของผู้บริ โภค
มีความกล้าทดลองสินค้า
ใหม่ ๆ ทีเ่ พิง่ เคยเจอ
ชอบเผยแพร่สงิ่ ดี ๆ ต่อ
เพื่อนร่วมงานหรือคน
รูจ้ กั

Gen
Y

Gen
X1

Gen
X2

Gen
B

Total
100.00

2.00

2.00

1.00

0.00

5.00

5.00

1.00

1.00

10.00

17.00
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4) ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะจากงานวิจ ัย เรื่อ งการศึก ษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อและการยอมรับนวัตกรรม ในผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอประเภทผ้า
และเครือ่ งแต่งกายจากวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.กลุ่ มตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ท่ซี ้ือ สิน ค้าสิ่งทอประเภทผ้าและ
เครื่อ งแต่ งกาย จากกลุ่ ม OTOP ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ห ญิงที่อ ยู่ในกลุ่ ม
Generation X เป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีม่ กี าลังซื้อ ซึ่งความต้องการหลักใน
การตัดสินใจซื้อคือ ความสวยงาม และการได้รบั การยกย่องจากผู้พบ
เห็น หากกลุ่ มเป้ าหมายหลักของผลิต ภัณฑ์ค ือ ผู้ห ญิงวัย ทางาน ใน
Gen X ทีร่ สู้ กึ ว่าการได้สวมใส่ผา้ ไทย ทาให้ได้รบั การยกย่องจากสังคม
ดูมคี วามน่ าเชื่อถือ ผู้ประกอบการควรส่งเสริมด้านความสวยงามของ
ลวดลายการทอ และ ความเป็ น ทางการของรูปแบบผลิต ภัณฑ์ ส่ ว น
นวัตกรรมนัน้ ถูกมองว่าเป็ นส่ วนที่เข้ามาเสริมในการตัดสิน ใจ ไม่ใช่
แรงจูงใจหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้อื สินค้าประเภทเสื้อผ้าสาเร็จรู ป
สิง่ สาคัญทีต่ อ้ งคานึงถึงก็คอื การวางลายทอของผ้าในการนามาแปรรูป
ต้องวางให้มคี วามสมดุลและสวยงาม รูปแบบของแพทเทิร์น ขนาดของ
ไซส์ต้องได้มาตรฐาน รวมถึงคุณภาพของการตัดเย็บ ตะเข็บ และการ
เลือ กเนื้อ สัมผัส ของผ้า เพราะเมื่อ รูปลักษณ์ ภายนอกสวยงาม ทาให้
ลูกค้าเกิดความสนใจเข้ามาดูสนิ ค้าในร้าน ผิวสัมผัสของสินค้าจะถูกนา
มาร่วมการตัดสินใจ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซื้อสินค้าชิน้ นัน้ ๆ แต่ Gen Y จะ
สนใจในสินค้าเล็ก ๆ ทีซ่ ้อื ง่าย สามารถนาเศษผ้าทีเ่ หลือจากการแปรรูป
เสือ้ ผ้า มาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อขยายกลุ่มเป้ าหมายหลักจาก
Gen X สู่ Gen Y ได้อกี ด้วย
3. ราคาทีผ่ ู้บริโภคยอมจ่ายกลุ่ม Gen B สามารถจ่ายใน
ราคาสูงทีส่ ุดได้ คือมากกว่า 5,001 บาทขึน้ ไป สาหรับชิ้นงานทีม่ คี วาม
โดดเด่ น ท ายาก หรือ มีคุ ณ ค่ า จากงานท ามือ เพราะผ้า ผือ /ผ้า ทอ
เปรียบเสมือ นของสะสม หรือ ของขวัญที่มมี ูล ค่า ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความ
ยากและความสวยงามของลายทอ ในขณะที่ Gen X จะยอมจ่ายเงินกับ
สินค้าราคา กลาง ๆ อยู่ท่ี 1,000 – 3,000 บาท ฉะนัน้ เสื้อผ้าสาเร็จรูป
หรือผ้าทอที่จะขายกลุ่ม Gen X ควรมีราคาอยู่ในระดับนี้ แต่ถ้าหาก
ต้อ งการเลือกหรือเปลี่ยนกลุ่ มเป้ าหมายเป็ น Gen Y สิน ค้าต้อ งดู
ทันสมัยและราคาควรอยู่ในระดับ 500 – 1,000 บาทเท่านัน้
4. หากต้องการนาเสนอนวัตกรรมเกีย่ วกับผ้าทอ เพื่อออกสู่
ตลาดครัง้ แรกควรนาเสนอ ผลิตภัณฑ์กบั กลุ่ม Gen B เพราะมีกาลังซื้อ
สูงที่สุด อาจจะไม่ไ ด้เป็ นกลุ่ม innovators ที่ชอบทดลองหรือกล้าที่จะ
ลองสิง่ ใหม่ แต่คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งมีความเป็ น Early Adopters ทีช่ อบ
เผยแพร่สงิ่ ดี ๆ ต่อเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จกั และหากชื่นชอบ ถูกใจ
หรือมันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์กจ็ ะมีความ royalty ให้กบั แบรนด์สงู
5. นวัต กรรมที่ค วรแก่ ก ารพัฒ นาให้ เ กิด กับ ผลิต ภัณ ฑ์
OTOP คือนวัตกรรมด้านลายทอ เพราะสัดส่วนของกลุ่มผูบ้ ริโภค Gen
B และ Gen X กว่า 1 ใน 3 ในความสนใจนวัตกรรมในด้านมีมาก แต่ถา้
หากนวัตกรรมด้านการย้อมสี การเล่นสีในผ้าทอ จะได้รบั ความสนใจ
จากกลุ่มทีม่ อี ายุน้อยมากกว่า อย่างเช่น Gen Y ทัง้ นี้อาจจะต้องเลือก
ว่ากลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ามาซื้อสินค้า คือกลุ่มใดจะได้นามาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ตอบโจทย์ความต้องการได้มากทีส่ ุด

สัดส่วนหลักจึงไม่ได้ในกลุ่ม Late Majority แต่ซ้อื เพราะความชอบในเอ
ลักษณ์ท่หี าไม่ได้จากสินค้าทัวไป
่ ทาให้กลุ่ม Laggards มีเปอร์เซ็นที่
มากกว่าตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงนวัตกรรมทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสนใจ และอยากให้มใี น
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยจาแนกตาม Generation
ช่วงอายุ
Gen Y
Gen X1
GenX2
Gen B
รวม

ด้านการ
ทอผ้า
2.00
3.00
18.00
15.00
38.00

ด้านการ
ย้อมสี
6.00
14.00
5.00
2.00
27.00

ด้านการ
ตัดเย็บ
6.00
8.00
15.00
3.00
28.00

ด้านการตกแต่ง
คุณสมบัติเพิ่ ม
1.00
4.00
1.00
1.00
7.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ช่วงอายุมผี ลต่อนวัตกรรมทีผ่ บู้ ริโภค
ให้ความสนใจ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01* โดยผลการวิจยั นี้
แบ่งกลุ่มจากแนวโน้มการตอบคาถามทีใ่ กล้เคียงกัน แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทีอ่ ายุน้อย ได้แก่ Gen Y และ Gen X1 (อายุเฉลีย่ 25 – 39 ปี )
ให้ค วามสนใจกับ นวัต กรรมด้านการย้อ มสีมากที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ
20.00 และกลุ่มทีม่ อี ายุมาก ได้แก่ Gen X2 และ Gen B (อายุเฉลีย่ 40
– 50 ปี ขน้ึ ไป) ให้ความสนใจกับนวัตกรรมด้านการทอผ้ามากทีส่ ุด คิด
เป็ น ร้อ ยละ 38.00 แต่ น วัต กรรมด้า นดารตกแต่ ง คุ ณ สมบัติเพิ่ม นัน้
ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อ ย คิดเป็ นร้อ ยละ 7.00 เท่านัน้
อาจเพราะว่า การตกแต่งคุณสมบัตขิ องผ้า (Finishing) ยังไม่เป็ นทีร่ ู้จกั
แพร่ห ลายในสังคม จึงไม่ เกิดการยอมรับนวัต กรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมไปสู่วงกว้าง
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลช่องทางการสังซื
่ ้อสินค้า OTOP ทีม่ นี วัตกรรม
ช่วงอายุ

ระบบ
Online

Gen Y
Gen X1
Gen X2
Gen B
รวม

10.00
0.00
0.00
1.00
11.00

ซื้อกับ
ผู้ขายจาก
งานแฟร์
5.00
24.00
35.00
18.00
82.00

ห้างสรรพ
สิ นค้า
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00

ซื้อจาก
แหล่งผลิ ต
โดยตรง
0.00
4.00
0.00
2.00
6.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ช่ว งอายุ มผี ลต่ อ ช่อ งทางการสังซื
่ ้อ
สิน ค้า อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01* โดยกลุ่ ม Gen Y
สามารถเปิ ดรับการซื้อสินค้า OTOP ทีม่ นี วัตกรรมผ่านระบบออนไลน์
(Facebook/Line/website) คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ในคณะที่ Generation
อื่น ๆ นิยมซื้อสิน ค้าผ่ านร้านจาหน่ าย หรือ การออกงานแสดงสิน ค้า
งานแฟร์ข องผู้ข ายโดยตรงเท่ า นัน้ เพื่อ ทดลองนวัต กรรมก่ อ นการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า Gen X1 คิดเป็ นร้อยละ 24.00 Gen X2 คิดเป็ นร้อย
ละ 35 และ Gen B คิดเป็ นร้อยละ 18 ตามลาดับ
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6.ช่องทางการจัดจาหน่ ายสาหรับสินค้าทีม่ นี วัตกรรมผูว้ จิ ยั
คิดว่าในขัน้ แรกควรนามาเปิ ดตัวในงานแสดงสินค้า เพื่อดูผลตอบรับ
ของกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภค ว่ า สามารถยอมรับ นวัต กรรมนั น้ ๆ ได้ห รือ ไม่
เพราะว่า งานออกร้านถือเป็ นแหล่งรวมของสินค้าพืน้ เมือง ทีด่ งึ ดูดกลุ่ม
ผู้ท่สี นใจเข้ามาเลือ กซื้อสินค้า แล้ว จึงทาการตลาดแบบ Online ใน
ภายหลัง แต่ถ้าหากกลุ่มเป้ าหมายคือ Gen X2 – Gen B ทีม่ อี ายุมาก
นัน้ ผลตอบรับจากช่องทางออนไลน์น่าจะไม่ดเี ท่าทีค่ วร นอกจากว่าจะ
ใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าโดยตรง สาหรับการสังซื
่ ้อที่
ต้อง Pre-Order หรือสังทอพิ
่
เศษ สามารถใช้ช่องทางนี้ เพื่อให้ผบู้ ริโภค
ได้ตดิ ตามผลงานทีก่ าลังอยู่ในกระบวนการผลิต จนกว่าสินค้าจะถึงมือ
ผูบ้ ริโภค
5) กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปั ญญาวงศ์ เตชะ
เมธีกุ ล ที่เสีย สละเวลาให้คาปรึกษาที่ดีใ นการทาวิจยั ในครัง้ นี้ และ
ขอบคุณทีมงานคุณภาพทีร่ ่วมกันช่วยเก็บแบบสอบถามในการทาวิจยั
จนผ่านลุลวงไปได้ด้ว ยดี ขอขอบคุ ณเจ้าของเอกสารและงานวิจยั ทุก
ท่าน ทีท่ าให้บทความนี้เสร็จสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศึก ษาระบบการตลาดปลาสวยงามของ
ญี่ป่ ุนในมุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาการส่งออก
ปลาสวยงามของประเทศไทย การวิจยั ดาเนินควบคู่ระหว่างเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่ม
ตัวอย่าง สุ่มแบบหลายขัน้ ตอนจานวน 400 คน และแบบเจาะจงจานวน 10
คน สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุนมีการดาเนินการตัง้ แต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค
โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทีเ่ กิดขึน้ ภายนอกตลาด
ซึ่ง ผลัก ดัน ให้ร ะบบการตลาดต้ องปรับ ตาม ส่ ง ผลกับ การด าเนิ น การทาง
การตลาด ปั จจัย ซื้อขายจะเน้ น คุ ณ ภาพของปลาเป็ น หลัก การพัฒนาการ
ส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตลาดส่งออก
เพื่อทีจ่ ะเป็ นศูนย์กลางของปลาสวยงามโลกได้ โดยต้องมุง่ เน้นการพัฒนาสาย
พันธุ์ปลาเพื่อเพิม่ มูลค่าการส่งออก การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ ายผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพราะมีค่าใช้จา่ ยต่ าขยายฐานลูกค้าได้ทวโลก
ั ่ ปลาสวยงาม
ทีส่ ่งออกมาก ได้แก่ ปลาปอมปาดัวร์ ปลากัด ปลาทอง และปลาคาร์พ
คาสาคัญ : ระบบการตลาด, มุมมองผูบ้ ริโภค, ปลาสวยงามญี่ป่ นุ , การส่งออก
ปลาสวยงามของประเทศไทย

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) บทนา
เนื่องจากประเทศไทยมีผนู้ ิยมเลีย้ งปลาสวยงามกันเป็ นจานวนมาก
รสนิยมในการเลี้ยงปลาแตกต่างกันออกไป ผูเ้ ลี้ยงบางกลุ่มจะให้ความ
สนใจ ในปลาที่มลี กั ษณะแปลกประหลาด ปลาหายาก หรือ ปลาที่ม ี
ลัก ษณะสวยงามที่ไ ม่ส ามารถพบเห็น ได้ใ นประเทศไทย ปลากลุ่ ม
ดัง กล่ า ว จะเป็ น ปลาพื้น เมือ งของประเทศอื่น ๆ และยัง ไม่ส ามารถ
เพาะพัน ธุ์ได้ในประเทศไทย เช่น ปลากระเบนโพลกาดอท ปลาปอด
ออสเตรเลีย ปลาซีบร้าไทเกอร์ เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่ ม
หนึ่ง ซึง่ นิยมปลาทีม่ ลี กั ษณะแปลก เช่น ปลาสัน้ หรือ short body ปลา
ทีม่ สี แี ละลวดลายแปลกไปจากปลาปกติ เช่น ปลาแพลตตินมั ่ ปลาเผือก
เป็ นต้น ซึ่งปลาเหล่านี้บางชนิด จะมีราคาสูงมาก ถึงแม้จะมีผู้บริโภค
และผูผ้ ลิตปลากลุ่มนี้จานวนน้อยเมือ่ เทียบกับลูกค้าปลาทัวไป
่ แต่ ปลา
แต่ ล ะตัว นัน้ มีมูล ค่ า สูง กว่ ามาก และนอกจากนี้ ยังมีคู่ค้า ส าคัญ คือ
ประเทศญี่ป่ นุ เป็ นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาสายพันธุ์ปลาเป็ นอันดับต้นๆ
ของโลก และผู้คนในประเทศนิยมเลี้ย งปลาสวยงามเป็ น จานวนมาก
เช่ น ปลาแฟนซี ค าร์ ฟ และ ปลาทอง ซึ่ ง ในประเทศญี่ ป่ ุ นนี้ จ ะมี
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงเป็ นกลุ่มเฉพาะ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ประกวดเป็ น หลัก ผลผลิต ที่ไ ด้จ ากอุ ต สาหกรรมนี้ จึง เป็ น ปลาที่ม ี
คุณภาพสูงและมีราคาแพง โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามส่วนใหญ่
จะอยู่ในเขตที่มภี ูมปิ ระเทศที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่มกั จะ
ประสบกับสภาวะอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวจนทาให้อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ย งปลาสวยงาม และ ปลาทองไม่ไ ด้ร ับการพัฒนาเท่า ที่ค วร

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
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เพราะต้องใช้ทุนในการสร้างโรงเลี้ยงทีส่ ามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ และยัง
ต้องพึง่ น้าจากแหล่งธรรมชาติซง่ึ ไม่สะดวกเท่าทีค่ วร [1]
ในปี 2553-2556 ปลาสวยงามทีส่ ่งออกเป็ นอันดับต้นๆของประเทศ
ไทยได้แก่ ปลากัด ปลาปอมปาดัวน์ ปลาหางนกยูง ปลาคาร์พ ปลา
ทอง ประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงทัง้ ด้านการเพาะเลี้ยงและส่งออกปลาสวยงาม
ทัง้ สองชนิดนี้คอื ประเทศญี่ป่ นุ และยังถือเป็ นประเทศต้นกาเนิดในการ
พัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงามดังกล่าว จนคนไทยเรียกปลาสวยงามทัง้
สองชนิดนี้ว่า “ ปลาสวยงามญี่ป่ นุ ” และยังเป็ นปลาสวยงามทีม่ ลู ค่า
การส่งออกสูงกว่าปลาสวยงามชนิดอื่นเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณการ
ส่งออก เช่น ในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกปลาคาร์พเป็ นอันดับที่ 1
มูล ค่ า อยู่ท่ี 25 ล้า นบาท และปลากัด เป็ น อัน ดับ ถัด มา มีมูล ค่ า การ
ส่งออกอยู่ท่ี 17 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกเมือ่ คิดเป็ นตัว ปลาคาร์พ
มีปริมาณการส่งออกอยู่ท่ี 2.2 ล้านตัวและปลากัดมีปริมาณการส่งออก
อยู่ท่ี 4.7 ล้านตัว แสดงให้เห็นว่าปลากัดมีปริมาณการส่งออกทีส่ ูงกว่า
ปลาคาร์พมากกว่าหนึ่งเท่าตัวแต่มลู ค่ากลับน้อยกว่า [2]
ดังนัน้ การศึกษาระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ นุ โดยอาศัยของ
มุมมองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการส่งออกปลา
สวยงามของประเทศไทย จะทาให้ทราบถึงระบบการตลาด การดาเนิน
กิจ กรรมทางการตลาดและปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น ในระบบตลาดของปลา
สวยงามญีป่ นุ่ เพือ่ เป็ นแนวทางในการเสนอแนะปรับปรุงการดาเนินงาน
ทางการตลาดให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และทาให้สามารถทราบช่องทาง
และวิธีก ารในการด าเนิ น ธุ ร กิจปลาสวยงามให้ไ ด้เ ปรีย บในเชิง การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม อีกทัง้ เป็ นข้อมูลให้แก่หน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ ง เพื่อ เป็ น ช่อ งทางการตลาดในการเพาะเลี้ย งปลาสวยงาม
ต่อไป

วิเคราะห์ระบบตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุน รวมทัง้ ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างตลาด พฤติกรรมตลาด และผล
การดาเนินงานทางการตลาด โดยศึกษาระบบการตลาดปลาสวยงาม
ญีป่ ่ นุ จากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่าย และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดจาก
ผูบ้ ริโภค
3.2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1) การวิจยั เชิงปริมาณ
ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริโภค
ทีซ่ ้อื ปลาสวยงามญี่ป่ นุ กลุ่มนี้เป็ นผูม้ อี านาจการตัดสินใจในการบริโภค
ด้ว ยตนเองและพัก อาศัย อยู่ก รุ ง เทพมหานคร ทัง้ หมด 2,677 คน
(สมาคมปลาสวยงาม : 2558)
กลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื ปลาสวยงามของญี่ป่ นุ และพัก
อาศัย อยู่กรุงเทพมหานคร คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้
เป็ นตัวแทนของประชากรโดยใช้ การคานวณของ Yamane [3] ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% จานวน 400 คน
3.2.2) การวิจยั เชิงคุณภาพ
ประชากร คือ ผูผ้ ลิต และผูจ้ าหน่ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ปลาสวยงามญี่ป่ ุน ทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานในธุรกิจไม่ต่ ากว่า 3 ปี
โดยใช้ตวั แทนกลุ่มตัวอย่างตามความสมัครใจ
กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้
กาหนดตัว อย่ างจากผู้ผ ลิต และผู้จาหน่ ายที่เกี่ย วข้อ งกับ ธุร กิจ ปลา
สวยงามญีป่ ่ นุ จานวน 10 คน
4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั จะดาเนินการวิจยั 2 ประเภท ควบคู่กนั
ไปดังนี้
4.1) การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
การวิจ ัย เชิง ปริม าณจะสร้า งเครื่อ งมือ ในรูป แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพือ่ ส่งแบบสอบถามไปยังบุคคลเป้ าหมายเพื่อสารวจ
ความคิดเห็น บุคคลเป้ าหมายคือ ผูบ้ ริโภคทีซ่ ้อื ปลาสวยงามของญี่ปุ่น
กลุ่มนี้เป็ นผูม้ อี านาจการตัดสินใจในการบริโภคด้วยตนเองและพักอาศัย
อยู่กรุงเทพมหานคร
4.2) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจยั เชิงคุณภาพประกอบด้วย
4.2.1) ทาการศึกษาวิจยั จากเอกสาร โดย การรวบรวม
สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับการส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าของไทย
การนาเข้าปลาสวยงามของประเทศเพือ่ นบ้าน ทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิต และส่งออก
ปลาสวยงามทีส่ าคัญ โดยการค้นจากเอกสาร สืบค้นจาก Internet ค้น
จากข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้แก่ การ
สัม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิจ ปลาสวยงามญี่ ป่ ุ น อาทิ
ผู้ป ระกอบการน าเข้า ปลาสวยงามญี่ป่ ุน ผู้ผ ลิต และผู้จ าหน่ ายปลา
สวยงามญีป่ ่ นุ ทีเ่ ป็ นรายใหญ่ของประเทศไทย
5) การรวบรวมข้อมูล
5.1) แหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data)
ข้อมูลปฐมภูมทิ ไ่ี ด้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้
ศึกษาได้ออกแบบขึน้ มาเพือ่ ทาการเก็บข้อมูลในภาคสนาม (Field Data

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1) เพื่อศึกษาระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุน ในมุมมอง
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2) เพือ่ พัฒนาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ นุ

ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ นุ
ในมุมมองผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

การส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาการส่งออก
ปลาสวยงามของประเทศไทย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3) ขอบเขตของการวิ จยั
3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจ ัย ในครัง้ นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เกี่ย วกับ การศึก ษาระบบ
ก า ร ต ล า ด ป ล า ส ว ย ง า ม ญี่ ปุ่ น โ ด ย มุ ม ม อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
โดยมุ่ ง ในประเด็น เกี่ย วกับ การศึก ษาครัง้ นี้ จ ะศึก ษาแนวทางการ
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Collection) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้
คานวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ
95 การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้
5.2) แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data)
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารการวิจยั
หนังสือ รายงาน บทความต่าง ๆ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ทัง้
ทีเ่ ป็ นของหน่ วยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครัง้ นี้
ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ

7.1.3) ส่วนที ่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปลา
สวยงามญีป่ ่ นุ
ข้อ มูล พฤติก รรมการตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ปลาสวยงามญี่ปุ่ น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการซื้อปลาสวยงามญี่ป่ นุ จากผูเ้ ผลิต , ผู้
จาหน่ าย3 – 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.5 แหล่งข้อมูลทีท่ าให้รจู้ กั กับผู้
เพาะเลีย้ งปลาสวยงามญีป่ ่ นุ ผูผ้ ลิต, ผูจ้ าหน่าย เข้ามาติดต่อโดยตรง คิด
เป็ น ร้อ ยละ 27.75 เหตุ ผ ลที่ซ้ือ ปลาสวยงามญี่ป่ ุนคุ ณภาพ/ลักษณะ
ทัวไปของปลาสวยงาม
่
คิดเป็ นร้อยละ 18.63 เงินทีใ่ ช้ซ้อื ปลาสวยงาม
ญี่ป่ นุ ตัง้ แต่ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.25 วิธกี ารชาระ
เงินจ่ายเงินสด คิดเป็ นร้อยละ 33.5 ความถีใ่ นการซื้อปลาสวยงามญี่ปนุ่
1 ครัง้ ต่อ 2 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 34 การสังซื
่ ้อปลาสวยงามช่วงเดือน
มี.ค. – เม.ย. คิดเป็ นร้อยละ 36.75 และบุคคลมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
สังซื
่ ้อปลาสวยงามญี่ป่ ุนผู้มชี ่อื เสียงในการเลี้ยงปลาสวยงามญี่ปุ่น คิด
เป็ นร้อยละ 37.75
7.1.4)
ส่ ว นที ่ 4 สรุ ป จากข้ อ เสนอแนะของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เสนออยากให้
ภาครัฐมีการจัดการประกวดปลาสวยงามญี่ป่ นุ ทีเ่ ป็ นระดับนานาชาติใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นข้อมูล การพัฒนา
สายพันธุ์ รวมถึงองค์ความรูใ้ หม่ๆในการเลี้ยงปลาสวยงามญี่ป่ นุ อีกทัง้
ยังเป็ นการสร้างความน่ าเชื่อ ถือให้กบั ปลาสวยงามญี่ป่ ุนของประเทศ
ไทย ซึง่ หากมีการพัฒนาสายพันธุป์ ลาสวยงามญีป่ ่ นุ ทีเ่ ป็ นสายพันธุ์ไทย
ก็จะเป็ น อีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาและเพิม่ มูลค่าการส่งออกปลา
สวยงามของไทยได้
7.2) สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
จากการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก ผู้ผ ลิต กับ ผู้จ าหน่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ธุรกิจการนาเข้าปลาสวยงามญี่ป่ นุ จากประเทศญี่ป่ นุ จานวน 10 ราย
พบว่า ระบบโครงสร้างตลาดของปลาสวยงามญี่ป่ นุ ในประเทศไทย มี 2
แบบ คือ 1) ปลาสวยงามญี่ป่ นุ ทีน่ าเข้ามาจากประเทศญี่ป่ นุ ซึ่งจะเป็ น
ปลาทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็ นปลาที่มคี ุณภาพสูง เนื่องจากมาตรฐาน
การเพาะเลี้ย งแบบระบบปิ ดรวมถึงการควบคุ มคุ ณภาพสายพัน ธุ์ ที่
เข้มงวดของผูผ้ ลิตและจาหน่ายและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ สี ่วน
สนับสนับสนุนเพือ่ การรักษาคุณภาพของปลาสวยงามญีป่ ่ นุ ของประเทศ
ญี่ป่ ุ น อีก ทัง้ ส่ ง เสริม ประชาสัม พัน ธ์ ส ร้า งชื่อ เสีย งให้ก ับ ผู้ผ ลิต และ
จาหน่ ายในประเทศ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงทาให้
ปลาสวยงามญี่ป่ ุนที่นาเข้าจากประเทศญี่ป่ ุนมีร าคาค่อ นข้างสูง แต่ ก็
ยังคงเป็ น ที่ต้อ งการของตลาดทัง้ ในและต่ างประเทศ การน าเข้าปลา
สวยงามญี่ป่ ุนจากประเทศญี่ป่ ุนส าหรับตลาดในประเทศไทยในอดีต
ส่ ว นมากจะน าเข้า มาเป็ น พ่ อ แม่ พ ัน ธุ์ แต่ ปั จ จุ บ ัน สืบ เนื่ อ งจากการ
ติดต่อสือ่ สารแบบไร้พรหมแดน ทาให้ผเู้ ลีย้ งทัวไปที
่ ค่ ่อนข้างมีกาลังจ่าย
สู ง สามารถซื้ อ เพื่ อ เลี้ ย งทั ว่ ไปได้ ง่ า ยมากยิ่ ง ขึ้น ประกอบกับ มี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ในการนาเข้าปลาสวยงามญีป่ ่ ุนจากประเทศญีป่ นุ่
เพิม่ มากขึน้ ทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลดีกบั ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะ
ได้ซ้ือ ปลาสวยงามญี่ป่ ุ นที่ม ีคุ ณ ภาพสูง ในราคาที่ต่ า ลง แต่ ใ นทาง
กลับกันก็อาจจะทาให้ปลาสวยงามญี่ป่ นุ มีมากเกินไปจนล้นตลาด และ
อาจมีผ ลกับปลาสวยงามญี่ป่ ุนที่ผ ลิต ในประเทศได้ 2) ปลาสวยงาม
ญีป่ ่ นุ ทีผ่ ลิตในประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นปลาเพาะพันธุ์มาจากปลาสวยงาม

6) การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย ในครั ง้ นี้ เป็ นข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative) เพือ่ สรุปผลผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
มีขนตอนในการวิ
ั้
เคราะห์ ดังนี้
6.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้ศกึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้านสภาพและปั ญหาในการ
บริห ารจัด การเกี่ย วกับการศึก ษาระบบการตลาดปลาสวยงามของ
ประเทศญี่ ปุ่ น ในมุ ม มองผู้ บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ
พัฒนาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยโดยจะดาเนินการดังนี้
6.1.1) กาหนดประเด็นทีท่ าการวิเคราะห์ 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ นุ และด้านการพัฒนาการส่งออกปลา
สวยงามของไทย
6.1.2) กาหนดประเด็น ทีจ่ ะทาการวิเคราะห์ ตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั
6.1.3) กาหนดข้อ มูล ให้เป็ น หมวดหมู่ ตามเกณฑ์ท่จี ะ
วิเคราะห์ต ามกรอบแนวคิด 2 ด้านข้างต้น ที่ส อดคล้อ งกับการศึกษา
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ ป่ ุ น ในมุ ม มองผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครเพือ่ พัฒนาการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
7) ผลการวิ จยั
7.1) สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
7.1.1) ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 67.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อ ยละ 47.5 กลุ่มตัวอย่ างส่วนมากมีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 49.75 รายได้ส่วนบุคคลต่อ
เดือ นตัง้ แต่ 30,001 – 40,000 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 31.25 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 74.5 และปลาสวยงามญี่ป่ นุ ปลา
คาร์พ คิดเป็ นร้อยละ 87.25
7.1.2)
ส่ ว นที ่ 2 ส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้านระบบการตลาดปลาสวยงามญีป่ ่ นุ
ผูต้ อบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.15
ด้านราคา ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ร ะดับค่ าเฉลี่ย 3.6 ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ค่ า ความส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มาก ที่ร ะดับ
ค่าเฉลีย่ 3.68 และด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.87
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ญี่ปนุ่ ทีน่ าเข้ามาจากประเทศญี่ป่ นุ ที่มสี ายพันธุ์ทม่ี ชี ่อื เสียง และมาจาก
ผู้ผ ลิต และจาหน่ ายที่มชี ่อื เสียงจากประเทศญี่ป่ ุน แต่ ราคาซื้อขายใน
ตลาดจะต่ากว่าปลาทีน่ าเข้ามาจากญีป่ ่ นุ ค่อนข้างมาก โดยปลาประเภท
นี้ จ ะเน้ น ขายส่ ง ให้ก ับ ตลาดปลาสวยงามเพื่อ น าไปขายปลีก ต่ อ ไป
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ลือกซื้อปลาสวยงามญี่ป่ นุ กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มผูเ้ ลี้ยงใหม่ และ
กลุ่มทีม่ คี วามสามารถในการจ่ายไม่สงู มากนัก

โดยรวมของตลาดจึงมีสดั ส่วนปริมาณน้อย ราคาสินค้าและบริการใน
ตลาดจะเป็ น ราคาเดีย วกัน หรือ ราคาตลาด โดยหน่ ว ยธุร กิจแต่ ล ะ
หน่วยจะไม่มอี ทิ ธิพลในการกาหนดราคาแต่ผเู้ ดียว และ ณ เวลาหนึ่ง ๆ
ตลาดนี้จะมีเพียงราคาเดียว สินค้าทีอ่ ยู่ในตลาดจะไม่มคี วามแตกต่าง
กันทัง้ ด้านรูปลักษณ์ คุณภาพ และเป็ นสินค้าขัน้ ปฐมภูมไิ ม่มกี ารกีดกัน
การเข้ามาของธุรกิจรายใหม่ หน่วยธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขัน
ในตลาดได้อ ย่ างเสรี และหน่ ว ยธุร กิจเดิมที่ไ ม่ประสบความส าเร็จ ก็
สามารถออกจากตลาดได้โดยง่าย และจะไม่กระทบต่อราคาสินค้าผูซ้ ้อื
และผูข้ ายจะมีความรูเ้ กีย่ วกับความเป็ นไปของสภาพตลาด ราคาสินค้า
และบริการในตลาดเป็ น อย่ างดี ดังนัน้ การขายสิน ค้าที่สูงกว่าราคา
ตลาดของหน่วยธุรกิจหนึ่งๆ จะทาไม่ได้ ในขณะเดียวกันในแง่ของการ
ซื้อในลักษณะกดราคาต่ากว่าราคาตลาดก็จะทาไม่ได้ในระบบการตลาด
ปลาสวยงามญี่ป่ นุ เช่นกัน สาหรับโอกาสในการขยายตลาดส่งออกปลา
สวยงามยังเปิ ดกว้างอีกมาก โดยเฉพาะช่องทางการจัดจาหน่ ายปลา
สวยงามผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะมีค่าใช้จ่ายต่าและมีโอกาสขยาย
ฐานลูกค้าได้อย่างกว้างขวางทัวโลก
่
ทาให้ในช่วงทีผ่ ่านมา มีผสู้ ่งออก
รายใหม่ ๆ อาศัย ช่อ งทางการตลาดผ่ า นทางระบบอิน เตอร์เน็ ต เพิ่ม
สูง ขึ้น เรื่อ ย ๆ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ [5] การผลส ารวจการ
ส่ ง ออกปลาสวยงามทัว่ โลกขององค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ ปี 2541 มีมลู ค่า 1,836 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกของ
ไทยจากกรมศุลกากร 200 – 300 ล้านบาท ซึ่งความเป็ นจริงประเทศ
ไทยส่งออกปลาสวยงามมากกว่าพัน ล้านบาท นอกจากนี้ข ้อมูล ของ
INFOFISH ปี พ.ศ. 2554 การส่ งออกปลาสวยงามทัว่ โลกมีมูล ค่ า
37,539 ล้า นบาทซึ่ง เป็ น ตัว เลขที่ใ กล้ค วามจริง มากกว่ า ประเทศที่
นาเข้าปลาสวยงามจากไทย ได้แก่ อเมริกา สิงคโปร์ ฮ่อ งกง และ
ประเทศในสหภาพยุ โ รป ปลาที่มกี ารส่ งออกมาก ได้แก่ ปลาปอม
ปาดัวร์ ปลากัด ปลาทอง ปลาคาร์พ ปลาหางไหม้ ปลาหางนกยูง ปลา
น้าผึง้ ปลาหมอสี ปลาทรงเครือ่ งและปลาซักเกอร์ ประเทศไทยส่งออก
ปลาสวยงามไปอเมริกามากทีส่ ุดเป็ นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรมี
ความสามารถเพาะขยายพันธุไ์ ด้ทงั ้ จานวนชนิดและปริมาณ ซึง่ แต่ก่อน
นัน้ สิงคโปร์เป็ นผูน้ า สหภาพยุโรปเป็ นตลาดปลาสวยงามขนาดใหญ่
(40 เปอร์เซ็นต์ของตลาดโลก) ประเทศทีน่ าเข้าสูง 3 อันดับแรก ได้แก่
เยอรมัน อังกฤษและฝรังเศส
่
ซึ่งมีขอ้ มูล OFI Journal รายงานการ
นาเข้าปลาสวยงามไปยังสหภาพยุโรปนัน้ สิงคโปร์มสี ่วนแบ่งการตลาด
32 เปอร์เ ซ็น ต์ ไทย ± 2 เปอร์เ ซ็น ต์ ทัง้ นี้ ป ระเทศไทยประสบ
ความสาเร็จในการทาตลาดปลาสวยงามกับประเทศอเมริกา ในอนาคต
อันใกล้น้ีต้องหาส่วนแบ่งตลาดยุโรปโดยจัดทามาตรฐานฟาร์มเพราะ
สหภาพยุโรปเข้มงวดเกีย่ วกับคุณภาพ สุขอนามัยฟาร์ม น้ ามีคุณภาพดี
สุขภาพปลาสมบูรณ์และปลอดโรคการส่งออกปลาสวยงามไปสหภาพ
ยุโ รป เช่น ฝรังเศสมี
่
มูล ค่าเพิ่มขึ้นจาก 11.6 ล้านบาท เป็ น 25.1
ล้านบาท เยอรมัน 1.8 ล้านบาทเป็ น 4.7 ล้านบาท ในปี 2554และ
เป็ น 9.3 ล้านบาท ในปี 2555จากแนวโน้มตลาดและความเป็ นไปได้
ปั จจุบนั ปลาพื้นเมืองตามแหล่งน้ าธรรมชาติมปี ริมาณลดลง อาทิ ปลา
ปล้อ งอ้อ ย ปลากระทิงไฟ ปลาก้า งพระร่ว ง ส่ ว นปลาน าเข้าที่มกี าร
พัฒนาสายพันธุ์ เช่น ปลาปอมปาดัวร์ ซึ่งผูเ้ พาะเลี้ยงได้พฒ
ั นาเป็ น
สินค้าส่งออกทีม่ ชี ่อื เสียงนอกจากนัน้ กรมประมงได้ดาเนินกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการเพาะเลี้ยงเป็ นประจาทุกปี แต่มขี อ้ จากัด

8) การอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ มีประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้
ระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุน จากการศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การเก็บข้อมูล แบบสอบถาม จานวน 400 คน
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ายจานวน 10 คน พบว่า ระบบ
การตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุนมีการดาเนินการกิจกรรมทางการตลาด
หลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่ ผู้ผ ลิต ถึง ผู้บ ริโ ภค เนื่ อ งจากระบบตลาดปลา
สวยงามญี่ปุ่นมีการเปลี่ย นแปลงตลอดเวลาขึ้น อยู่กบั ปั จจัย ที่เกิดขึ้น
ภายนอกการตลาด ซึง่ เมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะผลักดันให้ระบบการตลาดปลา
สวยงามญี่ปุ่นต้องปรับตาม เช่น การเปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี การขยายตัวของประชากร เป็ นต้น ซึ่ง
ล้ ว นส่ ง ผลกับ การด าเนิ น การทางการตลาดทัง้ 4 ด้ า น คือ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาหน่ าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ส่วนมากมีอายุ
31-40 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ตัง้ แต่ 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.25 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และปลาสวยงามญีป่ ่ นุ ทีเ่ ลือกซื้อเป็ นปลาคาร์พมากกว่าปลา
ทอง ปั จจัยทีซ่ ้อื ขายปลาสวยงามญีป่ ่ นุ ส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพของปลา
ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจ ัย ของ [4] ได้ศ ึกษาเรื่อ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดทีม่ ผี ลต่อการซื้อปลาสวยงามของร้านค้าปลีกปลาสวยงามใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและ
ประกอบอาชีพจาหน่ ายปลาสวยงามเป็ นเวลา 3- 6 ปี มรี ายได้จากการ
จาหน่ายปลาสวยงามต่ากว่า 20,000 บาทต่อเดือนโดยลักษณะของร้าน
เป็ นร้านค้าปลีกซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของร้านจัดซื้อ
ปลาสวยงามจากผูเ้ พาะเลีย้ งปลาสวยงามจานวน 1-2 รายและรูจ้ กั กับผู้
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยการที่ผู้เพาะเลี้ยงเข้ามาติดต่อเองโดยตรง
เหตุ ผ ลที่เ ลือ กซื้อ ปลาสวยงามจากแหล่ ง ที่ซ้ือ คือ คุ ณ ภาพ/ลัก ษณะ
โดยทัวไปของปลาสวยงามส่
่
ว นใหญ่ นาปลาสวยงามมาจาหน่ าย 1-5
ชนิดซึ่งปลาที่น ามาจาหน่ ายโดยส่ว นใหญ่ เป็ น ปลาหางนกยูงและใน
ระยะเวลา 1 เดือนผูต้ อบแบบสอบถามได้ทาการจัดซื้อปลาสวยงามโดย
มีการจัดซื้อปลาหางนกยูงในปริมาณมากทีส่ ุดคือประมาณ 20,020 ตัว
ต่อเดือนและมีนโยบายในการจัดซื้อปลาสวยงามจากแหล่งทีซ่ ้อื คือตาม
กระแสนิยมโดยส่วนใหญ่มกี ารชาระเงินโดยการจ่ายเงินสดและมีความถี่
ในการสังซื
่ ้อปลาสวยงามคือ 4 ครัง้ ต่อเดือนปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมที่
มีผลต่อการจัดซื้อปลาสวยงามเป็ นลาดับแรกคือระดับความต้องการของ
ลูก ค้า ปั จ จัย ภายในที่ม ีผ ลต่ อ การจัด ซื้อ ปลาสวยงามล าดับ แรกคือ
วัตถุประสงค์ของร้าน เนื่องจาก มีผู้ซ้อื และผู้ขายจานวนมากในตลาด
ปริมาณการซื้อขาย ของผูข้ ายแต่ละราย เมื่อเทียบกับปริมาณซื้อขาย
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ด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ เน้นเทคโนโลยีการผลิต การรักษาโรค
การปรับปรุงพันธุ์ ทัง้ นี้โดยดูนโยบายและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
และยังมีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยการจัดงาน
ประมงน้อมเกล้าฯ การสร้างศูนย์ส่งออกปลาสวยงาม ทีบ่ างขัน จังหวัด
ปทุมธานี ซึง่ มีภาคเอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ การเปิ ดเว็บไซด์ ทีร่ วบรวม
รายชือ่ ลูกค้าต่างประเทศไว้ดว้ ย
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยมีความพร้อมทัง้ ในด้านศักยภาพการ
เลี้ยง และการเพาะพันธุ์ให้มคี วามหลากหลาย สามารถสู้กบั คู่แข่งขัน
สาคัญในการส่งออกปลาสวยงามในตลาดโลกได้ หากมีการส่งเสริมจาก
ภาครัฐทีถ่ ูกจุด จะเห็นได้ว่าหากปลาสวยงามญี่ป่ นุ เป็ นปลาสวยงามอีก
ชนิดหนึ่งทีม่ กี ารส่งออกเป็ นอันดับต้นๆในการส่งออกปลาสวยงามของ
ประเทศไทย การพัฒนาระบบการตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุนจึงเป็ นอีก
แนวทางในการพัฒนาการส่ งออกเพื่อเพิ่มมูล ค่าการส่ งออกของปลา
สวยงามของประเทศไทยได้ สิ่ง ที่ภ าครัฐ และภาคเอกชนต้ อ งเร่ ง
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนา คือ การดาเนินกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่า
จะเป็ น ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจาหน่ าย และ
ปั ญหาด้านการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ท่ีผู้บ ริโ ภคทัง้ ในและต่ า งประเทศเน้ น เรื่อ งคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และความน่าเชือ่ ถือของผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเป็ นปั จจัยหลักใน
การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ปลาสวยงามงามญี่ป่ ุ น และการศึก ษาระบบ
การตลาดปลาสวยงามญี่ป่ ุนครัง้ นี้ ทาให้ท ราบถึง วิธีการพัฒ นาเรื่อ ง
คุณภาพ มาตรฐาน และความน่ าเชื่อถือของผู้ผลิตและจาหน่ าย ของ
ประเทศญีป่ นุ่ คือ การการส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐ
ที่เข้มข้นทัง้ ในการผลิต การตลาด และนโยบาย สนับสนุ น กล่ าวคือ
ปลาสวยงามญี่ปนุ่ มีการส่งเสริมให้ผผู้ ลิตผูจ้ าหน่ ายรักษาคุณภาพสาย
พัน ธุ์ข องปลาสวยงามญี่ป่ ุนโดยเริ่มตัง้ แต่มาตรฐานของฟาร์มในการ
เพาะพันธุจ์ นถึงการพัฒนาสายพันธุใ์ ห้เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ฟาร์ม และ
จัดให้มกี ารประกวดปลาสวยงามญี่ป่ นุ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
อย่างจริงจังจนได้รบั การยอมรับไปทัวโลก
่
ส่งเสริมให้ผผู้ ลิต ผูจ้ าหน่ าย
ในเทศญี่ปุ่นได้มชี ่อ งทางในการนาเสนอสิน ค้าที่มคี ุ ณภาพและสร้าง
ชือ่ เสียงและความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ ดังนัน้
หากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่ งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ร่ว มมือ กัน พัฒนาปรับปรุงส่ งเสริมความรู้และ
เทคนิ ค การเพาะเลี้ย ง การพัฒ นาสายพัน ธุ์ และการพัฒ นาระบบ
การตลาดในด้านกิจกรรมทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ทัง้ นี้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการเพาะเลีย้ งและการตลาดปลาสวยงามญีป่ ่ นุ ให้สามารถเจาะ
ขยายตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากยิง่ ขึน้

อย่างยัง้ ยืนรวมถึงยังเป็ นการลดการนาเข้าปลาสวยงามญี่ป่ นุ เข้ามาใน
ประเทศไทยอีกทาง
9.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการวิจยั แนวทางการพัฒนาปลาสวยงามญี่ปุ่ นสาย
พันธุ์ไทย เพื่อขยายตลาดปลาสวยงามทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเพิม่ มูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย
10) กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณาอย่างยิง่
จาก ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ วิทยวิจนิ ที่กรุณาแนะน า
เสนอแนะ ตรวจ แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ด้ว ยความเอาใจใส่ ด้ว ยดี
ตัง้ แต่ตน้ จนสาเร็จเรียบร้อยและขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน
ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านที่
กรุณาให้ขอ้ มูลทีเ่ กิดประโยชน์ในการทาวิจยั ครัง้ นี้ขอขอบคุณทุกคนใน
ครอบครัว ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง คุณค่าและประโยชน์อนั พึง
มีจากการวิจยั ครัง้ นี้ ขอมอบแด่ผมู้ พี ระคุณและอุปการคุณ ทุกท่าน
11) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

9) ข้อเสนอแนะ
9.1) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ นี้
ปลาสวยญี่ป่ ุ นเป็ นปลาสวยงามที่ม ีค วามส าคัญ กับ การ
ส่งออกปลาสวยงามของไทย เพราะมีมูลค่าจากส่งออกสูงเป็ นอันดับ
ต้นๆของประเทศไทย ดังนัน้ หากมีภาครัฐ หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ผลิตและจาหน่ ายร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและสายพันธุ์ปลา
สวยงามญีป่ นุ่ ของไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดปลาสวยงามของโลก
ได้ ซึ่งจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิม่ เม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้คอื เพื่อประเมินหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
โดยประเมินทัง้ 4 ด้านโดยใช้กรอบแนวคิดการประเมิน CIPP Model ได้แก่
ด้านสภาวะแวดล้อมปั จจัยพืน้ ฐานกระบวนการผลผลิตและผลกระทบจากการ
นาผลการเรียนรูไ้ ปประยุกต์สาหรับสภาพการณ์อ่นื ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา
จาแนกเป็ น 2 กลุ่มกลุ่มผูใ้ ช้หลักสูตรคือคณาจารย์ และผู้บริหารจานวน7คน
นักศึกษา 51 คนและกลุ่มผูใ้ ช้ผลผลิตในสถานประกอบการ 29 คนเครื่องมือที่
ใช้คือแบบสอบถามสถิติท่ใี ช้ ศกึ ษา คือสถิติเ ชิง พรรณนาสรุปผลตามCIPP
พบว่านักศึกษาประเมินว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทีค่ ่าเฉลีย่ 4.24โดยใน
ด้านปั จจัยพื้นฐานมีระดับสูงสุดและตามลาดับดังนี้กระบวนการผลผลิตและ
ผลกระทบและสภาวะแวดล้อมคณาจารย์และผู้บริหารประเมินว่าหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 4.07ได้แก่ด้านปั จจัยพื้นฐานสภาวะ
แวดล้อมกระบวนการและด้า นผลผลิตและผลกระทบและกลุ่ มผู้ใช้ผลผลิต
หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูใ้ นระดับมากทีส่ ุดทีค่ ่าเฉลี่ย
4.52 ประกอบด้วยทักษะสังคมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทักษะทางปั ญญาและทักษะการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีตามลาดับ
คาสาคัญ:ประเมินหลักสูตร, โมเดลซิบบ์, หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
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1) บทนา
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ป่ ุน เป็ นหลักสูตรทีเ่ ริม่ สร้างขึน้ ใหม่และใช้มาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2556 เพื่อ
สร้างผลผลิตให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการโดยเฉพาะภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย-ญี่ป่ นุ ซึง่ ต้องการผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ
บัญชีรว่ มกับสามารถสื่อสารและเข้าใจกันทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ป่ ุน หลักสูตร
ได้จดั ทาขึน้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณ วุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่
17/2552 เรื่องหลักสูตรตัวอย่างปริญญาตรีด้านบัญชี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรอยู่
บนแนวทางการรับรองวุฒปิ ริญญาตรีทางการบัญชีตามมาตรฐานการศึกษา
บัญชีระหว่างประเทศ (International Education Standard 2 หรือ IES 2)
ในปี การศึกษา 2559 เป็ นปี ทบ่ี ณ
ั ฑิตบัญชีรนุ่ แรกสาเร็จการศึกษา
เป็ นผลผลิตแรกของหลักสูตรทีเ่ ริม่ ส่งออกไปยังผูใ้ ช้ในสถานประกอบการจริง
หลักสูตรบัญชีจงึ จาเป็ นต้องทราบถึงการดาเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า
สถานภาพการดาเนินการหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรใหม่พ .ศ. 2556)
มีความเหมาะสมเป็ นไปตามวัตถุประสงค์สามารถผลิตบัณฑิต ตรงกับความ
ต้องการของสังคมผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและองค์การทีก่ ากับควบคุมหลักสูตรทางวิชาชีพ
บัญ ชีม ากน้ อยเพีย งใดนัก ศึกษาเกิด ผลสัม ฤทธิ ์การเรียนรู้แ ละมีค วามรู้ใ น
เนื้อหาสาระตาม IES 2 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับประเทศ รวมทัง้
สามารถนาองค์ความรูแ้ ละผลทีเ่ รียนรูไ้ ปประยุกต์ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริง
ในสถานประกอบการจริงด้วยเอกสาร/โปรแกรมการบันทึกทางบัญชีจริงได้
อย่างมีประสิทธิผลพียงใดคณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการประเมินครบทัง้ 4 ด้าน ตาม
CIPP Model ซึ่งประกอบด้วย ด้านสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร (Context)
ปั จจัยนาเข้าหลักสูตร (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิตและผลกระทบ
(Product and Impact)
นอกจากนี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ .ศ. 2558
ได้ ร ะบุ ใ ห้ ทุ ก หลัก สู ต รต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง และพัฒ นาหลั ก สู ต รทุ ก 5 ปี
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการวิจยั ประเมินหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.
2556) เพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ข้อมูลจากประกาศของสภาวิชาชีพทีก่ าหนดให้หลักสูตรบัญชีในประเทศไทย
จะต้องดาเนิ นการเป็ นไปตามหลักสูต รมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(International Education Standard) ที่ก าหนดให้ห ลัก สู ต รบัญ ชี ต้ อ ง
เปลีย่ นแปลงการมุง่ เน้นไปทีผ่ ลลัพธ์การเรียนรูต้ งั ้ แต่ พ.ศ. 2560 ข้อมูลสาคัญ

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
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ต่างๆดังกล่าวจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2561) ให้สามารถผลิตบัณฑิตวิชาชีพบัญชีได้ตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
มีคุณสมบัตขิ องนักบัญชีในระดับสากลและมีศกั ยภาพในการใช้ผลการเรียนรู้
เพื่อปฏิบตั งิ านด้านต่างๆทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างเกิดผล

2)

แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรตามความ
คิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริหารประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของคณาจารย์
่
และผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 2 ส่วนของการประเมินตาม CIPP Model
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูม้ อบหมายงานและ
ติด ตามการปฏิบ ัติง านของนัก ศึก ษาในสถานประกอบการ
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ม้ อบหมายงานและ
ติดตามการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
ส่วนที่ 2 ส่ ว นของการประเมิน ความพึง พอใจใน
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ และการนาผลการ
เรียนรูไ้ ปประยุกต์สาหรับสภาพการณ์อ่นื
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การแจกแบบสอบถามให้กบั แต่ละกลุ่ม และนาข้อมูลทีร่ วบรวมได้ มาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)

2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อประเมินผลหลังการใช้หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (หลักสูตรใหม่พ.ศ.
2556) ของคณะบริหารธุร กิจสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุ นในด้า นสภาวะ
แวดล้อมด้านปั จจัยพืน้ ฐานด้านกระบวนการและด้านผลผลิตและผลกระทบ

3) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
3.1 ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
เป็ นไปตามความต้องการใช้บุคลากรวิชาชีพทางการบัญชีในปั จจุบนั
3.2 ทราบข้อมูลผลการเรียนรูข้ องบัณฑิตบัญชีทจ่ี าเป็ นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนา

4) วิ ธีการศึกษา
คณะผู้ วิจ ัย ได้ ใ ช้ รู ป แบบการประเมิน หลัก สู ต ร CIPP Model
ของสตัฟเฟิ ลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ซึ่งให้กรอบแนวคิดการประเมิน
และกระบวนการประเมิน เพื่อหาข้อ มูล และให้ข้อมู ล ส าหรับ การน าไปใช้
ตัดสินใจบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป รูปแบบจะแสดงให้เห็นภาพรวมทัง้ หมด
ของการประเมินหลักสูตรในเชิงระบบ ทัง้ ด้านการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context: C) การประเมินปั จจัยพื้นฐาน (Input: I) การประเมิน
กระบวนการ (Process: และการประเมินผลผลิต (Product: P) ซึ่งเป็ นการ
ประเมิน องค์ป ระกอบที่เ ป็ น ผลผลิต ของผลกระทบของการใช้ห ลัก สู ต รว่ า
เกิด ผลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของหลัก สู ต รหรือ ไม่ และเป็ น ข้อมู ล ส าหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้
4.1 ประชากร
การวิจยั ประเมินหลักสูตรครัง้ นี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากร ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับหลักสูตรและผลผลิต
ของหลักสูตร จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) นักศึกษา คณาจารย์ และผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย
• นักศึกษาซึ่งกาลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายปี การศึกษา 2559
จานวน 51 คนซึง่ ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็ นรายวิชา
บังคับ โดยปฏิบตั งิ านทีส่ ถานประกอบการเป็ นเวลา 4 เดือน
• คณาจารย์ประจาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต จานวน 5 คนและผูบ้ ริหาร
ประกอบด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต จานวน 2 คนรวม 7 คน
2) ผูใ้ ช้นกั ศึกษาในสถานประกอบการ
• ผูใ้ ช้นกั ศึกษาชัน้ ปี สุดท้ายในรายวิชาสหกิจศึกษาจานวน 29 คน

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

5) ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้ นาเสนอผลการศึกษาเป็ น
3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม คณาจารย์ แ ละผู้ บ ริห าร และกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ สรุ ป
สาระสาคัญของการศึกษาได้ตงั ต่อไปนี้
ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มนักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศหญิงร้อยละ 80.00 และเป็ นเพศชายร้อยละ 20.00 ซึง่ มีเกรดเฉลีย่ สะสม
เมื่อสาเร็จการศึกษาในช่วง 2.00-2.50 คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือมี
เกรดเฉลีย่ สูงกว่า 3.01-3.50 คิดเป็ นร้อยละ 27.50 จานวนทีเ่ กรดเฉลีย่ อยู่
ระหว่าง 2.51 – 3.00 ร้อยละ 22.50 และมีรอ้ ยละ 20 ทีเ่ กรดเฉลีย่ สูงกว่า 3.51

4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
การเก็ บ ข้อ มู ล ในการศึก ษาวิ จ ัย ประเมิน หลัก สู ต ร (Evaluation
Research) ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) จานวน 3 ชุด
เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของนักศึกษา
ส่วนที่ 2 ส่วนของการประเมินตาม CIPP Model
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาตาม CIPP Model
ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการประเมิ น
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
ด้านสภาวะแวดล้อม (C)
4.15
.48
มาก
ด้านปั จจัยพืน้ ฐาน (I)
4.33
.58
มาก
ด้านกระบวนการ(P)
4.25
.59
มาก
ด้านผลผลิตและผลกระทบ
4.19
.42
มาก
CIPP
4.24
.46
มาก
(P)

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลคณาจารย์ผตู้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลของคณาจารย์
จานวน
เพศ
ระยะเวลาทีส่ อน
วิชาทางบัญชี

เพศ
ระดับส่วนงาน
การบริหาร

ตารางที่ 2 แสดงผลรายการประเมินหลักสูตรรายด้านของนักศึกษา
ผลการประเมิ น
ด้านสภาวะแวดล้อม
สภาพ/ บริการสนับสนุน
โครงสร้าง วัตถุประสงค์
ด้านปั จจัยพืน้ ฐาน
นักศึกษา
คณาจารย์ / อ.ทีป่ รึกษา
เนื้อหารายวิชา
ด้านกระบวนการ
การบริหาร/จัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิตและผลกระทบ
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้
ใช้ผลในสภาพการณ์อ่นื

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

3.98
4.25

.48
.49

มาก
มาก

3.95
4.50
4.44

.80
.55
.58

มาก
มาก
มาก

4.20

.61

มาก

4.28

.55

มาก

4.20
4.13

.49
.61

มาก
มาก

3
2
0
0
5
5
0

ประสบการณ์
ทางานวิชาชีพ
วิชาชีพ
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผูบ้ ริหารผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลของผู้บริ หาร
จานวน

จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมตาม CIPP
Model พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่ อ หลัก สูตรในภาพรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากทีค่ ่าเฉลี่ย 4.24 โดยเห็นว่าด้านปั จจัยพื้นฐานมีความ
เหมาะสมมากทีส่ ุด โดยประเมินด้านกระบวนการว่า มีความเหมาะสมมาก ใน
ด้านผลผลิต นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูแ้ ละการนาไปใช้ประยุกต์
ในระดับ มาก แต่ ป ระเมิน ว่ า ด้ า นสภาวะแวดล้ อ มและการให้บ ริก ารของ
หน่วยงานบริการทีเ่ กีย่ วข้อง มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ุด

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ชาย
หญิง
1ปี – ต่ ากว่า 3ปี
3ปี – ต่ ากว่า 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
มี
ไม่ม ี

ชาย
หญิง
หลักสูตร
คณะ

2
0
1
1

ร้อยละ
60.00
40.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00

ร้อยละ
100.00
0.00
50.00
50.00

จากตาราง 3 และตาราง 4 แสดงข้อมูลของคณาจารย์และผูบ้ ริหาร
พบว่า กลุ่มคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต เป็ นเพศชายร้อยละ 60เป็ นเพศ
หญิงร้อยละ 40 คณาจารย์ทงั ้ หมดมีประสบการณ์ทางานวิชาชีพทางบัญชี และ
มีระยะเวลาทีส่ อนวิชาทางบัญชีมากกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 100 สาหรับกลุ่ม
ผูบ้ ริหารเป็ นเพศชายร้อยละ 100 และมีส่วนงานการบริหารในระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตรคิดเป็ นร้อยละ 50
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินของคณาจารย์และผูบ้ ริหารตาม CIPP Model
ส่วนเบี่ยงเบน
ผลการประเมิ น
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
มาตรฐาน
ด้านสภาวะแวดล้อม (C)
4.17
0.55
มาก
ด้านปั จจัยพืน้ ฐาน (I)
4.23
1.13
มาก
ด้านกระบวนการ (P)
4.06
0.51
มาก
ด้านผลผลิตและ
3.81
0.37
มาก
ผลกระทบ (P)
CIPP
4.07
0.71
มาก
จากตาราง 5 แสดงภาพรวมผลการประเมินหลักสูตรด้วย CIPP
Model คณาจารย์และผูบ้ ริหารมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่ค่ าเฉลี่ย 4.07 โดยด้านปั จจัย พื้น ฐานมีค วามเหมาะสมสูง สุด ที่
ค่า เฉลี่ย 4.23 และมีค วามเหมาะสมในด้า นต่อไปนี้ เ ป็ น ล าดับ ได้แ ก่ ด้า น
สภาวะแวดล้อม ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตและผลกระทบ ที่ค่าเฉลี่ย
4.17, 4.06 และ 3.81

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษาประเมินองค์ประกอบของแต่ละด้าน
และเห็นว่าในด้านปั จจัยพืน้ ฐาน (I) นัน้ คุณสมบัตดิ า้ นความพร้อมและ
ศักยภาพของผูส้ อนและอาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการ คุณสมบัตพิ น้ื ฐานของ
นักศึกษารายวิชาหรือเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก
ทีส่ ุด สาหรับโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์จดุ เน้นความเชีย่ วชาญและ
คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากทีค่ ่าเฉลีย่ 4.25
ส่วนในด้านกระบวนการ (P) ซึง่ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล นักศึกษาประเมินว่ามีความเหมาะสม
มาก สาหรับด้านผลผลิต (P) นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูแ้ ละการ
นาไปใช้ประยุกต์ในสภาพการณ์อ่นื ระดับมาก ในขณะทีด่ า้ นสภาวะแวดล้อม
นักศึกษาประเมินความเหมาะสมในระดับมากเป็ นลาดับท้ายสุด
โดยด้าน
สภาพแวดล้อมสถาบันและคณะและการบริการสนับสนุนของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องมีความเหมาะสมมากเป็ นลาดับสุดท้ายทีค่ า่ เฉลีย่ 3.98

ตารางที่ 6 แสดงรายการประเมินหลักสูตรรายด้านของคณาจารย์และผูบ้ ริหาร
ผลการประเมิ น
ด้านสภาวะแวดล้อม
สภาพ/ บริการสนับสนุน
โครงสร้าง วัตถุประสงค์
ด้านปั จจัยพืน้ ฐาน
นักศึกษา
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

4.14
4.20

0.50
0.48

มาก
มาก

4.00

0.98

มาก

คณาจารย์ / อ.ทีป่ รึกษา
เนื้อหารายวิชา
ด้านกระบวนการ
การบริหาร/จัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิตและผลกระทบ
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้
ใช้ผลในสภาพการณ์อ่นื

4.10
4.41

0.50
0.88

มาก
มาก

4.00
4.09

0.55
0.35

มาก
มาก

3.70
3.88

0.50
0.35

มาก
มาก

ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินของผูใ้ ช้นกั ศึกษาด้านผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
คุณธรรมและจริยธรรม
4.67
.48
มากทีส่ ุด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทักษะทางปั ญญา
4.26
.59
มาก
ทักษะทางสังคมความ
4.74
.45
มากทีส่ ุด
รับผิดชอบ ภาวะผูน้ า
ทักษะการสื่อสาร ภาษา
4.15
.82
มาก
และการใช้เทคโนโลยี
รวม
4.52
.51
มากทีส่ ุด

จากตาราง 6 พบว่า คณาจารย์และผูบ้ ริหารประเมินปั จจัยพื้นฐาน
(I) ด้านความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในระดับมากทีค่ ่าเฉลีย่ 4.41 ลาดับ
ถัด มาคือ ศัก ยภาพและความพร้อมของคณาจารย์แ ละที่ป รึก ษาวิช าการที่
ค่า เฉลี่ย 4.10 และคุ ณ สมบัติพ้ืน ฐานนัก ศึก ษาที่ร ะดับ 4.00 สาหรับ การ
ประเมินปั จจัยสภาวะแวดล้อม ) C) โครงสร้างหลักสูตรวัตถุประสงค์จุดเน้ น
ความเชีย่ วชาญและคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมากที่
ค่าเฉลีย่ 4.20 ถัดมาเป็ นด้านสภาพแวดล้อมสถาบันและคณะและการบริการ
สนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งมีค่ า เฉลี่ ย 4.14ส าหรับ ปั จ จัย ด้ า น
กระบวนการ )P) คณาจารย์และผูบ้ ริหารประเมินว่าการวัดและประเมินผลว่ามี
ความเหมาะสมมากทีค่ ่าเฉลีย่ 4.09 ลาดับถัดมา คือการบริหารหลักสูตรและ
การจัด การเรีย นรู้ท่ีค่ า เฉลี่ย 4.0 ส าหรับ ด้ า นผลผลิต และผลกระทบ 0 P)
คณาจารย์และผูบ้ ริหารประเมินว่านักศึกษาใช้ผลการเรียนรูไ้ ปประยุกต์สาหรับ
สภาพการณ์อ่นื ได้ระดับมากทีค่ ่าเฉลี่ย 3.88 และมีผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูม้ าก
ในระดับถัดไปด้วยค่าเฉลีย่ 3.70

จากตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผูม้ อบหมาย
งานและติดตามการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาในสถานประกอบการรายวิชาสห
กิจ ศึก ษาพึง พอใจผลผลิ ต ของหลัก สู ต รซึ่ ง เป็ น นั ก ศึก ษาชัน้ ปี สุ ด ท้ า ยใน
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางสังคม การทางานร่วมกับผู้อ่นื มีความ
รับ ผิด ชอบและภาวะผู้น าในระดับ มากที่สุ ด ที่ค่ า เฉลี่ย 4.74 และด้ า นอื่น
ตามลาดับ ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมาก
ที่ค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านทักษะทางปั ญญา ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และความพึงใจใน
ลาดับสุดท้ายคือ ทักษะการสื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยีในระดับมากที่
ค่าเฉลีย่ 4.15

5) สรุป
การวิจยั ประเมินหลักสูตร [1] ด้วยCIPP Model [2] สรุปผล
ประเมิน ความมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของหลัก สู ต รบัญ ชีบ ัณ ฑิต
(หลัก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.2556) ของทัง้ กลุ่ ม คณาจารย์ผู้บ ริห ารและกลุ่ ม
นักศึกษาอยู่ในระดับมากด้วยการประเมินภาพรวมทุกด้านตามกรอบแนวคิด
CIPP Model รวมทัง้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อผลผลิต ทัง้ ด้า น
ผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูแ้ ละความสามารถปรับประยุกต์ความรูใ้ นสภาพการณ์อน่ ื
จากสถานประกอบการในระดับมากเช่นกัน แสดงถึงประสิทธิผลของหลักสูตร
ทีส่ ามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หลักสูตร มีผลสัมฤทธิ ์
การเรียนรู้ ทัง้ ด้านความรูต้ ามมาตรฐานการศึกษาบัญชีระหว่างประเทศ: IES
2) [3] และผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา และ
จากการประเมินแต่ละด้าน นักศึกษาและคณาจารย์ประเมินว่า ปั จจัยพื้นฐาน
หรือ ปั จจัย น าเข้า (I) กลุ่ ม คณาจารย์ ผู้บ ริห ารและกลุ่ ม นัก ศึก ษามีก าร
ประเมินผลตรงกันว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด ในด้านปั จจัยพื้นฐาน
โดยเฉพาะด้ า นคณาจารย์ ซ่ึง จากการรบรวมและวิเ คราะห์ข้อ มู ล พบว่ า
อาจารย์ ข องหลัก สู ต รทุ ก คนมีป ระสบการณ์ ท ัง้ ด้ า นวิช าชีพ บัญ ชี และมี
ประสบการณ์ ด้านการสอน สาหรับ ด้านกระบวนการ (P) คณาจารย์และ
ผูบ้ ริหารประเมินว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับสภาวะแวดล้อม (C)
ส่วนประสิทธิผลด้านผลผลิตและผลกระทบ (P) ซึ่งเป็ นผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้
และการน าความรู้ไ ปประยุ ก ต์ ส าหรับ สภาพการณ์ อ่ ืน นั น้ คณาจารย์ แ ละ
ผูบ้ ริหารประเมินว่ามีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น สาหรับนักศึกษา
ประเมินว่าด้านกระบวนการมีประสิทธิภาพเป็ นลาดับ ทีส่ องส่วนประสิทธิผล
ด้านผลสัมฤทธิ ์การเรียนรูแ้ ละการนาความรูไ้ ปประยุกต์สาหรับสภาพการณ์อน่ ื
นัน้ อยู่ ใ นระดับ มากเป็ น ล าดับ ที่ส าม โดยที่ ด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม มีค วาม
เหมาะสมเป็ นลาดับสุดท้าย
สาหรับประสิทธิผลของหลักสูตรด้านผลผลิตซึง่ เป็ นผลสัมฤทธิ ์การ
เรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ละเนื้อหาความรูต้ ามมาตรฐานการศึกษา
ทางบัญ ชีระหว่ างประเทศ [3] รวมทัง้ ผลกระทบซึ่ง เป็ น การน าความรู้ไป
ประยุกต์สาหรับสภาพการณ์ อ่นื นัน้ มีค่าเฉลี่ยผลประเมินแตกต่างกันสูงสุด

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลของผูใ้ ช้นกั ศึกษาในสถานประกอบการ
ข้อมูลผู้ใช้นักศึกษาบัญชี

ตาแหน่ง
หน้าที่
งาน

ลักษณะ
ขอธุรกิจ

จานวน

ร้อยละ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี/ฝ่ ายตรวจสอบ

7

24.14

หัวหน้าหน่วยงานบัญชี
พนักงานบัญชี
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เจ้าของสานักงานบัญชี
อื่นๆ
สานักงานตรวจสอบบัญชี
สานักงานบัญชี
บริษทั เอกชนอื่น

10
6
1
4
1
14
5
10

34.48
20.69
3.45
13.79
3.45
48.28
17.24
34.48

จากตาราง 7 พบว่ า สถานประกอบการที่นั ก ศึก ษาเข้า ไป
ปฏิบตั งิ านทัง้ ภาคการศึกษา เป็ นสานักงานตรวจสอบบัญชี 14 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 48.28สานักงานบัญชี5 แห่ง ร้อยละ17.24 และเป็ นบริษัทเอกชนอื่น
ร้อยละ 34.48 โดยทีน่ ักศึกษาทุกคนปฏิบตั งิ านทางบัญชี และมีทป่ี รึกษาการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ อบหมายประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับฝ่ าย ระดับหน่ วยงานทาง
บัญ ชีแ ละเจ้า ของส านั ก งานบัญ ชี จ านวน 22 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 75.86
พนักงานบัญชีซ่งึ เป็ นที่ปรึกษาการปฏิบตั ิงาน จานวน 6 คน ร้อยละ 20.69
และผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.45
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ระหว่างคณาจารย์ผู้บริหารซึ่งเท่ากับ 3.81 กับนักศึกษาที่ระดับ 4.19 เป็ น
ข้อมูลสาคัญในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร [4]
สาหรับผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตและการใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน [5]นัน้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ทีส่ ุดที่ 4.52 ซึง่ เป็ นการประเมินเฉพาะด้านผลผลิตและผลกระทบ(P)จากการ
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์ทางธุรกิจจริงทีส่ ถานประกอบการจริงด้วยเอกสาร/
โปรแกรมการบันทึกบัญชีจริง ผูท้ ใ่ี ช้ผลผลิตนักศึกษาเกือบทัง้ หมดเป็ นบุคคล
ในวิชาชีพ และได้ประเมินความพึงพอใจในทักษะต่างๆตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ดิ ้านการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและการปฏิบตั งิ าน มีภาวะ
ผู้น าและสามารถท างานร่ ว มกับ ผู้อ่ ืน ได้ ดีเ ป็ น ล าดับ แรก การมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นลาดับถัดมา โดยมีทกั ษะทางปั ญญาเป็ น
ลาดับทีส่ ามและมีทกั ษะด้านภาษา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็ นลาดับ
สุดท้าย
อย่ างไรก็ดี จากผลการศึกษาในผลสัมฤทธิ ์การเรีย นรู้ด้า นการ
สื่อสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา พบว่า ด้านภาษาอังกฤษ
เป็ นประเด็นสาคัญของนักศึกษาของหลักสูตร ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต [6] และสาหรับภาษาญี่ป่ ุนซึ่ง แสดงความเป็ นเอกลักษณ์
ของสถาบัน ยังอยู่ในระดับทีไ่ ม่มปี ระสิทธิผลมากเพียงพอต่อการนามาใช้ ซึ่ง
ทัง้ นัก ศึก ษาคณาจารย์แ ละผู้บ ริหารมีค วามคิด เห็น ในลัก ษณะเดีย วกัน ว่ า
จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ม รายวิช า หรือ กิ จ กรรมเสริม หลัก สู ต รเพื่อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถด้านภาษา นอกจากนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ด้าน
ความรู้ตาม IES 2 โดยไม่ได้พิจารณาผลสัม ฤทธิ ์ด้านอื่นตามมาตรฐาน
การศึกษาทางบัญชีระหว่างประเทศ จึงเป็ นข้อมูลสาคัญจากการวิจยั ประเมิน
หลักสูตร[7] เพื่อกาหนดแนวทางการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

[5]

[6]

[7]

6) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
ควรทาการศึกษาประเมินหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร สาหรับ
หลักสู ตรที่ม ีการปรับ ปรุง เพื่อสามารถปรับ ปรุงพัฒนาระหว่า งการบริหาร
หลักสูตรในสภาพการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วในปั จจุบนั

7) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย– ญี่ป่ ุนทีได้สนับสนุ นทุน
การวิจยั ในครัง้ นี้ตลอดจนท่านอธิการบดีและท่านคณบดีท่ไี ด้การสนับสนุ น
ทุกๆด้านจนงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เป็ นอย่างดีจงึ ขอขอบพระคุณไว้ใน
โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของทุกหุน้ ทีม่ มี ลู ค่าตลาดสูงสุดตามทีม่ กี ารแบ่งเป็ น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
และได้ ใ ช้ก ราฟดัช นี ร าคาหลัก ทรัพ ย์ ใ นช่ ว งปี พ.ศ. 2550–2558 ก าหนด
จังหวะการลงทุนไว้ 4 สถานการณ์ คือ จุดที่ 1: การลงทุนที่ดชั นีราคา
หลักทรัพย์ 907.28 จุด เป็ นตัวแทนจุดสูงสุด , จุดที่ 2: การลงทุนทีด่ ชั นีราคา
หลักทรัพย์ 817.03 จุด เป็ นตัวแทนจุดพักตัวหลังจากลงจากจุดสูงสุด, จุดที่ 3:
การลงทุนทีด่ ชั นีราคาหลักทรัพย์เท่ากับ 431.5 จุด เป็ นตัวแทนจุดต่ าสุด และ
จุดที่ 4: การลงทุนทีด่ ชั นีราคาหลักทรัพย์เท่ากับ 717.07 จุด เป็ นตัวแทนจุดที่
เป็ นขาขึน้ และได้กาหนดจุดขายหุน้ ทีด่ ชั นีราคาหลักทรัพย์ 1587.01 จุด โดย
งานวิจยั นี้ได้ใช้ข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ในการจาลองการ
ลงทุนด้วยวิธถี วั เฉลีย่ ต้นทุน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ผลการวิจยั
พบว่า จุดที่ 1 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 14.87% ,ชาร์ปเรโชเฉลี่ย 1.46, จุดที่ 2
ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 15.21% ,ชาร์ปเรโชเฉลี่ย 1.50, จุดที่ 3 ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ย 12.87% ,ชาร์ปเรโชเฉลี่ย 1.37 และจุดที่ 4 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย
10.12% ,ชาร์ปเรโชเฉลีย่ 1.07
คาสาคัญ: การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน , อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
,ชาร์ป เรโช ,จังหวะการลงทุน

3

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) บทนา
ปี พ.ศ. 2518 ตลาดทุนไทยก่อตัง้ ขึน้ เพื่อให้บริษทั เข้ามาระดม
ทุน ทางตรงและมีการซื้อ ขายของนักลงทุน ที่สนใจในตลาดรองทาให้
หลักทรัพย์ (หุน้ ) มีการเปลีย่ นแปลงของราคา โดยพฤติกรรมการลงทุน
สามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มนักลงทุนมือใหม่ เข้าตลาดเมือ่
ตลาดร้อนแรง มักจะซื้อหุน้ ในช่วงทีด่ ชั นีหุน้ อยู่ในช่วงทีเ่ กือบสูงสุด (2)
กลุ่ มนักลงทุน ที่มปี ระสบการณ์ ร ะดับหนึ่ง เข้าซื้อ หุ้น เมื่อ พิจารณาว่า
ดัชนีรวมของหลักทรัพย์ลดต่าลงมาระดับหนึ่งและเริม่ พักตัวจนคล้ายกับ
ว่าตลาดได้ลงอย่างรุนแรง (3) กลุ่มนักลงทุนเน้นคุณค่า เป็ นกลุ่มทีเ่ ฝ้ า
รอให้ตลาดลงมาใกล้จุดต่าสุด มูลค่าหุน้ จะมีราคาถูกมาก นักลงทุนกลุ่ม
นี้จงึ มักเข้าลงทุนในช่วงทีต่ ลาดใกล้ถงึ จุดต่าสุด (4) กลุ่มนักลงทุนทีเ่ น้น
ปลอดภัย เป็ นกลุ่มที่เข้าลงทุน เมื่อ ทิศทางของเศรษฐกิจเริ่มคลี่คลาย
และเริม่ ปรับตัวเข้าสู่ขาขึน้ อีกครัง้ การลงทุนในแบบที่ 1 และ 2 มักเป็ น
ภาวะจายอม เนื่องจากกาหนดจังหวะการเข้าลงทุนผิดพลาด ส่วนแบบ
ที่ 3 และ 4 เป็ นการเลือกลงทุนเพื่อ สร้างโอกาสกาไรในอนาคต และ
ต่อมาได้มกี องทุนมาเพือ่ ช่วยให้ผทู้ ส่ี นใจการลงทุนระยะยาวในหุน้ ด้วย
การสร้า งวินัย ในการออมที่มปี ระสิทธิภ าพ แต่ ไ ม่มเี วลาติด ตามการ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยใช้การลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost
Average) คือ การสะสมการลงทุนด้วยจานวนเงินทีเ่ ท่าๆ กันในทุกๆ
งวด โดยไม่ส นใจราคาหุ้น ของกองทุน ที่นัก ลงทุ น เข้า ซื้อ ว่ าจะมีการ

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
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เปลี่ยนแปลงราคาขึน้ ๆ ลงๆ ในระยะสัน้ โดยขัน้ ตอนการลงทุนผ่าน
กองทุนด้วยวิธี DCA มีแนวคิดหลัก 3 ขัน้ ตอน คือ 1. วางแผนเงินออม
เพื่อการลงทุน โดยกาหนดเวลาและจานวนเงินที่จะใช้ในการลงทุน ใน
แต่ละงวด 2. พิจารณากองทุนว่ามีการลงทุนในหุน้ ใดบ้าง ผลงาน NAV
รวมเงินปั นผล พร้อมเงือ่ นไขต่างๆ ของกองทุน 3. เปิ ดบัญชีกบั กองทุน
ทีส่ นใจพร้อมตัดบัญชีอตั โนมัตติ ามระยะเวลาทีต่ ้องการ โดยการลงทุน
แบบ DCA ในกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เป็ น กองทุนที่
สามารถลงทุนในหุน้ สามัญ หุน้ บุุรมิ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้น (Warrant) รวมถึงหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมอื่น ๆ ตามสัดส่ว น
ของการลงทุนเป็ นไปตามเกณฑ์สานักงาน ก.ล.ต. โดยเฉลีย่ แล้วไม่น้อย
กว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม

ชัชศรัณย์ โชคเจริญพิษิฐ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิเกี
์ ยรติ. [5] การ
วิเคราะห์อ ัต ราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน ในหุ้น กลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริการธุรกิจสื่อและสิง่ พิมพ์โดยใช้ตวั แบบจาลองกาหนด
ราคา หุ้น ตามแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพ ย์ตามทฤษฎี
Capital Asset Pricing Model (CAPM) [6] ทีใ่ ช้ในการคานวณหา
อัต ราผลตอบแทนกลุ่ ม หลัก ทรัพ ย์ท่ีล งทุ น ด้ว ยการขจัด ความเสี่ย ง
เฉพาะตัว (Unsystematic Risk)กับระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการ
กระจายความเสีย่ ง ของแต่ละหลักทรัพย์ให้เหลือแต่ความเสีย่ งทีเ่ ป็ น
ความเสี่ย งของระบบ (Systematic Risk) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ ์เบต้า
(Beta) เป็ นตัวกาหนด พิจารณาผลตอบแทนจาก Rf+β(Rm-Rf) พบว่า
หุ้นในกลุ่มอุต สาหกรรมบริการธุรกิจสื่อและสิง่ พิมพ์ มีหุ้นที่มอี ัตรา
ผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงสูงกว่า อัตราผลตอบแทนของตลาดจานวน 4
หุน้ คือ TH, SMM, TBSP และ TKS ส่วนหุน้ SEED และ SPORT มี
อัตราผลตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงต่ากว่าอัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ศักดา สรรพปั ญญาวงศ์. [1] ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องลงทุนใน LTF
แบบ Dollar Cost Average ดีจริงหรือ? การศึกษากลยุทธ์การลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อหากลยุทธ์ท่เี หมาะสมที่สุด โดย
ศึกษาเปรีย บเทียบต้น ทุน เฉลี่ย และผลตอบแทนที่ไ ด้จากการลงทุน
ระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) ทีซ่ ้อื
หน่วยลงทุน ณ สิน้ ปี ด้วยการใช้ขอ้ มูลจานวน 31 กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใน
ปี พ.ศ. 2547-2549 ข้อ มูล มูล ค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้น เดือนของหน่ ว ย
ลงทุน LTF ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548-2554 พบว่าการลงทุนแบบ
DCA จะให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 3.5%ต่อการซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ณ สิ้น ปี โดยผลตอบแทนของการลงทุ น แบบ DCA
พิจารณาจาก ทฤษฎีมูลค่าของเงินตามเวลา. [2] มูลค่าของเงินใน
อนาคต (Future Value) จะมีค่ า น้ อ ยกว่า มูล ค่ าของเงิน ในปั จจุบนั
(Present Value) ที่จานวนเงินเท่ากัน จากค่าเสียโอกาสของเงินจาก
อัตราดอกเบีย้ ทีผ่ ่านระยะเวลา กรณีอตั ราดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าเงินใน
อนาคต FV=PV (1+I) ^n

ณัฐนิชา จันทโชติ เนตรนภา ดาวสื่อ ปฐมหทัย พรรณไวย. [7]
อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว 15 กองทุน ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2547-2557
พบว่า ผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวมีค่าสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาด
หุน้ ค่าความเสี่ยงซึ่งวัดจากส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกองทุน รวมทัง้
สองประเภทมีค่าต่ ากว่าค่าความเสี่ยงของตลาดหุ้นจากการวิเคราะห์
ด้วยมาตรวัดแบบ Sharpe, Treynor และ Jensen พบค่าดัชนี Sharpe
และTreynor แสดงค่าของกองทุนรวมทัง้ สองประเภทดีกว่าตลาดหุ้น
และกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ที่ใ ห้ค่ า ผลตอบแทนและผลการ
ดาเนินงานที่ดี ที่สุด คือ กองทุนเปิ ดอเบอร์ดนี สมาร์ทแคปปิ ตอลเพื่อ
การเลี้ย งชีพ (ABSC-RMF) ส่ ว นกองทุน รวมหุ้น ระยะยาวที่ใ ห้ค่ า
ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานที่ดที ่สี ุด คือ กองทุนเปิ ดอเบอร์ดนี
หุน้ ระยะยาว (ABLTF)

กวี ชูกจิ เกษม. [3] กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจ และการพังทลาย
ของตลาดหุน้ ในโลก มักเกิดขึน้ เป็ นรอบประมาณ 8 ถึง 10 ปี วัฏจักร
ตลาดทุน จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี 2550 -2551 ทาให้มนี ัก
ลงทุ น จ านวนมากมีการคาดการณ์ ว่ าอาจจะเกิด วิก ฤตเศรษฐกิจขึ้น
ในช่วงปี 2560 – 2561 ส่งผลให้มนี ักลงทุนจานวนหนึ่ง เริม่ ทยอยขาย
หุน้ ทากาไร และถือเงินสดมากขึน้ แต่วกิ ฤตก็ยงั ไม่เกิดขึน้ จึงได้นาเงิน
เข้าไปลงทุนใหม่อกี ครัง้ แต่ยงั มีความกังวลในเรือ่ งวิกฤตเศรษฐกิจ จึงมี
คาถามว่าในช่ว งสถานการณ์ ดงั กล่ าว ควรมีการลงทุนต่ อ เนื่อ ง หรือ
ควรขายหุ้น แล้ว ถือ เงิน สดรอจนเกิดวิก ฤตแล้ว เข้าลงทุน อีกครัง้ เมื่อ
วิกฤตเศรษฐกิจเริม่ คลีค่ ลาย ด้วยการใช้การกระจายการถือหุน้ ทฤษฎี
การเลือกถือทรัพย์สนิ ของ Markowitz. [4] การกระจายการลงทุนกลุ่ม
หลักทรัพย์จะช่วยลดความเสีย่ งได้โดยลงทุนเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ ให้ม ี
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ต่ากว่า +1 จากการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ทใ่ี ห้
อัตราผลตอบแทนทีค่ าดไว้ รวมกับค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานในระดับต่างๆ
โดยให้กลุ่มหลักทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพเหนือกว่ากลุ่มหลักทรัพย์อ่ื นๆ
คือ จากการเลือ กกลุ่ ม หลัก ทรัพ ย์ ท่ีเ รีย งตัว อยู่ บ น “เส้น โค้ง ที่ม ี
ประสิทธิภาพ” (Efficient Frontier)

สุ ทตั ตา เล้าอรุ ณ . [8] จานวนกองทุน รวมในกลุ่ ม หุ้น ที่
เหมาะสม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุ นแนวคิด
การลงทุนผ่านกองทุน และโครงการให้เงินทางานผ่านกองทุนรวมพบว่า
พัฒนาการของธุรกิจกองทุนรวมเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็ นสากล
มากขึน้ การกระจายการลงทุนในหุน้ จาเป็ นต้องลงทุนในหุน้ จานวนมาก
เพื่อ ให้ไ ด้ประโยชน์ สูงสุ ด การกระจายการลงทุน ในกองทุน รวมเป็ น
ทางเลือกหนึ่งสาหรับนักลงทุน มีขอ้ จากัดหลายประการ การกระจาย
การลงทุนในกองทุนรวม เมื่อ คานึงถึงต้นทุนส่วนเพิม่ โดยใช้ขอ้ มูล
อัตราผลตอบแทนรายเดือนของกองทุน รวมเปิ ดตราสารทุนที่ไม่รวม
LTF และ RMF ช่วงมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2553 รวม
เวลา 5 ปี พบว่าการลงทุนในกองทุนรวมสามารถลดความเสีย่ ง วัดด้วย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน และทาให้ Sharpe ratio
สูงขึน้ ทฤษฎี Sharpe Ratio. [9] พิจารณาผลตอบแทนของกองทุน หัก
ด้วย ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทไ่ี ม่มคี วามเสีย่ ง หารด้วยค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนการ
ลงทุน คือ ผลตอบแทนทีไ่ ด้ในส่วนทีส่ งู กว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทไ่ี ม่ม ี
ความเสีย่ ง (risk-free asset) เมือ่ นามาเทียบกับค่าความเสีย่ ง หรือค่า
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ความผันผวน หรือค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดย
กองทุนรวมทีเ่ หมาะสมคือ 3-4 กองทุน สร้างประโยชน์ส่วนเพิม่ ให้นัก
ลงทุ น มากกว่ า และนัก ลงทุ น ควรกระจายการลงทุ น ข้า มบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) เพราะการกระจายการลงทุนภายใน
บลจ. เดียวกันไม่สามารถลดความเสีย่ งได้ การลงทุนในกองทุนรวมทีม่ ี
Sharpe Ratio สูงสุดกองทุนเดียวถือว่าเพียงพอ ในขณะทีก่ ารกระจาย
การลงทุน ในกองทุน รวม นักลงทุน ควรกระจายไปยัง บลจ. อื่น เพื่อ
ประโยชน์จากการลงทุนตาม

พฤษภาคม 2554 3.กลุ่มธุรกิจการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) : SCB 4.กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : บริษทั วีนิไทย จากัด
(มหาชน) : VNT 5.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง : บริษทั ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน): SCC 6.กลุ่มทรัพยากร : บริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) : PTT 7.กลุ่มบริการ : บริษทั ซีพ ี ออลล์ จากัด
(มหาชน): CPALL 8. กลุ่มเทคโนโลยี : บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วสิ จากัด (มหาชน): ADVANC สาหรับ 8 หุน้ นี้ได้มกี ารตรวจสอบ
ระยะเวลาที่เข้าจดทะเบีย นบริษัทในตลาดหุ้น ครอบคลุ มช่ว งเวลาที่
ศึกษา ปี พ.ศ. 2550-2558 และ สามารถสรุปความสัมพันธ์ในรูปของค่า
R2 ได้ตามตารางที่ 1
3.1.2 การระบุจงั หวะเข้าซื้อ-ขายหุน้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2559) [1] ได้มกี ารสรุป
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
ทุกสิ้นเดือน ตัง้ แต่ปี 2518 – ปั จจุบนั เมือ่ พิจารณาใช้กราฟดัชนีราคา
หลักทรัพย์ในช่วงรอบปี 2550 – 2558 สามารถกาหนดจังหวะการ
ลงทุนไว้ 4 สถานการณ์

งานวิจยั นี้ ได้พจิ ารณาเปรียบเทียบผลตอบแทนตามงวดเวลา
จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด และความเสี่ยงของ
การลงทุน ด้ว ยการเลือกลงทุน ในหุ้น ที่มมี ูล ค่ ารวมสูงสุ ดของทุกกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมด้ว ยตนเองโดยวิธี DCA ในช่ว งปี 2550-2558 เพื่อ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลกับการคาดหวังผลตอบแทน ภายใต้แนวคิด
วัฎจักรตลาดทุนไทย
3) การดาเนิ นงานวิ จยั
3.1 ขันตอนการด
้
าเนิ นงาน
เพื่อทาการศึกษาว่า การเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นที่ม ี
มูลค่ารวมสูงสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในแต่ละจังหวะของการลงทุน
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 โดยมีขนั ้ ตอนการศึกษาดังนี้ คือ
3.1.1 การระบุหุน้ ที่ใช้ในการศึกษา แบบการเลือกตัวแทน
หลักทรัพย์ชนิดเจาะจงตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม Industry Index และ
อยู่ในกลุ่ม SET100 ทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลราคาหุน้ ทีเ่ ข้าซื้อและขาย
ชือ่ หุน้
เดือน/ปี
1.ADVANC
2. CPALL
3. CPF
4.MODERN
5. PTT
6. SCB
7. SCC
8. VNT
Set Index
รวม:เดือน

[10]

ตารางที่ 1 แสดงความสัม พัน ธ์ ข องดัช นี ร าคาหลัก ทรัพ ย์ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ ราคาของหุน้ ความสัมพันธ์ของ R2
ชือ่ ย่อหุน้
R2
1. ADVANC
2.CPALL
3. CPF
4. MODERN
5. PTT
6. SCB
7. SCC
8. VNT

0.81
0.54
0.62
0.89
0.46
0.94
0.93
0.39

จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 1
ต.ค.-50
88.5
11.2
5.15
4.05
336
78.5
256
7.8
907.28
89

จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 2
พ.ค.-51
93.5
10.3
4.76
4.13
336
90
210
8.2
817.03
82

จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 3
มี.ค.-52
80.5
12.2
3.38
2.88
234
54.5
99.5
3.9
431.5
73

จุ ด เ ข้ า
ซือ้ 4
ก.ย.-52
86.25
16.9
6
2.73
269
77
194
6.1
717.07
66

จุดขาย
ก.พ.-58
255
41.75
25.25
9.95
350
187
472
10.3
1587.01
-

3.1.2.1 กาหนดจุดเข้าซื้อ
ก. จุดเข้าซื้อที่ 1: จุดสูงสุดก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ท่ี
907.28 ของเดือน ตุลาคม 2550 ดังนัน้ จึงกาหนดให้วนั ทีล่ งทุนวันแรก
กาหนดให้เป็ น วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2550
ข. จุดเข้าซื้อที่ 2: จุดพักตัวหลังจากดัชนีได้ลงมาสักระยะหนึ่ง
ซึ่งระหว่างเดือน กุ มภาพันธ์ 2551 – พฤษภาคม 2551 ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) แกว่งตัว
ในช่วง 817.03 – 845.76 ดังนัน้ จึงกาหนดให้วนั ที่ลงทุน วัน แรก
กาหนดให้เป็ น วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2551
ค. จุดเข้าซื้อที่ 3: จุดต่าสุดของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET Index) อยู่ท่ี
431.5 ของเดือน มีนาคม 2552 ดังนัน้ จึงกาหนดให้วนั ทีล่ งทุนวันแรก
กาหนดให้เป็ น วันที่ 1 มีนาคม 2552
ง. จุดเข้าซื้อที่ 4: จุดเริม่ เข้าสู่ขาขึ้นชัดเจน เมื่อ ดัชนีราคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลงมาจุด

เพือ่ ให้การศึกษาครัง้ นี้ครอบคลุมพฤติกรรมของหุน้ ในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม จึงได้เลือกใช้หุ้นที่มมี ลู ค่าตลาดสูงสุดของดัชนีราคาราย
กลุ่มอุตสาหกรรม Industry Index ประกอบด้วยหุน้ 8 ตัว คือ 1.กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร : บริษทั เจิญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน): CPF 2.กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค : บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม
กรุ๊ป จากัด (มหาชน): MODERN ( หุน้ MODERN ทีม่ มี ลู ค่าตลาดเป็ น
อันดับสองของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแทน หุน้ KYE ทีไ่ ม่มสี ภาพ
คล่ อ ง ท าให้ไ ม่ ส ามารถท าการซื้อ -ขายติด ต่ อ กัน ตามระยะเวลาที่
ต้องการได้) มีการแตกพาร์ จาก พาร์ 10 บาท เป็ น 1 บาท ในวันที่ 13
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ต่าสุด ดัช นีกเ็ ริม่ ขึน้ ทีละเล็กน้อยต่อเนื่องจนเดือน สิงหาคม 2552 –
กันยายน 2552 อัตราการเพิม่ ของดัชนีเพิม่ ขึน้ ในช่วงก่อนหน้าอย่าง
ชัดเจน ซึง่ แสดงว่านักลงทุนเริม่ มีความเชือ่ มันและกลั
่
บเข้ามาลงทุนใหม่
อีกครัง้ โดยในขณะนัน้ ดัชนีอยู่ท่ี 653.25 ในเดือน สิงหาคม 2552 และ
717.07 ในเดือ น กัน ยายน ดังนัน้ จึงกาหนดให้ว นั ที่ล งทุน วัน แรก
กาหนดให้เป็ น วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552
3.1.2.2 กาหนดจุดขาย งานวิจ ยั นี้ได้กาหนดให้วนั ศุกร์ท่ี 27
กุมภาพัน ธ์ 2558 เป็ น จุดขาย เนื่องจากดัช นีราคาหลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) อยู่ท่ี 1587.01 และช่วงเวลา
ดังกล่ าว นักลงทุน มีค วามกังวลในเศรษฐกิจมาก โดยเฉพาะข่าวยุ ติ
QE. การขึน้ อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา และ ปั ญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน

ง. การคานวณอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่ากระแส
เงินสด (Money-Weighted Return : MWR) ใช้ฟังก์ชนั XIRR ของ
โปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล
จ. กาหนดให้ อัต ราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ย ง (Risk
Free Return : RF) เท่ากับ 2.56% ซึ่งเป็ นอัตราพันธบัตรออมทรัพย์
อายุ 7 ปี ทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉ. การคานวณความเสี่ยงของผลตอบแทนการลงทุน วัดจาก
ความผันผวน (Standard Deviation : SD) ของผลตอบแทนในช่วง
ระยะเวลาการลงทุน โดยใช้ฟังก์ชนั STEDV ของโปรแกรมไมโครซอร์ฟ
เอ็กเซล
ช. การคานวณผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการลงทุน (Holding
rate return) = (V1 – V0) / V0 โดยที่ V1 คือ มูลค่าพอร์ตปลายงวด , V0
คือ มูลค่าพอร์ตต้นงวด
ซ. การคานวณอัตราผลตอบแทนส่วนเพิม่
Sharpe Ratio = [MWR – RF] / SD
3.1.3.3 การวัดผลการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ ต้นทุน
ก. วัดอัตราผลตอบแทนตามงวดเวลาด้วย ค่าเฉลีย่ ถ่ว งน้ าหนัก
ด้วยมูลค่ากระแสเงินสด (Dollar-Weighted Return : DWR)
ข. วัด ความเสี่ ย งของการลงทุ น ด้ ว ยการหาค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD ) จาก อัตราผลตอบแทน 1 งวด
การลงทุน (Holding Period Return: HPR)
ค. วัด ผลตอบแทนหลัง ปรับ ค่ า ความเสี่ย ง เปรีย บเทีย บกับ
หน่วยความเสีย่ ง ด้วย Sharpe Ratio โดยกาหนดให้ อัตราผลตอบแทน
ทีป่ ราศจากความเสีย่ ง (Risk Free Return : RF) เท่ากับ 2.56% ซึ่ง
เป็ นอัตราพันธบัตรออมทรัพย์อายุ 7 ปี ที่ประกาศโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
3.2 ข้อมูลที่ ใช้ในการทาวิ จยั
การศึกษานี้ใช้ขอ้ มูลจากการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

รูปที1่ ราคาหุน้ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมกับดัชนีราคา 2550-2558
3.1.3 การจาลองการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ มูลค่า
3.1.3.1 ข้อกาหนดการจาลองการลงทุน
ก. วันเริม่ ต้นลงทุน วันแรก กาหนดไว้ 4 สถานการณ์
ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 3.1.2.1
ข. มูลค่าหุน้ เริม่ ต้น 1,000 บาท และเป้ าหมายการเติบโต
ของหุน้ ต้องการให้เติบโตเดือนละ 1,000 บาท
ค. การลงทุ น ในแต่ ล ะงวดลงทุน ในวัน ที่ 1 ของเดือ น
ยกเว้นตรงกับวันหยุด จะขยับไปลงทุนในวันทาการวันแรก โดยการซื้อขาย หุน้ ไม่มกี าหนดการลงทุนขัน้ ต่าการซื้อ-ขายหุน้ และการขายหุน้ จะ
พิจารณาราคาขายจากต้นทุนเฉลีย่
ง. การซื้อหุน้ กาหนดให้ซ้อื ในราคาเปิ ด และการขายหุน้ ใน
ราคาปิ ด โดยการซื้อ-ขาย ใช้ราคาจริงของหุน้ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
จ. การคานวณผลตอบแทน ไม่รวมเงินปั นผลของหุน้ และ
การคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุน้
ฉ. ใช้ Microsoft Excel เป็ น เครื่อ งมือในการจาลองการ
ลงทุนด้วยการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ ต้นทุน
3.1.3.2 การจาลองการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ ต้นทุน
การจาลองการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน มีการคานวณทีใ่ ช้ใน
การจาลองการลงทุนดังนี้
ก. การคานวณต้นทุนพอร์ตรวม= ต้นทุนพอร์ตต้นงวด +1,000
ข. การคานวณมูล ค่ าพอร์ต จริง = จานวนหน่ วยหุ้นสะสม x
ราคาเปิ ด
ค. การคานวณจานวนหน่ วยของหุ้น ที่ต้องลงทุน = มูลค่ าเงิน
ลงทุนแต่ละงวด / ราคาเปิ ด (โดยในทีน่ ้ีมลู ค่าเงินลงทุนแต่
ละงวด เท่ากับ 1,000 บาท)

4) ผลการดาเนิ นงานวิ จยั
จากการศึกษาการลงทุนแบบถัวเฉลีย่ ต้นทุน ของตัวแทนหุน้ ที่
มีมลู ค่าตลาดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมโดยทาการคัดเลือกตัวแทนแต่ละ
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การลงทุ น แบบถัว เฉลี่ย ต้ น ทุ น ในช่ ว งเวลา
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558 โดยผลของการศึกษาได้ครอบคลุม
ประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 อัตราผลตอบแทนตามงวดเวลา
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด
(Dollar-Weighted Return : DWR)
ชือ่ หุน้

1.ADVANC
2.CPALL
3.CPF
4.MODERN
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จุดเข้าซือ้ 1

จุดเข้าซือ้ 2

จุดเข้าซือ้ 3

จุดเข้าซือ้ 4

19.99%
15.29%
23.86%
19.03%

21.21%
13.50%
23.04%
20.26%

22.25%
7.88%
14.38%
21.12%

22.53%
3.91%
3.35%
19.85%

5.PTT
6.SCB
7.SCC
8.VNT
ค่าเฉลีย่
ชือ่ หุน้

ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด

5.48%
15.59%
16.11%
3.60%
14.87%

6.44%
16.50%
17.30%
3.46%
15.21%

6.00%
15.92%
15.24%
0.19%
12.87%

4.84%
14.67%
11.84%
0.00%
10.12%

จุดเข้าซือ้ 1

จุดเข้าซือ้ 2

จุดเข้าซือ้ 3

จุดเข้าซือ้ 4

23.86%
3.60%

23.04%
3.46%

22.25%
0.19%

22.53%
0.00%

ผันผวน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงไม่เกิน 10% ยกเว้น CPF จะมีความผัน
ผวนของผลตอบแทนอยู่ท่ี 10.56% การลงทุนในจุดเข้าซื้อ ที่ 1,2,3 ให้
อัตราผลตอบแทนต่าสุด 3.46% ซึง่ มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก การ
ลงทุนในจังหวะขาขึน้ ของตลาด (จุดเข้าซื้อที่ 4 ) มีโอกาสทีจ่ ะขาดทุน
ดังนัน้ การเข้าซื้อ ที่จุดต่ าสุ ดของดัช นีร าคาหุ้น ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยจะให้ผลตอบแทนดีทส่ี ุด
ความผันผวนของราคาหุ้น จะมีไม่มผี ลต่ออัตราผลตอบแทน
ของการลงทุนถัวเฉลีย่ ต้นทุน และความสัมพันธ์ของราคาหุน้ กับดัชนี
ราคาหลักทรัพ ย์ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถน ามา
คาดการณ์อตั ราผลตอบแทนของหุน้ ทีล่ งทุนได้

จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนตามตารางที่ 3 สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดงั นี้จุดเข้าซื้อทีด่ ที ส่ี ุด ควรเป็ นจุดเข้าซื้อที่ 2 คือ จุดพักตัว
หลังจากดัชนีได้ลงมาสักระยะหนึ่ง ซึง่ ระหว่างเดือน ก.พ. 51 – พ.ค. 51
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
แกว่งตัว ในช่วง 817.03 – 845.76 ค่าเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักด้วยมูลค่ า
กระแสเงินสด อยู่ท่ี 15.21% คือ เมื่อพอร์ตการลงทุนช่วงเริม่ ต้น
เสียหายจากราคาทีล่ ดต่าลงแต่มแี นวทางการลงทุนแบบ DCA จึงมีการ
ลงทุนเพิม่ จานวนหุน้ มากขึน้ เพือ่ ชดเชยมูลค่าพอร์ตทีล่ ดลงให้กลับไปสู่
มูลค่าพอร์ตตามเป้ าหมายรองลงมาคือ จุดเข้าซื้อที่ 1 จุดสูงสุดก่อนเกิด
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ค่าเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด อยู่
ที่ 14.87% จุดเข้าซื้อที่ 3 และ 4 ให้ผลตอบแทนทีล่ ดลง เนื่องจากการ
ปริมาณการสะสมหุน้ ในช่วงทีร่ าคาหุน้ ตกต่ามีปริมาณน้อย ทาให้โอกาส
สร้างกาไรจากการขายระหว่างทางมีน้อยลง

4.3 อัตราผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสี่ยง
ตารางที่ 5 แสดงผลตอบแทนหลังปรับค่ าความเสี่ย ง ด้วย Sharpe
Ratio
ชื่อหุน้

1.ADVANC
2.CPALL
3.CPF
4.MODERN
5.PTT
6.SCB
7.SCC
8.VNT
ค่าเฉลีย่
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด

4.2 ความเสี่ยงของการลงทุน
ตารางที่ 4 แสดงความเสี่ยงของแต่ละหุ้น ซึ่งแสดงผ่านค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
ชื่อหุน้

1.ADVANC
2.CPALL
3.CPF
4.MODERN
5.PTT
6.SCB
7.SCC
8.VNT
ค่าเฉลีย่
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด

จุดเข้าซือ้ 1 จุดเข้าซือ้ 2 จุดเข้าซือ้ 3 จุดเข้าซือ้ 4

6.69%
10.53%
10.15%
7.25%
9.21%
8.13%
8.95%
12.02%
9.12%
12.02%
6.69%

6.85%
10.72%
10.41%
7.54%
8.71%
7.83%
9.16%
12.37%
9.20%
12.37%
6.85%

6.94%
10.42%
9.99%
6.63%
7.42%
7.34%
8.41%
11.92%
8.63%
11.92%
6.63%

7.09%
10.56%
9.74%
6.66%
6.86%
7.44%
7.87%
9.42%
8.45%
11.42%
6.66%

จุดเข้าซือ้ 1

จุดเข้าซือ้ 2

จุดเข้าซือ้ 3

จุดเข้าซือ้ 4

2.60

2.72

2.84

2.82

1.21

1.02

0.51

0.13

2.10

1.97

1.18

0.08

2.27

2.35

2.80

2.60

0.32

0.45

0.46

0.33

1.60

1.78

1.82

1.63

1.51

1.61

1.51

1.18

0.09

0.07

-0.20

-0.22

1.46
2.60

1.50
2.72

1.37
2.84

1.07
2.82

0.09

0.07

-0.20

-0.22

จากตารางที่ 3 และ ตารางที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลีย่ ถ่วง
น้าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด กับ ผลตอบแทนหลังปรับค่าความเสีย่ ง
ด้วย Sharpe Ratio มีทศิ ทางเดียวกัน โดยถ้าพิจารณาหุน้ ADVANC
กับหุน้ CPF เพิม่ จากตารางที่ 4 แสดงความเสีย่ งของแต่ละหุน้ ซึง่ แสดง
ผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะพบว่า หุ้น ADVANC ที่มผี ลตอบแทน
เฉลีย่ สูงกว่ากับหุน้ CPF ในขณะทีม่ คี วามเสีย่ งของหุน้ ADVANC ต่า
กว่าหุน้ CPF ทาให้คาพูดที่กล่าวว่า “ความเสีย่ งสูง ผลตอบแทนสูง
(High Risk High Return) ” ไม่เป็ นความจริงในทุกกรณี
5) สรุป
การเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นที่มมี ูลค่ารวมสูงสุดของทุก
กลุ่มอุ ตสาหกรรม ในแต่ละจังหวะของการลงทุน ในช่วงปี 2550-2558
เป็ นการลงทุนทีเ่ น้นวินัยการลงทุนทีใ่ ช้ค่าเฉลีย่ ต้นทุนในการการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี ท่วี จิ ยั พบว่า ถ้านักลงทุนทาการลงทุนแบบถัว
เฉลี่ย ต้ น ทุ น ตัง้ แต่ ก่ อ นเกิด วิก ฤตแฮมเบอร์ และก่ อ นที่ ด ัช นี ร าคา
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงจนถึงจุดต่ าสุดและ

จากตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 พบว่าจุดเข้าซื้อที่ 4 ทาให้เงินสด
ทีไ่ ด้จากการขายหลักทรัพย์ระหว่างการลงทุนลดลง ส่งผลให้มอี ตั รา
ผลตอบแทนติดลบจากการเข้าซื้อในแต่ละจังหวะ โดยให้ผลตอบแทน
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ขาย เดือน ก.พ. 2558 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วย
มูลค่ากระแสเงินสด และ ตารางที่ 4 แสดงความเสีย่ งของแต่ละหุน้ ซึ่ง
แสดงผ่ านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นักลงทุน จะได้ผ ลตอบแทนสูงสุ ด
23.86% SD 12.02% จากจุดเข้าซื้อที่ 1 แต่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด 15.21%
SD 12.37% จากจุดเข้าซื้อที่ 2 ซึ่งเหตุผลหลักจากการลงทุน แบบ
DCA ทีม่ กี ารเลือกหุน้ ตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมทาให้ผลตอบแทนเฉลีย่
สูง คือ เมือ่ พอร์ตการลงทุนช่วงเริม่ ต้นเสียหายจากราคาทีล่ ดต่าลง แต่
ได้มกี ารลงทุนตลอดช่วงระยะเวลาจานวนหุน้ ทีม่ ตี ้นทุนแตกต่างกันทา
ให้ช ดเชยมูล ค่าพอร์ต ที่ล ดลงให้กลับไปสู่มูล ค่ าพอร์ต ตามเป้ าหมาย
ขณะเดียวกัน ถ้านักลงทุนมีวนิ ัยและรอจนดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด
หุน้ ลงถึงจุดต่าสุด แล้วจึงเข้าลงทุน ด้วยวิธี DCA จังหวะการเข้าลงทุน
ดังกล่าวกลับให้ผลตอบแทนอยู่ในช่วงเฉลีย่ 10.12% SD 11.42% และ
ในบางหุน้ ก็อาจขาดทุนได้ จากปริมาณการสะสมหุ้นในช่วงทีร่ าคาหุ้น
ตกต่ า มีป ริม าณน้ อ ย ท าให้โ อกาสสร้า งก าไรจากการขายมีน้ อ ยลง
(กองทุน รวมตราสารทุน ที่มหี ุน้ ดังกล่าวและลงทุนแบบ DCA ในช่วง
เวลาเดียวกันจะให้ผลตอบแทนเฉลีย่ 10.1%) จากตารางที่ 3 และตาราง
ที่ 5 แสดงผลตอบแทนพบว่าหุน้ ADVANC ทีม่ ผี ลตอบแทนสูงขณะทีม่ ี
ความเสีย่ งต่าเมือ่ เทียบกับหุน้ CPF จากตารางที่ 4
สาหรับจุดอ่อนของวิธถี วั เฉลีย่ ต้นทุน คือ การเลือกหุน้ ทีต่ ้องมี
พืน้ ฐานและเป็ นตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาดหุน้ ทีม่ ี
การกระจายแตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วงเกิดวิกฤต หรือ ช่วงที่นักลงทุน
เริม่ ต้นการลงทุนอาจจะมีความวิตกกังวลต่อการลงทุนอย่างมาก
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มขี อ้ จากัดหลายประการ คือ การไม่
นาเงินปั นผลมาใช้ในการศึกษา การเลือกหุน้ ทีม่ มี ลู ค่าตลาดมากสุดใน
ดัชนีอุตสาหกรรม ซึ่งบริษทั เหล่านี้ ส่วนหนึ่งเป็ นผู้นาตลาด จึงมีความ
แข็งแรงสามารถทนทานวิกฤตเศรษฐกิจได้ ซึ่งหากเป็ น หุน้ ทีม่ คี ุณภาพ
ด้อยลงมา ผลลัพธ์อาจจะออกมาเป็ นแบบอื่นได้
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิน ผลการจัด การสอนด้ ว ย
ภาษาอังกฤษในวิชาของสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) คณะ
บริห ารธุ ร กิ จ สถาบัน เทคโนโลยี ไทย-ญี่ ป่ ุ น ใช้ ข้อ มู ล จากผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระหว่างปี 2555 จนถึง
2558 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและการประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาสาขา IB. มีความสามารถและมีพฒ
ั นาการด้าน
ภาษาอังกฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความพึง พอใจต่ อการสอนด้ว ยภาษาอัง กฤษ ได้แก่ ชัน้ ปี นัก ศึกษา ขนาด
ห้องเรียน เพศและวิธกี ารสอนของผู้สอน นักศึกษา IB. ส่วนใหญ่ มคี วาม
คิด เห็น ว่ า ควรสอนด้ ว ยภาษาอัง กฤษให้ เ พิ่ ม มากขึ้น ส าหรับ สาขาอื่น ๆ
นอกจากนัน้ จากการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า การสอนด้วยภาษาอังกฤษควร
ปรับปรุงในเรื่อง จานวนวิชาทีส่ อนด้วยภาษาอังกฤษควรเป็ น 1-3 วิชาต่อภาค
การศึกษา ควรใช้หอ้ งเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 30 คน วิธกี ารสอนทีเ่ น้นหลักการ
สื่อสารมากกว่าหลักไวยากรณ์ ปริมาณงานไม่มากเกินไปในแต่ละวิชา ควรมี
ความหลากหลายของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชัน้ เรียน ควร
มีการจูงใจและความสนุกสนานในการสอนเพิม่ มากขึน้
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1) บทนา
ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษถือว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญ เห็นได้จาก
วิชาภาษาอังกฤษทีม่ กี ารเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
แต่จากทีผ่ ่านมาพบว่าผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกย็ งั คงมี
ปั ญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น จากรายงานความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ ่ นุ ทีส่ าเร็จการศึกษาในปี การศึกษา
2556 [1] สารวจจากนายจ้างของบัณฑิตทุกสาขาที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 136 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 23.73 ของผูท้ ส่ี าเร็จการศึกษา พบว่า
คะแนนความพึงพอใจต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมีค่าต่ า
กว่าค่าเฉลีย่ อย่างมาก
นอกจากนั น้ จากรายงานการประเมิน ความพึง พอใจของ
นักศึกษาปี สุดท้ายต่อหลักสูตร [2] พบว่า นักศึกษาปี สุดท้ายมีความพึง
พอใจต่ อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมีค่าต่ าที่สุดในทุกด้าน
ของการประเมิน ดังนัน้ การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
จึงเป็ นภารกิจที่ส าคัญและเร่งด่วนประการหนึ่งของการจัดการศึกษา
ของ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญีป่ ่ นุ
ปั จจุบนั การสอนในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB.)
คณะบริหารธุร กิจ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ป่ ุน ได้จดั ให้ม กี ารสอน
ด้ว ยภาษาอัง กฤษในวิช าสาขาบางวิช า เนื่ อ งจากคาดว่ า การท าให้
ผู้เ รีย นมีโ อกาสได้ใ ช้ ภ าษาอัง กฤษเพิ่ม มากขึ้น โดยเป็ นไปอย่ า ง
ธรรมชาติซง่ึ จะทาให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิม่
มากขึ้น ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงขอเสนอการวิจยั ฉบับนี้ เพื่อ ประเมิน ผลการ
ด าเนิ น งานและศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการจัด การสอนด้ ว ย
ภาษาอัง กฤษในวิช าสาขา ซึ่ง จะเป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการยกระดับ
คุณภาพด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตในคณะบริหารธุรกิจให้เพิม่ มาก
ขึน้ ต่อไป

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.

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
“กรอบมาตรฐานการประเมิน ความสามารถทางภาษา จาก
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป” [3] หรือ CEFR (Common European
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Framework of Reference for Languages) ได้อธิบายว่า CEFR คือ
แนวทางในการพัฒ นาหลัก สู ต รภาษาอัง กฤษ ส าหรับ สมาชิก ของ
สหภาพยุโรป ซึ่งเหมาะกับผู้ทใ่ี ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ อง พบว่า
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนจะแปรผันตาม
จานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้ในการเรียน โดยแบ่งความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ออกเป็ น 6 ระดับ จากระดับเริม่ ต้น A1-Beginner ซึ่งไม่ได้กาหนดเวลา
เรียนเอาไว้ ระดับ A2-Elementary ใช้เวลาเรียน 180-200 ชัวโมง
่
B1Lower Intermediate เวลาเรีย น 350 – 400 ชัวโมง
่
B2-Upper
Intermediate เวลาเรีย น 500-600 ชัว่ โมงC1-Advanced เวลาเรีย น
700-800 ชัวโมง
่ จนถึงระดับความสามารถสูงมาก C2-Very Advanced
ซึ่ง ต้อ งใช้เ วลาเรีย น 1,000-1,200 ชัว่ โมง ซึ่ง เป็ น ระดับ ที่จ ะท าให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคีย งกับเจ้าของภาษา สามารถอ่ าน
บทความที่เ ป็ น ต้น ฉบับ ด้า นวรรณกรรมได้เ ข้า ใจและเลือ กใช้ภ าษา
สาหรับพูดและเขียนได้อ ย่างเหมาะสม ดังนัน้ การเพิม่ ชัวโมงเรี
่
ยน
ภาษาอัง กฤษจึง เป็ นแนวทางหนึ่ ง ในการเพิ่ม ความสามารถ ด้า น
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนได้โดยตรง
การเรีย นภาษาอัง กฤษของไทย เน้ น ความถู ก ต้ อ งอย่ า ง
สมบูรณ์แบบ เป็ นลักษณะวิชาการ (Academic English) มีเนื้อหาทีล่ กึ
และยากกว่าการใช้ในชีวติ จริง แต่ในสิงคโปร์เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู้ (English for learning) เน้นทักษะ 4 ด้าน คือ การ
สื่อ สาร การวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการทางานร่วมกับผู้อ่ืน
ดังนัน้ โดยทัวไปภาษาอั
่
งกฤษของคนสิงคโปร์จงึ สามารถใช้ได้ดกี ว่าคน
ไทย เพราะเป็ นภาษาอัง กฤษในโลกแห่ ง ความเป็ นจริง ที่ม ีค วาม
แตกต่างจากภาษาอังกฤษในโลกแห่งวิชาการ [4]
จากที่กล่าวมาพบว่า การเรียนภาษาอังกฤษที่มปี ระสิทธิผ ล
จะต้องดาเนินการโดยมีเวลาเรียนให้มากเพียงพอ ถ้ามีเวลามากขึน้ ก็จะ
ทาให้มคี วามสามารถเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย และ การเรียนอย่างเป็ น
ธรรมชาติโ ดยที่ไ ม่มคี วามจาเป็ น ที่จะต้องเน้น หลักไวยากรณ์ ให้มาก
เกินไป ควรเน้นการใช้งานเพือ่ การสือ่ สารให้เพิม่ มากขึน้ จะเป็ นแนวทาง
ทีม่ คี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้

วิช าการ และคะแนนสอบในชัน้ ปี 3 ของการสอบวัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษ นาข้อมูลมาจากสานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา
2. การศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ความพึงพอใจในการเรีย นของ
นักศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษาของระบบทะเบียน (reg.) ฝ่ ายวิชาการ
ศึกษาเฉพาะวิชาทีม่ กี ารสอนเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในผูส้ อน
คนเดียวกัน
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขา IB. ทีเ่ รียนด้วย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขา เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทีผ่ วู้ ิจยั ได้สร้าง
ขึ้น เอง โดยนากรอบแนวคิดมาจาก การสัมภาษณ์ อ าจารย์ผู้ส อนใน
สาขา IB. ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 4 ท่าน ร่วมกับแนวคิดเรื่อง
คุณภาพการศึกษา [5] จากนัน้ ได้น าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ค วาม
สอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5
ท่าน พบว่า ทุกข้อมีค่า IOC. ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 หลังจากที่ไ ด้
ปรับปรุงแบบสอบถามแล้ว ได้นาไปทดสอบ (Try-out) กับนักศึกษา 30
คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแอลฟ่
าของครอนบารค
์
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ทัง้ ฉบับมี ค่า Alpha = .8696
และแต่ละข้อมีค่ามากกว่า 0.8 จึงได้นาไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขา
IB. และวิเคราะห์ผลต่อไป
4. การศึ ก ษาแนวทาง การพั ฒ นาการจั ด การสอนด้ ว ย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขา โดยการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน หลังจาก
นัน้ นาข้อมูลจากการประชุม เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาการจัดการสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis)
5) ผลการวิ จยั
5.1 ผลการเปรียบเที ยบคะแนนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษา
สาขา IB กับสาขาอื่นๆ ในคณะบริ หารธุรกิ จ
กลุ่มตัวอย่างในการเปรียบเทียบคะแนนสอบ ได้แก่ นักศึกษา
กลุ่มสอบตรง ซึง่ แต่ละสาขามีจานวนนักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ของ
นัก ศึก ษาทัง้ หมด จึง สามารถน ามาใช้เ ป็ น ตัว แทนของประชากร มี
รายละเอียด ดังนี้

3) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาเปรีย บเทีย บความสามารถภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB.) กับสาขาอื่นๆ ใน
คณะบริหารธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB.) ทีเ่ รียนด้วยภาษาอังกฤษในวิชา
สาขา
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (IB.) ทีส่ อนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา
4. เพื่ อ น าเสนอแนวทางการพัฒ นาการจัด การสอนด้ ว ย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขา

ตาราง 1 ผลการจัดกลุ่มระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของการสอบ
เข้า จัดกลุ่มด้วย Scheffe ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สาขา
การจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ (IB.)
การจัดการอุตสาหกรรม (IM.)
การจัดการธุรกิจญี่ป่ นุ (BJ.)
การจัดการบัญชี (AC.)

4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. การศึก ษาเปรีย บเทีย บความสามารถภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาสาขา IB. กับสาขาอื่น ๆ ในคณะบริหารธุร กิจ โดยการ
เปรียบเทียบจากคะแนนสอบเข้าวิชาภาษาอังกฤษ นาข้อมูลมาจากฝ่ าย

จานวน
(คน)
119
63
161
35

คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
การสอบเข้า
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
40.89
32.63
40.14
38.46

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษ นักศึกษา
สาขา IM แตกต่างจากสาขาอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
โดยมีคะแนนสอบเข้าน้อยทีส่ ุด (32.63) ส่วนสาขาอื่นๆ มีคะแนนสอบ
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เข้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่านักศึกษาสาขา IB
(40.89) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในขณะเริม่ ต้นเข้าศึกษาสูง
กว่าสาขา IM (32.63) แต่มคี วามสามารถอยู่ในระดับเดียวกับนักศึกษา
สาขา BJ. (40.14) และ AC. (38.46)
เมื่อ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม เดิ ม เรี ย นถึ ง ชัน้ ปี 3 ได้ เ ข้ า ส อบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอีกครัง้ หนึ่ง ทีจ่ ดั โดยสานักวิชาพื้นฐาน
และภาษา ได้ผลคะแนนสอบตามตาราง 2 ดังนี้

ตาราง 3 ผลการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
ปั จจัย
2555
2556
ปี การ
ศึกษา
2557
2558
1
ภาคเรียน
2
1
2
ชัน้ ปี ของ
นักศึกษา
3
4
เล็ก =<
30
ขนาด
กลาง
ห้องเรียน 31-60
ใหญ่ >
60
ไทย
ภาษาทีใ่ ช้
สอน
อังกฤษ
ชาย
เพศของ
ผูส้ อน
หญิง
โท
วุฒขิ อง
ผูส้ อน
เอก
A
B
C
ผูส้ อน
D
E
F
G
ค่าเฉลีย่

ตาราง 2 ผลการจัดกลุ่มระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชัน้ ปี 3 จัดกลุ่มด้วย Scheffe ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สาขา
การจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ (IB)
การจัดการอุตสาหกรรม (IM)
การจัดการธุรกิจญี่ป่ นุ (BJ)
การจัดการบัญชี (AC)

จานวน
(คน)

คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
การสอบปี 3
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

119
63
161
35

68.82
56.02
63.48
64.14

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนสอบแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ ม คะแนนสอบน้ อ ยที่สุ ด ได้ แ ก่ นั ก ศึก ษาสาขา IM
(56.02)
2) กลุ่ ม คะแนนสอบปานกลาง ได้แ ก่ นักศึกษาสาขา BJ
(63.48) และ AC. (64.14)
3) กลุ่มคะแนนสอบสูงทีส่ ุด ได้แก่ นักศึกษาสาขา IB (68.82)

กลุ่ม
เรียน
18
29
29
23
61
38
30
8
10
51

ค่าเฉลี่ย
4.1550
4.2224
4.2507
4.0696
4.1523
4.2321
4.2200
4.4975
4.2360
4.1014

20

4.3295

62

4.1950

17

3.9665

45
54
67
32
47
53
26
33
8
18
6
5
3
99

4.1467
4.2131
4.0845
4.3891
4.2172
4.1519
4.3915
4.3294
3.6338
3.9344
4.3783
3.8440
3.8933

Sig.
(2-tailed)

ความ
หมาย

.282

ไม่
แตกต่าง

.281

ไม่
แตกต่าง

.021

แตกต่าง

.007

แตกต่าง

.385

ไม่
แตกต่าง

.000

แตกต่าง

.365

ไม่
แตกต่าง

.000

แตกต่าง

จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษาสาขา IB. มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกับนักศึกษาสาขา BJ. และ AC. ในขณะเข้า
เริม่ ต้นเข้าศึกษา จากตาราง 2 เมือ่ ศึกษาจนถึงชัน้ ปี 3 ผลการทดสอบ
ความสามารถด้า นภาษาอัง กฤษ พบว่ า นัก ศึก ษาสาขา IB. มี
ความสามารถสูงกว่าสาขาอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น
ว่านักศึกษาสาขา IB. มีพฒ
ั นาการและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สูงกว่าสาขาอื่นๆ ทัง้ นี้เนื่องจากนักศึกษาสาขา IB.เป็ นเพียงสาขาเดียว
ที่มกี ารสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา ส่ วนนักศึกษาสาขาอื่นจะ
สอนวิชาในสาขาด้วยภาษาไทย จึงทาให้นกั ศึกษาสาขา IB. มีเวลาเรียน
ด้วยภาษาอังกฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ
จากข้อมูล ตาราง 1 และ 2 สามารถสรุปได้ว่า วิธกี ารสอนด้วย
ภาษาอังกฤษในวิช าสาขา จะส่ ง ผลทาให้นักศึกษามีพ ฒ
ั นาการและ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากกว่านักศึกษาสาขาอื่น ๆ ที่
สอนด้วยภาษาไทยในวิชาสาขา

จากตาราง 3 พบว่า ปั จจัยที่มผี ลทาให้นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจต่อการสอน ประกอบด้วย ชัน้ ปี ของนักศึกษาโดยทีน่ ักศึกษาชัน้ ปี
2 มีความพึงพอใจสูงสุด ห้องเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั ศึกษาไม่เกิน 30 คน
ถ้า มีจ านวนนัก ศึก ษาเพิ่ม มากขึ้น ก็จ ะส่ งผลให้ค วามพึง พอใจลดลง
ผูส้ อนเพศหญิงทาให้นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าผูส้ อนเพศชาย
และวิธกี ารสอนของผูส้ อนทีแ่ ตกต่างกันทาให้นักศึกษามีความพึงพอใจ
ทีแ่ ตกต่างกัน

5.2 ปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการสอนของนักศึกษา
สาขา IB.
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจทีจ่ ดั ทาโดย
ฝ่ ายวิชาการ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขา IB. ในแต่ละวิชาเพือ่
วิเคราะห์หาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้

5.3 ความคิ ดเห็น ของนักศึ กษาสาขา IB. ต่ อการสอนด้ว ย
ภาษาอังกฤษในวิ ชาสาขา
จากแบบสอบถาม คาถามที่ 47 ถามว่า “สาขาอื่นๆ ควรเรียน
เป็ นภาษาอังกฤษหรือไม่” ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 184 คน ส่วนใหญ่
176 คน(95.6%) มีความคิดเห็นว่านักศึกษาในสาขาอื่นๆ ควรมีการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขาเช่นเดียวกับนักศึกษาสาขา IB.

577

4.1829

จากแบบสอบถามสามารถสรุป ได้ว่ า นักศึกษาสาขา IB. มี
ความต้ อ งการให้ ส าขาอื่ น ๆ เรี ย นวิ ช าสาขาด้ ว ยภาษาอั ง กฤษ
เช่นเดียวกับสาขา IB. หลังจากทีไ่ ด้พูดคุยกับนักศึกษา IB บางส่วน
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า เนื่ อ งจากเมื่อ นั ก ศึก ษาสาขา IB ได้ เ รีย น
ภาษาอัง กฤษมากกว่ า สาขาอื่น ๆ จึง ท าให้ม ีท ัศ นคติต่ อ การเรีย น
ภาษาอัง กฤษในทางที่เ ป็ นบวก เห็น ประโยชน์ ข องการเรีย นด้ว ย
ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม มากขึ้น จึ ง ต้ อ งการให้ ส าขาอื่ น ๆ เรี ย นด้ ว ย
ภาษาอังกฤษเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน

ข้อ
12

19

28

5.4 แนวทางการพัฒนาการสอนด้ว ยภาษาอังกฤษในวิ ชา
สาขา
จากการประชุมผู้เชี่ย วชาญ ผู้ว ิจยั ได้น าเสนอผลการส ารวจ
ความคิด เห็น ของนักศึกษาที่ผ่ านมาให้ผู้เชี่ย วชาญ 6 ท่านได้ท ราบ
หลังจากนัน้ ได้ข อความคิดเห็น ว่าควรที่จะปรับปรุงการสอนอย่ างไร
โดยเฉพาะคาถามทีไ่ ด้คะแนนประเมินจากนักศึกษาน้อยกว่า 4.00 ซึ่งมี
อยู่ 10 ข้อ ได้ผลดังนี้

คาถาม
มีการแจ้งคะแนน
ต่างๆ ของนักศึกษา
เป็ นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
ความยากของเนื้อหา
โดยทัวไปอยู
่
ใ่ นระดับ
ปานกลาง
มีแบบฝึกหัดหลาย
รูปแบบ

29

ให้นกั ศึกษาทา
กิจกรรมกลุม่ ร่วมกัน
เช่น รายงานกลุ่ม
กลุ่มติว

46

ควรจัดกลุม่ นักศึกษา
ตามระดับ
ความสามารถของ
ภาษาอังกฤษ

ตาราง 4 แนวทางการปรับปรุงการสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา
ข้อ
1

2

7

10

11

คาถาม
มีเอกสารการสอน
ทัง้ เนื้อหาและ
แบบฝึกหัดตัง้ แต่การ
เรียนครัง้ แรก
เนื้อหาบทเรียนในแต่
ละบทมีการจัดเรียง
อย่างต่อเนื่องกัน
ให้นกั ศึกษานาเสนอ
รายงานทีน่ กั ศึกษา
เป็ นผูจ้ ดั ทา

มีกจิ กรรมที่
หลากหลายในการ
เรียน เช่น การ
อภิปรายกลุม่
(Group discussion)
ถาม-ตอบ หนังสัน้
(Clip) บทบาทสมมติ
(Role play) เป็ นต้น
มีการทดสอบย่อย
(Quiz) บ่อยๆ

แนวทางการปรับปรุง
เอกสารการสอนและแบบฝึกหัดอาจจะไม่
จาเป็ นทีจ่ ะต้องพร้อมในครัง้ แรกก็ได้ แต่ควรมี
ให้ครบ
การสอนทีเ่ รียงกันไปทีละบท อาจจะไม่ใช่สงิ่ ที่
จาเป็ น อาจจะสลับบทเรียนก็ได้ แต่ตอ้ งเน้นให้
นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากกว่า
1.การนาเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ควรเน้นที่
ความถูกต้องในหลักไวยากรณ์มากนัก ให้
สื่อสารเข้าใจก็น่าจะเพียงพอ
2.บางครัง้ การนาเสนอรายงานก็มากเกินไป
บางวิชาต้องรายงานทุกสัปดาห์และนักศึกษา
ต้องเรียนหลายวิชาจึงรูส้ กึ ว่าอาจจะมากเกินไป
ดังนัน้ จึงควรคานึงถึงเรื่องปริมาณทีเ่ หมาะสม
1.ควรเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ไม่ใช่การทากิจกรรมเพียงบางคน
2.ต้องระวังอย่าให้มากเกินไปเพราะนักศึกษาจะ
รูส้ กึ เหนื่อยและเบื่อหน่ายได้

แนวทางการปรับปรุง
1.การแจ้งคะแนนควรทาทุกครัง้ และไม่เปิ ดชื่อ
นักศึกษา ให้ทราบผลเฉพาะบุคคล
2.ต้องแจ้งให้นกั ศึกษารูถ้ งึ ภาพรวม เช่น MAX.,
MIN., Mean, SD.
ข้อสอบส่วนใหญ่ควรมีความยากปานกลาง มี
ข้อสอบทีง่ ่ายและยากร่วมด้วย แต่ไม่ควรให้
มากกว่าอย่างละ 20%
1.นักศึกษาบางคนอาจจะไม่ชอบแบบฝึกหัด
บางอย่าง แต่กม็ คี วามจาเป็ นเพื่อฝึกให้
นักศึกษามีทกั ษะหลายอย่างซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นใน
การประกอบอาชีพ
2.งานกลุ่มนักศึกษา อาจารย์จะต้องเน้นให้
นักศึกษาทีม่ เี กรดน้อยเป็ นคนนาเสนอผลงาน
ของกลุ่ม
1.ทีผ่ า่ นมา นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนอ่อนมักไม่
สนใจเข้าร่วมการติว ควรมีการให้คะแนนพิเศษ
บ้าง อาจจะเป็ น 1-2 %
2.การจัดกลุ่มทารายงาน อาจารย์ผสู้ อนควร
เป็ นผูจ้ ดั กลุ่ม โดยทีแ่ ต่ละกลุ่มให้นกั ศึกษา
กระจายทัง้ คนเก่งและอ่อนอยู่ร่วมกัน
3.ควรมีวธิ กี ารให้คะแนนสมาชิกในกลุ่มไม่
เท่ากัน คนทีท่ างานมากควรจะได้มากกว่า เช่น
ให้นกั ศึกษาในกลุ่มให้คะแนนกันเองบางส่วน
หรือ ใช้การสุ่มคนทีจ่ ะต้องออกมานาเสนอ
รายงาน โดยไม่ให้รตู้ วั ก่อนว่าใครจะเป็ นผู้
นาเสนอ
เป็ นแนวคิดทีด่ แี ละมีการจัดทาเรื่องนี้ใน
สถาบันการศึกษาอื่นมาแล้ว ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ
แต่สาหรับ TNI.คงจะทาได้ยาก เพราะเป็ น
ห้องเรียนขนาดใหญ่ วิชาทัวไปก็
่ เปิ ดสอนเพียง
1- 2 กลุ่มเท่านัน้ จึงไม่สามารถแยกคนเก่งและ
ไม่เก่งออกจากกันได้

6) อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษการสอบเข้า
และการสอบชัน้ ปี 3 นักศึกษาสาขาต่างๆ พบว่า นักศึกษาสาขา IB. มี
ความสามารถและมีพ ฒ
ั นาการด้านภาษาอังกฤษสูงที่สุด เนื่องจากมี
การสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขาในทุกภาคการศึกษา ทาให้ม ี
เวลาเรียนภาษาอังกฤษมากกว่านักศึกษาสาขาอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) ทีพ่ บว่า ความสามารถภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนจะแปรผัน
ตามจานวนเวลาเรียนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ถ้ายิง่ มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษเพิม่
มากขึน้ ก็จะส่งผลให้ผเู้ รียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิม่ มาก
ขึน้ ตามไปด้วย
2. การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ ความพึง พอใจในการสอน
ประกอบด้วย ชัน้ ปี ข องนักศึกษา ขนาดห้องเรียน เพศและวิธกี ารการ
สอนของผูส้ อน แต่ละปั จจัยมีลกั ษณะและการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ตกต่างกัน
ดังนี้
2.1 ชัน้ ปี ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาชัน้ ปี 2 มีความพึงพอใจ
สูงสุดและชัน้ ปี 4 มีความพึงพอใจต่าสุด เมือ่ ศึกษาในรายละเอียดพบว่า
นักศึกษาชัน้ ปี 2 มีกลุ่มเรียน 8 กลุ่มเรียน นักศึกษาชัน้ ปี 4 มี 51 กลุ่ม

1.ควรมีการบอกให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการ
ทดสอบย่อยทุกครัง้
2.การทดสอบย่อยไม่ควรให้ยากเกินไป ควร
เน้นทีก่ ารทบทวนบทเรียน แต่อาจจะมีขอ้ ยาก
บ้าง 1-2 ข้อ จาก 10 ข้อ
3.ไม่ควรมีการทดสอบทุกสัปดาห์เพราะมาก
เกินไป นักศึกษาจะเครียด
4.อาจจะไม่มกี ารเก็บคะแนนก็ได้แต่ควรเน้นให้
สนุกสนานร่วมด้วย
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2. การกาหนดมาตรฐานการสอน (Standard of Procedure:
SOP.) จากการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า มีปัจจัยหลายประการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนัน้ จึง ต้อ งควบคุ มปั จจัย ดังกล่ าวให้
สามารถดาเนิน การเพื่อ ให้เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิท ธิผ ลตามที่ต้อ งการ
ได้แ ก่ จ านวนวิช าที่ส อนด้ว ยภาษาอัง กฤษควรมี 1-3 วิช าต่ อ ภาค
การศึกษา ควรใช้หอ้ งเรียนขนาดเล็กนักศึกษาไม่เกิน 30 คนเพื่อทาให้
นัก ศึก ษามีส่ ว นร่ ว มในการสอนเพิ่ม มากขึ้น วิธีก ารสอนที่ ต้อ งเน้ น
หลักการสื่อ สารมากกว่าหลักไวยากรณ์ ความยากง่ายในระดับปาน
กลาง ปริมาณงานที่ไม่มากจนเกินไป ความหลากหลายของกิจกรรม
ภายในห้องเรียนและเพิม่ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา การติวสาหรับผูท้ ่ี
เรียนไม่ทนั การเพิม่ แรงจูงใจและความสนุกสนานในการสอน เป็ นต้น

เรียน แสดงให้เห็นว่าถ้ามีจานวนการเรียนด้วยภาษาอังกฤษมากเกินไป
อาจจะทาให้ความพึงพอใจของนักศึกษาลดลง เพราะการเรีย นด้ว ย
ภาษาอังกฤษเป็ นภาระที่หนักสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย
และไม่มคี วามคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษมาก่อน ดังนัน้ จึงไม่ควร
กาหนดให้มมี ากเกินไป จากการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้รบั คาแนะนาว่า
ควรสอนด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา 1-3 วิชาต่อภาคการศึกษา โดย
เริ่ ม จากน้ อ ยไปหามาก เช่ น นั ก ศึ ก ษาปี 1-2 ควรเรี ย นด้ ว ย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขา 1- 2 วิชา สาหรับนักศึกษาปี 3-4 ควรเรียน
ด้วยภาษาอังกฤษในวิชาสาขา 2-3 วิชา เป็ นต้น
2.2 ขนาดห้องเรียน พบว่า ห้องเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 30 คน จะ
ทาให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจสูงทีส่ ุด เมือ่ ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ขน้ึ จะ
ท าให้ค วามพึง พอใจของนัก ศึก ษาลดลงเพราะการมีส่ ว นร่ ว มของ
นักศึกษาต่อการเรียนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา (The Theory of Student Involvement) ทีว่ จิ ยั พบว่า “การมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา” เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้นกั ศึกษาสามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ [6] แนวคิดนี้สอดคล้องกับ จอห์น ดิวอี้ นักวิชาการด้าน
การศึกษาทีม่ ชี ่อื เสียงอีกท่านหนึ่ง ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “Learning by
doing” [7] หมายถึง การเรียนรูข้ องนักศึกษาจะเกิดขึน้ ได้กโ็ ดยการลง
มือกระทา ซึ่งเป็ นหลักการที่สาคัญที่ช่วยยืนยันต่อแนวคิดเรื่องการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาว่าเป็ นสิง่ สาคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้เพิม่ มากขึ้น ดังนัน้ จึงควร
จัดห้องเรียนขนาดเล็กสาหรับวิชาทีเ่ รียนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อทาให้
นักศึกษามีโอกาสมีส่วนร่วมในการเรียนเพิม่ มากขึน้
2.3 เพศของผูส้ อน พบว่า ผูส้ อนเพศหญิงทาให้นักศึกษามีความ
พึงพอใจมากกว่าเพศชาย เป็ นทีท่ ราบโดยทัวไปในสั
่
งคมไทยที่พบว่า
ลัก ษณะน้ า เสีย งหรือ การแสดงออกของเพศหญิง จะมีค วามนุ่ มนวล
มากกว่าเพศชาย ดังนัน้ อาจจะเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้นักศึกษามีความ
พึงพอใจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศมรัตน์ บุญยศ ทีว่ จิ ยั
พบว่า เสีย งบรรยายของเพศหญิงจะทาให้ผู้เรีย นมีค ะแนนการสอบ
มากกว่าเสียงบรรยายของเพศชาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [8]
2.4 วิธกี ารสอน พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อผูส้ อน
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพราะผูส้ อนแต่ละคนมีลกั ษณะและวิธกี าร
สอนทีแ่ ตกต่างกันนันเอง
่
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขา IB. พบว่า ส่วนใหญ่มคี วาม
คิดเห็นว่า นักศึกษาในสาขาอื่นๆ ควรมีการสอนด้วยภาษาอังกฤษใน
วิชาสาขาเช่นเดียวกัน แสดงว่าเมือ่ นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษมา
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เห็นประโยชน์ของการเรียนด้วยภาษาอังกฤษเพิม่
มากขึน้ จนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากกว่าสาขาอื่นๆ และมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ

8) ข้อเสนอในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
นัก ศึก ษากลุ่ ม ที่เ รีย นวิช าสาขาด้ว ยภาษาไทยและกลุ่ ม ที่เ รีย นด้ว ย
ภาษาอังกฤษ ในวิชาเดียวกัน
2. การศึก ษาเปรีย บเทีย บความสามารถด้า นวิช าการของ
นัก ศึก ษากลุ่ ม ที่เ รีย นวิช าสาขาด้ว ยภาษาไทยและกลุ่ ม ที่เ รีย นด้ว ย
ภาษาอังกฤษ ในวิชาเดียวกัน
9) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]

7) ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ควรกาหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องมีการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
ในวิช าสาขาเพิ่ม มากขึ้น จากการวิจ ัย ครัง้ นี้ พ บว่ า การสอนด้ว ย
ภาษาอังกฤษในวิชาสาขามีส่วนทาให้นักศึกษามีความสามารถและมี
พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้เรียน และนักศึกษาส่วน
ใหญ่ทไ่ี ด้เรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องจะมีทศั นคติดา้ นบวกต่อ การ
เรียนด้วยภาษาอังกฤษมากขึน้
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บทคัดย่อ
การพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลีย่ นผ่านไปสู่องค์การลีนต้องใช้เงิน
ลงทุนจานวนมาก หลักสูตรฝึ กอบรมโค้ชลีนภายในบนพื้นฐานสมรรถนะของ
บริ ษั ท ผลิ ต ฮาร์ ด ดิ ส ไดร์ ฟ ถู ก พั ฒ นาขึ้น จากการวิ จ ัย เชิง ปฏิ บ ั ติ ก าร ใน
สายการผลิตต้น แบบโดยอิง กระบวนการพัฒ นาหลักสู ต ร 5 ขัน้ ตอน ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของหลักสูตร 34 บทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ บนพื้นฐาน
มาตรฐานสมรรถนะโค้ชลีน 21 สมรรถนะมีความเหมาะสมในระดับมาก
เนื้อหามีความสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร และ
วัดระดับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนหลังการฝึ กอบรมด้วยข้อสอบปรนัยได้อย่างมี
นัย ส าคัญ (α) ที่ 0.05 หลัก สู ต รฝึ ก อบรมโค้ ช ลีน บนพื้น ฐานสมรรถนะ
สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาโค้ชลีนรุน่ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนบริษทั สู่วฒ
ั นธรรมองค์การแบบลีน
คาสาคัญ: หลักสูตรบนพื้นฐานสมรรถนะ, โค้ชลีน, การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ความสามารถในการแข่งขันขององค์การให้สูงขึน้ ธุรกิจมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับ ตัว เข้า กับ สถานการณ์ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว บริษั ท
กรณีศ ึกษาเป็ น องค์การขนาดใหญ่ ประกอบด้ว ยโรงงานผลิตหัว อ่ าน
โรงงานผลิต ส่ ว นประกอบชุดหัว อ่ าน และโรงงานผลิต ส่ ว นประกอบ
ฮาร์ดดิสไดร์ฟ มีสายการผลิตรวมกว่า 180 สาย ภายใต้รูปแบบการ
ผลิตหลัก 20 แบบ และมีจานวนพนักงานกว่า 12,000 คน ได้ประกาศ
วิสยั ทัศน์ในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์การไปสู่องค์การลีนทีป่ ระสบ
ความสาเร็จอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นภายในปี พ .ศ. 2561 และนาระบบการ
ผลิตแบบลีนเข้ามาใช้ตงั ้ แต่ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั กาหนดกลยุทธ์โดย
มุ่งเน้นทีก่ ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People Development) ให้
สามารถปฏิบ ัติง านในระบบการผลิต แบบลีน สายการผลิต ต้น แบบ
(Model line) และพนัก งานถู ก คัด เลือ ก ได้ร ับ การฝึ ก อบรมและ
คาแนะนาจากทีป่ รึกษาภายนอกซึ่งดาเนินการได้รุ่นละ 4 สายการผลิต
ต้นแบบและใช้ระยะเวลา 1 ปี ต่อรุ่น จนถึงปั จจุบนั บริษทั ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว 6 สายการผลิตหลัก ยังเหลือ 14 สายการผลิตทีร่ อการขยายผล
ด้ว ยข้อ จากัด ในด้านงบประมาณ ทาให้การดาเนิน งานล่ า ช้า ไปจาก
กาหนดการ จึงเป็ นทีม่ าของการวิจยั เพื่อ พัฒนาบุคลากรภายในให้เป็ น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ส ามารถฝึ กอบรมและฝึ กสอนงานให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ใน
สายการผลิต อื่น ๆ ทาหน้ าที่ข บั เคลื่อ นไปสู่อ งค์การลีน ภายใต้ค วาม
เชือ่ มันว่
่ าบุคลากรภายในเป็ นปั จจัยสาคัญทีเ่ ป็ นผูส้ ร้างวัฒนธรรมลีนใน
แบบฉบับของตัวเอง (Lean Journey) [3]
บทความวิจยั ฉบับนี้เป็ นผลที่เกิดจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาและกาหนดมาตรฐานสมรรถนะสาหรับ
โค้ชลีน 2) พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบนพื้นฐาน
สมรรถนะ และ 3) วัดประสิทธิผลของหลักสูตร 3 ด้าน ได้แก่ ความ
เหมาะสมของหลัก สูต ร ความสอดคล้อ งของหลัก สูต ร และด้านการ
เรีย นรู้ข องผู้เ รีย น หลัก สูต รที่ส ร้า งขึ้น ได้น าไปใช้พ ัฒ นาศัก ยภาพ
บุคลากรภายในองค์การให้สามารถเป็ นโค้ชในโรงงานแบบลีน

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 5step of training program development process. It found that the 34content 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

2) ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
2.1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบนพืน้ ฐานสมรรถนะ
การพัฒ นาหลัก สูต ร หมายถึง กระบวนการในการจัด ท า
หลักสูตร เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีจ่ ดั ทาขึน้ มาใหม่ หรือปรับปรุงจากหลักสูตร
เดิม [4-6] ดังรูปที่ 2 รายละเอียดมีดงั นี้

1) บทนา
ในปั จจุบนั สภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจขยายตัวลดลง [1-2] ธุรกิจต่างๆ ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่
รอด จากสถานการณ์ท่ที า้ ทายทาให้ผบู้ ริหารบริษทั ผลิตฮาร์ดดิสไดร์ฟ
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึง่ เป็ นกรณีศกึ ษาได้ตดั สินใจนาระบบการผลิตแบบ
ลีน มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิต เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพและขีด
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2.1.2) การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม
การออกแบบโปรแกรมการฝึ กอบรม (Training Program) เป็ น
ขัน้ ตอนการวางแผนการส าหรับการฝึ กอบรมให้ส อดคล้อ งกับความ
จาเป็ นในการฝึกอบรมและวิสยั ทัศน์ขององค์การ [13] ประกอบด้วยการ
ก าหนดหัว ข้ อ หลัก สู ต ร รายละเอี ย ดหลัก สู ต ร หรือ เนื้ อ หาสาระ
ระยะเวลาในการจัด อบรม รู ป แบบการฝึ ก อบรม สถานที่ รวมถึง
งบประมาณ เพื่อให้โปรแกรมการฝึ กอบรมสามารถใช้พฒ
ั นาสมรรถนะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [14]
2.1.3) การดาเนินการฝึกอบรม
การดาเนินการฝึกอบรม (Training implementation) หมายถึง
กระบวนการในการจัดการฝึ กอบรม [15] ได้แก่ การคัดเลือกหลักสูตร
สถาบันฝึ กอบรมและวิทยากร การติดต่อประสานงานระหว่างสถาบัน
ฝึ ก อบรมหรือ วิท ยากรและผู้เรีย น การจัด เตรีย มเอกสารการอบรม
สถานทีแ่ ละกาหนดการเวลา การเตรียมการประเมินการฝึ กอบรม การ
ติดตามผลหลังการฝึ กอบรม และอุปกรณ์อ่นื ๆ สาหรับการฝึ กอบรมที่
จาเป็ น [16]

รูปที่ 1: กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบนพืน้ ฐานสมรรถนะ

แหล่งทีม่ า : ธารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ,์ “Competency ภาคปฏิบตั ิ เขาทา
กันอย่างไร,” หน้า 129, 2553
2.1.1) การวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม
ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ความจาเป็ น ในการฝึ กอบรม (Training
Needs Analysis) เป็ นการกาหนดสมรรถนะทีค่ าดหวัง เพื่อใช้หาระดับ
และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นต้องฝึกอบรม [7-9]
สมรรถนะ(Competency) หมายถึง ภาพรวมของคุณสมบัติ
ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ ทัศ นคติ และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่มอี ยู่ในตัว
บุ ค ลากร และส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง าน [10-12]
โดยทัวไปสมรรถนะประกอบด้
่
วยองค์ประกอบหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง แนวคิดหรือหลักการ 2) ทักษะ (Skill)
หมายถึง ความช านาญ และ 3) คุณลักษณะ (Attributes) หมายถึง
ความคิดและลักษณะนิส ยั สมรรถนะที่น ามาประยุ กต์ใ ช้ในองค์การ
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท [7-8,12] ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถ
หลัก ที่ส นั บ สนุ น ให้ธุ ร กิจ ขององค์ ก ารประสบความส าเร็จ ได้ เป็ น
สมรรถนะทีอ่ งค์การต้องการให้พนักงานทุกคนมี
2. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
คือ ความสามารถที่ผบู้ งั คับบัญชาจาเป็ นต้องมี เพื่อช่วยให้บริหารคน
และงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สมรรถนะในงาน (Functional
Competency)
คื อ
ความสามารถเฉพาะด้านตามงานและหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบและประเภทของสมรรถนะ[7] ปรากฏดังตารางที่ 1

2.1.4) การประเมินประสิทธิภาพการฝึกอบรม
การประเมินประสิทธิภาพการฝึ กอบรม (Training Evaluation)
หมายถึง การเปรีย บเทีย บผลการฝึ ก อบรมเพื่อ วัด ระดับ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้
สามารถตอบสนองวัต ถุ ประสงค์และเป้ า หมายของการฝึ กอบรมใน
อนาคตได้ [17] โดยมีงานวิจยั ประยุกต์ใช้ 2 รูปแบบหลักดังนี้
 รูปแบบประเมินการฝึ กอบรมแบบซิปป์ (CIPP Evaluation)
[18-19] ดังรูปที่ 2

ตารางที่ 1 องค์ประกอบและสมรรถนะ
องค์ประกอบ
Knowledge
Managerial
Skill
Technical
Attributes

Core

ประเภท
Managerial

รูปที่ 2: รูปแบบประเมินการฝึกอบรมแบบซิปป์

Functional
∕

แหล่งทีม่ า : สมชาย กิจยรรยง; และอรจรย์ ณ ตะกัวทุ
่ ่ง, “เทคนิคการจัด
ฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ,” 2550 : 179-180;
อ้างอิงจาก Stufflebeam, 1971

∕
∕

∕
∕



แหล่งทีม่ า : อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ,์ “The Pocket Training Series:
Training Needs Analysis-Competency-Based,” หน้า 85, 2556
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รูปแบบประเมินการฝึกอบรมของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick)
4 ระดับ [17,20] ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 รูปแบบประเมินการฝึกอบรมของเคิรก์ แพทริค
ระดับ
1
2
3
4

วิธกี ารประเมินผล
การประเมินปฏิกริ ยิ าการตอบสนองของ
ผูเ้ รียน (Reaction and Satisfaction)
การประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
(Learning)
การประเมินพฤติกรรมของผูเ้ รียน
(Behavior)
การประเมินผลลัพธ์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร (Business Impact)

ละโครงสร้างหลัก ตามการหมุนของวงล้อการผลิตแบบลีน ปรากฏดังรูป
ที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

นามาใช้ (%)
100
50-70
25-35
10

แหล่งทีม่ า : อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ,์ “The Pocket Training Series : การ
ประเมินผลการฝึกอบรมบนพืน้ ฐาน Competency = Training
Evaluation : Competency-Based,” หน้า 155, 2556
รูปที่ 3: หลักการพืน้ ฐานของระบบผลิตแบบลีน

2.1.5) การหาคุณภาพของเครือ่ งมือวัดผล
คุ ณ ภาพของแบบทดสอบเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ ผ ลการประเมิน
หลักสูตรน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ [21] เครือ่ งมือวัดผลทีด่ คี วรมีคุณลักษณะด้าน
ต่างๆ ตามประเภทของเครื่องมือ แบบประเมิน หรือแบบทดสอบ [2123] งานวิจ ัย นี้ ไ ด้น าการประเมิน ความเที่ย งตรงตามเนื้อ หามาใช้
ตรวจสอบความครอบคลุ มของเนื้อหาภายในหลักสูต ร และครบตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีต้อ งการวัด ผล โดยใช้ว ิธีก ารค านวณค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) หรือ IOC [23-25]
มีสตู รคานวณดังนี้
IOC 

IOC
∑R
N

R
N

แหล่งทีม่ า : Womack J. Jones, D.; and Roots, D., “The Machine
that Change the World,” p. 70, 1990
1. การนิยามคุณค่า เพือ่ ทาความเข้าใจความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ลูกค้า แล้วจึงกาหนดคุณค่าของกระบวนการ
2. การวิเคราะห์การไหลของคุณค่าด้วยสายธารแห่งคุณค่า เพื่อ
หาคุณค่าของกระบวนผลิต
3. การไหล ถือ เป็ น หัว ใจส าคัญ ของการผลิต แบบลีน ทาให้
สายการผลิตเกิดการไหลอย่างต่อเนื่องและมีเวลานาทีส่ นั ้ ทีส่ ุด
4. การดึง เพือ่ สร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริมาณการ
ผลิตกับความต้องการขอลูกค้า
5. ความสมบูรณ์แบบ เป็ นการเพิม่ คุณค่าด้วยการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

(1)

= ค่าความสอดคล้องของหลักสูตร
= ผลรวมคะแนนรายข้อจากการประเมินทัง้ หมด
= จานวนผูท้ าการประเมิน

3) วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
3.1) ขัน้ ตอนการวิจยั
งานวิจยั ได้ถูกดาเนินการดังรูปที่ 4 โดยเริม่ ทบทวนวรรณกรรม
เกี่ย วกับการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม สมรรถนะ และระบบการผลิต
แบบลีน รวบรวมสมรรถนะด้านต่างๆ ของโค้ชลีน และนามาใช้ในการ
จัดสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์หาและกาหนดสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับโค้ชลีนภายในองค์การ แล้วนามาพัฒนาเป็ นหลักสูตร
ฝึกอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบนพื้นฐานสมรรถนะ ได้ทาการทดลอง
ใช้และปรับปรุงก่อนนาไปใช้จริง และวัดประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรม 3
ด้าน ได้แก่ 1. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ด้วยมาตราส่ว น
ประเมิน ค่ า 5 ระดับ 2. ประเมิน ความสอดคล้อ ง 3 ส่ ว น ด้ว ย IOC
ได้แก่ มาตรฐานสมรรถนะกับหัวข้อเนื้อหาหลักสูตร, หัวข้อเนื้อหากับ
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติก รรม และวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติก รรมกับ
แบบทดสอบ 3. ประเมิน ผลด้า นการเรีย นรู้ข องผู้เ รีย นก่ อ น-หลัง

บทความวิจยั ฉบับนี้บรู ณาการรูปแบบการประเมินการฝึกอบรม
แบบซิปป์ ทัง้ 4 ด้า น เข้ากับ รูป แบบประเมิน การฝึ กอบรมของเคิร์ก
แพทริค 2 ระดับแรก ได้แก่ การประเมินปฏิกริ ยิ าการตอบสนองของ
ผูเ้ รียน และการประเมินการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน มาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวัดประสิทธิผลของหลักสูตรในด้านความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับมาตรฐานสมรรถนะจากค่า IOC ที่
คานวณได้
2.2) ระบบการผลิตแบบลีน
ปรั ช ญาในการผลิ ต ที่ มุ่ ง เน้ น การลดความสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิตให้สนั ้ ที่สุด และส่งมอบคุณค่า
ของสินค้าให้แก่ลกู ค้าตามทีล่ กู ค้าต้องการ หลักการพื้นฐานตามแนวคิด
การผลิตแบบลีน 5 ประการ [26] ทีเ่ น้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในแต่
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ฝึ กอบรม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ด้วยการทดสอบ
ค่าเฉลีย่ แบบ Paired t-test แล้วทาการสรุปผลและอภิปราย

3.3.3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
สัมมนากลุ่มเพื่อทดลองใช้หลักสูตรกับ หัวหน้าโค้ชลีน จานวน
5 คน และประเมินความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเนื้อหากับวัตถุประสงค์
และความสอดคล้อ งระหว่างวัต ถุประสงค์กบั แบบทดสอบ ด้ว ย IOC
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป
[22-23] ผลการทดลองใช้ให้ค่าความสอดคล้องรวมเฉลีย่ 0.9 และ 0.95
จาก 1.0 ตามลาดับ และปรับปรุงหลักสูตรตามคาแนะนา จึงนาหลักสูตร
ไปใช้จริงในขัน้ ตอนต่อไป
3.3.4) นาหลักสูตรมาใช้จริง
ฝึ กอบรมตามหลักสูตรกับโค้ชลีน 16 คน ประเมินผลด้านการ
เรียนรู้ของผู้เรียนก่อน-หลัง ฝึ กอบรม ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ หลัง-ก่อน ด้วยการทดสอบทางสถิติ
โดยใช้ Paired t-test และประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยแบบ
มาตราส่ ว นประเมิน ค่ า 5 ระดับ โดยใช้เ กณฑ์ส ัมบูร ณ์ ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ [22] ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
โดยผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการนาการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ สัมมนา
กลุ่ม แจกแบบประเมิน เก็บแบบประเมิน และรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
ทุกขัน้ ตอนการดาเนินงาน

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วิเคราะห์หาและกาหนดเป็ นมาตรฐานสมรรถนะสาหรับโค้ชลีน
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบนพืน้ ฐานสมรรถนะ
4. ทดลองใช้หลักสูตร (Try Out)
5. นาหลักสูตรมาใช้ฝึกอบรมจริง
6. ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึกอบรม
7. สรุปผล
รูปที่ 4: ขัน้ ตอนการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบนพืน้ ฐานสมรรถนะ

3.2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ทัง้ หมดเป็ นแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างในการสัมมนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์
หาและกาหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับโค้ชลีน และหาความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐานสมรรถนะกับหัวข้อเนื้อหาหลักสูตรฝึ กอบรม จานวน
6 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร 2 คน ทีป่ รึกษา 1 คน โค้ชลีน 3 คน
2. กลุ่มตัว อย่างในการทดลองใช้ห ลักสูต ร (Try out) เพื่อการ
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบนพืน้ ฐานสมรรถนะ
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึ้นและประเมินหลักสูตร โดยหัวหน้าทีมโค้ชลีน จานวน 5
คน
3. กลุ่มตัวอย่างในการฝึ กอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมโค้ชลีนภายใน
องค์ ก ารบนพื้น ฐานสมรรถนะ เพื่อ น าหลัก สู ต รไปใช้ฝึ ก อบรมกับ
กลุ่มเป้ าหมายของงานวิจยั และประเมินหลักสูตร จานวน 16 คน ซึง่ เป็ น
โค้ชลีนของบริษทั กรณีศกึ ษา

4) ผลการศึกษา
4.1) มาตรฐานสมรรถนะของโค้ชลีนภายในองค์การ
มาตรฐานสมรรถนะของโค้ชลีน ได้ถูกกาหนดขึน้ รวมทัง้ สิ้น 21
สมรรถนะ โดยแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มสมรรถนะ [27] ตามตารางที่ 1 ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก จานวน 3 สมรรถนะ 2. สมรรถนะด้านการจัดการ
จานวน 3 สมรรถนะ และ 3. สมรรถนะในงาน จานวน 15 สมรรถนะ ซึง่
แบ่งออกเป็ นสมรรถนะในงานด้านความรู้ 9 สมรรถนะ และสมรรถนะใน
งานด้านทักษะ 6 สมรรถนะ มีรายละเอียดดังรูปที่ 5
Core

Managerial

Functional
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

3.3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.3.1) กาหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับโค้ชลีน
สัมมนากลุ่มเพื่อ วิเคราะห์หาและกาหนดมาตรฐานสมรรถนะ
โค้ชลีนด้วยวิธกี ารระดมสมอง โดยให้แต่ละคนออกเสียงเลือกสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็ นจากรายการสมรรถนะ และใช้เกณฑ์เลือกสมรรถนะทีม่ คี วามถี่
มากกว่า 3 ขึน้ ไป
3.3.2) พัฒนาหลักสูตร
ประเมินความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานสมรรถนะกับหัวข้อ
เนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้หวั ข้อเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมทุกสมรรถนะ
ด้วย IOC โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องที่เหมาะสม ตัง้ แต่
0.5 ขึน้ ไป [22-23]

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

รูปที่ 5: มาตรฐานสมรรถนะของโค้ชลีน

4.2) การพัฒนาหลักสูตร
ได้กาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึ กอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบน
พืน้ ฐานสมรรถนะรวมทัง้ สิ้น 39 หัวข้อเนื้อหา ตามมาตรฐานสมรรถนะ
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ของโค้ช ลีน ทัง้ 21 สมรรถนะ และประเมิน ความสอดคล้อ งระหว่า ง
มาตรฐานสมรรถนะกับหัวข้อเนื้อหาหลักสูตรด้วย IOC ได้ค่าความ
สอดคล้อ งรวมเฉลี่ย 0.9 จาก 1.0 แสดงว่าหัวข้อหลักสูต รโดยรวมมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะมาก หัวข้อที่ได้ค่า IOC 1.0 มี
จานวน 26 หัวข้อ, 0.8 จานวน 6 หัวข้อ, 0.7 จานวน 6 หัวข้อ และ 0.5
จานวน 1 หัวข้อ
หัว ข้อ เนื้ อ หาที่ถู ก ประเมิน ได้ถู ก น ามาพัฒ นาเป็ น หลัก สูต ร
ฝึกอบรมโค้ชลีนภายในองค์การบนพืน้ ฐานสมรรถนะ ครอบคลุมเนื้อหา
ทัง้ สิ้น 38 หัว ข้อ (ไม่ร วมทัก ษะการใช้ภ าษอังกฤษ) ประกอบด้ว ย
โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาการฝึ กอบรม และรูปแบบการฝึ กอบรมที่
แนะนา โดยทาการกาหนดวัถตุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการจาก
การฝึ กอบรมจานวนทัง้ สิ้น 56 วัตถุประสงค์ และแบบทดสอบ 70 ข้อ
เพือ่ ประเมินประสิทธิผลด้านการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

คะแนน หลัง ฝึ ก อบรม (Post-Test) เท่ ากับ 63 และ 2.4 คะแนน
ตามลาดับ ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ทางสถิติดว้ ย Paired-t test โดยมี
สมมติฐานการทดสอบ H1: Post – Pre >0 ทีร่ ะดับนัยสาคัญ (α) 0.05
ได้ค่า P = 0.000 แสดงว่า ผลการเรีย นรู้หลังฝึ กอบรมมีค่า เฉลี่ย
มากกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนัยสาคัญ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หลัง การฝึ กอบรมน้ อ ยกว่า ก่อ นการฝึ ก อบรม แสดงให้เห็น ถึงระดับ
ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึ กอบรมอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากขึ้น หลัง
ฝึกอบรม ดังผลในรูปที่ 6

4.3) การทดลองใช้หลักสูตร
ทาการทดลองใช้หลักสูตรกับหัวหน้าโค้ชลีนจานวน 5 คน และ
ประเมินหลักสูตรทัง้ 3 ด้าน ได้ผลดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมหลักสูตร ได้ผลการประเมินค่าความเหมาะสม
รวมเฉลีย่ 4.0 จาก 5.0 แสดงว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมมาก และทุก
รายการประเมิน 10 ข้อ มีความเหมาะสมมากทุกข้อ
2. ความสอดคล้อ งระหว่ า งหัว ข้อ เนื้ อ หา (38 บทเรีย น) กับ
วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิง พฤติก รรม (56 ข้อ ) ได้ผ ลการประเมิน ค่ า ความ
สอดคล้อ งรวมเฉลี่ย 0.9 จาก 1.0 แสดงว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ ม ีค วาม
สอดคล้อ งกับหัว ข้อ เนื้อ หามาก โดยหัว ข้อ เนื้อ หากับวัต ถุ ป ระสงค์ม ี
ความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยมีค่า IOC 1.0 จานวน 47 ข้อ, 0.8
จานวน 2 ข้อ และ 0.6 จานวน 7 ข้อ
3. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (56 ข้อ)
กับแบบทดสอบ (70 ข้อ ) ได้ผ ลการประเมิน ค่ าความสอดคล้อ งรวม
เฉลี่ย 0.95 จาก 1.0 แสดงว่ า แบบทดสอบมีค วามสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์มาก และมีความสอดคล้องกันทุกข้อ โดยมีค่า IOC 1.0
จานวน 60 ข้อ, 0.8 จานวน 2 ข้อ และ 0.6 จานวน 8 ข้อ

รูปที่ 6: ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนหลัง -ก่อน

5) สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
ผลการวิ จ ัย ท าให้ ไ ด้ ม าตรฐานสมรรถนะของโค้ ช ลีน 21
สมรรถนะ และพัฒนาหลักสูตรรวมทัง้ สิ้น 34 บทเรียน ครอบคลุม 20
สมรรถนะ จากทัง้ หมด 21 สมรรถนะ ซึ่งไม่ไ ด้รวมสมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษและแนะน าให้ใ ช้ก ารฝึ ก อบรมจากสถาบัน สอนภาษา
โดยเฉพาะ จากผลการประเมินหลักสูตรแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีความ
เหมาะสมมาก หัว ข้อ เนื้ อ หามีค วามสอดคล้ อ งและครอบคลุ ม ทุ ก
สมรรถนะ รวมถึ ง แบบทดสอบที่ส อดคล้ อ งกับ วัถ ตุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมที่คาดหวัง จึงทาให้หลักสูตรสามารถนามาใช้ฝึกอบรมโค้ช
ลีน ได้จ ริง ซี่ง ผลจากการพัฒ นาหลัก สูต รนี้ ทาให้โ ค้ช ลีน ของบริษัท
กรณีศ ึกษาจานวน 16 คน สามารถนาหลักการลีนไปขยายผลต่อกับ
สายการผลิตหลักที่เหลืออีก 14 สายการผลิต ได้ภายในปี 2561 ตาม
เป้ าหมายทีบ่ ริษทั กรณีศกึ ษาได้กาหนด
การสร้า งหลัก สูต รการฝึ ก อบรมโค้ช ลีน ภายในองค์ก ารบน
พื้น ฐานสมรรถนะ สามารถดาเนิน การได้ 5 ขัน้ ตอน คือ 1. กาหนด
มาตรฐานสมรรถนะโค้ชลีน 2. พัฒนาหลักสูตร 3. ทดลองใช้หลักสูตร
4. ฝึ กอบรมหลักสูตร และ 5. ประเมินประสิทธิผลหลักสูตร การระดม
สมองทาให้มาตรฐานสมรรถนะโค้ชลีน ทัง้ 21 สมรรถนะได้ถูกกาหนด
ขึน้ และนาไปพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมทุกสมรรถนะ โดยมี
การประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรด้วย IOC และประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรซึง่ เป็ นไปตามรูปแบบประเมินการฝึ กอบรมแบบ
ซิปป์ ทัง้ 4 ด้าน (รูปที่ 2) ได้แก่ 1. ด้านบริบทโดยการประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตร 2. ด้านปั จจัยเบื้องโดยการประเมินหลักสูต ร
ช่วงทดลองใช้ 3. ด้านกระบวนการโดยการประเมินหลักสูตรช่วงการนา
หลักสูตรมาใช้จริง และ 4. ด้านผลผลิตโดยแบบทดสอบการเรียนของ
ผูเ้ รียน ในการประเมินผลด้านการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนก่อน-หลังฝึ กอบรม
สอดคล้องกับรูปแบบประเมินการฝึ กอบรมของเคิร์กแพทริค (ตารางที่
2) ระดับ 2 ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ
ปรนัย และยังการประเมินปฏิกริ ยิ าการตอบสนองของผู้เรียนโดยการ
ประเมินหลักสูตรด้วย ซึง่ ทาให้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโค้ชลีนภาย
ในองค์การบนพืน้ ฐานสมรรถนะทีเ่ กิดประสิทธิผลสูงสุด

4.4) การนาหลักสูตรมาใช้จริง
ทาการปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมินหลักสูตรจากการ
ทดลองใช้ ด้านการลาดับเนื้อหาและระยะเวลาการฝึ กอบรม เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและเหมาะสมในการฝึกอบรมมากขึน้ โดยยุบรวมหัวข้อที่
เนื้อหาต่อเนื่องกันรวมเป็ นหัวข้อเดียวกัน จากทัง้ หมด 38 หัวข้อ ลด
เหลือ 34 หัวข้อ แล้วนาหลักสูตรไปฝึ กอบรมกับโค้ชลีนจานวน 16 คน
โดยประเมิน ความเหมาะสมของหลักสูต รและการเรีย นรู้ข องผู้เรีย น
ได้ผลดังต่อไปนี้
1. ความเหมาะสมหลักสูตร ได้ผลการประเมินค่าความเหมาะสม
รวมเฉลีย่ 4.3 จาก 5.0 แสดงได้ว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมมาก โดย
หัวข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดที่ 4.6 ได้แก่ หลักสูตรเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับ
การฝึ ก อบรม และหัว ข้อ ที่ม ีค่ า เฉลี่ย ต่ า สุ ด 4.1 ได้แ ก่ ระยะเวลา
ฝึกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร
2. การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ได้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลการเรีย นรู้ก่ อ นฝึ ก อบรม (Pre-Test) เท่ า กับ 39 และ 7.7
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บทคัดย่อ
จัง หวัด นนทบุ ร ีม ีอตั ราการขยายตัว ของธุร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง การลงทุนดังกล่าวย่อมมีความเสี่ยงจากปั จจัยภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง
การศึกษานี้ เป็ นการศึก ษาเชิงปริม าณ มุ่งเน้ นการประเมินค่า ความเสี่ย ง
จากความสัม พันธ์ร ะหว่ างโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ย ง
ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั งิ าน ด้านการเงิน และด้านการ
ไม่ป ฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์ ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากผู้ป ระกอบการ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ดาเนิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุร ี
รวม 108 ราย ใช้ เ ทคนิ ค การสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจ ง
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเสี่ยงทีม่ คี ่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงสุดระหว่าง
พัฒนาโครงการ ได้แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ทผ่ี ดิ พลาดของผูป้ ระกอบการ
2) ผู้ร บั เหมาปฏิบ ัติง านไม่ เ สร็จ ตามก าหนดในสัญ ญา 3) พนัก งานขาด
ประสบการณ์และทักษะในการทางาน 4) การดาเนินงานของโครงการล่าช้า
5) ผูป้ ระกอบการขาดสภาพคล่อง และ 6) การรับค่านายหน้าจากผูร้ บั เหมา
หรือ คู่ค้า ซึ่ง การศึก ษานี้ ได้เ สนอแนวทางการจัด การความเสี่ยงดังกล่า ว
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการด้วย
ค าส าคัญ : การประเมิน ค่ า ความเสี่ ย ง, โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง,
ผลกระทบของความเสีย่ ง, ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง

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) บทนา
1.1) หลักการและเหตุผล
จังหวัดนนทบุรตี งั ้ อยู่ในเขตปริมณฑล มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการทีค่ รบครัน การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางได้หลากหลาย
วิธีท ัง้ ทางรถยนต์ ส่ วนบุ คคล รถประจ าทาง รถไฟฟ้ ากรุ งเทพมหานคร
(โครงการแล้วเสร็จปี 2559) และทางเรือโดยสารแม่น้ าเจ้าพระยา จึงเหมาะสม
ทีจ่ ะเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของประชากรทีต่ ้องการหลีกเลีย่ งความแออัดภายในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับอัตราประชากรของจังหวัดนนทบุรที ่เี พิม่ ขึ้น
ส่งผลให้อตั ราการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์เริม่ เข้ามาลงทุนในบริเวณพื้นที่
จังหวัดนนทบุ ร ีเป็ นจ านวนมาก ทัง้ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ในการลงทุ นดังกล่ าวย่ อมมีความเสี่ยงทัง้ จากปั จจัยภายใน
และภายนอก ซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic
Risk) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operational Risk) ความเสีย่ ง ด้านการเงิน
(Financial Risk) และความเสีย่ งด้านการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Compliance

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
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1.3) กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

Risk) (ส่วนงานบริหารความเสี่ยงสานักแผนยุทธศาสตร์องค์การคลังสินค้า,
2553) ส าหรับผู้ ประกอบการขนาดเล็กถึ งขนาดกลางที่ม ีประสบการณ์
ไม่เพียงพอในการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ท่ีสู งตามไปด้ วย ซึ่ งหาก
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถทาการระบุ
ความเสีย่ ง (Risk Identification) และประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
จากความสัมพันธ์ระหว่ างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง
ผูป้ ระกอบการจะสามารถวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับและตอบสนอง
ต่อความเสีย่ ง (Risk Response) ได้อย่างเหมาะสม
1.2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อทาการศึกษาการรับรู้และประเมินความเสีย่ งของผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุร ี

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

1.3) การทบทวนวรรณกรรม
ผู้ศ ึกษาได้ท าการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินความเสีย่ ง สามารถสรุปได้ว่า องค์กรทุกองค์กรล้วนต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการ
ด าเนิ นธุ รกิจ ผู้ บริหารองค์ กรจึงจ าเป็ นต้ องรับรู้ ความเสี่ยงที่ถู กต้ อง
ตามความเป็ นจริง และท าการประเมินค่ าความเสี่ยงที่องค์ กรจะได้ ร ับ
เพือ่ วางแผนการจัดการความเสีย่ งอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ [1]
ในการประเมินค่าความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood of Risk) คือ เหตุการณ์มโี อกาสเกิดขึน้ มากน้อย
เพียงใด และผลกระทบของความเสี่ยง (Consequence of Risk) คือ หากมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รบั ผลกระทบมากน้อยเพียงใด [2] โดยประเมิน
ค่าความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่ างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเสีย่ ง แสดงได้ดงั สมการที่ 1 [3] ดังนี้

2) วิ ธีการศึกษา
2.1) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่ างในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง ซึ่งมีทุ นจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท [5] ที่ด าเนิ นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุร ี จานวน 100 ราย
2.2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
แบบมีตวั เลือก
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุ ร ี มีล ักษณะเป็ นค าถาม
แบบมาตรวัด (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม มีล กั ษณะเป็ น
คาถามแบบปลายเปิ ด

ค่าความเสีย่ ง = โอกาสเกิดความเสีย่ ง x ผลกระทบจากความเสีย่ ง
ปั จจัยความเสี่ยงภายในของผู้ประกอบการสามารถแบ่ งได้ตาม
ลักษณะการเกิดของความเสีย่ ง ดังนี้ [4]
(1) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic/Business Risk) คือ ความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุ ทธ์ แผนการด าเนิ นงาน และการน า
แผนดังกล่าวไปปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสม
(2) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) คือ ความเสีย่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร
(3) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการทางการเงินโดยความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายใน เช่น
การบริหารจัดการด้านสภาพคล่ อง การสร้างหรือรักษาความน่ าเชื่อถือ
ทางการเงิน การจัดหาเงินลงทุน เป็ นต้น
(4) ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์องค์กร (Compliance
Risk) คือ ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงานกากับดูแลผูป้ ระกอบการ

2.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศ ึกษาจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ าง จ านวน
100 ราย ด้วยเทคนิ คการสุ่ มกลุ่ มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ผู้ศ ึกษาท าการทอดแบบสอบถามไปยังกลุ่ มตัวอย่ าง โดยน า
แบบสอบถามไปให้ก ับกลุ่ มตัวอย่ างด้วยตนเองและนั ดเวลาในการเก็บ
แบบสอบถามคืน ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาการเก็บแบบสอบถามคืนไม่ทนั
ตามกาหนดและปั ญหาการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้
ทาการทอดแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 ราย ซึ่งสามารถ
เก็บแบบสอบถามได้จริง จานวน 108 ราย
2.4) การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และประเมิน
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
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ที่ จ ะเกิ ด (Likelihood of Risks) และผลกระทบของความเสี่ ย ง
(Consequences of Risks) ตามสมการที่ 1

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสีย่ ง
(ต่อ)

3) ผลการศึกษา
ผู้ศ ึกษาท าการวิเคราะห์ข ้อมูล โดยใช้ข ้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ าง
จานวน 108 ราย ซึง่ สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั นี้
3.1) ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1: จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จาแนกตามข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูล
1. รูปแบบองค์กรธุรกิจ
- บุคคลธรรมดา
- ห้างหุน้ ส่วนจากัด
- บริษทั จากัด
รวม
2. ทุนจดทะเบียน
- ไม่มี
- 1 - 50 ล้านบาท
- 51 - 200 ล้านบาท
รวม
3. ประสบการณ์ทางาน
- 1 - 10 ปี
- 11 - 20 ปี
- 21 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน (คน)

ความเสี่ ยง
ด้ านการปฏิ บตั ิ งาน
5. พนักงานขาดประสบการณ์ และ
ทักษะในการทางาน
6. เทคโนโลยีท่นี ามาใช้ขาดความ
น่ าเชื่อถือ
7. องค์กรขาดการวางระบบการ
ดาเนินการภายในที่มีคุณภาพ
8. การดาเนินงานของโครงการล่าช้า
ไม่เป็ นไปตามกาหนด
9. องค์กรมีความผิดพลาดในการ
บริหารค่าใช้จ่าย
ด้ านการเงิ น
10. ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน
11. ชื่อเสียงขององค์กรขาดความ
น่ าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน
12. องค์กรขาดการบริหารหนี้สิน ที่มี
คุณภาพ
ด้ านการไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
13. พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎและ
นโยบายขององค์กร
14. มีการรับ Commission
จาก
ผู้รบั เหมาหรือ Supplier

ร้อยละ

53
8
47
108

49.07
7.41
43.52
100.00

53
30
25
108

49.07
27.78
23.15
100.00

28
59
21
108

25.93
54.63
19.44
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่ า รูป แบบองค์ก รธุ ร กิจ ของผู้ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุ ด ได้แก่ บุค คลธรรมดา คิดเป็ น ร้อยละ 49.07
(53 จาก 108 ตัว อย่ า ง) ทุ น จดทะเบีย นของผู้ต อบแบบสอบถาม
มากทีส่ ุด ได้แก่ ไม่มที ุนจดทะเบียน คิดเป็ นร้อยละ 49.07 (53 จาก 108
ตัว อย่ าง) ประสบการณ์ ท างานของผู้ต อบแบบสอบถามมากที่สุ ด
ได้แก่ 11 – 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.63 (59 จาก 108 ตัวอย่าง)

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสีย่ ง
ด้ านกลยุทธ์
1. การวางแผนกลยุทธ์ท่ผี ดิ พลาดของ
ผู้ประกอบการ
2. ผู้รบั เหมาปฏิบัติงานไม่เสร็จตาม
กาหนดในสัญญา
3. ผู้ประกอบการขาดวิธกี ารประเมิน
และตรวจสอบที่มีคุณภาพ
4. องค์กรให้ผลตอบแทนหรือ
สวัสดิการพนักงานสูงหรือ ต่า
กว่ามาตรฐานทัวไป
่

ค่ าเฉลี่ ย
โอกาสเกิ ด
ผลกระทบ
3.55
4.18
3.76
4.81
4.10

4.83

3.30

3.57

3.03

3.52

2.46

2.99

3.11

3.71

3.73

4.32

2.87

3.98

3.24
3.72

3.83
4.34

3.13

3.49

2.86

3.67

3.34
2.98

3.86
3.39

3.70

4.43

จากตารางที ่ 2 เมื่อ พิจ ารณาค่า เฉลี ่ย ของโอกาสและ
ผลกระทบที่จะเกิด ความเสี่ย งของผู้ป ระกอบการอสังหาริมทรัพ ย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้น ที่จงั หวัดนนทบุร ใี นภาพรวม พบว่า
โอกาสที่จ ะเกิด ความเสี่ย งด้า นกลยุท ธ์ม คี ่า เฉลี่ย สูง ที่สุด เท่า กับ
3.55 รองลงมาได้แก่ ด้านการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ด้านการเงิน
และด้า นการปฏิบ ตั ิง าน มีค ่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.34, 3.24 และ 3.16
ตามลาดับ ผลกระทบจากความเสี่ย งด้านกลยุทธ์มคี ่าเฉลี่ย สูงที่สุด
เท่า กับ 4.18 รองลงมาได้แ ก่ ด้า นการปฏิบ ตั ิง าน ด้า นการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83, 3.86
และ 3.83 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงที่มโี อกาสและผลกระทบทีจ่ ะ
เกิดความเสี่ย งเป็ น รายข้อ พบว่า ไม่มปี ั จจัย ความเสี่ย งที่มโี อกาส
ที่จ ะเกิด ความเสี่ย งอยู่ใ นระดับ มากที่ส ุด (มีค ่า เฉลี่ย อยู่ร ะหว่า ง
4.21 – 5.00) ส่ว นปั จจัย ความเสี่ย งที่มผี ลกระทบของความเสี่ย ง
อยู่ในระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย อยู่ร ะหว่าง 4.21 – 5.00) มีทงั ้ สิ้น
6 ปั จ จัย เรีย งล าดับ ตามค่า เฉลี่ย จากมากที ่ส ุด ไปหาน้อ ยที่ส ุด
ได้แ ก่ ผู ้ร บั เห มาปฏ บิ ตั ิง าน ไม่เ สร ็จ ต ามก าหน ดในส ญ
ั ญา
การวางแผนกลยุทธ์ที่ผ ดิ พลาดของผู้ประกอบการ พนัก งานขาด
ประสบการณ์และทักษะในการทางาน มีการรับ Commission จาก
ผู ้ร บั เ ห ม า ห ร อื Supplier ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข า ด ส ภ า พ ค ล ่อ ง
ทางการเงิน และการดาเนิน งานของโครงการล่าช้าไม่เ ป็ น ไปตาม

3.2) โอกาสและผลกระทบที่ จะเกิ ดความเสี่ยงของผู้ประกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพืน้ ที่ จงั หวัดนนทบุรี

ความเสี่ ยง

ค่ าเฉลี่ ย
โอกาสเกิ ด
ผลกระทบ
3.16
3.89
3.62
4.45
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กาหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83, 4.81, 4.45, 4.43, 4.34 และ 4.32
ตามลาดับ

ตารางที่ 4: ระดับความเสีย่ งของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย

3.3) การประเมิ นระดับความเสี่ ยงของผู้ ประกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพืน้ ที่ จงั หวัดนนทบุรี
ผู้ศ ึก ษาท าการประเมิน ค่ า ความเสี่ย ง จากความสัม พัน ธ์
ระหว่า งโอกาสที่จ ะเกิด และผลกระทบของความเสี่ย ง ซึ่งแสดงได้
ตามสมการที่ 1 ดังนี้

ความเสี่ยง
ด้ านการปฏิ บตั ิ งาน (ต่ อ)
8. การดาเนินงานของ
โครงการล่าช้า
ไม่เป็ นไปตามกาหนด
9. องค์กรมีความ
ผิดพลาดในการ
บริหารค่าใช้จ่าย
ด้ านการเงิ น
10. ผู้ประกอบการ
ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน
11. ชื่อเสียงขององค์กร
ขาดความน่ าเชื่อถือ
จากสถาบันการเงิน
12. องค์กรขาดการ
บริหารหนี้สินที่มี
คุณภาพ
ด้ านการไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎเกณฑ์
13. พนักงานไม่ปฏิบัติ
ตามกฎและนโยบาย
ขององค์กร
14. มีการรับ
Commission จาก
ผู้รบั เหมาหรือ
Supplier

ค่าความเสีย่ ง = โอกาสเกิดความเสีย่ ง x ผลกระทบจากความเสีย่ ง
หลัง จากนัน้ ผู้ศ ึก ษาได้น าค่ า ความเสี่ย งที่ไ ด้ม าจัด ระดับ
ความเสีย่ ง ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การจัดระดับความเสีย่ ง
ค่าความเสี่ยง
1.00 – 6.00
6.01 – 10.00
10.01 – 16.00
16.01 – 25.00

ระดับความเสี่ยง
Low (ต่า)
Medium (ปานกลาง)
High (สูง)
Extreme (สูงทีส่ ุด)

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2552

ตารางที่ 4: ระดับความเสีย่ งของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
ค่าเฉลี่ย

ด้ านกลยุทธ์
1. การวางแผน
กลยุทธ์ท่ผี ดิ พลาด ของ
ผู้ประกอบการ
2. ผู้รบั เหมาปฏิบัติงาน ไม่
เสร็จตามกาหนด
ในสัญญา
3. ผู้ประกอบการขาดวิธกี าร
ประเมินและตรวจสอบที่
มีคุณภาพ
4. องค์กรให้ผลตอบแทน
หรือสวัสดิการพนักงาน
สูงหรือ ต่ากว่า มาตรฐาน
ทัวไป
่
ด้ านการปฏิ บตั ิ งาน
5. พนักงานขาด
ประสบการณ์ และทักษะ
ในการทางาน
6. เทคโนโลยีท่นี ามาใช้ขาด
ความน่ าเชื่อถือ
7. องค์กรขาดการวางระบบ
การดาเนินการภายในที่มี
คุณภาพ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

โอกา
สเกิ ด
3.76

4.81

18.09

Ex

4.10

4.83

19.80

Ex

3.30

3.57

11.78

หมายเหตุ: Ex
H
M
L

คือ
คือ
คือ
คือ

Extreme
High
Medium
Low

ผล
กระทบ

3.73

4.32

16.11

Ex

2.87

3.98

11.42

H

3.72

4.34

16.14

Ex

3.13

3.49

10.92

H

2.86

3.67

10.50

H

2.98

3.39

10.10

H

3.70

4.43

16.02

Ex

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความเสีย่ งอยู่ในระดับสูงทีส่ ุด
ความเสีย่ งอยู่ในระดับสูง
ความเสีย่ งอยู่ในระดับปานกลาง
ความเสีย่ งอยู่ในระดับต่ า

H

5

3.03

3.52

10.67

ระดับ
ความ
เสี่ยง

จากตารางที่ 4 สามารถน าค่า ความเสี่ย งที่ไ ด้ม าจัด ท า
แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) แสดงดังรูปที่ 2

H

H

H

4

M
ผลกระทบ

ความเสี่ยง

ค่า
ความ
เสี่ยง

ผล
กระท
บ

โอกาส
เกิ ด

ค่า
ความ
เสี่ยง

4.45

16.11

Ex

2.46

2.99

7.36

M

1

3.11

3.71

11.54

H

0

Risk 2

Ex

Ex

Risk 9, Risk 12,
Risk 13

Risk 3, Risk 4,
Risk 7, Risk 11

H

H

Ex

H

Risk 6

3

3.62

Ex

Risk 1, Risk 5,
Risk 8, Risk 10,
Risk 14

M

M

M

H

H

L

L

M

M

H

2

L
1

L
2

L
3

M
4

โอกาส

รูปที่ 2: แผนภาพความเสีย่ ง (Risk Map)
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M
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ร ูป ที ่ 2 แ ส ด ง ใ ห ้เ ห ็น ว ่า ปั จ จ ยั ค ว า ม เ สี ่ย ง ข อ ง
ผู้ป ระกอบการอสัง หาริม ทรัพ ย์ข นาดเล็ก ถึง ขนาดกลางในพื้น ที่
จัง หวัด นนทบุร ที ี่ม คี ่า ความเสี่ย งอยู่ใ นระดับ สูง ที่ส ุด (Extreme)
มี 6 ข้อ สามารถเรียงตามลาดับค่าคะแนนความเสี่ยงจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ร บั เหมาปฏิบตั ิงานไม่เสร็จตามกาหนดใน
สัญ ญา (Risk 2, ค่า ความเสี ่ย ง เท่า กับ 19.80) การวางแผน
กลยุท ธ์ที่ผ ดิ พลาดของผู ้ป ระกอบการ (Risk 1, ค่า ความเสี่ย ง
เท่า กับ 18.09) ผู้ป ระกอบการขาดสภาพคล่อ งทางการเงิน (Risk
10, ค่าความเสี่ย ง เท่ากับ 16.14) พนักงานขาดประสบการณ์และ
ทัก ษะในการท างาน (Risk 5, ค่า ความเสี ่ย ง เท่า กับ 16.11)
การดาเนิน งานของโครงการล่าช้าไม่เป็ น ไปตามกาหนด (Risk 8,
ค่า ความเสี่ย ง เท่า กับ 16.11) และมีก ารรับ Commission จาก
ผู้รบั เหมาหรือ Supplier (Risk 14, ค่าความเสี่ยง เท่ากับ 16.02)

ให้เกิดได้หากความเสีย่ งนัน้ เกินความสามารถในการบริหารจัดการ
เพื่อใช้ประกอบการตอบสนองต่อความเสี่ยงทีเ่ กิด ขึน้ อย่างเหมาะสม
สาหรับ ปั จจัย ความเสี่ยงที่มคี ่ าระดับความเสี่ย งอยู่ในระดับสูงที่สุ ด
(Extreme) 6 ข้อดังกล่าว เสนอให้ตอบสนองความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ด้วย
การลดหรือการควบคุมความเสีย่ ง (Risk Reduction) โดยฝ่ ายบริหาร
ควรทาการปรับปรุงระบบหรือออกแบบวิธกี ารทางานใหม่ พร้อมทัง้
ติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ช ิดและสม่าเสมอให้มนใจว่
ั ่ ามีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ
ให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้
อย่ า งไรก็ต าม การศึก ษานี้ ไ ด้ท าการศึก ษาการประเมิน
ความเสี่ย งจากปั จ จัย เสี่ย งภายในเท่ า นัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่ อ ไป
จึงควรทาการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกด้ว ย
อีก ทัง้ ในการศึก ษานี้ ไ ด้ ร วบรวมข้อ มูล จากผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์ ในภาพรวม ซึ่งการลงทุนในธุร กิจอสังหาริมทรัพ ย์
สามารถแบ่ ง ประเภทได้ อาทิ ที่อ ยู่อ าศัย พาณิช ยกรรม เป็ น ต้ น
เห็น ควรท าการศึก ษาในลัก ษณะเดีย วกัน นี้ โดยแยกศึก ษาตาม
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้การจัดทาแผนความเสีย่ งเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ควรทาการศึกษาปั จจัยทีม่ ี
ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ของลูก ค้า เพื่อ เป็ น พื้น ฐานในการวาง
แนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ต่อไปในอนาคตด้วย

4) สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
4.1) สรุปและอภิ ปรายผลการศึกษา
ปั จ จัย ความเสี่ย งที่ม ีร ะดับ ความเสี่ย งอยู่ใ นระดับ สูง ที่สุ ด
(Extreme) ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางในพื้น ที่จ ัง หวัด นนทบุ ร ี ได้แ ก่ ผู ้ร บั เหมาปฏิบ ตั ิง าน
ไม่เสร็จตามกาหนดในสัญญา การวางแผนกลยุทธ์ที่ผ ดิ พลาดของ
ผู ้ป ระกอบการ ผู ้ป ระกอบการขาดสภาพคล่อ งทางการเง นิ
พนักงานขาดประสบการณ์และทักษะในการทางาน การดาเนินงาน
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ล่า ช ้า ไ ม่เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ห น ด แ ล ะ ม กี า ร ร บั
Commission จากผู้รบั เหมาหรือ Supplier ปั จจัยความเสีย่ งเหล่านี้
ล้ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ แ ละความน่ า เชื่อ ถือ ขององค์ก ร
อาจส่งผลกระทบทาให้งบประมาณโครงการเพิม่ ขึน้
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย ความเสี่ย งดัง กล่าวข้างต้น
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Khumpaisal [2] ที่พ บว่า การจัดซื้อ
จัดจ้างผู้รบั เหมาและแรงงานในการก่อสร้างเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ
ประการหนึ่ง ที่เ กี่ย วข้อ งกับ รูป แบบการด าเนิน การและส่ง มอบ
โครงการ ส่ง ผลกระทบต่อ เวลาในการด าเนิน การก่อ สร้า ง
งบประมาณโครงการ และคุณ ภาพของงานก่อ สร้า ง รวมถึง
ผลงานวิจ ยั ของวุฒ พิ งศ์ อ่อ นศรีส มบัต ิ [6] ที่พ บว่าปั ญหาในการ
ก่ อ สร้า งอาคารมีห ลายปั จ จัย ที่เ ป็ นสาเหตุ ใ ห้ง านก่ อ สร้า งล่ า ช้ า
อาจเกิดจากผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงานและบริหารโครงการ ผูร้ บั เหมา
งานก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และสิง่ กีดขวาง ทางกายภาพ หรือเกิด
จากเหตุการณ์ทอ่ี ยู่เหนือการควบคุม ซึ่งเป็ นสาเหตุ ทาให้การก่อสร้าง
ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสีย หายในการประกอบ
ธุรกิจ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนิชุดา จอเจริญรักษ์ [7]
ที่พบว่า ความล่าช้าในการส่งมอบงานของผู้รบั เหมาและทักษะของ
บุคลากรส่งผลต่อความน่ าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ทาให้
ผู้ประกอบการสูญเสียทรัพยากรและเกิดค่าเสียโอกาสในการขาย

5) กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษานี้สาเร็จลุ ล่ว งไปได้ด้วยดี โดยได้ร บั การชี้แนะ
แนวทางและให้ ค าปรึ ก ษาที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาจาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุม้ ไพศาล ดร.คัดเขต บุนนาค และ
ผู้ทรงคุ ณวุฒ ทิ ุกท่าน รวมถึงการให้ความร่วมมือเป็ น อย่ างดีในการ
ตอบแบบสอบถามของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ดาเนิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนนทบุร ี ตลอดจนกาลังใจและความ
ช่ว ยเหลือ จากครอบครัว และผู้ท่เี กี่ย วข้อ ง ผู้ศ ึกษาต้อ งขอขอบคุ ณ
ทุกท่า นมา ณ ที่น้ี และหวังเป็ น อย่ างยิ่งว่ าการศึกษาครัง้ นี้จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์และผูท้ ส่ี นใจต่อไป
6) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]

4.2) ข้อเสนอแนะ
ผูศ้ กึ ษาเสนอให้ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางในพื้ น ที่ จ ัง หวัด นนทบุ ร ี ค วร ท าการก าหนดเกณฑ์
ความเสี่ยงทีย่ อมรับได้และค่าเบีย่ งเบนของการดาเนินงานทีย่ อมรับ

[5]
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันของ
่
ผูบ้ ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
Influence Factors Affecting to Fashion Watch Purchasing Decision of
Consumers Gen Y in the Bangkok.
บุษบา ชานาญศรายุทธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 264 จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร 080-0813007
busaba.nong@hotmail.com

บทคัดย่อ

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

การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยคุณค่าตราสินค้า
และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกาข้อมือแฟชัน่ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริโภครุ่นใหม่
วัยทางาน อายุระหว่าง 21 – 38 ปี (Gen Y) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรของ W.G. Cochran ได้ขนาดตัวอย่าง ~ 384 คน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบใช้ค่าความน่าจะเป็ นสองขัน้ ตอน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมแิ ละ
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยกาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ของจานวนประชากรทัง้ ชายหญิง แต่ ล ะเขต รวมจานวนทัง้ สิ้น 400 คน
ดาเนินการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสถิติเ ชิงอนุ ม าน ได้แก่ ค่ าสัม ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แ บบเพียร์ส ัน การ
วิเคราะห์ปัจจัย การวิเ คราะห์ค วามถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่า 1)
ปั จจัยคุณค่าตราสินค้าในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ นาฬิกา
ข้อมือแฟชัน่ โดยมีความสัมพันธ์มากทีส่ ุด ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่
เครื่องหมายการค้า สิทธิบตั ร รางวัล รองลงมาคือ ด้านการับรูใ้ นตราสินค้า
2) ปั จจัยคุณค่าตราสินค้า โดยด้านการรับรูใ้ นตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัด สิน ใจซื้อนาฬิก าข้อ มือแฟชัน่ 3) ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อการตัด สิน ใจซื้อนาฬิก าข้อ มือ แฟชัน่ โดยมี
ความสัมพันธ์มากทีส่ ุด ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการใน
การให้บริการ 4) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
การให้บริการจากพนักงานขาย ด้านสื่อส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย ด้านการจูงใจด้วยการส่งเสริมการขาย มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ นาฬิกาข้อมือแฟชัน่ 5) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ นาฬิกาข้อมือแฟชันมากกว่
่
าปั จจัยคุณค่าตราสินค้า
คาสาคัญ: ปั จจัยคุณค่าตราสินค้า, ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps,
นาฬิกาข้อมือแฟชัน่

1) บทนา
ยอดขายการส่งออกนาฬิกาสวิสในปี 2558 ลดลงร้อยละ 3.3
ด้วยปั จจัยหลักที่ทาให้ยอดขายลดลง อันเนื่องมาจากความต้องการ
ของตลาดในเอเชีย ลดลง และผลจากการอัต ราแลกเปลี่ย นรวมถึง
แนวโน้ มของผู้บริโ ภคที่เปลี่ย นแปลงไปด้ว ยปั จจัย ส าคัญต่ างๆ [1]
โดยสถานการณ์ในประเทศไทยผู้นาเข้าและจัดจาหน่ ายนาฬิกาจาก
ต่างประเทศได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากปั จจัยลบทางด้าน
เศรษฐกิจทีผ่ ่านมาทาให้กาลังซื้อผูบ้ ริโภคชะลอตัว ส่งผลให้ภาพรวม
ยอดขายของการนาเข้าลดลงตามไปด้วย นับเป็ นการดาเนินธุร กิจทีม่ ี
ผลประกอบการต่ าสุดในรอบ 5 ปี ทัง้ ยังมีผลต่อเนื่องมายังไตรมาส

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).
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แรกของปี 2559 ทีย่ งั คงเติบโตลดลงอีกร้อยละ 5 [2] ในขณะทีข่ อ้ มูล
ด้านตลาดรวมนาฬิกาในไทยมีมลู ค่ารวม 45,000 ล้านบาทในปี 2557
และเพิ่ม ขึ้น เป็ น 45,900 ล้า นบาท ในปี 2558 [3] ซึ่ง ถือ ว่ า มีก าร
เติบโตค่อ นข้างต่ า เนื่องด้วยปั ญหาตลาดนาฬิกาที่กล่าวมาข้างต้น
โดยคาดว่าปี 2559 ตลาดรวมจะเติบโตเพิม่ ขึน้ เนื่องจากกาลังซื้อของ
ตลาดในระดับกลางไม่ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจและเป็ นกลุ่มที่
เติบโตดีทส่ี ุด ธุรกิจที่จาหน่ ายนาฬิกาข้อมือมีกจิ กรรมต่างๆ กระตุ้น
ตลาดเต็มที่ ด้วยการจัดงานแสดงนาฬิกาและมีการลดราคา บวกกับ
โครงสร้างราคานาฬิกาของไทยก็สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
เพราะภาษีนาเข้าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ทัง้ นี้ตลาดนาฬิกา
เมืองไทยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ นาฬิการะดับไฮเอนด์และลักชัวรี
ร้อยละ 35 ระดับมิดเอนด์ ร้อยละ 35 และนาฬิกาแฟชันและเทรนด์
่
ร้อ ยละ 30 โดยตลาดมิด เอนด์เป็ น กลุ่ มที่ม ีการเติบโตสู งสุ ด มีการ
เติบโตร้อยละ 15 อันเนื่องมาจากความหลากหลายทัง้ ทางด้าน ตรา
สินค้า รุ่น และราคา ส่วนทางด้านตลาดนาฬิกาแฟชันเติ
่ บโตค่อนข้าง
ต่า ซึง่ หลายปี ทผ่ี ่านเคยเติบโตมาก เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
กลุ่มนี้มกี ารตัดสินใจซื้อช้าลง เมือ่ เปรียบเทียบกับตลาดนักสะสมหรือ
กลุ่มไฮเอนด์ไม่ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ [4] โดยกลยุทธ์
ของปี 2559 ในภาคธุร กิจนาฬิกาจะเน้น การสื่อสารตราสิน ค้ากับ
กลุ่มเป้ าหมายให้มากขึน้ เน้นจุดแข็งภาพลักษณ์ของตราสินค้าในด้าน
คุณภาพ การดาเนินการปรับภาพลักษณ์ใหม่ จะทาให้เห็นภาพตรา
สิน ค้า มากยิ่ง ขึ้น โดยผ่ า นสื่อ โฆษณาต่ า งๆ จ านวนมาก รวมทัง้
กิจ กรรมทางการตลาด โดยเน้ น สื่ อ ออนไลน์ ต ามวิ ถี ช ี ว ิ ต ของ
กลุ่มเป้ าหมายใหม่ทเ่ี ป็ นคนรุ่นใหม่ เน้นเจนเนอเรชันวาน
่
(Gen Y)
ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 30 ของจานวนประชากรไทย [5] และจากข้อมูล
ปี 2558 มูลค่าตลาดรวมของนาฬิกาข้อมือ 45,900 ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนของการแบ่งส่วนทางการตลาดตามระดับราคาตามตารางที่ 1
ดังต่อไปนี้

Mix) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างการเติบโตของยอดขาย
และขยายส่วนแบ่งตลาดขององค์กรในตลาดนาฬิกาข้อมือต่อไป
1.1) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.1.1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยคุณค่าตราสินค้า ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่
1.1.2) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
7P’s ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่
1.2) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ตารางที่ 1: แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดนาฬิกาข้อมือ
ระดับราคาของนาฬิ กา
ส่วนแบ่งตลาด (%)
30%
ต่ ากว่า 10,000 บาท
60%
10,000 – 30,000 บาท
10%
30,000 บาทขึน้ ไป
แหล่งทีม่ า : Power mall and Seiko, มกราคม 2559

1.3) สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐ านที่ 1 ปั จ จัย คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า มีอิ ท ธิพ ลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่
สมมติฐานที่ 2 ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด 7P’s มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่

จากข้อมูลสถานการณ์ตลาดนาฬิกาข้อมือเบื้องต้นและการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทฤษฎีตราสินค้ามีความสาคัญอย่างมาก
ต่อตลาดนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ ของกลุ่มเป้ าหมายขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นคน
รุ่นใหม่เจนเนเรชันวาย
่
(Gen Y) ตราสินค้าถือเป็ นสิง่ ทีม่ บี ทบาทและมี
ความสาคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ผูผ้ ลิตจึงจาเป็ นต้องสร้างตรา
สิน ค้าของตน เพื่อ แสดงถึง ความมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และท าให้
สิน ค้า นัน้ มีค วามโดดเด่น แตกต่ า งจากสิน ค้า อื่น ส่ งผลให้ผู้บ ริโ ภค
กลุ่มเป้ าหมายของธุรกิจรับรูแ้ ละจดจาเอกลักษณ์ของตราสินค้านัน้ ได้
ง่าย โดยต้องบวกกับกลยุทธ์การบริหารการตลาดทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มาหลายทศวรรษ ซึ่งได้แก่ ส่วนประสมการตลาด 7P’s (Marketing

2) การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษา คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) และส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ทีม่ อี ทิ ธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อ (Purchase Decision) นาฬิกาข้อมือแฟชัน่ (Fashion Watch)
2.1) แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับคุณค่ าตราสิ น ค้ า (Brand
Equity)
คุณค่ าของตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโ ภค (Consumer’s
Perspective) ตามมุม มองนี้ จ ะมองคุ ณ ค่ า ของตราสิน ค้า นัน้ คือ
มูล ค่ าเพิ่ม (Added Value) ที่เกิดขึ้น กับผู้บริโ ภค แล้ว จะทาให้
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ผู้บริโ ภครู้ส ึกว่า สิน ค้าตราสิน ค้านนั ้น มีมูล ค่ าสูงกว่ าที่เป็ น จริงจาก
คุณสมบัตทิ ส่ี นิ ค้านัน้ มีอยู่ ซึง่ จะเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการ
ตัด สิน ใจซื้อ ของผู้บ ริโ ภค คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า เป็ นผลที่เ กิด ขึ้น ทาง
การตลาดเกิดจากการนิยมยอมรับลักษณะเฉพาะตัวของตราสินค้า
นัน้ ๆ คุ ณ ค่ าตราสิน ค้าเป็ น สิน ทรัพ ย์ท่ีไ ม่ส ามารถจับ ต้อ งได้ ซึ่ง มี
คุณค่าด้านจิตใจและด้านการเงินต่อบริษทั มีองค์ประกอบ 5 ประการ
[6,11] ดังนี้
2.1.1) การรูจ้ กั ตราสินค้า (Brand Awareness) คือการที่
ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าตราสินค้านัน้ มีความแตกต่างจากตราสินค้าอืน่
ๆ ซึง่ เกิดจากการทีล่ กู ค้าสามารถจดจาการทางานของตราสินค้าได้
2.1.2) การรับรู้ในคุ ณภาพ (Perceived Quality) คือ
กระบวนการที่ผู้บริโภคทาการเลือกสรร จัดระเบีย บและตีค วามสิ่ง
กระตุน้ ทีไ่ ด้รบั ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า
2.1.3) การเชื่อ มโยงความสัมพัน ธ์กบั ตราสิน ค้า (Brand
Associations)
คื อ ความคิ ด ความรู้ ส ึ ก การรับ รู้ ภาพพจน์
ประสบการณ์ ความเชื่อ และทัศ นคติ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกับ ตราสิน ค้ า
ความสัมพันธ์ซ่งึ มีความเชื่อมโยงกับสิง่ ต่างๆ เกีย่ วกับตราสินค้าให้ม ี
ความเข้ากับความทรงจาของผู้บริโภคเชื่อมโยงกัน โดยจะสามารถ
ช่ว ยสร้างทัศ นคติเ ชิงบวกต่ อ ตราสิน ค้า และเป็ น สิ่งที่เชื่อ มโยงกับ
ความรูส้ กึ ของผูบ้ ริโภคให้เข้ากับตราสินค้านัน้ ๆ
2.1.4) ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) คือความพึง
พอใจในตราสินค้าเดิมหรือของผู้ผลิต รายใดรายหนึ่ง ประกอบด้ว ย
ความภักดีในตราสิน ค้าด้านทัศ นคติ ซึ่งเป็ น ความรู้ส ึกที่ดีต่ อ ตรา
สินค้าและความภักดีต่อตราสินค้าด้านพฤติกรรม เป็ นความรูส้ กึ ยึดมัน่
ในตราสินค้าและความพยายามของผูบ้ ริโภคในการแสวงหาตราสินค้า
เดิมเพือ่ การใช้อย่างต่อเนื่อง
2.1.5) สิน ทรัพ ย์ ป ระเภทอื่น ๆ ของตราสิน ค้ า (Other
Proprietary) ประกอบด้วยสิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ลิขสิท ธิและ
์
ความสัมพันธ์อ่นื ๆ ในช่องทาง

นาเสนอต่อลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ ทาการตัง้ ราคาเหมาะสม หาวิธกี าร
นาส่งถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารช่องทางการจัด
จาหน่ าย และหาวิธกี ารสื่อสารเพื่อจะสร้างข่าวสารและกระตุ้นให้เกิด
การซื้อด้วยการทาการส่งเสริมการตลาด ซึ่งกลยุทธ์ เหล่านี้ถอื ว่าเป็ น
เครื่อ งมือ ทางการตลาดส าคัญ ที่เป็ น รู้จกั กัน ดีซ่ึงรวมเรีย กว่า ส่ ว น
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ซึ่งเป็ นตัวแปรทาง
การตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ ซึง่ บริษทั นามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมาย [7,13] โดยมี
เครือ่ งมือทีป่ ระกอบด้วยสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ [14]
2.2.1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ที่เสนอขายโดย
ธุ ร กิจ เพื่อ สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ เ กิด ความพึง พอใจ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี สนอขายอาจจะมีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้
2.2.2) ราคา (Price) หมายถึง สิง่ ทีบ่ ุคคลจ่ายสาหรับสิง่ ที่
ได้มาซึง่ แสดงถึงมูลค่าในรูปเงินตราหรืออาจหมายถึงจานวนเงินหรือ
สิง่ อื่นทีจ่ าเป็ นต้องใช้เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์
2.2.3) การจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่อ งทางซึ่งประกอบด้ว ยหน่ ว ยงานและกิจกรรมใช้เพื่อ เคลื่อ นย้าย
สินค้าและบริการจากองค์การหรือผูผ้ ลิตไปสู่ผบู้ ริโภค
2.2.4) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การ
ท าให้ลู ก ค้า เห็น ความแตกต่ า งของสิน ค้า และบริก าร หรือ สร้า ง
ภาพพจน์และชือ่ เสียง ซึ่งทาหน้าทีใ่ นการให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้า การจูงใจ
ให้สนใจและซื้อ และช่วยการกระตุ้นความทรงจาของลูกค้า ซึ่งการ
ส่งเสริมทางการตลาด ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย และ การตลาดทางตรง
โดยแต่ละวิธตี อ้ งใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ
2.2.5) บุคลากร (People) หมายถึง บุคคลทัง้ หมดทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องในการนาเสนอสินค้าและบริการแก่ลกู ค้า
2.2.6) กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขัน้ ตอน
วิธกี าร และกิจกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งอาศัยบุคลากรและเครื่องมือเพื่อทีจ่ ะ
ทาให้ลกู ค้าเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วและประทับใจ
2.2.7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง สิ่งที่
สามารถมองเห็นหรือสามารถสัมผัสได้ เป็ นปั จจัยหนึ่งในการเลือกใช้
บริการของลูกค้า ได้แก่ สภาพแวดล้อมของอาคารสถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆทีใ่ ช้ในการบริการ

2.2) แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
7P’s (Marketing Mix 7P’s)
โดยทัวไปมั
่ กจะนิยมวางแผนการตลาดโดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด ส่ ว นประสมการตลาดแบบดัง้ เดิม คือ 4P’s ได้แ ก่
ผลิต ภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่และช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่สาหรับ
ธุรกิจบริการแล้ว 4P’s นัน้ ยังคงไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาด
ของธุรกิจบริการหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการได้ เพราะลักษณะ
ของธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ บริก ารจึง ควรต้อ งมีส่ ว นประสมการตลาดที่เพิ่ม ขึ้น มาอีก 3Ps
ได้แ ก่ บุ ค ลากร (Personal) สิ่ง อ านวยทางกายภาพ (Physical
Facilities)
และกระบวนการในการบริห ารจัด การ (Process
Management) เพื่อ ให้การดาเนิน งาน และวางแผนการตลาดของ
ธุรกิจบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [12] ฉะนัน้ จึงต้องนากล
ยุ ทธ์การบริห ารการตลาดที่ไ ด้ร บั ความนิย มมาหลายทศวรรษเป็ น
แนวคิ ด หลัก ที่ใ ช้ ใ นการพิจ ารณาองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ในการ
ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเริม่ ต้นทีธ่ ุรกิจต้องมีสงิ่ ทีจ่ ะ

2.3) การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า (Purchase Decision)
การตัดสินใจซื้อสินค้า เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ (Buyer’s Decision Process) โดยผ่านกระบวนการคิดโดยใช้
เหตุผลในการเลือกสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจากหลายทางเลือกที่มอี ยู่เพื่อให้ได้
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุด และตอบสนองความต้องการของตนเองให้มากทีส่ ุด
[15] มีข นั ้ ตอนในการเลือ กซื้อ ประกอบด้ว ยกิจกรรม 5 ขัน้ ตอน
ด้ ว ยกัน เริ่ม ต้ น จากการตระหนั ก ถึ ง ปั ญหาหรือ ความต้ อ งการ
(Problem or need recognition) การค้นหาข้อมูล (Information
Search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การ
ตัดสิน ใจซื้อ (Purchase Decision) และสุ ดท้า ยเกิด พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ว่ามีประสบการณ์
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เกี่ย วกับ ความพอใจ หรือ ไม่พ อใจผลิต ภัณฑ์ท่ีไ ด้เ ลือ กซื้อ มาแล้ ว
[14,16]

การตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ อยู่ในระดับมาก และเมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย 3 ลาดับ คือ คุณภาพ
ทีด่ แี ละความแม่นยาของสินค้าคือเหตุผลทาให้ตดั สินใจซื้อ มีความชื่น
ชอบและพึงพอใจต่อรูปแบบของสินค้า มีความคุ้นเคยต่อตราสินค้า
เป็ นอย่างดี สาหรับข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด คือ การได้รบั แรงจูงใจจาก
การพนักงานขาย

3) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา ได้แก่ ผูบ้ ริโภครุ่นใหม่วยั ทางานทัง้ เพศ
ชายและหญิง อายุระหว่าง 21 – 38 ปี (Gen Y) ทีม่ พี ฤติกรรมเคยซื้อ
และใช้นาฬิกาข้อมือแฟชันในเขตกรุ
่
งเทพมหานคร โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบใช้ค่าความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) สองขัน้ ตอน ได้แก่
การสุ่ มตัว อย่ างแบบชัน้ ภูม ิ (Stratified Sampling) และการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
เพือ่ เลือกเขตพืน้ ทีจ่ ะแจกแบบสอบถามจากเขตพื้นทีท่ งั ้ หมด 50 เขต
สุ่มเลือกขึ้นมา 10 เขต ได้แก่เขต เขตปทุมวัน เขตสัมพันธวงค์ เขต
ราชเทวี เขตบางกะปิ เขตบางนา เขตบางแค เขตสาทร เขตลาดพร้าว
เขตบางบอน และเขตจอมทอง โดยกาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนของจานวนประชากรทัง้ ชายหญิงแต่ละเขต รวมจานวน
กลุ่มตัวอย่างรวมทัง้ สิ้น 400 คน ดาเนินการวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
จากกลุ่มตัวอย่าง สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิง อนุ ม าน ได้แ ก่ ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ ส ัน การ
วิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

4.1) ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
4.1.1) ปั จจัย คุณค่าตราสินค้าโดยรวมมีความสัมพัน ธ์กนั
ระดับปานกลาง (r = .546) ต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่
โดยด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์มากทีส่ ุด ได้แก่ สินทรัพย์ประเภทอื่น ได้แก่
เครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร รางวัล (r = .460) รองลงมาคือ การรับรู้
ในตราสินค้า
(r = .457) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กบั ตรา
สินค้า (r = .427) คุณภาพทีถ่ ูกรับรู้ (r = .397) และมีความสัมพันธ์
น้อยทีส่ ุดในด้านความภักดีต่อตราสินค้า (r = .311) ตามลาดับ
4.1.2) ปั จจัยคุณค่าตราสินค้า โดยด้านการรับรูใ้ นตราสินค้า
การรับรูค้ ุณภาพและการเชื่อมโยงตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ ร้อยละ 30.6 และค่า
สัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์พหุคณ
ู (r) ร้อยละ 55.3
4.1.3)
ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กนั ระดับสูง (r = .730) ต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือ
แฟชัน่ โดยด้านที่มคี วามสัมพันธ์มากที่สุ ด ได้แก่ ผลิต ภัณฑ์ (r =
.628) รองลงมาคือ กระบวนการในการให้บริการ (r = .577) ลักษณะ
ทางกายภาพ บรรยากาศ ณ จุดขาย (r = .564) กิจกรรมการส่งเสริม
การตลาด (r = .554) พนักงาน (r = .551) ราคา (r = .523) และมี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุดในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (r = .344)
ตามลาดับ
4.1.4) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการให้บริการจากพนักงานขาย ด้านสื่อส่งเสริมการตลาด ด้าน
ช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการจูงใจด้วยการส่ งเสริมการขาย มี
อิทธิพ ลต่ อ การตัดสิน ใจซื้อ นาฬิกาข้อ แฟชัน่ ร้อ ยละ 55.6 และค่ า
สัมประสิทธิ ์ความสัมพันธ์พหุคณ
ู (r) ร้อยละ 74.6
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยพหุคูณ ปั จจัยที่ท่มี ี
อิทธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค
Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 ตามตาราง 2 ดังต่อไปนี้

4) ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มอี ิทธิพลส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริโภครุ่นใหม่วยั ทางานทัง้ เพศชาย
และหญิง อายุระหว่าง 21-38 ปี (Gen Y) ทีม่ พี ฤติกรรมเคยซื้อและใช้
นาฬิกาข้อ มือแฟชันในเขตกรุ
่
งเทพมหานคร จานวน 400 คน ส่ว น
ใหญ่ เป็ น เพศหญิง จานวน ร้อ ยละ 53 ส่ ว นที่เ หลือ เป็ น เพศชาย
จานวน ร้อยละ 47 ช่วงอายุส่วนใหญ่คอื 25-29 ปี (ร้อยละ 36) และ
รายได้ส่ ว นตัว โดยรวมต่ อ เดือ นส่ ว นใหญ่ ค ือ 20,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 31) ใช้นาฬิกาแฟชันที
่ ม่ ตี ราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั (Brand name)
ทีใ่ ช้อยู่จานวน 1 เรือน (ร้อยละ 45) ซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันที
่ ่ระดับ
ราคา 3,001-5,000 บาท (ร้อยละ 23.2) โดยส่วนใหญ่มคี วามชื่นชอบ
นาฬิกาแฟชันที
่ ่เคยใช้อ ยู่ 5 ล าดับแรก ได้แก่ Casio, G-shock ,
Guess, Seiko, Baby-G ตามลาดับ
ปั จ จัย คุ ณ ค่ า ตราสิน ค้า ของนาฬิก าข้อ มือ แฟชัน่ มี ร ะดับ
ความคิดเห็นต่อปั จจัยอยู่ในระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
จากค่ า เฉลี่ย มากไปหาน้ อ ย 3 ล าดับ คือ ด้านการเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์กบั ตราสินค้า ด้านคุณภาพทีถ่ ูกรับรู้ ด้านการรับรูใ้ นตรา
สิน ค้า ส าหรับด้านที่มคี ่ าเฉลี่ย ต่ าที่สุ ด คือ ด้านความภักดีต่ อ ตรา
สินค้า
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด 7P’s ของนาฬิกาข้อ มือ
แฟชัน่ มีร ะดับ ความคิดเห็น ต่ อ ปั จ จัย อยู่ใ นระดับ มาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ น รายด้านจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับ คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
สาหรับด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
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ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยพหุคณ
ู
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่
ตัวแปร

การตัดสิ นใจซื้อ
นาฬิ กาข้อมือ
แฟชัน่
b

4.07
0.21
0.43
0.21
0.42
0.15
0.29
0.09
0.18

ค่าคงที่ (a)
ด้านผลิตภัณฑ์
การให้บริการจากพนักงานขาย
ด้านสื่อส่งเสริมการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการจูงใจด้วยการส่งเสริม
0.08
0.16
การขาย
การรับรูใ้ นตราสินค้า
0.05
0.10
R =0.751, R Square = 0.564, Adjust R Square = 0.558
Std.Error of Estimate = 0.322, F = 84.81

t

Pvalue

245.49
12.12
12.64
8.28
5.33

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

4.77

0.00*

2.65

0.01*

Z = 0.43* ด้านผลิตภัณฑ์ + 0.42* การให้บริการจาก
พนักงานขาย + 0.29* ด้านสื่อส่งเสริมการตลาด + 0.18* ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย + 0.16* ด้านการจูงใจด้วยการส่งเสริมการ
ขาย + 0.10* การรับรูใ้ นตราสินค้า
5.2) อภิ ปรายผลการศึกษาวิ จยั
จากการศึกษา ปั จ จัย ที่มอี ิท ธิพ ลส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจซื้อ
นาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดังนี้
5.2.1) กลุ่ม Generation Y (Gen Y) เนื่องจากผูบ้ ริโภคกลุ่ม
นี้กาลังมีอทิ ธิพลสูงต่อตลาดอุปโภคบริโภคในประเทศ Gen Y เป็ นเจ
เนอเรชันที
่ ม่ ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในไทย มีรายได้ค่อนข้างสูง เติบโตมาใน
ยุ ค ที่ก ารใช้ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต และโซเชีย ลมีเ ดีย ก าลัง แพร่ ห ลาย
ตัดสินใจบนข้อมูล ตรวจสอบเปรียบเทียบให้แน่ ใจก่อนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า โดยงานวิจยั พบว่า ด้านความภักดีต่อตราสินค้าไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อนาฬิกาแฟชัน่ โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกาแฟชัน่ ได้แก่ ปั จจัยคุณค่าตราสินค้า ด้านการรับรู้ และปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด หลายๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งเป็ นไปตาม
แนวคิดเกีย่ วกับเจนเนเรชันตามมุ
่
มมองในเชิงการตลาด อธิบายไว้ว่า
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้มขี อ้ มูลและระบบการคิดทีส่ มบูรณ์กว่า ยืนอยู่บนโลก
ความเป็ นจริง เชื่อในทางเลือกทีห่ ลากหลาย ไม่ยดึ ติดวิธกี ารเดิมๆ มี
อิสระทางความคิด มีอสิ ระในเลือกศึกษา การสื่อสาร การเลือกอาชีพ
และการเลือกเพศ ซึง่ ทาให้คนกลุ่มนี้ไม่ยดึ ติดกับตราสินค้า [17]
5.2.2) ปั จจัยคุณค่าตราสินค้ามีอทิ ธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยปั จจัยด้านที่มอี ิทธิพ ล คือ ด้านการรับรู้ในตราสินค้า เนื่อ งจาก
ผูบ้ ริโภคจดจารูปสัญลักษณ์ตราสินค้า (Logo) บนนาฬิกานี้ได้ รูส้ กึ
คุน้ เคยกับชือ่ เสียงของตราสินค้าทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัวโดดเด่น รับรูต้ ่อ
ภาพลักษณ์ทด่ี เี ป็ นตราสินค้าทีม่ คี ุณค่า และระลึกถึงตราสินค้านี้ทนั ที
เมือ่ พูดถึงนาฬิกาข้อมือแฟชันสอดคล้
่
องกับงานของ จักรพันธ์ อุพนั
วัน พบว่า คุณค่าตราสินค้าและ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา GSHOCK มากทีส่ ุด [18] และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญวิทย์
เชียงทอง พบว่า คุ ณค่ าตราสิน ค้าแต่ล ะด้านมีผ ลต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ
สมาร์ทวอท์ช (Smart Watch) โดยด้านการรับรูใ้ นตราสินค้า ส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจซื้อ สมาร์ทวอท์ช มากที่สุ ด [19] ทัง้ นี้ อัน เนื่ อ งมาจาก
นาฬิกาข้อมือแฟชันผู
่ บ้ ริโภคต้องการรูปลักษณ์สนิ ค้ามีความโดดเด่น
สามารถเสริมบุค ลิกภาพ และรูปแบบเหมาะกับวิถีช ีว ิต (Lifestyle)
เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า คือ สิง่ ทีน่ อกเหนือออกไป
จากคุณสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเชื่อมโยงผ่ านชื่อ
และสัญลักษณ์ต ราสิน ค้า ผู้บริโ ภคจะใช้มูล ค่ าของตราสินค้าเข้ามา
ช่วยในการสือ่ ความหมาย การจัดการ และการจดจาข้อมูลทีม่ อี ยู่มาก
โดยเกีย่ วกับตราสินค้าซึ่งจะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความมันใจและความ
่
พึงพอใจต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า [6]
5.2.3) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีอทิ ธิพลส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยปั จจัยด้านทีม่ อี ทิ ธิพล คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการให้บริการจากพนักงานขาย ปั จจัยด้านสื่อ

*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยคุณค่าตราสิน ค้า มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิน ใจซื้อ นาฬิกาแฟชัน่
ร้อยละ 56.4 และค่าสัมประสิทธิความสั
มพันธ์พหุคณ
ู (r) ร้อยละ 75.1
์
5. สรุป
5.1) สรุปผลการวิ จยั
ปั จ จัย ที่ส ามารถพยากรณ์ ก ารตัด สิน ใจซื้อ นาฬิก าข้อ มือ
แฟชันของผู
่
้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จากผลการศึกษา มีดงั ต่อนี้
5.1.1) ผลการศึกษาปั จจัยคุณค่าตราสินค้า พบว่า ด้านการ
รับรูใ้ นตราสินค้า มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ แต่
มีอทิ ธิพลต่าทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับปั จจัยด้านอื่นของปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
5.1.2) ปั จจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่มอี ิทธิพ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อนาฬิกาข้อ มือแฟชัน่ เรีย งตามล าดับ ตัว พยากรณ์ท่มี คี ่ า
Beta สูงสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ
จากพนักงานขาย ด้า นสื่อ ส่ ง เสริมการตลาด ด้า นช่ อ งทางการจัด
จาหน่าย ด้านการจูงใจด้วยการส่งเสริมการขาย ตามลาดับ
5.1.3) เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ุด
โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน ()
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
นาฬิกาแฟชันมากกว่
่
าปั จจัยคุณค่าตราสินค้า
แสดงให้เห็น ว่าปั จจัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์ มีความสาคัญเป็ นอันดับแรกในการพยากรณ์การตัดสินใจ
ซื้อนาฬิกาข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
Y = 4.07 + 0.21* ด้านผลิตภัณฑ์ + 0.21* การให้บริการจาก
พนักงานขาย + 0.15* ด้านสื่อ ส่งเสริมการตลาด + 0.09* ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย + 0.08* ด้านการจูงใจด้วยการส่งเสริมการ
ขาย + 0.05* การรับรูใ้ นตราสินค้า
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ส่งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยด้านการ
จูงใจด้วยการส่งเสริมการขาย ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศิร ิพ งษ์ จิต -ประสงค์ พ าณิช พบว่ า ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การเลือ กซื้อ
นาฬิกาข้อ มือ ของผู้บ ริโ ภคในกรุ งเทพมหานคร ได้แ ก่ ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด 7P’s โดยให้ลาดับความสาคัญได้ดงั นี้ กลุ่มที่ 1
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านการบริการ [9] และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เอื้อมกุล สุขสุชพี ,
มยุพนั ธุ์ ไชยมันคง,
่
ชลัช
กลิน่ อุบล พบว่า พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภคที่ใช้นาฬิกา LOUIS
MORAIS มีความสัมพันธ์ทางบวกทัง้ หมด [10] ซึ่งหากกาหนดกล
ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
แล้วก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อ เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 7P’s เป็ นเครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้
ซึ่ง กิจการผสมผสานเครื่อ งมือ เหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ าหมาย
ประกอบด้วยทุกสิง่ ทุกอย่างทีก่ จิ การใช้เพือ่ ให้มอี ทิ ธิพลโน้มน้าวความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ [7]
5.2.4) ปั จจัยทีม่ อี ิทธิพลส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อนาฬิกา
ข้อมือแฟชันของผู
่
บ้ ริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยคุณค่าตราสินค้า สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศุภมัทนี ชูมณี และ ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
พบว่า คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญ
ซึง่ ทัง้ นี้ความสัมพันธ์ของทัง้ 2 ปั จจัย คือด้าน คุณค่าตราสินค้าแฟชัน่
และปั จ จัย ทางด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด เป็ นผลที่น ามาสู่
พฤติกรรมการตัง้ ใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ ซึ่งในการศึกษาได้ลงลึกถึงเหตุ
จูงใจทีท่ าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชัน่ ผู้ บริโภคบางกลุ่มยังมี
พฤติกรรมการตัง้ ใจซื้อจากสิง่ ทีต่ นชอบ พึงพอใจ เพียงเพื่อยกระดับ
ตนเองในสังคม ด้วยการเชื่อมโยงการใช้สนิ ค้า ตราสินค้า กับการใช้
สินค้าแฟชันจากดาราและผู
่
ม้ ชี อ่ื เสียง และไม่สนใจราคาสินค้า [20] ซึง่
เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยผูบ้ ริโภค
จะตัดสิน ใจเลือ กในขัน้ สุ ดท้ายว่า จะซื้อผลิต ภัณฑ์ย่หี ้อใด โดยการ
ตัดสินใจเลือกนี้ ผูบ้ ริโภคกระทาโดยความต้องการทีแ่ ตกต่างกันไม่ว่า
จะเป็ นสิง่ กระตุ้นภายในหรือภายนอกก็ตาม อาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้
จากการประเมินทางเลือก อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคแต่ละคนมักจะมี
รูปแบบการตัดสิน ใจที่แ ตกต่ า งกัน ซึ่งท าให้ม ีการตัด สิน ใจเลือ กที่
แตกต่างกัน แม้ว่าอาจจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์เหมือนกันก็
ตาม [14]

และช่องทางการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกอบธุรกิจควรอานวยความสะดวก
ให้เหนือความคาดหมาย เนื่องจาก Gen Y มีขอ้ มูลจานวนมากรวมทัง้
มีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นไปทางเลือกอื่นทันทีเมือ่ เกิดสิง่ กระตุ้นอื่นๆ จึง
จาเป็ นต้องสร้างความประทับใจในเชิงบวกต่อผูบ้ ริโภค
5.3.2) ผู้ประกอบการนาฬิกาข้อมือแฟชัน่ ควรมุ่งเน้นสร้าง
คุณค่าตราสินค้า ให้ความสาคัญการรับรูใ้ นตราสินค้าเป็ นสาคัญ เพื่อ
เป็ นการเพิม่ คุณค่าและมูลค่าให้แก่ตราสินค้า ส่วนทางด้านการรับรู้
คุณภาพและการเชือ่ มโยงตราสินค้า การภักดีในตราสินค้า เป็ นปั จจัย
ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์หรือสัมพันธ์ต่าโดยอาจส่งผลน้อยต่อการตัดสินใจ
ซื้อเมื่อ เปรีย บเทีย บกับด้านอื่น ๆ แต่ หากนักการตลาดให้ตราสินค้า
ขององค์กรของตนมีขอ้ ได้เปรียบทางการแข่งขัน ก็ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์
ส่ ว นนี้ด้ว ยเพราะตราสิน ค้า อื่น อาจจะใช้ก ลยุ ท ธ์ด้านนี้ ไ ม่เพีย งพอ
หรือไม่ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
5.3.3) ด้านการสร้างคุณค่า ตราสิน ค้า ด้ว ยการสื่อสารต่ อ
กลุ่มเป้ าหมาย ธุรกิจควรพิจารณาเลือกใช้ สื่อสังคมออนไลน์ โฆษณา
ออนไลน์ เพื่อเพิม่ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยต้นทุนทีต่ ่ าลง
อีกช่องทางหนึ่งคือ การลงโฆษณาบนป้ ายโฆษณาตามเส้นทาง BTS
และ MRT ซึ่งเป็ นระบบขนส่งหลักที่ Gen Y ไทยเลือกใช้ โดยป้ าย
โฆษณาเหล่านี้จะทาหน้าที่ต อกย้าความสนใจในผลิตภัณฑ์อีกครัง้
หนึ่ง และต้องปรับปรุงร้านออนไลน์ท่เี ป็ นช่องทางสาคัญทีจ่ ะสื่อสาร
ดึงดูดและรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ไว้
5.4) ข้อเสนอแนะในงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
5.4.1) ควรวิจยั เกีย่ วกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้านาฬิกาข้อมือแฟชัน่ เพื่อทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการกลับมาซื้อ
ซ้า นามาซึ่งยอดขายและกาไรได้ในระยะยาว เพื่อความยังยื
่ น ของ
ธุรกิจ
5.4.2) ควรวิจยั เกี่ย วกับเรื่องความพึงพอใจต่อคุ ณค่าตรา
สินค้านาฬิกาข้อมือแฟชัน่ เพือ่ ยกระดับการสร้างคุณค่าตราสินค้า
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึก ษาวิจ ัย ฉบับ นี้ส าเร็จ ลุ ล่ ว งอย่ า งสมบูร ณ์ ด้า นความ
กรุณาและความอนุ เคราะห์ข อง ผศ.ดร.รุ จิภ าส โพธิท์ องแสงอรุ ณ
อาจารย์ท่ปี รึกษา ที่เสีย สละเวลาให้คาปรึกษาแนะน าผู้ว ิจยั ต้อ ง
ขอขอบคุณ ทางด้านผู้ทรงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบแนะนาเครื่องมือ
วิจยั ขอขอบคุ ณ ดร.เกีย รติศ กั ดิ ์ สมัค รสมาน นางศิร ิพ ร ซุ น และ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทอ่ี านวยความ
สะดวกในการทาวิจยั จนสาเร็จด้วยดี

5.3) ข้อเสนอแนะทัวไป
่
5.3.1) การวิจยั นี้ สามารถนาผลทีไ่ ด้ไปวางกลยุทธ์การตลาด
ควรพิจารณาจากความส าคัญที่มอี ิทธิพ ลส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจซื้อ
ตามลาดับจากปั จจัยทีส่ ่งผลมากทีส่ ุดไปถึงน้อยทีส่ ุด โดยเฉพาะปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาด ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ เป็ นพิเ ศษคือ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ มุง่ เน้นคุณภาพทีด่ ขี องสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยพัฒนาลูกเล่ น รวมถึงการออกแบบที่เน้ น
ดีไซน์และความพิถพี ถิ นั ให้เหนือความคาดหมายของ Gen Y แต่ยงั
ต้องอยู่ในราคาที่สามารถเอื้อมถึงอีกด้วย สาหรับด้านการให้บริการ
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1) ความสาคัญของปัญหาที่ นาสู่การวิ จยั
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามอ่อนไหวต่ออุป
สงค์ และอุ ปทานด้านการท่อ งเที่ย วจากเหตุ การณ์ท่ไี ม่ค าดหมาย
ได้แก่ เหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ การระบาดของโรค และ
เหตุ ก ารณ์ ด้า นความมัน่ คง คลอบคลุ ม ถึง การก่ อ ความไม่ส งบ
ภายในประเทศและทางการเมือ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ โดยตรงต่ อ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย ว [1] ด้ว ยเหตุ น้ี ค วามเชื่อ มัน่ ด้า น
เสถียรภาพและความปลอดภัย จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก นับตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ 9/11 (11
กันยายน 2011) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา
ลดลง ร้อยละ 6.8 เมือ่ เทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2000 [2] จาก
เหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วจากทัว่ โลกพิจ ารณาถึ ง
เสถีย รภาพและความปลอดภัย ของประเทศจุ ด หมายปลายทาง
ประกอบการตัดสินใจเดิน ทางท่องเที่ย วเป็ นสาคัญ [3] กรณีของ
ประเทศไทยปั ญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศนับตัง้ แต่
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ส่งผลให้จานวน
นักท่องเทีย่ วในเดือนมิถุนายน ลดลงต่าสุดกว่าร้อยละ 27 ก่อนทีจ่ ะ
เริม่ ฟื้ นตัวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมีนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.
2557 จานวน 24,809,683 คน ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 6.54 นา
รายได้เข้าสู่ประเทศไทย 1.17 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ
2.85 โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากญี่ป่ นุ ลดลง ร้อยละ 20 และเกาหลี
ใต้ ร้อยละ 13 ในปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านเสถียรภาพ
ทางการเมืองของไทย ส่งผลต่อความเชื่อมันด้
่ านความปลอดภัย ซึ่ง
เป็ นปั จจัยสาคัญที่นักท่องเทีย่ วใช้พจิ ารณาวางแผนการเดินทางเข้า
มาท่องเทีย่ วในประเทศไทย [4] ปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ออกแคมเปญ ‘ท่อ งเที่ยววิถีไ ทย’ ‘Amazing
Thailand: 2015 Discover Thainess’ เพื่อเรียกความเชื่อมันและ
่
ภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั การท่องเทีย่ วของประเทศ กระตุ้นการมาเยือน
ของนักท่ อ งเที่ย วต่ างชาติ โดยประกาศเป็ น ‘ปี ท่ อ งเที่ย ววิถีไ ทย
2558’ ภายหลังการทาประชาสัมพัน ธ์แ คมเปญดังกล่ าว ส่ งผลให้
จานวนนักท่องเทีย่ วในปี พ.ศ. 2558 เพิม่ ขึน้ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน ร้อยละ
24 มีจานวนนักท่องเทีย่ ว 29.9 ล้านคน นารายได้เข้าสู่ประเทศกว่า
1.45 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน ร้อยละ 23 นับว่า ททท.
ประสบความส าเร็จ ในการฟื้ นฟู ค วามเชื่อ มัน่ ของนั ก ท่ อ งเที่ย ว

บทคัดย่อ
การท่องเทีย่ วเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของของประเทศที่
สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทย อย่างไรก็ตามการท่องเทีย่ วเป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามอ่อนไหวต่ออุปสงค์ และอุปทานด้านการท่องเทีย่ ว
จากเหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ ค าดหมาย จากกรณี ปั ญ หาด้ า นเสถี ย รภาพทาง
การเมืองในประเทศไทยนับตัง้ แต่ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.
2557 ส่ ง ผลให้จานวนนัก ท่องเที่ย วในเดือนมิถุน ายน ลดลงต่ า สุ ด ใน
ประวัติก ารณ์ กว่ า ร้อยละ 27 ก่ อนที่จะเริม่ ฟื้ นตัว ในเดือนตุล าคม พ.ศ.
2557 การศึกษาในครัง้ นี้มงุ่ สารวจความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุน
และเกาหลีใต้ ต่อเสถียรในประเทศไทยภายหลังวิกฤติทางการเมือง ในช่วง
พ.ย.-ธ.ค. พ.ศ. 2559 และมกราคม พ.ศ. 2560 ผลของการศึกษาพบว่า
ความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ มีความสัมพันธ์กบั จานวนครัง้ ทีม่ า
เยือน และระยะเวลาที่พานักในประเทศไทย ในขณะที่ความเชื่อมันของ
่
นัก ท่องเที่ยวชาวเกาหลีม ีค วามสัมพัน ธ์ก ับ ช่องทางที่รู้จกั ประเทศไทย
ความเชื่อมันต่
่ อเสถีย รภาพที่แ ตกต่ า งกัน ของนัก ท่องเที่ย วชาวเกาหลี
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วประเทศไทย
แตกต่างกัน แต่กลับไม่มคี วามแตกต่างในกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ
คาสาคัญ: การท่องเทีย่ ว ประเทศไทย ญี่ป่ นุ เกาหลี
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
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5) แนวคิ ดและทฤษฎีที่สมั พันธ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมัน่
ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติต่อจุดหมายปลายทางในประเทศไทย สรุป
ได้ดงั นี้
5.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior:
TPB) เป็ นทฤษฎีทว่ี ่าด้วยเรื่องของทัศนคติกบั พฤติกรรมของมนุ ษย์
ซึ่ง พัฒ นามาจากทฤษฎี ก ารกระท าด้ ว ยเหตุ ผ ล (Theory of
Reasoned Action: TRA) โดย [7] กล่าวว่า การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์จะได้รบั อิทธิพลจากความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม และปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม กล่าวคือการรับรูข้ องมนุ ษย์
ต่อปั จจัยกระตุน้ ภายนอกส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
5.2 ทฤษฎีแรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว ทีส่ มั พันธ์กบั ปั จจัยผลักดัน
และปั จจัยดึงดูด (Push and Pull Factors) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการตัด สิน ใจเลือ ก
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ ว แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัยดังต่อไปนี้
(1) ปั จจัยภายในหรือปั จจัยผลัก (Push factors) ได้แก่ ความรูส้ กึ
การรับรู้ ความต้องการ การจูงใจ บุค ลิกภาพ และทัศนคติภายใน
บุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออก [8] ตามทัศนะของ
[9] กล่ าวถึงปั จจัย ผลักว่า “คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่ างๆ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง” ด้วยเหตุน้ีจงึ สามารถสรุป
ได้ว่าความต้องการของนักท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่างกัน เป็ นปั จจัยสาคัญ
ในการกาหนดพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว และ (2) ปั จจัยภายนอก
หรือปั จจัยดึงดูด (Pull factors) หมายถึง ปั จจัยภายนอกบุคคลที่
กระตุ้น และดึง ดู ด ให้บุ ค คลนัน้ เดิน ทางไปยัง สถานที่ต่ า งๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความน่ าสนใจของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ข องสถานที่ท่อ งเที่ย ว ชื่อ เสีย งของสถานที่
ท่องเทีย่ ว ความสะดวกสบายในการเดินทาง ความหลากหลายของ
กิจกรรม [10] ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้สามารถดึงดูดให้นักท่องเทีย่ วเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ
5.3 ภาพลักษณ์ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่อการตัดสินใจเลือก
สถานทีท่ ่องเทีย่ ว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ในอดีต
พบว่า ภาพลักษณ์ของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว (Destination Image)
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว โดยนักท่องเทีย่ วจะ
พิจารณาจากภาพลักษณ์ทด่ี ขี องสถานทีท่ ่องเทีย่ วมากกว่า
ภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดขี องสถานทีท่ ่องเทีย่ วนัน้ [1] จากโครงการศึกษา
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วไทยในสายตานักท่องเทีย่ วต่างชาติ พบว่า
มีปัจจัยลบ 3 ประการทีท่ าให้นกั ท่องเทีย่ วไม่เดินทางเข้ามาประเทศ
ไทย ได้แก่ ปั จจัยด้านเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ภัย
ธรรมชาติ และการค้าประเวณี ซึง่ นักท่องเทีย่ วให้คะแนนด้านความ
ปลอดภัยในเกณฑ์ต่าทีส่ ุด [11] จากการศึกษาของ [12] พบว่า
นักท่องเทีย่ วในจังหวัดสงขลาให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ดา้ น
บรรยากาศทางสังคมวิถชี วี ติ แบบไทยมากทีส่ ุด ในขณะทีภ่ าพลักษณ์
การให้บริการของภาครัฐ ด้านความปลอดภัย ควรปรับปรุง
นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยังมีอทิ ธิพลต่อความพึง
พอใจ คุณค่าทีไ่ ด้รบั และความจงรักภักดีต่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วนัน้
[13-14] จากการศึกษาทีผ่ ่านมาชีใ้ ห้เห็นว่า ภาพลักษณ์ของสถานที่

ภายหลังวิกฤติการณ์ทางการเมือง ด้วยการสื่อสารภาพลักษณ์ท่ดี ี
ด้วยเหตุน้ี ททท. จึงเดินหน้าสานต่อการท่องเทีย่ ววิถไี ทยในปี พ.ศ.
2559 ส่งเสริมภาพลักษณ์ทด่ี ขี องแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ส่งผล
โดยตรงต่อความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ ว [5]
ในทานองเดียวกันความเชื่อมันต่
่ อ เสถีย รภาพและความปลอดภัย
ของประเทศไทย เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะทาให้นักท่องเทีย่ วเกิดการมา
เยือนซ้า [6] อันนามาซึ่งรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างยังยื
่ น การ
วิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งศึกษาความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ เกาหลี
ใต้ ต่อสถานการณ์ในประเทศไทยภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองทีผ่ ่านมา ตลอดจนศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ซง่ึ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จากการมา
เยื อ นซ้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในครั ง้ นี้ สามารถน า มา
ประกอบการวางแผนนโยบายบริห ารจัด การภาพลัก ษณ์ ก าร
ท่อ งเที่ย วไทย สร้างความเชื่อ มันให้
่ กบั นักท่อ งเที่ย วต่ อ จุดหมาย
ปลายทางการท่องเทีย่ วในประเทศไทย
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี้ (1) เพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ
เกาหลีใต้ (2) เพือ่ สารวจความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วญี่ป่ นุ เกาหลี
ใต้ ทีม่ ตี ่อสถานการณ์ในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความเชื่อมัน่
ของนักท่ อ งเที่ย วที่ม ีต่ อ สถานการณ์ ใ นประเทศไทย จาแนกตาม
ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมการเดิ น ทางขอ ง
นักท่องเทีย่ วญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ (4) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมันที
่ ่
แตกต่างกันของนักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ กับความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วไทย
3) ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตของการวิจ ัย ในครัง้ นี้ มุ่ง ศึก ษาพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่ วญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ ทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่าน
สนามบินสุวรรณภูม ิ จานวน 1,072 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นนักท่องเทีย่ ว
ญี่ปุ่ น 562 คน เกาหลีใ ต้ 510 คน เดิน ทางเข้า มาประเทศไทย
ระหว่างเดือนพฤษจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัง้ สิน้ 3 เดือน
4) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั จากการศึกษา
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่ ข อ ง
นักท่อ งเที่ย วต่ างชาติท่มี ตี ่ อจุดหมายปลายทางการท่อ งเที่ย วของ
ประเทศไทยยังมีอ ยู่จากัด โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักท่อ งเที่ย ว
ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้มแี นวโน้มขยายตัว ต่อเนื่อง
ดังนัน้ ข้อมูลด้านพฤติกรรม และโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ของ
นัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม นี้ สามารถน ามาใช้เ ป็ นข้อ มูล พื้น ฐานในการ
วางแผนการตลาด การปรับกลยุทธ์สาหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความเชื่อมันต่
่ อสถานภาพของประเทศ
ไทย หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ สามารถนาข้อมูลของการวิจยั
ในครัง้ นี้ใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์
สร้างความเชือ่ มันต่
่ อการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
600

ท่องเทีย่ วมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการตัดสินของนักท่องเทีย่ วในการ
เลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
ควบคุม และเปลีย่ นแปลงให้มที ศิ ทางทีเ่ หมาะสม [6] ดังนัน้
หน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย จะต้อง
เข้ามาดูแลข้อมูลข่าวสารให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ด้วยการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องแหล่งท่องเทีย่ ว ควบคุมภาพลักษณ์เชิงลบ สร้าง
ความเชือ่ มันให้
่ แก่นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว
ประเทศไทย

ละ 49 เดิน ทางเข้า มาประเทศไทยคนเดีย ว ร้อ ยละ 63 มีอ าชีพ
พนั ก งาน ร้อ ยละ 18 เป็ นนั ก ธุ ร กิจ มีร ายได้ต่ อ เดือ นประมาณ
175,001-525,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32 มีงบประมาณใช้จ่ายใน
ประเทศไทยครัง้ ละไม่ เ กิ น 35,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้
คิดเป็ นร้อยละ 39 และมีระยะเวลาพานักในประเทศไทยนานกว่า 7
วัน คิดเป็ นร้อยละ 42
นักท่องเกาหลีใต้ ร้อยละ 71 เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 2140 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63 ในขณะทีว่ ยั เกษียณอายุมเี พียงร้อยละ 6
เท่ า นั น้ โดยนั ก ท่ อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ม ีส ถานภาพโสดร้อ ยละ 72
นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ร้อยละ 65 รูจ้ กั ประเทศไทยจากคาแนะนาของ
เพื่อนและครอบครัว วางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย
ด้วยการศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 52 ซื้อแพคเกจ
ทัวร์จากตัวแทนในประเทศเกาหลีใต้ ร้อยละ 38 มีเพียงร้อยละ 10
ซื้อแพกเกจทัวร์จากตัวแทนในประเทศไทย นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่รอ้ ยละ 50 เดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็ นหมู่คณะ ร้อยละ 21
เดิน ทางมากับ ครอบครัว และร้ อ ยละ 28 เดิน ทางมาคนเดีย ว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 58 มีอาชีพพนักงาน ร้อยละ 27 เป็ น
นักธุรกิจ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 175,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
42 มีงบประมาณใช้จ่ายในประเทศไทยประมาณครัง้ ละ 35,00152,500 บาท นัก ท่ อ งเที่ย วส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 42 เดิน ทางเข้า มา
ประเทศไทยประมาณ 1-2 ครัง้ และมีระยะเวลาพานักในประเทศครัง้
ละประมาณ 5-7 วัน คิดเป็ นร้อยละ 49
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ นุ ร้อยละ 70 มี
ความเห็น ว่า สถานการณ์ ท างการเมือ งของประเทศไทยกลับมามี
เสถียรภาพ อีกร้อยละ 30 มีความเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศไทย
ยัง ไม่ ม ีเ สถีย รภาพ ด้า นนั ก ท่ อ งเที่ย วเกาหลี ใ ต้ ร้ อ ยละ 81 มี
ความเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองของไทยกลับมามีเสถียรภาพ
ในขณะที่ร้อ ยละ 21 มองว่าสถานการณ์ ในประเทศไทยยังรูปไม่ม ี
เสถียรภาพ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 3 ลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข อง
นัก ท่ อ งเที่ย วญี่ป่ ุ น และเกาหลีใ ต้ จ าแนกตามความเชื่อ มันต่
่ อ
เสถียรภาพของประเทศไทย พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ และรายได้ของนักท่องเทีย่ ว ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับความ
เชื่อ มันของนั
่
กท่อ งเที่ย วญี่ป่ ุนที่มตี ่ อ เสถีย รภาพของประเทศไทย
ด้านของนักท่องเที่ย วเกาหลีใต้ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ย วมีค วามสัม พั น ธ์ ก ับ ความเชื่อ มัน่ ของ
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และ 0.001 (แสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1)
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้ จาแนกตาม
ความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศไทย พบว่า วัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง ระยะเวลาทีพ่ านัก และจานวนครัง้ ทีม่ าเยือนประเทศ
ไทย มีความสัมพันธ์กบั ความเชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ต่อ
เสถียรภาพของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
และ 0.001 ตามลาดับ ในด้านของนักท่องเทีย่ วชาวเกาหลีใต้ พบว่า
จานวนครัง้ ทีม่ าเยือนประเทศไทย ช่องทางรูจ้ กั ประเทศไทย การ

6) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรของการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ นุ และ
เกาหลีใต้ อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป เดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศ
ไทยระหว่างเดือน พฤษจิกายน-ธันวาคม 2559 และมกราคม 2560
ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ข้อมูลล่าสุดจากกรมการท่องเทีย่ ว ณ
วันที่ 10 มกราคม 2560 จานวนนักท่อ งเที่ยวญี่ป่ ุนเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยระหว่ า งเดือ นพฤษจิก ายน-ธัน วาคม 2559 จ านวน
250,687 คนและนักท่องเที่ย วเกาหลีใต้ จานวน 256,306 คน โดย
ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยวิธีสุ่ ม โดยไม่ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability sampling) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota
Sampling) การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental
Sampling) ให้ไ ด้ต ามจ านวนที่ต้อ งการ จ านวนทัง้ สิ้น 1,200
ตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม พัฒนามาจาก
งานของ [13] ลักษณะของคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าลิ
เคอรท์ 5 ระดับ แบบสอบถามต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ นามาแปล
เป็ น ภาษาไทย ก่อ นที่จะแปลเป็ น ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ จากนัน้ จึง
เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่าข้อคาถามในแบบสอบถามมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้
ไว้ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผ่านเกษณฑ์ 0.05 ขึ้นไปทุกข้อ
คาถาม [6] การเก็บรวมรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาแบบสารวจ
จานวนทัง้ สิ้น 1,200 ชุด แจกจ่ายให้กบั หน่ วยงานทีส่ มั พันธ์เพื่อลง
พืน้ ทีส่ ารวจข้อมูลภาคสนาม ได้รบั กลับมาจานวน 1,072 ชุด คิดเป็ น
ร้อยละ 80.5 จากนัน้ น าผลการสารวจมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
SPSS เพื่อหาค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) สถิตเิ ชิงอนุ มานที่ใช้ทดสอบสมมติฐานนัน้ จะใช้-การ
ทดสอบไคส์แควร์ (Chi-square) การทดสอบความแตกต่างของค่าที
(T-Test)
7) ผลของการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ ร้อยละ 65 เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-60 ปี
ร้อยละ 12 อายุมากกว่า 60 ปี มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ
นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ร้อยละ 67 รูจ้ กั ประเทศไทยจากคาแนะนาของ
เพื่อ นและครอบครัว วางแผนเดิน ทางเข้า มาประเทศไทยด้ว ย
การศึกษาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 66 ซื้อแพกเกจ
ทัว ร์จากตัว แทนในประเทศไทย ร้อ ยละ 23 ซื้อ แพคเกจทัว ร์จาก
ตัวแทนในประเทศญีป่ ่ นุ ร้อยละ 11 นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ส่วนใหญ่รอ้ ย
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เตรียมตัวเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วประเทศไทย สมาชิกทีเ่ ดินทางเข้า
มาประเทศไทยพร้อมกัน เหล่านี้มคี วามสัมพันธ์กบั ความเชือ่ มันของ
่

นักท่องเทีย่ วชาวเกาหลีใต้ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 และ0.05 ตามลาดับ

ตารางที่ 1: ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วกลุ่ม JK จาแนกตามความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพ (ผลการทดสอบไคส์แควร์: Chi-square test)
ข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเทีย่ ว
มีเสถียรภาพ

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า <20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า >61
สถานภาพ
แต่งงาน
โสด
การศึกษา
มัธยม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
อาชีพ
พนักงาน
นักธุรกิจ
นักศึกษา
อื่นๆ
รายได้/USD
<5,000 USD
5,001-15,000
15,001-25,000
>25,000 USD

N= 396
262
134
N= 396
140
206
50
N= 396
202
194
N= 396
80
216
80
20
N= 396
246
69
27
54
N= 396
127
132
87
50

J = Japan (N=562)
ไม่มเี สถียรภาพ
(x2)

N= 166
104
62
N= 166
2
58
88
18
N= 166
98
68
N= 166
40
98
22
6
N= 166
107
34
11
14
N= 166
44
49
44
29

Sig.

.635

.426

5.106

.164

3.028

.082

4.886

.180

3.321

.345

4.704

.195

มีเสถียรภาพ

K = South Korean (N=510)
ไม่มเี สถียรภาพ
(x2)

N=405
126
279
N=405
4
270
113
18
N=405
115
290
N=405
44
241
100
20
N=405
246
103
24
32
N=405
188
82
86
49

N=105
22
83
N=105
52
42
11
N=105
28
77
N=105
21
59
24
1
N=105
52
34
8
11
N=105
28
38
29
10

Sig.

4.178

.041*

14.269

.003*

.123

.725

8.949

.030*

4.331

.228

18.675

.000**

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
ตารางที่ 2: ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของนักท่องเทีย่ วกลุ่ม JK จาแนกตามความเชือ่ มัน่ (ผลการทดสอบค่าที: T-Test)
จุดหมาย
ปลายทางการ
ท่องเที่ยว
ประเทศไทย

ความพึงพอใจ
ความจงรักภักดี

J = Japan (N=562)
ความเชื่ อมันของนั
่
กท่องที่ยวชาวญี่ปนุ่
Stable
Unstable
Mean
S.D.
Mean
S.D.
T

4.007
2.905

.6223
.4600

3.927
2.905

.5858
.4600

Sig

1.44
.044

.149
.965

*มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05, **มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
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K = South Korean (N=510)
ความเชื่ อมันของนั
่
กท่องที่ยวชาวเกาหลีใต้
Stable
Unstable
Mean
S.D.
Mean
S.D.
T

4.32
2.97

.406
.163

4.39
2.99

.338
.046

1.669
2.697

Sig

.096
.007*

ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อมันที
่ แ่ ตกต่าง
กันของนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุน กล่าวคือ นักท่องเทีย่ วกลุ่มที่มองว่า
สถานการณ์ ใ นประเทศไทยมีเสถีย รภาพ และไม่มเี สถีย รภาพ มี
ระดับความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางใน
ประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ในขณะทีค่ วามเชือ่ มันที
่ แ่ ตกต่างกันของ
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวเกาหลีใ ต้ มีร ะดับ ความพึง พอใจต่ อ จุ ด หมาย
ปลายทางในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน แต่มรี ะดับความจงรักภักดี
ต่อจุดหมายปลายทางในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2)

ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ มีความอ่อนไหวต่อการรับรู้
ด้า นความเชื่อ มัน่ ต่ อ เสถี ย รภาพของประเทศไทย นอกจากนี้
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวเกาหลีใ ต้ส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 51 เดิน ทางเข้า มา
ประเทศไทยเป็ นหมูค่ ณะ ร้อยละ 38 ซื้อแพคเกจทัวร์จากตัวแทนใน
ประเทศเกาหลี ทาให้การเตรีย มการท่องเที่ย ว และสมาชิกที่เดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยพร้อมกัน มีความสัมพันธ์กบั ความเชือ่ มันของ
่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเกาหลี ใ ต้ ต่ อ เสถี ย รภาพของประเทศไทย
นักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ร้อ ยละ 65 รูจ้ กั ประเทศไทยจากคาแนะนาของ
เพื่อนและครอบครัว ส่งผลให้ช่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
รูจ้ กั ประเทศไทย มีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อมันต่
่ อเสถียรภาพของ
ประเทศไทย การสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วด้วยการสื่อสาร
ข้อ มูล เชิงบวก ควบคุ มภาพลักษณ์เชิงลบ จึงเป็ นปั จจัยส าคัญที่
สามารถสร้างความเชื่อ มันให้
่ ก ับนัก ท่อ งเที่ย วชาวเกาหลีใต้ [12]
พบว่าภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบใน
จัง หวัด สงขลา ภาพลัก ษณ์ เ ชิง ลบที่ค วรปรับ ปรุ ง ในสายตาของ
นักท่องเทีย่ ว คือการบริการของภาครัฐด้านความปลอดภัย ในขณะที่
ภาพลัก ษณ์ เ ชิง บวกที่นั ก ท่ อ งเที่ย วให้ค วามส าคัญ มากที่สุ ด คือ
บรรยากาศวิถชี วี ติ แบบไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว
ไทย พ.ศ. 2558-2560 เน้ น การสื่อ สารข้อ มูล เชิงบวกด้ว ยการใช้
เอกลักษณ์ ‘วิถีไ ทย’ ปรับภาพลักษณ์การท่องเที่ย วของประเทศสู่
การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพมาตรฐานเน้นการส่งมอบคุณค่าและ
สร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้กบั นักท่องเที่ยวด้วยการใช้ ‘วิถไี ทย’ เป็ น
เนื้อหาหลักในการสื่อสารด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ให้นักท่องเทีย่ ว
ช่วงบอกต่อเน้นการนาเสนอข้อมูลด้านบวกเพื่อกลบข้อมูลด้านลบ
(Positive Negative Ratio) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อ งให้กบั
นัก ท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยทัง้ ภาวะปกติ และภาวะวิก ฤต [16]
ประเด็ น เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารจั ด การ
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของไทย อันนาไปสู่การจัดการวิกฤตการณ์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ความเชื่อ มันของนั
่
กท่อ งเที่ยวชาวญี่ป่ ุนต่อ เสถีย รภาพ
ของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว ได้แก่
วัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุน จานวนครัง้
ทีม่ าเยือน และระยะเวลาในการพานัก ร้อยละ 39 ของนักท่องเทีย่ ว
ชาวญีป่ ่ นุ เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า 10 ครัง้ และพานักใน
ประเทศไทยเฉลีย่ มากกว่า 7 วัน ทาให้นกั ท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ มีความ
อ่อนไหวต่อเสถียรภาพของประเทศไทยในด้านของวัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง ความถี่ในการมาเที่ยวประเทศไทย และระยะเวลาใน
การพ านักในประเทศไทย ด้านนักท่อ งเที่ย วชาวเกาหลีใต้พ บว่า
ความเชือ่ มันของนั
่
กท่องมีความสัมพันธ์กบั จานวนครัง้ ทีม่ าเยือน แต่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการพานัก เนื่องจากนักท่องเทีย่ ว
กลุ่ มนี้ ร้อ ยละ 38 เดิน ทางมากับตัว แทนด้านการท่ อ งเที่ย ว และ
เดินทางเข้ามาเป็ นหมู่คณะ มีกาหนดการเดินทางทีช่ ดั เจนเฉลี่ยครัง้
ละ 5-7 วัน จึงทาให้ค วามเชื่อ มันต่
่ อ เสถีย รภาพไม่ส่ งผลใดๆ ต่ อ
ระยะเวลาการพานักของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ในขณะทีน่ ักท่องเทีย่ ว
ชาวญี่ป่ ุน ร้อยละ 49 เดิน ทางเข้ามาประเทศไทยคนเดียว โดยไม่

8) สรุปและอภิ ปลายผล
ความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพและความปลอดภัยเป็ นปั จจัย
ส าคั ญ ในการเลื อ กจุ ด หมายปล ายทางเพื่ อ การพั ก ผ่ อ นของ
นักท่องเทีย่ ว [9] นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ร้อยละ 70 มีความเชือ่ มันต่
่ อ
เสถียรภาพของประเทศไทย ด้านนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ร้อยละ 79
มีความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศไทย จากการศึกษาของ [3]
ทาการสารวจความเชือ่ มันและทั
่
ศนะของนักท่องเทีย่ วชาวอังกฤษ ที่
มีต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ
45 มองว่าความไม่สงบทางการเมืองของไทยมีผลต่อการตัดสินใจ
เดิน ทางท่อ งเที่ย ว อีก ร้อ ยละ 55 มองว่า ไม่มผี ลต่ อ การตัด สิน ใจ
เดินทาง ผลสารวจในครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่ างชาติม ี
ความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพของไทยภายหลังการเกิดวิกฤติความไม่
สงบทางการเมือ งนั บ ตัง้ แต่ ปี พ .ศ. 2553 ดัง นั ้น ภาครัฐ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสร้างความเชือ่ มันด้
่ านความปลอดภัย และ
ฟื้ นฟูบรรยากาศของความเป็ นไทย สร้างภาพลักษณ์การท่องเทีย่ ว
วิถีไทย ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงคุณค่าต่ อการมาเยือนประเทศไทย
[15] พบว่าภายใต้สถานการณ์วกิ ฤตการเมืองไทย บรรยากาศความ
เป็ นไทยไม่ ว่ า จะเป็ นวิถีค วามเป็ นไทย ผู้ค น และคุ ณ ภาพการ
ให้บ ริก ารแบบไทย ยัง คงเป็ นภาพลัก ษณ์ ส าคัญ ที่นัก ท่ อ งเที่ย ว
ต่างชาตินึกถึงเมือ่ กล่าวถึงการมาท่องเทีย่ วเมืองไทย การศึกษาใน
ครั ง้ นี้ พ บว่ า ความเชื่ อ มัน่ ต่ อ เสถี ย รภาพของประเทศไทยมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ข องนัก ท่อ งเที่ย วชาว
เกาหลีใต้ในด้านของเพศ การศึกษา และรายได้ ในขณะที่ตวั แปร
เหล่ านี้ไม่มคี วามสัมพัน ธ์ใดๆ กับความเชื่อมันต่
่ อเสถีย รภาพของ
ประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุน เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่ นส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 53 เป็ นเพศชาย ร้อ ยละ 53 มีอ ายุ
ประมาณ 41-60 ปี ส่ ว นใหญ่ มสี ถานภาพสมรส ร้อ ยละ 66 เดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยด้ว ยการศึกษาข้อ มูล ผ่านทางอิน เตอร์เน็ ต
โดยร้อยละ 39 ของกลุ่มตัวอย่างเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากกว่า
10 ครัง้ ทาให้โครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้
ไม่มอี ่อนไหวต่อการรับรูด้ า้ นความเชือ่ มันต่
่ อเสถียรภาพของประเทศ
ไทย ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 เป็ น
เพศหญิง ร้อยละ 63 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี และมีสถานภาพโสดสูง
ถึงร้อยละ 72 ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณ 1-2 ครัง้
เท่านัน้ ทาให้โครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้
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ผ่านตัวแทนบริษทั ท่องเทีย่ ว จึงมีระยะเวลาในการพานักทีเ่ ฉลีย่ นาน
กว่า 7 วัน ความเชือ่ มันด้
่ านเสถียรภาพของประเทศไทยจึงมีอทิ ธิพล
ต่ อ ระยะเวลาในการพ านั ก ของนัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม นี้ การรับ รู้ต่ อ
เสถีย รภาพของประเทศไทยที่แ ตกต่ า งกัน (มีเ สถีย รภาพ/ไม่ ม ี
เสถียรภาพ) ของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ มีระดับความพึงพอใจ และ
ความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
ในขณะการรับรู้ต่ อเสถียรภาพของประเทศไทยที่แตกต่างกันของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วชาวเกาหลีใ ต้ ม ีร ะดับ ความพึง พอใจต่ อ จุ ด หมาย
ปลายทางในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน แต่มรี ะดับความจงรักภักดี
ต่อ จุดหมายปลายทางในประเทศไทยแตกต่ างกัน (t=2.697 sig
.007) ความเชือ่ มันของนั
่
กท่องเทีย่ วต่อเสถียรภาพของประเทศไทย
ส่งผลให้รบั รูถ้ งึ ความคุม้ ค่าต่อการมาเยือน เกิดการแนะนาและบอก
ต่อ ดังนัน้ หากภาครัฐสามารถสร้างความเชื่อมันด้
่ านความปลอดภัย
ได้มากขึน้ จะส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความพึงพอใจและความภักดี
ต่ อ จุดหมายปลายทางการท่อ งเที่ย วของประเทศไทยด้ว ยการมา
เยือนซ้า หรือยืดระยะเวลาการพานักในประเทศไทยให้ยาวนานขึ้น
[15] อันจะนามาซึง่ รายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
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บทคัดย่อ
ธุรกิจการท่องเทีย่ วมีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย การวิจ ัย ในครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อศึก ษาพฤติก รรมการ
ท่องเทีย่ วของชาวญี่ป่ นุ ทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยรวมถึงปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนที่มตี ่อจุดหมายปลายทางใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนจานวน
188 คน ที่เดินทางเข้า มาประเทศไทยผ่า นท่าอากาศสุวรรณภูม ิ ระหว่า ง
วัน ที่1-30 เมษายน 2559 ด้วยวิธเี ลือกกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสะดวก แล้ว น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเ คราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ใช้สถิติเ ชิง พรรณนาในการ
วิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทัว่ ไป พฤติ ก รรม การรับ รู้ข องนั ก ท่ อ งเที่ย ว ทดสอบ
สมมุติฐานของด้วยสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวญี่ป่ ุนส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุระหว่าง 40 – 50 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 96,000-360,000 บาท/เดือน
(300,001 – 500,000 เยน) นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเทีย่ วคน
เดียวมีค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วประมาณ 25,600 บาท /ครัง้ (80,000เยน)
พานักในประเทศไทยเฉลีย่ 7 วัน ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ ได้แก่ ด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ ่าสนใจ,
แสงสีและความบันเทิงยามค่ าคืนและอากาศทีด่ ี สดชื่น , กิจกรรมกลางแจ้ง,
การได้ทากิจกรรมร่วมกับครอบครัว,ความเป็ นเจ้าบ้านทีด่ ขี องคนไทย,ความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบาย และระยะห่างทางด้านวัฒนธรรม ปั จจัย
เหล่านี้ส่งผลต่ อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.01
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ,จุดหมายปลายทาง,นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ

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) บทนา
การท่องเทีย่ วเป็ นธุรกิจสาคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ จากรายงานของ World Travel & Tourism Council
(2015) เปิ ดเผยว่าอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทยมีส่วนสาคัญต่อการ
สนับสนุ นรายได้ประชาชาติของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ของไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.037 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.6 ของ
รายได้ประชาชาติ ในปี 2557 ส่งผลให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ
สูงถึง 2,210,000 ตาแหน่ งงาน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ของการจ้างงานทัง้
ประเทศ อันจะเห็น ได้ว่าการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็ นอันดับต้นๆ จากสถิตนิ ักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติท่เี ดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2559 [1]
พบว่านักท่องเที่ย วที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็ น ลาดับต้น ๆ
ได้แ ก่ จีน รัส เซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย อัง กฤษ และญี่ปุ่ น
ตามลาดับ ในด้านรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI) ของคนญี่ปุ่นปี ละ
42,000 เหรีย ญสหรัฐ หรือ 1,470,000 บาท/ปี สูงกว่ารัส เซีย ที่ม ี
รายได้ป ระชาชาติต่ อ หัว (GNI) ที่ป ระมาณ 13,210 หรือ 462,350
บาท/ปี [2] แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปนุ่ ที่
สามารถจับจ่ายภายในประเทศไทยได้ม ากขึ้น การจะกระตุ้นการใช้

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
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จ่ายของนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ วเพื่อกระตุ้นการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วกลุ่มนี้ ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วลดลง ก่อนทีจ่ ะ
ฟื้ นตัวสู่ภาวะปกติในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 [1] การกระตุ้นการ
มาเยือนของนักท่องเทีย่ วยังขึน้ อยู่กบั ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ได้ แ ก่ ความน่ าสนใจของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย
สภาพแวดล้อม [3] ปั จจัยเหล่ านี้เป็ น สิง่ สาคัญที่จะต้อ งศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการท่องเทีย่ วของไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และ
ความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ย ว อัน จะน ามาซึ่งความพึง พอใจต่ อ
จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ ว ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
อย่างยันยื
่ น [4]

ทัศ นคติข องบุ ค คลที่ม ีต่ อ สิ่ง หนึ่ ง หรือ ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง
ความรูส้ กึ พอใจจะเกิดขึน้ เมื่อต้องการของบุคคลได้รบั การตอบสนอง
หรือบรรลุจุดมุง่ หมายในระดับหนึ่ง ความรูส้ กึ ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดขึน้ หากความต้องการหรือจุดมุง่ หมายนัน้ ไม่ได้รบั การตอบสนอง
จากแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับความพึงพอใจสรุปได้ว่าความ
พึงพอใจเป็ นทัศนคติทเ่ี ป็ นนามธรรมเกีย่ วกับจิตใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ
ทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรูปร่างได้ เมือ่ ได้รบั
การตอบสนองหรือบรรลุวตั ถุประสงค์ในสิง่ ที่ต้องการ ก็จะทาให้เกิด
ความรู้สกึ ดี ชอบและสบายใจ หากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือ
มากกว่าทีค่ าดหวังไว้กจ็ ะมีความพึงพอใจ หากผลทีไ่ ด้รบั ต่ากว่าความ
คาดหวัง ก็ จ ะรู้ ส ึก พอใจ ซึ่ ง ความพึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้น นี้ ส ามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

2) แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง (Destination Satisfaction)
[5] ได้กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงทัศนคติและความพึงพอใจ
ในสิง่ หนึ่ง สามารถใช้แทนกันได้เพราะคาสองคานี้หมายถึงผลที่ไ ด้
จากการทีบ่ ุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิง่ นัน้ ทัศนคติด้านบวกจะแสดง
ให้เป็ นสภาพความพึงพอใจในสิง่ นัน้ ๆ และทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้
เป็ น สภาพความไม่พ ึง พอใจ [6] กล่ า วว่า ความพึง พอใจหมายถึง
ความรูส้ กึ ของผูท้ ม่ี ารับบริการตามประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าไป
ติดต่ อ ขอรับ บริการในสถานที่นัน้ ๆ [7] กล่ าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึงสภาวะจิตทีป่ ราศจากความเครียด ทัง้ นี้เพราะธรรมชาติของ
มนุ ษ ย์ม ีค วามต้อ งการ ถ้า ความต้อ งการนัน้ ได้ร ับ การตอบสนอง
ทัง้ หมด หรือบางส่ว น ความเครียดก็จะน้ อยลง ความพึงพอใจก็ จะ
เกิดขึน้ และในทางกลีบกัน ถ้าความต้องการนัน้ ไม่ได้รบั การตอบสนอง
ความเครียดและความไม่พงึ พอใจก็จะเกิดขึน้ [8] ได้เสนอทฤษฎีการ
แสวงหาความพึง พอใจไว้ว่ า บุ ค คลพอใจจะกระท าสิ่ง ใดๆที่ใ ห้ม ี
ความสุขและจะหลีกเลีย่ งไม่กระทาในสิง่ ทีเ่ ขาจะได้รบั ความทุกข์หรือ
ความยากล าบาก โดยอาจแบ่ ง ประเภทความพอใจกรณี น้ี ไ ด้ 3
ประเภท คือ
(1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ น
ทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหา
ความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลีย่ งจากความทุกข์ใดๆ
(2) ความพอใจเกีย่ วกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ น
ทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว
แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็ นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป
(3) ความพอใจเกีย่ วกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะ
นี้ถอื ว่ามนุษย์แสวงหาความสุขเพือ่ ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือ
สังคมทีต่ นเป็ นสมาชิกอยู่และเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ผหู้ นึ่งด้วย
[9] กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ภายในจิตใจของมนุ ษย์
ที่ไ ม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั แต่ล ะบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย่ างไร ถ้าคาดหวังหรือ มีค วามตัง้ ใจมากและได้ร บั การ
ตอบสนองด้ว ยดีจะมีค วามพึงพอใจมากแต่ ในทางตรงกัน ข้ามอาจ
ผิดหวังหรือไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างยิง่ เมือ่ ไม่ได้รบั การตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ทงั ้ นี้ข้นึ อยู่กบั สิง่ ทีต่ งั ้ ใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ [10] กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรูส้ กึ หรือ

3) วัตถุประสงค์
การวิ จ ัย ในครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา พฤติ ก รรมการ
ท่ อ งเที่ย วของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุนที่เ ข้า มาเยือ นประเทศไทย
รวมถึง ศึก ษาการรับ รู้ข องนัก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุนที่ม ีต่ อ แคมเปญ
“Amazing Thailand Discover Thainess 2015” และเพื่อศึกษาปั จจัย
ทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่ นุ ทีม่ าเยือนประเทศ
ไทย โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
4) กรอบแนวคิ ดของงานวิ จยั
ตารางที่ 1: ตารางแสดงกรอบแนวคิดจากทฤษฎี
และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัวแปรต้น


สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ ่าสนใจ



บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ ว



กิจกรรมภายนอกสถานที่



การบริการและสภาพแวดล้อม



ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย



ความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางท่องเทีย่ วของไทย
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5) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาในครัง้ นี้ ใ ช้แ บบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น
เครื่อ งมือ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยพัฒ นามาจากทฤษฎีแ ละ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในอดีต แสดงรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

จานวน 188 ตัวอย่าง จากนัน้ ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์
ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา และสมการถดถอยพหุ คุ ณ ในการทดสอบ
สมมุตฐิ านของการวิจยั ในครัง้ นี้
ผลการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครัง้ นี้คอื นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปนุ่ ซึ่ง
เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทยในช่วงเวลาทีก่ าหนด จานวน 188
คน แบ่งเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 75 เพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 25
อายุของนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 40–50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
62 สถานภาพแต่ ง งานร้ อ ยละ 52 และ ระดับ การศึ ก ษาของ
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่รอ้ ยละ 60 จบปริญญาตรี จุดมุ่งหมายในการ
มาเยื อ นประเทศไทยมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ก ารมาท่ อ งเที่ย วพัก ผ่ อ น
รองลงมาคือการมาทาธุรกิจและอื่นๆ ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ ว
ประเทศไทยพบว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มาเที่ยวไทย 10 ครัง้ ขึน้ ไป
มากที่สุ ด คิดเป็ น ร้อ ยละ 51 ผลของการทดสอบสมมุติฐานที่ 1-6
สามารถนามาแสดงในรูปแบบตารางได้ดงั ต่อไปนี้

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงตัวแปรทีศ่ กึ ษาและรายละเอียด
จากทฤษฎีรวมถึงงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
No.

ตัวแปรที่ศึกษา

1
2
3
4
5

สถานทีท่ ่องเทีย่ วน่าสนใจ
บรรยากาศของสถานทีพ่ กั ผ่อน
กิจกรรมนอกสถานที่
บรรยากาศการให้บริการ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ค ว า ม
สะ ดว กส บ าย
Culture
Distance
ความคล้ายคลึงด้านวัฒนธรรม
ความพึ ง พอใจต่ อ จุ ด หมาย
ปลายทาง

6
7

จานวน
คาถาม
6
3
3
6
4

ประยุกต์จาก
Ibrahim & Gill, (2005)
Ibrahim & Gill, (2005)
Ibrahim & Gill, (2005)
Ibrahim & Gill, (2005)
Ibrahim & Gill, (2005)

2
4

Ibrahim & Gill, (2005)
Yoon & Uysal, (2005)

ตารางที3่ : ตารางแสดงผลการวิเคราะห์สมมุตฐิ านที1่ -6
ของกลุ่มตัวอย่างการวิจยั (188ตัวอย่าง)

แบบสอบถามประยุกต์มาจากงานวิจยั ของ [11-12] มีค่าความ
เชื่อมันสู
่ งกว่า 0.6 (Reliability>0.6) จากนัน้ จึงนาแบบสอบถามจาก
ภาษาอังกฤษมาแปลเป็ นภาษาไทย และแปลเป็ นภาษาญี่ป่ นุ และนา
แบบสอบถามมาให้ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบความถู กต้อ งของภาษา
จากนัน้ จึงทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ว่า
มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้หรือไม่ เรียกขัน้ ตอนการทางานนี้ว่า
Pilot study คือทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ กล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อหาข้อบกพร่องของแบบสอบถาม และเป็ นการ
ประเมินงานวิจยั เบื้องต้นว่าจะสามารถดาเนินการเก็บข้อมูลของการ
วิจยั ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่ การวิจยั ในครัง้ นี้ได้ทาการ
ทดสอบ Pilot-test Study กับชาวญีป่ ่ นุ ทีพ่ กั อยู่ในประเทศไทยจานวน
38 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลผ่านบริษทั จัดหางานของคนญี่ป่ นุ ทีต่ งั ้ อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลของการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมันระหว่
่
าง
0.7- 0.8 ซึง่ สูงกว่า 0.6 [13]
6) กลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และการวิ เคราะห์ผล
จากรายงานของ World Travel & Tourism Council เปิ ดเผยข้อมูล
นักท่องเที่ย วชาวญี่ปุ่นที่เดิน ทางเข้ามาท่อ งเที่ย วประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2558 จานวน 1,256,529 คน [14] การเก็บข้อมูลในครัง้ นี้ใช้กบั
นัก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุนที่เดิน ทางเข้ามาท่ อ งเที่ย วยัง ประเทศไทย
ในช่วง 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2559 ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมซิ ่งึ มีจานวน 107,014 คน เมือ่ นามาคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ [15] ในระดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ
90 ระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อ ยละ 10 จะได้ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า100 ตัวอย่าง การวิจยั ในครัง้ นี้ใช้การ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) เป็ น การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ างให้ไ ด้ต ามจ านวนที่ต้อ งการ
โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งจะเป็ นใครก็ไ ด้ท่ีส ามารถให้ข ้อ มู ล ได้ (เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ เท่านัน้ ) อย่างไรก็ตามสามารถเก็บข้อมูลได้จริง

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปั จจัย
ด้านสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่น่าสนใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมภายนอกสถานที่ การบริ ก ารและ
สภาพแวดล้ อ ม ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ความ
คล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผลต่ อความพึง
พอใจต่อจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ ทีม่ ตี ่อประเทศ

607

ไทย ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ยอมรับสมมติฐานที่ 1, 2, 3, 4,
5 และ 6 (H1, H2, H3, H4, H5 และ H6)

กิจกรรม สถานทีท่ ่องเทีย่ วโดยรวมสามารถสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี
การวิจยั ในครัง้ นี้พบว่าปั จจัยด้านการบริการและสภาพแวดล้อม
ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจต่ อ ประเทศจุ ด หมายปลายทาง เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์และมีช่อื เสียง
ในด้านการเป็ น “สยามเมืองยิ้ม” ตามลาดับจึงส่งผลให้ปัจจัยในด้าน
เจ้าบ้านที่เป็ น มิต รส่ งผลความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ย วชาวญี่ปุ่น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [19] ค้นพบว่าสิง่ สาคัญอย่างมากสาหรับ
เจ้า บ้า นคือ การสร้า ง ความประทับ ใจในการต้อนรับ ของประชาชน

7) อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจ ยั ในครัง้ นี้พ บว่า สถานที่ท่อ งเที่ย วที่น่ าสนใจส่ ง ผลต่ อ
ความพึงพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทาง ตัวแปรทีช่ ้วี ดั ความพึง
พอใจคือ “สถานที่ท่ อ งเที่ย วมีค วามน่ า สนใจ” ซึ่ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่
ทาการศึกษาในครัง้ นี้จานวน 188 คน เป็ นผู้ท่มี าเยือนประเทศไทย
ด้วยวัตถุประสงค์ในการมาท่องเทีย่ วกว่าร้อยละ 79 ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
ความสนใจต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วในประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่ ง
ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน ตามทัศนะของ
[16] ได้ศ ึก ษาเกี่ย วกับ พฤติกรรมการท่ อ งเที่ย วด้ว ยตนเองของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วสู ง อายุ ช าวญี่ ป่ ุ นในประเทศไทย : กรณี ศ ึก ษา
นักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่ ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลการทดสอบว่า
นักท่อ งเที่ย วผู้สูงอายุ ชาวญี่ป่ ุนตัดสิน ใจเลือ กเดิน ทางมาท่องเที่ย ว
ประเทศไทยเพราะมีความสนใจในวัฒนธรรมประเพณี เป็ นอันดับแรก
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย คือ
ต้องการชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ และต้องการพักผ่อน
หย่อนใจ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่อประเทศจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในด้านแสงสี
และความบันเทิงยามค่าคืนและอากาศที่ดี สดชื่นโดยตัวแปรทัง้ 2นี้
สามารถทานายความพึงพอใจต่ อ ประเทศจุ ดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาประเทศไทยได้รอ้ ยละ 18 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [17] พบว่าภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาที่
ดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ได้แก่ ความตื่นเต้นเร้าใจ การผจญภัย
โอกาสที่นั ก ท่ อ งเที่ย วจะได้ค้ น พบความท้ า ทายใหม่ ๆ จากกา ร
ท่องเทีย่ วสถานบันเทิงในยามค่าคืน ความผ่อนคลายทีไ่ ด้รบั จากการ
ท่องเทีย่ ว ความพึงพอใจ ความเป็ นมิตรและ ความน่าไว้วางใจของคน
ไทยในเมืองพัทยา ความสามารถในการสื่อสารของคนไทยในเมือ ง
พัท ยา ความปลอดภัย และ ความน่ าสนใจ ดึง ดูดใจของสถานที่
ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ การได้ทากิจกรรมกลางแจ้งมากมาย
และได้ใช้เวลาในการท่องเทีย่ วทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวส่งผลต่อ
ความพึงพอใจต่ อประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่อ งเที่ยวชาว
ญี่ปุ่น เนื่อ งจากชาวญี่ป่ ุนนิยมการท่องเที่ย วเชิงนิเวศน์ และนิยมทา
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึง่ มีอยู่มากมายในสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
ในประเทศไทย จึง ท าให้ ช าวญี่ ป่ ุ นเกิด ความพึ ง พอใจและรู้ ส ึ ก
เพลิดเพลินต่อการทากิจกรรมในสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ สอดคล้องกับ
ผลวิจยั ของ [18] ทาการส ารวจทัศ นคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่เี ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ผล
สรุปไปในทิศทางเดียวกันว่านักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลาย ความน่ า
ตื่น เต้น การบริการ ความคุ้มค่ าเงิน และความปลอดภัย (ค่ าเฉลี่ย
4.19, 4.17, 4.17, 4.17 และ 4.16 ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่า

พนักงานบริการในพื้นที่ ซึ่งมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการรักษาสภาพ
ธรรมชาติของแหล่งท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติส่วนใหญ่มคี วามพึง
พอใจและรู้สึกชื่น ชมการมีอธั ยาศัย ไมตรีท่ดี ีของคนไทย พร้อมกับ แสดง
ความคิดเห็นว่าคนไทยมีความเป็ นกันเองและมีเสน่ ห์ ความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจต่อประเทศ
จุดหมายปลายทาง โดยจากผลการวิจยั พบว่าตัวแปรด้าน “จุดท่องเทีย่ วที่
ปลอดภัย”เป็ นปั จจัยที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนให้ความใส่ใจและส่งผลอย่าง
มากในการตัดสินใจมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย [20] ได้กล่าวถึงอิทธิพลของ
ประสบการณ์ การท่องเที่ยวต่างประเทศตัง้ แต่อดีตทีผ่ ่านมา ประเภทของ
ความเสี่ยงที่ได้รบั และระดับความปลอดภัยโดยรวมในการเดินทางไปยัง
ประเทศต่างๆโดยพวกเขาพบว่าประสบการณ์การเดินทางในอดีตไปยังพืน้ ที่
หนึ่งจะมีผลต่อแนวโน้มการเดินทางไปยังที่แห่งนัน้ อีกครัง้ ที่เพิ่มขึน้ และ
แนวโน้มทีจ่ ะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังทีแ่ ห่งนัน้ ลดลง ประสบการณ์การ
เดินทางในอดีตของแต่ละคนไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งอาจกลายเป็ นการ
เพิ่มความมันใจให้
่
กบั ประสบการณ์ ของนักท่องเที่ยว ดังนัน้ จึงมี ความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะกลับไปท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศนัน้ ซ้า โดยทัวไปประสบการณ์
่
การ
ท่องเที่ยวทาให้แต่ละคนมี โอกาสทีจ่ ะเปรียบเทียบการรับรูท้ ่ไี ด้รบั จริงๆ
ดังนัน้ การตัดสินใจและการประเมินทางเลือกสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ของแต่ละคน
จึงมาจากอิทธิพลของประสบการณ์การท่องเทีย่ วในอดีต นอกจากนี้ประเทศ
ไทยและประเทศญี่ป่ นุ มีวฒ
ั นธรรมและวิถกี ารใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก
และมีวฒ
ั นธรรมหลายๆ ด้านทีค่ ล้ายคลึงกันและมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
มานานนับศตวรรษ ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านมาตรฐานการครอง
ชีพ สู ง ส่ ง ผลความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ ป่ ุ น สอดคล้ อ งกับ
ผลงานวิจยั ของ [21] ซึ่งได้ทาการวิจ ยั เกี่ยวกับ การตลาดการท่องเที่ย ว
สาหรับนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ ทีพ่ านักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ การวิจยั
ในครัง้ นี้พบว่านักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ ุนทีพ่ านักระยะยาวเป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
อานาจการซื้อสูง (high spender) ทาให้มรี ายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เพิม่ ขึน้ ย่อมส่งผลต่อธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมการท่องเทีย่ วด้วยอันส่งผลทาให้
เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานใน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับปั จจัยทีผ่ ลักดันและปั จจัยดูดทางการท่องเทีย่ วของ
ประเทศญี่ป่ ุนกับประเทศไทย ที่มคี วามสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบาย
ส่งเสริมการออกเดินทางท่องเที่ยวพานักระยะยาวของประเทศญี่ป่ ุนและ
นโยบายส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วพ านั ก ระยะยาวส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว
ชาวต่างชาติของประเทศไทย อัตราค่าครองชีพในประเทศญี่ป่ ุนสูงกว่า
ประเทศไทย หรือความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุน
และประเทศไทยที่ท าให้ก ารด ารงชีวิต ของชาวญี่ ป่ ุ นในประเทศไทยไม่
แตกต่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการดารงชีวติ ใน ประเทศญี่ป่ นุ

608

8) บรรณานุกรม
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

กรมการท่องเที่ย ว, สถิตินักท่อ งเที่ยวปี 2558, [Online]. Available:
http://www.ops3.moc.go.th/infor/db_ sql/gp_web_export2.asp. [23
กรกฎาคม 2559]
World Bank Report, GNI Per Capita, Atlas Method (CurrentUS$)
[Online]. Available: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP. PCAP.CD. [5
July 2016]
Arasli; and Baradarani, “Role of Job Satisfaction in the Relationship of
Business Excellence and OCB: Iranian Hospitality Industry,” ProcediaSocialBehavioral Sciences, vol.109, pp.1406-1415, 2014.
Wadeecharoen, W. et al.,”The Contribution of Tourism Industry in
Thailand to National Employment Income,” Proceeding of Fifth
International Conference on Advancement of Development
Administrative 2016 – Social Sciences and Interdisciplinary Studies,”
th
NIDA, BKK, (The 5 ICADA 2016-SSIS), May 26-28, 2016
พรศิริ บินนาราวี, “ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน,” วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.,
การจัดการการท่องเทีย่ ว, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555
Chaplin, J. P., Dictionary of Psychology, New York: Reaquin Book,
1968.
Morse, Nancy C, Satisfaction in the White Collar Job, Michigan,
University of Michigan, 1958
ชริณี เดชจิน ดา, “ความพึง พอใจของผู้ป ระกอบการต่ อ ศู น ย์ ก าจัด กาก
อุต สาหกรรมแขวงแสมด า เขตบางขุน เทีย น จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร,”
วิทยานิพนธ์ สค.ม. (สิง่ แวดล้อม),บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วิรุฬ พรรณเทวี, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริ การของหน่วยงาน[23]
กระทรวงมหาดไทยในอาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน,” วิทยานิ พนธ์ ศษม.[30]
(การบริ หารการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 [31]
[32]
ฉั ต รชัย คงสุ ข , “ความพึ ง พอใจของผู้ ร ั บ บริ ก ารของแผนกคลั ง พั ส ดุ
ฝ่ ายภัตตาคารและ โภชนาการภายในประเทศ บริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน),” สารนิพนธ์ ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535
Ibrahim Essam E. & Gill, “A positioning strategy for a tourist
destination, based on analysis of customer’s perceptions and
satisfactions,” Marketing Intelligence & Planning, vol. 23 (2), pp. 172188, 2005
Yoon, Y., & Uysal, MAN, “examination of the effects of motivation and
satisfaction on destination loyalty: a structural model,” Tourism
Management, vol.26
Nunnally, J. C., Psychometric theory (2nd ed.), New York:McGraw-Hill,
1978

[14] World Travel & Tourism Council, the Authority on World Travel &
Tourism [Online]. Available: https://www.wttc.org//media/files/reports
/economic, [5 July 2016]
[15] Yamane, Taro, Statistic on Introductory Analysis 3rd ed., New York,
Harper and Row Publications, 1973
[16] กชพิณ แองเจลีน , “พฤติกรรมการท่อ งเที่ยวด้วยตนเองของนักท่ องเที่ย ว
สูง อายุ ช าวญี่ ป่ ุ นในประเทศไทย,” ปริญ ญานิ พ นธ์ ศศ.บ (ภาษาญี่ป่ ุ น),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
[17] Lertputtarak, S., “The Relationship between Destination Image, Food
Image, and Revisiting Pattaya, Thailand,” International Journal of
Business and Management, vol. 7 (5), pp.111-122, 2012
[18] บริษทั ซี.เอส.เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด , “โครงการสารวจทัศนคติและ
พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วประเทศญี่ป่ นุ ,” กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2551
[19] ธีระวิทย์ พรายแย้ม, “การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศใน
การมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ,” วิทยานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนาโน), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, 2545
[20] Sönmez, S. F. and Graefe, A. R, “Determining future travel behavior
from past travel experience and perceptions of risk and safety,”
Journal of Travel Research, vol.37, pp.171-177, 1998
[21] จีรพร ศรีวฒ
ั นานุ กูลกิจ; และเศกสิน ศรีวฒ
ั นานุ กูลกิจ , “ความต้องการและ
ความพึงพอใจของชาวต่างชาติในการพานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ,”
สถาบันวิจยั สังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

609

โครงการสารวจแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย 10 อันดับ ของ
นักท่องเที่ยว ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้
A Survey of Thailand Top 10th Leisure Destinations via the perspective
of Japanese and South Korean Tourists (JK)
วนิดา วาดีเจริญ1 รังสรรค์ เลิศในสัตย์2 เอิบ พงบุหงอ3 สมชาย เลิศภิรมย์สขุ 4 และสมบัติ ทีฆทรัพย์5
wanida@tni.ac.th1, rungsun@tni.ac.th2, Oeb@tni.ac.th3

ศูนย์วจิ ยั และบริการธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 102401-5
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุร ี 248 ซอยเพชรเกษม 118 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 101604
alert_ac@hotmail.com4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
2001 ถนน รังสิต-นครนายก 32 รังสิต ธัญบุร ี ปทุมธานี 121105
sombat.teekasap@gmail.com

5

บทคัดย่อ

Abstract

การท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมภาคบริการทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของไทย นาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของไทย
ก่ อให้เ กิด การจ้า งงาน และกระจายรายได้สู่ ท้องถิ่น ข้อมู ล จากกรมการ
ท่องเทีย่ วเปิ ดเผยว่า รายได้จากการท่องเทีย่ วปี พ.ศ. 2559 ทีผ่ ่านมา ทัง้
นักท่องเทีย่ วชาวไทย และต่างชาติ มีมลู ค่าสูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 11 โดยมีจานวนนักท่องเทีย่ ว 32.58 ล้านคน สูง
ทีส่ ุดในประวัตกิ ารณ์ อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของนักท่องเทีย่ ว
เอเชียตะวัน ออกเป็ น หลัก ได้แก่ จีน ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ อย่า งก็ต ามแม้
จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติจะมีแนวโน้มทีส่ ูงขึน้ หากเป็ นการกระจุกตัวของ
นักท่องเทีย่ วในกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงของไทย มีจานวนนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติสูงถึง 18 ล้านคน ถัดมาคือ ภูเก็ต 8.3 ล้านคน และชลบุร ี 7.2 ล้าน
คน ในขณะที่จ ัง หวัด ตราด 1 ใน 12 จัง หวัด ห้า มพลาด และเป็ น จัง หวัด
ท่องเที่ยวยอดนิย มอัน ดับ 7 ของนัก ท่องเที่ยวญี่ป่ ุ น และอันดับ 9 ของ
นักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ ทว่ามีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 4 แสนคนต่อปี
เท่ า นั น้ โครงการส ารวจในครัง้ นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ น าข้อมู ล ที่ได้ ม า
พิจารณาประกอบแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วของไทย
คาสาคัญ: แหล่งท่องเทีย่ ว ญี่ป่ นุ เกาหลี ประเทศไทย

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) ความสาคัญของปัญหาที่ นาสู่โครงการวิ จยั เชิ งสารวจ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็ นธุรกิจสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของไทยนับตัง้ แต่วกิ ฤตเศรษฐกิจโลกตกต่าในปี พ.ศ. 2526
วิกฤตสงครามอ่าวเปอร์เซียที่ส่งผลให้ราคาน้ ามันโลกพุ่งสูงขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดในปี พ.ศ. 2533 เหตุการณ์การเมืองพฤษภาทมิฬในปี พ.ศ.
2535 วิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุง้ ปี พ.ศ. 2540 ตามด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ
แฮมเบอร์ เ กอร์ ปี พ.ศ. 2009 ล้ว นเป็ น เหตุ ฉุ ด รัง้ ความเจริญ ทาง
เศรษฐกิจของไทย ดังนัน้ ภาคการท่องเทีย่ วและบริการจึงกลายมาเป็ น
ตัวพยุงและค้าจุลเศรษฐกิจของไทยให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ภายใต้
ภาวะวิกฤติท่ผี ่ านมา [1] อย่ า งไรก็ต ามอุ ต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว
นับ ว่า เป็ น ธุ ร กิจ ที่ม ีค วามอ่ อ นไหวต่ อ อุ ป สงค์ และอุ ปทานด้า นการ
ท่องเที่ยวจากเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้คาดหมาย ได้แก่ เหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
ทางธรรมชาติ (Natural Disaster) โรคระบาด (Disease Infection)
และเหตุการณ์ด้านความมันคง
่ (Security Incidents) ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [2] โดยในปี พ.ศ. 2557 การ
ท่องเที่ยวของไทยได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์รฐั ประหารและการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก เมือ่ วันที่ 20 และ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชือ่ มันจากนั
่
กท่องเทีย่ วต่างประเทศ ใน
เดือ นมิถุ น ายน จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วลดลงต่ า สุ ด ที่ ร้อ ยละ 27.67
โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ย วจากภู ม ิภ าคเอเชีย ตะวัน ออก ซึ่ ง เป็ น
นักท่องเทีย่ วตลาดหลักของไทย ข้อมูลจากกรมการท่องเทีย่ ว ณ วันที่
23 กรกฎาคม 2558 พบว่า นักท่องเทีย่ วจากประเทศญี่ป่ นุ ลดลง ร้อย
ละ 17.48 เกาหลีใ ต้ ร้อ ยละ 13.34 โดยในปี พ.ศ. 2557 จ านวน
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศลดลง ร้อยละ 6.54 ส่งผลต่อรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ย วลดลงที่ร ะดับ ร้ อ ยละ 2.85 หรื อ 3.43 หมื่น ล้ า นบาท
นอกจากนี้การท่องเทีย่ วในจังหวัดสงขลาซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางการค้า
และการลงทุนของภาคใต้ ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบวาง
ระเบิดในพื้นทีอ่ าเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 รวมถึง
ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
ทาให้ต่างประเทศยกระดับคาเตือนเพื่อหลีกเลีย่ งการเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ท่ี
เดิน ทางเข้ามาประเทศไทยผ่ านด่านตรวจคนเข้าเมือ งใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล ลดลงต่าสุดเป็ น
ประวัติการณ์ ท่ีร้อ ยละ 29.5 ในเดือ นมิถุน ายน อัต ราเข้าพักภาคใต้
ชายแดนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 40.1 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนอยู่ทร่ี อ้ ย
ละ 54.2 [3] อัตราการเข้าพักภาคเหนือ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 37 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 54.5 [4]
ข้อมูล เหล่านี้บ่งชี้ถึงปั ญหาความไม่ส งบภายในประเทศและทางการ
เมือง (War and Civil/Political Unrest) ซึ่งนับว่าเป็ นปั ญหาสาคัญที่
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย ว [2,5-6] โดย
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ยงั คงกระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเทีย่ วสาคัญ ได้แก่

กรุงเทพฯ มีจานวนนักท่องเทีย่ วหนาแน่ นมากกว่า 18 ล้านคน ภูเก็ต
8.3 ล้า นคน ชลบุ ร ี 7.2 ล้า นคน สุ ร าษฎร์ธ านี 2.7 ล้า นคน และ
เชีย งใหม่ 2.3 ล้านคน และพบว่าการเดินทางท่อ งเที่ยวของผู้เยี่ย ม
เยือนชาวต่างชาติกระจุกตัวอยู่ใน
20 จังหวัด ประมาณ ร้อยละ 94.2 ของผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างชาติ
ทัง้ หมด และจังหวัด ที่มนี ักท่ อ งเที่ย วมากกว่ า 1 ล้านคน มีเ พีย ง 9
จังหวัดเท่ านัน้ (แสดงรายละเอีย ดในตารางที่ 1) นักท่อ งเที่ย วกลุ่ ม
ตลาดหลักของไทยโดยเฉพาะจีน และรัส เซีย ยังคงกระจุกตัว อยู่ใน
จังหวัดเหล่ านี้ ซึ่งจะก่อ ให้เกิดความเสี่ย งในการสูญเสีย รายได้ ห าก
ประเทศไทยต้ อ งประสบปั ญ หาภัย พิบ ัติ ต ามธรรมชาติ หรือ เกิด
เหตุการณ์วกิ ฤติต่างๆ ทีไ่ ม่เอื้อต่อการรองรับนักท่องเทีย่ วการศึกษาใน
ครัง้ นี้มุ่งสารวจแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 10 อันดับ ของนักท่องเทีย่ ว
ญี่ป่ ุน และเกาหลีใต้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาแนวโน้มการกระจาย
จานวนนักท่อ งเที่ยวในพื้นที่ร องที่มศี กั ยภาพ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ได้แก่ 12 เมือ ง ประกอบด้ว ย จังหวัด ล าปาง น่ า น เพชรบูร ณ์ เลย
บุรรี มั ย์ สมุทรสงคราม ราชบุร ี จันทบุร ี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช
และตรัง เพื่อกระจายรายได้ส่ทู ้องถิ่น ส่งเสริมเอกลักษณ์และวิถชี วี ติ
ชุมชนของแต่ละพืน้ ที่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการของชุมชน
อันนามาสู่การท่องเทีย่ วแบบยังยื
่ น [7]
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1
เพือ่ สารวจลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเดิน
ทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวญี่ป่ ุน เกาหลีใต้
(JK)
2.2
สารวจแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม 10 อันดับของนักท่องเทีย่ ว
ญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้ (JK)
2.3
ศึกษาอัต ราการเข้า พักของผู้มาเยือ นในจังหวัดยอดนิย ม
ของนักท่องเทีย่ วญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้ (JK)
3) ประโยชน์ เชิ งวิ ชาการที่คาดว่าจะได้รบั จากการศึกษา
3.1
ผลของการวิจ ัย น ามาพิจ ารณาประกอบการวางแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทยด้านภาพลักษณ์ของสถานที่
ท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์สาคัญ
3.2
ผลของการวิจยั นามาส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว
ในเขตพืน้ ทีศ่ กั ยภาพรองจากเมืองท่องเทีย่ ว หลัก เพื่ อ กระจายความ
หนาแน่นของนักท่องเทีย่ ว และกระจายความเสีย่ งจากเหตุการณ์ทม่ี ไิ ด้
คาดหมาย
3.2
ผลของการวิจ ัย น ามาวางแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด เสนอ
บริการทีแ่ ตกต่างให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเทีย่ วในแต่ละ
ประเทศโดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ย วชาวญี่ป่ ุน และเกาหลีใ ต้ ซึ่ ง เป็ น
นักท่องเทีย่ วคุณภาพของไทย
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ตารางที่ 1: การกระจายตัวของผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวต่างชาติ
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ภูเก็ต
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่
สงขลา
กระบี่
อยุธยา
พังงา
ประจวบศีรขี นั ธ์
สมุทรปราการ
เชียงราย
หนองคาย
ปทุมธานี
ระยอง
ยะลา
เพชรบุรี
ตราด
กาญจนบุรี
นราธิราส

จานวนผู้เยิ่ ยมเยือน
18,580,855
8,395,921
7,216,105
2,708,110
2,341,905
2,212,248
1,995,991
1,656,639
1,324,772
916,526
817,858
526,498
519,587
491,155
473,614
448,121
432,819
404,153
364,094
355,255

ทีม่ า: กรมการท่องเทีย่ ว (2015)
4) การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ งสามารถสรุปได้
ดังนี้
4.1 แรงจูงใจในการท่องเทีย่ ว จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยั ในอดีตพบว่า มีปัจจัย 2 ประการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง ได้แก่ (1) ปั จจัยภายในหรือปั จจัย
ผลัก (Push factors) กล่ า วถึ ง ความรู้ ส ึก และการรับ รู้ข อง
นักท่องเทีย่ วเป็ นผลมาจากการถูกกระตุ้นจูงใจให้เกิดความต้องการ
ภายในบุ ค คล ซึ่ ง ความต้ อ งการภายในบุ ค คลนี้ เ องที่ส่ ง ผลต่ อ
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเทีย่ ว [8] ตาม
ทัศนะของ [9] ให้ทศั นะเกีย่ วกับปั จจัยภายในหรือปั จจัยผลักว่า “คน
จะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง” ทัศนะดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าความต้องการของนักท่องเทีย่ วที่
แตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างนี้เองเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว (2) ปั จจัย
ภายนอกหรือปั จจัยดึงดูด (Pull factors) กล่าวถึง ปั จจัยที่เป็ นแรง
กระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเทีย่ วเดินทางไปยังสถานทีท่ ่องเที่ยวใน
จุดหมายปลายทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่ กิดขึน้ [10]
กล่าวถึงปั จจัยดึงดูดเหล่านี้ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติทน่ี ่ าสนใจของ
แหล่งท่องเที่ยวนัน้ ๆ ภาพลักษณ์ท่ดี ขี องสถานที่ท่องเที่ ยว ความมี
ชื่อเสีย งของสถานที่ท่องเที่ย ว ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวที่สามารถ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนัน้ ๆ ได้อย่างสวัสดิภาพ

4.2 ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว (Destination Image) ความ
น่าสนใจและชือ่ เสียงของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ความหลากหลายของกิจกรรม เป็ นปั จจัยสาคัญทีด่ งึ ดูดให้
นักท่องเทีย่ วเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ [10] โดยทัวไป
่
นั ก ท่ อ งเที่ย วจะเลือ กสถานที่ท่ อ งเที่ย วด้ ว ยการพิจ ารณาจาก
ภาพลัก ษณ์ ท่ีดีม ากกว่ า ภาพลัก ษณ์ ท่ีไ ม่ ดีข องสถานที่ นั ้น [20]
ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วไทยในสายตานักท่องเทีย่ วต่างชาติ พบว่า
มีปัญหาด้านเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ภัยธรรมชาติ และ
การค้าประเวณี เหล่านี้เป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้นักท่องเที่ยวไม่เดิน
ทางเข้า มาประเทศไทย [11] จากงานวิจ ัย ของ [12] พบว่ า
ผูป้ ระกอบการไทยมีการตัง้ ราคาสินค้าในอัตราสาหรับนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทส่ี ูงเกินความเป็ นจริง ทาให้นักท่องเทีย่ วเกิดความรูส้ กึ ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากคนไทย ส่งผลให้ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของ
ไทยได้รบั ความเสียหาย นอกจากนี้สงิ่ อานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่อ งเที่ย วต้อ งมีคุ ณ ภาพ อยู่ในสภาพที่พ ร้อ มใช้ง าน เช่ น ระบบ
โทรคมนาคม โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักท่องเทีย่ ว
สามารถค้นหาข้อมูลในการเดินทาง จองห้องพัก ตั ๋วเครื่องบิน ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการเดินทาง และความภักดีต่อแหล่งท่องเทีย่ ว
นัน้ [12] สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพเป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ต่ อ
ภาพลักษณ์การท่อ งเที่ย ว เช่น ความสวยงามของสถาปั ต ยกรรม
ประเพณี วัฒนธรรมที่น่าสนใจ มิตรภาพของผู้คน สิง่ อานวยความ
สะดวก เหล่ านี้เป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ที่นักท่อ งเที่ย วใช้ประเมิน
ภาพลัก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วของไทย [13] จากการศึก ษาของ [14]
พบว่า นักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์
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ด้า นบรรยากาศทางสัง คมวิถีช ีว ิต แบบไทยมากที่สุ ด ในขณะที่
ภาพลักษณ์การให้บริการของภาครัฐ ด้านความปลอดภัยของแหล่ง
ท่อ งเที่ย วควรเร่งปรับปรุง [15] พบว่าภาพลักษณ์ ข องสถานที่
ท่อ งเที่ย วมีอิทธิพ ลต่ อ ความพึงพอใจ คุ ณค่ าที่ ไ ด้ร บั และความ
จงรักภักดี ต่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วนัน้ จากการศึกษาทีผ่ ่านมาชี้ให้เห็น
ว่า ภาพลักษณ์ ข องแหล่ งท่อ งเที่ย วมีอิทธิพ ลต่อ การเลือ กสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยว [16] ดังนัน้ การท่อ งเที่ย วแห่ งประเทศ
ไทย จะต้องเข้ามาดูแลข้อมูล ข่าวสารให้แก่นักท่อ งเที่ยว ด้ วยการ
น าเสนอภาพลัก ษณ์ ท่ีดีข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว น าเสนอบริก ารที่
แตกต่ า งให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจของนัก ท่ อ งเที่ย วในแต่ ล ะ
ประเทศ

มีงบประมาณใช้จ่ายในประเทศไทยครัง้ ละไม่เกิน 35,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 48 ถัดมาร้อยละ 28 มีงบประมาณ 35,001-52,500 บาท
(ต่ อ คน/ต่ อ ครัง้ ) นัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ มนี้ เ ดิน ทางเข้ามาประเทศไทย
มากกว่า 10 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 39 และมีระยะเวลาพานักในประเทศ
ไทยนานกว่า 7 วัน คิดเป็ นร้อยละ 42 นักท่อ งเที่ยวชาวเกาหลีใต้
ร้อยละ 71 เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63
มีส ถานภาพโสดร้อ ยละ 72 นักท่ อ งเที่ย วกลุ่ มนี้ ร้อ ยละ 65 รู้จ ัก
ประเทศไทยจากคาแนะนาของเพือ่ นและครอบครัว ศึกษาข้อมูล และ
สารองทีพ่ กั ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 52 ซื้อแพคเกจทัวร์
จากตัวแทนในประเทศเกาหลีใต้ ร้อยละ 38 นักท่องเทีย่ วร้อยละ 50
เดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็ นหมูค่ ณะ ร้อยละ 58 มีอาชีพพนักงาน
ร้อยละ 27 เป็ นนักธุรกิจ มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 175,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 42 มีงบประมาณใช้จ่ายครัง้ ละ 35,001-52,500 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 41 นักท่องเที่ยวร้อยละ 42 เดินทางเข้ามาประเทศ
ไทยประมาณ 1-2 ครัง้ และมีร ะยะเวลาพ านั กในประเทศครัง้ ละ
ประมาณ 5-7 วัน หรือร้อยละ 49
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2.2 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 10
อันดับของนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ พบว่า ร้อยละ 38 นิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 19 ภูเก็ต ร้อยละ 17 เชียงใหม่
ร้อ ยละ 6 หัว หิน และสมุย ชลบุ ร ี ร้อ ยละ 4 เกาะช้า ง ร้อ ยละ 3
กาญจนบุร ี สงขลา และกระบี่ ร้อยละ 2 สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยม
ของนั ก ท่ อ งเที่ย วเกาหลีใ ต้ ร้ อ ยละ 27 กรุ ง เทพฯ ร้ อ ยละ 13
เชียงใหม่ ร้อยละ 15 ภูเก็ต ร้อยละ 12 หัวหิน ร้อยละ 7 เพชรบุร ี
ร้อยละ 6 สงขลา ร้อยละ 5 กาญจนบุร ี และเกาะช้าง ร้อยละ 4 ชลบุร ี
(แสดงรายละเอียดในรูปภาพที่ 1)

5) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ประชากรทีใ่ ช้ใน
การวิจยั คือ นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ และเกาหลีใต้ ทีม่ ีอายุตงั ้ แต่ 18
ปี ข้ึน ไปเดิน ทางเข้า มาท่ อ งเที่ย วในประเทศไทยระหว่ า งเดือ น
พฤศจิกายน-ธัน วาคม 2559 และมกราคม 2560 ใช้ว ิธีสุ่ มกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) ด้วย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และเป็ นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ให้ได้ตาม
จานวนทีต่ อ้ งการ
5.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทัวไปของนั
่
ก ท่ อ งเที่ย ว ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึก ษา
อาชี พ รายได้ ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ของการมาเยือน จานวนครัง้ ทีม่ าเยือน ระยะเวลาพานัก
ช่องทางทีร่ จู้ กั ประเทศไทย การวางแผนเตรียมการท่องเทีย่ ว จานวน
สมาชิกทีเ่ ดินทางเข้ามาพร้อมกัน งบประมาณที่ใช้จ่าย และแหล่ง
ท่อ งเที่ย วที่นิย มมาเยือ น จ านวน 20 จัง หวัด พัฒ นามาจากการ
ท่องเทีย่ ว (อ้างอิงตารางที่ 1)
5.3 การเก็บรวมรวม และวิเคราะห์ข ้อ มูล ลงพื้น ที่ส ารวจ
นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ ทีเ่ ดินทางเข้ามาประเทศไทย
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560
ผ่านท่าอากาศยานสุ วรรณภูม ิ จานวน 1,072 ตัวอย่าง แบ่งเป็ น
นัก ท่ อ งเที่ย วญี่ปุ่ น 562 ตัว อย่ า ง เกาหลี 510 ตัว อย่ า ง จากนัน้
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS สถิติทใ่ี ช้วเิ คราะห์ ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

J= ญี่ปนุ่
2%
3%
3% 2%
4%
6%

38%

6%
17%
19%

K= เกาหลีใต้
4%
5%
27%
5%
6%
7%
6%
15%
12%
13%

6) ผลของการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2.1 นักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่ นุ ร้อยละ
65 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 53 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 53 รูจ้ กั ประเทศไทยจากคาแนะนาของเพื่อน
และครอบครัว ร้อยละ 67 ศึกษาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ
66 นักท่อ งเที่ยวกลุ่ มนี้ร้อยละ 49 เดิน ทางเข้ามาประเทศไทยคน
เดียว ร้อยละ 21 เดินทางมากับครอบครัว และร้อยละ 30 เดินทางมา
เป็ นหมูค่ ณะ ร้อยละ 63 มีอาชีพพนักงาน ร้อยละ 18 เป็ นนักธุรกิจ มี
รายได้ต่อเดือนประมาณ 175,001-525,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32

กรุงเทพ/BKK
ภูเก็ต/Phuket
เชียงใหม่/Chang Mai
หัวหิน/Hua-Hin
สมุย/Samui
ชลบุร/ี Chonburi
Koh Chang/เกาะช้าง

กรุงเทพ/BKK
เชียงใหม่/Chiang Mai
ภูเก็ต/Phuket
หัวหิน/Hua-Hin
กระปี่ /Krabi
เพชรบุร/ี Petchburi
Songkhla/สงขลา

รูปภาพที่ 1: แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม 10 อันดับ ของนักท่องเทีย่ ว
ชาวเกาหลีใต้ JK
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที่ 2.3 อัต ราการเข้า พัก แรมของ
นักท่องเทีย่ วชาวไทย และต่างชาติ ใน 10 จังหวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาว
ญีป่ ่ นุ และเกาหลีใต้นิยมมาเยือน พบว่ากรุงเทพฯ มีอตั ราการเข้าพัก
สูง ที่สุ ด โดยเฉพาะเดือ นพฤศจิก ายน และธัน วาคม ของปี พ.ศ.
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2559 มีจานวนผู้เยี่ยมเยือน 4.9 ล้านคนในเดือนพฤศจิกายน และ
4.6 ล้านคนในเดือนธัน วาคม จังหวัดเชีย งใหม่มจี านวนผู้มาเยือ น
เพิ่ม มากที่สุ ด ในไตรมาสสุ ดท้า ยของปี พ.ศ. 2559 โดยในเดือ น
ตุลาคม มีจานวนผูม้ าเยือนทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ
44 จากเดือนกันยายน และเพิม่ ขึ้นอีก ร้อยละ 13 และ 14 ในเดือน
พฤศจิกายน และธัน วาคม อย่ างไรก็ต ามภายหลังจากเหตุ การณ์
ความไม่สงบ ‘ระเบิดหน้าร้านบาร์เบียร์’ ในอาเภอหัวหิน เมือ่ วันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2559 จานวนผูม้ าเยือนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ลดลง
ร้อ ยละ 18 ในเดือ นกันยายน และจากเหตุการณ์ร ะเบิด 5 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน (ตรัง ประจวบคีรขี นั ธ์ ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี)
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทย มีการประกาศเตือน
นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ระมัดระวังการเดินทางเข้ามาประเทศไทย
เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ป่ ุน [4]
สุ ร าษฎร์ธ านี 1 ใน 5 จัง หวัด ยอดนิ ย มของนัก ท่ อ งเที่ ย วญี่ป่ ุน มี
จานวนลดลง ร้อยละ 29 ในเดือนตุลาคม ก่อนทีจ่ ะปรับตัวสูงขึน้ ร้อย
ละ 21.8 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 แม้ว่าไตรมาสสุดท้ายของปี
พ.ศ. 2559 จานวนนักท่องเที่ยวจะลดลงในหลายจังหวัด อย่างไรก็
ตามรายได้จากผูม้ าเยือนทัง้ ชาวไทย และต่างชาติ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เช่น ชลบุรมี รี ายได้จากผูม้ าเยือนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.9 ภูเก็ต ร้อยละ
47.7 กระบี่ ร้อยละ 42.4 เชียงใหม่ ร้อยละ 35.4 และประจวบคีรขี นั ธ์
เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 17.9 จากเดือ นกัน ยายน อย่ างไรก็ต ามเป็ น ที่น่ า
สังเกตว่าจานวนผูม้ าเยือนในกระบีล่ ดลง ร้อยละ 3.5 ขณะที่รายได้
เพิ่มขึ้นถึง ร้อ ยละ 42.4 คิดเป็ น มูล ค่า 6,895 ล้านบาท ในเดือ น
ตุลาคม ก่อนที่จะขยายตัวสูงขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน คิดเป็ นมูลค่า
7,177 ล้านบาท และ10,429 ล้านบาทในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงนักท่องเทีย่ วคุณภาพทีเ่ ข้ามาใช้จ่ายเพิม่
รายได้เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจของไทย

สิงคโปร์ (อันดับที่ 11 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับที่ 25 ของโลก)
ประเทศไทยยังมีข ้อ จากัด ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นการบริการ
นัก ท่ อ งเที่ย วซึ่ง ต้อ งเร่ง พัฒนา ได้แ ก่ ด้า นการบริห ารความเสี่ย ง
ความปลอดภัย และความยัง่ ยืน ของสิ่ง แวดล้อ ม อย่ า งไรก็ต าม
ประเทศไทยยังมีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในลาดับที่ 16 ของ
โลก [17] ด้วยเหตุน้แี ผนพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว พ.ศ.25582560 จึงมีมาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเมืองรองทีม่ ี
ศักยภาพ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะพืน้ ที่ 12 เมือง ประกอบด้วย จังหวัด
ลาปาง น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรรี มั ย์ สมุทรสงคราม ราชบุร ี จันทบุร ี
ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง โดยเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมกับวิถชี วี ติ ชุมชนของแต่
ละพืน้ ที่ [7] ตัวอย่าง เช่น ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงพุทธศาสนา ด้วย
การพานัก ท่อ งเที่ย วญี่ป่ ุน เกาหลีใ ต้ ในจังหวั ด เชีย งใหม่ซ่ึง เป็ น
จังหวัดท่องเทีย่ วสาคัญของภาคเหนือ และเป็ นจังหวัดยอดนิยมของ
นักท่องเทียวกลุ่มนี้ไปเยือนจังหวัดลาปาง เยี่ยมชมสถาปั ตยกรรม
ล้านนา โบราณสถาน วัดวาอาราม ส่งเสริมคุณค่า และอนุ รกั ษ์วถิ ี
ชีวติ ความเป็ นไทย [9] อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมโบราณ อย่าง รถม้า หอ
นาฬิกา สะพานข้ามแม่น้ า สถานีรถไฟ และทีส่ าคัญคือการเชื่อมกัน
ด้วยรถไฟผ่านอุโมงค์ขุนตาน และเลือกชมเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมือง
เป็ นของฝากกลับบ้าน เพิม่ ค่าใช้จ่ายให้แก่กบั นักท่องเทีย่ ว กระจาย
รายได้สู่ท้อ งถิ่น จังหวัดตราด 1 ใน 12 เมืองห้ามพลาด และเป็ น
เมืองท่องเที่ย วยอดนิยมอันดับ 7 ของนักท่องเที่ย วชาวญี่ปุ่น และ
อันดับ 9 ของนักท่องเทีย่ วเกาหลีใต้ เป็ นอีกหนึ่งจังหวัดศักยภาพที่
รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ จัง หวัด ชลบุ ร ี มี จ านวน
นักท่อ งเที่ย วหนาแน่ นกว่า 7.2 ล้านคน หากแต่จงั หวัดตราดยังมี
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วต่ า งชาติเ พีย ง 4 แสนคนต่ อ ปี เ ท่ า นัน้ ตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเทีย่ วมุ่งส่งเสริม
และพัฒ นา จัง หวัด ชลบุ ร ี ระยอง จัน ทบุ ร ี และตราด ไปสู่ ก าร
ท่ อ งเที่ย วชายทะเลสีส ัน ตะวัน ออกระดับ สากลที่เ ป็ นมิต รกับ
สิง่ แวดล้อม ผ่านมาตรการสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการท่องเทีย่ วและกีฬา [7] โดยเฉพาะจังหวัดตราด ทีมหี มู่ทะเล
ตราดสวยงามมากมาย เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เกาะเสม็ด
เกาะมัน นอก เป็ น ที่นิ ย มของนัก กีฬ าดาน า สามารถส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้กบั จังหวัดตราด ด้วยเหตุน้ี
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรสื่อภาพลักษณ์สสี นั การ
ท่อ งเที่ย ววิถีไ ทย ตามเขตพื้นที่ศกั ยภาพ เชื่อ มโยงกับพฤติกรรม
ความต้อ งการของนักท่อ งเที่ย วแต่ ล ะประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดศักยภาพรอง บริห ารความสี่ยงจาก
เหตุการณ์ทม่ี ไิ ด้คาดหมาย กระจายรายได้ส่ชู ุมชนและท้องถิน่ สร้าง
รายจากการท่องเทีย่ วสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมันคงและ
่
ยังยืน

7) สรุปและอภิ ปรายผล
ปั ญหาการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ วในเมืองสาคัญ เช่น
กรุงเทพฯ มีผมู้ าเยือนกว่า 18 ล้านคน ภูเก็ต 8.3 ล้านคน ชลบุร ี 7.2
ล้านคน สุราษฎร์ธานี 2.7 ล้านคน เชียงใหม่ 2.3 ล้านคน ในขณะที่
จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ เชีย งราย หนองคาย ตราด เพชรบุร ี
ระยอง มีจานวนผูม้ าเยือน 4-5 แสนคน เท่านัน้ (อ้างอิงตารางที่ 1)
ผลสารวจในครัง้ นี้ พบว่านักท่องเที่ยวญี่ป่ นุ และเกาหลีใต้ ร้อย 38
และ 27 นิยมเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในกรุงเทพฯ ร้อยละ 19 และ
15 นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 17 และ 13
นิ ย มเดิน ทางเข้า มาท่ อ งเที่ย วจัง หวัด เชีย งใหม่ จัง หวัด เหล่ า นี้ ม ี
จานวนนักท่องเทีย่ วหนาแน่ น หากไม่มกี ารกระจายนักท่องเทีย่ วไป
ยังแหล่ งท่องเที่ยวต่างๆ อาจมีความเสี่ยงในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์
วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็ น ภัย ธรรมชาติ การก่ อ การร้าย หรือ เหตุ การณ์
ความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึน้ นอกจากนี้ขดี ความสามารถในการ
รองรับ นัก ท่อ งเที่ย วอาจไม่เพีย งพอต่ อ ความต้อ งการในช่ ว งเทศ
การณ์ต่างๆ จากข้อมูลของ Travel and Tourism Competitiveness
Index พบว่าประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการ
แข่งขันในลาดับที่ 35 ของโลก และเป็ นอันดับที่ 10 ในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
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บทคัดย่อ
ค่า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเป็ นตัวบ่ งชี้ความสูญ เสีย ที่
เกิดขึน้ ภายในสายการผลิต บริษทั กรณีศกึ ษาใช้เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
เพื่ อ ปรับ ปรุ ง กระบวนการขึ้น รู ป โลหะเพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นประกอบของ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ในสายการผลิต M79 และเพิ่ม ประสิทธิผลโดยรวมของชุด
เครื่องจักรหมายเลข M079A ในด้านความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร ด้าน
สมรรถนะการเดิน เครื่อ งจัก ร และด้ า นอัต ราคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ ผล
การศึกษาพบว่า ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในเดือนที่ 6 ของการ
ปรับปรุงมีค่าสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 96
คาสาคัญ: ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร, เทคนิควิศวกรรมอุตสาห
การ, กระบวนการขึน้ รูปโลหะ

แต่ ล ะรุ่ น ตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคมถึง เดือ นมิถุ น ายน2558 พบว่ า
กระบวนการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 และ F3 จากสายการผลิต M79
มีของเสียทิ้งสูงสุดมีค่าเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 2.00 และ 1.59 และมีของ
เสียซ่อมได้รอ้ ยละ 3.02 และ 4.62 ตามลาดับ โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ ในการซ่อม 5,369.28 บาท สาหรับรุ่น E2 และ 4,106.80 บาท
สาหรับรุ่น F3 และจากการวิเคราะห์อาการของของเสียทิ้งและของเสีย
ซ่อมได้ พบว่าอาการเหล่านัน้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านเครื่องจักร
แม่พมิ พ์ วิธกี ารทางาน และความรูข้ องพนักงาน เมือ่ นาข้อมูลการผลิต
ฝาหม้อหุงข้าวเฉพาะรุ่น E2 มาคานวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่อ งจัก รท าให้เ ห็น ว่ า ประสิท ธิภ าพด้า นความพร้อ มใช้ง านของ
เครื่อ งจัก ร ด้า นสมรรถนะการเดิน เครื่อ ง และอัต ราคุ ณ ภาพของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ม ีค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะเดือ น (รู ป ที่ 1) โดยมีค่ า
สมรรถนะการเดินเครื่องและค่าอัตราคุณภาพต่ากว่าค่าเป้ าหมายของ
ส่วนงานผลิต ซึง่ กาหนดไว้ท่ี 0.95 และ 0.98 ตามลาดับ และมีค่าเฉลีย่
ของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเท่ากับร้อยละ 73.03 (รูปที่ 2)
ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์เป้ าหมายของบริษทั ทีก่ าหนดไว้ทร่ี อ้ ยละ 85

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) บทนา
คุณภาพของผลิต ภัณฑ์และต้น ทุน การผลิต รวมถึงการส่ ง
มอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทนั เวลาเป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการแข่งขันและ
ความอยู่ ร อดของธุ ร กิจ บริษัท กรณี ศ ึก ษาเป็ นบริษัท รับ จ้า งผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ าในครัว เรือ น ทาการผลิตชิ้น ส่ว นฝาหม้อหุ งข้าวด้ว ย
กระบวนการขึ้น รู ป พนั ก งานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพนั ก งานรั บ เหมา
(Subcontract) ทัง้ คนไทยและต่างชาติ บริษทั ประสบปั ญหาสินค้าที่
ผลิตได้ไม่ตรงตามคุณภาพและมีของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
เป็ นจานวนมาก จากการรวบรวมข้อมูลการผลิตชิน้ ส่วนฝาหม้อหุงข้าว

รูปที่ 1 ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร สมรรถนะ และอัตราคุณภาพ
ของกระบวนการผลิต
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จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความสูญเสียเกิดขึน้ 6 สาเหตุ
หลัก ในกระบวนการผลิต ฝาหม้อ หุ ง ข้า วรุ่ น E2 ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ
ประสิทธิผลของเครือ่ งจักร ได้แก่
1.เวลาทีต่ อ้ งหยุดเดินเครือ่ งจักรจากเหตุขดั ข้องของเครือ่ งจักร
2. เวลาทีใ่ ช้ในการติดตัง้ เครือ่ งจักร
3. การหยุดเดินเครือ่ งเป็ นระยะๆ ทาให้อตั ราความเร็วในการผลิต
ลดลง
4. การตัง้ อัตราความเร็วในการเดินเครื่องทีต่ ่ากว่าประสิทธิภาพ
ของเครือ่ งจักร
5. ของเสียของเสียรอทาลาย และการแก้ไขชิน้ งาน
6. ความสูญเสียทีเ่ กิดในช่วงแรกของการเดินเครือ่ ง

รูปที่ 2 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

บทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 โดยใช้เทคนิควิศวกรรมอุต
สาหการ และวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรทีเ่ พิม่ ขึน้ ในด้าน
ความพร้อมใช้งานของเครือ่ งจักร ด้านสมรรถนะการเดินเครือ่ งจักร และ
ด้านอัตราคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2.2 เทคนิ ควิ ศวกรรมอุต สาหการ (Industrial Engineering
Techniques: IE Techniques) เป็ นกลุ่มเทคนิคและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการ
ปรับ ปรุ ง งานเพื่อ มุ่ ง ขจัด ความสู ญ เสีย และของเสีย ที่ เ กิด ขึ้น ใน
กระบวนการผลิต รวมถึงความไม่สม่าเสมอของการผลิต โดยพยายาม
ปรับ ปรุง ให้ทางานง่า ยสะดวกรวดเร็ว ขึ้น และประหยัด ค่ าใช้จ่ า ย
วิธกี ารทางานมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลของงานได้ เทคนิค IE
จะเน้นศึกษาวิธกี ารทางาน เวลาและขัน้ ตอนการทางาน วิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุง และจัดทามาตรฐานในการทางาน [2]
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการทีน่ ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 แบ่งเป็ น
2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 7QC Tools เป็ นเครื่องมือ
พืน้ ฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการควบคุมคุณภาพทางสถิติ
ของสินค้า [3] เครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั นามาใช้ประกอบด้วย
1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็ นกระดาษทีอ่ ยู่ในรูปตาราง ใช้
ส าหรับ กรอกรายละเอีย ดของข้อ มูล เพื่อ ให้ง่า ยต่ อ การจ าแนกและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงแบบฟอร์มบันทึกข้อมู ลรายวันและรายเดือ น
เพือ่ ใช้คานวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่ งจักรด้วย
2. แผนภูมพิ าเรโต (Pareto Chart) เป็ นแผนภูมแิ สดงระดับ
ความสาคัญของสาเหตุท่เี ป็ นปั ญหาด้านคุณภาพของสินค้า เมื่อน า
ข้อ มูล มาแจกแจงความถี่จ ะพบสาเหตุ ส าคัญ การแก้ไ ขที่ส าเหตุ
เหล่านัน้ จะช่วยลดปั ญหาคุณภาพลงได้มาก
3. กราฟ (Graph) เป็ นวิธกี ารนาเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลใน
รายงานทีท่ าให้ผอู้ ่านรายงานสามารถเข้าใจได้ง่าย การเลือกใช้กราฟ
ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการนาเสนอ โดยกราฟเส้นจะใช้เพื่อแสดง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปร 2 ตัว และแนวโน้ ม ของปั ญ หา โดย
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไข ณ ช่วงเวลาหนึ่ง กราฟแท่งใช้
แสดงการเปรีย บเทีย บค่ า ของข้อ มูล ตัง้ แต่ 2 ตัว แปรขึ้น ไป กราฟ
วงกลมใช้แบ่งข้อ มูลออกเป็ นกลุ่มเพื่อ เปรียบเทียบอัตราร้อ ยละของ
ข้อมูลทัง้ หมดสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
4. แผนภูมคิ วบคุม (Control Chart) เป็ นแผนภูมทิ ่ใี ช้เพื่อการ
วิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิต ทาให้สามารถแยกแยะสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ระหว่างความบังเอิญและ
ความผิดปกติออกจากกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้กลับสู่สภาพปกติได้

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประสิ ท ธิ ผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment
Effectiveness: OEE) เป็ นตัวชี้วดั ความสามารถในการทางานของ
เครือ่ งจักรโดยวัด ประสิทธิผลโดยรวมใน 3 ด้าน [1] ได้แก่
1. ความพร้อมใช้งาน (Availability) เปรียบเทียบระหว่างเวลาทีใ่ ช้
ในการปฏิบตั ิงานที่เป็ น ไปได้กบั เวลาที่เครื่อ งจักรใช้ในการผลิต จริง
คานวณโดยใช้สตู รดังนี้
เวลาที่วางแผนการผลิตทัง้ หมด – เวลาทีส่ ญ
ู เสียไปทัง้ หมด

(1)

เวลาทีว่ างแผนการผลิตทัง้ หมด

2. สมรรถนะของเครื่องจักร (Performance) เปรียบเทียบระหว่าง
ผลผลิตจริงทีไ่ ด้กบั ผลผลิตทีเ่ ครือ่ งจักรควรผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
คานวณโดยใช้สตู รดังนี้
เวลาทีใ่ ช้ในการผลิตชิน้ งานในอุดมคติ

(2)

เวลาที่ใช้ในการผลิตจริง

3. อัตราของคุณภาพ (Quality Rate) เปรียบเทียบระหว่างจานวน
ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตกับจานวนผลิตภัณฑ์ท่ตี รงตามข้อกาหนดของลูกค้า
คานวณโดยใช้สตู รดังนี้
จานวนชิน้ งานดี

(3)

จานวนชิน้ งานทีผ่ ลิตได้

ในการคานวณค่ าประสิทธิผ ลโดยรวมของเครื่อ งจัก ร (OEE)ใช้สูต ร
คานวณดังนี้
(4)
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2.2.2 การวิเคราะห์และกาหนดมาตรการดาเนินการ
1) Why–Why Analysis เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาอย่างมีขนั ้ ตอนและเป็ นระบบให้ได้ถงึ สาเหตุท่เี ป็ นรากเหง้าของ
ปั ญหา โดยใช้การถามเกีย่ วกับปั ญหานัน้ ซ้าหลายๆ ครัง้ ด้วยคาถามว่า
“ทาไม” ไม่น้ อยกว่า 5 ครัง้ เพื่อให้สามารถกาหนดมาตรการป้ องกัน
ไม่ให้ปัญหานัน้ เกิดขึน้ อีกได้ ในการค้นหาสาเหตุของปั ญหาอาจใช้แนว
ทางการพิจารณาโดยเปรียบเทียบปั ญหาที่เกิดกับสภาพที่ควรจะเป็ น
หรือพิจารณาจากทฤษฎีทเ่ี ป็ นสาเหตุให้เกิดปั ญหานัน้ ๆ [4]
2) แผนภูมกิ ระบวนการไหล (Flow Process Charts) เป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ขนั ้ ตอนการไหลของวัตถุดบิ พนักงาน และ
อุปกรณ์ทเ่ี คลื่อนไปในกระบวนการพร้อมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยใช้
สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัวของThe American Society of Mechanical
Engineers (ASME) อธิบายกิจกรรมที่เกี่ย วข้อ งกับการปฏิบตั ิงาน
(Operation) การตรวจสอบ (Inspection) การขนส่ง (Transport) การ
เก็บ (Storage) และการคอย (Delay) ทีป่ รากฏอยู่ในแผนภูม ิ [5] การ
วิเคราะห์แผนภูมกิ ระบวนการไหลมีขนั ้ ตอนดาเนินการดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์การไหลของ
เรือ่ งใด
2. บ่งชีก้ ระบวนการอย่างละเอียดตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของสิง่
ทีต่ อ้ งการศึกษา
3. เริม่ วิเคราะห์จากจุดเริม่ ต้นของการไหล บันทึกงานโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
กากับกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงอย่างละเอียด และบรรยายลักษณะงานสัน้
ๆ
4.เก็บข้อมูลระยะทางทีเ่ คลือ่ นไป ปริมาณการขนย้าย ระยะเวลารอคอย
ในขันตอนที
้
ม่ กี ารทากิจกรรมพร้อมกันให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ควบ
5.โยงเส้นระหว่างสัญลักษณ์จากบนลงล่าง
6.สรุ ป ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง านลงในตารางสรุ ป ผลในการวิเ คราะห์
แผนภูมกิ ระบวนการไหลควรดาเนินการควบคู่กบั การวิเคราะห์เส้นทาง
การเคลื่อนย้ายจากแผนภาพการไหล (Flow Diagram) เพื่อใช้ศกึ ษา
การทางานซึง่ จะช่วยให้เห็นภาพของกระบวนการทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ [6]
3) การศึกษาการทางาน (Work Study) เป็ นการศึกษาถึงวิธกี าร
ทางานเพือ่ ลดส่วนของงานลงและศึกษาการวัดผลงานของพนักงานเพื่อ
ลดเวลาการทางานที่ไร้ประสิทธิภาพ ทาให้บริษัทประหยัดค่ าใช้จ่าย
โดยมีขนั ้ ตอนตัง้ แต่เลือกงานหรือกระบวนการทีต่ ้องการศึกษา บันทึก
สัง เกตสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ในกระบวนการ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ข้อ เท็จ จริง ของสิ่ง ที่จ ดบัน ทึก และวิเ คราะห์ว ิธีก ารท างานที่เ ป็ น อยู่
พัฒนาวิธกี ารทางานทีง่ ่ายขึน้ มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย วัดผล
โดยคานวณมาตรฐานเวลาที่ใช้ทางาน จัดทาเป็ นวิธีการทางานใหม่
หรือเป็ นคู่มอื การทางานโดยมีมาตรฐานของงานตามทีก่ าหนดไว้และมี
วิธกี ารควบคุมทีเ่ หมาะสม [7]

เครื่อ งภายนอกสามารถท าได้ก่ อ นเวลางานซึ่ง จะช่ ว ยลดเวลาการ
ปรับตัง้ เครื่องจักรลงได้รอ้ ยละ 30-50
2) การแปลงการตัง้ เครื่อง
ภายในเป็ น การตัง้ เครื่อ งภายนอกด้ว ยการหาวิธีก ารทากิจกรรมนัน้
ขณะทีเ่ ครือ่ งจักรยังทางาน และ 3) การปรับปรุงการติดตัง้ เครื่องจักรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์จบั ยึดแทนน็อตและสลักเกลียว
[8]
2.3 งานขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Process) เป็ นกระบวนการ
ผลิต ที่เปลี่ย นรูปร่างของวัต ถุดิบให้เป็ นชิ้น งานตามที่ต้อ งการโดยใช้
แม่พมิ พ์หรือเครื่องมือเฉพาะ โดยที่วตั ถุดบิ อยู่ในสภาวะของแข็งไม่ม ี
การเสียเศษและไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบภายในของวัสดุ [9]
ส่ว นประกอบของงานขึ้นรูปที่ส าคัญ ได้แก่ แม่พ ิมพ์ เครื่อ งปั ๊ม แผ่ น
วัตถุดบิ สาหรับกระบวนการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 มีกระบวนการ
ผลิต 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ตอนเช็ดแผ่น ทาน้ ามันทีข่ อบ ขึน้ รูปชิ้นงาน
ฝา ตัดขอบ-ม้วนขอบ และขัน้ ตอนเจาะรู (รูปที่ 3) ในการขึน้ รูปฝาหม้อ
หุงข้าวรุ่น E2 จะใช้เครื่องจักรชุดหมายเลข M079A ขนาดเครื่องจักร
ประมาณ 50 ตันทาหน้าทีส่ ่งผ่านแรงประกบชุดแม่พมิ พ์เข้าหากันเพื่อ
ขึน้ รูป ชุดเครื่องจักรประกอบด้วย เครื่องทาน้ ามันทีข่ อบแผ่นฝาหม้อ
เครื่องขึ้นรูปฝาหม้อ เครื่องตัดขอบฝาหม้อ จิ๊กส าหรับเครื่อ งตัดขอบ
เครื่อ งม้วนขอบฝาหม้อ และเครื่องเจาะรูฝ าหม้อ แม่พมิ พ์ท่ใี ช้ ข้นึ รูป
ม้วนขอบและเจาะรูเป็ นแม่พมิ พ์เดีย่ ว (Single Die) โดยหนึ่งสถานีการ
ทางานจะมีชุดแม่พมิ พ์ท่ที างานเพียงรูปแบบเดียว ในการผลิตงานขึ้น
รูปโลหะมักพบอาการของชิน้ งานทีเ่ ป็ นปั ญหาดังนี้
2.3.1 ชิ้นงานฉีกขาดทีก่ น้ ฝาหม้อ (บริเวณเหนือรัศมีพนั ช์)
เกิดจากชิ้น งานบริเวณปี กฝาหม้อเปลี่ยนรูปและไหลลงไปในช่องว่าง
ดาย และเนื่องจากใช้แรงกดแผ่นจับชิ้นงานสูงเกินไปทาให้ค่าความเค้น
แรงดึงทีเ่ กิดขึน้ สูงเกินค่าความแข็งแรงของวัสดุ จึงเกิดการฉีกขาด
2.3.2 เกิดรอยย่นทีป่ ี กหรือผนังฝาหม้อเนื่องจากแรงกดบน
แผ่นจับชิน้ งานไม่เพียงพอ ผิวหน้าดายหรือแผ่นจับชิ้นงานไม่ได้ระนาบ
หรือรัศมีดายใหญ่เกินไป ทาให้มพี น้ื ทีใ่ นการจับยึดทีป่ ี กฝาหม้อน้อย
2.3.3 เอียริง (Earing) ชิ้นงานมีลกั ษณะขอบไม่สม่าเสมอ
และมีความหนาของผนังฝาหม้อไม่เท่ากัน เนื่องจากความสามารถใน
การรับแรงและการยืดตัวของโลหะซึง่ เป็ นปั ญหาเกีย่ วกับสมบัตขิ องวัสดุ
2.3.4 รอยขูดลึกบนผนังฝาหม้อ (Scratching) เกิดจากวัสดุ
ทีใ่ ช้ทาแม่พมิ พ์หรือสารหล่อลื่นที่ใช้ แม่พมิ พ์ขน้ึ รูปฝาหม้อหุงข้าวทา
จากเหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็น เกรด JIS-SKD11 ซึ่งมีความสามารถ
ในการชุบแข็งสูง เหนียว และทนต่อการเสียดสี และใช้น้ ามันมะพร้าว
เป็ น สารหล่อ ลื่นเนื่อ งจากมีราคาถูก แต่มขี ้อเสีย คือ จะมีการตกค้างที่
แม่พมิ พ์ส่งผลให้ชน้ิ งานทีผ่ ลิตเป็ นคลืน่ [10]
2.4 วัฏจักรของเดมมิ่ ง (Deming Cycle) หรือวงจร PDCA เป็ น
แนวคิดในการบรรลุ ถึงความส าเร็จและประสิทธิภาพของการดาเนิน
กิจกรรมโดยจะต้องมีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องจนครบวงจร โดยเริม่ จาก
การวางแผนทีด่ ี (Plan - P) การปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ (Do - D) การ
ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย Check C) และการปรับปรุงแก้ไขงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และจัดทาเป็ น
มาตรฐานงาน (Action - A) โดยในขัน้ การวางแผนจะต้องมีการระบุ

2.2.3 การแก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ก ารปรับ เปลี่ย นเครื่อ งจัก ร
อย่างรวดเร็ว (Single Minute Exchange of Dies: SMED) เป็ น
กระบวนการจัด การระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการปรับ เปลี่ย นเครื่อ งจัก ร
(Changeover Time) เพื่อให้ส ามารถผลิตเป็ นชุดเล็กๆ ได้ วิธกี าร
ปรับตัง้ เครื่องจักรอย่างรวดเร็วมีหลักการ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การ
แยกแยะระหว่างการตัง้ เครือ่ งภายในและการตัง้ เครื่องภายนอก การตัง้
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ปั ญหาทีต่ อ้ งการปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ศึกษาการกระจายของ
ข้อมูลและพิจารณาสาเหตุดว้ ยการจาแนกข้อมูลเป็ นกลุ่มๆ จากนัน้ จึง
กาหนดหัว ข้อ และแสดงสภาพปั ญ หาด้ว ยแผนภูม ิแ ละกราฟ ระดม
ความคิดร่วมกันเพื่อกาหนดเป้ าหมายของกิจกรรมการปรับ ปรุง และ
ร่วมกันเลือกวิธกี ารแก้ไขปั ญหาให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
[11]

4. คานวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรสถานะปั จจุบนั ของ
สายการผลิตและรุ่นทีเ่ ลือกศึกษา
5. ก าหนดเป้ า หมายของสมรรถนะการเดิน เครื่อ งจัก ร อัต รา
คุณภาพ และค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรตามนโยบายของ
บริษทั
6. นาเทคนิควิศ วกรรมอุ ตสาหการมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน และเก็บรวบรวมผลตัง้ แต่ เดือ นกรกฎาคม 2558 ถึงเดือ น
มิถุนายน 2559 เป็ นระยะเวลา 12 เดือน
7. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการปรับปรุงและดาเนินการแก้ไข
ตามวงจร PDCAและฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
8. จัด ท าคู่ม ือ ปฏิบ ัติก ารมาตรฐานและแผนภูม ิค วบคุ ม การ
ปฏิบตั งิ าน
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานของการวิจยั ไว้ว่าการใช้เทคนิควิศวกรรม
อุตสาหการสามารถลดปั ญหาของเสียในกระบวนการผลิตฝาหม้อหุ ง
ข้าวรุ่น E2 ให้มขี องเสียไม่เกินร้อยละ 2 และเพิม่ ค่าประสิทธิผลโดยรวม
ของชุดเครือ่ งจักร M079A ให้มคี ่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 85 ได้

1.

2.

4) ผลการศึกษา
สภาพปัจจุบนั และผลหลังการปรับปรุงกระบวนการ
1. อัตราคุณภาพ สายการผลิตM79 มีจานวนของเสียทิง้ 3 อันดับ
แรกจากขัน้ ตอนการขึน้ รูป ได้แก่ ชิ้นงานแตกชิ้นงานบุบ และเป็ นคลื่น
ส่วนของเสียซ่อมได้ ได้แก่ ชิ้นงานเศษติดและเป็ นรอยกระดาษทราย
หลังจากดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในรอบ 9 เดือนและวัดประสิทธิผล
ด้านคุณภาพพบว่า อัตราคุณภาพของชิ้นงานเพิม่ ขึน้ สูงกว่าเป้ าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้ในเดือนกันยายนและธันวาคม 2558 และเดือนมกราคม 2559
(รูปที่ 4)
2. ค่าสมรรถนะ เวลามาตรฐานของการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น
E2 ต่อชิ้นจะคิดค่าเผื่อความเมื่อยล้าทีร่ ้อยละ 12และค่าเผื่อเวลาการ
แก้ไขงานร้อยละ 1.80 มีค่าเวลามาตรฐานเท่ากับ 19.02 วินาทีแต่จาก
การศึกษาเวลาทางานจริงพบว่าใช้เวลาผลิตต่อชิ้นเท่ากับ 21.20 วินาที
ซึ่ง สู ง กว่ า ค่ า เวลามาตรฐานของโรงงานที่ก าหนดไว้ ผลจากการ
สัม ภาษณ์ พ นั ก งานที่ท างานจุ ด ดัง กล่ า วพบว่ า ค่ า สมรรถนะต่ า ลง
เนื่องจากบางรอบของการผลิตมีการปรับเครื่องจักรเล็กๆ น้อยๆ ส่งผล
ให้สูญเสียความเร็ว และวิธกี ารปฏิบตั งิ านมีความเร็วไม่สม่าเสมอ บาง
รอบการทางานเครื่องจักรรอคนทางาน หลังจากดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขและวัดประสิทธิผลด้านสมรรถนะของเครื่องจักร พบว่าหลังการ
ปรับปรุง 3 เดือน สมรรถนะของเครื่องจักรเพิม่ ขึ้นเท่ากับหรือสูงกว่า
เป้ าหมายที่ต งั ้ ไว้ ตัง้ แต่ เดือ นตุ ล าคม 2558 ถึงเดือ นมีนาคม 2559
แนวทางในการพัฒนาจาเป็ นต้องจัดทาคู่มอื ปฏิบตั กิ ารมาตรฐานให้แก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน (รูปที่ 4)
3. ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร ผลการศึกษาพบว่า เวลา
สูญเสียสูงสุดเกิดจากการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับแม่พมิ พ์ รองลงมาคือ
การปรับตัง้ เครื่องเพื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิต หลังจากดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขและวัดประสิทธิผลด้านความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร พบว่า
การปรับเปลี่ย นเครื่อ งจักรอย่ างรวดเร็ว (SMED) ช่ว ยลดเวลาการ
ปรับตัง้ แม่พมิ พ์ การปรับปรุงเฉพาะเรือ่ งด้านคุณภาพส่งผลให้เวลาของ
การหยุ ด เครื่อ งจักรลดลง ความพร้อ มใช้งาน สมรรถนะ และอัต รา

–

5.

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการผลิตฝาหม้อหุงข้าว

3) วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
ดาเนิน การศึกษากระบวนการผลิต ฝาหม้อ หุงข้าวรุ่น E2 ใน
สายการผลิต M79 ของบริษทั รับจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ าในครัวเรือนที่
เป็ นบริษทั กรณีศกึ ษา โดยศึกษาประสิทธิผลโดยรวมของชุดเครื่องจักร
หมายเลข M079A มีพนักงานปฏิบตั งิ าน 2 กะรวม 10 คนประกอบด้วย
พนักงานเช็ดแผ่น 2 คน พนักงานประจาเครื่องจักร 6 คน และโฟร์
แมนประจาสายการผลิต 2 คน โดยมีขนั ้ ตอนการวิจยั ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลของเสียจากสายการผลิตฝาหม้อหุงข้าว 4
สายการผลิต จานวน 9 รุ่นตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2558
2. จาแนกของเสียตามสายการผลิตและรุ่นเพือ่ คัดเลือกปั ญหา
3. วิเคราะห์อาการของเสียของสายการผลิต M79 และรุ่น E2
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คุณภาพเปรียบเทียบระหว่างก่อนการปรับปรุง ระหว่างการปรับปรุง
และหลังการปรับปรุง ปรากฏดังรูปที่ 4

5) กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณสถาบัน เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน ที่ได้ให้ทุน
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร สมรรถนะ และอัตราคุณภาพ

ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตฝาหม้อหุงข้าวรุ่น E2 โดย
ใช้ เ ทคนิ ค วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่
สายการผลิต M79 โดยวัดประสิทธิผลในด้านความพร้อ มใช้งานของ
เครื่อ งจักร ด้านสมรรถนะ และด้านคุณภาพ ส่งผลให้ค่าประสิทธิผ ล
โดยรวมของเครื่อ งจักรหลังการปรับปรุงมีค่ าสูงสุ ดในเดือ นธันวาคม
2558 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 96 รายละเอียดปรากฏดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ก่อน ระหว่าง และหลังการปรับปรุง
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บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) เปรีย บเทีย บคุ ณ ลัก ษณะส่ ว น
บุคคลทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
การทางานกับประสิทธิภาพการทางาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานคนไทยและ
คนญี่ป่ ุนแห่งหนึ่ง จานวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ใช้
สถิติค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิเ คราะห์ค วาม
แปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า 1) อายุ
สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา หน่ ว ยงานที่ ส ั ง กั ด และรายได้ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานด้านคุณภาพ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้าน
ค่าใช้จา่ ย ขณะทีเ่ พศมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานด้านคุณภาพของงาน 2)
วัฒนธรรมการทางานด้านความสุขในการทางาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร
ด้านคุณภาพชีวติ และด้านผู้นามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพ
การทางานในด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทีส่ ถิตทิ ่ี 0.01 ส่วนวัฒนธรรมการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ในองค์กร มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการ
ทางานในด้านคุณภาพของงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จา่ ย ในระดับต่ า อย่าง
มีนยั สาคัญทีส่ ถิตทิ ่ี 0.01
คาสาคัญ: วัฒนธรรมการทางาน ประสิทธิภาพในการทางาน ความสัมพันธ์

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) บทนา
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นระบบค่านิยมความเชือ่ อุดมการณ์ ที่
องค์ก รสร้า งขึ้น มาเพื่อ การควบคุ ม ประสิท ธิภ าพในการท างานของ
บุคลากรในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปั จจัยเชิงยุทศาสตร์ทม่ี พี ลังใน
การผลักดัน และเชื่อ มโยงองค์กรกับ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในองค์ก รไปสู่
ความสาเร็จ วัฒนธรรมองค์กรคือหัวใจองค์กรทีเ่ กิดขึ้นจากการพัฒนา
ความเชื่อ ค่ า นิ ย มและอุ ด มการณ์ ค วามส าเร็ จ ขององค์ ก ร เช่ น
ประสิทธิภาพ คุณภาพ การบริการลูกค้า ความไว้วางใจทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ความเชื่อ มันจากหั
่
ว ใจของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ในองค์ก รจากการเป็ น
สมาชิก ขององค์กร ความรัก ความผูก ผัน การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง องค์ก ร
ผลักดันพลังการแข่งขันจากภายในหัวใจของบุคลากรเป็ นพลังร่วมใน
การทางานทัง้ องค์กร [1]
วัฒนธรรมองค์กรยังเป็ นแบบแผนค่านิยมความประพฤติการ
ปฏิบตั ิค วามเข้าใจความรู้ส ึกของสมาชิกในองค์กร มีร ากฐานมาจาก
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ ทีส่ มาชิกมีร่วมกันการได้
เห็น ได้เรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรการเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจว่าบุคลากร เป็ นวิถชี วี ติ ทีค่ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ยึด ถือ ปฏิบ ัติส ืบ ต่ อ กัน มากลายเป็ นนิ ส ัย และความเคยชิน เป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถปี ระพฤติ ปฏิบตั ิ ความเชื่อ ค่านิยม ภาษา
วัต ถุ สงิ่ ของต่ างๆ วัฒนธรรมทาให้คนรวมตัว กัน เป็ นสังคม มีการอยู่
ร่ว มกัน อย่ างมีร ะเบีย บ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูป จริย ธรรม
ค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัย สังการ
่
จริยธรรม องค์กรถือ
เป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้การดาเนินงานขององค์กรก้าวหน้าและส่งผล
ให้อ งค์กรได้ร บั ความเชื่อ ถือ จากสังคม องค์กรทุกประเภทจึงจาเป็ น
อย่ างยิง่ ที่จะต้อง นาจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ ไขปั ญหา

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
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2) ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีบ่ ุคคลในองค์การ
หนึ่งปฏิบตั เิ หมือนๆกัน เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะองค์การนัน้ เกิดจากการ
เชื่อมโยงผสมผสานกันระหว่างเจตคติข องบุคคล ค่ านิย ม ความเชื่อ
ปทัสถาน และการกระทาของบุคคล ของกลุ่มขององค์การ นโยบายและ
วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร เทคโนโลยี สภาวะกลุ่ ม ความส าเร็จของ
องค์การจนเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลในองค์การ [5]
วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยมและความเชื่อที่มรี ่วมกัน อย่าง
เป็ นระบบเกิดขึน้ ในองค์กรและใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรม
ของคนในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ น เสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ
“จิตวิญญาณ” ขององค์กร [6]
การทางานทีบ่ ุคคลในองค์กรรู้สกึ มีความสุขกับการทางาน มี
ผลงานทีอ่ อกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้ าหมายทีว่ างไว้ทงั ้
ในระดับบุคคลและองค์กร ซึ่งทฤษฎีในการทางานอย่างมีความสุขนัน้
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของหนังสือชื่อ “Fish” ซึ่งแต่งโดย สตีเฟน ซีเลนดัน;
จอห์น คริสเตนเซ่น; แฮร์ร่ี พอล; และฟิ ลปิ สแตรนด์ [7] การสร้าง
ความสุ ข ในการท างานนัน้ ได้ต ัง้ อยู่ บ น “ปรัช ญาปลายิ้ม ” (Fish
Philosophy) ประกอบไปด้ ว ย 1. เล่ น 2. สร้ า งสรรค์ ว ัน ดี 3. ใส่ ใ จ
ให้บ ริการ 4. เลือ กสร้างทัศ นคติ จากทฤษฎีด ัง กล่ า ว เป็ น กรอบ
การศึกษาหลักของการศึกษาครัง้ นี้ ซึ่ง ปั จจัยที่เป็ น แรงผลักดันให้เกิด
การทางานอย่างมีความสุข (Happiness in the Workplace) มี 5
ประการด้วยกัน คือ
1. ความรักในงาน (Job Inspiration) หมายถึง กิจกรรมที่
บุ ค คลต้ อ งปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ที่ ต นได้ ร ับ มอบหมายนั ้น บรรลุ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้วางไว้ โดยบุคคลมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทีไ่ ด้ทา
2. ค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization’s Share Value)
หมายถึง พฤติกรรมของบุค คลในองค์กรที่ย ึดถือ เป็ น พฤติกรรมร่ว ม
และมีการปฏิบตั ิกนั มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
นัน้
3. คุณภาพชีวติ ในการทางาน (Quality of Work Life)
หมายถึง ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ขององค์ประกอบ 3 ด้าน คือ สภาพ
การทางาน (Work Environment) การมีส่ ว นร่ ว มของพนัก งาน
(Employee Participation) และการคานึงถึงความเป็ นมนุ ษย์ในการ
ทางาน (Humanization of Work) ซึ่งเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อองค์กร
และพนักงานในการที่จะหาความพึงพอใจร่ว มกัน เพื่อให้พ นักงานมี
ประสิทธิภาพการทางานอย่างสูงทีส่ ุด
4. ด้านผู้นา (Leaderships) หมายถึง ผู้บริหารหรือหัวหน้า
ลักษณะสาคัญในการช่ว ยส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้การบังคับ
บัญชา มีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุ น สร้างแรงปรารถนาในการทางาน
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ผนู้ าต้องการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้เกิด
การสือ่ สารอย่างโปร่งใสและอุทศิ ตนเพื่อส่วนรวม สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้
เกิดกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน (Friendships) หมายถึง
การมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในทีท่ างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์จะต้องมีความผูกผันทีแ่ น่นแฟ้ นภายในกลุ่มให้การยอมรับ
ซึง่ กันและกัน [8]

องค์ก รอย่ างถู กวิธีเ พื่อ ให้ไ ด้ร บั ความเชื่อ ถือ ภาพพจน์ ท่ดี ี ชื่อ เสีย ง
เกียรติยศและความก้าวหน้าขององค์กรหากจะมองทีป่ ั จเจกบุคลากรจะ
เห็นว่าบุคลากรจะกระทาการไปสู่เป้ าหมายใดๆ ต้องอาศัยศูนย์รวมของ
จิตใจ ดังคากล่าวทีว่ ่า “สาเร็จ ด้วยใจ” โดยมีวถิ ีชวี ติ ที่สอดคล้องกัน
“วัฒนธรรมในองค์กร ทีท่ าให้เกิดประสิทธิภาพการทางานสูงสุด” [2]
จากสถิตกิ ารยื่นขอลงส่งเสริม ของโครงการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศใน ปี 2559 มีจานวนโครงการยื่นขอส่ งเสริมจานวน 510
โครงการ มูล ค่ า เงิน ลงทุ น 133,330 ล้า นบาท จ านวนโครงการจาก
ต่ า งชาติท่ีย่ืน ขอส่ ง เสริม การลงทุ น คิด เป็ นร้อ ยละ 60 ของจ านวน
โครงการทีย่ ่นื ขอส่งเสริมทัง้ สิ้น (853 โครงการ) ญี่ป่ ุนเป็ นประเทศที่ม ี
ปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 20 ของ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทงั ้ หมด รองลงมาคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฮ่องกง [3] จะเห็นได้ว่ามีบริษทั ต่างชาติมาเปิ ดกิจการในประเทศไทย
เป็ นจานวนมาก ทาให้คนไทยจานวนไม่น้อย ได้มโี อกาสเข้าไปทางาน
ในบริษทั ต่างชาติ โดยเฉพาะบริษทั ญี่ป่ นุ เนื่องจากเป็ นประเทศทีม่ กี าร
ลงทุนในประเทศไทยสูงที่สุด ซึ่งการทางานในบริษัทสัญชาติญ่ปี ่ นุ นัน้
การทาความเข้าใจมารยาทในการทางานกับคนญี่ป่ นุ นัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ
อย่างหนึ่ง หากสามารถนามาใช้ปฏิบตั จิ ริงได้กเ็ ชื่อว่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูท้ างานร่วมกับคนญี่ป่ นุ ไม่น้อย หลักการทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญ ในการ
ทางานของคนญีป่ นุ่ ทีอ่ าจพบเห็นได้เสมอ พนักงานแต่ละแผนกจะต้องมี
การทาโฮเรนโซในแผนกหรือฝ่ ายทีต่ นเองทางานอยู่ โฮเรนโซ นัน้ เน้น
การติ ด ต่ อ สื่อ สารและการประสานงาน โดยเริ่ม จากหัว หน้ า งาน
ติดต่อสื่อสารไปสู่ลูกน้อง และให้เชื่อมต่อการติดต่อสื่อสารต่อไปอีกจน
ทาให้ทุกคนรูข้ า่ วได้ทวถึ
ั ่ งและรวดเร็ว ซึง่ ถือเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับการ
ทางานในบริษัทญี่ปุ่นเพราะนอกจากจะทาให้เข้าใจหรือเป็ นโอกาสที่ดี
ต่อการรับฟั งความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมงานแล้วยังส่งผลให้การทางาน
เป็ นทีมมีประสิทธิภาพมาก [4]
จากความสาคัญดังกล่ าว จะเห็น ได้ว่า การทางานในบริษัท
ต่างชาติ วัฒนธรรมการทางาน วัฒนธรรมองค์กรของแต่ล่ะบริษทั ย่อม
ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานก็เป็ นได้
ดัง นั ้น ผู้ ศ ึ ก ษาจึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
วัฒนธรรมการทางานกับประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งการศึกษานี้เป็ น
การชี้ให้เห็นว่า องค์กรควรมุ่งเน้นปรับปรุงวัฒนธรรมด้านใด เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กรญีป่ ่ นุ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทางานกับ
ประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กรญีป่ ่ นุ
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานทีแ่ ตกต่างกัน
2. วัฒนธรรมการทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการ
ทางานภายในองค์กรญีป่ ่ นุ
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จากความหมายของวัฒนธรรมที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า
วัฒ นธรรม เป็ นองค์ค วามรู้ ความเชื่อ ศิล ปะ จริย ธรรม ศีล ธรรม
กฎหมาย ประเพณี ความสามารถ และอุปนิสยั อื่นๆ อีกหลายอย่างที่
มนุ ษ ย์ไ ด้มาจากการเป็ น สมาชิกของสังคม ซึ่งต่ างๆเหล่ านี้ส ามารถ
ถ่ายทอดไปยังสมาชิกของสังคมได้ อีกทัง้ ทัง้ ยังเป็ นแบบแผนการดาเนิน
ชีวติ ของบุคคลในสังคม ซึ่งคลอบคุลมไปถึงค่านิยม กฎเกณฑ์ในสังคม
ความเชื่อ ประเพณี องค์ความรูต้ ่างๆ ตลอดจนสิง่ ต่างๆ ทีม่ นุ ษย์สร้าง
ขึน้ มา
ประสิท ธิภาพในการทางาน หมายถึง ความสามารถของ
พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามที่ไ ด้ร บั มอบหมายตามเป้ าหมายของ
องค์ก ร โดยพิจ ารณาจากหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ซึ่ง ประเมิน ได้ 2
ลักษณะ คือ ประสิทธิภ าพจากการประเมินผลการทางานโดยตนเอง
หมายถึง การพิจารณาตนเองในด้านความรูค้ วามเข้าใจ ความรูส้ กึ พอใจ
การประสบความสาเร็จในการทางาน การแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากงาน
และประสิทธิภาพจากการประเมิน ผลการทางานโดยผู้บงั คับบัญชา
หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาต่ อ การท างานของ
ผู้ใต้บงั คับบัญชาในด้านความรู้ค วามเข้าใจ การรับผิดชอบต่อ หน้ าที่
การกระตือรือร้น ความรวดเร็วในการทางาน การมีมนุ ษย์สมั พันธ์ การ
ได้รบั ความไว้วางใจในการทางาน [9]
ประสิท ธิภ าพ หมายถึง การใช้ปั จ จัย น้ อ ยที่สุ ด เพื่อ ให้ไ ด้
ผลผลิตในจานวนที่กาหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื การทาสิง่ ต่างๆ
ให้ถูกต้อง (Doing The Thing Right) ดังนัน้ ประสิทธิภาพจึงเกิดจาก
ความสามารถของผู้จดั การหรือผู้บริหารในการทาสิง่ ต่างๆ เพื่อให้ได้
ผลผลิตทีส่ งู กว่า เมือ่ เปรียบเทียบกับปั จจัยนาเข้า ดังนัน้ ประสิทธิภาพ
จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนาเข้า (Input) และ (Output) เพื่อให้
ต้นทุนของทรัพยากรต่าสุด [10]
แนวคิดของ ปี เตอร์ส นั ; และ พลาวแมน [11] กล่ าวถึง
องค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ดว้ ยกัน 4 ข้อ คือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) คือ จะมีคุณภาพสูงนัน้ ผู้ผลิต
และผูใ้ ช้ได้รบั ประโยชน์ทค่ี มุ้ ค่าและมีความพึงพอใจในผลการทางานทีม่ ี
ความถูกต้องได้มาตรฐาน นอกจากนี้ผลงานที่มคี ุณภาพควรส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) คือ งานทีจ่ ะเกิดขึน้ จะต้องเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่อ งค์กรได้วางไว้ และควรมีการวางแผนบริหารเวลา
เพือ่ ให้ได้ปริมาณตามความหวังขององค์กร
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานที่จะต้องมี
ลักษณะที่ถูกต้อ งเหมาะสมกับงานและมีค วามทัน สมัย มีการพัฒนา
เทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
4. ค่าใช้จ่าย (Cost) คือ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจะต้อง
เหมาะสมกับงาน และจะต้องลงทุน ให้น้ อ ยที่สุ ดแต่ ไ ด้กาไรมากที่สุ ด
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือเรียกว่า ต้นทุนการผลิต ได้แก่
การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีทม่ี อี ยู่อย่างประหยัด
คุม้ ค่า และเกิดการสูญเสียน้อยทีส่ ุด
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ
ประสิท ธิภ าพได้ว่ า ประสิท ธิภ าพหมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคานึงถึง

การใช้ท รัพ ยากรในกิจ กรรมทุ ก ๆ ด้า นให้คุ้ม ค่ า ที่สุ ด แต่ ก่ อ ให้เ กิด
ผลผลิตสูงสุด ประหยัดทัง้ เวลา ค่าใช้จ่าย และได้คุณภาพ และปริมาณ
งานตามทีก่ าหนดไว้
จากแนวคิดและทฤษฎีทก่ี ล่าวมาข้างต้น ผูศ้ กึ ษาสนใจในการ
นาทฤษฎีของ (สตีเฟน ซีเลนดัน; จอห์น คริสเตนเซ่น; แฮร์ร่ี พอล; และ
ฟิ ลปิ สแตรนด์. 2546) มาใช้ในการศึกษาเกีย่ วกับวัฒนธรรมการทางาน
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านความสุขในการทางาน ด้านค่านิยม
ร่วมในการทางาน ด้านคุณภาพชีวติ ด้านผูน้ า และ ด้านความสัมพันธ์
ในการทางาน ในด้านประสิทธิภาพการทางาน ผู้ศกึ ษาสนใจในการนา
ทฤษฎีของ ปี เตอร์สนั ; และพลาวแมน (Peterson; and Plowman.
1989) มาใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. หน่วยงานทีส่ งั กัด
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

วัฒนธรรมการทางาน
1. ด้านความสุขในการ
ทางาน
2. ด้านค่านิยมร่วมในการ
ทางาน
3. ด้านคุณภาพชีวติ
4. ด้านผูน้ า
5. ด้านความสัมพันธ์ในการ
ทางาน

ตัวแปรตาม

ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานในองค์กร
1. ด้านคุณภาพของ
งาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จา่ ย
ปี เตอร์สนั และ พลาว
แมน (1953)

สตีเฟน ซีลนั เดล; จอห์น
คริสเตนเซ่น; แฮรี่ พอล;
และฟิ ลปิ สแตรด์ (2003)
รูปที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั

3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ คือ พนัก งานคนไทยและ
พนักงานคนญีป่ ่ นุ ทีท่ างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปนุ่
แห่งหนึ่ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นขนาดของประชากรทีท่ ราบ
จานวนทีแ่ น่ นอน (Finite Population) จานวน 900 คน โดยใช้สูตรการ
คานวณของ ยามาเน่ ทาโร่ (Yamane, Taro ) [12] ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 เมือ่ คานวณแล้วขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้
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นี้เท่ากับ 277 คน ผู้ศกึ ษาได้เลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก
(Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ผู้ศกึ ษาจึงได้ทาการเก็บ
สารองแบบสอบถามเพิม่ อีก 23 ชุด รวมแบบสอบถามทัง้ สิ้น 300 ชุด
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพัน ธ์
เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)

ความสุขใน
การทางาน
ค่านิ ยมร่วม
คุณภาพชีวิต
ผู้นา
ความสัมพันธ์
ในองค์กร

ตารางที่ 1: ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างมีผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานทีแ่ ตกต่างกัน

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
หน่ วยงาน
รายได้

ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
คุณภาพ
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

ปริ มาณ
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

เวลา
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

ค่าใช้จ่าย
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง

ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 ผูศ้ กึ ษาสามารถสรุปผลการ
ทดสอบได้ตามตารางด้านล่างดังนี้
ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการทางานและ
ประสิทธิภาพการทางานในองค์กร
วัฒนธรรม
การทางาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

5) สรุปและอภิ ปรายผล
ผลการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล ที่ ม ี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางาน พบว่า
ด้านเพศ พนักงานที่มเี พศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องบางส่วนกับ นิรมล ตันติศริ ิ
อนุ สรณ์ ; และสมชาย คุ้มพูล [13] ได้ทาการศึกษา พฤติกรรมในการ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ บริษัท อินโน
เฟรช อิ น เตอร์ เ นชัน่ แนล จ ากั ด พบว่ า เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ให้
ความส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมในการปฏิบ ัติง านของ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ พนักงานที่มอี ายุแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นิ่มนวน ทองแสน [14] ได้
ทาการศึกษา ปั จจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
กลุ่มธุรกิจผลิตเครือ่ งสาอาง พบว่า อายุของพนักงานทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานที่ แตกต่างกัน
ด้ า นสถานภาพ พนั ก งานที่ ม ี ส ถานภาพแตกต่ า งกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อ งกับ จันทร์
นภา วงศ์ศรีภูมเิ ทศ; และณกมล จันทร์สม [15] ได้ทาการศึกษา ปั จจัย
ที่มผี ลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริษัท ปิ โ ตรเคมี
พบว่า สถานภาพของพนักงานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานที่ แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ระพี
พรรณ อิ น หลี [16] ได้ ท าการศึ ก ษา ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จจั ย
ความสามารถของหัวหน้างาน และปั จจัยนโยบายการบริหารจัดการ ทีม่ ี
ต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย
สานักงานใหญ่ พบว่า ระดับการศึกษาพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานที่ ไม่แตกต่างกัน
ด้านหน่วยงานทีส่ งั กัด พนักงานทีม่ หี น่วยงานทีส่ งั กัดแตกต่าง
กันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัตน์
ชนก จันยัง [17] ได้ทาการศึกษา ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกาไร พบว่า ลักษณะของ
งานทีท่ ามีผลต่อปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน
และด้านความก้าวหน้าของงาน
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พนักงานที่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ทศพร จิรกิจวิบลู ย์ [18] ได้ทาการศึกษา คุณภาพชีวติ ในการทางาน
และแนวทางในการปฏิบ ัติง านที่ดี ที่ม ีผ ลต่ อ การสร้า งแรงจูง ใจต่ อ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในเขตนิค มอุ ต สาหกรรมอมตะนครจังหวัด
ชลบุร ี จากการศึกษาพบว่า พนักงานทีม่ รี ายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันมี

4) ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นพนักงานเพศ
หญิง จานวน 217 คน ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 72.33 และเป็ นเพศชายจานวน
83 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.67 ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 21 - 25 ปี มาก
ทีส่ ุด จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 26
- 30 ปี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.67 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
โสด จ านวน 159 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.00 และมีส ถานภาพสมรส
จ านวน 141 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 47.00 ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า มากที่สุ ด จานวน 190 คน คิดเป็ น ร้อยละ
63.33 รองลงมามีการศึกษาระดับอนุ ปริญญา/ปวส./ปวช. จานวน 72
คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามสัดกัดอยู่ฝ่ายการ
ผลิต มากทีส่ ุด จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยล่ะ 75.67 รองลงมาสังกัด
อยู่ฝ่ายจัดซื้อ จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยล่ะ 9.67 ส่วนใหญ่มรี ายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 –20,000 บาท มากที่สุด จานวน 136
คน คิดเป็ น ร้อ ยล่ ะ 45.33 รองลงมามีร ายได้เฉลี่ยต่ อ เดือนไม่เกิน
15,000 บาท จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยล่ะ 30
ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 1 ผูศ้ กึ ษาสามารถสรุปผลการ
ทดสอบได้ตามตารางด้านล่างดังนี้

คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล

ปานกลาง

ระดับความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทางาน (ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิ ติ 0.01)
คุณภาพ
ปริ มาณ
เวลา
ค่าใช้จ่าย
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ผลต่อการสร้างแรงจูงใจที่ แตกต่างกัน
การกาหนดลักษณะงานให้แก่พนักงาน ควรพิจารณาถึงเรื่อง
เพศ เพราะ เพศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในเรื่องคุณภาพ
ของงาน หากเป็ นลักษณะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจ
อาจมอบหมายให้ พ นั ก งานอาวุ โ สมา ตั ด สิ น ใจให้ เนื่ อ งจากมี
ประสบการณ์ และมีความชานาญมากกว่าในด้านนัน้ ๆ เพื่อเป็ นการ
เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถให้แก่พนักงาน อาจมอบหมายให้พนักงาน
อาวุโส ของแต่ล่ะ หน่ วยงานเป็ น ครูฝึก ให้ความรู้แก่พ นักงานที่ย งั ไม่
ชานาญ ให้ความรูห้ ลายๆด้าน เช่น การมีความคิดริเริม่ การนาความรู้
ทีไ่ ด้เรียนไปใช้ในงาน ทักษะพิเศษของหน่ วยงานนัน้ ๆ และอื่นๆ เมื่อ
พนักงานมีความสามารถทีส่ ูงขึน้ ทางานได้หลายหลายมากขึน้ ควรให้
ค่า ตอบแทน และปรับ ต าแหน่ ง ให้เหมาะสมตามความสามารถของ
พนัก งาน ปั จ จัย ดัง กล่ า วจะท าให้พ นั ก งานมีแ รงจูง ใจ และมีค วาม
ประณีต ในการทางาน มีค วามละเอีย ดในการตัด สิน ใจมากขึ้น หาก
คานึงถึงปั จจัยทีก่ ล่าวมาด้านบนอาจทาให้ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการ
ทางาน แตกต่างกัน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างวัฒนธรรมการทางานกับ
ประสิทธิภาพการทางานในองค์กร โดยภาพรวมพบว่า ด้านความสุขใน
การทางาน ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ด้านคุณภาพชีวติ และด้านผูน้ า
มีความสัมพัน ธ์ ไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน กับประสิทธิภาพการทางานใน
องค์ ก รในด้า นคุ ณ ภาพของงาน ด้า นปริม าณด้า นเวลา และด้ า น
ค่าใช้จ่าย ในระดับปานกลาง ขณะทีท่ างด้านความสัมพันธ์ในองค์กร มี
ความสัม พัน ธ์ ไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ ประสิท ธิภ าพการท างานใน
องค์กร ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
ในระดับต่ า ซึ่งเมื่อดูในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
การท างานกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานในองค์ ก ร ด้ า นผู้ น า มี
ความสัมพัน ธ์ อ ยู่ในระดับสูงที่สุ ด ของทัง้ 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้อ งกับ
สุรนิ ทร์ ชุมแก้ว; และ วิชยั อุตสาหจิต [19] ได้ทาการศึกษา วัฒนธรรม
การท างานในองค์ก ร ภาวะผู้น าแบบสร้า งความเปลี่ย นแปลง และ
พฤติก รรมการท างานตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของ
ผูบ้ ริหารในองค์การเอกชน จากการศึกษาพบว่า ผู้นาขององค์การมี
ภาวะผูน้ าซึง่ เป็ นความสามารถทีจ่ ะมีอทิ ธิพลและจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ให้ประพฤติปฏิบตั ิและทางานตามแนวทางที่พ ึงประสงค์ เพื่อช่วยให้
บรรลุเป้ าหมายองค์การ ดังนัน้ ผูน้ าจึงเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญของการบริหาร
องค์การ โดยองค์การทีม่ ผี ลการดาเนินงานทีจ่ ะประสบความสาเร็จ หรือ
ล้มเหลวในการดาเนินงานนัน้ ปั จจัยทีส่ าคัญทีส่ ุดปั จจัยหนึ่ง ก็คอื ภาวะ
ของผู้นา ถ้าองค์การมีผู้นาที่มปี ระสิทธิภาพก็จะสามารถสังการที
่
่เกิด
อิทธิพลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สามารถปฏิบตั งิ านตลอดจนทากิจกรรม
ต่างๆในองค์การให้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี และปั จจัยวัฒนธรรมองค์การก็
เช่ น กัน เนื่ อ งจากวัฒ นธรรมเป็ น ปรัช ญาและความเชื่อ ร่ ว มกัน ของ
องค์การทีส่ ะท้อนค่านิยมและเจตคติร่วมกัน ทีส่ มาชิกให้การยอมรับและ
แสดงออกมาในวิถีข องบรรทัด ฐานแห่ ง การคิดและการปฏิบตั ิมกี าร
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งในหลากหลายรูปแบบ
ทางผูบ้ ริหาร ควรพิจารณาให้ความสาคัญในแต่ล่ะด้านดังนี้
1. ด้านความสุขในการทางาน กาหนดหน้าทีข่ องพนั กงานให้ม ี
ความเด่นชัด แจ้งให้ทราบถึงระดับความก้าวหน้าในสายงานที่ทา ให้
ตัวงานมีความน่ าสนใจและหลากหลาย เพื่อเป็ นกระตุ้นให้พนักงานมี

ความรักในงานทีท่ า
2. ด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ทาให้พนักงานมีความรู้ส ึกว่า
พนักงานมีความหมายต่อองค์กร ชี้แจงให้ทราบถึงงานที่พนักงานทา
ส่ ง ผลต่ อ องค์ก รอย่ า งไร ยึด ถือ เป้ า หมายขององค์ก รประหนึ่ ง เป็ น
เป้ าหมายของพนักงานเอง
3. ด้า นคุ ณ ภาพชีว ิต สร้า งบรรยากาศ สภาพแวดล้อ มที่ดี
เหมาะสมแก่การทางานให้แก่พนักงาน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของบริษัท การให้ค วามรู้เกี่ย วกับเรื่อ งสมดุล ระหว่างชีว ิต
ส่วนตัวและชีวติ การทางาน
4. ด้านผูน้ า ควรเน้นให้ความสาคัญเกีย่ วกับ การให้ความรูด้ า้ น
ภาวะผูน้ า เนื่องจากภาวะผูน้ ามีอทิ ธิพลและจูงใจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
ประพฤติปฏิบตั แิ ละทางานตามแนวทางเป้ าหมายขององค์กร
5. ด้านความสัมพัน ธ์ในองค์กร เมื่อ พนักงานเจอปั ญหาที่ไ ม่
สามารถแก้ไ ขเองได้ พนั ก งานต้อ งการค าปรึก ษา การชี้แ นะ จาก
หัวหน้างาน รวมไปถึงการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุ นทัง้
เพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาด้วย
อีกทัง้ ทางผู้บริหารควรคานึงถึงการพัฒนากลยุ ทธ์ท่สี ามารถ
เพิม่ ระดับของวัฒนธรรมการทางานในแต่ล่ะด้านให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่
มากขึน้ ซึง่ จากการพัฒนาดังกล่าวจะส่งประสิทธิภาพการทางานสูงขึน้
ตามไปด้วย เช่น การกาหนดลักษณะงานตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
การพัฒนาภาวะผูน้ า การปรับเปลีย่ นรูปแบบ การสร้างบรรยากาศการ
ทางานให้เหมาะสม การให้ค วามรู้ เกี่ย วกับ แนวคิด ค่ า นิย มร่ ว มของ
องค์กรและความสุขในการทางาน เป็ นต้น
6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ท่ีป รึก ษา กรรมการสอบ บริษั ท
ตัวอย่าง และหน่ วยงานทีใ่ ห้ความกรุณาในการศึกษาในครัง้ นี้สาเร็จไป
ได้ดว้ ยดี
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[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

625

บวร ประพฤติด,ี “วัฒนธรรมองค์กรกับความสาเร็จในการบริหาร: เปรียบเทียบ
สองวัฒนธรรมองค์ก ร”, วารสารดุษ ฎีบัณฑิตทางสัง คมศาสตร์ (ฉบับ มนุ ษ ย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี ท่ี 5, ฉบับที่ 2, หน้า 5, 2558.
สมาพร ภูวจิ ิตร; ยุภาพร ยุภาส; และสัญญา เคณาภูมิ, “รูปแบบวัฒนธรรม
องค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ”, Journal of Nakhonratchasima College, ปี ท่ี 9,
ฉบับที่ 1, หน้า 73, 74 และ 76, 2558.
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน . (2559 มกราคม สืบค้น เมื่อวันที่
14). สถิติ ก ารลงทุ น จากต่ า งประเทศรายเดื อ นสะสมปี 2559 [Online].
www.boi.go.th/upload/stat_1607_56549.pdf.
รังสรรค์ เลิศในสัตย์. (2555). เข้าใจการบริหารแบบญี่ป่ ุน หรือพฤติกรรมการ
ทางานในองค์กรของคนญี่ป่ นุ . กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน.่
Robbins, Stephen P. (1994). Essentials of Organizational Behavior.
Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall.
วิรชั สงวนวงศ์. (2548). พฤติกรรมองค์กร. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
สตีเฟน ซีเลนดัน ; จอห์น คริสเตนเซ่น ; แฮร์ร่ี พอล; และฟิ ลิป สแตรนด์.
(2546). ปฏิบตั กิ ารปลาฎิหาริย์. แปลโดย จิระนันท์ พิตราปรีชา. กรุงเทพฯ :
พิมพ์ด.ี
บุญพร ศิรริ ตั นะ, “ความแตกต่างของการรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์กร ความผูกผัน
และความสุขในองค์กรระหว่างพนักงานชาวไทยในองค์กรธุรกิจไทยและองค์กร
ธุรกิจญี่ป่ นุ กรณีศกึ ษาบริษทั ตรวจสอบสินค้าสากล (อัสโก้) จากัด และบริษทั โอ

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

มิ ค จ ากัด ,” การค้ น คว้ า อิ ส ระ บธ.ม. (การจัด การภาครั ฐ และเอกชน),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2554.
สิริร ัตน สวยสม, “ตัว แปรที่เ กี่ยวข้อ งกับ ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานการกีฬาแห่ ง ประเทศไทย กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า,” สาร
นิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ,
2546.
สาคร สุขศรีวงศ์. (2553). การจัดการจากมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพฯ :
บริษทั จี.พี. ไซเบอร์ปรินท์ จากัด.
Peterson; and Plowman. (1989).Business Organization and
Management. Illinois: Irwin.
Yamane, Taro. (1973). Statistics and Introductory Analysis. New York:
Harper and Row Publication.
นิรมล ตันติศิริอนุ สรณ์ ; และสมชาย คุ้มพูล , “พฤติกรรมในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร บริษทั อินโนเฟรช อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง, ปี ท่ี 4, ฉบับที่ 2,
หน้า 34, 2558.
นิ่มนวน ทองแสน, “ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่ม
ธุรกิจผลิตเครื่องสาอาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย (ฉบับสังคมศาสตร์และมนุ ษย์ศาสตร์), ปี ท่ี 6, ฉบับที่ 2, หน้ า
121, 2559.
จันทร์นภา วงศ์ศรีภมู เิ ทศ; และณกมล จันทร์สม, “ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติง านของพนักงานบริษัทปิ โตรเคมี ”. วารสารการเงิน การลงทุ น
การตลาด และการบริหารธุรกิจ, ปี ท่ี 4, ฉบับที่ 2, หน้า 251, 2557.
ระพีพรรณ อินหลี, “ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยความสามารถของหัวหน้างาน และ
ปั จจัยนโยบายการบริหารจัดการ ที่มตี ่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
พนั ก งาน ธนาคารกสิ ก รไทย ส านั ก งานใหญ่ ,” การค้ น คว้ า อิ ส ระ บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, 2558.
รัต น์ ชนก จัน ยัง , “ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิภ าพการท างานของ
พนัก งานในองค์กรไม่ แสวงผลก าไร,” การค้นคว้า อิสระ บธ.ม. (การจัด การ
ทัวไป),
่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุร,ี กรุงเทพฯ, 2556.
ทศพร จิรกิจวิบูลย์, “การศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานและแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านที่ดี ที่มผี ลต่อการสร้างแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในเขต
นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร จั ง หวัด ชลบุ รี ,” การค้ น คว้ า อิ ส ระ บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, 2556.
สุรนิ ทร์ ชุมแก้ว; และวิชยั อุตสาหจิต, “วัฒนธรรมการทางานในองค์กร ภาวะ
ผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทางานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ ริหารในองค์การเอกชน”, วารสารพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ปี 56, ฉบับที่ 3, หน้า 185-186, 2559.

626

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะผูน้ าส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร : กรณี ศึกษา องค์กรธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และให้บริการระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Measurement & Control) สัญชาติญี่ปนุ่
Human Resources Management and Leadership Affecting to
Organizational Commitment:
A Case Study of Japanese Business Organizations Specialized in
Automated Measurement & Control Products and Services
สิรริ กั ษ์ ศิรมิ าสกุล1 บุญญาดา นาสมบูรณ์2
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1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษา 1) ระดับ การบริห าร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ภาวะผู้น า และความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร 2) การบริห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร และ 3) ภาวะผู้นาส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร
ระดับต้นและระดับกลาง จานวน 133 คน โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั และการ
วิเ คราะห์ ค วามถดถอยเชิง พหุ ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) ระดับ การบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ า และความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง 2) การ
บริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ง าน และ ด้ า น
ค่ า ตอบแทนและสิท ธิป ระโยชน์ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัวแปร (β) =
0.377 และ 0.309 ตามลาดับ และ 3) ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมด้านการ
แบ่งปั นอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัวแปร (β) = 0.451 และ 0.320
ตามลาดับ
คาสาคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผูน้ า, ความผูกพันต่อองค์กร

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) บทนา
“ทรัพยากรมนุษย์” เป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็จขององค์กร
ดังนัน้ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” เพือ่ ให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จึง เป็ นส่วนสาคัญ
ทีส่ ุดทีจ่ ะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ ตามเป้ าหมายได้ หากองค์กร
สามารถสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ ม ี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถสูง เข้า มาร่ ว มงานกับ องค์ก ร พัฒ นาบุ ค ลากรและดึง
ศักยภาพของเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั องค์กรอย่างคุ้มค่า รวมทัง้
สามารถรักษาบุคลากรที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพสูง ให้ทางานกับ
องค์กรอย่างมีความสุขและระยะยาวได้ ถือว่าองค์กรประสบความสาเร็จ
ในการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ และมีศ กั ยภาพสูงในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ด้วยเหตุน้ี หลักวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์จงึ ได้รบั
การยอมรับว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการทางานของนักบริหาร [1]
ผูน้ าถือเป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบทีส่ าคัญของการบริหารงานใน
องค์กร เพราะองค์กรจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดาเนิน

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
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4) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

งานนัน้ ปั จจัยสาคัญทีส่ ุดก็คอื ผูน้ า ถ้าองค์กรใดได้ผนู้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แ ล ะ มี ภ า ว ะ ผู้ น า สู ง ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ สั ง่ ก า ร แ ล ะ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ในองค์กรให้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าองค์กรใดได้ผู้น าที่ไ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ขาดความรูแ้ ละทักษะในการพัฒนาภาวะผูน้ าในแต่ละรูปแบบเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ก็จะไม่สามารถนาพาองค์กรให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้ได้ ดังนัน้ การศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาจึง
เป็ นสิง่ จาเป็ นและเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญอย่างยิง่ สาหรับผูบ้ ริหารทุกองค์กร
ผลจากการที่อ งค์กรให้ค วามสาคัญต่ อ การบริห ารทรัพ ยากร
มนุ ษย์ และภาวะผู้นาของผู้บริหาร ย่อมทาให้เกิดผลดีต่อ บุคลากรใน
องค์กร เช่น ความพึงพอใจในการทางาน ความจงรักภักดี และนาไปสู่
ความผูกพันต่อองค์กร หากองค์กรสามารถสร้างให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ มากมาย ได้แก่ การลดอัตรา
การลาออกของพนักงาน ความสม่าเสมอของการมาปฏิบตั งิ าน ลดสถิติ
การขาดหรือ ลางานลง ผลการปฏิบตั ิงานดีข้นึ นอกจากนัน้ แล้ว ยัง
ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรมีค วามเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถให้กบั ภารกิจต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจะแสดงออกในรูปของ
ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้องค์กรอยู่รอดและสามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างยังยื
่ น ซึง่ จาก
การศึกษาพบว่าในการบริหารองค์กรนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อองค์กรค่อนข้างสูงทีย่ งยื
ั ่ น (Sustained Commitment) [2]
จากสภาพความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ที่เ ป็ นพนั ก งานในองค์ ก รนี้ จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาการบริห าร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และภาวะผู้น า ว่า ส่ ง ผลต่ อ ความผูกพัน ต่ อ องค์ก ร
หรือไม่ การวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ ในการกระตุ้นให้องค์กรเห็น
ความสาคัญและส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผูน้ า
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากร
ในองค์กร นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้ าหมายของตัวบุคลากรทีส่ อดคล้อง
กับ วิส ัย ทัศ น์ แ ละเป้ า หมายขององค์ก รต่ อ ไปในอนาคต นอกจากนี้
เพื่อ ให้อ งค์ก รสัญ ชาติญ่ีป่ ุ นองค์ ก รอื่น ๆ ที่ม ีก ารบริห ารงานอยู่ ใ น
ประเทศต่ า งๆ ได้ ศ ึ ก ษาและลองน าไปปรับ ใช้ ก ับ วิธีก ารบริห าร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และภาวะผู้น า ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มและ
บริบทของแต่ละองค์กรต่อไปด้วย

ตัวแปรอิ สระ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1. การสรรหาและคัดเลือก
2. การพัฒนาและฝึกอบรม
3. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
4. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
Mondy, Noe and Premeaux (1999)
ภาวะผู้นา
ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลีย่ นแปลง
1. การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2. การสร้างแรงบันดาลใจ
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
Bass B. M. (1985)
ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม
1. การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
2. การแบ่งปั นอานาจ
3. การแบ่งปั นอิทธิพล
House (1976)

ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่อองค์กร
1. ความเชือ่ มันยอมรั
่
บ
เป้ าหมายและค่านิยมของ
องค์กร
2. ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเท
ปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์
ขององค์กร
3. ความปรารถนาทีจ่ ะ
รักษาไว้ซง่ึ ความเป็ น
สมาชิกขององค์กร
Porter et al. (1974)

รูปที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั

5) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง เพื่อ
กาหนดเป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดังนี้
5.1) แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (Human
Resources Management) โดยเลือกศึกษาตามแนวคิดของ Mondy,
Noe and Premeaux (1999) [3] ทัง้ หมด 4 ด้าน เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของกรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556) [4] คือ
1) ด้านการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
หมายถึง กระบวนการทีใ่ ห้ได้บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถตรงตาม
ตาแหน่งงานขององค์กร
2) ด้านการพัฒนาและฝึ กอบรม (Development and Training)
หมายถึง กระบวนการที่ช่ ว ยปรับ ปรุงและพัฒนาความสามารถของ
บุ ค ลากร เพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบ ัติง านได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
3)
ด้ า นการประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง าน (Performance
Appraisal) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรเพื่อ ใช้เปรีย บเทีย บกับวัตถุ ประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ ว่าได้ตามความ
คาดหวังหรือไม่อย่างไร เพือ่ เป็ นข้อมูลป้ อนกลับให้แก่พนักงาน
4) ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation and
Benefits) หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ่ ดั ให้โดยนายจ้างเพื่อตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง รางวัล ผลประโยชน์เกือ้ กูลต่างๆ
5.2) แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership) จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบแนวทางการศึกษาภาวะผู้นาในองค์กรญี่ปุ่น
ตามงานวิจยั ของ Jacob Hillestad Andreasson, Helena Jozanovic

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
ภาวะผูน้ า และความผูกพันต่อองค์กร
2. เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ทส่ี ่ง ผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร
3. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ าทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
3) สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ระดับความคิดเห็นของการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ภาวะผูน้ า
และความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับสูง
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
3. ภาวะผูน้ า ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
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and Erik Pieschl (2011) [5] และการศึกษาภาวะผูน้ าตามงานวิจยั ของ
Badshah Shital Bharatkumar (2011) [6] ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาภาวะ
ผูน้ าใน 2 รูปแบบ ดังนี้

5.3) แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กร (Organizational
Commitment) โดยเลือกศึกษาตามแนวคิดของ Porter et al. (1974)
[11] เช่นเดียวกับงานวิจยั ของปิ ยาพร ห้องแซง (2555) [12] โดย
Porter et al. กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กรนัน้ เป็ นการแสดงออกของ
บุคคลอย่างแรงกล้า ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
1) ความเชื่อมันยอมรั
่
บเป้ าหมายและค่ า นิ ย มขององค์ ก ร
(Belief in and Acceptance of the Organization’s Goals and
Values) หมายถึง การทีเ่ ป้ าหมายขององค์กรและของบุคคลสอดคล้อง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน บุคคลจะรูส้ กึ ยินดีและภาคภูมใิ จกับการเป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กร
2) ความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์ขององค์ กร
(Willingness to Exert Considerable Effort on Behalf of the
Organization) หมายถึง การแสดงออกถึงความพยายามอย่ างเต็มที่
เต็มใจ และตัง้ ใจจะอุทศิ แรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการทางานทีด่ ี ใช้
ความพยายามอย่างมากเพือ่ ตอบสนองหรือมุง่ สู่เป้ าหมายขององค์กร
3) ความปรารถนาทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ความเป็ นสมาชิกขององค์กร
(Desire to Maintain Organizational Membership) หมายถึง การ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ไม่ล าออกจากองค์กร ไม่ว่าจะได้ร บั
ข้อเสนอการเพิม่ เงินเดือน รายได้ หรือตาแหน่ ง มีความตัง้ ใจอย่างแน่ ว
แน่ทจ่ี ะคงความเป็ นสมาชิกต่อไป ไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในสภาวะปกติหรือ
อยู่ในสถานะวิกฤตอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ก็ตาม

5.2.1)
แนวคิด และทฤษฎี ภ าวะผู้ น าแบบสร้ า งความ
เปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) ตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1980
เป็ นต้นมา แนวคิดเกีย่ วกับความเป็ นผูน้ าแบบสร้างความเปลีย่ นแปลง
ได้รบั ความสนใจในการศึกษาวิจยั เป็ นอย่างมาก ซึ่งผูว้ จิ ยั เลือกศึกษา
ตามแนวคิดของ Bass B. M. (1985) [7] เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
สุรนิ ทร์ ชุมแก้ว (2556) [8] โดย Bass แบ่งพฤติกรรมผู้นาแบบสร้าง
ความเปลีย่ นแปลงออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การมีอิทธิพ ลอย่างมีอุ ดมการณ์ (Idealized Influence)
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั ผูต้ าม จนเกิดการ
ยอมรับว่าพฤติกรรมเหล่านัน้ เป็ นสิง่ ที่ถูกต้องดีงาม จึงได้รบั การนับถือ
และไว้ว างใจอย่ างสูง จากผู้ต าม ดังนัน้ ผู้น าจึง สามารถท าให้ผู้ต าม
ปฏิบตั งิ านตามวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย และพันธกิจขององค์กรได้
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง
พฤติก รรมที่ผู้น าแสดงออกเพื่อ ให้ผู้ต ามรับรู้ถึง วิส ยั ทัศ น์ แ ละความ
คาดหวังของผูน้ าทีม่ ตี ่อตัวผูต้ าม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจให้ผู้
ตามยึดมันต่
่ อวิสยั ทัศน์ขององค์กร ส่งเสริมน้ าใจแห่งการทางานเป็ นทีม
จูงใจและสร้างจิตสานึกให้ผตู้ ามทางานบรรลุเกินเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นให้ผู้ต ามคิดริเริ่ม สร้างสรรค์น วัต กรรมใหม่ๆ
โดยใช้วธิ กี ารฝึ กคิดทบทวน ให้การสนับสนุ น ส่งเสริมแก่ผตู้ ามในการ
สร้างสรรค์วธิ กี ารใหม่ๆ ให้ผตู้ ามสามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จด้วยตนเอง
4) ด้า นการค านึ ง ถึง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individual
Consideration) หมายถึง พฤติกรรมของผูน้ าทีเ่ ข้าใจความแตกต่างของ
ผูต้ ามทัง้ ในเรื่องความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล รับฟั งอย่างเอาใจใส่ต่อความต้องการของผูต้ าม แสดงบทบาท
ของการเป็ นพีเ่ ลีย้ งและทีป่ รึกษาทีค่ อยให้ความช่วยเหลือผูต้ าม

6) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับหัวหน้างาน
ผูบ้ ริหารระดับต้นและระดับกลาง จานวนทัง้ สิ้น 133 คน เป็ นประชากร
และกลุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจงและทราบจานวนแน่ น อน (Finite
Population)

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะ
ผูน้ า และ ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความผูกพันต่อองค์กร
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูต้ อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถาม
กลับคืนไปทีอ่ เี มล์ส่วนกลางสานักงานใหญ่ญ่ปี ่ นุ และผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งต่อแบบสอบถามนัน้ ให้แก่ผวู้ จิ ยั ทางอีเมล์
4. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยทาการทดสอบค่าความ
เทีย่ งตรง (Validity) จากผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item-Objective Congruence:
IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และทาการทดสอบความเชื่อมันของ
่
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการทดลองใช้ (Try Out) จานวน 30 ชุด
ได้ค่ าสัมประสิท ธิค์ วามเชื่อ มั ่น (Cronbach’s Alpha Coefficient)
สาหรับตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ รวมเท่ากับ 0.900 ตัวแปร
ภาวะผูน้ า รวมเท่ากับ 0.971 และตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร รวม
เท่ากับ 0.926 และค่ารวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.968 และทาการทดสอบ
ความปกติของข้อมูล (Normality) ด้วยค่าสถิติ Skewness (SK: การ
กระจายที่สมมาตร) และค่า Kurtosis (KU: ความสูงของการกระจาย
พบว่าอยู่ในช่วง -3.0 ถึง +3.0 แสดงถึงความปกติของข้อมูล

5.2.2) ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership)
การศึกษาภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมนัน้ ได้ศกึ ษามาจากแนวคิด
ทฤษฎีของ House (1976) [9] เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ วารีวรรณ คง
ชุ่ม (2549) [10] โดย House ได้เสนอแนวคิดผูน้ าแบบมีส่วนร่วมว่ามี 3
ลักษณะ ดังนี้
1) การแบ่งปั น ข้อ มูล ข่าวสาร (Sharing of Information)
หมายถึง การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั ิงาน
ทันต่อเหตุการณ์ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา และมีวธิ กี ารสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
2) การแบ่งปั นอานาจ (Sharing of Power) หมายถึง การ
กระจายอานาจไปสู่ผใู้ ต้บงั คับ บัญชา เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการบริหารงานภายในหน่วยงาน
3) การแบ่งปั นอิทธิพล (Sharing of Influence) หมายถึง การ
ยอมให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาใช้อิทธิพ ลของผู้บงั คับบัญ ชาในการกระท า
กิจกรรมบางอย่าง ให้อสิ ระในการประเมินปั ญหาและเสนอวิธแี ก้ปัญหา
รวมถึงการช่วยไกล่เกลีย่ ให้สมาชิกในทีมมีความเข้าใจกัน
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5. ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์เชิงอนุ มาน (Inference Statistics) ได้แก่ ค่ าสัมประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
และ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิง พหุ (Multiple
Regression Analysis)

ค่าเฉลีย่ 3.93 (S.D.= 0.514) อันดับที่ 4 คือ ภาวะผู้นาแบบสร้างความ
เปลีย่ นแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.92 (S.D.= 0.488) อันดับที่ 5 คือ ภาวะผูน้ าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่ างมีอุ ดมการณ์ มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.90 (S.D.= 0.475) อันดับที่ 6 คือ
ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ด้านการแบ่งปั นอานาจ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.88 (S.D.= 0.556) และอันดับสุดท้าย คือ ภาวะ
ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ด้านการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร มีความคิดเห็นโดย

7) การวิ เคราะห์ข้อมูลและผลการวิ จยั
7.1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน 92
คน คิดเป็ นร้อยละ 69.17 ทีเ่ หลือเป็ นเพศหญิงจานวน 41 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.83 ส่วนใหญ่มอี ายุ 30-40 ปี จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.64 และน้อยทีส่ ุดอายุ 51 ปี ขึน้ ไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.26 ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 71.43 และน้ อ ยที่สุ ดมีการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือ ต่ ากว่ า
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.28 ส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
กับองค์กร 10 ปี ขึน้ ไป จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.84 และน้อย
ทีส่ ุดต่ากว่า 3 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.53 ส่วนใหญ่สงั กัด
ประเทศไทย จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.41 และน้อยทีส่ ุดสังกัด
ประเทศสิงคโปร์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ส่วนใหญ่สงั กัด
หน่ ว ยงานขาย และ/หรือ การตลาด จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อ ยละ
45.11 และน้อยทีส่ ุดสังกัดหน่ วยงานโลจีสติกส์ จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.26 ส่วนใหญ่ตาแหน่ งระดับหัวหน้างาน จานวน 60 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.11 และน้อยทีส่ ุดตาแหน่ งระดับผูจ้ ดั การอาวุโส จานวน
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.52
7.2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ า และความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง
พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์โดยรวมอยู่
ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.66 (S.D.= 0.490) เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
เป็ นรายด้าน เรีย งตามด้านที่มคี ่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ดงั นี้
อัน ดับ ที่ 1 คือ ด้านการสรรหาและคัดเลือ ก มีค วามคิดเห็น อยู่ใ น
ระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.82 (S.D.= 0.566) อันดับที่ 2 คือ ด้านการพัฒนา
และฝึ กอบรม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.77 (S.D.=
0.629) อันดับที่ 3 คือ ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.68 (S.D.= 0.667) และอันดับสุดท้าย คือ
ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มีค วามคิดเห็น อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย่ 3.37 (S.D.= 0.650)
พบว่ า ความคิด เห็น ต่ อ ภาวะผู้น าโดยรวมอยู่ใ นระดับสูง มี
ค่าเฉลีย่ 3.93 (S.D.= 0.409) เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดเป็ นรายด้าน
เรียงตามด้านที่มคี ่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1 คือ
ภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ย นแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.06
(S.D.= 0.487) อัน ดับที่ 2 คือ ภาวะผู้น าแบบมีส่ วนร่วม ด้านการ
แบ่งปั นอิทธิพล มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.94
(S.D.= 0.523) อันดับที่ 3 คือ ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลีย่ นแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา มีค วามคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับสูง มี

รวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.86 (S.D.= 0.539)
พบว่า ความคิดเห็นต่อ ความผูกพันต่ อองค์กรโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.79 (S.D.= 0.565) เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
เป็ นรายด้าน เรีย งตามด้านที่มคี ่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ดงั นี้
อันดับที่ 1 คือ ด้านความเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 3.88 (S.D.=
0.562) อันดับที่ 2 คือ ด้านความปรารถนาทีจ่ ะรักษาไว้ซ่งึ ความเป็ น
สมาชิกขององค์กร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
3.88 (S.D.= 0.656) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความเชื่อมันยอมรั
่
บ
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูง
มีค่าเฉลีย่ 3.62 (S.D.= 0.647)
7.3) ผลการวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์และภาวะ
ผูน้ า ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั แปรพยากรณ์ท่ีดขี องการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม
ชุด
ตัวพยา
กรณ์ทด่ี ี

R

R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error

F

Sig.

X3
X3 , X4

0.539
0.600

0.291
0.360

0.285
0350

0.478
0.455

53.739
36.595

0.000**
0.000**

จากตารางที่ 1 พบว่า X3 ซึ่งแทนตัวแปรการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ดา้ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีค่าอานาจในการพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์กรได้รอ้ ยละ 29.1 และเมือ่ เพิม่ X4 ซึ่งแทนตัวแปร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ทาให้ม ี
ค่าอานาจในการพยากรณ์เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 36.0
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร
พยากรณ์ทด่ี ขี องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร
ตัว
แปร
พยา
กรณ์

X3
X4

Unstandardized
Coefficients

Standardized Coefficients

Collinearity
Statistics

B

SEb

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

0.319
0.269

0.246
0.070

0.377
0.309

4.569
3.753

0.000**
0.000**

0.724
0.724

1.381
1.381

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัว แปร X3 ด้านการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ าน มีค่าสัมประสิทธิการถดถอย
(β = 0.377) สูงกว่า X4 ด้าน
์
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ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (β = 0.309) แสดงว่า ตัวแปรด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าตัว
แปรด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่วนตัวแปรการบริหารทรัพยา
กรมนุษย์ดา้ นอื่นๆ ทีเ่ หลือ ไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร

ค่ า จ้า งและผลประโยชน์ ส วัส ดิก ารให้เ หมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั เช่น กาหนดเป็ นนโยบายทบทวนทุกๆ 2 ปี และควรเข้าร่วม
การสารวจค่าจ้างและสวัสดิการกับโครงการทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมสารวจในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมทัง้ พิจารณานาจุดแข็งของการ
บริหารแบบญีป่ ่ นุ ในเรือ่ งการจัดสวัสดิการให้มคี วามหลากหลายและให้
ครอบคลุมไปถึงบุคคลสาคัญในครอบครัวของบุคลากรในองค์กรด้วย
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของภาวะผูน้ า อยู่ในระดับสูง
ทุกด้าน ทัง้ ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปลีย่ นแปลง และภาวะผูน้ าแบบมี
ส่วนร่วม เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี้ ทาการสารวจความคิดเห็นโดยให้
พนัก งานระดับหัว หน้ า งาน ผู้บริห ารระดั บต้น และระดับกลางเป็ น ผู้
ประเมินตนเอง ดังนัน้ ผู้ประเมินส่ วนใหญ่ย่อมมีความคิดเห็นว่าตนมี
ภาวะผูน้ าสูง จึงได้รบั การเลื่อนตาแหน่ งไปสู่ระดับผูบ้ งั คับบัญชา หาก
เปรียบเทียบกับงานวิจยั ของวารีวรรณ คงชุ่ม (2549) [10] ซึ่งศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วม
พฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย กับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลทัวไปเขตภาคตะวั
่
น ออก โดยประเมิน
ภาวะผู้น าแบบมีส่ ว นร่ ว มของหัว หน้ า หอผู้ ป่ วยตามการรับ รู้ข อง
พยาบาลวิชาชีพ พบว่าภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
โดยรวมอยู่ในระดับสูง อาจกล่าวได้ว่าผลการวิจยั ของวารีวรรณ คงชุ่ ม
(2549) [10] มีมมุ มองความคิดเห็นจากผูป้ ฏิบตั งิ านในตาแหน่ งทีต่ ่ากว่า
ทาการประเมินภาวะผูน้ าในตาแหน่ งทีส่ ูงกว่าแล้ว ผลการวิจยั ออกมาสูง
ย่อมเป็ นที่น่าเชื่อถือมากกว่าการประเมินตนเอง และจากผลการวิจยั
พบว่ า ภาวะผู้น าแบบมีส่ ว นร่ ว มด้า นการแบ่ ง ปั น ข้อ มูล ข่ า วสาร มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ ากว่าด้านอื่นๆ ดังนัน้ องค์กรควรกาหนดเป็ น
นโยบายในเรื่อ งการสื่อ สารภายในองค์ก รอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่อ ให้
บุค ลากรทุกระดับในองค์กรได้ร บั รู้ทิศ ทางนโยบายและข้อ มูล ส าคัญ
ต่ า งๆ ตามความจ าเป็ นและตามเวลาที่เ หมาะสม รวมทัง้ รับ ฟั ง
ข้อ คิด เห็น สะท้อ นกลับ จากบุ ค ลากรก่ อ นมีก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ ที่
กระทบต่ อการปฏิบตั ิงานและการดาเนินชีว ิต ประจาวัน ของบุค ลากร
การเปิ ด โอกาสให้พ นัก งานมีส่ ว นร่ ว มมากขึ้น ในการตัด สิน ใจ การ
แก้ปัญหาของทีมตามลักษณะภาวะผูน้ าแบบญี่ป่ นุ ก็เป็ นอีกวิธกี ารหนึ่ง
ที่จะช่ว ยสร้างเสริมความรู้สกึ ของความเป็ น อัน หนึ่งอันเดีย วกัน และ
นาไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรได้ในทีส่ ุด
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่ อองค์กรอยู่
ในระดับสูงทุกด้าน เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ าน
กับองค์กรมากกว่า 10 ปี รองลงมาคือผูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านกับองค์กร 5-10 ปี
ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ว่าระดับความผูกพันต่อองค์กรมีความเกีย่ วข้องกับ
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านกับองค์กรด้วย เนื่องจากพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านกับ
องค์กรนานเท่าใด จะยิง่ มีความคุ้นเคยและผูกพันกับองค์กรมากยิง่ ขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของ Porter et al. (1974)
[11] ทีก่ ล่าวว่า ความผูกพันเป็ นการแสดงออกของบุคคลประกอบด้วย
ความเชื่อ มันยอมรั
่
บเป้ าหมายและค่ า นิย มองค์กร ความเต็มใจที่จ ะ
ทุ่มเทปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีเ่ พือ่ องค์กร และมีความปรารถนาทีจ่ ะรักษา
ความเป็ นสมาชิกขององค์กร จากผลการวิจยั องค์กรควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาเพื่อเพิม่ พูนความผูกพันต่อองค์กรใน 4 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1)
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2) การ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 3) ภาวะ

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั แปรพยากรณ์ท่ดี ขี องภาวะผู้นา
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม
ชุดตัวพยา
กรณ์ทด่ี ี

R

R
Square

Adjusted
R
Square

Std.
Error

F

Sig.

X1
X1 , X7

0.618
0.676

0.382
0.457

0.377
0.448

0.446
0.420

80.928
54.613

0.000**
0.000**

จากตารางที่ 3 พบว่า X1 ซึ่งแทนตัวแปรภาวะผูน้ าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าอานาจใน
การพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้รอ้ ยละ 38.2 และเมื่อเพิม่ X7
ซึง่ แทนตัวแปรภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปั นอิทธิพล ทาให้
มีค่าอานาจในการพยากรณ์เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 45.7
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร
พยากรณ์ทด่ี ขี องภาวะผูน้ า ทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ตัว
แปร
พยา
กรณ์

X1
X7

Unstandardized
Coefficients

Standardized Coefficients

b

SEb

β

t

Sig.

0.537
0.346

0.090
0.082

0.451
0.320

5.964
4.228

0.000**
0.000**

Collinearity
Statistics
Tolera
VIF
nce
0.729 1.371
0.729 1.371

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปร X1 ภาวะผู้นาแบบสร้างความ
เปลีย่ นแปลงด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าสัมประสิทธิการ
์
ถดถอย (β = 0.451) สูงกว่า X7 ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมด้านการ
แบ่งปั นอิทธิพล (β = 0.320) แสดงว่าตัวแปรภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลีย่ นแปลงด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ส่ง ผลต่อความผูกพัน
ต่ อ องค์ก รสูง กว่ า ตัว แปรภาวะผู้น าแบบมีส่ ว นร่ว มด้า นการแบ่ ง ปั น
อิทธิพ ล ส่ ว นตัว แปรภาวะผู้น าด้า นอื่น ๆ ที่เ หลือ ไม่ส่ ง ผลต่ อ ความ
ผูกพันต่อองค์กร
8) บทสรุปและการอภิ ปรายผล
ผลการศึก ษาระดับ ความคิด เห็น ของการบริห ารทรัพ ยากร
มนุ ษย์อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน คือด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการ
พัฒ นาและฝึ ก อบรม และด้า นการประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน นั ้น
เนื่ อ งมาจากองค์ ก รมีร ะเบีย บและแนวทางปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนในเรื่อ ง
ดังกล่าว มีการสื่อสารให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ผูบ้ ริหารระดับต้น
และระดับกลางได้รบั รู้ ส่วนด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทร่ี ะดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางนัน้ เป็ นเพราะองค์กรมีลกั ษณะการ
บริห ารงานและโครงสร้า งการจ่า ยค่ าตอบแทนแบบญี่ป่ ุน ซึ่งมีฐ าน
ค่าจ้างไม่สูงเท่ากับฐานค่ าจ้างขององค์กรสัญชาติอ เมริกนั หรือยุ โ รป
ดัง นั ้น ผลการวิจ ัย ระดับ ความคิด เห็ น ด้ า นนี้ จึง ไม่ อ ยู่ ใ นระดับ สู ง
เพราะฉะนัน้ องค์กรควรกาหนดเป็ นนโยบายในการทบทวนโครงสร้าง
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9) ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรควรพิจารณาศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์และ
ภาวะผูน้ า ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรด้วย ว่ามี
ทิศทางสอดคล้องกันหรือไม่
2. องค์กรควรพิจารณาส ารวจความคิดเห็น จากมุม มองของ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ ตี ่อตัวผูน้ าด้วย เพือ่ ดูว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างจากการทีผ่ นู้ าเป็ นผูป้ ระเมินตนเองอย่างไร
3. องค์กรควรพิจารณาทาการวิจยั ไม่เฉพาะแต่ระดับหัวหน้างาน
ผูบ้ ริหารระดับต้น และผูบ้ ริหารระดับกลางเท่านัน้ แต่ควรทาการวิจยั ให้
ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทุกระดับและทุกตาแหน่งทัวทั
่ ง้ องค์กร
4. องค์กรควรพิจารณาทาการวิจยั เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
บริษทั
ในเครือเดียวกัน เพือ่ ให้สานักงานใหญ่ประเทศญี่ป่ นุ นาข้อมูลเหล่านี้ไป
ต่อยอดนโยบายการบริหารงานในระดับภูมภิ าคอาเซียนได้ในอนาคต
5. องค์กรควรพิจารณาศึกษาระดับการรับรูข้ องพนักงานในองค์กร
เรื่อ งการบริห ารงานแบบญี่ป่ ุน
ที่ส่ ง ผลต่ อ ความผูกพัน และต่ อ
ประสิทธิภาพ
โดยรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละประเทศเข้าใจ
และเลือกใช้นโยบายการบริหารงานแบบญีป่ ่ นุ ทีเ่ หมาะสมกับองค์กรของ
ตน

ผูน้ าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และ 4) ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปั นอิทธิพล
ผลการศึกษา พบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการประ
เมินผลการปฏิบตั งิ าน และ ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้ แสดงว่าพนักงานต้องการให้
องค์กรมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นมาตรฐานโดยเทียบ
กับเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ มีความยุตธิ รรมปราศจากความรูส้ กึ ส่วนตัว หาก
เปรียบเทียบผลการวิจยั กับหลักการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ นุ
[13] พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ นุ จะเน้นการจ้างงาน
ตลอดชีพ ให้ความส าคัญ กับการฝึ ก อบรมพัฒ นาพนัก งานอย่ า งต่ อ
เนื่อง มีระบบการหมุนเวียนงานเพือ่ ให้พนักงานเรียนรูร้ ะบบและวิธกี าร
ทางานในองค์กรอย่างครบถ้วน ส่วนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านนัน้
ญีป่ นุ่ เน้นการประเมินผลงานโดยเทียบกับเป้ าหมาย (Management by
Objectives: MBO) ซึง่ จะมีการประเมินเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพือ่
ติดตามและปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน พนักงานจะเกิดความผูกพันต่อ
พันธกิจนัน้ ๆ เพิม่ ขึน้ ส่วนด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ แสดงว่า
พนักงานต้อ งการให้อ งค์กรมีร ะบบโครงสร้างการจ่ายค่ าตอบแทนที่
เป็ นไปตามผลงาน เพียงพอเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของปิ ย าพร ห้อ งแซง (2555) [12] ที่ศ ึกษาและพบว่า
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ มผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านการ
คงอยู่ของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร และ
หากเปรียบเทียบกับการบริหารแบบญีป่ ่ นุ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์นนั ้ ฐานค่าจ้างเมือ่ เริม่ เข้าทางานจะไม่สูง แต่จะดึงดูดให้
พนักงานอยู่กบั องค์กรให้นาน โดยให้ค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ เมือ่ พนักงานมี
อายุมากขึน้ และจัดสวัสดิการทีห่ ลากหลายให้ครอบคลุมทัง้ ตัวพนักงาน
และครอบครัวของพนักงาน จึงเห็นได้ว่าการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
แบบญีป่ นุ่ น่าจะช่วยส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรได้เป็ นอย่างดี
ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และ ภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมด้าน
การแบ่งปั นอิทธิพล สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้
ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผูน้ าของ Bass B.M. (1985) [7] ทีก่ ล่าวว่า
ภาวะผูน้ าทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ี จะได้รบั การยอมรับนับถือจากผูต้ าม ทา
ให้ผู้ตามปฏิบตั ิต ามวิสยั ทัศน์ องค์กรและสร้างความผูกพันต่ อองค์กร
เพิม่ ขึน้ และแนวคิดของ House (1976) [9] ทีก่ ล่าวว่า การทีผ่ นู้ าเปิ ด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปั ญหา พนั กงาน
จะรู้สกึ ผูกพันกับภารกิจ และจะใช้ความพยายามทุ่มเททางานเพื่อ ให้
องค์กรประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Badshah Shital
Bharatkumar (2011) [6] ซึ่ง พบว่ าภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลีย่ นแปลงด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีผลต่อ ความผูกพัน
ต่ อ องค์ก รด้านการใช้ค วามพยายามอย่ า งเต็ม ที่เ พื่อ องค์กร และยัง
สอดคล้อ งกับ แนวคิดภาวะผู้นาแบบญี่ป่ ุน เนื่อ งจากการบริห ารแบบ
ญี่ ปุ่ นจะให้ ค วามสนใจกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ การ
ปรึกษาหารือร่วมกัน การเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นจน
นาไปสู่การตัดสินใจตามมติของสมาชิกกลุ่ม ดังนัน้ หากองค์กรต้องการ
ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิม่ มากขึน้ องค์กรควร
เน้นนโยบายการบริหารงานในส่ว นต่างๆ โดยการให้พนักงานมีส่ว น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจให้มากขึน้ กว่าเดิม

10) กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาจากองค์กรสาหรับเก็บ
ข้อ มูล กรณีศ ึก ษา รวมทัง้ สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย-ญี่ป่ ุน อาจารย์ ท่ี
ปรึกษา และกรรมการทุกท่าน ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาและการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
The study of factors effecting decision and infusion instruction of
English comprehension of accountancy program
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คมพัชญ์ สิรถิ ริ พิทกั ษ์1 และ บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม2
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บทคัดย่อ

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

การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลือ กศึก ษาหลัก สู ต รบัญ ชีบ ัณ ฑิต และความต้ อ งการในการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน กลุ่ มประชากรได้แก่ นักศึก ษาหลักสูต ร
บั ญ ชี บ ั ณ ฑิ ต สถาบั น เทคโนโลยี ไ ทย -ญี่ ป่ ุ นจ านวน 240 คน โดยได้
แบบสอบถามสมบู ร ณ์ ก ลับ คื น จ านวน 198 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.50
ผลการวิจยั พบว่ า ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่ อการตัด สิน ใจเลือกศึก ษาหลัก สู ต รบัญ ชี
บัณฑิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ โดยรวมพบว่าปั จจัยทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านการประกอบ
อาชีพ และด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปั จจัยด้านหลักสู ตรการ
จัด การเรีย นการสอนโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ หลัก สู ต รเป็ น ที่
ต้องการของตลาดแรงงาน และ หลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้ อมที่เ ปลี่ย นแปลงไป นัก ศึก ษาให้ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ด้า น
อาจารย์ผสู้ อนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ปั จจัยด้านอาคารสถานที่
โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลางนอกจากนี้นัก ศึกษาให้ความสาคัญ กับ
ปั จจัยด้านการประกอบอาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ปั จจัยด้าน
อิทธิพลของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องพบว่าการตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเองอยู่ใน
ระดับ มาก นั ก ศึก ษาให้ค วามส าคัญ กับ การใช้ภ าษาอัง กฤษในการเรี ย น
การสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: บัญชีบณ
ั ฑิต

1) บทนา
การพัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับเวทีนานาชาติ
ภายใต้การเปลี่ย นแปลงการแข่ง ขัน กัน ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและการศึกษา ตลอดจนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) [1] ประเทศไทยยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อ มและบริบ ทของการเปลี่ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่อ าจจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแส
การเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทัง้ เศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่
ยัง คงประสบปั ญ หาในหลายด้ า น เช่ น ปั ญ หาทางภาคการผลิ ต
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ความเหลื่อ มล้ า ทางสัง คม คุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึง่ ประเทศไทยจาเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ สามารถแข่งขันได้ในเวทีต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาทีม่ ี
หน้าทีใ่ นการสร้างบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ ซึ่งแนวทางการพัฒนาทางด้าน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพเท่าเทียม

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
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4) ผลการวิ จยั
ผลการวิจ ัย พบว่ า ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
จานวน 198 คน พบว่า สถานภาพของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.70 และเป็ นเพศชาย จานวน 58
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30 นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ชนั ้ ปี ท่ี 1 จานวน 70
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.35 นักศึกษาส่วนใหญ่ GPA สะสม 3.01-3.50
จานวน 69 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 34.85 ล าดับ รองลงมาได้แ ก่ GPA
สะสม 2.51-3.00 จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.34 นักศึกษาส่วน
ใหญ่มภี ูมลิ าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.63
ผลวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กศึก ษา
หลัก สู ต รบัญ ชีบ ัณ ฑิต ของนั ก ศึก ษาสถาบัน เทคโนโลยีไ ทย -ญี่ปุ่ น
โดยรวมพบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความสาคัญทางด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านการประกอบ
อาชีพ และด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสาคัญใน
ระดับมาก ส่วนทางด้านชื่อเสียงของสถาบัน ด้านอิทธิพลของบุคคลที่
เกีย่ วข้องและด้านอาคารสถานทีใ่ ห้ความสาคัญระดับปานกลาง
นักศึกษาให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านชือ่ เสียงของสถาบันใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงอย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาเป็ น ราย
ข้อพบว่า นักศึกษาให้ความสาคัญกับบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาเป็ น ที่
ยอมรับ ของบุ ค คลทัว่ ไปอยู่ ใ นระดับ มาก แต่ ท างด้า นชื่อ เสีย งและ
คุ ณ ภาพเป็ น ที่รู้จ ัก และด้า นการจัด การเรีย นการสอนนัก ศึก ษาให้
ความสาคัญระดับปานกลาง
ปั จจัย ด้านหลักสูต รการจัดการเรีย นการสอนโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากโดยนักศึกษาให้ความสาคัญกับหลักสูตรเป็ นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน รองลงมาได้ แ ก่ ห ลัก สู ต รมีค วามทัน สมัย และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยให้ความสาคัญระดับ
มาก ส่ ว นทางด้า นความเหมาะสมของค่ าใช้จ่ายในการศึกษาตลอด
หลักสูตรและสิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้ นักศึกษาให้ความสาคัญในระดับ
ปานกลาง
ปั จจั ย ทางด้ า นอาจารย์ ผู้ ส อน ในภาพรวมนั ก ศึ ก ษา
ให้ค วามส าคัญ ในระดับ มาก และเมื่อ พิจ ารณาปั จ จัย รายข้อ พบว่ า
นักศึกษาให้ความส าคัญในระดับมากในทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
อาจารย์ผสู้ อนมีความรู้ ความเชีย่ วชาญในวิชาทีส่ อน อาจารย์ผู้สอนมี
ใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) หรือ ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรรับ
อนุญาต (TA)
ปั จจัย ทางด้านอาคารสถานที่ นักศึกษาให้ค วามส าคัญใน
ภาพรวมระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
นักศึกษาให้ความสาคัญในระดับปานกลางทัง้ ทางด้านอาคารสถานที่
ห้องเรียนและห้องสมุด ส่วนทางด้านทีจ่ อดรถให้ความสาคัญระดับน้อย
ปั จจัยทางด้านการประกอบอาชีพ นักศึกษาให้ความสาคัญ
ระดับมาก และเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ให้ความสาคัญในระดับมาก
ในทุกๆ ข้อทัง้ ทางด้านการประกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย การหางานทา
ความมันคงในการประกอบอาชี
่
พ และค่าตอบแทน
ปั จจั ย ทางด้ า นอิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ให้
ความสาคัญในภาพรวมระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า

และทัวถึ
่ ง โดย (1) ปฎิรปู ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (2) ปฎิรูป
ระบบการคลังด้านการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู (4) ปฎิรูประบบ
การเรียนรู้ (ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12:2559) นอกจากนี้แนวทางตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) [2] และ แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเน้นประเด็น
การปฎิ รู ป อุ ด มศึก ษาทางด้า นการสร้า งพลเมือ งคุ ณ ภาพ ครู แ ละ
บุค ลากรทางการศึกษา การจัด การเรีย นรู้ การกระจายโอกาสและ
คุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
สือ่ การเรียนรูแ้ ละระบบ ICT หลักสูตรการเรียนรู้
สภาวิชาชีพบัญชี [3] มีการปรับเปลีย่ นการรับรองหลักสูตร
ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (IES2) ตามที่
สหพัน ธ์นัก บัญชีร ะหว่า งประเทศ (International Federation of
Accountants : IFAC) ได้ออก IES2 ฉบับปรังปรุงใหม่มา โดยจะเน้น
การวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes - Based) (สภาวิชาชีพ
บัญชี) การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี คือ กระบวนการที่ทาให้ผู้
ประกอบวิชาชีพได้พฒ
ั นาเติบโตของขีดความสามารถ (capability) ที่
ช่วยส่งเสริมศักยภาพ (potential) ให้ปรากฏผลสาเร็จเพือ่ เพิม่ สมรรถนะ
(competence) ในด้านวิชาชีพให้กา้ วหน้ากว่าเดิม ซึ่งจุดอ่อนของนัก
บัญชีไทยมีความรูค้ วามสามารถด้านวิชาชีพ แต่ยงั คงมีปัญหาในการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญทีท่ าให้
ไม่สามารถได้งานทีด่ เี นื่องจากผูป้ ระกอบการมีทางเลือกมากขึน้ (ณัฐชา
วัฒนวิไลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล,2555) [4] ดังนัน้ การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruciton) โดยการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษไปในรายวิชาต่าง ๆ เป็ นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่ งผลต่ อ การตัดสิน ใจเลือ กศึกษาหลักสูต ร
บัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
2.เพื่อ ศึกษาความต้อ งการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรีย น
การสอนหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ แ จก
แบบสอบถามให้แก่นักศึกษา 240 คน โดยได้แบบสอบถามสมบูร ณ์
กลับคืนจานวน 198 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 82.50
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลค่ า คะแนน
เฉลีย่ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ระหว่า ง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับ ความคิด เห็น น้ อ ยที่สุ ด
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 2.51.3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ระหว่า ง 3.51-4.50 หมายถึง ระดับ ความคิด เห็น มาก และค่ าเฉลี่ย
ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
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อิท ธิพ ลทางด้า นบิด า มารดาและญาติพ่ีน้ อ ง ครูอ าจารย์แ นะน าให้
ความสาคัญในระดับปานกลาง การตัดสินใจด้วยตนเองและเลือกตาม
เพือ่ น ๆ อยู่ในระดับน้อย
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ ุน
โดยภาพรวมนักศึกษาให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก(X= 4.20) เมื่อ
พิจ ารณารายข้อ พบว่ า ความคิด เห็น ทัง้ หมดอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่
ภาษาอัง กฤษมีค วามส าคัญต่ อ การสื่อ สารและการติด ต่ อ ธุ ร กิจ (X=
4.49) ผูป้ กครอง/ครอบครัวมีความคาดหวังให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาการที่
ดีข้นึ ในด้านภาษาอังกฤษ (X= 4.48) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จาเป็ นต้องใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ (X= 4.37) ภาษาอังกฤษช่วยให้นัก
บัญชีได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง (X= 4.35) นักบัญชีมคี วามพร้อมด้าน
ภาษาจะได้ร ับ โอกาสที่ดีใ นวิช าชีพ มากขึ้น (X= 4.26) การใช้
ภาษาอังกฤษในการเรีย นการสอน ควรเริ่มทีล ะน้ อ ยจากการเรีย นรู้
ค าศัพ ท์ การฝึ ก ท าแบบฝึ ก หัด พัฒ นาจนถึ ง การท าความเข้า ใจ
กรณีศกึ ษาทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษ (X= 4.19) การใช้ภาษาอังกฤษในสื่อ
การสอน เช่ น PowerPoint ควรมีการอธิบายขยายความรู้ นัน้ เป็ น
ภาษาไทย เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระ (X= 4.13) ผูป้ กครอง/
ครอบครัวสนับสนุ นให้มกี ารใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (X=
4.04) ควรมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในบทเรียนทุกวิชาด้านบัญชี
(X= 3.94) และแบบฝึ กหัด/การบ้าน/กรณีศกึ ษา บางส่ว น ควรเป็ น
ภาษาอังกฤษเพือ่ ผูเ้ รียนจะได้เกิดความคุน้ เคยกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (X= 3.79) ตามลาดับ
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ค วามคิดเห็น และข้อ เสนอแนะ
เพิม่ เติม นักศึกษาเห็นว่า ควรมีกจิ กรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มาก
ขึ้น เช่น การจัด English Camp การสอดแทรกภาษาอังกฤษใน
รายวิชา และการใช้ Text Book ในการเรียนการสอน การปูพ้นื ฐาน
ภาษามาตั ้ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น เข้ า มาในสถาบั น เพื่ อ ใช้ พ ั ฒ นาความรู้
ความสามารถในภาษาอังกฤษ

การศึกษาความต้องการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ของหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ นักศึกษา ให้
ความส าคัญ กับ การใช้ภ าษาอัง กฤษในการเรีย นการสอนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านภาษาอังกฤษที่ม ี
ความสาคัญต่อการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจ นักบัญชีมคี วามพร้อม
ด้า นภาษาจะได้ร บั โอกาสที่ดีใ นวิช าชีพ มากขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของณัฐชา วัฒนวิไลและจุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2555) ซึ่ง
พบว่า นักบัญชีไ ทยมีปัญหาในการใช้ภ าษาอังกฤษ จึงเป็ น อุปสรรค
สาคัญที่ทาให้ไม่สามารถได้งานทีด่ เี นื่องจากผูป้ ระกอบการมีทางเลือก
มากขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจ ัย ประเมิน หลัก สูต รบัญ ชีบ ัณ ฑิต และ
บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชีมหาวิทยาลัย รังสิตที่หลักสูต รควรมีการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษา (อริสรา
ธานี ร ณานนท์แ ละคณะ,2558) [8] ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ (2556) [9] ซึ่งพบว่า การบริหารหลักสูตร
ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ทห่ี ลากหลายน่ าสนใจและตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด และหลักสูตรควรมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
6) สรุป
ปั จจัย ทางด้านอาจารย์ผู้ส อน ด้านหลักสูต ร และด้านการ
ประกอบอาชีพมีความสาคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
หลัก สูต ร ดังนัน้ การสร้างบุ ค ลากรที่ม ีคุ ณภาพทัง้ ทางด้านคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม ควบคู่ ก ับ ความรู้ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ ให้ ท ัน กั บ
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถือเป็ นหน้าทีห่ ลัก
ของการเรีย นการสอนในระดับอุ ดมศึกษานอกจากนี้นักศึกษายังให้
ความสาคัญกับการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ดังนัน้
การพัฒ นาหลั ก สู ต รตามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ
(International Education Standard : IES) ซึง่ เน้นการวัดผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes-Based) การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย(Thai Financial Reporting Standards : TFRS) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ า งประเทศ (International
Financial Reporting Standards : IFRS) ทีป่ รับปรุงใหม่ รวมถึงการ
สอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน โดยการใช้ Textbook สื่อ
การเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อเพิม่ ศักยภาพของนักศึกษาให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

5)การอภิ ปรายผล
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูต ร
บัญชีบณ
ั ฑิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ โดยรวม พบว่า
ปั จจัยทางด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านการประกอบอาชีพ และด้านหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนมีผลต่อการตัดสินใจระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2557) [5] ซึ่งพบว่า ปั จจัย
ด้านหลักสูตรและปั จจัยด้านอาจารย์ผู้สอนมีผลต่อ การตัดสินใจเลือ ก
เรียนในระดับอุดมศึกษา [7] นอกจากนี้จาลอง สุรวิ งค์และนันทิยา น้อย
จันทร์ (2559) [6] ได้ศกึ ษาพบว่า ด้านแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน มีผ ลต่อ การตัดสินใจเลือ กสถานศึกษาเอกชนให้บุตรหลานของ
ผู้ปกครองนักเรีย นสูง สุ ด นอกจากนี้ ปัจ จัย ด้านอิทธิพ ลของบุค คลที่
เกี่ยวข้องพบว่าการตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเองอยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของกนกพร ชัยประสิทธิ ์ (2551) [7] ทีพ่ บว่า
บุคคลทีม่ ผี ลการตัดสินใจเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ คือ บิดามารดา
และการตัดสินใจด้วยตนเอง

7) กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ที่สนับสนุ น
ทุ น วิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ คณบดี ผู้ บ ริ ห ารและคณาจารย์ ค ณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ทีม่ สี ่วนสาคัญทาให้งานวิจยั
เรือ่ งนี้สาเร็จเรียบร้อย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ระบบ Moodle Cloud ได้สร้างบทเรียนและ
แบบทดสอบออนไลน์ ในการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ จานวน 30 คน ซึง่ ได้วดั ประสิทธิภาพทางการเรียนก่อน
เรี ย นและหลั ง เรี ย นของผู้ เ รี ย น ตามเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 70/70 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียน รวมทัง้ วิเคราะห์
ความคงทนทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนหลังได้เรียนรูจ้ ากบทเรียนออนไลน์ ใน
วิชาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ E1/E2 เท่ากับ 78.10/71.17 ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X = 47.17) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน (X = 34.63)และผูเ้ รียนมีความคงทนการเรียนรูอ้ ยู่ในเกณฑ์หลังจาก
เวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ และ 30 วันสรุปได้ว่าการสร้างบทเรียนออนไลน์ทาให้
ประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องนักศึกษาดีขน้ึ
คาสาคัญ: สื่อการเรียนออนไลน์ , มูเดิลคราวน์ , ผลสัมฤทธิ ์, ความคงทนการ
เรียนรู้

ซึ่งทาให้เกิดความเสีย่ งและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ ปรับปรุง
หรือดูแลรักษา
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอการใช้ระบบ Moodle Cloud [2] สร้าง
บทเรียนออนไลน์เพือ่ ใช้ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งระบบ
Moodle Cloud จะมีความแตกต่างจากระบบ Moodle แบบก่อนคือไม่
จาเป็ นต้องมีเครือ่ ง Server คอยให้บริการ และไม่ตอ้ งติดตัง้ ระบบลงบน
เครื่อง Server จึงทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ ระบบ นอกจากนี้ยงั
ช่วยลดความเสีย่ งในการดูแลรักษาระบบลงได้เนื่องจากการทางานของ
ระบบจะทาอยู่บน Cloud computer ตัง้ แต่การจัดการบทเรียน จัดการ
ข้อมูลของผูใ้ ช้งาน ติดตามรายงานผลผู้เรียน การจัดการแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรีย นแต่ละบทเรียน ซึ่งทาให้มกี ารใช้
งานทีส่ ะดวกและง่ายกว่าระบบ Moodle ในอดีต
ในการทดสอบระบบ Moodle Cloud จะใช้กลุ่มตัว อย่ างใน
การวิจยั คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชัน้ ปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ จานวน 30 คน โดยการ
ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วชิ าคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน เพื่อ
เปรียบผลสอบก่อนเรียน Pre-test และแบบทดสอบหลังการเรียน Posttest เพื่อ น าผลคะแนนสอบของนักศึกษา มาเปรีย บเทีย บผลคะแนน
เพื่อ วิเคราะห์ข ้อ มูล ทางสถิติและทดสอบประสิทธิภ าพของบทเรีย น
ออนไลน์ทส่ี ร้างขึน้

1) บทนา
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยีส ารสนเทศถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ง าน
ทางด้านการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาผ่าน
บทเรียนออนไลน์ E-learning ซึง่ เครือ่ งมือหรือวิธกี ารทีจ่ ะสร้างบทเรียน
ออนไลน์ ข้นึ มานัน้ ก็มอี ยู่ห ลายวิธี แต่ ว ิธีท่นี ิย มในปั จ จุบ ัน คือ ระบบ
Moodle [1] เป็ นระบบ Open Source ทีร่ วบรวมเอกสารการสอนต่างๆ
ไว้อย่างเป็ นระเบียบ มีระบบติดต่อสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียน และผูส้ อนด้วย
วิธี Chat หรือ Web board นอกจากนี้ยงั มี ระบบแบบทดสอบ ระบบ
การบ้าน ระบบการทากิจกรรมต่างๆ และระบบการให้คะแนน หรือการ
ประเมินผลในการใช้งานทางด้านการเรียนการสอนผ่านระบบ Moodle
อีกด้วย อย่ างไรก็ตามระบบ Moodle ในอดีต จาเป็ น จะต้องมีเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ Server เพือ่ ติดตัง้ ระบบและเป็ นศูนย์กลางในการให้เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ รียนได้เข้ามาทบทวนบทเรียนและทาแบบทดสอบ

2) วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ พัฒ นาบทเรีย นออนไลน์ บ นมูเ ดิล คราวนด์ วิช า
คอมพิวเตอร์พน้ื ฐาน
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ บนมูเดิลคราวนด์
วิชาคอมพิวเตอร์พน้ื ฐาน ตามเกณฑ์ 70/70
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ก่อนเรียนและ
์
หลังเรียนของผูเ้ รียนจากบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
2.4 เพือ่ หาความคงทนในการเรียนจากบทเรียนออนไลน์บนมู
เดิลคราวน์ วิชาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
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3) งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิต อนุ ญาหงษ์ [3] ได้นาทฤษฎีเกณฑ์ 75/75 ของชัย
ยงค์ พรหมวงศ์ มาใช้วดั ประสิทธิภ าพในการอ่ านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในการสอนแต่ครัง้ จะให้นักศึกษาได้
ทาแบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังเรียนการอ่านภาษาอังกฤษจานวน 5
บทเรีย น ผลการทดลองพบว่ า คะแนนจากการท าแบบทดสอบของ
นักศึกษาเฉลีย่ 80.07/53.92 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้

ระดับพอใช้ อีกทัง้ ยังมีการวิเคราะห์ความคงทนหลังจากการเรียนเมื่อ
เวลาผ่านไป 7 วัน ต้องลดลงไม่เกิน 10% และ 30 วัน ลดลงไม่เกิน
30% ผลที่ไ ด้ค ือ หลังจากการเรีย นไป 7 วัน ผู้เรีย นมีค วามรู้ลดลง
4.73% และหลังจากการเรียนไป 30 วันผูเ้ รียนมีความรูล้ ดลง 15.76%
ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
จากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ หรืออีเลิรน์ นิ่งส่วนใหญ่จะใช้ระบบ Moodle ซึ่งมีขอ้ จากัด
ด้านการดาเนินการติดตัง้ ระบบทีต่ อ้ งใช้เครือ่ ง Server ในการจัดการตัว
ระบบมีความซับซ้อน และยากต่อการบริหารจัดการ งานวิจยั ฉบับนี้จะ
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสื่อออนไลน์ บนระบบ Moodle cloud ซึ่งเป็ น
ระบบที่กาลังได้ร บั ความนิยมเป็ นล าดับต้นๆในการสร้างสื่อการสอน
ออนไลน์ เพราะผูส้ อนกับผูเ้ รียนสามารถใช้งานได้อย่าง Real time และ
สามารถมี Interactive ตอบสนองกันในขณะใช้งานระบบได้ อีกทัง้ ยัง
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ ระบบหรือจัดทาสื่อการสอนออนไลน์ใน
รูปแบบเก่าอีกด้วย

สิวาลัย จินเจือ และ บีสุดา ดาวเรือง [4] ได้พฒ
ั นาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมเี ดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ Moodle ซึ่งเป็ นระบบจัดการเรียน
การสอนแบบ Open Source Software ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
อนิรุทธ์ สติมนั ่ [5] ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ
สือ่ สาร (Communication) มาประยุกต์ใช้งานให้กบั ผูเ้ รียน โดยนาระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) การใช้
ระบบอีเลิร์นนิ่ งในการเรียนการสอนในวิชา สื่อการศึกษาเบื้องต้น ใน
การทดสอบบทเรีย นจะใช้กลุ่ มตัว อย่ างนักศึกษาจานวน 38 คน มา
ทดสอบเรี ย นบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ ง ที่ ส ร้ า งขึ้น จากนั ้น จะมีก ารท า
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยตัง้ เกณฑ์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนไว้ท่ี 80/80 ซึ่งผลคะแนนที่ได้คอื 83.17/81.57 ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้

4) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
4.1 ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ค ือ นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ จานวน 30 คน โดยให้
นักศึกษาทาแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test และทาแบบทดสอบ
เมือ่ เรียนผ่านไปแล้ว 7 วัน และ 30 วัน
ขอบเขตด้านเนื้อ หาคือ เนื้อ หาบทเรีย นในรายวิช า BUS210 (คอมพิว เตอร์เบื้อ งต้น ) โดยแบ่ งเนื้ อ หาออกเป็ น 3 บทเรีย น
ประกอบด้วย บทเรียนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, บทเรียนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละบทเรีย น
ผู้วจิ ยั ได้จดั ทาแบบทดสอบจานวนบทละ 20 ข้อ เพื่อใช้ในการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูข้ องนักศึกษาด้วย
์
ขอบเขตด้านเวลา ใช้เวลาดาเนินการระหว่างภาคเรียนที่ 2
ของปี การศึกษา 2559 ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ์
2560 รวม 5 เดือน

มานพ ฉิมมา และผุ ส ดี บุญรอด [6] ได้ทาการออกแบบ
บทเรียนช่วยสอนในรายวิช า การสื่อ สารข้อ มูล และเครือ ข่าย โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนแบบมัลติมเี ดียหรือ
เรียกว่า Interactive Multi Media Computer Assisted Instruction
(IMMCAI) จากนัน้ ให้นักศึกษาได้ทาแบบทดสอบก่อ นเรีย นและเมื่อ
นักศึกษาเรียนจบบทเรียนจะต้องทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครัง้ เพื่อ
วัดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ผลที่ได้คอื บทเรียน
คอมพิว เตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 82.57/81.10 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนด

4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
Moodle [2] ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment คือโปรแกรมโอเพนท์ซอร์ท Open Source
ภายใต้ขอ้ ตกลงของ General Public License ถูกพัฒนาขึน้ โดย Martin
Dougiamas มีจุดประสงค์เพื่อนามาใช้ในการจัดการรูปแบบการเรียน
การสอนระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน จุดเด่นของ Moodle ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
และใช้ก ัน อย่ างแพร่ห ลายคือ ผู้ส อนสามารถสร้า งเนื้อ หาบทเรีย น,
กิจกรรมในชัน้ เรียน, แบบทดสอบย่อยในแต่ละสัปดาห์การเรียน, และ
สามารถพูดคุยโต้ตอบผ่านห้องสนทนาในโปรแกรม Moodle ได้แบบ
เรีย ลไทม์ ในส่ ว นของผู้เ รีย นจะได้ร ับ ประโยชน์ จ ากการโปรแกรม
Moodle คือสามารถ Log in เข้าสู่ระบบมาทบทวนบทเรียนทีเ่ คยเรียน
ในชัน้ เรียนไปแล้วได้ทุกที่ทุกเวลา, และสามารถทาแบบทดสอบหรือ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายภายในโปรแกรมได้ทนั ที

นิลุบล ทองชัย [7] ได้ประยุกต์ใช้ส่อื การสอนแบบออนไลน์
หรืออีเลิร์นนิ่ง มาเป็ นเครื่องมือช่วยเสริมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้กบั นักศึกษาจานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้สร้างบทเรียนออนไลน์
และจัดการเรียนการสอนคือเว็บไซต์ http://elearningcoit.kru.ac.th เมือ่
นัก ศึก ษาได้เ ข้า ไปที่เ ว็บ ไซต์ แ ล้ว จะต้อ งท าแบบทดสอบก่ อ นเรีย น
จากนัน้ จึงจะเรียนเสริมในเนื้อหารายวิชาได้ ขัน้ ตอนสุดท้ายนักศึกษา
จะต้องกลับมาทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครัง้ เพื่อนาคะแนนทัง้ สอง
ครัง้ มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ ผลทีไ่ ด้คอื 33.21/66.51
กัลยาณี ยะสานติทพิ ย์ และผศ. ดร.พิสุทธา อารีราษฏร์ [8]
ได้ทาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีภาพ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว ประกอบการจัดการเรียนรู้วชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประเมิน หาค่าประสิทธิภาพผล
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ผลที่ได้คอื 88.2/86.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
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ระบบ Learning Management System (LMS) [2] คือระบบ
ที่ทางานควบคู่กบั กับ Moodle ซึ่ง LMS นัน้ จะมีหน้าที่ห ลักในการ
บริหารจัดการในทุกๆส่วนการทางานของระบบ รวมถึงการเก็บรวบรวม
ผลคะแนนการทาแบบทดสอบ จากนัน้ น ามาคานวณคะแนนเพื่อ ตัด
เกรดให้กบั นักศึกษาได้อย่างอัตโนมัติ
แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test [9] คือวิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลคะแนนสอบของกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ นาผลคะแนนที่
ได้มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลการทดลองตามจุดประสงค์ของแต่
ละงานวิ จ ัย นิ ย มน ามาใช้ ใ นงานวิ จ ัย เชิง ทดลอง (Experimental
research design) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง 2 ตัวแปร
และนาไปพิสจู น์เปรียบเทียบทฤษฎีสรุปผลการทดลองได้
เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 [10] คือเกณฑ์การวัดมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของงานวิจยั หรือสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ขึ้น ความหมายของ E1
คือค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพก่อนการใช้เครื่องมือหรือกระบวนการที่
สร้างขึ้น ความหมายของ E2 คือ ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพหลังการใช้
เครื่ อ งมื อ หรื อ กระบวนการที่ ส ร้ า งขึ้ น ตั ว อย่ า งเกณฑ์ ก ารวั ด
ประสิทธิภาพทีน่ ิยมนามาใช้งานเช่น 70/70, 80/80, 90/90 ขึน้ อยู่กบั
รูปแบบและมาตรฐานของงานวิจยั ในแต่ละงาน แต่ไม่ควรต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 ในการสรุป วิเคราะห์ผ ลเกณฑ์ก ารวัด มาตรฐาน
สามารถทาได้ 2 วิธคี อื วิธกี ารพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนน
การทาแบบทดสอบก่อนและหลังของประชากร (Pre-test และ Posttest) ว่าเป็ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ หรือแย่ลงหลังจากการใช้เครื่องมือทีส่ ร้าง
ขึน้ วิธกี ารพิจารณาอีกวิธหี นึ่งคือการหาดรรชนีประสิทธิผล (Effective
Index) โดยคานวณจากสูตร ดรรชนีประสิทธิผล = (ผลรวมของคะแนน
หลัง เรีย นทุ ก คน - ผลรวมของคะแนนก่ อ นเรีย นทุ ก คน) หารด้ว ย
(จานวนนักเรียนxคะแนนเต็ม - ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน)

ผูส้ อนกับผูเ้ รียน นอกจากนี้ยงั มีสไลด์เนื้อหาทีน่ ักศึกษาได้เรียนในชัน้
เรีย น รวมถึงเนื้อ หาที่เป็ น ส่ ว นเสริม ในแต่ ล ะหัว ข้อ บทเรีย น เพื่อ ให้
นักศึกษาได้เข้ามาทบทวนบทเรียนภายหลังจากทีเ่ รียนในชัน้ เรียน ส่วน
สาคัญของบทเรียนออนไลน์คอื แบบทดสอบก่อนเรียน Pre-test และ
แบบทดสอบหลังการเรียน Post-test สาหรับให้นักศึกษาได้เข้ามาทา
ผ่ า นระบบออนไลน์ เพื่อ น าผลคะแนนการสอบที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์ ผ ล
เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพการเรีย นรู้ และประเมิน ผลการเรีย นรู้ใ ห้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
4.3.3 ขัน้ ตอนการพัฒนาเนื้ อหาบทเรียน
ขัน้ ตอนนี้ เ ป็ นการพัฒ นาบทเรีย นออนไลน์ บน Moodle
cloud ซึ่งจะสร้างเนื้อหาของบทเรียน เอกสารประกอบคาสอน และ
กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละบทเรียนไว้ท่รี ะบบ เพื่อให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงและศึกษาหาความรูไ้ ด้อย่าง Real Time ผ่านระบบได้
ซึง่ ประกอบด้วยหัวข้อการเรียนในแต่ละบทดังต่อไปนี้
บทเรียนที่ 1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware)
หัวข้อการเรียน
- ยุคของคอมพิวเตอร์
- ประเภทของคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
- ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- วิธตี รวจสอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
บทเรียนที่ 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
หัวข้อการเรียน
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- องค์ประกอบของเครือข่าย LAN
- ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้สาหรับจัดการเกีย่ วกับเครือข่าย
- ตัวกลางนาข้อมูลทีใ่ ช้ในสาหรับเครือข่าย LAN
- ลักษณะสัญญาณไฟฟ้ าทีร่ บั ส่ง
บทเรียนที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
หัวข้อการเรียน
- เทคโนโลยี และ สารสนเทศ คืออะไร
- ตัวอย่างการนา IT เข้ามาใช้ในงาน
- ระบบสารสนเทศ คืออะไร
- ประเภทของระบบสารสนเทศ
- ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.3 ขันตอนการด
้
าเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
บทเรี ยนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น, แบบทดสอบออนไลน์เพื่อ
หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน และแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยมีข้ นั ตอนการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
4.3.1 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์เนื้ อหา
ขัน้ ตอนนี้ เป็ น การเตรีย มหัว ข้อ และเนื้อ หาให้กบั บทเรีย น
ออนไลน์ โดยในการกาหนดหัวข้อบทเรียนนัน้ จาเป็ นจะต้องให้สมั พันธ์
กับรายวิชาคอมพิวเตอร์ เ บื้องต้น ผู้วจิ ยั ได้เลือกหัวข้อและเนื้อหามา
จัด ท าบทเรีย นออนไลน์ จ านวน 3 บท คือ บทเรีย นฮาร์ด แวร์
คอมพิว เตอร์ , บทเรีย นระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ และบทเรีย น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง เป็ น ความรู้พ้ืน ฐานที่ส าคัญ ในการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน บริหารจัดการงานต่างๆ ทัง้ ในการเรียน
และการทางานต่อไป

4.3.4 ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบ
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลคะแนนแบบทดสอบ
Pre-test และ Post-test ของนัก ศึก ษา โดยแบบทดสอบ Pre-test
นักศึกษาทัง้ 30 คนจาเป็ นต้องทาแบบทดสอบจานวน 20 ข้อ เพื่อ
ประเมินความรู้ก่อนเรียน และนักศึกษาจะต้องทาแบบทดสอบ Posttest จานวน 20 ข้อ หลังจากการเรีย นจบในแต่ล ะบท เพื่อประเมิน
ความรู้ห ลังเรีย น อีกทัง้ นักศึกษาจะต้องทาแบบทดสอบหลังจากการ
เรียนรูผ้ ่านไปแล้ว 7 วัน และ 30 วัน จานวน 60 ข้อ จากทัง้ 3 บทเรียน

4.3.2 ขันตอนการออกแบบการสอน
้
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการเตรียมหน้าหลักในการเข้าสู่การเรียนการ
สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้ระบบ Moodle cloud ซึ่งใน
แต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาทีต่ ่อเนื่องกันมีการจัดทาห้องสนทนาระหว่าง
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บทเรีย นละ 20 ข้อ เพื่อ ประเมิน ความคงทนของความรู้ ที่ไ ด้จาก
บทเรียนออนไลน์บน Moodle cloud ด้วย
5.ผลการดาเนิ นการวิ จยั
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ บนมูเดิ ลคราวน์ วิ ชา
คอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ พ ั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ บ นมู เ ดิ ล คราวน์ ว ิ ช า
คอมพิว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น ประกอบด้ ว ย 3 บทเรี ย น คือ ฮาร์ ด แวร์
คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีตวั อย่างหน้าเว็บไซต์บทเรียนทีส่ ร้างขึน้ ดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 5

รูปที่ 3 บทเรียนออนไลน์บทที่ 2

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอเมือ่ ผูเ้ รียนคลิกเข้าสู่บทเรียนที่ 2 จะพบ
กับเนื้อหาโดยสรุปทีท่ างผูส้ อนได้จดั เตรียมไว้รวมถึงเนื้อหาทีเ่ ป็ น Slide
การสอนในชัน้ เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF สิง่ ทีส่ าคัญสาหรับผู้เรียนคือ
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดประสิทธิภาพการเรียนรูจ้ านวน 20 ข้อ ที่
ผูเ้ รียนจาเป็ นจะต้องทาก่อนการเรียนในชัน้ เรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนหลังจากเรียนจบในบทเรียนที่ 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว
เพือ่ นาผลคะแนนมาวิเคราะห์ผล
เนื้อหาบทเรียนที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

รูปที่ 1. หน้าจอหลักเข้าสู่บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รูปที่ 1 แสดงหน้าหลัก เมือ่ นักศึกษาทาการ Log in เข้าสู่
ระบบและเข้าสู่บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ในหน้า
แรกผูเ้ รียนจะพบกับเนื้อหาวัตถุประสงค์การเรียนของวิชา และเนื้อหา
ในแต่ ล ะบทเรียนที่ผู้เรีย นจะได้เรีย นในแต่ ล ะสัปดาห์ รวมทัง้ การจัด
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเรียน เช่น กระดานสนทนา บอร์ดสนทนา ที่
ผู้เรีย นสามารถตัง้ คาถามหรือ แชร์ค วามรู้ให้กบั สมาชิกผู้เรีย นในชัน้
เรียนได้ร่ว มกัน ในส่ วนของผู้สอนเองก็สามารถสังงาน
่
จัดการข้อ มูล
หรือสร้างกิจกรรมต่างๆภายในบทเรียนได้

รูปที่ 4 บทเรียนออนไลน์บทที่ 3

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอเมือ่ ผูเ้ รียนคลิกเข้าสู่บทเรียนที่ 3 จะพบ
กับเนื้อหาโดยสรุปทีท่ างผูส้ อนได้จดั เตรียมไว้รวมถึงเนื้อหาทีเ่ ป็ น Slide
การสอนในชัน้ เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF สิง่ ทีส่ าคัญสาหรับผู้เรียนคือ
แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้จานวน 20 ข้อที่
ผูเ้ รียนจาเป็ นจะต้องทาก่อนการเรียนในชัน้ เรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนหลังจากเรียนจบในบทเรียนที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว เพื่อ
นาผลคะแนนมาวิเคราะห์ผล

เนื้อหาบทเรียนที่ 1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware)

แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test
รูปที่ 2 บทเรียนออนไลน์บทที่ 1

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเมือ่ ผูเ้ รียนคลิกเข้าสู่บทเรียนที่ 1 จะพบ
กับเนื้อหาโดยสรุปทีท่ างผูส้ อนได้จดั เตรียมไว้รวมถึงเนื้อหาทีเ่ ป็ น Slide
การสอนในชัน้ เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF สิง่ ทีส่ าคัญสาหรับผู้เรียนคือ
แบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดประสิทธิภาพการเรียนรูจ้ านวน 20 ข้อที่
ผูเ้ รียนจาเป็ นจะต้องทาก่อนการเรียนในชัน้ เรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียนหลังจากเรียนจบในบทเรียนที่ 1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แล้ว เพื่อ
นาผลคะแนนมาวิเคราะห์ผลต่อไป

รูปที่ 5 แบบทดสอบ Pretest บทที่ 1

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอแบบทดสอบออนไลน์ ท่นี ักศึกษากลุ่ ม
ตัว อย่ า งจะต้อ งท าเพื่อ วัด ประสิท ธิภ าพของการเรีย นรู้ จากรูป เป็ น
แบบทดสอบ Pre-test ของบทที่ 1 จานวน 20 ข้อ เมื่อนักศึกษาทา
แบบทดสอบเสร็ จ ระบบจะท าการบัน ทึก ผลคะแนนไว้ เพื่อ น าไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบ Post-test

เนื้อหาบทเรียนที่ 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
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5.2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรียนออนไลน์ บนมูเดิ ล

5.4 ผลการหาความคงทนในการเรี ย นจากบทเรี ย น

คราวน์ วิ ชาคอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
ในการวัดประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ท่สี ร้างขึ้นจะใช้
เกณฑ์ E1/E2 โดย E1 คือผลคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรียนของ
นัก ศึก ษา และ E2 คือ ผลคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรีย นของ
นักศึกษา ซึง่ ผลคะแนนทีไ่ ด้จะแสดงในตารางที่ 1

ออนไลน์ บนมูเดิ ลคราวน์ วิ ชาคอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
ผู้วจิ ยั ได้นาผลคะแนนที่ได้มาแยกออกเป็ น 10% และ 30%
เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนในบทเรียนว่าผลคะแนนที่
ลดลงกีเ่ ปอร์เซ็นต์ ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 :ตารางค่าความคงทนของผลคะแนนสอบ

ตารางที่ 1 :ตารางผลคะแนนการสอบแยกตามบทเรียน
เนื้อหา

n

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
ผล

20
20
20
20

คะแนน
เต็ม
20
20
20
60

X

sd

e1

e2

15.2
14.03
17.63
-

2.7
2.95
2.46
-

76.00
70.15
88.15
78.10

71.17

คะแนนเฉลีย่
หลังเรียน
คะแนน
47.17

5.3 ผลการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนขอผูเ้ รียน

บทเรียนออนไลน์ วิ ชาคอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
ผู้ว ิจ ัย ได้ด าเนิ น การหาผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นหลัง การใช้
บทเรีย นบทเรี ย นออนไลน์ วิช าคอมพิว เตอร์ เ บื้อ งต้ น จากการ
เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนสอบที่ได้
จากการทาแบบทดสอบท้ายบดเรียนในแต่ละบท (Post-test) โดยใช้วธิ ี
t-test ปรากฏดังตารางที่ 2

Pre-test
Posttest

30

32.27

คะแนน
เต็ม
60

44.35

60

ค่าเฉลีย่

Tคานวณ

Tตาราง

9.730

1.697

คะแนน
42.70

ลดลง
4.47

คะแนน
37.80

ลดลง
9.37

6) สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจ ัย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า บทเรีย นออนไลน์ ว ิช า
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทีน่ า Moodle cloud มาช่วยในการพัฒนาสื่อการ
สอน การบริหารจัดการกิจกรรมในชัน้ เรียน และการสร้างแบบทดสอบ
ในชัน้ เรียน ซึ่งจะได้ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ผลสรุปว่า ผูเ้ รียนมี
ผลสั ม ฤทธิ ใ์ นการเรี ย นรู้ สู ง ขึ้ น โดยมี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย การท า
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรีย นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 อีกทัง้ ในส่ วนของความคงทนการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนหลังการเรียนรู้ 7 วันและ 30 วัน ก็ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ในอนาคตผูว้ จิ ยั มีแนวคิดทีจ่ ะเพิม่ บทเรียนออนไลน์ ตัวอื่นเช่น Google
class มาทาการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ Moodle cloud
และเพิ่ม การแบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึก ษาออกเป็ น 2 กลุ่ ม เพื่อ พิจ ารณา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการเรี
ยนรูร้ ะหว่าง 2 รูปแบบ
์

ตารางที่ 2 :ตารางค่าเฉลีย่ ผลคะแนนการสอบ
จานวน
ผูเ้ รียน
30

30%
14.15

คะแนนหลัง
30 วัน

จากตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนเฉลีย่ ค่าความคงทนหลังการ
เรีย นบทเรีย นออนไลน์ ตามเกณฑ์ท่ตี ัง้ ไว้ค ือ ผลคะแนนหลัง จากที่
นักศึกษาได้เรียนไปเป็ นเวลา 7 วัน คะแนนจะต้องลดลงในช่วง 10% มี
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 4.72 ผลคะแนนจากการคานวณของผู้วจิ ยั มีค่าเฉลี่ย
4.47 และเกณฑ์การวัดผลคะแนนหลังจากเรียนเป็ นเวลา 30 วัน ผล
คะแนนจะต้องลดลงในช่วง 30% มีค่าเฉลีย่ ไม่เกิน 14.15 ผลคะแนนจาก
การคานวณของผู้วจิ ยั มีค่าเฉลีย่ 9.37 ซึ่งผลคะแนนทัง้ 2 ช่วงเวลามี
ค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ จึงสรุปได้ว่าการทาบทเรียนการสอน
แบบออนไลน์ในครัง้ นี้สามารถช่วยให้นกั ศึกษาสามารถจดจาเนื้อหาของ
บทเรียนได้อย่างคงทนอยู่ในเกณฑ์ทร่ี บั ได้

จากตาราง 1 แสดงผลคะแนนการทาแบบทดสอบของนักศึกษา
โดยผลคะแนนแต่ละบทจะมีคะแนนเต็มที่ N = 20 คะแนน รวมคะแนน 3
บทเป็ น 60 คะแนน ซึง่ แต่ละบทเรียนจะมีค่าเฉลีย่ คะแนนของนักศึกษา
คือ บทที่ 1 X = 15.2 คะแนน, บทที่ 2 X = 14.03 คะแนน และบทที่ 3 X
= 17.63 คะแนน ผลคะแนนตามเกณฑ์ E1/E2 คือ 78.10/71.17
ข้อสังเกตงานวิจยั คือผลคะแนนทีไ่ ด้สงู กว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้

คะแนน

10%
4.72

คะแนนหลัง
7วัน

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ผลคะแนนการสอบของนักศึกษา
จะเห็น ได้ว่า ค่า เฉลี่ย ของคะแนนการทาแบบทดสอบก่ อ นเรีย นมีค่ า
เท่ากับ 32.27 คะแนน และค่าเฉลีย่ ของผลคะแนนการทาแบบทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 44.35 คะแนน ซึ่งสามารถนาไปหาค่าสถิติ T-Test ได้
ค่าเท่ากับ 9.730 จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้เปิ ดค่า T จากตารางได้ค่าเท่ากับ
1.697 จะเห็นได้ว่าค่า T ทีค่ านวณได้จะมีค่ามากกว่าค่า T ทีเ่ ปิ ดจาก
ตาราง ผู้ว ิจ ัย จึง ท าการสรุ ป ผลได้ว่ า ผลสัม ฤทธิข์ องการเรีย นวิช า
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความแตกต่างกันระหว่างก่อ นเรีย นและหลัง
เรีย นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 นอกจากนี้ผลคะแนนการทา
แบบทดสอบหลังเรียนยังมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนเรียนอีกด้วย
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การประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงาน Rotary Valve
Applying Lean Concept to Improve
the Rotary Valve Production Process
สุระ ศุภศิลป์ 1 และ จักร ติงศภัทยิ 2์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1771/1 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
su.sura_st@tni.ac.th1
chark@tni.ac.th2

บทคัดย่อ
การผลิต Rotary Valve มีกระบวนการดาเนินงานหลายขัน้ ตอนใช้
เวลาผลิตค่อนข้างนานและเกิดความสูญเปล่าขึน้ งานวิจยั นี้ประยุกต์ใช้การ
จัด การสายธารคุ ณ ค่ า และหลัก การของลีน ในกระบวนการผลิต Rotary
Valve เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและวัดผลการปรับปรุง
จากเวลาในการผลิตรวม ผลการปรับปรุงทาให้สามารถลดขัน้ ตอนการผลิต
ลงจาก 12 ขัน้ ตอนเป็ น 10 ขัน้ ตอน ลดเวลาในการผลิต รวมลงร้อยละ
65.49 และลดจานวนแรงงานทีใ่ ช้ในการผลิตจาก 3 คนเป็ น 1 คน เมื่อ
คานวณเป็ นต้นทุนสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้รอ้ ยละ 31.43 และ
สามารถโยกแรงงานส่วนเกินไปปฏิบตั งิ านในตาแหน่งอื่นได้
คาสาคัญ: การผลิตแบบลีน, การจัดการสายธารคุณค่า,โรตารี่ วาวล์

ธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก โดยมีเครื่องจักรกลเป็ นส่วนสาคัญ
ในกระบวนการผลิต ซึง่ ช่วยลดเวลาในการผลิตลงเป็ นอย่างมาก การ
ทาธุร กิจ ประเภทนี้ต้อ งอาศัย แรงงานที่ม ีค วามรู้ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงต้องมีความรู้ทางด้านเครื่อ งจักรกล
เครือ่ งมือช่างประเภทต่างๆ ด้วย ในสถานการณ์ทธ่ี ุรกิจอุตสาหกรรม
มีการแข่งขันมากขึน้ คู่แข่งรายใหม่เกิดขึน้ เป็ นจานวนมาก ในขณะที่
ต้นทุนวัตถุดบิ และค่าจ้างแรงงานต่างก็เพิม่ ขึ้น ธุรกิจจึงต้องรีบเร่ง
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองตาม
ความต้อ งการของลูกค้า ได้ทนั ท่ว งที บริษัท KLD Engineering
จากัด เป็ น ผู้ผลิตชิ้นงาน Rotary Valve ซึ่งเป็ นส่วนประกอบใน
เครื่อ งจัก รส าหรับ บรรจุ ส ารเคมีล งขวดหรือ ซองผลิต ภัณ ฑ์ข อง
โรงงานผลิต แชมพูและผลิตภัณฑ์น้ ายาในกลุ่มบริษัทยูนิลเิ วอร์ โฮ
ลดิง้ Rotary Valve ทาหน้าทีค่ วบคุมการเปิ ด-ปิ ดวาวล์สาหรับบรรจุ
สารเคมีลงซองบรรจุภณ
ั ฑ์ ชิ้นงาน Rotary Valve มีการเคลื่อนที่
ตลอดเวลาในขณะปฏิบตั ิงานทาให้เกิดการสึกหรอได้ง่าย บริษัท
KLD Engineering จากัด มียอดคาสังซื
่ ้อ Rotary Valve จากลูกค้า
รายหลักในแต่ละเดือนเป็ นจานวนมาก แต่เนื่องจากการผลิตชิ้นงาน
ดังกล่ าวมีก ระบวนการดาเนิ น งานหลายขัน้ ตอนและใช้เวลาผลิต
ค่ อ นข้างนาน ในกระบวนการผลิต มีค วามสูญ เปล่ า เกิด ขึ้น และมี
ปั ญ หาในการส่ ง มอบสิน ค้า แก่ ลูก ค้า ระบบการผลิต แบบลีน เป็ น
แนวคิดทีส่ ร้างการไหลแบบทีล่ ะชิ้น (One-piece flow) อย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งเน้นการกาจัดความสูญเปล่าทีไ่ ม่เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าด้วย
วิธกี ารวิเคราะห์และจัดการสายธารคุณค่า และเขียนเป็ นแผนภาพ
สายธารคุณค่า (Value stream map: VSM) จากนัน้ จึงค้นหา
กิจ กรรมในกระบวนการ ระบุ ค วามสู ญ เปล่ า และวิเ คราะห์ แ นว
ทางการปรับปรุงกระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ [1-2]

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. บทนา
บทความฉบับนี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพของ
กระบวนการผลิตชิน้ งาน Rotary Valve โดยการประยุกต์ใช้หลักการ
จัดการสายธารคุณค่าและหลักการของลีน โดยวัดผลการปรับปรุง
กระบวนการจากเวลาในการผลิตรวม ธุรกิจโรงกลึงในปั จจุบนั เป็ น

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การผลิ ตแบบลี น ประกอบไปด้วย 5 หลักการพื้นฐาน
ได้แก่ 1) การระบุคุณค่า (Identify Value) โดยเจาะจงคุณค่าในตัว
สินค้าตามมุมมองและความต้อ งการของลูกค้าที่มตี ่ อตัว สิน ค้า 2)
การก าหนดสายธารคุ ณ ค่ า (Value Stream Mapping) ของ
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กระบวนการผลิต สิน ค้ า ตั ง้ แต่ เ ริ่ม กระบวนการผลิต ไปจนถึ ง
กระบวนการส่ งมอบสิน ค้า ให้แก่ ลูกค้า ซึ่ง จะช่ ว ยให้ส ามารถระบุ
ปั ญหาในระหว่างกระบวนการผลิตทัง้ หมดได้อย่างชัดเจนมากขึน้ 3)
การไหล (Flow) ของชิ้น งานในกระบวนการผลิต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปราศจากการรอคอย ชิ้นงานไหลไปทีละชิ้น ( One piece flow) ไป
ยังกระบวนการถัดไปเพื่อสร้างความสมดุลในการผลิต 4) ระบบดึง
(Pull system) เมือ่ มีความต้องการจากลูกค้าจะเกิดการดึงวัตถุดบิ ทีม่ ี
อยู่ในคลังสิน ค้าเพื่อ นามาผลิต เป็ นการป้ องกันการผลิตเกินความ
ต้องการ 5) ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ในทุกกระบวนการผลิต
เมื่อได้ปฏิบตั ิตามหลักการข้อ 1 ถึง 4 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง
ร่วมกับการควบคุมกระบวนการด้วยวงจร PDCA (Plan–Do–CheckAct) เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน [1-2]
2.2 ความสูญเปล่า ในกระบวนการผลิตพบว่ามีความสูญ
เปล่ า 7 ประการ ได้แ ก่ 1) การผลิต มากเกิน ความจ าเป็ น
(Overproduction) โดยมีการผลิตสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า
ส่งผลให้ไม่มที ่จี ดั เก็บชิ้นงาน 2) การรอคอย (Waiting) ในระหว่าง
กระบวนการผลิ ต 3) การขนย้ า ยที่ ไ ม่ จ าเป็ น (Unnecessary
Transportation) เนื่ อ งจากขาดการวางแผนในการขนย้ า ย 4)
กระบวนการผลิต ที่ม ีข นั ้ ตอนมากเกิน ไป (Over Processing)
ก่อให้เกิดต้น ทุนสินค้าโดยไม่ จาเป็ น 5) สินค้าคงคลังที่มากเกินไป
(Excess Inventory) เกิด จากการผลิต ที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้อ งการของลูกค้า ทาให้มตี ้น ทุน ในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น 6) การ
เคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น (Unnecessary Movement) เนื่องจากขาด
การจัดระเบียบอุปกรณ์ให้เอื้อต่อการทางาน 7) งานเสีย (Defects)
ทาให้เกิดต้นทุนในการผลิต [3-4]
2.3
การจัด การสายธารคุณ ค่ า (Value Stream
Management) เป็ นแนวทางจัดระบบสายการผลิตให้มคี วามสมดุล
และต่อเนื่องเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่กระบวนการผลิต ทา
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั ความพึงพอใจ
สูงสุด ประกอบไปด้วย 8 ขัน้ ตอนได้แก่ 1) การมุ่งมันสู
่ ่ลนี ด้วยการ
นาระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้กบั องค์การอย่างต่อเนื่อง 2)
การเลือกสายธารคุณค่าเพื่อทาการปรับปรุง เพื่อขจัดความสูญเปล่า
ออกไปจากกระบวนการผลิ ต ท าให้ ก ระบวนการผลิ ต เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดซึง่ สามารถทาการคัดเลือกได้ 2 วิธี วิธแี รกใช้การ
วิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (Product–Quantity: PQ Analysis)
โดยพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามสาคัญที่สุดของบริษทั หรือมี
คาสังซื
่ ้อ มากและเป็ น ประจา เป็ น ตัว เลือ กมาทาการปรับปรุงเป็ น
อัน ดับ แรก วิธีท่ีส องเป็ นการวิเ คราะห์ เ ส้น ทางของผลิต ภัณ ฑ์
(Product–Routing Analysis) ในกรณีท่ี PQ Analysis ไม่ชดั เจนให้
ใช้วธิ นี ้ีร่วมด้วย 3) การเรียนรู้เรื่องลีน เพื่อให้เข้าใจหลักการของลี
นอย่างแท้จริงและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนของการเขียน
แผนภาพสถานะปั จจุ บ ัน ได้ 4) การวาดแผนภาพสายธารคุ ณ ค่ า
สถานะปั จจุบนั ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพกระบวนการผลิตทีช่ ดั เจนและ
สามารถค้นหาความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อ
กาจัดออกไปได้ 5) กาหนดมาตรวัดแบบลีน 6) การวาดแผนผังสาย
ธารคุณค่าสถานะอนาคต ซึง่ เป็ นแผนภาพกระบวนการใหม่ภายหลัง
การปรับปรุง 7) จัดทาแผนงานไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการจัดทา
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กระบวนการทางาน 8) นาแผนงานไป
ปฏิบตั ผิ ่านกิจกรรมไคเซ็น โดยพนักงานเป็ นผูค้ ดิ ค้นขึน้ เพื่อช่วยให้
การทางานง่ายขึน้ สะดวกและมีประสิทธิภาพ [1,5-6]
2.4 หลัก การ ECRS (Eliminate-Combine-RearrangeSimplify) เป็ นหลักการในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางานใหม่ดว้ ยการ
กาจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการทาให้ง่าย เพื่อลดความสูญ
เปล่าทีม่ อี ยู่ในกระบวนการลง [3] สามารถนาหลักการ ECRS ไปใช้
ในส่วนงานหลักของโรงงานและส่วนงานสนับสนุน เพือ่ ให้การทางาน
มีความรวดเร็ว แม่นยา และถูกต้องมากยิง่ ขึน้
3. การดาเนิ นงานวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ลงปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลการผลิตชิ้นงาน Rotary Valve
ในพื้นทีต่ งั ้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 เพื่อ
ใช้เขียนแผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปั จจุบนั ดาเนินการวิเคราะห์
และปรับปรุงสายการผลิตตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน
2559 และวัดประสิทธิภาพของการปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงาน
Rotary Valve จากเวลาในการผลิตรวม ในการศึกษาดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของสายการผลิต Rotary Valve
2. เขีย นแผนภาพสายธารคุ ณ ค่ า สถานะปั จ จุ บ ัน (Value
Stream Mapping - Current State)
3. วิเ คราะห์ แ ผนภาพสายธารคุ ณ ค่ า สถานะปั จ จุ บ ัน และ
วางแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปั ญหา
4. ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง กระบวนการผลิต ตามแผนและ
เปรียบเทียบผลการปรับปรุง
5. เขีย นแผนภาพสายธารคุ ณ ค่ า สถานะอนาคต (Value
Stream Mapping-Future State) เพื่อใช้เป็ นแผนปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
ในการผลิตชิ้นงาน Rotary Valve มีขนั ้ ตอนดาเนินการ 12
ขัน้ ตอน (รูปที่ 1) โดยมีเครื่อ งจักรประจา 4 สถานี ได้แก่ สถานี
เครือ่ งตัด เครือ่ งกลึง เครื่องเจาะ และสถานีเครื่องสวมอัด เมือ่ จัดทา
แผนภูมกิ ระบวนการของการผลิตชิน้ งานปรากฏดังตารางที่ 1

รูปที่ 1: ขัน้ ตอนการผลิตชิน้ งาน Rotary Valve
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ตารางที่ 1 แผนภูมกิ ระบวนการก่อนการปรับปรุง

รายการ การเคลื่อนย้าย 7 รายการ และการตรวจสอบ 1 รายการ
เวลาทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานรวมทัง้ สิ้น 178 นาที 18 วินาที
ต่อชิ้น มีระยะทางในการเคลื่อนย้ายรวม 122 เมตร และมีเวลารอ
คอย 96 นาที 56 วิน าที แผนภาพสายธารคุ ณ ค่ าสถานะปั จจุ บ ัน
ปรากฏดังรูปที่ 2
จากการวิเคราะห์พ บว่าสายการผลิตมีการจัดกระบวนการ
ทางานที่เป็ นอุปสรรคต่อการไหลของงาน กระบวนการเจาะรูของ
แกนเพลา SUS316 และ Teflon มีการแยกเจาะแล้วจึงมาสวมอัด
ภายในหลัง เกิด การรอคอยในขณะที่พ นั ก งานกลึง ขึ้น รู ป แกน
SUS316 งานที่ 19 และ 20 ในการอุดรูกนั เคลื่อนของแกนเพลาทา
ให้กระบวนการผลิตกิน เวลานานมากขึ้น นอกจากนี้ย งั พบว่าการ
ปรับตัง้ เครื่องจักรในแต่ล ะสถานีทาให้เกิดการรอคอย การปรับตัง้
ระยะเจาะ ความแม่นยาและความรวดเร็วในการเจาะสามารถใช้จ๊กิ
(Jig) ช่วยได้ เมื่อนาแนวทางปรับปรุงมาเขียนแผนภาพสายธาร
คุ ณค่ าสถานะอนาคต (รูป ที่ 3) เพื่อ ใช้เป็ น แผนปฏิบตั ิก ารและ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
4.2 การปรับปรุงกระบวนการผลิ ต
หลังจากทีไ่ ด้ทาการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตามหลักการ
ECRS โดยการกาจัด การรวมกัน การจัดใหม่ และการทาให้ง่าย
เพื่ อ ลดความสู ญ เปล่ า ที่ ม ีอ ยู่ ใ นกระบวนการลง ท าให้ ง านใน
กระบวนการผลิตชิน้ งาน Rotary Valve ลดลงเหลือ 15 รายการ การ
ปรับปรุงผัง Layout ของสายการผลิตให้เป็ น แบบเซลล์ (Cellular
Layout) โดยรวมเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตชิ้นงาน Rotary Valve
เข้ามาอยู่ใ นพื้น ที่การผลิต เดีย วกัน ท าให้เ กิด ความคล่ อ งตัว และ
ต่ อ เนื่ อ ง ระยะทางที่ใ ช้ใ นการผลิต ลดลง สามารถลดเวลาการ
เคลื่อ นย้า ยชิ้น งานระหว่ า งการผลิต ท าให้ก ระบวนการผลิต มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ แผนภูมกิ ระบวนการหลังการปรับปรุง ปรากฏ
ดังตารางที่ 2

4. ผลการวิ จยั
4.1 การวิ เคราะห์แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะปัจจุบนั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มบริษัทยูนิลเิ วอร์ โฮลดิ้ง
ซึ่งเป็ นลูกค้ารายหลักมีความต้องการชิ้นงาน Rotary Valve จานวน
4 ชิ้นต่อเดือน ในสายการผลิตนี้มพี นักงาน 3 คน พนักงานทางาน
22 วันต่อเดือน หรือ 420 นาทีต่อวัน ในกระบวนการชิ้นงาน Rotary
Valve มี 12 ขัน้ ตอนหลักใน 4 สถานีเครื่อ งจักร เมื่อ เขีย นวิธี
ปฏิบตั งิ านด้วยแผนภูมกิ ระบวนการ (ตารางที่ 1) พบว่ากระบวนการ
ทางานประกอบด้วยงาน 26 รายการ แบ่งเป็ นงานปฏิบตั กิ าร 18

646

4.3 แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะอนาคต
หลังจากการปรับปรุงกระบวนการจึงเขียนแผนภาพสายธาร
แห่งคุณค่าเพื่อใช้เป็ น แผนการพัฒนาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อ ง
ดังรูปที่ 3

ตารางที่ 2 แผนภูมกิ ระบวนการหลังการปรับปรุง

5. สรุปผลการวิ จยั
การประยุกต์หลักการของลีนและการจัดการสายธารคุณค่า
ในสายการผลิตชิ้น งาน Rotary Valve ของธุรกิจ งานกลึงทาให้
สามารถลดเวลาในการผลิตชิ้นงานลงจากเดิม 178 นาที 18 วินาที
เหลือเป็ น 61 นาที 32 วินาที ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 65.49 โดย
ขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต จากเดิม 12 ขัน้ ตอนเหลือ เพีย ง 10
ขัน้ ตอน ประกอบด้วยงานในแผนภูมกิ ระบวนการทัง้ สิ้น 15 รายการ
และลดพนักงานลงจากเดิม 3 คน เหลือ 1 คน เมื่อคานวณเป็ น
ต้น ทุน การปรับปรุงสามารถลดต้น ทุน ในการผลิตลงได้จากเดิม
442,800 บาทต่ อ ปี เหลือ เป็ น 303,600 บาทต่ อ ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ
31.44 และมีแรงงานส่วนเกินไปปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสายการผลิตอื่นของ
โรงงานได้
การจัด การสายธารคุ ณ ค่ า เพื่อ ขจัด ความสู ญ เปล่ า ใน
กระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิค ECRS และแผนภูมกิ ระบวนการ
ร่ ว มกัน ท าให้ส ายการผลิต มีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น สามารถผลิต
ชิ้นงานได้รวดเร็วและมากขึน้ สายการผลิตสามารถนาไปสร้างเป็ น
มาตรฐานในการทางาน นอกจากนี้ยงั สามารถใช้แผนภาพสายธาร
คุณค่าสถานะอนาคตเป็ นเครื่องมือในการติดตามและปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านในสายการผลิตชิน้ งาน Rotary Valve ได้

รูปที่ 3 แผนภาพสายธารคุณค่าสถานะอนาคต
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ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและความตัง้ ใจในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะ
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บทคัดย่อ

ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของตัว เองและทางสัง คมบางครัง้ ความ
ยุ่ ง ยากของกิจ กรรมต่ า งๆเหล่ า นี้ อ าจจะท าให้เ กิด การพลาดข้อ มูล
ข่าวสารทีจ่ าเป็ นของแต่ละคนในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ถอื ว่า
เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นในการดาเนินชีวติ เพื่อแจ้งเตือนในสิง่ ที่เราจาเป็ นต้อง
ทราบและการตัดสินใจทีร่ วดเร็วทันต่อความต้องการหรือกิจกรรมต่างๆ
ดังนัน้ การน าเทคโนโลยีมาประยุ กต์ ใช้ใ นทางที่ดีและถูกต้อ งให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่อการดาเนินชีวติ ของคนในสังคมทุกวันนี้จงึ เป็ นสิง่ ที่
จาเป็ นในการตอบสนองของแต่ละความต้องการทัง้ ในทางส่วนตัวและ
สังคมการน าเทคโนโลยีท่มี คี วามทัน สมัย เล็กกะทัดรัดพกพาสะดวก
เทคโนโลยีรวบรวมแอพพลิเคชันต่
่ างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานเป็ น อีก
หนึ่งทางเลือกสาหรับแก้ไขปั ญหาต่างๆในชีวติ ประจาวันในปั จจุบนั นี้ม ี
บริ ษั ท ยั ก ษ์ ให ญ่ ผู้ น าใน ด้ า น เทคโ น โ ล ยี เ ช่ น Apple, Microsoft,
Samsung, Sony, Garmin ฯลฯได้ม ีก ารคิด ค้น ผลิต ภัณ ฑ์น าฬิก า
อัจฉริยะ (Smart Watch) ทีส่ ามารถตอบโจทย์ในการดาเนินชีวติ ใน
สัง คมยุ ค ดิ จิ ต อลให้ ม ี ค วามสะดวกและทั น ต่ อ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและแม่นยาด้วยขนาดทีเ่ ล็กกะทัดรัดพกพา
สะดวกอีกทัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ (Application/ Function) ทีช่ ่วย
อานวยความสะดวก

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปั จจัย
การยอมรับเทคโนโลยีทส่ี ่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้นาฬิกาอัจฉริยะ 2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้นาฬิกา
อัจฉริยะ 3) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้
นาฬิก าอัจ ฉริย ะ การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 415
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติถดถอยพหุคูณ ซึ่ง ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้เรื่องคุ ณประโยชน์ ของ
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละความง่า ยในการใช้ง านของผลิต ภัณ ฑ์ส่ ง ผลต่ อทัศนคติต่ อ
นาฬิก าอัจฉริย ะ นอกจากนัน้ ปั จจัย ด้ า นผลิต ภัณ ฑ์แ ละด้ า นการส่ ง เสริม
การตลาดส่งผลต่อทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะ และทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะ
ส่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้นาฬิกาอัจฉริยะ
ค าส าคัญ : นาฬิ ก าอัจ ฉริย ะ การยอมรับ เทคโนโลยี , ส่ ว นประสมทาง
การตลาด, ทัศนคติ, การตัดสินใจซือ้
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

บทนา

รูปที่ 2 แสดงสัดส่วนการส่งจาหน่ายนาฬิกาอัจฉริยะของ 5 บริษทั ชัน้
นาของโลก
ทีม่ า : IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker. (2016)
การศึกษาทางการตลาดของนาฬิกาอัจฉริยะ. www.idc.com

การดาเนินชีวติ ของคนในสังคมปั จจุบนั นี้มคี วามยุ่งยากและ
ซับ ซ้อ นต้อ งแข่ง ขัน กับ เวลาการท ากิจ กรรมต่ า งๆไม่ว่ า จะเป็ น การ
ทางานออกกาลังกายกิจกรรมทางสังคมต่างๆการดาเนิน ชีว ิต ที่ต้อ ง
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จากข้อ การศึกษาทางการตลาดของศูน ย์ข ้อ มูล นานาชาติ
(IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, 2016)
เกีย่ วกับการส่งจาหน่ ายและส่วนแบ่งทางการตลาดเมือ่ เทียบระหว่างปี
ค.ศ. 2015 และ 2016 ทาให้ผู้วจิ ยั ทราบว่าถึงแม้Apple Inc. จะเป็ น
บริษทั ผูผ้ ลิตนาฬิกาอัจฉริยะอันดับหนึ่ง
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั พิจารณาว่าการรักษาและการเพิ่มส่ว นแบ่งทาง
การตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะนัน้ ประกอบด้วยปั จจัยอื่นๆ
นอกเหนือจากแบรนด์สนิ ค้าความทันสมัยของเทคโนโลยีรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ซ่งึ เป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อทัศนคติและความตัง้ ใจในการใช้
งานนาฬิกาอัจฉริยะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาปั จจัยต่างๆโดย
ใช้แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีส่ ว นประสมทางการตลาดและ
ทัศ นคติข องผู้บริโ ภคต่อ นาฬิกาอัจฉริย ะเพื่อเป็ น แนวทางให้เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะสามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดการสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคเพือ่ สร้างการรับรูท้ ส่ี ่งผลต่อทัศนคติ
ทีด่ ขี องผูบ้ ริโภคเพือ่ นาไปสู่ความตัง้ ใจในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะได้

รูปที3่ การแสดงแบบจาลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
acceptance model)
ทีม่ า : Davis. (1986). การศึกษาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี.
หน้า26.
ขันตอนการวิ
้
จยั และการวิ เคราะห์ผล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพร่วมกับการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สรุปตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาและวิจยั
เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ สรุ ป ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั กาหนดวิธกี ารดาเนินการวิจยั ดังนี้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั
ดาเนิน การวิจยั เชิงปริมาณเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
สาหรับการทาวิจยั เชิงปริมาณผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสร้างแบบสอบถามโดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นามาสร้างกรอบแนวคิดของการวิจยั
กาหนดตัวแปรต่างๆกาหนดตัวแปรและสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั
การทดสอบคุ ณภาพแบบสอบถามแบบสอบถามที่ใช้เป็ น
เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพการ
ตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ผวู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ (Subject matter specialists) จานวน 3 ท่าน
เพื่อทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถามในแต่
ละข้อ ว่ า ตรงกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย ครัง้ นี้ ห รือ ไม่โ ดยใช้แ บบ
ประเมินความสอดคล้อง (IC or IOC: index of item – objective
congruence) เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามกับประเด็น
หลักของเนื้อหาข้อคาถามแต่ละข้อจะต้องมีค่าIOC เท่ากับหรือมากกว่า
0.60 จึงถือว่าข้อคาถามนัน้ ใช้ได้ซ่งึ แบบสอบถามของงานวิจยั นี้มดี ชั นี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาเท่ากับ 0.92 และไม่มขี อ้
คาถามใดทีม่ คี ะแนนความสอดคล้องน้อยกว่า 0.60
การตรวจสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบ
ความเชือ่ มันของแบบสอบถามโดยน
่
าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คนและทดสอบความเชือ่ มันของแบบสอบถามโดย
่
ใช้สตู รสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient)
แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบัคเท่ากับ 0.97 ซึง่ มาก
ว่า 0.70จึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชือ่ ถือสามารถนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

แนวคิ ดและทฤษฎีด้านการยอมรับเทคโนโลยีใหม่
Technology acceptance model (TAM model) ในปี 1986
เฟรดเดวิส ได้น าเสนอแบบจ าลองใหม่ท่ีใ ช้พ้ืน ฐานของแบบจ าลอง
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (TRA Model) เรียกว่าแบบจาลองทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยีหรือ Technology acceptance model (TAM
model) ซึ่งได้รบั การพัฒนาโดยใช้การอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรม
การยอมรับเทคโนโลยีทม่ี นี วัตกรรมใหม่ๆของแต่ละบุคคลเดวิส (1986)
สร้างแบบจาลองใหม่อกี ครัง้ และได้ประยุกต์ใช้จากมุมมองทีห่ ลากหลาย
ของเทคโนโลยีเดวิสได้ใช้แนวความคิดของตัวแปรภายนอกและแยก
เป็ น 2แน วคิ ด คื อ การ รั บ รู้ ป ร ะโ ยชน์ ใน การ ใช้ ง าน ( perceived
usefulness; PU) และการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (perceived
ease of use; PE) ซึ่งได้อธิบายการใช้งานของเทคโนโลยีของระบบ
สารสนเทศใหม่เดวิสได้จากัดความของการรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน
(PU) ว่าระดับความเชือ่ ของแต่ละคนในการใช้งานระบบทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทางานของแต่ละคนดีขน้ึ (Davis, 1986,
p. 26) การรับรูค้ วามง่ายของการใช้งาน (PE) ถูกจากัดความว่าระดับ
ความเชือ่ ของแต่ละคนในการใช้งานระบบทีเ่ ฉพาะเจาะจงซึ่งง่ายโดยไม่
ต้องใช้ความพยายามทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ (Davis, 1986, p. 26) เด
วิส อ้างว่าเมื่อ ระบบง่ายต่ อ การใช้งานจะทาให้ประสิทธิภ าพของงาน
ได้รบั การปรับปรุงไปด้วยการรับรูค้ วามง่ายของการใช้งาน (PE) มีผล
โดยตรงต่อการรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน (PU) เมือ่ เปรียบเทียบปั จจัย
ทัง้ 2พบว่าการรับรูป้ ระโยชน์ ในการใช้งาน (PU) จะเป็ นปั จจัยตัวนาที่
กาหนดความตัง้ ใจในการใช้งานทัง้ 2ปั จจัยมีความเชือ่ มโยงกับทัศนคติท่ี
นาไปสู่การใช้งาน (attitude towards use; A) โดยการทดสอบ
แบบจาลองแต่การรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน (PU) มีความสัมพันธ์ต่อ
ความตัง้ ใจในการใช้งาน (intension to use; I)

สถิติท่ีใ ช้แ ละเกณฑ์ก ารแปลผลการอธิบ ายลัก ษณะของ
ข้อมูลได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีใหม่และปั จจัย
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ตารางที่ 2ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อทัศนคติ ต่อนาฬิ กาอัจฉริ ยะปัจจัยย่อยด้านการรับรู้
ประโยชน์ ของผลิ ตภัณฑ์

การตัดสินใจซื้อสินค้าเทคโนโลยีการตอบแบบสอบถามผู้วจิ ยั เลือกใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของ
ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลีย่ เลขคณิตร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้
ประโยชน์ความง่ายในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะและส่วนประสมทาง
การตลาดต่ อ ทัศ นคติท่นี าไปสู่การใช้ง านนาฬิกาอัจฉริย ะให้มคี วาม
สมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ
ต่ อ ทัศ นคติท่ีน าไปสู่ก ารใช้ง านนาฬิก าอัจ ฉริย ะให้ม ีค วามสมบูร ณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่นี าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะต่ อ
ความตัง้ ใจในการใช้ง านนาฬิก าอัจ ฉริย ะให้ม ีค วามสมบู ร ณ์ ผู้ว ิจ ัย
เลือกใช้สถิติเชิงอนุ มาน (Inference Statistics) การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุของตัวแปร (Multiple Regression)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
17-22 ปี
23-26 ปี
27-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
การศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมปลาย
มัธยมปลาย/ ปวช.
ปวส./ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รายได้
น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
20,001-30,000 บาทต่อเดือน
30,001-40,000 บาทต่อเดือน
40,001-50,000 บาทต่อเดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึน้ ไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

193
222

46.50
53.50

43
96
65
117
94

10.40
23.10
15.70
28.20
22.70

2
70
75
155
106
7

0.50
16.90
18.10
37.30
25.50
1.70

144
120
61
34
56

34.70
28.90
14.70
8.20
13.50

จากตารางที่2แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ี ค วามส าคั ญ ต่ อ ทั ศ นคติ ต่ อ นาฬิ ก าอั จ ฉริ ย ะมี
ความสาคัญในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.10 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.883) โดยพบว่ามีปัจจัยย่อยด้านการเข้าสู่สงั คมออนไลน์ได้ง่ายขึน้ อยู่
ในระดับ ปานกลางมีค่ า เฉลี่ ย 3.13 รองลงมาคือ ปั จ จัย ย่ อ ยด้ า น
แอพพลิเคชันสามารถท
่
าให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆได้เร็วปั จจัยย่อยด้าน
การส่งข้อความ, การเช็คข้อความและการนัดหมายได้ง่ายขึน้ และปั จจัย
ย่อยด้านการลดขัน้ ตอนในการใช้โทรศัพท์ห รืออุปกรณ์อ่ืนๆได้อยู่ใน
ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.12 ลาดับสุดท้ายคือปั จจัยย่อ ย
ด้านการเข้าถึงข้อ มูล ส าคัญในชีว ิตประจาวัน อยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลีย่ 2.99 ตามลาดับ
ตารางที่ 3ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการยอมรับ
เทคโนโลยีต่อทัศนคติ ต่อนาฬิ กาอัจฉริ ยะปัจจัยย่อยด้านการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน

จากตารางที่ 1กลุ่มตัวอย่างทีร่ ู้จกั นาฬิกาอัจฉริยะและใช้ใน
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ มี จ านวน 415ตั ว อย่ า งมี ปั จจั ย บุ ค คลด้ า น
ประชากรศาสตร์ดงั นี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศชายร้อยละ46.50
อายุระหว่าง31-35ปี รอ้ ยละ28.20มีการศึกษาต่าระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ
37.30ส่ว นใหญ่ มรี ายได้เฉลี่ย น้อ ยกว่า 20,000 บาทต่ อ เดือ นร้อ ยละ
34.70

จากตารางที3่ แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งานมีความสาคัญต่อทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะมีความสาคัญใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.855) โดย
พบว่ามีปัจจัยย่อยด้านการติดต่อกับโลกออนไลน์ได้ง่ายและปั จจัยย่อย
ด้านภาพรวมการใช้งานของนาฬิกาอัจฉริยะง่ายอยู่ในระดับปานกลางมี
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตัง้ ใจในการ
ใช้งานนาฬิ กาอัจฉริ ยะ

ค่าเฉลีย่ เท่ากันคือ 3.13 ลาดับทีส่ ามคือปั จจัยย่อยด้านแอพพลิเคชันท
่ า
ให้เข้าถึงกิจกรรมต่ างๆได้ง่ายอยู่ในระดับปานกลางมีค่ าเฉลี่ย 3.12
ลาดับทีส่ แ่ี ละห้าคือปั จจัยย่อยด้านการเรียนรูร้ ะบบในการใช้งานง่ายและ
ปั จจัย ย่อยด้านแอพพลิเคชันต่
่ างๆใช้งานง่ายอยู่ในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกันที่ 3.01 และ 3.00 ตามลาดับ

ปัจจัยด้านความตัง้ ใจใน
การใช้งานนาฬิ กาอัจฉริ ยะ
มีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะซือ้ มาใช้
งาน
ใช้อย่างต่อเนื่อง
ใช้อย่างสม่าเสมอ
ใช้กบั การออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
จะแนะนาผูอ้ ่นื ให้ใช้นาฬิกา
อัจฉริยะ
รวม

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่ วนประสมทาง
การตลาด
ปั จจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการบริการ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

SD.

การแปลผล

3.26
3.30
3.44
3.25
3.42
3.34

0.768
0.882
0.771
0.878
0.824
0.825

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

SD.

สร้างสรรค์
บ่งบอกความเป็ นตัวตน
แตกต่างจากนาฬิกาทั ่วไป
ใช้ทากิจวัตรเป็ นความคิดทีด่ ี
ชอบลักษณะการใช้งาน

3.34
3.09
3.45
3.20
3.14

0.813
0.815
0.808
0.847
0.895

รวม

3.24

0.836

การแปล
ผล

2.88

0.950

ปานกลาง

3.13
3.22

0.943
0.955

ปานกลาง
ปานกลาง

3.22

0.968

ปานกลาง

3.01

0.930

ปานกลาง

3.09

0.949

ปานกลาง

การทดสอบสมมติ ฐ านความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรับ รู้
ประโยชน์ความง่ายในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะและส่วนประสมทาง
การตลาดต่ อ ทัศ นคติท่นี าไปสู่การใช้ง านนาฬิกาอัจฉริย ะให้มคี วาม
สมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะ
ต่ อ ทัศ นคติท่ีน าไปสู่ก ารใช้ง านนาฬิก าอัจ ฉริย ะให้ม ีค วามสมบูร ณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่นี าไปสู่การใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะต่ อ
ความตัง้ ใจในการใช้ง านนาฬิก าอัจ ฉริย ะให้ม ีค วามสมบู ร ณ์ ผู้ว ิจ ัย
เลือกใช้สถิติเชิงอนุ มาน (Inference Statistics) การวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุของตัวแปร (Multiple Regression)และจากการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1
H0: ระดับ การยอมรับ เทคโนโลยีไ ม่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ทัศ นคติต่ อ นาฬิก า
อัจฉริยะ
H1: ระดับการยอมรับเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะ

ตารางที่ 5ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติ ต่อนาฬิ กา
อัจฉริ ยะ
ค่าเฉลี่ย

SD.

จากตารางที่ 6 พบว่า ความตัง้ ใจในการใช้งานนาฬิก า
อัจฉริยะมีความสาคัญในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.09 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.949) โดยพบว่ามีปัจจัยย่อยที่ว่าจะใช้อย่างสม่าเสมอและ
จะใช้กบั การออกกาลังกายสม่าเสมอ มีค่าเฉลีย่ 3.22 เท่ากัน รองลงมา
คือ จะใช้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลีย่ 3.13 ลาดับทีส่ ามคือ จะแนะนาผูอ้ ่นื
ให้ใช้นาฬิกาอัจฉริยะ มีค่าเฉลีย่ 3.01

จากตารางที่ 4พบว่าปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสาคัญต่อทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะมีความสาคัญในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลีย่ 3.34 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.825) โดยพบว่ามีปัจจัย
ย่อยด้านช่องทางจัดจาหน่ ายอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีย่ 3.44 รองลงมา
คือปั จจัยย่อยด้านการบริการอยู่ในระดับ มากมีค่าเฉลี่ย 3.42 ลาดับที่
สามคือปั จจัยย่อยด้านราคาอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลีย่ 3.30 ลาดับ
ทีส่ ่แี ละห้าคือปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ
ปานกลางมีค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกันที่ 3.26 และ 3.25 ตามลาดับ

ปัจจัยด้านทัศนคติ ต่อนาฬิ กาอัจฉริ ยะ

ค่าเฉลี่ย

การ
แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปาน
กลาง

ตารางที่ 7การวิ เคราะห์สถิ ติถดถอยเชิ งพหุของตัวแปรด้านระดับ
การยอมรับเทคโนโลยีกบั ทัศนคติ ต่อนาฬิ กาอัจฉริ ยะ

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านทัศนคติต่อนาฬิกา
อัจฉริยะมีความสาคัญในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.24 ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 0.836) โดยพบว่ามีปัจจัยย่อยด้านทัศนคติทว่ี ่าแตกต่างจาก
นาฬิกาทัวไปอยู
่
่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.45 รองลงมาปั จจัยย่อยด้าน
ทัศนคติทว่ี ่าสร้างสรรค์ มีค่าเฉลีย่ 3.34 ลาดับทีส่ ามคือ ปั จจัยย่อยด้าน
ทัศนคติทว่ี ่าใช้ทากิจวัตรเป็ นความคิดทีด่ ี มีค่าเฉลีย่ 3.20
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จากตารางที7่ เมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญพบว่าค่า Sig =
0.000 (P<0.01) จึง ปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐ านH1
แสดงว่าการรับรู้ประโยชน์ ในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะ(PU)และการ
รับรูค้ วามง่ายในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะ (PE) มีอทิ ธิพลต่อทัศนคติ
ต่ อ นาฬิกาอัจฉริย ะอย่ างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่ า
AdjustedR2 = 0.447สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
ทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะ = 1.244+0.395 (PU)+ 0.252 (PE)
สมมติฐานที่ 2
H0: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติต่อนาฬิกา
อัจฉริยะ
H1: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อนาฬิกา
อัจฉริยะ

จากตารางที9่ เมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญพบว่าค่า Sig =
0.000 (P<0.01) แสดงว่านาฬิกาอัจฉริยะเป็ นผลิตภัณฑ์ทบ่ี ่งบอกความ
เป็ น ตัว ตนการใช้ง านนาฬิก าอัจ ฉริย ะเพื่อ ท ากิจ วัต รประจ าวัน เป็ น
ความคิดที่ดแี ละชอบลักษณะการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะมีอิทธิพลต่ อ
ความตัง้ ใจในการใช้นาฬิกาอัจฉริยะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ
0.01 โดยมีค่าAdjusted R2= 0.540 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้
ดังนี้
ความตัง้ ใจในการใช้นาฬิกาอัจฉริยะ = 0.481+0.116 (บ่ง
บอกความเป็ นตัวตน)+0.191 (ใช้ทากิจวัตรประจาวันเป็ นความคิดทีด่ ี)
+0.384 (ชอบลักษณะการใช้งาน)

ตารางที่ 8การวิ เคราะห์สถิ ติถดถอยเชิ งพหุของตัวแปรด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดกับทัศนคติ ต่อนาฬิ กาอัจฉริ ยะ

ข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั
จากข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการยอมรับ
เทคโนโลยีและส่วนประสมทางการตลาดกับทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะ
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรใช้กลยุ ทธ์ในการสร้างการยอมรับ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้างทัศนคติต่อ
นาฬิกาอัจฉริยะของผูบ้ ริโภคให้เกิดทัศนคติทด่ี สี งู สุด
อีกทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะกับ
ความตัง้ ใจในการใช้นาฬิกาอัจฉริยะแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการควร
ใช้กลยุทธ์ในการสร้างทัศนคติทด่ี ตี ่อนาฬิกาอัจฉริยะเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิด
ความตัง้ ใจในการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะสูงสุดอันจะนาไปสู่การซื้อและ
นาไปใช้ประโยชน์ ของผู้บริโภคต่อไปโดยมีขอ้ เสนอแนะในแต่ละด้าน
ดังนี้
1.ด้า นการรับ รู้ป ระโยชน์ ใ นการใช้งานการสร้า งการรับ รู้
ประโยชน์ในการใช้งานเจ้าของผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะควรพิจารณา
ถึงประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลการลดขัน้ ตอนในการ
ทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อ่นื ๆโดยใช้การสังการผ่
่
านนาฬิกา
อัจฉริยะเพือ่ ให้ความต้องการของผูบ้ ริโภคในการเข้าสู่โลกออกไลน์ง่าย
และสามารถตอบสนองการใช้งานทีส่ ะดวกรวดเร็ว
2.ด้านการรับ รู้ค วามง่ายในการใช้งานเจ้าของผลิต ภัณ ฑ์
นาฬิกาอัจฉริยะควรพิจารณาถึงระบบการทางานที่ง่ายแอพพลิ เคชัน่
ต่างๆของนาฬิกาอัจฉริยะทีไ่ ม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนเกินไป
3. ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ผ ลิต ภัณ ฑ์เ ป็ นสิ่ง ที่ผู้บ ริโ ภคให้ค วาม
คาดหวังที่จะได้พบกับการออกแบบทีด่ งึ ดูดใจความทันสมัยฟั งก์ชนใน
ั่
การใช้งานที่ง่า ยและไม่ซ ับ ซ้อ นและเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่มี ปี ระโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริโภคอย่างชัดเจน

จากตารางที8่ เมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญพบว่าค่า Sig =
0.000 (P<0.01) จึง ปฏิเสธสมมติฐานH0 และยอมรับสมมติฐ านH1
แสดงว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม
การตลาดมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าAdjusted R2 = 0.406 สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดงั นี้
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)
สมมติฐานที่ 3
H0: ทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะไม่มอี ิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการใช้
นาฬิกาอัจฉริยะ
H1: ทัศนคติต่อนาฬิกาอัจฉริยะมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจในการใช้นาฬิกา
อัจฉริยะ
ตารางที่ 9การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ ถดถอยเชิ งพหุ ข องตัว แปรด้ า น
ทัศ นคติ ต่ อ นาฬิ กาอัจ ฉริ ย ะกับ ความตัง้ ใจในการใช้ น าฬิ กา
อัจฉริ ยะ
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4. ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยควรพิจ ารณาถึ ง ความ
น่าเชือ่ ถือของร้านค้าและช่องทางการซื้อทีส่ ะดวกต่อผูบ้ ริโภคทีส่ ามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้งา่ ย
5. ด้านการส่งเสริมการตลาดควรมีการส่งเสริมการขายเช่น
ลดราคามีข องแถมและควรมีก ารสื่อ สารไปยัง ผู้ บ ริโ ภคเกี่ย วกับ
ประโยชน์และคุณสมบัตติ ่างๆของผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะเพื่อสร้าง
การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค
6. ด้านทัศ นคติต่ อนาฬิกาอัจฉริย ะเจ้าของผลิต ภัณฑ์ค วร
สร้า งทัศ นคติแกผู้บ ริโ ภคให้มตี ่ อ นาฬิก าอัจฉริย ะในลักษณะรู้ส ึกว่ า
นาฬิกาอัจฉริย ะบ่งบอกความเป็ น ตัว ตนของผู้บริโ ภคการใช้น าฬิกา
อัจฉริยะในการทากิจ วัตรประจาวันเป็ นความคิดที่ดแี ละสร้างทัศนคติ
ผูบ้ ริโภคให้รสู้ กึ ชอบลักษณะการใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะ

[8]
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปั จจัยการส่งเสริมการตลาดกับการ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริม ณฑล มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ (1) ศึก ษาระดับความสาคัญ ของปั จจัย การ
ส่งเสริมการตลาดแต่ละรูปแบบในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเล
(2)ศึกษาเปรียบเทียบระดับความสาคัญของปั จจัยการส่งเสริมการตลาดแบบ
ออนไลน์ และแบบออฟไลน์ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลใน
การวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ร่วมกับการใช้สถิติเชิงอนุ มาน
ได้แก่ Independent t test และ one-way ANOVA
การวิจยั นี้มขี อ้ ค้นพบทีส่ าคัญได้แก่ 1) ระดับความสาคัญของปั จจัยการ
ส่ ง เสริม การตลาดในการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริก ารร้ า นอาหารทะเลโดย
เรียงล าดับ จากมากไปน้ อย ได้แ ก่ พนักงานขาย (ค่า เฉลี่ย = 3.90), การ
โฆษณา(ค่าเฉลี่ย = 2.94)การส่งเสริมการขาย (ค่าเฉลี่ย= 2.55), การตลาด
ทางตรง (ค่าเฉลี่ย = 1.98)และการประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย= 1.61)2) ปั จจัย
การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์มคี วามสาคัญในการเลือกใช้บริการอาหาร
ทะเลส าหรับ ผู้ท่ีม ีอ ายุ ไ ม่ เ กิน 50 ปี 3)ปั จ จัย การส่ ง เสริม การตลาดแบบ
ออฟไลน์มคี วามสาคัญในการเลือกใช้บริการอาหารทะเลสาหรับผูท้ ม่ี อี ายุ 2029 ปี , 30-39 ปี และ 40-49 ปี
ค าส าคัญ : ปั จ จัย การส่ ง เสริม การตลาด, การตัด สิน ใจเลื อ กใช้บ ริก าร,
ร้านอาหารทะเล

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) บทนา
ปั จจุบนั ธุรกิจร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เป็ นธุรกิจที่น่าสนใจต่อนักลงทุนเพราะอาหารเป็ นสิง่ จาเป็ นพื้นฐานใน
การดารงชีวติ ของมนุ ษย์ ซึ่งในปั จจุบนั คนเมือง หรือผู้อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโ ภคเรื่อ งความ
สะดวกสบายและประหยัด เวลาในการประกอบอาหาร ในการ
รับประทานอาหารนอกบ้าน “อาหารทะเล” นับว่าเป็ นทางเลือกทีน่ ิยม
อันดับต้น ๆ ของคนไทยมาเป็ นระยะเวลายาวนาน เนื่องจาก อาหาร
ทะเลนัน้ มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบกับรสชาติความสดของวัตถุดบิ
ที่มคี วามเฉพาะตัว เป็ น เอกลัก ษณ์ ผสานกับน้ าจิ้ม ซีฟ้ ู ดส์ข องไทยมี
ความจัดจ้านครบรส จึงเป็ นทีน่ ิยมของคนไทยทุกเพศทุกวัย จากปั จจัย
ข้างต้นส่ งผลทาให้มผี ู้ล งทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารทะเลซีฟ้ ูดเป็ น
จานวนมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้
ในลักษณะของร้านอาหารทีจ่ าหน่ ายในห้างสรรพสินค้าภัตตาคาร และ
ร้านอาหารขนาดเล็กทีจ่ าหน่ายอาหารทีถ่ ูกกว่าร้านอาหารประเภทอื่น
จากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทีผ่ บู้ ริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลยังคงเน้ น การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ย งั คงนิย มรับประทาน
อาหารนอกบ้านและท่องเที่ยวผ่อนคลายในวันหยุดอยู่นัน้ ร้านอาหาร
ขนาดกลางและเล็กจึงกลายเป็ นทางเลือกอันดับต้นๆของผู้บริโภคใน
การเข้าใช้บริการธุรกิจร้านอาหารนับว่ายังเป็ นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เนื่องจากมีผปู้ ระกอบการรายใหม่
ทยอยเข้ามาในตลาดโดยเฉพาะร้านอาหารรายย่อย อันเป็ นผลมาจาก
การลงทุน ไม่สูงมากนักและระยะเวลาในการคืน ทุน ค่ อ นข้างสัน้ สิ่งที่
สาคัญทีส่ ุดคือการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหารของผูป้ ระกอบการให้
สอดคล้อ งกับพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคทัง้ ในด้านความสนใจในเรื่อ ง

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 =
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2) ทฤษฎี และผลงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือ
ทางการตลาดทีส่ าคัญ ทีจ่ ะช่วยให้สามารถเข้าใจการนาเสนอสินค้าหรือ
บริการว่ าทาอย่ า งไรเพื่อ จะประสบผลส าเร็จในการตอบโจทย์ลูกค้า
เป้ าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิง่ ทุกอย่างทีก่ จิ การ
ใช้เพื่อให้มอี ิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่ วน
ประสมการตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่มดังทีร่ จู้ กั คือ “4 Ps” ได้แก่
ผลิต ภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)(Martin, 2014) ในส่วนของ การส่งเสริม
การตลาด หรือ P ตัว ที่ 4 คือ Promotion ในองค์ป ระกอบของ
Promotion ในยุคแรก พนักงานขายจัดว่าเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญมาก
ต่อมาเมือ่ การสือ่ สารพัฒนาขึน้ ทาให้เครือข่ายของการสื่อสารครอบคลุม
พืน้ ทีไ่ ด้กว้างขาง ความสาคัญเริม่ ไปอยู่ทก่ี ารใช้ “สือ่ โฆษณา” เช่น ทีว ี
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้น จนในยุคหนึ่งแข่งขันกันสร้าง
หนังโฆษณาราคาแพง ๆ ออกอากาศด้วยเวลานาน (ยุคหนึ่งนิยมทา
หนังโฆษณา 3 นาที) ด้วยความถีส่ ูง โดยไม่ได้พจิ ารณา “ประสิทธิผล”
ของวิธกี ารเหล่านี้ ต่อมานักการตลาดเริม่ วิเคราะห์ ความคุ้มค่าของ
การใช้ส่อื เพราะพฤติกรรมของผู้บริโ ภคเริ่มเปลี่ยนไปทาให้การใช้
วิธกี ารเดิมและสื่อเดิมอาจไม่ได้ผล คนดูโทรทัศน์ ถอื รีโมตคอนโทรล
เตรียมเปลี่ยนช่อง คนอ่านหนังสือพิมพ์เลือกอ่านบางหน้า เช่น นว
นิยาย หน้าบันเทิง หรือ คอลัมน์สงั คม พฤติกรรมเหล่านี้ทาให้โฆษณา
ในแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้ นักการตลาดจึงเริม่ พัฒนา
สื่อ สารการตลาดในรู ปแบบและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อ ให้ส ามารถสร้าง
ความรูจ้ กั ในตรายีห่ อ้ (Brand Awareness) และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในตรายี่ห้อ (Brand Knowledge) ได้ ในยุค นี้จงึ เป็ นยุคของ
“Communication” นั ก การตลาดต้ อ งนึ ก ถึง “จุ ด ติด ต่ อ ”(Contact
Point) ใหม่ ๆ เพื่อ ให้ส ามารถสื่อ สารกับ ลู ก ค้า ได้ จะเห็น ได้ว่ า
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งตัวของใช้เบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ อีก
มากมาย ล้วนใช้เป็ นจุดติดต่อในการสื่อสารเรื่องราวเกีย่ วกับสินค้าได้
ทัง้ สิน้ (กิตติ สิรพิ ลั ลภ, 2543)
ในปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่อรูปแบบใหม่ท่มี อี ิทธิพ ลสูง
มากในชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในยุ คที่ปัจจุบนั ที่มอี ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทต่ี อบสนองรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ทงั ้ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แทบเล็ต และโทรศัพท์มอื ถือ “สือ่ สังคมออนไลน์” มีความหมาย
โดยรวมคือ กลุ่ มของแอพพลิเคชันบนอิ
่
น เทอร์เน็ ต ที่ส ร้างบนระบบ
ความคิดอันเป็ นรากฐานของสังคมและทางเทคโนโลยีผ่านการใช้บริการ
web-based และเทคโนโลยีโทรศัพท์มอื ถือในการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การสือ่ สารไปสู่การปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกันมากขึน้ ด้วยแนวความคิดของ
Web 2.0 ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้คนแลกเปลีย่ นเนื้อหาทีส่ ร้างขึน้ จากผูใ้ ช้งาน
และเป็ น สื่อ สัง คมออนไลน์ ท่ีผู้ใ ช้อิน เทอร์เ น็ ต สามารถแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ซ่งึ กันและกัน โดยใช้ส่อื ต่ าง ๆ เป็ นตัว แทน และมีการ
ตอบสนองทางสังคมได้ในหลายทิศทาง (Kaplan &Haenlein, 2010)
งานวิจยั ทีน่ ่าสนใจเหมาะแก่การศึกษาประกอบทฤษฎี คือ วศศิมา
อุดมศิลป์ (2554) ศึกษาเรือ่ ง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้ผทู้ รง
อิท ธิพ ลออนไลน์ ใ นธุ ร กิจ ร้า นอาหาร โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้ท่ีใ ช้

สุ ข ภาพบรรยากาศที่ผ่ อ นคลายและการประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยท าให้
ผูป้ ระกอบการทัง้ รายเก่าและรายใหม่ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อช่วงชิง
ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากทีส่ ุด (Positioning magazine Online,
2004)
ในภาพรวมของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารทั ว่ ไปจะมี มู ล ค่ า ตลาด
ประมาณ 267,000- 275,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 2.95.9 จากในปี 2557 ส่งผลให้ในปี 2558 นี้ ธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุม
ถึงร้านอาหารในห้างสรรพสิน ค้าและร้านอาหารทัวไป
่ น่ าจะมีมูล ค่ า
ตลาดประมาณ 375,000 - 385,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ
4.0 – 6.8 จากในปี 2557 (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2557) สาหรับภาพรวม
ของธุรกิจอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังไม่มผี ล
ส ารว จที่ เ ป็ นตั ว เลขแน่ ชั ด แต่ ส ามารถ สั ง เกตได้ จ าก การ มี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ สร้างสรรค์ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภคมากมาย ไม่
ว่าจะเป็ น ร้านอาหารทะเลประเภทบุฟ เฟต์ -ปิ้ งย่าง, ร้านอาหารทะเล
ประเภททะเลเผาจัดเป็ น ชุด , ร้า นอาหารทะเลเผาตามน้ า หนัก และ
ประเภทเดลิเวอรี่ จัดส่ งถึงบ้าน ที่มกี ารตอบรับจากผู้บริโ ภคได้เป็ น
อย่ า งดี จึง นับ ว่ า ธุ ร กิจ อาหารยัง สามารถเติบ โตได้ดีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจร้า นอาหารราย
ใหม่ ในกรุงเทพมหานคร เพิม่ จานวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขัน
ระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพมหานครเป็ นไปอย่าง
รุนแรง (ผู้จดั การออนไลน์ , 2557) ในระยะเริม่ แรกในประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารจาเป็ นต้องเพิม่ ฐานลูกค้า และมักจะประสบปั ญหาในเรื่อง
ของร้ า นอาห ารยั ง ไ ม่ เ ป็ น ที่ รู้ จ ั ก และเป็ นที่ นิ ย มแก่ ผู้ บ ริ โ ภค
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้ าใหม่ จึงจาเป็ นที่จะต้องเลือกการ
นาเสนอรูปแบบในการจัดการส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็ นการสร้างหรือ
หาลู ก ค้ า ใหม่ โดยอาศัย การสื่อ สารทางการตลาด เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ ทาให้เป็ นทีร่ จู้ กั ต่อผูบ้ ริโภค
ดังนัน้ ผู้ท าการวิจ ัย จึงสนใจที่จะศึก ษาเปรีย บเทีย บปั จจัย การ
ส่ ง เสริม การตลาดกับ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารร้า นอาหารทะเลของ
ผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล เพื่อ เป็ น ข้อ มูล การ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสือ่ ประชาสัมพันธ์ และวางแผนจัดการ
การส่ ง เสริม การขาย เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ก าร
ประกอบธุรกิจร้านอาหารทะเลได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคและการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม และระดับความสาคัญของปั จจัยการส่งเสริม
การตลาดแต่ ล ะรู ป แบบในการตัด สิน ใจเลือ กร้า นอาหารทะเลของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อ ศึกษาเปรีย บเทีย บประชากรศาสตร์กบั ปั จ จัย การส่ ง เสริม
การตลาดที่เ กี่ย วข้อ งกับการเลือ กใช้บริการร้า นอาหารทะเลในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อ ศึกษาเปรีย บเทีย บพฤติกรรมการซื้อ กับปั จจัยการส่ งเสริม
การตลาดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานคร
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อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูล และติดตามผูท้ รงอิทธิพลออนไลน์ในธุรกิจ
ร้านอาหาร ผลการวิจ ัย พบว่า 1. ภาพรวมของกลยุ ทธ์การสื่อ สาร
การตลาดของผู้ ท รงอิ ท ธิพ ลออนไลน์ ท่ีม ีค นติ ด ตามจ านวนมาก
ประกอบด้ว ย การให้ค วามส าคัญกับการนาเสนอข้อ เท็จจริง การใช้
ภาษาทีเ่ ป็ นกันเอง การพูดคุยโต้ตอบกับกลุ่มผู้ตดิ ตามอย่างสม่าเสมอ
และการโพสต์ขอ้ ความอย่ างต่อ เนื่อง การโพสต์ ร้านอาหารที่มาจาก
สไตล์ความชอบส่วนบุคคลทีต่ รงกับความสนใจของคนส่วนใหญ่ และมี
การนาเสนอความคิดเห็นอย่างเป็ นกลาง2. ทัศนคติท่มี ตี ่อคุณสมบัติ
ของผูท้ รงอิทธิพลออนไลน์ทค่ี นชืน่ ชอบและติดตาม และทัศนคติทม่ี ตี ่อ
ข้อมูลรีววิ ร้านอาหาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมในการทา
ตามทีบ่ ล็อกเกอร์นาเสนอ

3.4)การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยมีวธิ กี าร
ดังต่อไปนี้
3.4.1)การตรวจสอบความตรง (Validity)
ผู้ว ิจยั ได้น าแบบสอบถามที่ผู้ว ิจยั สร้า งขึ้น เสนอต่ อ ผู้เชี่ย วชาญ
ทัง้ หมด 3 ท่าน เพือ่ ทาการตรวจสอบความชัดเจนของของการใช้ภาษา
และทาการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถาม
ในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ห รือไม่ โดยใช้
แบบประเมินความสอดคล้อง (IC or IOC: Index of term – objective
congruence) เพือ่ หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็น
หลักของเนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2543)
จากนัน้ จึงนาคะแนนที่ได้จากข้อคาถามในแต่ละข้อมาคานวณค่า
IOC ข้อคาถามแต่ละข้อจะต้องมีค่า IOCเท่ากับหรือมากกว่า 0.60จึงจะ
ถือว่าคาถามนัน้ ใช้ได้ หากข้อคาถามใดทีไ่ ด้ค่าต่ ากว่า 0.60ข้อคาถาม
นัน้ จะถูกตัดออกหรือนาไปปรับปรุงแก้ไขใหม่จนกว่าจะใช้ได้ (สมนึก
ภัททิยธนี, 2546) ซึง่ แบบสอบถามของงานวิจยั นี้มดี ชั นีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาเท่ากับ 1.00และไม่ขอ้ คาถามใดทีม่ คี ะแนน
น้อยความสอดคล้องน้อยกว่า 0.60
3.4.2)การตรวจสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability)
ผู้ ว ิ จ ัย ได้ ต รวจสอบความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และทดสอบ
ความเชื่ อ มั น่ ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ อ์ ั ล ฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (Cronbach, 1990) เมือ่
คานวนค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบัคต้องมีค่า 0.80 ขึน้ ไปจึงถือว่า
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (ธานินท์ ศิลป์ จารุ, 2552) ผลการหา
คุ ณ ภาพแบบสอบถามพบว่ า แบบสอบถามมีค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟา
ของครอนบัคเท่ากับ 0.944 ซึ่งมากกว่า 0.80 จึงถือว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชือ่ ถือสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

3) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผู้ ว ิ จ ั ย ไ ด้ ด า เ นิ น กา ร วิ จ ั ย วิ จ ั ย เ ชิ ง ป ร ะ ม าณ โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลทีไ่ ด้
ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปตามวัตถุ ประสงค์ข องงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธกี ารดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1)ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ก าหนดประชากรเป็ น ผู้บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีม่ ศี กั ยภาพ
ทางการตลาดสูง และมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ช้บริการร้านอาหาร
โดยสามารถกาหนดขนาดของตัวอย่างโดยการใช้สตู รคานวณของ
Cochran (1977, p. 78)

3.5)สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสถิติ และวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
3.5.1) เกณฑ์ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีจ่ ะนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล จะต้องมีคาตอบครบทุกข้อ โดยกาหนดให้ผทู้ าหน้าที่
เก็บ แบบสอบถามเป็ น ผู้ต รวจความสมบูร ณ์ ข องแบบสอบถามก่ อ น
สิน้ สุดการเก็บแบบสอบถามทุกราย
3.5.2) สถิตทิ ใี ่ ช้และเกณฑ์การแปลผล
ผู้ว ิจยั เลือกใช้ส ถิติเชิงพรรณนา เพื่อ อธิบายลักษณะของข้อ มูล
ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบาย
ข้อ มูล เบื้อ งต้ น ของข้อ มูล อัน ได้แ ก่ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมในการใช้บริการ และปั จจัยการส่งเสริมการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้แบ่งได้แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตร
ภาคชัน้ (วิเชียร เกตุสงิ ห์, 2538)ได้ดงั นี้ในกรณีท่ีคาถามมี 5 ระดับ
ตัวเลือก จะใช้ค่าสูงสุด (5 คะแนน) ลบด้วยค่าต่าสุด(1 คะแนน) แล้ว
หารด้วยจานวนช่วงหรือระดับที่ต้องการแปลผล (5 ช่วง) แต่ละช่วงมี
การแปลผลมีคะแนนเท่ากับ 1.8 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้

3.2)เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งเป็ น 2 รูปแบบคือ 1. ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามด้วยการส่งข้อความส่ว นตัว ไปยัง Facebook ของผู้ท่ี
อาศัยอยู่ใน เขตกรุงเทพและปริมณฑล เพือ่ ขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม2. ใช้การแจกแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล รวมถึงเทคนิค
การแนะนาต่อกันไปยังเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีไ่ ด้กาหนด
จนได้ครบจานวนทีก่ าหนด
3.3)วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability sampling) และเลือ กหน่ ว ยตัว อย่ างแบบตามสะดวก
(Convenience sampling) ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และรายละเอียดเกีย่ วกับแบบสอบถาม เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้ม ี
ความเข้าใจก่อนทาแบบสอบถาม
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ค่าเฉลีย่

4.21-5.00 หมายถึงระดับมากทีส่ ุด
3.41-4.20 หมายถึงระดับมาก
2.61-3.40 หมายถึงระดับปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึงระดับน้อย
1.00-1.80 หมายถึงระดับน้อยทีส่ ุด
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลแยกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน เพือ่
ประเมินค่าพารามิเตอร์คอื Independent sample t test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA: Analysis of
variance)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับความสาคัญ
ของการส่ ง เสริม การตลาด และการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมการซื้อ กับความส าคัญของการส่ งเสริม การตลาด ผู้ว ิจ ัย
เลือกใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
way ANOVA: Analysis of variance)

การส่งเสริมการตลาด
ด้านการประชาสัมพันธ์
การร่วมเป็ นสปอนเซอร์/อีเวนท์
การจัดแสดงในนิทรรศการ
การบริจาคการกุศล
ด้านการส่งเสริมการขาย
การให้ส่วนลด
การมีของขวัญพิเศษ
การเป็ นสมาชิก
การร่วมสนุกเล่นเกมส์ชงิ รางวัล
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย
พนักงานมีการแนะนาเมนูอาหาร
พนักงานมีความสุภาพและเป็ นมิตร
พนักงานบริการได้รวดเร็ว
ด้านการตลาดทางตรง
การส่ง จดหมาย/อีเมล์
การส่ง SMS
การเชิญทางโทรศัพท์
ด้านการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
เว็บไซต์ Pantip
Facebook
Line
Instragram

4) บทสรุป
ตารางที่ 1: ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้านประชากรศาสตร์
ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
ประชากรศาสตร์

จานวน(คน)

ร้อยละ

เพศ
ชาย

127

38.3

หญิง
อายุ
อายุน้อยกว่า 20 ปี
อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปี ขึน้ ไป

191

57.5

25
96
138
56
17

7.5
28.9
41.6
16.9
5.1

55
135
99
25
18

16.6
40.7
29.8
7.5
5.4

4.1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
4.1.1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
ทะเลในกรุงเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่าง 332 คนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่
หรือจานวนการเข้าใช้บริการร้านอาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร 1-3
ครัง้ ต่อปี เป็ นจานวนทีม่ ากทีส่ ุดร้อยละ 41.0 โดยเวลาทีเ่ ข้าใช้บริการ
ส่วนใหญ่ คือช่วง 18.01-22.00 น. ร้อยละ 72.6 โดยมีค่าใช้จ่ายต่อมื้อ
ต่ อ คนโดยเฉลี่ย อยู่ ท่ี 301-500 บาท เป็ นจ านวนร้อ ยละ 37.3
นอกจากนี้ ร้อยละ 50.6 มีผรู้ บั ประทานอาหารทะเลร่วมกัน หรือผูร้ ่วม
โต๊ะจานวน 3-4 คน
4.1.2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยเชิญชวนทีม่ คี วามสาคัญในการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่าง 332 คนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัย
เชิญชวนทีมคี วามสาคัญในการเลือกใช้บริการร้านอาหารทะเลมากทีส่ ุด
ร้อยละ 37.0 ได้แก่ ปั จจัยด้านสถานทีใ่ กล้บา้ น/ทีท่ างาน รองลงมาร้อย
ละ 16.3 ได้แก่ปัจจัยด้านบรรยากาศและการตกแต่งร้าน และ อันดับที่
สาม ร้อยละ 15.7 ได้แก่ ปั จจัยการจัดโปรโมชัน่

ตารางที่ 2:ระดับความสาคัญของการส่งเสริมการตลาดต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การส่งเสริมการตลาด
ด้านการโฆษณา
รายการโทรทัศน์
รายการวิทยุ
สื่อสิง่ พิมพ์
แผ่นป้ ายโฆษณา

2.94
2.73
2.31
3.23
3.47

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

0.90
0.95
0.92
0.99
1.19
1.43
1.49
1.22
1.35
1.09
1.18
1.11
1.17
0.95
1.23
1.00
0.92
1.35
1.43
1.49
1.42
1.49

ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001 บาทขึน้ ไป

1.62
1.61
1.59
1.64
2.55
3.10
2.75
2.03
2.31
3.90
3.72
3.97
4.00
1.99
2.37
1.88
1.71
2.63
2.49
3.00
2.64
2.57

ระดับ
น้อยทีส่ ุด
น้อยทีส่ ุด
น้อยทีส่ ุด
น้อยทีส่ ุด
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยทีส่ ุด
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

0.99
1.20
1.04
1.22
1.23
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กว่า 20 ปี , ช่วงอายุ 20-29ปี , 30-39ปี และ 40-49 ปี ให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ ไม่ต่างกัน แต่ 50 ปี ขน้ึ ไปเท่านัน้ ที่
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ น้อยกว่า ทัง้ 4
ช่วงอายุ หมายความว่าการส่งเสริมกาตลาดแบบออนไลน์ไม่เหมาะกับ
กลุ่มคนทีม่ อี ายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
4.2.3) สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริม
การตลาดเปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุ
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออฟไลน์ เปรียบเทียบระหว่างรายได้ พบว่า แต่ละช่วง
รายได้ให้ความสาคัญของการส่งเสริมกาตลาดแบบออฟไลน์แตกต่างกัน
ออกไป โดย กลุ่มทีม่ รี ายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท ให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ ไม่ต่างกับช่วงรายได้อ่นื โดยจะมี
กลุ่มที่มรี ายได้ 20,001-30,000 บาท ให้ค วามสาคัญกับการส่งเสริม
การตลาดแบบออฟไลน์มากกว่า กลุ่มทีม่ รี ายได้ 10,001-20,000 บาท
และ กลุ่ ม ที่มรี ายได้ 30,001-40,000 บาท ให้ค วามส าคัญกับ การ
ส่ ง เสริม การตลาดแบบออฟไลน์ ม ากกว่ า กลุ่ ม ที่ม ีร ายได้ม ากกว่ า
40,001 ขึน้ ไป
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออนไลน์เปรียบเทียบระหว่างรายได้ พบว่า แต่ละช่วง
รายได้ให้ความสาคัญของการส่งเสริมกาตลาดแบบออนไลน์แตกต่างกัน
ออกไป โดย กลุ่มทีม่ รี ายได้ 30,001-40,000 บาท ให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ มากกว่า กลุ่มที่มรี ายได้ 10,00120,000 บาท และ 40,001 บาทขึน้ ไป โดยที่ กลุ่มทีม่ รี ายได้ 10,00120,000 บาท, 20,001-30,000 บาทและ 40,001 บาทขึ้น ไป ให้
ความสาคัญกับการตลาดแบบออนไลน์ไม่ต่างกัน

4.1.3) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทีจ่ ะทาให้กลับมาใช้ซ้ าบริการ
ร้านอาหารทะเลในกรุงเทพมหานคร
ปั จจัย ที่จะทาให้กลับมาใช้บริการร้านอาหารทะเลซ้ า มากที่สุ ด
ร้อยละ 35.2 ได้แก่ ปั จจัยด้านรสชาติอาหาร รองลงมาร้อยละ 31.0
ได้แก่ ปั จจัยด้านราคาทีเ่ หมาะสม และอันดับทีส่ าม ร้อยละ 13.0 ได้แก่
ปั จจัยด้านการจัดโปรโมชัน่ นอกจากนี้ มีผทู้ เ่ี คยใช้บริการจานวน ร้อย
ละ 82.2 เคยแนะนาร้านให้แก่เพือ่ น หรือแก่คนรูจ้ กั
4.2)สรุปผลการวิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จจัย ส่ วนบุค คลและ
ระดับความสาคัญของการส่งเสริมการตลาด
4.2.1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบระดับความสาคัญ
ของการส่งเสริมการตลาดแยกตามเพศ
จากผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ
ความสาคัญของการส่งเสริมการตลาดแยกตามเพศ พบว่า เพศชายและ
เพศหญิงให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา, ด้าน
การประชาสัมพัน ธ์ , ด้านการส่ งเสริม การขาย, ด้านการขายโดยใช้
พนั ก งาน และด้ า นการใช้ส่ือ สัง คมออนไลน์ ไ ม่ ต่ า งกัน แต่ จ ะให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้านการตลาดทางตรงแตกต่างกัน
โดยเพศหญิงให้ความส าคัญกับการส่ งเสริมการตลาดด้านการตลาด
ทางตรง มากกว่าเพศชาย
4.2.2) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบระดับความสาคัญ
ของการส่งเสริมการตลาดแยกตามระดับรายได้
จากผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ
ความส าคัญของการส่งเสริมการตลาดแยกตามระดับรายได้กลุ่ มที่ม ี
รายได้ 20,000 บาทขึน้ ไปและกลุ่มทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 20,000 บาท ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านการขายโดยใช้พ นักงานขาย และด้ านการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน โดยกลุ่มทีม่ รี ายได้ 20,000 บาทขึน้ ไป ให้ค่าเฉลีย่
ระดับความสาคัญของการส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณาด้านการ
โฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการขายโดยใช้พ นักงานขาย
และด้านการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มทีม่ รี ายได้ไม่เกิน 20,000
บาทกลุ่ มที่มรี ายได้ไม่เกิน 20,000 บาทและกลุ่มที่มรี ายได้ 20,000
บาทขึน้ ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์
และด้านการตลาดทางตรง ไม่แตกต่างกัน
4.2.3) สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริม
การตลาดเปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุ
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออฟไลน์ เปรียบเทียบระหว่างอายุพบว่า ช่วงอายุน้อย
กว่า 20 ปี ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ เท่ากับ
ช่วงอายุ 50 ปี ขน้ึ ไป แต่ ช่วงอายุ 20 ปี และ 50 ปี ขน้ึ ให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ น้อยกว่า ช่วงอายุ 20-29ปี , 30-39
ปี และ 40-49 ปี ซึ่งทัง้ 3 ช่วงอายุให้ความสาคัญของการส่งเสริม
การตลาดแบบออฟไลน์เท่ากัน หมายความว่า กลุ่มคนอายุน้อยกว่า 20
ปี และ 50 ปี ขน้ึ ไป สนใจการส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ น้อยกว่า
กลุ่มอื่น
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งขอ งการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออนไลน์ เปรียบเทียบระหว่างอายุพบว่า ช่วงอายุน้อย

4.3)ผลการวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมและระดับ
ความสาคัญของการส่งเสริมการตลาด
4.3.1) สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริม
การตลาดเปรียบเทียบระหว่างความถีใ่ นการใช้บริการ
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออฟไลน์ เปรียบเทีย บระหว่างความถี่ในการใช้บริการ
พบว่า ไม่พ บความแตกต่ างของการให้ค วามส าคัญกับการส่ งเสริม
การตลาดแบบออฟไลน์ ระหว่าง ผู้ท่ใี ช้บ ริการร้านอาหารทะเลเป็ น
ประจา และ ผูท้ ใ่ี ช้ไม่เป็ นเป็ นประจา
สรุ ปผลการวิเ คราะห์ค วามแตกต่ างของการส่ ง เสริม การตลาดแบบ
ออนไลน์ เปรียบเทียบระหว่างความถี่ในการใช้บริการ พบว่า ไม่พ บ
ความแตกต่ างของการให้ค วามส าคัญกับการส่ งเสริมการตลาดแบบ
ออนไลน์ ระหว่าง ผูท้ ใ่ี ช้บริการร้านอาหารทะเลเป็ นประจา และ ผูท้ ใ่ี ช้
ไม่เป็ นเป็ นประจา
4.3.2) สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริม
การตลาดเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมือ้ ต่อคน
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออฟไลน์เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมือ้
ต่ อ คนใน พบว่า พบความแตกต่ า งของการให้ค วามส าคัญ กับ การ
ส่งเสริมการตลาดแบบออฟไลน์ ระหว่าง ผู้ท่มี คี ่าใช้จ่ายต่อมื้อต่อคน
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ตัง้ แต่ 301 บาทขึ้น ไปให้ค วามสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดแบบ
ออฟไลน์มากกว่า ผูท้ ม่ี คี ่าใช้จ่าย ไม่เกิน 300 บาท
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของการส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบออนไลน์เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อมือ้
ต่อคนใน พบว่า ไม่พบความแตกต่างของการให้ความสาคัญกับการ
ส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ ระหว่าง ผู้ท่มี คี ่ าใช้จ่าย ไม่เกิน 300
บาท, 301-500 บาท และ 501 บาทขึน้ ไป

[8]

[9]

5) อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะงานวิ จยั
จากการศึกษาการส่งเสริมการตลาดสาหรับร้านอาหารทะเลในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการศึกษาพฤติกรรม และระดับ
ความส าคัญของปั จจัย การส่ งเสริมการตลาดแต่ ละรูปแบบ และนามา
ศึกษาเปรียบเทียบด้านประชากรศาสตร์กบั ปั จจัยการส่งเสริมการตลาด
รวมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบด้านพฤติกรรมการซื้อกับปั จจัยการ
ส่งเสริมการตลาดผูป้ ระกอบการควรกาหนดสัดส่วนการส่งเสริมแต่ละ
ด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ดังข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.
การใช้ ก ารส่ ง เสริม การตลาดด้า นการโฆษณา ด้า นการ
ส่ งเสริมการขาย ด้านการใช้พ นัก งานขาย และด้านการใช้ส่อื สังคม
ออนไลน์ ควรใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายทีม่ รี ายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้น
ไป
2.
ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ย งการใช้การส่งเสริมการตลาด
ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ เพราะการส่ ง เสริ ม การตลาดด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญอยู่ในระดับน้อยมาก ซึ่งการใช้
งบประมาณใน อาจเป็ นการใช้งบประมาณโดยสูญเปล่า
3.
การใช้ ก ารส่ ง เสริม การตลาดแบบออฟไลน์ เหมาะกับ
กลุ่ ม เป้ าหมายที่มอี ายุ 20-49 ปี ส่ ว นการส่ ง เสริม การตลาดแบบ
ออนไลน์ไม่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายทีม่ อี ายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
4.
ผู้ป ระกอบการควรให้ค วามส าคัญ กับ การอบรมพนักงาน
บริการ เพราะการส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ในระดับมาก โดยการอบรมควรเน้นไปที่ การแนะนา
เมนู อาหาร, การบริการอย่างสุ ภาพและเป็ น มิตร และบริการได้อย่าง
รวดเร็ว
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บทค้ดย่ป
วิ เ คราะห์ ภู ม ิ ศ าสตร์ ก ารตลาดเชิ ง ท า เลที่ ต ั ง้ (Location-based
geomarketing analysis) เป็ นพื้นฐานสาหรับทุกด้านของธุรกิจตัง้ แต่การ
ตัดสินใจว่าจะหาทาเลที่ต งั ้ ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่ง ใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพห่วงโซ่อปุ ทานหรือการสร้างแคมเปญทางการตลาดซึง่ สอดคล้อง
กับ ความต้องการของลู ก ค้า วิธีก ารเชิง ปริม าณถูก ตรวจสอบโดยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information Systems, GIS) เพื่อ
วิเคราะห์ การทาให้สามารถมองเห็น และทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ทาเล
ที่ตงั ้ ตลอดจนสนับสนุ น ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาที่ดิน เพื่อที่อยู่
อาศัย ในการศึกษานี้ โครงการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยจานวนทัง้ สิ้น 1,287 แห่งได้
ถูก รวบรวมจากรายงานอสัง หาริม ทรัพ ย์ ในตลาดอสัง หาริม ทรัพ ย์ในพื้น ที่
กรุง เทพมหานคร และใช้วิธีก ารวิเ คราะห์รูป แบบเชิง จุด (point pattern
analysis) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องเชิงทาเลทีต่ งั ้ กับการ
แข่งขันเชิง พื้นที่ ผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่น้ีส ามารถช่วยในผู้ม ีส่วนในการ
ตัดสินใจทาการตัดสินใจได้ดียิ่งขึน้ โดยการให้ขอ้ มูลเชิงลึกที่น่ าสนใจ และมี
ความเข้าใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยและการแข่งขัน เชิง
พืน้ ทีใ่ นเขตเมืองกรุงเทพมหานคร
คาสาค้ญ: วิเคราะห์ภูมศิ าสตร์การตลาด, พัฒนาทีด่ นิ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย , ระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์, พืน้ ทีเ่ มืองกรุงเทพมหานคร

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) บทกา
1.1) หล้กการและเหตุผล
ในปั จจุบนั ตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็ นการลงทุนทีน่ ่ าสนใจกว่า
สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ อันเนื่องมาจากเป็ นสินทรัพย์ทค่ี รอบครองแล้ว
ทาให้เกิดมูลค่าในตัวเองเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง ซึ่งมีจานวน
ประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่ น ส่งผลทาให้ต้องมีการพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยภายในเมืองหลวงอย่ างกรุงเทพมหานครเพื่อ มาตอบสนองต่ อ
ความต้อ งการของคน โดยที่อ ยู่อ าศั ย ในเมือ งที่เ ป็ น ที่นิ ย มในตลาด
อสังหาริมทรัพ ย์นัน้ คือ ที่อยู่อ าศัย ประเภทคอนโดมิเนีย ม เนื่อ งจาก
ตลาดคอนโดมิเนียมนัน้ มีแนวโน้มในการเติบโตเพิม่ มากขึน้ ทุกๆปี และ
ราคาคอนโดในเมือ งนัน้ ยังมีอ ัตรากรปรับขึ้น ของราคาที่สูงกว่าตลาด
รอบนอก ทาให้เกิดการแข่งขัน กันระหว่างผู้ประกอบการ จากการ
พัฒนาตลาดคอนโดมิเนียมดังกล่าวนัน้ ส่งผลทาให้มกี ารพัฒนาที่อ ยู่
อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอย่างไม่เป็ นระบบ อันเนื่องมาจากการขาด
การคานึงถึงศักยภาพของทาเลที่ตงั ้ ที่เหมาะสมในการขยายตัว ของ
ตลาดคอนโดมิเนียมให้มปี ระสิทธิภาพ
ภูมศิ าสตร์การตลาด (Geomarketing) เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะช่วย
ในการประเมินและวิเคราะห์ลกั ษณะเชิงพื้นที่ของทาเลทีต่ งั ้ ให้มคี วาม
เหมาะสม โดยใช้หลักการทางภูมศิ าสตร์เข้ามาช่วยในการวางแผนและ
การดาเนินการของกิจกรรมทางการตลาด และสามารถใช้ส่วนประสม
ทางการตลาด ในการกาหนดเป้ าหมายทางภูมศิ าสตร์ ตลอดจนไปถึง
การแสดงความสัมพัน ธ์ข องสถานที่และการตลาด โดยมีตวั แปรทาง
ภูม ิศ าสตร์เ ป็ น ตัว แสดงผล ซึ่ง เครื่อ งมือ ดัง กล่ า วจะน าไปใช้ใ นการ
พัฒนาตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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
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โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ มืองอย่างกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยงั สามารถใช้
ในการวิเ คราะห์ ล ัก ษณะการแข่ ง ขัน ของตลาดที่อ ยู่อ าศัย ประเภท
คอนโดมิเนียม
1.2) ว้ตถุรระสงค์ขปงการศึกษา
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะภูมศิ าสตร์การตลาดเชิงทาเล
ทีต่ งั ้ และการแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3) ขปบเขตการศึกษา
1.3.1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้อาศัยข้อมูลโครงการคอนโดมิเนียมตัง้ แต่คอนโด
ระดับล่างจนถึงระดับหรูพเิ ศษ [1] จานวนทัง้ หมด 1,287 โครงการ จาก
เว็บไซต์ Hipflat [2]
1.3.2) ขอบเขตด้านพื้นทีศ่ กึ ษา
กาหนดให้พ้นื ทีใ่ นกรุงเทพมหานครเป็ นพื้นทีศ่ กึ ษา เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็ นพืน้ ทีท่ ต่ี ลาดคอนโดมิเนียมมีการเติบโตอย่างมาก
และยังคงมีแนวโน้มเติบโตเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ทุกปี (รูปที่ 1)

ร่
% ทีเ่ พิม่ ขึน้

2556
4.9

2557
5.6

รูปที่ 2: ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s: Marketing Mix)

แหล่งทีม่ า : ผูว้ จิ ยั
2.2) ทาเลท่ตตง้ ง (Location)
แนวคิด ด้า นปั จ จัย ในการเลือ กท าเลที่ต ัง้ [4] พิจ ารณาจาก
ปั จจัย ด้านต่ าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านทรัพ ยากร เช่น ด้านแรงงาน, ด้าน
วัตถุดบิ ด้านเครื่องมือ และด้านที่ดนิ 2) ด้านการตลาด เช่น อยู่ใกล้
ลูก ค้า ขนาดความต้ อ งการสิน ค้า และมีศ ัก ยภาพ 3) ด้า นระบบ
ส าธา ร ณู ป โ ภค แล ะ โ คร ง ส ร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น โ ร ง พ ย า บาล ,
สถาบันการศึกษา, ขนส่งสาธารณะ และ 4) ด้านคู่แข่งขัน เช่น ขนาด
ความได้เปรียบ และทัศนคติของคู่แข่งขัน
2.3) ระบบสารสกเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูม ิศ าสตร์ [5] คือ กระบวนการท างาน
เกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูล
และสารสนเทศทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตาแหน่งในเชิงพืน้ ที่ ซึ่งรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เชิงพื้นที่ทงั ้ หลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์
ด้ว ย GIS โดยลัก ษณะของข้อ มู ล ในระบบสารสนเทศภู ม ิศ าสตร์
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.3.1) ข้อมูลเชิงพื้นที ่ (Spatial Data) เป็ นข้อมูลที่สามารถ
อ้า งอิงกับ ต าแหน่ ง ทางภูม ิศ าสตร์ทางภาคพื้น ดิน (Geo-referenced
Data) (รูปที่ 3)

2558
5.7

รูปที่ 1: การเติบโตของราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

แหล่งทีม่ า : ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ REIC
2) ทฤษฎ่ท่ตเก่ตยวข้ปง
2.1) ส่วกรระสมทางการตลาด (Marketing Mix)
จากการทบทวนวรรณกรรมของ พินณ์ศริ ิ พิรยิ ะพรกิจ [3] ส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย (ดังรูปที่ 2)
2.1.1) Product คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะเสนอให้กบั ลูกค้า
ทีม่ คี วามสนใจและมีความต้องการในงานวิจยั นี้คอื คอนโดมิเนียม
2.1.2) Price คือ การกาหนดราคาควรตัง้ ให้เ หมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้ าหมาย โดยในงานวิจยั นี้ได้แบ่งตามระดับราคา
ของคอนโดมิเนียม
2.1.3) Place คือ วิธีการน าสิน ค้า และบริก ารออกสู่ต ลาด
เป้ าหมายและไปสู่มอื ของลูกค้า โดยจะต้องพิจารณาช่องทางในการจัด
จาหน่าย
2.1.4) Promotion คือ การติดต่อสือ่ สารกันระหว่างผูข้ ายและผู้
ซื้อผ่านทางข้อมูลของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เช่น การโฆษณาผ่านทางสือ่

รูปที่ 3: แผนที่ชนั ้ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ

แหล่งทีม่ า : San Berardino County GIS Dept, 2012.
2.3.2) ข้อมูลเชิงเฉพาะ (Non-Spatial Data or Attribute Data)
เป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะของพืน้ ทีน่ นั ้
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2.4) แบบจาลปงฮ่ดปกิ ค (Hedonic Price Model: HPM)
แบบจาลองฮีดอนิค [6] เป็ นการกาหนดปริมาณอิทธิพลด้าน
โครงสร้าง ความสามารถเข้าถึง และลักษณะทางสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ล
ต่อราคาทีอ่ ยู่อาศัย โดยแบบจาลองดังกล่าวเป็ นวิธกี ารประเมินทางอ้อม
หรือ เป็ นวิธีก ารเชิง อ้ า งอิง ที่ใ ช้อ ธิบ ายราคาของสิน ค้า ในตลาดที่ม ี
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น ที่ดนิ วิธีการประเมินมูลค่าวิธกี ารนี้ค ือการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงสถิตทิ ่พี จิ ารณาสหสัมพันธ์ของราคาขายที่ดนิ กับ
ลักษณะทีด่ นิ เพื่ออธิบายมูลค่าตลาดของทีด่ นิ ตามฟั งก์ชนลั
ั ่ กษณะทาง
กายภาพของทีด่ นิ และสิง่ อานวยความสะดวก

ขายคอนโดมิเนียม โดยจะน าสมการถดถอยอย่างง่ายมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ซึง่ รูปแบบสมการมีลกั ษณะดังนี้ (สมการที่ 1)
Y = a + b1X1 + b2X2 +….+bnXn

(1)

โดย Y คือ ราคาขายเฉลีย่ , X1 คือ สนามบิน, X2 คือ ถนนสายหลัก, X3
คือ ถนนสายย่อย, X4 คือ ท่าเรือ, X5 คือ สถานีขนส่ง, X6 คือ รถไฟฟ้ า,
X7 คือ ทางด่วน, X8 คือ สวนสาธารณะ, X9 คือ สถานศึกษา, X10 คือ
ความหนาแน่ น แหล่งพาณิชยกรรม, X11 คือ ความหนาแน่ นของร้าน
สะดวกซื้อ, X12 คือ สถานีรถไฟ, X13 คือ แม่น้า และ X14 คือ คลอง

3) วิ ธ่การดาเกิ กการศึกษา
3.1) กรปบต้วแรรท่ตจะศึกษา
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณที่ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษา
ภูมศิ าสตร์การตลาดเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์ลกั ษณะทาเล
ทีต่ งั ้ การแข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียม และบูรณาการโดยใช้ HPM
เพื่อ ประเมิน ผลกระทบที่มตี ่ อ ราคาขาย โดยได้จดั เก็บ กลุ่ มตัว อย่ า ง
โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม จ านวน 1,287
โครงการในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้กาหนดตัวแปรทีจ่ ะนามาใช้ในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กบั ราคาขายคอนโดมิเนียม มีจานวนตัวแปรต้นทัง้ หมด
14 ตัว แปร และตัว แปรตาม 1 ตัว แปร ซึ่ง ก็ค ือ ราคาขายเฉลี่ย ของ
คอนโดมิเนียม ดังตารางที่ 1

3.3) เคร่ตปงม่ปท่ตใช้ใกการศึกษา
การทาแผนทีเ่ พือ่ นาไปใช้ในการสารวจพืน้ ทีท่ างด้านทาเลทีต่ งั ้
และลักษณะการเข้าถึง โดยใช้ร ะบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ด้าน
Spatial Analysis Extension โดยใช้โปรแกรม ArcView 3.3 นาเข้า
ข้อมูลจุดโครงการและฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (ดังรูปที่ 4) และใช้ขอ้ มูล
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ
การใช้แบบจ าลอง HPM มาประยุ กต์ ใช้ ในการวิเ คราะห์ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับเชิงพื้นทีก่ บั ราคาขาย
เฉลีย่ ของคอนโดมิเนียม ผ่านโปรแกรม SPSS

ตารางที่ 1: การแสดงตัวแปรและคุณลักษณะของตัวแปร
ชื่ อตัวแปร
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

คำอธิ บำย
หน่ วยวัด
ราคาขายเฉลีย่
บามต่อตารางเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและสนามบิน
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและถนนสายหลัก
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและถนนสายย่อย
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและท่าเรือ
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและสถานีขนส่ง
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและรถไฟฟ้ า
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและทางด่วน
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและสวนสาธารณะ
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและสถานศึกษา
กิโลเมตร
ความหนาแน่ นของแหล่งพาณิชยกรรม
ความหนาแน่ น
ความหนาแน่ นของร้านสะดวกซื้อ
ความหนาแน่ น
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและสถานีรถไฟ
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและแม่น้ า
กิโลเมตร
ระยะทางระหว่างคอนโดมิเนียมและคลอง
กิโลเมตร

3.2) ข้กตปกการศึ
ง
กษา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาที่
อยู่อ าศัย ประเภทคอนโดมิเนีย ม เพื่อ น าไปใช้ในการส ารวจพื้น ที่ท งั ้
ทางด้านทาเลที่ต งั ้ ลักษณะการเข้าถึง และน าแบบจาลอง HPM มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ Pearson
Correlation ระหว่างตัวแปรต่างๆด้านพื้นทีก่ บั ราคาขายคอนโดมิเนียม
โดยจะนามาประมวลผลผ่านการใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์หาความ
มีนั ย ยะส าคัญ ทางสถิ ติ ข องแต่ ล ะตั ว แปร โดยใช้ ว ิ ธี Regression
Analysis เพือ่ ตรวจสอบดูปัจจัยทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง กับการกาหนดราคา

รูปที่ 4: (a) แผนที่แสดงราคาขายเฉลีย่ และ (b) แผนทีแ่ สดงความหนาแน่ นของ
โครงการคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร

แหล่งทีม่ า : ผูว้ จิ ยั
จากรูปที่ 4 จะเห็นรูปแบบการกระจายตัวเชิงพืน้ ทีข่ องจุด ทีต่ งั ้
คอนโดมิเนียม ซึง่ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณกรุงเทพฯชัน้ ใน และ
มีความหลากหลายของราคาขายเฉลีย่ แตกต่างกันไป จากการประมาณ
การความหนาแน่นด้วย Kernel Densityn โดนใช้ GIS ในการวิเคราะห์
เชิงพืน้ ที่ (Spatial Analysis) โดยพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารกระจุกตัวสูงจะพบในเขต
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4) ผลการศึกษา
การวิจ ัย นี้ ทาการหาค่ าความสัมพัน ธ์ข องตัว แปรต่ า งๆด้า น
พื้นที่กบั ราคาขายคอนโดมิเนียม โดยใช้ Pearson Correlation และ
สร้ า งแบบจ าลองการพยากรณ์ ร าคาขายคอนโดมิเ นี ย ม โดยใช้
แบบจาลอง Hedonic Price ซึ่งจะทาการวิเคราะห์แบบ Regression
Analysis และเลือกใช้วธิ ี Stepwise ผ่านโปรแกรม SPSS โดยทิศทาง
ความสัมพันธ์ทม่ี ผี ลต่อราคาสามารถแบ่ง ได้ 2 ลักษณะ คือทิศทางเชิง
บวก และทิศทางเชิงลบ

กรุงเทพฯชัน้ ใน 2 กลุ่มพืน้ ทีใ่ หญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มย่านศูนย์กลางธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร (Central Business District : CBD) คลอบคลุมพืน้ ที่
บางส่วนของเขตวัฒนา, คลองเตย, ปทุมวัน, บางรัก และสาทร และ
กลุ่มย่านตอนบนของกรุงเทพมหานคร คลอบคลุมเขตจตุจกั ร, ห้วย
ขวาง และพญาไท

ตารางที่ 2: การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ Pearson Correlation
Correlations
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
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

1.000
0.282
-0.297
-0.121
-0.225
-0.269
-0.396
-0.217
-0.379
-0.095
0.452
0.165
-0.33
-0.34
0.11

1.000
-0.256
-0.044
-0.539
0.103
-0.316
0.14
-0.535
-0.207
0.193
0.086
-0.242
-0.611
-0.193

1.000
0.166
0.242
0.13
0.299
0.15
0.325
0.124
-0.288
-0.264
0.316
0.268
0.047

1.000
0.011
0.153
0.122
0.102
0.055
0.15
-0.031
-0.076
0.069
0.132
-0.055

1.000
0.152
0.377
-0.005
0.326
0.317
-0.274
-0.181
0.479
0.397
0.241

1.000
0.574
0.3
0.31
0.187
-0.244
-0.071
0.439
0.34
-0.304

1.000
0.432
0.476
0.287
-0.416
-0.296
0.567
0.562
-0.115

1.000
0.131
0.023
-0.3
-0.093
0.188
0.22
-0.093

1.000
0.222
-0.364
-0.184
0.388
0.603
-0.017

1.000
-0.06
-0.091
0.27
0.261
0.066

1.000
0.322
-0.318
-0.158
0.1

1.000
-0.164
-0.121
0.061

1.000
0.555
0.057

1.000
-0.03

1.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตางรางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทัง้ 14
ตัวแปรกับตัวแปรตามที่เป็ นราคาขายเฉลีย่ ของคอนโดมีเนียมในพื้นที่
ศึกษา โดยมีนัยยะสาคัญทีม่ ากกว่าร้อยละ 95 ทัง้ หมดทุกตัวแปร โดย
เมื่อ พิจารณา ระหว่างตัว แปรต้นและตัว แปรตามพบว่า ตัว แปรที่ม ี
ค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ F10_comden (ความหนาแน่ นของแหล่ง
พาณิช ยกรรม) มีค่า 0.452 รองลงมาคือ F6_distmrt (ระยะทางจาก
รถไฟฟ้ า) มีค่า 0.396 และ F8_distprk (ระยะทางจากสวนสาธารณะ) มี
ค่า 0.379 นอกจากนี้เมือ่ พิจารณาตัวแปรต้นกับตัวแปรต้นด้วยกันเอง
พบว่า ตัวแปรทีม่ คี ่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ F13_mainr (ระยะทาง
จากแม่ น้ า ) กับ F1_distap (ระยะทางจากสนามบิน ) มีค่ า 0.611
รองลงมาคือ F13_mainr (ระยะทารงจากแม่น้ า) กับ F8_distprk (ระ
ยทางจากสวนสาธารณะ) มีค่า 0.603 และ F12_distrs (ระยะทางจาก
รถไฟ) กับ F6_dismrt (ระยะทางจากรถไฟฟ้ า) มีค่า 0.567 ตามลาดับ

ตารางที่ 3: ค่าสัมประสิทธิของสมการถดถอยและทดสอบกั
บ
์
ปั จจัย 9 ตัวแปรกับราคาขายเฉลีย่
Model

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

8,521.699
0.38
5.114
17.509
0.642
0.9
1.763
0.028

0.104
-0.1
-0.051
-0.074
-0.065
-0.065
0.312

8.317
2.921
-3.916
-2.149
-2.229
-1.866
-1.993
11.415

0.000
0.004
0.000
0.032
0.026
0.062
0.047
0.000

-1.558

0.645

-0.09

-2.416

0.016

9.344

3.454

0.067

2.705

0.007

(Constant)
70,877.963
X1_distap
1.111
X2_distmr
-20.026
X3_distrd
-37.621
X5_distbus
-1.431
X6_distmrt
-1.68
X8_distprk
-3.514
X10_comden
0.314
X13_mainr
X14_canel

*มีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
R = 0.561, R2 = 0.315, Adjusted R2 = 0.310, SEE = 42,550.065,
F = 65.183, Sig < 0.001

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)

จากการใช้ ว ิ ธี Stepwise ในการวิ เ คราะห์ Regression
Analysis ผ่านโปรแกรม SPSS ทาให้สามารถจัดรูปแบบแบบจาลอง
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6) กิ ตติ กรรมรระกาศ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบูรณาการ
แก้ปัญหาทางภูมศิ าสตร์การตลาดเพือ่ การวิเคราะห์ทาเลทีต่ งั ้ และการ
แข่งขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
อสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ แ ละการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ การศึกษานี้ส าเร็จลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี จาก
อาจารย์ท่ปี รึกษาอาจารย์ ดร.มานัส ศรีว ณิช ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์.ดร.ดารงศักดิ ์ รินชุมภู และกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์ ทีก่ รุณาสละเวลาให้
ค าแนะน า ชี้แ นะแนวทาง และให้ ค าปรึก ษาที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาด้วยความเอาใจใส่ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
โครงการคอนโดมิเนียมของเว็บไซต์ Hipflat ตลอดจนกาลังใจและความ
ช่วยเหลือจากครอบครัวและเพือ่ นๆ ผูศ้ กึ ษาต้องขอขอบคุณทุกท่านมา
ณ ที่น้ี และหวัง เป็ น อย่ า งยิ่งว่า การศึกษาครัง้ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์และผูท้ ส่ี นใจต่อไป

ออกมาได้ ท ั ้ง หมด 9 แบบจ าลอง และได้ เ ลื อ กแบบจ าลอง ที่
สมเหตุสมผลมากทีส่ ุดมา 1 แบบจาลอง (ตารางที่ 3 และ สมการที่ 2)
จากสมการ พบว่า มีปัจจัยทัง้ หมด 9 ตัวแปรทีส่ ามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์กบั ราคาขายเฉลี่ย ของคอนโดมิเนีย มได้ค่าสัมประสิท ธิ ์
(R) มีค่าเท่ากับ 0.561 อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมี
3 ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์ เชิงบวกเรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่
ระยะทางจากคลอง ระยะทางจากสนามบิน และความหนาแน่ น ของ
แหล่งพาณิชยกรรม ตามลาดับ และพบตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงลบ
ทัง้ สิน้ 6 ตัวแปร คือถ้าตัวแปรเหล่านี้ เพิม่ ขึน้ จะทาให้ราคาลดลง ซึ่ง ผล
การวิเ คราะห์ พ บว่ า ตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง ลบมากที่สุ ด คือ
ระยะทางจากถนนสายย่อย ซึง่ ทุกๆ 1 เมตร ทีห่ ่างออกมาจากถนนสาย
ย่อย จะทาให้ร าคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนีย มลดลงเท่ากับ 37.621
บาทต่ อ ตารางเมตร รองลงมา ได้แ ก่ ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสวนสาธารณะ ระยะทางจากรถไฟฟ้ า ระยะทางจากแม่น้ า
และระยะทางจากสถานีขนส่ง ตามลาดับ
5) สรุรและข้ปเสกปแกะ
จากข้อมูลโครงการคอนโดมิเนียม จานวน 1,287 โครงการ
พบว่า แบบจาลองพยากรณ์ HPM จานวนทัง้ หมด 14 ตัวแปร สามารถ
ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั ราคาขายเฉลี่ยของ
ตลาดคอนโดมีเนียมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทัง้ สิ้น 9 ตัวแปร และเมือ่
พิ จ ารณาจากทิ ศ ทางความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ท าเลที่ ต ั ง้ ของโครงการ
คอนโดมิเนียมทีใ่ กล้ถนนสายย่อยมีความสาคัญกับการตัง้ ราคาขายสูง
ที่สุด ในขณะเดียวกัน พบว่า คอนโดมิเนี ยมที่ตงั ้ ใกล้คลองนัน้ มีราคา
ขายต่ า ที่สุ ด โดยเมื่อ พิจ ารณาจาก 2 ตัว แปรดัง กล่ า วสามารถให้
ข้อสังเกตได้ว่า การเดินทางเข้าถึงทาเลทีต่ งั ้ ของคอนโดมิเนียมยังเป็ น
ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัง้ ราคาขายคอนโดมิเนียมอยู่ ซึ่งสอดคล้อง
กับการขนส่งมวลชนทางน้าของกรุงเทพมหานครทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ
และสภาพแวดล้อมของคลองทีไ่ ม่สะอาด จึงทาให้ไม่ส่งผลทางบวกกับ
การตัง้ ราคาขาย ทัง้ นี้ แ บบจ าลอง HPM อย่ า งง่ า ยจากการใช้
Regression Analysis ดังกล่าวมีค่าความสัมพันธ์กบั ราคาทีน่ ้อย ทัง้ นี้
อาจจะเป็ นเพราะว่าตัวแปรทีจ่ ะส่งผลกับราคาอาจไม่ใช่เพียงแค่ตวั แปร
ที่ส่ งผลกับเมืองเท่านัน้ อาจจะมีตวั แปรอื่นๆ ที่มอี ิทธิพ ลแฝง เช่น
ปั จจัยสิง่ อานวยความสะดวกภายในโครงการ ได้ แก่ สระว่ายน้ า พื้นที่
ส่วนกลาง สวน เป็ นต้น จึงจาเป็ นต้องเพิม่ ชุดตัวแปรกลุ่มอื่นๆเพื่อให้
แบบจาลองมีความแม่นยาเพิม่ มากขึน้
จากผลการวิจ ัย นี้ เป็ น ข้อ มูล ที่ส ามารถทาให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงพฤติก รรมการเลือ กทาเลที่ต งั ้ ของตลาดคอนโดมิเนี ย มใน
กรุ งเทพมหานคร และเข้าใจถึงสถานการณ์ ก ารแข่งขัน และน าไปสู่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการบูรณาการร่วมกับ
ระบบสารสนเทศทางภู ม ิศ าสตร์ ท าให้เ ราได้เ ข้า ใจถึง ลัก ษณะการ
กาหนดทีต่ งั ้ ทางการตลาด และเป็ นข้อมูลทีส่ าคัญในการวางแผนตลาด
ระดับมหภาค (Macro Marketing Planning) ที่แสดงผลออกมาเป็ น
แผนทีใ่ นการประกอบการตัดสินใจ
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บทคัดย่อ

1. บทนา
บริษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริษทั หนึ่ง ตัง้ อยู่ ถนนหนองไผ่ หนองปรือ ตาบล หนองเหียง อาเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี เป็ น
บริษทั ขนาดเล็กทีร่ บั ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ าให้กบั บริษทั ฮิตาชิ
คอนซุเมอร์โปรดักส์ และผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ลาดับที่ 2 ให้กบั กลุ่ม
บริษทั ชิ้นส่วนยานยนต์ลาดับที่ 1 เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า โดยมีการควบคุ ม การดาเนิน การบริห ารอย่ า งมี
คุณภาพ ภายใต้ขอ้ กาหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 และได้ม ี
ยุทธศาสตร์ในการมุ่งมันที
่ ่จะวิจยั พัฒนา ปรับปรุง ทุกหน่ ว ยงาน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงไปสู่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยให้พ นัก งานในองค์ก รได้ม ีส่ ว นร่ ว มและ
รับผิดชอบในการบริหารองค์กรให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า บริษทั ได้ทาการย้ายฐานการผลิตจาก จังหวัด
สมุทรปราการมายังจังหวัดชลบุร ี ปั จจุบนั นี้ได้ทาการก่อสร้างเป็ นที่
เรียบร้อยแล้วด้วยทุนทรัพย์ทไ่ี ด้จากกาไรส่วนเกินจากการเก็บหอม
รอมริบของบริษทั เอง ที่ ตาบลหนองเหียง อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุร ี
ผลจากการย้ายที่ตงั ้ บริษัทมาตัง้ ที่ปัจจุบนั คือ ถนนหนองไผ่ หนองปรือ ต าบลหนองเหีย ง อ าเภอพนัสนิค ม จังหวัดชลบุร ี ซึ่ง
ห่างไกลจากเขตอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน ทาให้บริษัทประสบ
ปั ญ หาการบริห ารจัด การทรัพ ยากรบุ ค คลเป็ น อย่ า งมาก ทัง้ การ
คัด เลือ กพนัก งานที่ม ีคุ ณ สมบัติต ามต าแหน่ ง งานต่ า งๆ จ านวน
พนักงานตามโครงสร้างขององค์กรทีไ่ ด้วางแผนไว้ การรักษาอัตรา
คงอยู่ของพนักงาน อัตราการเข้าออกของพนักงาน การส่งพนักงาน
ไปฝึ ก อบรมเพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพ คณะผู้ว ิจ ัย ได้ป ระชุ ม ร่ ว มกับ
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ และได้มขี อ้ สรุปว่า จะทาการศึกษาปั ญหาการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษทั

วัตถุประสงค์ของการศึกษางานวิจยั ครัง้ นี้คอื เพื่อศึกษาปั ญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ กรณีศกึ ษา: บริษัทผลิตชิน้ ส่วนยาน
ยนต์ จากัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผู้วิจยั ได้กาหนดให้
พนักงานทุกคนรวมทัง้ ผูบ้ ริหารเป็ นกลุ่มตัวอย่างและประชากร ซึง่ เครือ่ งมือ
ในการศึกษาครัง้ นี้รวม 19 คน คณะผู้วิจยั ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็ นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด วิเคราะห์ โดยพิจารณา
ประเด็นหลักที่พบในข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากเอกสารการขอ
รับรองคุณภาพ ISO 9001 มาพิจารณาประกอบกันจากนัน้ นาประเด็น
หลั ก มาพิ จ ารณาออกเป็ นประเด็ น ย่ อ ย เพื่ อ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารจัด ท า
ข้อเสนอแนะ สรุป ประเด็น ปั ญ หา ผลการศึกษาพบว่ า บริษัทมีประเด็น
ปั ญหาดังนี้ ปั ญหาด้านสถานทีต่ งั ้ ของบริษทั ทีอ่ ยู่ห่างไกลจากแหล่ งชุมชน
ปั ญหาด้านการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทน ปั ญหาด้านนโยบายความไม่
เข้าใจเกี่ยวกับการนาเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
องค์กร ปั ญหาการคัดเลือกบุคลากรทีต่ รงกับความต้องการ และปั ญหา
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
คาสาคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชิน้ ส่วนยานยนต์
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

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ ศึกษาปั ญหาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษทั
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ จากัด
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3. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
นาข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ จากัด

5.1 ข้อมูล ส่วนบุค คลของพนักงาน โดยแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ ดังตารางต่อไปนี้
ดารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของพนักงานเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา
สัญชาติ อายุงาน สถานภาพ

4. วิ ธีการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดให้พนักงานทุกคนรวมทัง้ ผู้บริหารเป็ นกลุ่มตัวอย่างและ
ประชากร
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับงานวิจยั
ในครัง้ นี้ คณะผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ แ บบสัม ภาษณ์ โดยมีก ารออกแบบ
โครงสร้างของข้อคาถามทีส่ ามารถนาไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างหรือสัมภาษณ์แบบชีน้ า เป็ นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
กาหนดวัน และเวลาการสัมภาษณ์ ดาเนิน การจัดตารางการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารแยกกับพนักงาน โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา
เอกสารคู่มอื คุณภาพ ISO 9001 ของบริษทั อย่างละเอียดเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลก่อนทาการสัมภาษณ์ โดยกาหนดการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารเป็ น
ลาดับแรก แล้วจึงสัมภาษณ์พนักงาน แล้วนามาสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษางานวิจยั ของ [1] ได้ศกึ ษาเรื่องการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์: กรณีศกึ ษา บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) [2]
ได้ศกึ ษาเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์แบบญี่ป่ นุ ในเมืองไทย [3]
ได้ศ ึก ษาเรื่อ ง การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ชิง กลยุ ท ธ์ เพื่อ เพิ่ม
ประสิท ธิภ าพของการรถไฟแห่ งประเทศ [4] ได้ศ ึก ษาเรื่อ ง การ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ของสายสนับสนุ น วิชาการเพื่อ
รองรับ การเป็ น มหาวิท ยาลัย และ [6] ได้ศ ึก ษาเรื่อ ง การศึก ษา
ค่าตอบแทนและสวัส ดิการของธุร กิจโรงแรมประเภทแฟรนไชส์ :
กรณีศกึ ษา กรุงเทพมหานคร คณะผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ดังกล่าว
แล้วสรุปเป็ นประเด็นการสัมภาษณ์กรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
1. ประเด็นนโยบาย
2. ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร
3. ประเด็นโครงสร้างขององค์กร
4. ประเด็นการออกแบบงาน
5. ประเด็นการวางแผนกาลังคน
6. ประเด็นการสรรหาและการคัดเลือก
7. ประเด็นการติดต่อสือ่ สารภายในองค์กร
8. ประเด็นการสร้างทีมและการทางานเป็ นทีม
9. ประเด็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
10. ประเด็นการฝึกอบรมและการพัฒนา
11. ประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
12. ประเด็นการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร
13. ประเด็นบรรยากาศภายในงาน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 -40 ปี
41 ปี ขน้ึ ไป
คุณวุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 ปี ขน้ึ ไป
สัญชาติ
ไทย
พม่า
สถานภาพ
โสด
สมรส

จานวน

ร้อยละ

13
6

68.4
31.6

8
6
5

42.1
31.6
26.3

16
1
2

84.2
5.3
10.5

9
3
4
3

47.4
15.8
21.0
15.8

14
5

73.7
26.3

9
10

47.4
52.6

ผลการสัมภาษณ์ คณะผูว้ จิ ยั ได้สรุปเป็ นประเด็นต่างๆ ของ ปั ญหา
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
ประเด็นนโยบาย
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า นโยบายของบริษทั จะต้องใช้คนให้มปี ระสิทธิภาพ
มากที่สุด ต้องการให้พ นักงานมีทกั ษะการทางานที่ห ลากหลาย
สามารถทางานแทนกันได้ มีการนาเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการบริษทั
มุม มองพนั ก งาน พบว่ า พนั ก งานมีค วามรู้ส ึก ว่ า
พนักงานต้องทาหลายหน้าทีง่ านพร้อมๆ กัน ปริมาณงานมีมาก ควร
จะเพิม่ คนมาช่วยทางาน พนักงานบางคนไม่มคี วามสุข ไม่เข้าใจ
เกี่ย วกับ การน าเอาระบบเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้ใ นการบริห าร
จัดการบริษทั ไม่ชอบกิจกรรมต่างๆ ทีต่ ้องร่วมแรงร่วมใจโดยเฉพาะ
ช่วงเลิกงาน เนื่องจากเป็ นเวลาส่วนตัว การทากิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่
งานทีร่ บั ผิดชอบ และอยู่นอกเวลางาน บริษทั ควรจ้างพนักงาน หรือ
จ้างคนข้างนอกมาทา เนื่องจากเป็ นเวลาส่วนตัวของพนักงาน ทีพ่ กั
ทีบ่ ริษทั จัดให้กเ็ สียค่าใช้จ่าย ไม่ควรทีจ่ ะใช้กจิ กรรมความร่วมมือใน
การพัฒนาบริษัท ซึ่งทาให้พ นักงานล าบากใจ ถ้าจะทาควรทาใน
ช่วงเวลางาน

5. ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาครัง้ นี้ สรุปสาระส าคัญ
ของการศึกษาได้ตงั ต่อไปนี้
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ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า การดาเนินชีวติ ภายในบริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎ
ของบริษทั และอยู่กนั อย่างพีน่ ้อง นาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารจัดการ
มุม มองพนั ก งาน พบว่ า การใช้กิจ กรรมต่ า งๆ ที่ข อ
ความร่วมมือจากพนักงานในการพัฒนาบริษัท ควรทากิจกรรมใน
เวลางาน ซึ่งทาให้พนักงานเกิดความลาบากใจหากพนักงานไม่ให้
ความร่วมมือ งานบางอย่างเป็ นงานลักษณะขอความร่วมมือ ไม่ม ี
ค่าตอบแทน

พนักงานทีร่ บั มายังไม่ตรงกับความต้องการแต่จาเป็ นต้องรับ
มุมมองพนักงาน พบว่า พนัก งานที่ลาออก เคยพูดว่า
ที่ต ัง้ บริษัท ไกลมาก ท าให้เดิน ทางไม่ส ะดวก ควรเพิ่ม จ านวน
พนักงานซึง่ ในอนาคตน่าจะมีการจัดการทีด่ ขี น้ึ
ประเด็นการติ ดต่อสื่อสารภายในองค์กร
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า ลักษณะของการสังงาน
่
มีการสังงานเป็
่
นแบบลาย
ลักษณ์อกั ษร มีค่มู อื ให้ศกึ ษาก่อนปฏิบตั งิ าน
มุมมองพนักงาน พบว่า คาสัง่ ประกาศต่างๆของบริษทั
พนักงานได้รบั ทราบไม่ทวถึ
ั ่ ง มีปัญหาบางประเด็นทีไ่ ม่ได้นาเสนอ
ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งจากไม่ ก ล้ า ที่ จ ะน าเสนอเพราะเป็ นเรื่ อ ง
ละเอียดอ่อนมีผลกระทบกับจิตใจ

ประเด็นโครงสร้างขององค์กร
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า บริษัทมีสทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงองค์กรของบริษทั ได้
ตลอดเวลา เพื่อ ให้เ หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสัง คม และ
เพือ่ ให้การดาเนินกิจการมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การว่าจ้าง การบรรจุ
การสับเปลีย่ นหน้าทีก่ ารงาน การแต่งตัง้ การโยกย้ายพนักงาน การ
ยุบหน่ วยงาน การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ สภาพการทางาน
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
มุมมองพนักงาน พบว่า การปฏิบตั ิงานจะมีหน้าทีห่ ลัก
และหน้าทีร่ องมากเกินไป

ประเด็นการสร้างทีมและการทางานเป็ นทีม
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านแล้ว มี
การประชุมเพือ่ แก้ไขปั ญหาต่างๆ
มุมมองพนักงาน พบว่ายังไม่มกี ระบวนการการระดม
สมอง
ประเด็นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า มีระบุการกาหนดระยะเวลาทดลองงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร คือ ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 119 วัน
มุมมองพนักงาน พบว่า ไม่มกี ารแจ้งผลการทดลองงาน
หลังสิน้ สุดระยะเวลาการทดลองงาน

ประเด็นการออกแบบงาน
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า ได้มกี ารกาหนดความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่
ของบุคลากรแต่ล ะตาแหน่ งไว้ในเอกสารพร้อมทัง้ มีการสื่อ สารให้
ทราบภายในองค์กร
มุมมองพนักงาน พบว่า ลักษณะการทางาน คือ มีอสิ ระ
มีความเป็ นส่วนตัว ให้อานาจเต็มที่ ไม่กดดันแต่รสู้ กึ งานหนัก การ
ปฏิบตั ิงานจะมีหน้าที่หลักและหน้าที่รองมากเกินไป พนักงานมี
ความรู้สกึ ว่า พนักงานต้องทาหลายหน้าที่งานพร้อมๆกัน ปริมาณ
งานมีมาก ควรจะเพิม่ คนมาช่วยทางาน

ประเด็นการฝึ กอบรมและการพัฒนา
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า มีระบบการจัดการเรียนรู้ ความรู้ มีบริการข้อมูลที่
ยังไม่ชดั เจน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ แต่พนักงานยังไม่เข้ามาดูหรือ
ศึกษา แผนการในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานพยายามทีท่ าให้
เป็ นระบบและต่อเนื่อง แต่ยงั ทาไม่ประสบความสาเร็จ กรณีมกี ารให้
ทุนไปศึกษาต่อ หรืออบรมที่มงี บประมาณสูง และเป็ นหลักสูตรที่ม ี
ความสาคัญต่อการงานของบริษทั มีการฝึ กอบรมของหัวหน้างานให้
เข้าใจบทบาทหน้าที่ แต่ยงั มีช่องว่า งระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน มี
การสรุปความจาเป็ นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกแล้วจัดทาลาดับ
ความสาคัญก่อน-หลังและจัดทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี พร้อมจัด
อบรมตามแผนที่กาหนดไว้และทาการประเมิน ผู้ท่ไี ด้ รบั การอบรม
โดยแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ อบรมภายในและอบรมภายนอก
มุมมองพนักงาน พบว่า การลาเพือ่ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ทักษะ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน จะไม่ได้รบั ค่าจ้างจากวันทีล่ า
ตัง้ แต่ ท างานกับ บริษัท มาหลายปี ม ีก ารฝึ ก อบรมเพีย ง 3-4 ครัง้
พนักงานบางคนตลอดระยะเวลาการทางานที่บ ริษัทไม่เคยได้ไ ป
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเองนอกสถานที่ ระบบการจัดการเรียนรู้
ความรู้ มีบริการข้อ มูล ที่ย งั ไม่ช ดั เจน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ แต่

ประเด็นการวางแผนกาลังคน
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า แรงงานยังไม่เพียงพอ
มุมมองพนั กงาน พบว่า ไม่มแี ผนงานกาลังคน ไม่ม ี
แผนการรองรับ มีการดาเนินการขอกาลังคนเพิ่ม แต่ไม่ได้ร บั การ
ตอบสนอง มีความต้องการพนักงานเพิม่
ประเด็นการสรรหาและการคัดเลือก
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า หาคนที่มคี ุณสมบัติตามที่ต้องการยาก คุณสมบัติ
ของพนักงานทีต่ อ้ งการ
1.
มีประสบการณ์
2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
3. การใช้ชวี ติ แบบพอเพียง รักการเรียนรู้
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มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่าบริษทั มีคู่มอื การปฏิบตั ิงาน สาหรับพนักงานใหม่
และเมือ่ เกิดปั ญหาสามารถเปิ ดดูค่มู อื ได้
มุมมองพนั กงาน พบว่าผู้บริห ารเป็ น กัน เอง เอาใจใส่
พนักงาน เป็ นห่วง ไม่กดดัน

พนักงานยังไม่เข้ามาดูหรือศึกษา มีการเก็บรวบรวมไว้เป็ นลักษณะ
แบบ Hard copy
ประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า สวัสดิการเป็ นตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการข้าว
เปล่าให้ จากการทีบ่ ริษทั ปลูกข้าวเองภายในบริเวณบริษทั พนักงาน
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าล่วงเวลา คือพนักงานรายวันและพนัก งานรายเดือน
พนักงานทีไ่ ม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าล่วงเวลา ได้แก่ พนักงานระดับบริหาร ที่
มีตาแหน่ งตัง้ แต่ผู้ช่วยผูจ้ ดั การขึน้ ไป ซึ่งมีอานาจหน้าทีท่ าการแทน
นายจ้างสาหรับการจ้าง การให้บาเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิก
จ้าง งานทีต่ ้องออกนอกสถานที่ ทีไ่ ม่อาจกาหนดเวลาการทางานได้
แน่ นอน ค่าทางานล่วงเวลา บริษัทกาหนดเวลาทีท่ างานเกินเวลา
ปกติจะได้รบั ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมงในเวลา
่
ทางานปกติ กรณีเป็ นวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
พนักงานรายวัน จะได้ร บั ค่าล่ว งเวลา 2 เท่า พนักงานรายเดือ นจะ
ได้ร ับ 1.5 เท่ า กรณี ท่ีท างานเกิน เวลาในวัน หยุ ด ประจ าสัป ดาห์
วัน หยุ ด ตามประเพณี เกิน 8 ชัว่ โมงพนักงานรายวัน จะได้ร ับ ค่ า
ล่วงเวลา 3 เท่า พนักงานรายเดือนจะได้รบั ค่าล่วงเวลา 2 เท่า ของ
อัตราค่าจ้างปกติ บริษทั จะพิจารณาขึน้ เงินเดือนให้กบั พนักงานปี ละ
1 ครัง้ พนักงานทีอ่ ยู่ระหว่างการทดลองงานจะไม่ได้รบั การพิจารณา
บริษัทกาหนดจ่ายเบี้ย เลี้ย งเข้ากะ ให้พ นักงานที่ปฏิบตั ิงานในกะ
กลางคืนและกะบ่ายเป็ นจานวนวันละ 30 บาท
มุมมองพนักงาน พบว่าพนักงานระดับหัวหน้างานขึน้ ไป
ไม่มสี ิทธิไ ด้ร บั ค่า ล่ ว งเวลา ท าให้เ กิด คาถามว่า ค่ าตอบแทน ค่ า
ต าแหน่ ง คุ้มค่าแค่ไ หน งานที่ต้อ งออกไปข้างนอกจะมีเวลาไม่
แน่ นอน บริษัทไม่จ่ายเป็ นอัตราค่าล่วงเวลา แต่จะจ่ายเป็ น ชัว่ โมง
การทางานปกติ เบีย้ เลีย้ งการเข้ากะกลางคืน 30 บาท น้อยไป อัตรา
การขึน้ เงินเดือนทุกๆ ปี น้อยมาก งานมาก ต้องทาโอที แต่หวั หน้า
งานไม่ได้โอที แต่คดิ เป็ นแบบค่าคอมมิชชัน่ ชม.ละ 25 บาท จะต้อง
ทางานทุกอย่าง ไม่มคี ่ าต าแหน่ งหัวหน้างาน ไม่มขี ้อตกลงว่าการ
รับมาเป็ นหัวหน้างานจะไม่ได้รบั ค่าโอที เมือ่ ทางานเกินเวลา ระยะ 2
ปี ห ลัง ไม่ ม ีก ารปรับ อัต ราเงิน เดือ น พนั ก งานหลายคนรู้ส ึก ไม่ ม ี
ความสุข บางคนเครียด เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น ไม่มที างไปไหน
ส่วนพนักงานคนไหนมีคุณวุฒทิ างการศึกษาดีกล็ าออกไปสมัครงาน
ทีอ่ ่นื ทาให้พนักงานทีม่ อี ยู่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ เนื่องจาก
จบการศึก ษาแค่ ร ะดับ ประถมเท่ านัน้
ผู้บริห ารไม่ไ ด้พ ิจ ารณา
เงินเดือนพนักงานทุกคน ต้องให้คนอื่นแจ้ง ทามานานมากแต่เพิง่ มี
การปรับเงินเดือน ทัง้ นี้เนื่องจากมีพนักงานลาออก สาหรับทีพ่ กั ตอน
แรกบริษทั จะให้อยู่ฟรี แต่ตอนหลังเก็บเงิน รูส้ กึ ไม่ดเี นื่องจากบริษทั
เคยพูดแล้ว การทีเ่ ราพูดไปแล้วควรทาอย่างทีพ่ ูด ค่าล่วงเวลาน้อย
โดยเฉพาะหัวหน้างานคิดเป็ นแบบอัตราคงที่ ตามที่บริษัทกาหนด
ไม่ได้เป็ นไปตามกฎหมายแรงงานแรงงาน

ประเด็นบรรยากาศภายในงาน
มุมมองผู้บริ หารและข้อมูลจากเอกสารระบบประกัน
คุณภาพ พบว่า จะมีการเปิ ดโอกาสให้พูด ทัง้ เรื่องงาน การเงิน และ
มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือเกีย่ วกับงานบวช งานแต่งงาน การประชุม
แต่ละครัง้ มีการเปิ ดโอกาสให้นาเสนอปั ญหา หรือข้อเสนอแนะ จาก
พนักงานทุกคน
มุม มองพนั ก งาน พบว่า ที่ต ัง้ บริษัท อยู่ไ กลจากแหล่ ง
ชุมชนมาก ถ้าไม่มรี ถเดินทางไปกลับไม่สะดวก แต่บรรยากาศการ
ทางานดี เหมือนอยู่บา้ น เครือ่ งจักรเสียบ่อย เนื่องจากเป็ นเครื่องเก่า
บางอย่างซ่ อมเองได้ บางอย่ างซ่ อมเองไม่ไ ด้ ต้องรอบริษัทที่ข าย
เครือ่ งมาบริการซ่อมให้ บางครัง้ ต้องใช้เวลารอคอยเป็ นสัปดาห์ทาให้
มีปัญหาด้านการผลิต ไม่แน่ใจเรือ่ งแผนของการดูแลรักษาเครื่องจักร
โดยเฉพาะในช่วงปี ใหม่ และช่วงสงกรานต์ บรรยากาศการทางาน
เป็ นกันเอง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหารไม่จ่จู ้ี ไม่วุ่นวาย มีบรรยากาศดี มี
กิจกรรมทางการเกษตร
6. อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง การศึก ษาปั ญ หาการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรมนุ ษย์ กรณีศกึ ษา: บริษทั ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จากัด
พบว่า ด้านนโยบายนัน้ มุมมองของผู้บริห ารกับพนักงานมีค วาม
แตกต่ า งกัน พนักงานไม่เ ข้าใจถึง นโยบายของบริษัท ส่ ง ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของบริษทั ทา
ให้ผ ลที่ไ ด้ไ ม่เป็ น ไปตามเป้ าหมายที่บริษัทได้ว างไว้ ฉะนัน้ บริษัท
จะต้องทาความเข้าใจในเรื่องของนโยบายให้พนักงานมีความเข้าใจ
อย่ า งแท้จ ริง ต้ อ งไม่ ค ิด ว่ า พนั ก งานจะเข้า ใจได้ค รบ ทัง้ นี้ ด้ว ย
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่มที งั ้ สัญชาติไทย และพม่า รวมทัง้ คุณวุฒ ิ
ทางการศึกษา ทีบ่ ริษทั เองไม่สามารถคัดเลือกพนักงานได้ตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [1] พบว่า นโยบายการบริหาร
และการดาเนินงานในการจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของ บริษัท
อสมท จากัด (มหาชน) ไม่มแี นวปฏิบตั ิท่ีชดั เจนและอาจเปลี่ยนได้
ตามวาระ หรือ นโยบายของคณะกรรมการบริษทั จึงกาหนดให้ฝ่าย
บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์ยดึ เป็ นแนว ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับเป้ าหมายขององค์กรทีว่ างไว้ซง่ึ ไม่ได้เป็ นแผนระยะยาว
ด้านวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทมีว ตั ถุประสงค์ท่จี ะให้
องค์กรมีวฒ
ั นธรรมแบบคนในครอบครัว มีการช่วยเหลือกันแบบญาติ
พี่น้อง แต่พนักงานมองเป็ นเรื่องลาบากใจ หากไม่ให้ความร่วมมือ
ซึง่ เกินเวลาทางาน ทาให้พนักงานมีอคติกบั บริษทั มองว่าบริษทั เอา
เปรีย บพนักงาน สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ [2] พบว่า วัฒนธรรม
องค์กรถือเป็ นมาตรฐานควบคุมด้านพฤติกรรมที่สร้างบรรทัดฐาน
และค่านิยมทีส่ ่งผลให้พนักงานปฏิบตั ิงานในวิธใี ดวิธหี นึ่งทีต่ ้องการ

ประเด็นการสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
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7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดระบบการสรรหาให้เป็ นมาตรฐานกลางเพือ่ ให้แต่ละส่วน
งานสามารถนาไปใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ Competency ของแต่ ละ
ตาแหน่งให้ชดั เจน เพือ่ องค์กรจะได้สรรหาคัดเลือกและอบรมพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรก าหนดมาตรฐานขัน้ ต่ าของตัวชี้ว ัดการท างานของแต่ ละ
ต าแหน่ ง เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบ ัติงานประจ าปี ท่ีม ีผลต่ อการ
พิจารณาการเลือ่ นตาแหน่ง การขึน้ เงินเดือน การให้รางวัลหรือโบนัสจากการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจ ซึง่ จะส่งผลต่อการผลิตสินค้า
อย่างมีคุณภาพอีกด้วย
4. ควรจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ให้ เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของบริษทั อย่างชัดเจนและมีการนามาปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้
อย่างเคร่งครัด

จะต้องมีการปรับทัศนคติของพนักงานให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมทีอ่ งค์กร
ต้องการ
ด้านการวางแผนกาลังคน พบว่า ไม่มแี ผนงานกาลังคน
ไม่มแี ผนการรองรับ มีการดาเนินการขอกาลังคนเพิม่ แต่ไม่ได้ร ั บ
การตอบสนอง มีความต้องการพนักงานเพิม่ ส่งผลให้พนักงานต้อง
ทางานมากกว่าหนึ่งหน้าที่ พนักงานต้องทางานหนักมากขึน้ ฉะนัน้
บริษทั ต้องจัดทาแผนกาลังคน และต้องดาเนินการคัดเลือกบุคลากร
ให้ ค รบตามแผนก าลัง แรงงานที่ ว างไว้ เ พื่ อ ที่ จ ะท าให้ ผ ลการ
ปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [3] การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ว่าจะต้องมีการวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับภาระ
งาน
ด้านการสรรหาและการคัดเลือก พบว่า ควรเพิม่ จานวน
พนักงานทีพ่ จิ ารณาตามขัน้ ตอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
ภาระงาน คุณสมบัตขิ องตาแหน่ งงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [4]
พบว่า การสรรหาบุคคลเข้ามาทางาน ทุกส่วนงานควรจะต้องมีการ
กาหนดก่อนว่าปั จจุบนั มีงานอะไร ภาระงานที่ขาดคืออะไร ภาระ
งานที่มอี ยู่ต้องการคนประเภทไหน และขณะนี้คุณขาดคนประเภท
ไหน ทีจ่ ะมาจัดการ มาเติมเต็มภาระงานนัน้ ๆ หลังจากนัน้ บริษทั ถึง
จะกาหนดคนประเภทนัน้ ขึ้น มา Specification เพราะฉะนัน้ ควร
จะต้องวิเคราะห์และประเมินภาระงานของส่วนงานก่อน
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านองค์กร พบว่าไม่มกี าร
แจ้งผลการทดลองงานหลังสิ้นสุ ดระยะเวลาการทดลองงาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจของพนักงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ[4]
พบว่า ในระบบประเมิน ผลการปฏิบตั ิงาน ไม่มกี ารกาหนดระดับ
สเกล ไม่มเี กณฑ์ทจ่ี ะทาให้ สามารถรูไ้ ด้ว่าปฏิบตั งิ านเท่าไหร่ถงึ จะ
ผ่านเกณฑ์ ผลสัมฤทธิของงานแค่
ไหนถึงจะผ่านเกณฑ์ การตีค่าของ
์
ระดับในแต่ละเกณฑ์ไม่มกี ารกาหนด ซึ่งทีผ่ ่านมาปั ญ หาเหล่านี้กท็ า
ให้เกิดการร้องเรียน จากผูป้ ฏิบตั งิ านได้
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนา พบว่า พนักงานไม่ไ ด้ร ับ
ค่าตอบแทนกรณีไปฝึ กอบรมนอกสถานที่ หรือบางคนไม่เคยได้ไป
ฝึกอบรมภายนอกตัง้ แต่ทางานมา ซึง่ ไม่เป็ นผลดีต่อบริษทั พนักงาน
ควรมีแผนพัฒนาตนเองในส่วนงานทีต่ นเองรับผิดชอบเพื่อให้งานที่
ตนรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [5] ว่าการ
พัฒ นาและฝึ ก อบรมมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติ ง านของ
พนักงาน
ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็ นระบบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ไม่แน่ นอน ส่งผลต่อ
ขวัญและกาลังใจของพนั กงาน สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ [6] คือ
พนักงานที่ทางานในธุรกิจโรงแรมประเภทแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่าปั ญหาและอุปสรรคของค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ได้แก่ จานวนพนักงานทีม่ ผี ลต่อเซอร์วสิ ชาร์จ รายได้ของโรงแรมไม่
ถึงตามมาตรฐานทีก่ าหนด ชัวโมงการท
่
างานเป็ นชัวโมงไม่
่
ปกติ การ
ให้สวัสดิการไม่สม่าเสมอ การจ่ายเงินเดือนไม่ตรงตามสัญญา

8. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ควรทาการศึกษาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่มลี กั ษณะ
เป็ น SMEs เหมือนกัน เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ของปั ญหาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ให้กบั SMEs ของไทยต่อไป
9. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ สถาบัน เทคโนโลยีไ ทย – ญี่ปุ่ น
อธิการบดี คณบดีค ณะบริห ารธุกิจ ที่ให้การสนับสนุ นงบประมาณ
และขอบคุณบริษทั และพนักงานบริษทั ชิ้นส่วนยานยนต์ ทีก่ รุณาให้
ข้อมูล ทาให้งานวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์สาเร็จลุล่วงเป็ นอย่างดี
10. เอกสารอ้างอิ ง
[1] ปาลิ ต า วิปุ ล ากร (2555).การบริห ารจัด การด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ :

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

670

กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท อสมท จ ากั ด (มหาชน) สาขาวิ ช าการบริ ห าร
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุ นั น ทา เสีย งไทย (2558) การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ แ บบญี่ ป่ ุ นใน
เมืองไทย คณะวิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
วนิดา เขียวงามดี และกระมล ทองธรรมชาติ. (2554).การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทย.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(32),
133-143.
กฤติยา จินตเศรณ (2557). การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ของสาย
สนับสนุ นวิชาการเพื่อรองรับการเป็ น มหาวิทยาลัยวิจยั ของมหาวิทยาลัย
บูรพา สาขาวิชาการบริหารทัวไป
่ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา
รัตนาภรณ์ บุ ญนุ ช(2555). การพัฒนาและฝึ กอบรมที่มผี ลต่อประสิทธิภาพ
ของพนักงาน : กรณีศกึ ษา การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคเขต 1(ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา หลักสูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณ ฑิต สาขา การจัด การ
ทัวไป
่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พนัชกร สิมะขจรบุญ(2554). การศึกษาค่าตอบแทนและสวัสดิการของธุรกิจ
โรงแรมประเภทแฟรนไชส์ : กรณี ศึกษา กรุง เทพมหานคร วิท ยานิ พนธ์
สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Veridian E-Journal SU Vol.4 No.1 May - August 2011

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการมุ่งเน้ นตลาด การมุ่งเน้ นการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลเชิงสาเหตุการมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ทีส่ ่งผลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
สงขลา กลุ่ม ตัว อย่ างคือผู้ป ระกอบการจานวน 300 ราย ซึ่งได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ โมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง
และ 11 ตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยการวิเคราะห์แบบจาลองสมการ
โครงสร้าง ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป LISREL ผลการวิจยั พบว่า โมเดลการวัด
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าความเชื่อมันเชิ
่ งโครงสร้างของมาตร
วัดอยู่ระหว่าง 0.65-0.89 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยทีถ่ ูกสกัดได้อยู่ระหว่าง
0.57-0.83 เช่น เดียวกับ โมเดลเชิง สาเหตุท่มี คี วามสอดคล้องกับ ข้อมูล เชิง
ประจักษ์ โดยผลการวิจยั พบว่า การมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรูม้ ี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม ด้วยขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.47 และ 0.69 ตามลาดับ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ: ความสามารถทางนวัตกรรม, การมุ่งเน้นตลาด, การมุ่งเน้นการ
เรียนรู,้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

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) บทนา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงการ
แข่งขันทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ผูบ้ ริหารขององค์กรทีป่ ระสบความสาเร็จ
ส่วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็ นองค์กรแห่ง
นวัต กรรม เพราะนวัต กรรมเป็ นปั จ จัย หลัก ที่ท าให้อ งค์ ก รประสบ
ความส าเร็จ [1] องค์กรจึงจาเป็ น ต้อ งมีความสามารถทางนวัต กรรม
(Innovativeness) เนื่องจากมีความสาคัญในการทาให้องค์กรสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการมีผลการดาเนินงานทีส่ ูงขึน้
และความสามารถทางนวัตกรรมเป็ นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญ
สาหรับองค์กรทีจ่ ะบรรลุความสาเร็จระยะยาว [2]
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปั จจัย ส าคัญหนึ่ง ที่ม ี
อิท ธิพ ลต่ อ ความสามารถทางนวัต กรรม คือ การมุ่ง เน้ น การเรีย นรู้
(Learning Orientation) โดยแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรูม้ องว่า การ
พัฒนาและเคลื่อ นย้ายความรู้นาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยังยื
่ น ซึ่งการพัฒนาและเคลื่อนย้ายความรู้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการมุ่งเน้น ด้านนวัตกรรม ความรู้ใหม่เป็ นสิ่งที่จาเป็ น ต่ อองค์กร
และมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรม [3-5] นอกจากนี้
ยังพบว่าการมุ่งเน้นตลาด (Market Orientation) ซึ่งเป็ นการรวบรวม
ข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่งขันอย่างเป็ นระบบ นามาใช้เป็ นแนวทางการ
กาหนดกลยุทธ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีอทิ ธิพลต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรม [6-7]
ดังนัน้ จากบทบาทและความสาคัญของความสามารถทาง
นวัต กรรม รวมถึงปั จจัย ที่มอี ิทธิพ ลต่ อ ความสามารถทางนวัต กรรม

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.
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ดังกล่ าว งานวิจยั นี้จงึ ต้อ งการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทาง
นวัตกรรม โดยเลือกศึกษาในบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในพื้นทีจ่ งั หวัดสงขลา เพราะเป็ นจังหวัดทีม่ วี สิ าหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูงถึง 48,615 ราย และมีการจ้างแรงงานกว่า 171,188
คน ซึ่งสูงสุ ดในกลุ่ มจัง หวัดภาคใต้ช ายแดน [8] ทัง้ นี้ เพื่อ จะได้น า
ผลการวิจยั ไปใช้ประกอบการกาหนดกลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ความสามารถทางนวัต กรรมที่เหมาะสมกับบริบทของธุร กิจดังกล่ าว
ต่อไป รวมถึงเป็ นแนวปฏิบตั สิ าหรับองค์กรประเภทอื่นๆ ซึ่งมีบริบทที่
ใกล้เคียงกัน

จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ของ Nasution, et al.
[13] ซึง่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูป้ ระกอบการ การมุ่งเน้นการ
เรีย นรู้ การมุ่ง เน้ น ตลาด และนวัต กรรม พบว่ า การมุ่ง เน้ น ตลาดมี
อิท ธิพ ลทางตรงเชิงบวกต่ อ นวัต กรรม โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล
เท่ากับ 0.18 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Suliyanto and Rahab [5]
ซึ่งพบว่า การมุ่งเน้นตลาดมีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลทางตรงเชิงบวกต่ อ
ความสามารถเชิงนวัตกรรมเท่ากับ 0.41 ขณะเดียวกันยังพบว่า การ
มุ่ง เน้ น การเรีย นรู้ม ีอิท ธิพ ลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความสามารถทาง
นวัตกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลเท่ากับ 0.44 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนิติ รัตนปรีชาเวช [14] ซึ่งศึกษาผลการดาเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากมุมมองแนวคิดองค์กรแห่งการ
เรีย นรู้และนวัตกรรมองค์กร พบว่า องค์กรแห่ งการเรีย นรู้มอี ิทธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
อิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.75 จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น สามารถ
กาหนดเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง ตามสมมติฐานข้อ H1 และ
H2 พร้อมทัง้ การกาหนดตัวแปรสังเกตได้ ดังรูปที่ 1

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อ วิเคราะห์ค วามสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุร ะหว่างการมุ่งเน้ น
ตลาด การมุ่ง เน้ น การเรีย นรู้ และความสามารถทางนวัต กรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
3) การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั อาศัย แนวคิดหรือ มุมมอง
ด้านทรัพยากรขององค์กร (Resource Based View: RBV) ซึ่งถือว่า
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเป็ นพื้นฐานของกลยุทธ์ธุรกิจ
การพัฒนาความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ร่วมกับสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการเรียนรูข้ อง
องค์กร สะท้อ นถึงความเป็ น เจ้าของสิน ทรัพย์ท่เี หนือกว่า และเป็ น
พื้ น ฐานของการสร้ า งความสามารถ ทางนวัต กรรมขององค์ ก ร
นอกจากนี้การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยั ยังอาศัยแนวคิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization: LO) โดยมองว่าองค์กรที่ม ี
กิจกรรมหลากหลายในการสร้างและใช้ค วามรู้ รวมถึงการได้ร บั และ
แลกเปลี่ ย นสารสนเทศเกี่ ย วกับ ความ ต้ อ งการของลู ก ค้ า การ
เปลีย่ นแปลงด้านตลาด และผลการดาเนินงานของคู่แข่งขัน ซึ่งนาไปสู่
ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร [9]
สาหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงที่
สาคัญ สามารถสรุปได้ ดังนี้
การวัดตัวแปรแฝงการมุ่งเน้ นตลาด อาศัย แนวคิดของ Long
[10] ซึง่ วัดการมุง่ เน้นตลาด จาก 3 องค์ประกอบ การมุ่งเน้นลูกค้า การ
มุง่ เน้นคู่แข่งขัน และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การวัดตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นการเรียนรู้ อาศัยการบูรณาการ
แนวคิดของ Suliyanto and Rahab [5] และ Ferraresi, et al. [11] โดย
มองว่าการมุ่งเน้ น การเรีย นรู้ สามารถวัดได้จาก 3 องค์ประกอบ ซึ่ง
ประกอบด้วย การมุง่ มันในการเรี
่
ยนรู้ (Commitment to Learning) การ
มีวสิ ยั ทัศน์ ร่วมกัน (Shared Vision) และยอมรับฟั งความคิดเห็นที่
แตกต่าง (Open Mindedness)
การวัดตัว แปรแฝงความสามารถทางนวัต กรรม อาศัย การ
บูรณาการระหว่างแนวคิดของ Rahab [7], Ferraresi, et al. [11] และ
Wang and Ahmed [12] โดยวัดความสามารถทางนวัตกรรมจาก 5
องค์ประกอบ คือ ความสามารถทางนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด
กระบวนการ พฤติกรรม และด้านกลยุทธ์

ลูกค้า
คู่แข่งขัน

การมุ่งเน้น
ตลาด

ผลิตภัณฑ์
H1

การประสาน
ความร่วมมือ

การตลาด
ความสามารถ
ทางนวัตกรรม

พฤติกรรม

การมุ่งมั ่นใน
การเรียนรู้
การมีวสิ ยั ทัศน์
ร่วมกัน

กระบวนการ

H2

กลยุทธ์

การมุ่งเน้น
การเรียนรู้

การยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ คือ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยกาหนดให้เป็ นเจ้าของ
กิจการหรือผู้บริห ารระดับสูงที่เกี่ยวข้อ งกับการกาหนดนโยบายของ
วิสาหกิจ ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างจานวน 300 ราย จานวนตัวอย่าง
ของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) โดยปกติไม่ได้พจิ ารณาจาก
สัดส่วนของประชากร แต่จะพิจารณาจากจานวนตัวแปรสังเกตได้ และ
ค่ า พารามิเ ตอร์ โดยงานวิจ ัย ฉบับ นี้ อ าศัย เกณฑ์ ต ามแนวคิด ของ
Jackson [15] ทีเ่ สนอว่าอัตราส่วนระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปร
สังเกตได้ ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และเกณฑ์ของ Hair, et al. [16] ที่
เสนอว่ า ควรพิจ ารณาจากค่ า พารามิเ ตอร์ท่ีต้อ งการประมาณค่ า ใน
แบบจาลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์
วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ นแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage
Sampling) เริ่ม จากการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชัน้ ภู ม ิ (Stratified
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Sampling) โดยแบ่งวิสาหกิจออกเป็ น 3 กลุ่มตามประเภทธุรกิจ คือ
วิส าหกิจด้านการผลิต การบริการ และการค้าส่งค้าปลีก จากนัน้ สุ่ ม
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) กาหนดจานวนตัวอย่างของแต่
ละประเภทวิสาหกิจ จานวนเท่าๆ กัน คือ 100 ตัวอย่าง หลังจากนัน้ ใช้
วิธกี ารสุ่มแบบสะดวก เพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนทีก่ าหนดไว้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4
ตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูล
ของสถานประกอบการ ข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) และตอนที่ 2-4 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ
ซึ่งข้อคาถามเป็ นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท 5
ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั ในด้านความตรงเชิง
เนื้อหา ด้วยวิธกี ารหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) พบว่า มี
ค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดทุกข้อ (ค่า IOC มากกว่า 0.50)
การวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ค่ า สถิติ พ้ืน ฐานของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ใช้
ค่าความถี่และร้อยละ เพื่อ อธิบายลักษณะเบื้องต้นของกลุ่ มตัว อย่ าง
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิตพิ ้นื ฐานของตัว
แปร โดยใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตัว
แปรสังเกตได้ เพือ่ ตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร ด้วยการประมาณ
ค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL เพื่อทดสอบสมการโครงสร้างกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ตามลาดับ

แบบจาลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสามารถ
ทางนวัตกรรมของวิสาหกิจได้รอ้ ยละ 68.9 เมือ่ พิจารณาแต่ละตัวแปร
แฝง พบว่า ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นตลาด มีตวั แปรสังเกตได้ด้านลูกค้า
ที่มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุ ด (λ=0.85, p<.05) ค่ า
สัมประสิท ธิการพยากรณ์
เท่ากับ 0.71 ขณะที่ตวั แปรแฝงการมุ่งเน้ น
์
การเรีย นรู้ มีต ัว แปรสัง เกตได้ด้านการมีว ิส ยั ทัศ น์ ร่ว ม ที่ค่ า น้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สุด (λ=0.91, p<.05) ค่าสัมประสิทธิการ
์
พยากรณ์เท่ากับ 0.75 สาหรับตัวแปรแฝงความสามารถทางนวัตกรรม
มีตวั แปรสังเกตได้ด้านผลิตภัณฑ์ ทีค่ ่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
สูงที่สุด (λ=0.83 p<.05) ค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์
เท่ากับ 0.69
์
รายละเอียดดังรูปที่ 2
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีการยอมรับสมมติฐานทัง้
2 ข้อ สามารถสรุปได้ว่า ปั จจัยเชิงเหตุของความสามารถทางนวัตกรรม
ของวิสาหกิจ คือ การมุ่งเน้นตลาด และการมุ่งเน้นการเรียนรู้ โดยทัง้
สองปั จจัยดังกล่าว มีค่าสัมประสิทธิอิ์ ทธิพลทางตรงต่ อความสามารถ
ทางนวัตกรรม เท่ากับ 0.47 และ 0.69 ตามลาดับ ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05 ซึง่ มีรายละเอียดดังรูปที่ 2
ลูกค้า
คู่แข่งขัน
การประสาน
ความร่วมมือ

5) ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ซ่ึง เป็ น เจ้า ของกิจการหรือ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ที่ม ีบทบาทในการ
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ของวิสาหกิจ โดยพบว่าเป็ นเพศชายมาก
ที่สุด (ร้อยละ 72.3) ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 41.8)
สาเร็จการศึกษาสูงสุ ดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 80.5) บทบาทหรือ
หน้าทีเ่ ป็ นเจ้าของกิจการและทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารด้วย (ร้อยละ 53.7)
ส่ ว นใหญ่ จ ดทะเบีย นเป็ นบริษัท จ ากัด (ร้อ ยละ 51.6) มู ล ค่ า ของ
สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 1-30 ล้านบาท (ร้อยละ 65.2) จานวนพนักงาน
1-15 คน (ร้อ ยละ 35.4) และดาเนิน กิจการมาแล้ว 5-10 ปี (ร้อ ยละ
47.5) กิจการส่วนใหญ่มรี ายได้และยอดขายเพิม่ ขึน้ ระหว่างร้อยละ 1115 กาไรสุทธิอ ยู่ร ะหว่างร้อ ยละ 6-10 และผลตอบแทนการลงทุน อยู่
ระหว่างร้อยละ 6-10
ผลการทดสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง และ 15 ตัวแปรสังเกตได้ พบว่า มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df = 1.83, CFI = 0.94, RMSEA =
0.046, SRMR = 0.043) ค่าความเชื่อมันเชิ
่ งโครงสร้างของมาตรวัด
(Construct Reliability) อยู่ระหว่าง 0.65-0.89 และค่าความแปรปรวน
เฉลีย่ ทีถ่ ูกสกัดได้ (Average Variance Extracted) อยู่ระหว่าง 0.570.83 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่ าความเชื่อ มันสู
่ ง และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al., 2010)
ผลการทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM Model)
พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2/df=1.91, CFI=0.91,
RMSEA=0.048, SRMR=0.045) โดยพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ทุกตัวแปรสังเกตได้ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และตัวแปรแฝงใน

0.85
0.79

การมุ่งเน้น
ตลาด

ผลิตภัณฑ์
0.47

0.67

0.83
0.74

ความสามารถ
ทางนวัตกรรม
การมุ่งมั ่นใน
การเรียนรู้
การมี
วิสยั ทัศน์
ร่วมกัน
การยอมรับ
ฟั งความ
คิดเห็น

0.69
0.61
0.71

0.85
0.91

0.69

การตลาด
กระบวนกา
ร
พฤติกรรม
กลยุทธ์

การมุ่งเน้น
การเรียนรู้

0.72

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์

6) การอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานข้อ H1 ซึ่งพบว่า “การมุ่งเน้ น
ตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ความสามารถทางนวัตกรรม ” ซึ่ง
สามารถอภิปรายได้ว่า การมุ่งเน้นตลาด คือ มิตหิ นึ่งของวัฒนธรรม
องค์ ก รที่ ช่ ว ยให้ ม ีค วามเข้ า ใจว่ า วัฒ นธรรมการมุ่ ง เน้ น ตลาดมี
องค์ประกอบที่แตกต่ างกัน อย่ างไร ซึ่งจะส่ งผลต่ อ พฤติกรรมและ
ทัศนคติของพนักงานแต่ละคน และพฤติกรรมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
การรวบรวมข้อมูลทางการตลาดทัง้ ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน และสภาพ
ตลาด แล้วกระจายข้อมูลที่ได้รบั มาให้บุคลากรภายในองค์กรได้รบั รู้
เพื่อจัดหาคุณค่าที่เพิม่ ขึ้น และตอบสนองให้แก่ลูกค้า ให้ได้มากที่สุด
ผ่านการใช้ขอ้ มูลทางการตลาดเหล่านัน้ การมุ่งเน้นการตลาด จึงเป็ น
การสร้างพฤติกรรมที่จาเป็ น เพื่อ สร้างคุณค่ าให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่ งผล
โดยตรงต่อความสามารถทางนวัตกรรม [5] และ [13]
สมมติฐานข้อ H2 ซึง่ พบว่า “การมุง่ เน้นการเรียนรู้ มีอทิ ธิพล
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8) เอกสารอ้างอิ ง

ทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม” สามารถอภิปรายด้วย
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง Ferraresi, et al. [11] กล่าวว่า การ
มุง่ เน้นการเรียนรูเ้ ป็ นแนวคิดหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูข้ ององค์กร และ
ความสามารถในการเรียนรูข้ ององค์กร ซึ่งเป็ นลักษณะขององค์กรที่ม ี
กิจกรรมหลากหลายในการสร้างและใช้ค วามรู้ เพื่อ ทาให้เกิด ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการได้รบั และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงด้านตลาด และผล
การด าเนิ น งานของคู่ แ ข่ ง ขัน ซึ่ง น าไปสู่ ก ารพัฒ นาสิน ค้า ใหม่ ท่ีม ี
คุณลักษณะและคุณภาพซึง่ ดีกว่าคู่แข่งขัน ขณะเดียวกันการมุ่งเน้นการ
เรียนรูม้ อี ทิ ธิพลต่อประเภทของสารสนเทศทีจ่ าเป็ นต้ องเก็บรวบรวม มี
การแปลความหมาย การประเมิน และการแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ของสมาชิกในองค์กรนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงความรูข้ อง
องค์กร และทาให้เกิดความเข้าใจของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างระบบของ
องค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ขี ้นึ [9] ดังนัน้ การมุ่งเน้นการเรียนรูข้ อง
องค์กร จึงมีความจาเป็ น อย่างมาก เพราะส่ งผลต่อ การอยู่รอดของ
องค์กรในสภาวะที่มกี ารแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึงเป็ นรากฐานสาคัญกับการเพิม่ ความสามารถทาง
นวัตกรรม
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7) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อ มในจัง หวัดสงขลา พบว่า ได้ร ับอิทธิพ ลทางตรงจากปั จ จัยด้านการ
มุ่งเน้ นการเรียนรู้ และการมุ่งเน้นการตลาด ตามลาดับ ซึ่งการมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการมีวสิ ยั ทัศน์ ร่วมกัน ที่มีค่าน้ าหนั กองค์ประกอบมาก
ที่สุด และการมุ่งเน้ นตลาดโดยเฉพาะด้านลูกค้า ผลจากการวิจยั ดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิง ของการบริห ารจัด การ (Managerial
Contributions) กล่าวคือ วิสาหกิจในจังหวัดสงขลา ควรพัฒนาวิสยั ทัศน์
ส่วนบุคคลให้เป็ นวิสยั ทัศน์ร่วมกันขององค์กร รวมถึงการสร้างบรรยากาศ
การทางานที่มชี ่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่งึ กันและกัน ระหว่าง
บุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรูจ้ ากภายนอก เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
และสร้างเป็ นฐานความรูท้ ่เี ข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร
เพื่อ ให้ทัน ต่ อ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อ มทางธุ รกิจ ตลอดจน
กระตุ้น ให้เ กิดการสร้างสรรค์น วัต กรรม ทัง้ ในรูป แบบของกระบวนการ
ทางาน สินค้า และบริการต่ างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของลูกค้า รวมถึงคู่แข่งขัน เพื่อ นามาใช้
เป็ นแนวทางการก าหนดกลยุท ธ์ ในการสร้า งสรรค์น วัต กรรมทัง้ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และบริการ ให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด อันจะส่ง ผลให้วสิ าหกิจมีผลการดาเนินงานที่ดขี ้นึ และบรรลุ
ความสาเร็จในระยะยาว
ส าหรับ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การวิจ ัย ในครัง้ ต่ อ ไป อาจมีก าร
ทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ตั ว แปรที่ ค าดว่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสามารถทางนวั ต กรรมขององค์ ก ร เช่ น ภาวะความเป็ น
ผู้ป ระกอบการ ขณะเดีย วกัน อาจท าการวิจ ัย แบบผสมผสาน (Mixed
Method) ซึง่ มีทงั ้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผูป้ ระอบการวิสาหกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า เพื่อให้ได้
ข้อมูลทีร่ อบด้านมากขึน้

674

ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงินต่อประสิทธิผลของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลในเขต
ภาคกลางตอนบน
The Impacts of the use of Financial Reporting on the Effectiveness of
SMEs Registeredas Legal Entities in the Upper Central Region
เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
คณะบริหารธุรกิจหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ สาหรับผูป้ ระกอบการ SME
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
เลขที ่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
chalermkhwan@tni.ac.th

บทคัดย่อ

Abstract

การวิจยั เรื่องผลกระทบของการใช้ประโยชน์ จากรายงานทาง
การเงิน ต่ อ ประสิท ธิผ ลของธุ ร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)ที่จ ด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลในเขตภาคกลางตอนบน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิผลในการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อ
ความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และประสิทธิผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเก็บรวมรวมข้อมูล จะเก็บข้อมูลจาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลในเขตภาคกลางตอนบน จานวน 1,000 แห่ง ได้รบั แบบสอบถามกลับ
จ านวน 384 แห่ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.40 ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทการบริการ มีรูปแบบการจัดตัง้
บริษัทเป็ นบริษทั จากัด มีระยะเวลาการดาเนินงานอยู่ระหว่าง 11 ถึง 15 ปี
ด้านการดาเนินธุรกิจกับต่างประเทศส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจโดยไม่มกี ารส่งออก
และนาเข้า ส่วนใหญ่มกี ารจัดทาแผนธุรกิจประจาปี มีการจัดทาแผนการตลาด
ส่วนใหญ่ทาบัญชีโดยจ้างสานักงานบัญชี มีแหล่งเงินทุน เริม่ แรกมาจากเงินทุน
ตนเองและครอบครัว ไม่ต้องการเงินทุนจากสถาบัน การเงิน เนื่องจากไม่ม ี
หลักทรัพย์ค้าประกัน ด้านการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน ด้านการ
วัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ ด้านการวัดความสามารถในการทากาไร
ของธุรกิจ และด้านการวัดความสามารถในการชาระหนี้ของธุรกิจ พบว่าการ
ใช้ประโยชน์ทางปฏิบตั กิ ารดาเนินงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
ของธุ ร กิจ ด้า นการใช้ป ระโยชน์ ทางการปฏิบ ัติเ พื่อการบริหารงานส่ ง ผล
กระทบเชิง บวกต่ อ ประสิทธิผ ลของธุร กิจ และลัก ษณะเชิง โครงสร้า งด้ า น
ระยะเวลาในการดาเนินงาน การดาเนินงานกับต่างประเทศ การจัดทาแผน
ธุรกิจและการจัดทาแผนการตลาดต่างกัน การใช้ประโยชน์ จากรายงานทาง
การเงินต่างกัน
คาสาคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,รายงานทางการเงิน , การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน , การวิเคราะห์อตั ราส่วน,งบการเงิน

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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ลูกหนี้ การวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร โดยมีอตั ราส่วนย่อย
คือ อัต รากาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรจากการดาเนิน งาน อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)และอัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของผู้ ถื อ หุ้ น (ROE)[4-5]การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วยอัตราส่วนย่อย คือ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ระยะเวลา
ในการเก็ บ หนี้ และอั ต ราการหมุ น ของสิ น ค้ า คงเหลื อ การวั ด
ความสามารถในการช าระหนี้ ประกอบด้ ว ยอัต ราส่ ว นย่ อ ย คื อ
อัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน ต่ อ สิน ทรัพ ย์ และอัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน ต่ อ ทุ น การวัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประกอบด้วยอัตราส่วนย่ อย คือ การ
ตัดสินใจลงทุน การบริหารหนี้ การวางแผนภาษี การจัดสรรงบประมาณ
การวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อต้องการกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน
การประกอบการซื้อหุน้ กู้ และการกาหนดต้นทุนและประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน

การวิจยั เรือ่ งผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทาง
การเงินต่อประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทีจ่ ด
ทะเบีย นเป็ น นิ ติบุคคลในเขตภาคกลางตอนบน มีแรงจูงใจเกิดจาก
การศึกษาผลงานวิจยั ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่ได้ร บั
ผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ[1-2]ทาให้
ธุ ร กิจ เข้า สู่ภ าวะถดถอยและเกิด ปั ญ หาของการเข้า ถึง แหล่ ง ข้อ มูล
เงินทุน จากวิกฤตด้านการเงินยังก่อให้เกิดปั ญหาความไม่มนใจในการ
ั่
ปล่อยสินเชือ่ ของสถาบันการเงินซึง่ ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs)เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากยิง่ ขึน้ อีกด้วย [3]ทาให้โอกาสใน
การขยายกิจการและเพิม่ สภาพคล่ องให้กบั องค์กรทาได้ยากขึ้น จาก
เหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้ น ท าให้ เ กิด ความสนใจที่จ ะศึก ษาเกี่ย วกับ
ผลกระทบของการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)ต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และประสิทธิผ ลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs) ที่จด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลในเขตภาคกลางตอนบน โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะ
ทดสอบว่าการใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน ของธุร กิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs) เพื่อการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
และการใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน เพื่อ การบริห ารงานจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิน ทุ น และ
ประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่จดทะเบียน
นิตบิ ุคคลในเขตภาคกลางตอนบนหรือไม่อย่างไร ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
สามารถที่จะน าไปใช้เ ป็ น ข้อ มูล ในการพัฒนาและส่ ง เสริมการจัดท า
รายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ให้เป็ น
ประโยชน์ ต่อ ไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ธุร กิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม(SMEs) มี ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และมี
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน สามารถขยายกิจการได้อย่างยังยื
่ น การ
วิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ1)ศึกษาโครงสร้างและความสาคัญของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)2) ประโยชน์จากการใช้รายงาน
ทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)3) การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและประสิทธิผลในการดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SMEs)และ4) เพื่อ ให้ ท ราบถึ ง ผลกระทบของการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อความสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน ทุน
และประสิทธิผ ลของธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) โดยมี
สมมติฐานการวิจยั คือ 1) การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) 2) การใช้ประโยชน์ จาก
รายงานทางการเงินส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และ 3) ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มต่ างกัน การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน ต่ างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นการศึกษาโครงสร้างของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม(SMEs)ประกอบด้ ว ยการศึก ษาประเภทของธุ ร กิจ
ระยะเวลาดาเนินงาน ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศ การจัดทา
แผนการตลาด วิธกี ารจัดทาบัญชีและความต้องการเงินกูย้ มื จากสถาบัน
การเงิน เป็ นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน โดย
การวิเคราะห์สภาพคล่อง ประกอบด้วยอัตราส่วนย่อย อัตราส่วนเงินทุน
หมุน เวีย น อัต ราส่ว นเงินทุน หมุน เวียนเร็ว อัต ราการหมุน เวีย นของ

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้เป็ น การวิจยั เชิง สารวจความคิดเห็น เพื่อ
ศึก ษาผลกระทบของการใช้ป ระโยชน์ จ ากรายงานทางการเงิน ต่ อ
ประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ที่จดทะเบียน
เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ม ีส ถานที่ต ัง้ อยู่ใ นเขตภาคกลางตอนบน 9 จัง หวัด
ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุร ี
จังหวัดสิงห์บุร ี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุร ี จังหวัดอยุธยา จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดนนทบุร ี ประกอบด้วยภาคการผลิต 55,378 แห่ง
ภาคการค้า 152,358แห่ งและภาคการบริการ 158,338 แห่ ง รวม
366,074 แห่งการเลือกตัวอย่างจะเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมติ าม
ประเภทของธุรกิจวิธกี ารเลือกตัวอย่างจะเลือกจานวน 1,000 แห่ง จาก
จ านวนของธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)ทัง้ หมดที่จ ด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลในเขตภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด ประกอบด้วย
ภาคการผลิต 150 แห่ง ภาคการค้า 420 แห่ง และภาคการบริการ 430
แห่ง รวม 1,000 แห่ง
การวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยแบ่งคาถาม
ออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ครอบคลุมข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ส่วนที่ 2 ครอบคลุมเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อ ม(SMEs)ส่ ว นที่ 3 ครอบคลุ มข้อ มูล เกี่ย วกับความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ส่วนที่
4 ครอบคลุมข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs)และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากผูต้ อบแบบสอบถาม
และการสัม ภาษณ์ เ พื่อ สอบถามถึงปั ญหาและข้อ เสนอแนะของการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ขัน้ ตอนในการสร้า งแบบสอบถามจะมีการทดสอบความ
น่ าเชื่อ ถือ ได้ข องปั จจัย ที่ใช้ว ดั ค่ าตัว แปร พิจารณาจากการวิเคราะห์
ปั จจัยโดยใช้วธิ อี งค์ประกอบหลักเพื่อลดจานวนปั จจัยย่อยของปั จจัยที่
ใช้วดั ค่าตัวแปรโดยทาการหมุนแกนด้วยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax)และใช้
ค่า factor loading ของตัววัดปั จจัยมากกว่า 0.5 โดยตัววัดต้องไม่มคี ่า
factor loading มากกว่า 1 ปั จจัยเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดปั จจัยทีจ่ ะใช้
เป็ นเครือ่ งมือในการวัดค่าตัวแปรและหาค่าความน่าเชือ่ ถือได้ของปั จจัย
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ซึง่ เป็ นความเชือ่ ถือได้ของแบบสอบถามทีใ่ ช้เป็ นเครื่องมือวัดค่าตัวแปร
เช่นเดียวกันโดยพิจารณาจากค่า ครอนบาคอัลฟา(Cronbach Alpha)
ซึง่ ต้องมากกว่า 0.6 จึงจะถือว่ามีความเชือ่ ถือได้ [6]
การเก็บรวบรวมข้อ มูล แบ่งเป็ น 2 ส่ ว น คือ ข้อ มูลทุติย ภูม ิ
เป็ นการเก็บข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์จากรายงานทางการเงินข้อมูลเกีย่ วกับความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิผลของการใช้ขอ้ มูลของ
ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม(SMEs) โดยทาการศึกษาจากตารา
บทความและรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนข้อมูลปฐมภูมเิ ป็ นข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสารวจความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลในเขตภาคกลางตอนบน
สอบถามเกีย่ วกับโครงสร้างของธุรกิจ ผลกระทบของการใช้ประโยชน์
จากรายงานทางการเงินต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
ประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)

หมายถึ ง มากที่ สุ ด ระดับ 6 หมายถึ ง มากระดับ 5 หมายถึ ง
ค่อนข้างมากระดับ 4 หมายถึง ปานกลางระดับ 3 หมายถึง ค่อนข้าง
น้ อ ยระดับ 2 หมายถึง น้ อ ยและ ระดับ 1 หมายถึง ไม่ ม ีเ ลยและ
กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 5.81-7.00 หมายถึง ระดับมากค่าเฉลี่ย
4.61-5.80 หมายถึง ระดับค่อนข้างมากค่าเฉลี่ย 3.41-4.60 หมายถึง
ระดับปานกลางค่ าเฉลี่ย 2.21-3.40 หมายถึงระดับ ค่อนข้างน้อยและ
ค่าเฉลีย่ 1.00-2.20 หมายถึง ระดับน้อย[7]
บทสรุป
ผ ล ส รุ ป ข อ ง ก า ร วิ จ ั ย แ บ่ ง เ ป็ น ก า ร ส รุ ป แ ต่ ล ะ ส่ ว น
ประกอบด้ว ย 1)โครงสร้า งของธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs)2) การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน 3) การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และ 4) ผลกระทบของการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
จ ะ ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น
แบบสอบถาม และนาไปทาการวิเคราะห์ข ้ อมูลโดยมีสถิติท่ใี ช้ในการ
วิจยั คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)ประกอบด้วยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของข้อ มูล เพื่อ ตอบ
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และการแจกแจงความถี่เกี่ย วกับโครงสร้าง
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แจกแจงความถี่และหา
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)ความสามารถในการเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)และประสิทธิผลใน
การดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในการวัด
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน
ของธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)ซึ่งประกอบด้ว ยปั จจัย ที่
สาคัญ 5 ด้าน ประกอบด้วย1) การวัดสภาพคล่องทางการเงิน มีอตั รา
ส่วนย่อยคือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 2) การวัดความสามารถในการทากาไรมี
อัต ราส่ ว นย่ อ ย คือ อัต รากาไรขัน้ ต้น อัต รากาไรจากการด าเนิน งาน
อัต ราก าไรสุ ท ธิ อัต ราผลตอบแทนจากสิน ทรัพ ย์ (ROA)และอัต รา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) 3) การวัดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานมีอตั ราส่วนย่อย คืออัตราการหมุนของสินทรัพย์ ระยะเวลา
ในการเก็บหนี้ และอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ 4) การวัดภาวะ
หนี้ ส ิน มีอ ัต ราส่ ว นย่ อ ย คือ การวัด ความสามารถในการช าระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน และ 5)การ
กาหนดวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ของธุรกิจมีอตั ราส่วนย่อย คือการ
การตัด สิน ใจลงทุ น การบริห ารหนี้ การวางแผนภาษี การจัด สรร
งบประมาณ การวิเคราะห์ส ถานะทางการเงินเพื่อ ต้องการกู้เงิน จาก
สถาบันการเงิน การประกอบการซื้อหุ้นกู้ และการกาหนดต้นทุนและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนน แบบ
Rating Scale ของ Likert โดยแบ่งออกเป็ น 7 ระดับ ดังนี้ ระดับ7

1.โครงสร้างของธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ผลการวิจยั พบว่าจานวนแบบสอบถามที่ไ ด้ร บั กลับ คืน มา
จานวน 384 แห่งคิดเป็ นร้อยละ 38.40 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท
การบริการมากทีส่ ุด จานวน 156 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 40.63 รองลงมา
ประกอบธุรกิจการค้า จานวน 129 แห่ง คิดเป็ น ร้อยและ 33.59 และ
ประกอบธุ ร กิจ การผลิต จ านวน 99 แห่ ง คิด เป็ นร้ อ ยละ 25.78
ตามล าดับ ส่ ว นใหญ่ ม ีการจัด ตัง้ ธุร กิจรูปแบบบริษัท จากัด มากที่สุ ด
จานวน 291 แห่ ง คิดเป็ น ร้อ ยละ 75.78 รองลงมามีก ารจัดตัง้ ธุร กิจ
รูปแบบห้างหุน้ ส่วน จากัด จานวน 76 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 19.79 และมี
การจัดตัง้ ธุรกิจรูปแบบห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล จานวน 17 แห่ง คิด
เป็ นร้อยละ 4.43 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ดาเนินกิจการมาแล้วประมาณ 11
ถึง 15 ปี มากทีส่ ุด จานวน 194 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 50.52 รองลงมามี
การดาเนินกิจการมากกว่า 15 ปี ขน้ึ ไป จานวน 154 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ
40.10 และมีระยะเวลาดาเนินกิจการอยู่ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี จานวน 25
แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 6.51 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจแบบไม่มกี าร
ส่งออกและน าเข้ามากที่สุด จานวน 299 แห่ง คิดเป็ นร้อ ยละ 77.86
รองลงมามีการส่งออกและนาเข้า จานวน 38 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 9.90
และ มีการส่งออกเพียงอย่างเดียวจานวน 25 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 6.51
ตามลาดับ ส่วนใหญ่มกี ารทาแผนธุรกิจประจาปี มากทีส่ ุด จานวน 269
แห่ ง คิดเป็ น ร้อ ยละ 70.05 รองลงมาไม่มกี ารทาแผนธุร กิจประจาปี
จานวน 115 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 29.95 ส่วนใหญ่มกี ารจัดทาแผนการ
ตลาดมากที่สุด จานวน 250 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 65.10 รองลงมาไม่ม ี
การทาแผนการตลาด จานวน 134 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 34.90 ส่วนใหญ่
จ้างสานักงานบัญชีเพื่อจัดทาบัญชีมากทีส่ ุด จานวน 323 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 84.11 รองลงมาจัดทาบัญชีเอง จานวน 61 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ
15.89 ส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนเมือ่ เริม่ กิจการเป็ นเงินทุนของตนเองและ
ครอบครัว จานวน 173 แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 45.05 รองลงมามีแหล่ ง
เงินทุนมาจากเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า จานวน 134
แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 34.90 และมีแหล่งเงิน ทุนมาจากทุนของหุ้นส่ว น
จานวน 77 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 20.05 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
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เงิน กู้จ ากสถาบัน การเงิน จ านวน 215 แห่ ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 55.99
เหตุ ผ ลที่ไ ม่ต้อ งการเงิน กู้จ ากสถาบัน การเงิ น เนื่ อ งจากส่ ว นหนึ่ ง มี
เงินทุนเพียงพอแล้ว อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าถ้ากูจ้ ากสถาบันการเงินจะต้อง
เสีย ดอกเบี้ย ในอัต ราที่สู ง และไม่ ม ีห ลัก ทรัพ ย์ ค้ า ประกัน เงิน กู้ ย ืม
รองลงมาต้ อ งการเงิน กู้ จ านวน 169 แห่ ง คิด เป็ นร้อ ยละ 44.01
ตามลาดับ โดยให้เหตุผลทีต่ อ้ งการเงินกูเ้ พือ่ ต้องการนามาขยายกิจการ
ของตนเอง และต้องการนามาเป็ นเงินทุนเพือ่ ป้ องกันสภาพคล่อง

หนี้สนิ ของธุรกิจ (ค่าเฉลีย่ 4.50) และเพื่อวัดการกาหนดวัตถุประสงค์
และแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ (ค่าเฉลีย่ 4.94)
4.ผลกระทบของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายงานทางการเงิ น ต่ อ
ความสามารถในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และประสิ ท ธิ ผ ลของ
ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ความสามารถในการเข้า ถึง แหล่ ง
เงินทุน ขึ้น อยู่กบั การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน ระดับปาน
กลางถึงมาก โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินเพือ่ วัด
สภาพคล่องทางการเงิน การวัดความสามารถในการทากาไร การวัด
ความสามารถในการชาระหนี้และการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั เิ พื่อการ
บริห ารงาน ด้ า นประสิท ธิผ ลในการด าเนิ น งานขึ้น อยู่ ก ับ การใช้
ประโยชน์ จ ากรายงานทางการเงิน ระดับ ปานกลางถึง ระดับ มาก
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินเพือ่ การบริหารงาน

2.การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิ นของธุรกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SMEs)โดยภาพรวม
จากผลการวิจ ัย พบว่ า การใช้ป ระโยชน์ จ ากรายงานทาง
การเงิน ของธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)จัด เรีย งตาม
ค่าเฉลีย่ การใช้ประโยชน์ พบว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
มีการใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ย 4.90) โดยมีการใช้ประโยชน์ จากรายงานทาง
การเงิน อยู่ใ นระดับ มาก 2 รายการ ได้แก่ การวิเคราะห์อ ัต ราก าไร
ขัน้ ต้น(ค่าเฉลี่ย 6.08)และการวิเคราะห์อตั รากาไรจากการดาเนินงาน
(ค่าเฉลีย่ 5.91) รองลงมามีการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก 11 รายการ ได้แก่ การวิเคราะห์อตั รากาไรสุทธิ
(ค่าเฉลีย่ 5.90) การวิเคราะห์อตั ราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (ค่าเฉลี่ย
5.810) การจัดสรรงบประมาณ (ค่าเฉลีย่ 5.41) การกาหนดต้นทุนและ
ประสิท ธิผ ลของการด าเนิน งาน (ค่ า เฉลี่ย 5.37) การวางแผนภาษี
(ค่าเฉลีย่ 5.14) การวิเคราะห์อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (ค่าเฉลีย่
5.13) การวิเคราะห์สถานะทางการเงินเมื่อต้องการกู้เงินจากสถาบัน
การเงิน (ค่ า เฉลี่ย 5.06) การวิเคราะห์อ ัต ราส่ ว นเงิน ทุน หมุน เวีย น
(ค่าเฉลี่ย 4.99) การบริห ารหนี้ (ค่ าเฉลี่ย 4.88) การตัดสิน ใจลงทุน
(ค่าเฉลี่ย 4.84) และการวิเคราะห์ร ะยะเวลาเรีย นเก็บหนี้ (ค่ าเฉลี่ย
4.65)ตามลาดับ การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงินอยู่ในระดับ
ปานกลาง 7 รายการ ได้แก่ การวิเคราะห์อตั ราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ (ค่าเฉลีย่ 4.58) การวิเคราะห์อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (ค่าเฉลีย่
4.58) การวิเคราะห์อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ (ค่าเฉลีย่ 4.42) การ
วิเคราะห์อ ัตราการหมุนของสิน ทรัพย์ (ค่ าเฉลี่ย 4.30) การวิเคราะห์
อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพย์ (ค่ าเฉลี่ย 4.29) การวิเคราะห์อตั รา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ค่าเฉลีย่ 3.97) และการประกอบการ
ซื้อหุน้ กู้ (ค่าเฉลีย่ 3.87)

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐ านที่ 1 การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอกของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
จากผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความสามารถในการเข้าถึง แหล่ งเงิน ทุน ภายนอกกับตัว แปรการใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงิน พบว่าการใช้ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน ของธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)แต่ ล ะด้านมี
ความสัม พัน ธ์เ ชิง บวกกับ ความสามารถในการเข้า ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น
ภายนอก ที่ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิติเ ท่ า กับ 0.05 โดยด้า นการวัด
ความสามารถในการทากาไรมีความสัมพันธ์สงู ทีส่ ุด
สมมติฐ านที่ 2 การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
จากผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างตัวแปร
ประสิทธิผลในการดาเนินงานกับตัวแปรการใช้ประโยชน์ จากรายงาน
ทางการเงินพบว่าการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินในแต่ละด้าน
มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในด้านการดาเนิ นงานที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.05 โดยมีการใช้ประโยชน์จากรายงานทาง
การเงินด้านการบริหารงานมากทีส่ ุด
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)ต่างกันการใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่างกัน
จากผลการวิเ คราะห์ ค่ า ความแปรปรวน (ANOVA)เพื่ อ
ทดสอบความแตกต่ างของการใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงิน
ทัง้ หมด 5 ด้านแยกตามลักษณะประเภทของธุร กิจ พบว่าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)ประเภทการผลิต การค้าและการบริก ารใช้
ประโยชน์ จ ากรายงานทางการเงิน ไม่ แ ตกต่ า งกัน และเมื่อ น ามา
พิ จ า ร ณ า ร า ย ด้ า น พ บ ว่ า ธุ ร กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม
(SMEs)ประเภทการผลิต การค้า และการบริก าร ใช้ป ระโยชน์ จ าก
รายงานทางการเงิน เพื่อวัดสภาพคล่องทางการเงินไม่แตกต่างกันใช้
ประโยชน์จากรายงานทางการเงินเพื่อวัดความสามารถในการทากาไร
ไม่ แ ตกต่ า งกั น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายงานทางการเงิน เพื่ อ

3.การเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนและประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานของ
ธุรกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ความสามารถในการเข้า ถึง แหล่ ง
เงิน ทุ น ภายนอกของธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs)ที่จ ด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ที ต่ี งั ้ ในเขตภาคกลางตอนบนใช้ประโยชน์จาก
รายงานทางการเงินเพื่อ เข้าถึงแหล่งเงินทุนอยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะมองโดยภาพรวมหรือวิเคราะห์รายด้าน ได้แก่การ
ใช้ประโยชน์ เพื่อวัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 5.31)
เพื่อวัดความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ(ค่าเฉลี่ย 5.26) เพื่อวัด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธุรกิจ (ค่าเฉลีย่ 4.51) เพื่อวัดภาวะ
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ประสิทธิภาพในการดาเนินงานไม่แตกต่างกันใช้ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงินเพื่อวัดความสามารถในการชาระหนี้ไม่แตกต่างกันและใช้
ประโยชน์ จ ากรายงานทางการเงิน เพื่ อ การปฏิ บ ัติ ก ารทางการ
บริหารงานไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05สรุปภาพรวม
การวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA)เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงินตามลักษณะของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม(SMEs)จากผลการทดสอบสมมติฐานทีไ่ ด้จากการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน(ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
การใช้ประโยชน์ จากรายงานทางการเงินตามลักษณะของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม(SMEs) ได้แก่ ประเภทของธุ ร กิจ รูป แบบของ
ธุ ร กิจ ระยะเวลาในการด าเนิ น ธุ ร กิจ การด าเนิ น งานกับ ธุ ร กิจ กับ
ต่างประเทศ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การทาบัญ ชี
ธุรกิจ ผลการวิจยั สอดคล้องกับศิรพิ ร นพวัฒนพงศ์[8]และอนุ รกั ษ์ ทอง
สุขโขวงศ์[9] ทีท่ าวิจยั เรือ่ งปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการสนับสนุนสินเชือ่ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มพบว่ า ธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) ส่วนใหญ่ไม่ได้ทาบัญชีเองแต่จ้างให้สานักงานบัญชีทา[10]
และยังพบว่าธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม(SMEs)ที่มลี กั ษณะเชิง
โครงสร้างในด้านการดาเนินงานกับธุร กิจต่างประเทศ การจัดทาแผน
ธุรกิจและการจัดทาแผนการตลาดต่างกัน จะใช้ประโยชน์จากรายงาน
ทางการเงิน ต่ า งกัน ทัง้ ในภาพรวมและรายด้า น ส่ ว นลัก ษณะเชิง
โครงสร้างในด้านระยะเวลาในการดาเนินงานของธุรกิจต่างกัน การใช้
ประโยชน์ จากรายงานทางการเงินจะต่ างกันในภาพรวมและรายด้าน
ด้วย

5. ภาครัฐควรมีแหล่งข้อมูลทีเ่ ป็ นศูนย์กลางเพื่อ รายงานทาง
การเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เพื่อไว้เปรียบเทียบ
ต้นทุนกับแหล่งเงินทุนของธนาคารหรือแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อพิจารณา
ทางเลือกต้นทุนทีต่ ่าทีส่ ุด
6. องค์กรควรจัดทาแผนทางการเงิน ที่ส ามารถทาให้เห็น
แผนปฏิบตั กิ ารอย่างชัดเจนและถ้ามีการขอกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
ควรมีขนั ้ ตอนการอนุมตั เิ งินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ทีร่ ดั กุมและรวดเร็ว
ขึน้
7. เพื่อเป็ นการลดปั ญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) อานาจอนุมตั เิ งินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่างๆ
ควรมีความชัดเจนและมีการจัดทาเอกสารทีม่ กี ารสอบทานให้สอดคล้อง
กับการทางานปกติดว้ ย
8. ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่ยงั มี
การจัดทารายงานทางการบัญชีจากหน่ วยงานภายนอกและยังมีระบบ
การตรวจสอบหรือ ตรวจทานทางการเงิน ที่ไ ม่ช ดั เจน จึงมีร ะบบการ
ควบคุมภายในทีย่ งั ไม่สามารถตรวจทานความคลาดเคลื่อนของตัวเลข
ได้อย่างรัดกุม
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้พบข้อจากัดของการวิจยั และควร
นามาทาวิจยั ในครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. การเลือกเครือ่ งมือวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้แบบสอบถาม
เพือ่ การวิจยั และการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ได้รบั แบบสอบถามกลับคืน
มาร้อยละ 38.40 ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจประเภทบริการ การทาการวิจยั ครัง้
ต่อ ไปควรใช้เทคนิค การวิจยั ด้ว ยระเบีย บวิธีว ิจยั แบบอื่นๆ เช่น การ
สัมภาษณ์แบบแบ่งกลุ่มเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน เพื่อ ทีจ่ ะทาให้
ได้ผลการวิจยั ทีต่ รงประเด็นมากขึน้
2. ควรทาการศึกษาวิจยั แยกแต่ละจังหวัดและแต่ละประเภท
ธุรกิจให้เห็นความแตกต่ างได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม(SMEs)ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ต้ อ งการเงิน ทุ น เนื่ อ งมาจากเห็น ว่ า
กระบวนการในการขอกูย้ มื หรือกระบวนการในการอนุ มตั เิ งินกูย้ มื ของ
สถาบันการเงินมีความซับซ้อน มีขนั ้ ตอนหลายขัน้ ตอน ดังนัน้ การวิจยั
ครัง้ ต่อไปควรศึกษากระบวนการพิจารณาให้เงินทุนของสถาบันการเงิน
ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ก็จะเป็ นผลดีและเป็ นข้อมูล
เพือ่ การกูย้ มื เงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)อีกช่องทาง
หนึ่งด้วยการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษากับกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ป็ น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ทีม่ พี ้นื ทีต่ งั ้ อยู่ในเขตภาคกลาง
ตอนบนเพียง 9 จังหวัดเท่านัน้ ซึ่งผลการวิจยั พบว่าการใช้ประโยชน์
จากรายงานทางการเงินเพือ่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิผลของ
การดาเนินงานยังอยู่ในระดับน้อย การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาถึงปั จจัย
ที่ส่ งผลต่ อ การเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุน ด้านอื่น ๆอีกด้ว ย เช่น ปั จจัย ด้า น
ความคุ้ม ครองดอกเบี้ย จ่ า ย ปั จ จัย ด้า นผลตอบแทนจากการลงทุ น
(ROI)เป็ นต้น
3. ควรทาการศึกษากลุ่ ม ธุร กิจขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs)กลุ่มอื่นๆ หรือธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสร้างเครือข่ายการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอย่างทัวถึ
่ งทัง้ ประเทศ

ข้อเสนอแนะที่ ได้จากผลการวิ จยั
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(SMEs) มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. รายงานทางการเงินมีประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อช่วยในด้านการค้นหาข้อมูล ได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ แต่ควรมีการ
ก าหนดค่ า ดัช นี ช้ีว ัด ผลงานหรือ ความส าเร็ จ ของงาน โดยแสดง
รายละเอี ย ดในความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวของงานนั ้น ๆ (KPI:Key
Performance Indicator)เพื่อให้องค์กรได้วเิ คราะห์แนวโน้ มและนาไปสู่
เป้ าหมายได้ชดั เจนขึน้ เพือ่ เป็ นการประเมินผลองค์กรได้อกี ทางหนึ่ง
2. รายงานทางการเงินสามารถช่วยให้ผบู้ ริหารได้ตดั สินใจ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น รายงานทางการเงินมีความสาคัญ
ต่อธุรกิจเป็ นอย่างมากเพราะเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิภาพในการทากาไร
ขององค์กรและสุ ข ภาพทางการเงิน แต่ ค วรมีร ายงานทางการเงิน ที่
ถูกต้องน่ าเชื่อถือ เพื่อจะทาให้ธุรกิจสามารถใช้เป็ น ข้อมูลพิจารณาหา
แหล่งเงินทุนได้ตามความเหมาะสม
3.การใช้ประโยชน์จากรายางานทางการเงินเพื่อขอกูเ้ งินนัน้
ทาได้ย าก เนื่อ งจากการอนุ มตั ิเงิน ทุน ของสถาบัน การเงิน มีข นั ้ ตอน
ซับซ้อน และทีส่ าคัญไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกันเงินกูย้ มื
4. การแก้ปัญหาทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) นอกจากจะต้องมีการรายงานทางการเงินทีส่ มบูรณ์แล้ว
ยังควรต้องคานึงถึงหลักทรัพย์เพื่อค้าประกันเงินกู้ยมื ด้วย เนื่อ งจาก
ปั ญหาเรือ่ งหลักทรัพย์ค้าประกันยังเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญและส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งเงินทุนอยู่ในปั จจุบนั
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บทคัดย่อ
การเตรีย มความพร้ อ มขององค์ ก ารเพื่ อ เข้า สู่ ม าตรฐานระบบ
บริหารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001 ฉบับ ปี 2015 เป็ น ประเด็น ท้า ทายของ
ผูป้ ระกอบการของไทย บทความวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องว่างของ
เกณฑ์มาตรฐานและวิเคราะห์ความพร้อมขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลง
ข้อกาหนดหลักของมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ในด้าน
บุคลากร กระบวนการจัดการ และด้านการเงิน ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษา
เอกสารและสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ ISO 9001:2008 จานวน 5 รายโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ทม่ี คี วามเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหามีค่า IOC ทัง้ ชุดเท่ากับ 0.97 ผล
การวิเคราะห์ชอ่ งว่างของระบบบริหารคุณภาพปั จจุบนั เปรียบเทียบกับระบบ
ใหม่พบว่ามีขอ้ กาหนดหลักในด้านการจัดการทีเ่ พิม่ ขึน้ 4 ประเด็น ได้แก่ กล
ยุทธ์ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความเสีย่ ง และการเรียนรูข้ ององค์การ ในด้านความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการไทยมีการรับรูข้ า่ วสารของการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
จัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณในการฝึ กอบรม รวมถึงงบประมาณและ
แผนงานสาหรับการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพฉบับใหม่ไว้
คาส าคัญ : ระบบบริหารงานคุณ ภาพ ISO 9001, ช่องว่างของเกณฑ์
มาตรฐาน, ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง

Keywords: Quality Management System ISO 9001, Standard Criterion
Gaps, Change Readiness

1) บทนา
การประกาศเปลีย่ นแปลงมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 เป็ น ฉบับ ปี 2015 เมื่อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2558 ขององค์ก าร
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization: ISO) โดยกาหนดให้องค์การทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบ
ฉบับ 2008 ต้องขอรับการรับรองระบบใหม่จากผูใ้ ห้บริการรับรอง ISO
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ จากวัน ประกาศใช้เ พื่อ ให้เ กิด การรับ รอง
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษทั ทีใ่ ช้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
เป็ นเกณฑ์ส าคัญ ส าหรับ การตัด สิน ใจเลือ กผู้ข าย ผู้ส่ ง มอบหรือ ผู้
ให้ บ ริก ารที่อ ยู่ ใ นห่ ว งโซ่ ปั จ จัย ผลิต ของบริษั ท จ าเป็ นต้ อ ง เร่ ง รีบ
ดาเนินการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร กระบวนการจัดการและ
งบประมาณเพื่อ ให้ส ามารถมีแ ละใช้ง านระบบบริห ารคุ ณ ภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงหรือข้อกาหนดฉบับใหม่ได้ [1-2]
ระบบ ISO 9001 เป็ นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ทวโลกยอมรั
ั่
บ
และใช้งานกัน อย่ า งแพร่ห ลายเพื่อ จัด การระบบบริห ารคุ ณภาพของ
องค์การเป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและช่ ว ยให้บุ ค ลากรในองค์การ
ดาเนินงานอย่างเป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน ทาให้สามารถตอบสนอง
เงือ่ นไขทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจและการยอมรับจากลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดไปทัวโลกด้
่
วย [1] ใน
ฐานะทีป่ รึกษาในการจัดทาระบบการบริหารงานคุณภาพให้แก่องค์การ
การเตรีย มพร้อ มด้ว ยการวิเ คราะห์ ช่ อ งว่ า งของเกณฑ์ป ระเมิน ใน
ประเด็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมจากฉบับปี 2008 และประเมินระดับ
ความพร้อมของผูป้ ระกอบการเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงมาตรฐาน
และข้อ กาหนดของระบบที่กาลังจะเกิดตามมาจึงมีค วามส าคัญ และ
เร่งด่วน
บทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินความพร้อมของ
ผูป้ ระกอบการในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการและด้านการเงิน
ทีม่ ตี ่อการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานและข้อกาหนดของระบบ ISO ฉบับ
2015 โดยการวิเ คราะห์ ช่ อ งว่ า งของเกณฑ์ ป ระเมิน ในประเด็น ที่
เปลีย่ นแปลงระหว่างฉบับปี 2008 และฉบับปี 2015

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.

681

2) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1) การจัดการเชิ งกลยุทธ์
เป็ นเครื่องมือกาหนดแนวทางสร้างความ ได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจในตลาดเพือ่ มุง่ สู่เป้ าหมายขององค์การ [3-4] โดย
2.1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อค้นหาจุดแข็งที่
ทาให้มคี วามสามารถในการแข่งขันและจุดอ่อนทีท่ าให้เสียเปรียบคู่แข่ง
ส่วนการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายนอกจะพิจาณาถึงโอกาสที่เอื้อ
ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานรวมถึ ง ภัย คุ ก คามที่ม ีผ ลกระทบต่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ ก าร การบู ร ณาการข้อ มูล จากการวิเ คราะห์
SWOT เพือ่ ใช้กาหนดกลยุทธ์องค์การต่อไป
2.1.2) การกาหนดกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการตัดสินใจจากผล
การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อกาหนดวิธกี ารดาเนินงาน ซึ่งต้องมีการ
ทบทวนวิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ วัต ถุ ประสงค์ และเป้ าหมายขององค์การ
รวมถึงการกาหนดกระบวนการสร้างความสอดคล้อง [5] เพื่อให้กลยุทธ์
ที่อ งค์ก ารก าหนดขึ้น สามารถน าไปปฏิบ ัติใ ห้บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ได้ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์การ
2.1.3) การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ เป็ นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จ
ขององค์การซึ่งต้องอาศัยการกาหนดกระบวนการอย่างมีระเบียบแบบ
แผน หรือใช้ชุดของกิจกรรมทีเ่ ชื่อมโยงกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทีท่ าให้
องค์การสามารถเลือกดาเนินกลยุทธ์และขับเคลือ่ นไปสู่รปู ธรรมได้ [6]
2.1.4) การควบคุ มและการประเมิน ผล เป็ น กระบวนการ
ตรวจสอบผลการด าเนิ น กลยุ ท ธ์ข ององค์ ก ารมัก นิ ย มใช้ Balanced
Scorecard ในการควบคุมและติดตามผล

ทุนมนุษย์ และความสอดคล้องของระบบ [5]
2.3) การบริ หารความเสี่ยง
เป็ นกระบวนการในการประเมินโอกาสหรือปั จจัยทีก่ ่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อเป้ าหมายและทิศทางขององค์การเป็ นหลัก [9]
ความเสีย่ งจากอิทธิพลภายใน ประกอบด้วยความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนิ น งานด้ ว ยความโปร่ ง ใสและซื่ อ ตรง การมอบอ านาจ
เทคโนโลยี การตัดสินใจทางด้านธุรกิจ และความเสีย่ งทางการเงิน ส่วน
ความเสีย่ งจากอิทธิพลภายนอกเป็ นผลกระทบทีอ่ งค์การควบคุมได้ยาก
อาทิเช่น การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้า
สภาพเศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เสถียรภาพของรัฐบาล
ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจ ตลาดแรงงาน และภัยธรรมชาติ
ในการบริหารความเสีย่ งต้องอาศัยการวางแผนทีด่ ี การสารวจ
และค้นหาสิง่ บ่งชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุ และจัดล าดับความ
เสีย่ งตามระดับความรุนแรง การจัดการความเสีย่ งและวางระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการความเสีย่ ง การ
สร้างสัญญาณเตือนภัยที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มกี ารเตรียมการสาหรับ
รับมือกับเหตุการณ์นนั ้ ได้ทนั ท่วงที
2.4) การจัดการความรู้
เป็ นกระบวนการแสวงหาจากแหล่ ง ความรู้ภ ายในและ
ภายนอกองค์การ สร้างความรูใ้ หม่จากการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ หรือจาก
ประสบการณ์ จัดระเบียบและจัดเก็บความรู้เพื่อให้สามารถค้นหา และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการถ่ายโอน
ความรูโ้ ดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีช่วยถ่ายโอน เพื่อให้เกิดการ
น าไปประยุ กต์ ใ ช้ใ นการปฏิบตั ิง านในการปรับ ปรุง พัฒนาและสร้า ง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์การ [10]

2.2) Balanced Scorecard และความสอดคล้อง
BSC เป็ นแนวคิด ของระบบการวัด และประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านขององค์การแบบสมดุลทีม่ มี มุ มองการวัดทัง้ ด้านการเงิน และ
ถ่วงดุลการวัดผลให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพในอนาคตขององค์การ
อันเกิดจากสินทรัพย์ท่จี บั ต้องไม่ได้อกี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน และด้า นการเรีย นรู้และการเติบโต พัฒ นาขึ้น
ในช่วงต้นปี 1990 โดย Kaplan และ Norton ในปี 2000 BSC ได้รบั
การปรับ ปรุ ง ให้ม ีบ ทบาทในการน ากลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิบ ัติส าหรับ
องค์การทีม่ ุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategy-focus organization) การเชื่อมโยง
กลยุทธ์เข้ากับ BSC [7-8] เริม่ จากการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ
จัดทาแผนทีก่ ลยุทธ์ภายใต้มมุ มองการวัด 4 ด้าน กาหนดตัวชี้วดั (KPI)
เพื่อ ใช้เป็ นเครื่อ งมือ ตรวจสอบผลการดาเนินงาน กาหนดเป้ าหมาย
(Target) ทีต่ ้องการของแต่ละตัวชี้วดั กาหนดแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ถ่ ายทอดแผนงานและโครงการไปยัง
พนักงาน ด าเนิน การตามแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้ และ
ประเมินผลการปฏิบตั เิ พือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในการนา BSC ไปใช้งานทัวทั
่ ง้ องค์การจะต้อ งสร้างความ
สอดคล้อ งในทิศ ทางเดีย วกัน ระหว่างกลยุ ท ธ์ข องหน่ ว ยธุร กิจหน่ ว ย
สนั บ สนุ น และผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย เพื่อ ให้ทุ ก ส่ ว นมุ่ ง ไปในทิศ ทาง
เดีย วกันกับกลยุทธ์อ งค์การ ผนวกรวมกับวงจร PDCA (Plan-DoCheck-Act) และมีกลยุทธ์เป็ นจุดศูนย์กลาง การประสานพลังและมุ่ง
ทิศทางเดียวกัน โดยผู้น าขององค์การเป็ น ผู้ขบั เคลื่อนการสร้างความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องเชิงองค์การ ความสอดคล้องของ

2.5) ประเด็นเปลี่ยนแปลงของ ISO 9001:2015
โครงสร้างของข้อกาหนด ISO ฉบับปี 2015 มีประเด็นหลักที่
แตกต่ า งจากฉบับ ปี 2008 โดยมีการเพิ่มบริบ ทขององค์ก าร ความ
ต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็ นแนวคิดใหม่ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับปั จจัยและเงื่อนไขที่ส่ งผลกระทบต่ อการดาเนิน งานของ
องค์การ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมถึงลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
คู่แข่ง และหน่ วยงานกากับดูแลในด้านการบริหารจะมุ่งเน้นการจัดการ
กระบวนการ (process approach) ทีช่ ดั เจน มีการควบคุมและจัดการ
ความเสีย่ ง ในการจัดหาสินค้าและการให้บริการโดยหน่วยงานภายนอก
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับภัยคุกคามและโอกาสทีเ่ ป็ นผลกระทบ
มาจากความไม่แ น่ น อน รวมถึง การสื่อ สารทัง้ ภายในและภายนอก
องค์ก ารที่ช ัด เจนนอกจากนี้ ย ัง มีข ้อ ก าหนดด้า นการจัด การความรู้
องค์การ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและความรูจ้ ากภายนอก ข้อกาหนดใหม่
ยังระบุให้ผบู้ ริหารระดับสูงกาหนดบุคคลหรือกลุ่มคนทีจ่ ะทาหน้าทีเ่ ป็ น
ผู้ท่คี วบคุ ม ดูแ ลองค์การซึ่ง ต้อ งเป็ น ผู้ท่ีดารงต าแหน่ งในระดับสูงใน
องค์การ [1-2,11]
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3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1) ผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 5 รายเลือกแบบเจาะจง โดยเป็ นผูท้ ด่ี ารง
ตาแหน่ ง QMR ของบริษัทที่ได้รบั การรับรองระบบ ISO 9001:2008
และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารระบบคุณภาพ รวมทัง้ มีประสบการณ์
ด้าน ISO 9001 มากกว่า 3 ปี ขน้ึ ไปรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1

ในการแปลความและสรุปผล ใช้เกณฑ์ช่วงชัน้ เท่ากัน 5 ระดับ ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

3.2) เครื่องมือวิ จยั
3.2.1) เอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับการจัดการการเปลี่ย นแปลง
มาตรฐานและข้อกาหนด ISO 9001 ฉบับปี 2000 ไปสู่ปี 2008 ดาเนิน
การศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของข้อกาหนด ISO
9001 ฉบับปี 2008 และ 2015

มีความพร้อมระดับมากทีส่ ุด
มีความพร้อมระดับมาก
มีความพร้อมระดับปานกลาง
มีความพร้อมระดับน้อย
มีความพร้อมระดับน้อยทีส่ ุด

และใช้เกณฑ์พ ิจารณาของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ [1] ในการสรุป
ระดับความพร้อม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ระดับและความหมาย
ความหมาย

ระดับ

3.2.2)
ใช้ แ บบสัมภาษณ์ ก่ึ งโครงสร้ างแบ่ งเป็ น 5 ตอน
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับผู้ให้ข ้อมูลส าคัญ และข้อ มูล ทัว่ ไปของ
องค์ ก าร ประเด็นค าถามเกี่ย วกับ การรับ รู้ถึง การเปลี่ย นแปลงของ
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และผลกระทบต่อองค์การ
ความพร้อมขององค์การในด้านบุคลากร กระบวนการจัดการ และด้าน
การเงิน และความพร้อ มต่ อ การเปลี่ย นแปลงของระบบบริห ารงาน
คุณภาพขององค์การในประเด็นบริบทขององค์การ ความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสีย่ งและโอกาส และความรูข้ ององค์การ
แบบสัมภาษณ์ได้ร บั การตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงเนื้อหา
โดยใช้ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน และมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (IOC) ทัง้ ชุด
เท่ากับ 0.97

1
2
3
4

มีร ะเบีย บขัน้ ตอนการปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนสอดคล้อ งกับ
ข้อกาหนด และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มี ร ะเบี ย บขัน้ ตอนการปฏิ บ ั ติ แ ต่ ย ั ง ไม่ ค รอบคลุ ม
ข้อกาหนด
ไม่มกี ารดาเนินการใดๆทีส่ อดคล้องกับข้อกาหนด
ไม่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานขององค์การ

ตารางที่ 1: ข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ท่านที่ 1
1. สถานทีต่ งั ้
กทม.
2. ประเภทอุตสาหกรรม/บริการ
Die Cutting
3. ปี ทก่ี ่อตัง้
2013
4. ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
25
5. จานวนพนักงาน (คน)
50
6. ได้รบั การรับรองระบบ ISO 9001:2008 2014
เมื่อ / จากสถาบัน
JQA
7. ตาแหน่ง
QMR
8. อายุงาน (ปี )
13

ท่านที่ 2
ชลบุร ี
Felt, Rubber
2004
130
140
2013
BV
QMR
5

4) ผลการวิ จยั
4.1) การวิ เคราะห์ช่องว่างของเกณฑ์ประเมิ น
ข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพฉบับ 2015 มีประเด็นใหม่
ที่เพิม่ ขึ้นจากเดิม โดยบางข้อมีการเพิม่ เติมเนื้อหาเพื่อเน้นย้าให้เกิด
การนาไปปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนมากขึน้ สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ เน้นข้อกาหนด
ที่เป็ น ประเด็นใหม่เพื่อ น ามาวิเคราะห์แนวทางและวิธกี ารที่อ งค์การ
จาเป็ นต้องดาเนินการ พบว่ามี 4 ประเด็นหลักที่มกี ารเปลีย่ นแปลงและ
สามารถใช้ทฤษฎีด้านการจัดการมาดาเนินการเพื่อให้องค์การมีความ
พร้อมดาเนินการขอรับรองตามข้อกาหนดใหม่ ประเด็นหลักทีม่ กี าร

ท่านที่ 3
สมุทรปราการ
Trading
2011
25
24
2015
BV
QMR
3

ท่านที่ 4
กทม.
Rubber Part
1991
70
520
2013
BV
QMR
3

ท่านที่ 5
ชลบุร ี
Washer
2012
120
60
2014
BV
QMR
10

เปลีย่ นแปลงและทฤษฎีทส่ี อดคล้องปรากฏดังตารางที่ 3
4.2) การวิ เคราะห์ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
บริ ษั ท ที่ 2 มี ค วามพร้ อ มขององค์ ก ารในด้ า นบุ ค ลากร
กระบวนการจัดการ และด้านการเงิน มากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ
91.67 ในขณะทีบ่ ริษทั ที่ 4 มีความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบ
บริห ารงานคุ ณ ภาพขององค์ก ารในระดับ มาก และเหนื อ กว่ า อีก 4
บริษทั รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5
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ตารางที่ 3: ประเด็นหลักทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและแนวทางการดาเนินงาน
ประเด็นหลักที่เปลี่ยนแปลง
1. บริบทภายในและภายนอกขององค์การทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัตถุประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ขององค์การ
2. ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย
3. การจัดการความเสีย่ งและโอกาสขององค์การ
4. การจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูข้ ององค์การ
ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

ทฤษฎี/แนวทางการดาเนิ นการ
1.การจัดการเชิงกลยุทธ์
2. BSC และ Alignment
1.การจัดการเชิงกลยุทธ์
2. BSC และ Alignment
การจัดการความเสีย่ ง
การจัดการความรู้

ตารางที่ 4: ความพร้อมด้านองค์การ
1.บุคลากร

2.กระบวนการ
จัดการ

3.การเงิ น
4.ค่าเฉลี่ย

บริ ษทั 1
มีผรู้ บั ผิดชอบ
ยังไม่ได้อบรม
(50%)
กาหนดเวลาขอ
รับรอง แต่ยงั ไม่ม ี
แผนงาน
(50%)
มีงบประมาณ
(100%)
66.67%

บริ ษทั 2
มีผรู้ บั ผิดชอบ
อบรมเบือ้ งต้น
(75%)
กาหนดเวลาขอ
รับรอง และมี
แผนงาน
(100%)
มีงบประมาณ
(100%)
91.67%

บริ ษทั 3
มีผรู้ บั ผิดชอบยัง
ไม่ได้อบรม
(50%)
กาหนดเวลาขอ
รับรอง และมี
แผนงาน
(100%)
มีงบประมาณ
(100%)
83.33%

บริ ษทั 4
มีผรู้ บั ผิดชอบยังไม่ได้
อบรม
(50%)
กาหนดเวลาขอ
รับรอง และมีแผนงาน
(100%)
มีงบประมาณ
(100%)
83.33%

บริ ษทั 5
มีผรู้ บั ผิดชอบยัง
ไม่ได้อบรม
(50%)
กาหนดเวลาขอ
รับรอง แต่ยงั ไม่ม ี
แผนงาน
(50%)
มีงบประมาณ
(100%)
66.67%

ค่าเฉลี่ย
55%

80%

100%

ตารางที่ 5: ความพร้อมด้านระบบบริหารคุณภาพขององค์การ
1.บริ บท
องค์การ
ความพร้อม
2.ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความพร้อม
3.ความเสี่ยง/
โอกาส
ความพร้อม
4.การเรียนรู้

ความพร้อม
ค่าเฉลี่ย
ความพร้อม

บริ ษทั 1
ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
น้อย

บริ ษทั 2
ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น

มุง่ ไปทีล่ กู ค้า
เท่านัน้

น้อย

บริ ษทั 4
ดาเนินการครอบคลุม
ทุกประเด็น

ปานกลาง

บริ ษทั 3
ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
ปานกลาง

มุง่ ไปทีล่ กู ค้าเท่านัน้

มุง่ ไปทีล่ กู ค้าเท่านัน้

มุง่ ไปทีล่ กู ค้า/
นโยบาย ยังไม่
ครอบคลุมตาม
ข้อกาหนด
ปานกลาง

น้อย
ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น

ปานกลาง
เตรียมการ ยังไม่
ดาเนินการ

น้อย

ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
มาก

ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น

2.5
น้อย

ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
น้อย

มาก

บริ ษทั 5
ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
น้อย

2.8

มุง่ ไปทีล่ กู ค้าเท่านัน้
2.4

ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น

น้อย
เตรียมการ ยังไม่
ดาเนินการ

น้อย

ปานกลาง

น้อย

ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น

มาก

ดาเนินการยังไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
มาก

มาก

ดาเนินการบ้างไม่
ครอบคลุมทุก
ประเด็น
น้อย

2.75
ปานกลาง

3
ปานกลาง

3.5
มาก

1.6
น้อยทีส่ ุด
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ค่าเฉลี่ย

2.2

3.6

5) สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
5.1) ด้านผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญ
เป็ น ผู้มคี วามเชี่ย วชาญและมีห น้ าที่ร บั ผิดชอบระบบบริห าร
คุณภาพโดยตรงในสถานประกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 จึงเข้าใจคาถามและสามารถให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนได้

กระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์การและทิศทางกลยุทธ์ขององค์การใน
ด้านงบประมาณ บุค ลากร การจัดการ เครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ กฎหมาย
เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อ ม เพื่อ เป็ น ข้อ มูล
ตัดสินใจในการวางแนวทางและกาหนดกลยุทธ์องค์การ บริษทั ทีม่ กี าร
ใช้เกณฑ์ประเมินTQA จะมีการดาเนินงานทีค่ รอบคลุมบริบทองค์การ
ทัง้ หมด
5.4.2) ปั จจุบนั ทุกบริษัทรับรูผ้ ู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพียงแค่ผถู้ ือ
หุน้ และลูกค้าเท่านัน้ ดังนัน้ จึงต้องเพิม่ ให้ครอบคลุมผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ทัง้ หมด เช่น ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทางตรง ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ลูกค้าผูบ้ ริโภค คู่คา้ คู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม รัฐบาล และผูม้ สี ่วนได้
ส่ว นเสีย ทางอ้อ ม ได้แก่ นักวิช าการ สื่อมวลชน นักวิจารณ์ สมาคม
ธุรกิจ ซึ่งความต้องการและความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ นี้
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการขององค์การ
5.4.3) ทุกบริษทั มีความพร้อมในด้านการจัดการความเสีย่ งและ
โอกาสค่อนข้างน้อยเนื่องจากยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้และยัง
ขาดการมองมิติความเสี่ยงควบคู่กบั โอกาส แต่เป็ นการประเมินความ
ปลอดภัย หรือ การเกิด อุ บ ัติเ หตุ ใ นสถานประกอบการมากกว่ า การ
ประเมิน ความเสี่ย งที่จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร
ผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนความพึงพอใจลูกค้า ทัง้ ความเสีย่ งจาก
อิทธิพลภายในและความเสีย่ งจากอิทธิพลภายนอกทีค่ วบคุมได้ยาก อัน
เกิดจากความต้องการของลูกค้า การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง
5.4.4) ถึงแม้ทุกบริษทั จะมีการจัดทา Procedure และ Work
Instruction สาหรับให้พนักงานปฏิบตั ิตาม แต่ยงั ขาดการเรียนรู้และ
สร้างความรูอ้ งค์การตามข้อกาหนดใหม่ทร่ี วมถึงความรูจ้ ากแหล่งอื่นๆ
เช่น จากการประชุมวิชาการ จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรือจากปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต เป็ นต้น และให้มกี ารเผยแพร่ และจัดเก็บให้สามารถนา
ออกมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการขององค์การในอนาคต
ผู้บ ริห ารองค์ ก ารต้ อ งตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ กับ การ
ดาเนินการโดยเข้าไปขับเคลื่อนและผลักดันในการจัดการระบบบริหาร
คุณภาพองค์การเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมกับ
พนักงานเป็ นสิง่ สาคัญเพื่อให้เกิดการศึกษา การเข้าใจในเนื้อหาอย่าง
แท้จริง และนาไปสู่การพัฒนาองค์การได้อย่างยังยื
่ น

5.2) ด้านการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001 จากฉบับที่ 2008 ไปเป็ นฉบับที่ 2015
โดยบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรง และข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ และการประกาศแจ้งโดยข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
จัดการความเสี่ยงและโอกาสเป็ นประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงที่
ผู้ให้ข ้อ มูล ส าคัญทัง้ 5รายเห็น ว่ายังขาดการเตรีย มความพร้อ มการ
จัดเตรียมงบประมาณสาหรับการฝึ กอบรม และงบประมาณสาหรับขอ
รับรองระบบ ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารและระเบียบการทางานใหม่
เป็ นผลกระทบหลักต่อองค์การ อย่างไรก็ตาม องค์การทีม่ กี ารนาเกณฑ์
ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) ซึ่ง
แนวคิดและหลักการคล้ายกับข้อกาหนดของ ISO 9001 ฉบับที่ 2015
มาใช้กบั กระบวนการทางานของบริษทั อยู่ก่อนแล้ว ข้อกาหนดใหม่ของ
ISO 9001:2015 จึงไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อองค์การ
5.3) ด้านความพร้อมขององค์การ
5.3.1) ทุกบริษัทมีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบเดิมที่ดูแลระบบ
บริห ารงานคุณภาพเป็ น ผู้ดาเนิน การต่ อเนื่อง แต่ ย งั ไม่มบี ริษัทใดส่ ง
ผู้รบั ผิดชอบเข้ารับการอบรมเนื้อ หาของข้อกาหนดฉบับใหม่ มีความ
พร้อ มด้านบุคลากรคิดเป็ น ร้อ ยละ 55 ดังนัน้ บริษัทจึงควรกาหนด
แนวทางดาเนินการให้ชดั เจน แต่งตัง้ คณะทางานบริหารระบบคุณภาพ
และจัดให้มกี ารอบรมข้อกาหนด ISO 9001:2015 เพื่อให้ทีมทางาน
เข้าใจประเด็นทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
5.3.2) มีการกาหนดเวลาขอรับการรับรองระบบใหม่ทแ่ี น่ นอน
และบางบริษทั ได้รบั การอนุมตั แิ ผนการดาเนินงานเรียบร้อยแล้วมีความ
พร้อมด้านกระบวนการจัดการคิดเป็ นร้อยละ 80 ดังนัน้ บริษัทจึงควร
ติดตามและเร่งรัดให้ผบู้ ริหารอนุ มตั ิแผนการดาเนินงานเพื่อให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายด้ า นเวลาที่ก าหนดไว้ใ นการขอรับ รองระบบ ISO
9001:2015 ต่อไป
5.3.3) ทุกบริษทั ได้มกี ารจัดสรรงบประมาณ วางแผนจัดเตรียม
งบประมาณสาหรับการฝึ กอบรม การขอรับรองระบบ และบางบริษทั มี
งบประมาณสาหรับการว่าจ้างที่ปรึกษามีความพร้อมด้านการเงินคิด
เป็ น ร้อ ยละ 100 เนื่ อ งจากการเปลี่ย นแปลงนี้ไ ด้ม ีก ารประกาศแจ้ง
ล่วงหน้าเป็ นระยะเวลานาน

6) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพ ย์ ขอบคุ ณ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกท่าน และขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่
ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการวิจยั จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
7) เอกสารอ้างอิ ง

5.4) ด้านความพร้อมของระบบบริ หารคุณภาพขององค์การ
องค์ ก ารมีค วามพร้อ มในระดับ 2 ตามเกณฑ์ พ ิจ ารณาของ
สถาบัน มาตรฐานอัง กฤษ [1] โดยแยกตามประเด็น หลัก ที่ม ีก าร
เปลีย่ นแปลง ดังนี้
5.4.1) ปั จจุบนั ทุกบริษัทมีการกาหนดกลยุทธ์ นาไปปฏิบตั ิ
และวัดผลการดาเนินงาน แต่การปฏิบตั ยิ งั ไม่ครอบคลุมตามข้อกาหนด
ยัง ขาดการพิจ ารณาปั ญ หาจากปั จ จัย ภายนอกและภายในที่ส่ ง ผล
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[3]
[4]
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา1. ระดับภาวะผู้นาของผูบ้ ริหาร
2.ความสัม พันธ์ร ะหว่า งภาวะผู้นากับ ประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติงานกลุ่ ม
ตัวอย่างพนักงานในองค์การญี่ป่ ุนแห่งหนึ่ง จานวน127 คน ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t และค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่า 1. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง( X =
3.41) ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นาแบบปล่ อยตามสบายอยู่ใ น
ระดับปานกลาง ( X =3.19, X =2.71) ตามลาดับ 2.ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพ เวลา
วิธกี าร ในระดับต่ า (r=.356, r=.332, r=.337) ตามลาดับ แต่มคี วามสัมพันธ์
กับด้านปริมาณงาน ค่าใช้จ่าย ในระดับต่ ามาก (r=.300, r=.188) ตามลาดับ
ส่วนภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้านวิธกี าร ในระดับต่ า (r=.348) แต่มคี วามสัมพันธ์กบั ด้าน
คุณภาพ ปริม าณงาน เวลา ค่ าใช่จ่า ย ในระดับ ต่ า มาก (r=.251, r=.236,
r=.209,r=.235) ตามลาดับ และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์
ในทางตรงข้ามกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพ ปริมาณงาน
เวลา วิธกี าร ค่าใช้จ่าย ในระดับต่ ามาก (r=-.124, r=-.190, r=-.269, r=-.250,
r=-.123) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า, ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

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) บทนา
ปั จจุบนั นี้ประเทศไทยมีธุรกิจและองค์การหลากหลายสัญชาติ
ด้ว ยกัน แต่ ล ะองค์ก ารต่ า งก็เ ผชิญ กับสภาวะการเปลี่ย นแปลงและ
อุปสรรคด้านต่างๆ การทีจ่ ะดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จนัน้ ต้อง
คานึงถึงองค์ประกอบหลายประการ ทัง้ องค์ประกอบภายนอกองค์การ
เช่ น สภาวะการแข่ง ขัน ในตลาด สภาพเศรษฐกิจ การเมือ งเป็ น ต้น
รวมทัง้ องค์ประกอบภายในองค์การ เช่น เงินทุน เครื่องจักร วัตถุดิบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็ นต้น ทัง้ นี้องค์ประกอบหนึ่งซึ่งได้รบั การ
ยอมรับ ว่ า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ส ามารถผลัก ดัน ให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ นั น่ คือ ทรัพ ยากรบุ ค คล
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั สรรและจัดการทรัพยากรอื่นๆ ของ
องค์การให้เกิดมูลค่าเพิม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [1]
และการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ขององค์การนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจจากบุคคลหลายฝ่ าย หากแต่จะแตกต่างกันไปตามบทบาท
และหน้าทีซ่ ง่ึ บทบาทการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารองค์การถือเป็ นปั จจัย
สาคัญหนึ่งทีม่ สี ่วนช่วยในการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิผลเพราะ
ผู้น าหรือ หัว หน้ างานเป็ น บุค คลที่มคี วามสาคัญต่ อองค์การ เป็ นที่ย ึด
เหนี่ยวจิต ใจให้กบั พนักงาน คอยผลักดันและเสริมสร้างกาลังใจของ
พนักงาน เป็ นทัง้ ผูว้ างแผน ควบคุม ตรวจสอบ เป็ นเสมือนตัวกลางใน
การประสานงานระหว่า งองค์ก ารกับพนักงานให้มกี ารประสานงาน
สอดคล้องกัน และขับเคลือ่ นองค์การไปสู่เป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ [2] จะเห็น
ได้ว่าประสิทธิผลระดับบุคคลนัน้ มีความสาคัญยิง่ ต่อการเกิดประสิทธิผล
ระดับกลุ่มและองค์การ การทีพ่ นักงาน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร หัวหน้างานและ
ผูต้ ามแต่ละคนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในหน้าทีง่ าน

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
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เฉพาะของตนเองและร่วมมือร่วมใจกันทางานแล้วกลุ่มและองค์การก็จะ
มีประสิทธิผลไปด้วย [3]
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดจี งึ ควรมองลึกลงไปในประสิทธิภาพ
การทางาน วิธีหนึ่งที่องค์การน ามาใช้ คือ การเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ทางานของพนักงาน โดยวิธกี ารฝึ กอบรมบทบาทความเป็ น ผู้นาของ
หัวหน้างานระดับต้น ทาให้หวั หน้างานระดับต้นมีความเข้าใจบทบาท
และหน้ า ที่ข องตนในการผลัก ดัน เป้ าหมายขององค์ก ารให้บรรลุ ผ ล
สาเร็จ [4] องค์การควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ กับการพัฒนาและ
ส่งเสริมภาวะผูน้ าให้กบั ผูบ้ ริหาร ควรมีการติดตามผลและการสนับสนุ น
ด้านต่างๆ เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาภาวะผูน้ า
มีความสัมพัน ธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน กรณีศ ึกษาบริษัท
ญี่ปุ่นแห่ งหนึ่ง โดยศึกษาภาวะผู้น าเต็มรูปแบบที่มคี วามสัมพันธ์ กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้าง และพัฒนาบุคลากรภายในองค์การต่อไป

เสนอในปี 1985 โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้นา 3 แบบ คือ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย น
(Transactional Leadership) ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (LaissezFaire
Leadership) ห รื อ พฤ ติ ก ร รมคว ามไม่ ม ี ภ าว ะผู้ น า
(Nonleadership Behavior) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง(Transformational Leadership)
เป็ นกระบวนการที่ ผู้ น ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ร่ ว มงานและผู้ ต าม โดย
เปลีย่ นแปลงความพยามยามของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามให้สงู ขึน้ กว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผูต้ ามไปสู่
ระดับที่สูงขึน้ และศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ
และวิสยั ทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ การจูงใจให้ผรู้ ่วมงานและผูต้ าม
มองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม ของ
องค์การและสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผนู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ่วมงานหรือผู้
ตามนี้จะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือ
ทีเ่ รียกว่า "4I’s" (Four I’s) คือ
1.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือภาวะผู้นาเชิงบารมี
(Idealized Influence or Charisma Leadership : II or CL) หมายถึง
การทีผ่ นู้ าประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง หรือเป็ นโมเดลสาหรับผูต้ าม ผูน้ า
จะเป็ นทีย่ กย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ ผูน้ าจะมีวสิ ยั ทัศน์และ
สามารถถ่ า ยทอดไปยัง ผู้ต าม ผู้น าสามารถควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้ใ น
สถานการณ์วกิ ฤติ ผูน้ าจะมีศลี ธรรมและจริยธรรมสูง ผูน้ าจะหลีกเลีย่ งที่
จะใช้อานาจเพือ่ ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ ผูน้ าจะแสดงให้เห็น
ถึงความเฉลียวฉลาด มีความเชื่อมันและเห็
่
นคุณค่าในตนเอง มีความ
แน่ วแน่ ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้จาจะมีวสิ ยั ทัศน์
และแสดงความมันใจรวมถึ
่
งช่วยสร้างความรู้สกึ เป็ นหนึ่งเดียวกันเพื่อ
บรรลุเป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์นนั ้
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)
หมายถึง การทีผ่ นู้ าจะประพฤติในทางทีจ่ ูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้
ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ค วามหมายและท้าทายใน
เรื่องงานของผูต้ าม ผูน้ าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit)
ให้มชี วี ติ ชีวา ผูน้ าจะมีการนาเสนอวิสยั ทัศน์ทน่ี ่าดึงดูดใจสาหรับอนาคต
และจะสือ่ สารความหวังทีผ่ นู้ าต้องการอย่างชัดเจน ผูน้ าจะอุทศิ ตัวหรือ
ความผูก พัน ต่ อ เป้ า หมายและวิส ัย ทัศ น์ ร่ ว มกัน ผู้น าจะแสดงความ
เชื่อ มันและแสดงให้
่
เห็น ความตัง้ ใจอย่างแน่ ว แน่ ว่าจะสามารถบรรลุ
เป้ าหมายได้ และมีการมองอนาคตในแง่บวก บ่อยครัง้ พบว่าการสร้าง
แรงบันดาลใจนี้เกิดขึน้ ผ่านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล และการ
กระตุน้ ทางปั ญญา โดยการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลทาให้ผตู้ าม
รูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปั ญหา
ที่ตนเองเผชิญได้ ส่วนการกระตุ้นทางปั ญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับ
อุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
1.3 การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation : IS)
หมายถึง การที่ผู้นามีการกระตุ้น ผู้ตามให้ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ในหน่ ว ยงาน ทาให้ผู้ต ามมีค วามต้อ งการหาแนวทางใหม่มา
แก้ปัญหาในหน่ วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ท่ดี กี ว่าเดิม เพื่อทาให้เกิด
สิง่ ใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่ างเป็ น
ระบบ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีการตัง้ สมมติฐาน การเปลีย่ นกรอบ
(Reframing) การมองปั ญหา และการเผชิญกับ สถานการณ์ เก่ าด้ว ย

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1) เพือ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารระดับต้นและกลาง
2.2) เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า มสั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภา ว ะ ผู้ น า กั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
3) สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1) ระดับภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต้นและกลาง สูงกว่า
ปานกลาง
3.2) ภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน
4) กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบ
1. ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลง
2. ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลีย่ น
3. ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบาย

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
1. คุณภาพของงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลา
4. วิธกี าร
5. ค่าใช้จ่าย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5) วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
5.1) ทฤษฎีโมเดลภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบ
ในปี ค.ศ. 1991 แบส; และอโวลิโอ [5] ได้เสนอโมเดลภาวะ
ผูน้ าแบบเต็มรูปแบบ (Model of the Full Range of Leadership) โดย
ใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าตามรูปแบบภาวะผูน้ าทีเ่ คย
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วิธกี ารแบบใหม่ผนู้ าทาให้ผตู้ ามรูส้ กึ ว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทาย
และเป็ นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะแก้ปัญหาร่วมกัน
1.4 การค านึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จเจกบุ ค คล (Individualized
Consideration : IC) ผู้นามีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับบุคคลในฐานะ
เป็ นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผตู้ ามเป็ นรายบุคคล และทาให้ผตู้ ามรูส้ กึ มี
คุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็ นโค๊ ช (Coach) และเป็ น ที่ปรึกษา
(Advisor) ของผูต้ ามแต่ละคน เพือ่ การพัฒนาผูต้ ามผูน้ าจะเอาใจใส่เป็ น
พิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิและเติ
บโต
์
ของแต่ละคน ผูน้ าจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามให้สงู ขึน้ นอกจากนี้ผนู้ า
จะมีการปฏิบตั ิต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ สร้าง
บรรยากาศของการให้การสนับสนุ น คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านความจาเป็ น และความต้อ งการ ผู้น ามีการส่ งเสริมการ
สือ่ สารสองทาง และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่วนตัว ผูน้ าสนใจใน
ความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคลเป็ นบุคคล (As a Whole
Person) มากกว่าเป็ นพนักงานหรือเป็ นเพียงปั จจัยการผลิต ผูน้ าจะมี
การฟั งอย่างมีประสิทธิผล มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผูน้ า
จะมีก ารมอบหมายงานเพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นาผู้ต าม เปิ ด
โอกาสให้ผตู้ ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆ
ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดู แลผู้ ตามว่ าต้ องการค าแนะน า การ
สนับสนุน และการช่วยให้กา้ วหน้าในการทางานทีร่ บั ผิดชอบหรือไม่อย่างไร
2. ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
เป็ น กระบวนการที่ผู้น าให้ร างวัล หรือ ลงโทษผู้ต ามขึ้น อยู่กบั ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ต าม ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ย นเสริมแรงตาม
สถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบตั งิ านระดับทีค่ าดหวังไว้ ผูน้ าช่วย
ให้ผตู้ ามบรรลุเป้ าหมาย ผูน้ าทาให้ผตู้ ามมีความเชื่อมันที
่ จ่ ะปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ทก่ี าหนด ซึ่งผูน้ าจะต้องรูถ้ งึ สิง่
ทีผ่ ตู้ ามปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ ผูน้ าจูงใจโดยเชื่อมโยงความ
ต้องการและรางวัลกับความสาเร็จตามเป้ าหมาย รางวัลส่วนใหญ่เป็ น
รางวัลภายนอก ประกอบด้วย
2.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR)
ผูน้ าจะทาให้ผตู้ ามเข้าใจชัดเจนว่าต้องการให้ผตู้ ามทาอะไรหรือคาดหวัง
อะไรจากผูต้ าม และจากนัน้ จะจัดการแลกเปลีย่ นรางวัลในรูปของคายก
ย่องชมเชย ประกาศความดีความชอบ การจ่ายเพิม่ ขึน้ ให้โบนัส เมือ่ ผู้
ตามสามารถบรรลุเป้ าหมายตามทีค่ าดหวัง ผู้นาแบบนี้มกั จูงใจโดยให้
รางวัลเป็ นการตอบแทน ด้วยแรงจูงใจพืน้ ฐานหรือแรงจูงใจภายนอก
2.2 การบริหารแบบวางเฉย (Management-by Exception: MBE) เป็ น
การบริหารงานที่ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผูน้ าไม่
พยายามเข้าไปยุ่งเกีย่ วกับการทางาน จะเข้าไปแทรกต่อเมือ่ มีอะไรเกิด
ผิดพลาดขึน้ หรือทางานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็ นทาง
ลบ หรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงอะไร ผูน้ าจะเข้าไปเกีย่ วข้องก็ต่อเมือ่ งานบกพร่อง แบ่งได้
เป็ น 2 แบบ คือ
2.2.1 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management-by
Exception: MBE-A) ผูน้ าจะใช้วธิ กี ารแบบกันไว้ดกี ว่าแก้ ผู้นาจะคอย
สังเกตผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ าม และช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อป้ องกัน
การเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว

2.2.2 การบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (Passive Management-by
Exception: MBE-P) ผู้น าจะใช้ว ิธีก ารท างานแบบเดิม และพยายาม
รักษาสภาพเดิม ผู้น าจะเข้าไปแทรกแซงถ้าการปฏิบตั ิงานไม่ได้ตาม
มาตรฐาน หรือถ้ามีบางอย่างผิดพลาด
3. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire leadership:
LF)หรือพฤติกรรมความไม่มภี าวะผูน้ า (Non-Leadership Behavior)
เป็ น ภาวะผู้น าที่ไม่มคี วามพยายาม ไม่มกี ารตัดสิน ใจ ไม่เต็มใจที่จ ะ
เลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม ผูน้ าจะไม่เอาใจใส่ต่องานและผู้
ตาม ไม่สนใจปั ญหาหรือความต้องการของผูต้ ามและเมือ่ ผูต้ ามต้องการ
ผูน้ า ผูน้ าจะไม่อยู่ ไม่มวี สิ ยั ทัศน์เกีย่ วกับภารกิจขององค์การ ไม่มคี วาม
ชัดเจนในเป้ าหมาย เมือ่ เกิดปั ญหาขึน้ ก็จะไม่ยุ่งเกีย่ ว ไม่ยอมแก้ปัญหา
มักเอาตัวรอด ไม่มคี วามรับผิดชอบ หรืออ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ทราบ
5.2) แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ปี เตอร์สนั อี; และโพวแมน อี. จี. [6] ได้กล่าวถึงความหมาย
ของคาว่า ประสิทธิภาพในการบริห ารงานด้านธุร กิจ ในความหมาย
อย่างแคบว่า หมายถึง การลดต้นทุนการผลิต และในความหมายอย่าง
กว้ า ง หมายถึ ง คุ ณ ภาพของการมีป ระสิ ท ธิผ ล (Quality
of
Effectiveness) และความสามารถในการผลิต (Competence and
Capability) การดาเนิน งานทางด้า นธุร กิจที่จ ะถือ ว่ า มีป ระสิท ธิภ าพ
สูงสุดนัน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณทีต่ ้องการ
และคุณภาพทีเ่ หมาะสมด้วยต้นทุนน้อยทีส่ ุด เพื่อคานึงถึงสถานการณ์
และข้อผูกพันด้านการเงินทีม่ อี ยู่
แนวคิดของ ปี เตอร์สนั อี; และโพวแมน อี. จี. [7] ซึ่งกล่าวว่า
ประสิทธิภาพประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ 5 ประการ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง ผูผ้ ลิตและผู้
ใช้ได้ประโยชน์คมุ้ ค่า และมีความพึงพอใจ
2. ปริมาณงาน (Quantity) ของงานทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเป็ นไปตาม
ความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลา (Time) ที่ใช้ในการด าเนิน งานจะต้อ งเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณของงาน รวมทัง้ จะต้อ งเป็ น ไปตามกาหนดและ
สภาวการณ์
4. วิธกี าร (Method) ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่
ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงานและทันสมัย
5. ค่ า ใช้ จ่ า ย (Costs) ในการด าเนิ น งานทัง้ หมดจะต้ อ ง
เหมาะสมกับงาน และวิธกี ารจะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกาไรมากทีส่ ุด
5.3) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สุ ภ าพร ชุ ม วรฐายี [8] ศึก ษาเรื่อ ง “ภาวะผู้น า การสื่อ สาร
ระหว่ า งบุ ค คล วั ฒ นธรรมองค์ ก าร และผลการปฏิ บ ั ติ ง านของ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)” พบว่า
ผู้บงั คับบัญชาระดับต้น มีระดับภาวะผู้นาและผลการปฏิบตั ิงานอยู่ใน
ระดับสูง และภาวะผู้นามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน
ทัง้ ยัง พบว่ า ตัว แปรภาวะผู้ น าสามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ ผ ลการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นได้
พิชาญสิทธิ ์วงศ์กระจ่าง [9] ศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของภาวะผูน้ า
แบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการทางาน กรณีศกึ ษา บริษัท
เอ็ ม พีเ อ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์ ) จ ากัด ” พบว่ า ภาวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพในการทางาน
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ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณงาน ในระดับมาก และด้านระยะเวลาที่ใช้
ปฏิบตั งิ าน ในระดับปานกลาง
มูฮมั หมัด เอสราล อัล ฮัก; เค ปี เตอร์ คุชชิค [10] ศึกษาเรื่อง
“Impact of Leadership Styles on Employees’ Attitude Towards
their Leader and Performance: Empirical Evidence from Pakistani
Banks” พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีค วามสัมพันธ์กบั ผลการ
ปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งาน ส่ ว นภาวะผู้ น าแบบปล่ อ ยตามสบายมี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งาน ด้ า น
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงาน

( X =3.10) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ย นแปลง สูง กว่ า ปานกลาง ( X =3.41) ค่ า เฉลี่ย ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน สูงกว่าปานกลาง ( X =3.19) และค่ าเฉลี่ย ภาวะผู้นาแบบ
ปล่อยตามสบาย สูงกว่าปานกลาง ( X =2.71)
ตารางที่ 1 ระดับภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบของผูบ้ ริหารระดับต้นและกลาง
ภาวะผู้นาเต็มรูปแบบ
1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
2. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ น
3. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
รวม

6) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ กรณีศกึ ษาบริษัทญี่ป่ ุนแห่งหนึ่ง รวมทัง้ สิ้น 188 คน
ผู้วจิ ยั ได้คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยประชากรที่มจี านวนแน่ นอน
(Finite Population) ของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยคานวณขนาด
กลุ่ มตัว อย่ างจากสูต รของ Taro Yamane [11] ได้ข นาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เท่ากับ 127 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่ม
ตัว อย่ างแบบช่ว งชัน้ (Stratified Sampling) และทาการสุ่ มด้ว ยวิธี
สะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจ ัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับปั จจัย ส่ ว นบุค คล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และอายุงาน มีลกั ษณะ
เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับ
ต้ น และผู้ บ ริ ห ารระดับ กลาง โดยผู้ ว ิจ ัย ได้ น าแบบสอบถามของ
วรางคณา กาญจนพาทีท่สี ร้างขึ้น ตามแนวคิดของ แบส เบอร์น ารถ
เอ็ม; และอโวลิโอ บรัช เจ มาปรับใช้และสร้างแบบสอบถามขึ้น มี
ลักษณะแบบมาตรวัดประเมินค่ า (Rating Scale) เพื่อใช้ว ดั ระดับ
พฤติกรรม การแสดงออกภาวะผู้น าของหัวหน้ างาน ประกอบด้ว ยข้อ
คาถาม 24 ข้อ แบ่งภาวะผูน้ าเป็ น 3 รูปแบบ ได้แก่ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงจานวน 10 ข้อ ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน จานวน 9 ข้อ
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามของอุษา แสงทอง [12] และพิชาญสิทธิ ์ วงศ์
กระจ่างทีส่ ร้างขึน้ ตามแนวคิดของ ปี เตอร์สนั อี; และโพวแมน อี. จี. มา
ปรับใช้และสร้างแบบสอบถามขึน้ จานวน 15 ข้อ แบ่งประสิทธิภาพใน
การปฏิบ ัติง านออกเป็ น 5 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ คุ ณ ภาพของงาน
ปริมาณงาน เวลา วิธกี าร และค่าใช้จ่าย
สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั คือ ค่ าเฉลี่ย (Mean= X ) ค่ าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation=S.D.) สถิติ t (Independent Sample
t-test) ประสิทธิสหสั
์ มพัน ธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)

X

S.D.

T

3.41
3.19
2.71
3.10

0.618
0.505
0.844
0.299

7.391
4.159
-3.934
3.735

Sig.(2tailed)
.000**
.000**
.000**
.000**

หมายเหตุ : ** ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ผลการทดสอบ ภาวะผู้น าเต็ ม รู ป แบบมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ประสิทธิภ าพในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมี
ความสัม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านด้า น
คุณภาพ เวลา วิธกี าร ในระดับต่า (r=.356, r=.332, r=.337) ตามลาดับ
แต่มคี วามสัมพันธ์กบั ด้านปริมาณงาน และค่าใช้จ่าย ในระดับต่ามาก
(r=.300, r=.188) ตามลาดับ ส่วนภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนมีความ
สัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านวิธีการ ใน
ระดับ ต่ า (r=.348) แต่ มคี วามสัม พัน ธ์ก ับด้า นคุ ณภาพ ปริม าณงาน
เวลา ค่ า ใช่ จ่ า ย ในระดับ ต่ า มาก (r=.251,r=.236,r=.209,r=.235)
ตามล าดับ และภาวะผู้น าแบบปล่ อ ยตามสบายมีค วามสัม พัน ธ์ ใ น
ทางตรงข้ามกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพ ปริมาณ
งาน เวลา วิธกี าร ค่าใช้จ่าย ในระดับต่ามาก (r=-.124, r=-.190, r=
-.269, r=-.250, r=-.123) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั ภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ภาวะผู้นา
เต็มรูปแบบ
ภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลีย่ น
ภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตาม
สบาย

.356
(.000)**
.251
(.004)**

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ปริ มาณ
เวลา
วิ ธีการ
งาน
.300
.332
.337
(.001)** (.000)** (.000)**
.236
.209
.348
(.008)** (.018)*
(.000)**

-.124
(.166)

-.190
(.032)*

คุณภาพ

-.269
(.002)**

-.250
(.005)**

ค่าใช้จ่าย
.188
(.034)*
.235
(.008)**
-.123
(.169)

หมายเหตุ : ** ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
8) บทสรุป
ภาวะผูน้ าที่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
กรณีศกึ ษาบริษทั ญีป่ ่ นุ แห่งหนึ่ง สามารถนาผลวิจยั มาสรุปผลได้ดงั นี้
8.1) ระดับภาวะผูน้ าโดยรวมของผูบ้ ริหารระดับต้นและกลาง
สูงกว่าปานกลาง เพราะผูบ้ ริหารระดับต้นและกลาง มีคุณลักษณะความ
เป็ นผู้นาตามองค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า

7) ผลการวิ จยั
ผลการทดสอบระดับ ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ พบว่า ค่ าเฉลี่ย
ภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบของผูบ้ ริหารระดับต้นและกลาง สูงกว่าปานกลาง

690

แบบแลกเปลีย่ น และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีของ แบส; และอโวลิโอ [12] ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการที่ผนู้ ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม
โดยเปลีย่ นแปลงความพยามยามของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามให้สูงขึน้ กว่า
ความพยายามทีค่ าดหวัง พัฒนาความสามารถของผูร้ ่วมงานและผูต้ าม
ไปสู่ร ะดับที่สูง ขึ้น และศักยภาพมากขึ้น ท าให้ เ กิด การตระหนักรู้ใ น
ภารกิ จ และวิส ัย ทัศ น์ ข องกลุ่ ม และขององค์ ก าร ภาวะผู้ น าแบบ
แลกเปลีย่ น เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ าให้รางวัลหรือลงโทษผูต้ ามขึน้ อยู่กบั
ผลการปฏิบตั งิ านของผู้ตาม ผูน้ าใช้กระบวนการแลกเปลีย่ นเสริมแรง
ตามสถานการณ์ และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย เป็ นภาวะผูน้ าที่
ไม่มคี วามพยายาม ไม่มกี ารตัดสินใจ ไม่เอาใจใส่ต่องานและผู้ต าม ไม่
สนใจปั ญหาหรือความต้องการของผูต้ ามและเมือ่ ผูต้ ามต้องการผูน้ า
8.2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมีค วามสัม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพ เวลา วิธกี าร ในระดับต่ า
(r=.356, r=.332, r=.337) ตามลาดับ แต่มคี วามสัมพันธ์กบั ด้านปริมาณ
งาน ค่าใช้จ่าย ในระดับต่ ามาก (r=.300, r=.188) ตามลาดับ เพราะ
ผู้บ ริห ารระดับต้น และกลางเป็ น ผู้น าที่ส ามารถกระตุ้น ให้ผู้ร่ ว มงาน
ค านึ ง ถึง ประโยชน์ ข ององค์ ก ารเป็ น หลัก สามารถท าให้ผู้ร่ ว มงาน
ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และทาให้เห็น ว่าปั ญหาทุกอย่างมี
ทางแก้ไ ขแม้จะมีอุ ปสรรคก็ต าม เมื่อ เกิดปั ญหาหรือ อุ ปสรรคในการ
ทางานจะเผชิญปั ญหาร่วมกับผูต้ ามเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ
แบส; และอโวลิโอ [13] ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
เป็ นกระบวนการที่ ผู้ น ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ร่ ว มงานและผู้ ต าม โดย
เปลีย่ นแปลงความพยามยามของผูร้ ่วมงานและผูต้ ามให้สงู ขึน้ กว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผูต้ ามไปสู่
ระดับที่สูงขึน้ และศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ
และวิสยั ทัศน์ของกลุ่มและขององค์การ การจูงใจให้ผรู้ ่วมงานและผูต้ าม
มองให้ไ กลเกิน กว่ าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ ข องกลุ่ ม
องค์การและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรางคณา กาญจนพา
ที [14] ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ม ีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิผ ลองค์ การ” พบว่ า ระดับความคิดเห็ น ด้านภาวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง ภาวะผูต้ าม และประสิทธิผลองค์การ โดยรวมอยู่ระดับสูง
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย นมีค วามสัม พัน ธ์ ใ นทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านวิธกี าร ในระดับต่ า (r=.348) แต่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ด้านคุณภาพ ปริมาณงาน เวลา ค่าใช่จ่าย ในระดับต่า
มาก (r=.251, r=.236, r=.209,r=.235) ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า
ผู้บริหารระดับต้นและกลางขององค์การ มีคุณลักษณะความเป็ นผู้นา
ตามองค์ประกอบของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ น ซึ่งประกอบด้วย การ
ให้รางวัลตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉยทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ
ซึ่งผู้นาทาให้ผู้ตามเข้าใจถึงความคาดหวังได้อย่างชัดเจน รับรู้ความ
ต้ อ งการของผู้ ต ามและจู ง ใจโดยเชื่ อ มโยงความต้ อ งการและให้
ค่าตอบแทนหรือรางวัลกับความสาเร็จตามเป้ าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ แบส; และอโวลิโอ [15] ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าแบบ

แลกเปลีย่ น เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ าให้รางวัลหรือลงโทษผูต้ ามขึน้ อยู่กบั
ผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ าม ผู้นาใช้กระบวนการแลกเปลีย่ นเสริมแรงตาม
สถานการณ์ ผูน้ าจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบตั งิ านระดับทีค่ าดหวังไว้ ผูน้ าช่วยให้ผู้
ตามบรรลุเป้ าหมาย ผู้นาทาให้ผู้ตามมีความเชื่อมันที
่ ่จะปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ทก่ี าหนด ซึ่งผู้นาจะต้องรู้ถงึ สิง่ ที่ผู้
ตามปฏิบ ัติเ พื่อ ให้ ได้ผลลัพธ์ท่ีต้ องการ ผู้น าจูงใจโดยเชื่อมโยงความ
ต้องการและรางวัลกับความสาเร็จตามเป้ าหมาย ผูน้ าจะรับรูค้ วามต้องการ
ของผู้ต าม ผู้น าจะช่ ว ยให้ผู้ต ามบรรลุ เ ป้ าหมาย และเข้าใจว่ า ความ
ต้องการหรือรางวัลที่พวกเขาต้องการจะเชื่อมโยงกับความสาเร็จตาม
เป้ าหมายอย่างไร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของปรีชาแซ่ซ้อื [16] ศึกษา
เกี่ย วกับ เรื่อ ง"ภาวะผู้น าของผู้บ ริห ารกับ ประสิท ธิผ ลขององค์ก าร:
กรณีศกึ ษา องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดชลบุร"ี พบว่า ผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ย น มีค วามสัมพัน ธ์กบั ประสิทธิผ ลขององค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลในจังหวัดชลบุร ี
ภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพ ปริมาณงาน เวลา วิธกี าร
ค่าใช้จ่าย ในระดับต่ามาก (r=-.124, r=-.190, r=-.269, r=-.250, r=.123) ตามล าดั บ แสดงให้ เห็ นว่ า ภาวะผู้ น าแบบปล่ อยตามสบายมี
ความสัมพันธ์ทางตรงข้ามกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยั ทัง้ นี้อาจเป็ น เพราะว่าผู้บริหารระดับต้นและ
กลางขององค์การ มีคุณลักษณะความเป็ นผู้นาตามองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย ซึ่งหากผู้นาไม่มคี วามพยายาม ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่มกี ารตัดสินใจ ไม่มเี ป้ าหมายทีช่ ดั เจน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ แบส; และอโวลิโอ [17] ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า
แบบปล่อยตามสบาย เป็ น ภาวะผู้นาที่ไม่มคี วามพยายาม ขาดความ
รับผิดชอบ ไม่มกี ารตัดสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาด
การมีส่ ว นร่ ว ม เมื่อ ผู้ต ามต้อ งการผู้น า ผู้น าจะไม่อ ยู่ ไม่มวี ิส ยั ทัศ น์
เกี่ย วกับ ภารกิจ ขององค์ ก าร ไม่ ม ีค วามชัด เจนในเป้ า หมาย ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของศรีย า เอีย ดเสน [18] ศึกษาเกี่ย วกับเรื่อ ง
"ภาวะผูน้ า ความสามารถในการเผชิญและฝ่ าฟั นอุปสรรค บรรยากาศ
องค์การและผลการปฏิบตั งิ าน: กรณีศกึ ษาพนักงานระดับบังคับบัญชา
โรงงานประกอบรถยนต์แห่ งหนึ่ง " พบว่า ภาวะผู้น าแบบปล่ อ ยตาม
สบายมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับ
บังคับบัญชา
9) ข้อเสนอแนะ
องค์การควรจะให้ค วามสาคัญกับการเสริมสร้าง และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผบู้ ริหารระดับต้นและกลาง เพื่อเปลีย่ นผูน้ าให้เป็ น ผูน้ า
การเปลีย่ นแปลงในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยเพิม่ ให้ผนู้ ามีความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิสยั ทัศ น์ และจูงใจให้ผู้ตามเกิดแรงบัน ดาลใจในการทางาน
และเสริม สร้า งให้ ผู้น าเป็ นผู้น าที่ เ อาใจใส่ คอยให้ค าปรึก ษา และ
สนับสนุนสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการพัฒนาให้แก่ผตู้ าม
นอกจากนี้องค์กรยังควรปรับเปลีย่ นภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายให้มรี ะดับลดลง ด้วยการเสริมสร้างให้ผนู้ ากาหนดแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านให้ชดั เจน ดาเนินการติดตามผลการทางานของผูต้ าม และนา
ผลการประเมิน การท างานมาใช้ใ นการพัฒ นาผู้ต ามให้ม ีร ะดับ การ
ปฏิบ ัติง านที่สูง ขึ้น โดยเปลี่ย นผู้น าแบบตามสบายให้เ ป็ น ผู้น าการ
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เปลี่ย นแปลงให้ไ ด้มากที่สุด เพราะภาวะผู้นาแบบปล่ อยตามสบายมี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิง ลบหรือ ความสัม พัน ธ์ ใ นทิศ ทางตรงกัน ข้า ม กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน นัน่ คือ ยิง่ ภาวะผู้น าแบบปล่ อ ยตาม
สบายเพิม่ มากขึ้นเท่าไร ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานก็จะยิง่ ลดลง
มากขึ้นเท่านัน้ ดังนัน้ องค์การควรเน้นให้ผู้นาประพฤติตนให้ถูกต้อง
ตามหลักคุณธรรมให้เป็ นแบบอย่างที่ดแี ก่ผู้ตาม เพื่อให้พนักงานเกิด
ความเคารพนับถือต่อผูน้ า และจงรักภักดีต่อองค์การ สนับสนุ นให้ผนู้ า
คอยผลักดัน และเสริมสร้างกาลังใจให้พ นักงาน เป็ น ตัว กลางในการ
ประสานงานระหว่ า งองค์ ก ารกับ พนั ก งานให้ ป ระสานงานอย่ า ง
สอดคล้อ งกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติง านให้สูง ขึ้น และ
ขับเคลือ่ นองค์การไปสู่เป้ าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้
หากองค์ ก ารประสงค์ ต้ อ งการเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และเวลา องค์การควร
เปลีย่ นผูน้ าแบบปล่อยตามสบายให้เป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง และหาก
ต้องการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านวิธกี ารและค่าใช่จ่าย
องค์ ก ารควรเปลี่ ย นผู้ น าแบบปล่ อ ยตามสบายให้ เ ป็ นผู้ น าแบบ
แลกเปลีย่ น
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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.

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 21st
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.

INTRODUCTION

st

The 21 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 21st 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
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II. METHODOLOGY

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.

The model of the learning activity was
adjusted from the methodology [11] and
demonstrated during 12th 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.

B. 4C skills outcomes

The criteria of learning outcomes were
established and shown in Table 1.
TABLE I
CRITERION: 4C SKILLS OUTCOMES
4C
Outcomes
Skills
Ability to suggest valid hypotheses for
C1
identifying problem and be able to
search and retrieve information via
ICT.
Ability to applied scientific knowledge
C2
to generate solutions and be able to
select the suitable choice and optimal
solution.
Ability to use appropriate spoken,
C3
written words, visual and offer clarity
in form of positive communication.
Ability to support individual’s
C4
progress, group work and makes a
concession, logical argument.

A. Framework

The automatically water plant design
process is shown as the following framework
Identify Problem
 Need
 Interest

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
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
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Fig. 2 Knowledge of water plants

Fig. 4 Table of outputs switching

Fig. 3 Conceptual design

Fig. 5 Reduced circuit by Karnaugh map
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.

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
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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.

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

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
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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 21st century [14].
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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

การศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์เป็ นสิง่ สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัย และทักษะ
ชีวติ 4H การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา ความ
ต้องการตามคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พึง ประสงค์ ข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H และ 2) เพื่อหา
ความสัมพัน ธ์ระหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 4H วิธดี าเนินการ
วิจยั เป็ น การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ เบื้องต้นและสอบถาม
ข้อ มู ล จากอาจารย์ ผู้ สอนและผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
วิเคราะห์ผลโดยนาข้อมูลทีไ่ ด้มาตีความสรุปเขียนรายงานเชิงบรรยาย และ
หาความสัมพันธ์โดยการคานวณค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการเรียนรูท้ งั ้ 6 ด้าน
และมีความสัมพัน ธ์กบั ทักษะชีวิต 4H กล่า วคือ คุณ ลักษณะบัณฑิต ที่พึง
ประสงค์นนั ้ มีความสัมพันธ์กบั ผลการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ผูส้ อนต้องสอนให้ครบ
ทุก ด้า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ โดยควร
ทาการศึกษาทีเ่ น้นวิธกี ารสอนทีต่ อบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ
ตลาดแรงงานเพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถทางานได้ทนั ทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
คาสาคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์, ผลการจัดการเรียนรู,้ ทักษะชีวติ
4H

1) บทนา
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของระบบ
การศึกษาไทยที่ผ่ านมาไม่ประสบผลตามเป้ าหมายของกระบวนการ
จัดการเรียนรูท้ ว่ี างไว้ ซึ่งมีผลทาให้ไม่สามารถสร้างคนให้มคี ุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ได้ นัน่ คือ การที่ไม่สามารถสร้างคนให้มพี ้นื ฐานการคิด
วิธีการเรีย นรู้ การมีท ักษะในการจัด การเรีย นรู้ และทัก ษะในการ
ดาเนินชีวติ [1] จากการศึกษาแบบพหุกรณี เพื่อศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูข้ องสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จ พบว่า วิธที ่ี
สาคัญประเด็นหนึ่ง คือ การส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูส้ อน การส่งเสริม
ในรูปแบบทีห่ ลากหลายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ผู้ส อนส่ว นใหญ่
ให้ข ้อ มูล ตรงกัน ว่า ยัง ไม่ก ระจ่า งในเรื่องการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและต้องการความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
การเรียนรูน้ ้ีต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพราะจะช่วยให้
ผูส้ อนมีความกระตือรือร้นและพัฒนาตนเองให้ดขี น้ึ ไปเรื่อยๆ [2] จาก
สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียน
นาร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ด้านการเรียนการสอนผู้สอนยัง
ไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะการนา
นวัตกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นพัฒนาทักษะการคิดมาบูรณการสู่การเรียน
การสอนในห้องเรียนได้อย่างเป็ น รูป ธรรม ในระยะเวลา 2-3 ปี ทผ่ี ่าน
มา กระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุ นโครงการปฏิรู ปการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนส่งผลให้ผสู้ อนพัฒนาการเรียนการสอน การจัด
กระบวนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั ค้นคว้า และ
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย โดยได้เรียน
จากประสบการณ์จริงและได้ปฏิบตั จิ ริงมากขึน้

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
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การให้ผู้เ รีย นได้เ รีย นรู้อ ย่ า งอิส ระจึง เป็ น วิธีก ารหนึ่ ง ที่
ผู้เรียนได้มสี ่ วนร่วมในการเรียนรู้ด้ว ยตนเองและปฏิบตั ิเองช่ว ยให้
ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาความคิดอย่างอิสระ ได้ฝึกการทางานเป็ นกลุ่ม ได้ฝึก
ทักษะกระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ เช่น การสังเกต การคิด
การสารวจ การตัง้ สมมติฐาน การทดสอบ การทดลอง การรวบรวม
ข้อ มูล การหาข้อ สรุป การอภิป ราย การวางแผนการทางาน การ
วิเ คราะห์ข ้อ มูล และการน าเสนอข้อ มูล ในรูปแบบต่ างๆ เช่ น การ
แสดงรูปแบบจาลอง การเขีย นรายงาน การเขีย นหนัง สือ เล่ม เล็ก
การทาแผ่นพับโปสเตอร์ การทาโครงงาน การแสดงละคร และการ
แสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้น เริม่ ตัง้ แต่ปัญหาทีผ่ เู้ รียนสนใจและอยาก
รูค้ าตอบจึงได้ทาการศึกษาค้น คว้าหาข้อ มูล เพื่อให้ส ามารถพัฒนา
ผู เ้ ร ยี นให้ส อดคล้อ งก บั คุณ ล กั ษณะบ ณ
ั ฑิต ที พ่ งึ ประสงค์ข อง
สถานศึกษาจากเนื้อหาทีไ่ ด้เรียนมาใช้กระบวนการและทักษะต่างๆ
ทีเ่ ป็ นพื้นฐานภายใต้การให้คาแนะนาปรึกษาและการดูแลของผูส้ อน
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งในส่วนของการจัดการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการวัดผล
การเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ [3] เนื่องจาก
รายวิชาการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นรายวิชาทีต่ อบโจทย์คุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ในทุกๆ ด้าน เพราะมีเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
ทีส่ อดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึก ษาศาสตร์
(หลัก สู ต รห้า ปี ) [4] ซึ่ง คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรีธ รรมราชได้ย ึด ถือ และปฏิบ ัติต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ดังกล่าว จากการศึกษาและรวบรวมผลการดาเนินงานในรายวิชาการ
จัดการเรียนรูใ้ นรอบ 3 ปี การศึกษาทีผ่ ่านมา พบว่า นักศึกษามีผลการ
เรียนรูใ้ นแต่ละด้านอยู่ในระดับดี โดยมีผลการเรียนรูผ้ ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนด แต่ยงั ขาดในส่วนของการเรียนรู้เพื่อให้สอดรับกับทักษะใน
การดารงชีวติ และการทางาน ซึ่งวัดจากผลของการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้ข องรายวิชา [5] หากมหาวิทยาลัย จัดการเรีย นการสอนให้
สอดคล้องและครบถ้วน นักศึกษาจะสามารถนาสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้
ในมหาวิท ยาลัย มาจัด การปั ญ หาและถือ ปฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณ
วิช าชีพ ของตนได้ และมีท ัก ษะในการด าเนิ น ชีว ิต ประจ าวัน
ตัวอย่างเช่น การมีจติ สาธารณะช่วยเหลือสังคมหรือประเทศชาติเมือ่ มี
โอกาสและเป็ นผู้นาในการส่งเสริมให้มกี ารประพฤติปฏิบตั ิคุณธรรม
จริยธรรม [6] นอกจากนี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิต
ที่ม ีคุ ณ ลัก ษณะที่ส อดคล้อ งกับ สาขาวิช าที่ส าเร็ จ การศึก ษาและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ [7] ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัย
ควรปลูกฝั งและส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ให้ส อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่ งชาติ โดยการจัดอบรม
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ งั ้ ด้านความรูท้ ฤษฏีและทักษะการปฏิบตั ใิ ห้
คณาจารย์เพือ่ เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่นกั ศึกษา [8]
จากความสาคัญของปั ญหาและงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และ

ทักษะชีวติ 4H มีส่วนสาคัญในการผลิตบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ เพราะใน
ขัน้ ตอนของกิจกรรมการเรีย นรู้นัน้ จะมีข นั ้ ตอนด้านทฤษฏีและด้าน
ปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดทักษะในการปฏิบตั กิ ารสอนทีเ่ ป็ นระบบจากการลงมือ
ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ของผู้ เ รีย นและเพื่ อ ให้ ไ ด้ บ ัณ ฑิ ต ที่ พ ึ ง ประสงค์ ต าม
จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ สามารถใช้ชวี ติ ทัง้ ในและนอก
มหาวิทยาลัย ได้อย่ างมีความสุข สอดคล้องตามหลัก ทักษะชีว ิต 4H
ดังนี้คอื 1) การพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head) 2) การ
พัฒนาด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื (Heart) 3) การพัฒนาด้าน
การทางานและการเป็ นพลเมืองดี (Hand) และ 4) การพัฒนาด้านการ
ใช้ชวี ติ และการดูแลตนเอง (Health) [9] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ผลการเรียนรู้
และทักษะชีวติ 4H เพื่อนาไปพัฒนากระบวนการสอนในรายวิชาการ
จัดการเรียนรู้ให้ได้ผลการจัดการเรีย นรู้ท่สี อดคล้อ งกับคุณลักษณะ
บัณฑิต ที่พ ึง ประสงค์ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒแิ ห่ งชาติและตาม
เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นอาจารย์ผสู้ อน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อาจารย์ผสู้ อนและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการแนะแนววิชาชีพ
โดยทาการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเบื้องต้น นาผลทีไ่ ด้จากการสรุปประเด็น
มาทาแบบสอบถามความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิต ที่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวติ 4H เพือ่ นาผลการศึกษาวิจยั ใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัด
กิจกรรมการเรีย นรู้ท่ีจะพัฒนานักศึกษาเพื่อ ให้ได้ต ามคุ ณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ต่อไป
2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1) เพื่อ ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้อ งการตามคุ ณลัก ษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการ
เรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
2.2) เพื่อ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวติ 4H
3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวติ 4H มีขนั ้ ตอนดังนี้
3.1) ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
3.2) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากอาจารย์ผสู้ อนและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ รือการแนะแนววิชาชีพ แบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ มที่ 1 คือ ผู้ส อนจากหลักสูตรต่ างๆ ของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราช ได้แ ก่ การศึก ษา
ปฐมวั ย คณิ ต ศ าส ตร์ พ ลศึ ก ษ า ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤ ษ
วิท ยาศาสตร์ ท วั ่ ไป สัง คมศึก ษา ฟิ ส ิก ส์ และคอมพิว เตอร์ศ ึก ษา
จานวน 9 ท่าน เพื่อทาการสัมภาษณ์ความเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ และผลการเรียนรู้
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ตอนที่ 2 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช และทักษะชีว ิต 4H
(C1,C3)
ตอนที่ 3 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
(C2,C3)
ตอนที่ 4 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะ
ชีวติ 4H (C1,C2,C3)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวติ 4H เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
ข้อ มูล ได้ม าจากผลของค่ า ร้อ ยละของความสัม พัน ธ์ จ ากการตอบ
แบบสอบถาม โดยนาเสนอค่าความสัมพันธ์ทม่ี คี ่าสูงกว่า ร้อยละ 80
ผลการวิจยั แบ่งเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการเรียนรู้ (C1,C2)

- กลุ่มที่ 2 คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสอนทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน
13 ท่าน เพื่อทาการสอบถามความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ และผลการเรียนรู้
- กลุ่มที่ 3 คือ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หรือการแนะแนววิชาชีพ จานวน 13 ท่าน เพื่อทาการสัมภาษณ์และ
สอบถามความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ผล
การเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
3.3) ชีแ้ จงความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการเรียนรู้
โดยทาการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นจากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 สรุปประเด็น
เพือ่ ใช้ทาแบบสอบถามในขัน้ ตอนต่อไป
3.4) นาข้อ สรุปจากขัน้ ตอนที่ 3.3) มาจัดทาแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พ ึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เตรียมสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2
3.5) จากนัน้ ทาการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เพื่อ
สอบย้าความสอดคล้องของข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และรวบรวม
ข้อ มูล ต่ างๆ ที่ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกต้องเพือ่ เตรียมวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6) ชีแ้ จงความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และทักษะชีวติ 4H
โดยทาการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเบื้องต้น จากลุ่มตัวอย่างที่ 3 สรุปประเด็น
เกีย่ วกับทักษะชีวติ 4H เพือ่ ใช้ทาแบบสอบถามในขัน้ ตอนต่อไป
3.7) นาข้อ สรุปจากขัน้ ตอนที่ 3.6) มาจัดทาแบบสอบถาม
ความคิดเห็น เพือ่ สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ระหว่างผลการ
จัดการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H จากนัน้ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้
จากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
3.8) ท าการสอบถามอีก ครัง้ เพื่อ ทวนสอบความสัม พัน ธ์
ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิต ที่พ ึงประสงค์ข องมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H จากนัน้ รวบรวม
ข้อมูลในทุกขัน้ ตอนมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อ เตรียมวิเคราะห์
ข้อมูล
3.9) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสรุปค่าความถี่ (Frequency) และ
นาเสนอเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) โดยนาเสนอข้อมูลเป็ น 4 ตาราง
(โดยได้นาเสนอตารางในการผลวิจยั )
3.10) ส รุ ป ผ ล เพื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล คว าม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
คุ ณ ลั ก ษ ณะบั ณ ฑิ ต ที่ พ ึ ง ประ สงค์ ขอ งมหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
4) ผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เบื้องต้น มาสรุปประเด็นความคิดเห็น
เพือ่ ทาแบบสอบถาม 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการเรียนรู้ (C1,C2)

ตารางที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการเรียนรู้ (C1,C2)

จากตารางที่ 1: ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผลการเรียนรู้
พบว่า 1) ด้านคุณวุฒ ิ มีค่าความสัมพันธ์กบั ผลการเรียนรู้ ดังนี้คอื ด้าน
ความรู้ ร้อยละ 100 ด้านทักษะทางปั ญญา ร้อยละ 100 และด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี ร้อยละ 92.31
2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความสัมพันธ์กบั ผลการเรียนรู้ ดังนี้คอื
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 100 และ 3) ด้านคุณลักษณะ มีค่า
ความสัม พัน ธ์กบั ผลการเรีย นรู้ ดังนี้ ค ือ ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ 84.62 และด้านการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 92.31
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์จะทาให้ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามเป้ าหมายของมหาวิทยาลัย
โดยบัณ ฑิต ที่พ ึงประสงค์ในแต่ ล ะด้า นอาจจะไม่ต อบสนองผลการ
เรียนรูใ้ นทุกด้าน
ตอนที่ 2 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์
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ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช และทักษะชีว ิต 4H
(C1,C3)

ละ 84.62 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี มีค่ าความสัมพัน ธ์กบั ทักษะชีว ิต 4H ดังนี้ค ือ ด้านการ
พัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head) ร้อยละ 100 และ 6) ด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ มีค่าความสัมพันธ์กบั ทักษะชีวติ 4H ดังนี้คอื
ด้านการพัฒนาด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื (Heart) ร้อยละ
92.31 และด้ า นการพัฒ นาด้ า นการใช้ ช ี ว ิต และการดู แ ลตนเอง
(Health) ร้อยละ 84.62
โดยกลุ่ ม ตัว อย่ างให้ค วามคิดเห็น ว่ า ผลการเรีย นรู้ด้า น
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาทักษะด้านการ
ทางานและการพลเมืองดี (Hand) มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ในสังคม
ปั จจุบนั แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มกั มองไม่เห็นถึงความสาคัญของการมี
คุณธรรมจริยธรรม เพราะมุง่ เน้นเพียงคะแนนและเกรดเท่านัน้ ดังนัน้
เป็ นหน้าทีข่ องผูส้ อนทีต่ อ้ งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้ในส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาในรายวิชา
ตอนที่ 4 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ร ะหว่างคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พ ึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะ
ชีวติ 4H (C1,C2,C3)

ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และทักษะชีวติ 4H (C1,C3)

จากตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และทักษะชีวติ
4H พบว่า 1) ด้านคุ ณวุฒ ิ มีค่าความสัมพัน ธ์กบั ทักษะชีว ิต 4H
ดังนี้คือ ด้านการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ (Head) ร้อ ยละ
100 2) ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความสัมพันธ์กบั ทักษะชีวติ 4H
ดังนี้คอื ด้านการพัฒนาด้านการทางานและการเป็ นพลเมืองดี (Hand)
มีค่า ความสัม พัน ธ์ร้อ ยละ 100 และ 3) ด้านคุ ณ ลักษณะ มีค่ า
ความสัมพันธ์กบั ทักษะชีวติ 4H ดังนี้คอื ด้านการพัฒนาด้านการสร้าง
สัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื (Heart) ร้อยละ 84.62 และด้านการพัฒนาด้าน
การใช้ชวี ติ และการดูแลตนเอง (Health) ร้อยละ 84.62
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่า คุณลักษะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในด้านคุณลักษณะ
มีความสัมพันธ์กบั ทักษะชีวติ 4H 2 ด้าน คือ ด้าน Heart และด้าน
Health
ตอนที่ 3 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพปั ญ หา ความ
ต้องการและความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H
(C2,C3)

ตารางที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ
4H (C1,C2,C3)

จากตารางที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้
และทักษะชีวติ 4H พบว่า 1) ทักษะชีวติ ด้าน Head มีความสัมพันธ์
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ดา้ นคุณวุฒ ิ และผลการจัดการ
เรียนรู้ คือ ด้านความรู้ มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100 ด้านทักษะทาง
ปั ญญา มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100 และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100
2) ทักษะชีวติ ด้าน Heart มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ลัก ษณะ และผลการจัด การเรี ย นรู้ คื อ ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าความสัมพันธ์
ร้อยละ 100 และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ย
ละ 92.31 3) ทักษะชีวติ ด้าน Hand มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม และผลการจัดการเรียนรู้
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100 4) ทักษะ
ชีวติ ด้าน Health มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านคุ ณลัก ษณะ และผลการจัด การเรีย นรู้ คือ ด้านความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 84.62
และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 84.62

ตารางที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H(C2,C3)

จากตารางที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวติ 4H พบว่า 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความสัมพันธ์
กับทักษะชีวติ 4H ดังนี้คอื ด้านการพัฒนาด้านการทางานและการเป็ น
พลเมืองดี (Hand) ร้อยละ 100 2) ด้านความรู้ มีค่าความสัมพันธ์กบั
ทักษะชีวติ 4H ดังนี้คอื ด้านการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ
(Head) ร้อยละ 100 3) ด้านทักษะทางปั ญญา มีค่าความสัมพันธ์กบั
ทักษะชีวติ 4H ดังนี้คอื ด้านการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการ
(Head) ร้อยละ 100 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ มีค่าความสัมพันธ์กบั ทักษะชีวติ 4H ดังนี้คอื ด้าน
การพัฒนาด้านการสร้างสัมพัน ธภาพกับผู้อ่ื น (Heart) ร้อยละ 100
และด้านการพัฒนาด้านการใช้ชวี ติ และการดูแลตนเอง (Health) ร้อย
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6) อภิ ปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พ ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวติ 4H ผลวิจยั ปรากฏว่า
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการ
จัดการเรียนรู้ และทักษะชีวติ 4H ที่ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนได้ครบ
ทุ ก ด้า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒ ิร ะดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24
ข้อ 3 จัด กิจ กรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง ฝึ กการ
ปฏิบตั ิ ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น [10] ซึง่ ผูส้ อนควรนาผลจากการวิจยั ที่
ได้ไปจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิจริง
เพื่อให้ส อดคล้อ งกับผลการเรียนรู้ทงั ้ 6 ด้าน อัน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 6) ด้านเทคโนโลยี และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบ่งเป็ น
2 กลุ่ม ดังนี้
6.1)
ผลความสัมพันธ์ในระดับ สูงกว่ า ร้อยละ 80 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินความสัมพันธ์ ในระดับสูงกว่า ร้อยละ
80 สะท้อนให้เห็นว่า คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทม่ี หาวิทยาลัย
ตัง้ ขึ้นนัน้ มีความคาดหวังให้ผู้เรียนเป็ นผู้ท่มี คี ุณลักษณะเป็ นไปของ
อาจารย์ผสู้ อน และ มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยงั เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ของการจัดการศึกษา สามารถเตรียมพร้อมไปสู่โลกของการทางานได้
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสัมพันธ์กบั ทักษะชีวติ 4H ที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียน
ได้พ ัฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสามารถด าเนิ น ชีว ิต ได้ ต่ อ ไป
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธาวี อุดมธรรมานุ ภาพ [11] ทีก่ ล่าวว่า
ควรส่งเสริมให้มกี ารจัดการเรียนรู้ทกั ษะชีวติ อันจะพัฒนาตนเองสู่
ความฉลาดทางอารมณ์ ให้ผู้เรีย นสามารถเผชิญปั ญหาการปรับตัว
นอกสถานศึกษา เพื่อ เป็ น แนวทางป้ องกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทกั ษะชีวติ มา
เป็ นตัวช่วยจะทาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน สนุ กสนาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เทอดศักดิ ์ นิสงั กาศ [12] ทีก่ ล่าวว่า การจัด
กิจ กรรมทัก ษะชี ว ิต จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รีย น ได้ รู้ เ ท่ า ทัน ภัย คุ ก คามใน
ชีวติ ประจาวัน ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท้า
ทายของโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์

โดยกลุ่มตัวอย่ างให้ความคิดเห็นว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ ง ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ด้ า น
คุณลักษณะมีความสอดคล้อ งกับผลการเรีย นรู้ ด้านความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
และมีความสอดคล้องกับทักษะชีวติ 4H 2 ด้าน คือ Heart และ
Health
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา ดังนี้
1) คุ ณ ลั ก ษณะบัณ ฑิ ต ที่ พ ึ ง ประสงค์ ใ นแต่ ล ะด้ า นอาจจะไม่
ตอบสนองผลการเรียนรูใ้ นทุกด้าน
2) คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิต ที่พ ึงประสงค์ จ ะท าให้มหาวิท ยาลัย ผลิต
บัณฑิตได้ตรงตามเป้ าหมาย
3) ผู้สอนทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาจะทราบผลการเรียนรู้ในด้าน
การจัดการเรียนรู้ แต่ หากนาไปสัมภาษณ์ /สอบถามผูส้ อนคณะอื่นๆ
อาจจะต้องตัดด้านดังกล่าวทิง้ ไป
4) ผู้ส อนส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามคิด เห็น ว่ า การที่ผ ลการเรีย นรู้ข อง
ผู้เรีย นจะประสบความสาเร็จได้นัน้ ขึ้น อยู่กบั ตัว ผู้เรียนเองเป็ นหลัก
ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
5) การจัดกิจกรรมทักษะชีวติ 4H ทัง้ 4 ด้าน Head Heart Hand
และ Health ผูเ้ รียนจะเรียนครบตามผลการเรียนรูไ้ ด้นนั ้ ผูส้ อนต้อง
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างเต็มที่
5) สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวติ
4H เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รายงานผลความสัมพันธ์จาก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามสัมพันธ์ สูงกว่า ร้อย
ละ 80 มีผลดังนี้
1) ทักษะชีวติ ด้าน Head มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค์ดา้ นคุณวุฒ ิ และผลการจัดการเรียนรู้ คือ ด้านความรู้ มีค่า
ความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100 ด้านทักษะทางปั ญญา มีค่าความสัมพันธ์
ร้อยละ 100 และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและ
เทคโนโลยี มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100
2) ทักษะชีวติ ด้าน Heart มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พ ึงประสงค์ด้านคุณลักษณะ และผลการจัดการเรียนรู้ คือ
ด้านความสัมพัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับผิดชอบ มีค่าความ
สัม พัน ธ์ ร้ อ ยละ 100 และด้ า นทัก ษะการจัด การเรีย นรู้ มีค่ า
ความสัมพันธ์รอ้ ยละ 92.31
3) ทักษะชีวติ ด้าน Hand มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ดา้ นคุณธรรมจริยธรรม และผลการจัดการเรียนรู้
คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าความสัมพันธ์รอ้ ยละ 100
4) ทักษะชีวติ ด้าน Health มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พ ึงประสงค์ด้านคุณลักษณะ และผลการจัดการเรียนรู้ คือ
ด้านความสัมพัน ธ์ร ะหว่างบุค คลและความรับผิดชอบ มีค่าความ
สัม พัน ธ์ร้อ ยละ 84.62 และด้า นทัก ษะการจัด การเรีย นรู้ มีค่ า
ความสัมพันธ์รอ้ ยละ 84.62

6.2)
ผลความสัม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 80 จาก
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ห้ความเห็นว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในแต่ละด้านอาจจะไม่ตอบสนองผลการเรียนรู้ใน ทุก
ด้าน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันเพ็ญ เนตรประไพ [13] ทีก่ ล่าว
ว่า คุ ณลักษณะบางประการไม่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบของ
การกระทา จึงไม่ค่อยเห็นความสาคัญมากนัก แต่สงิ่ เหล่านี้กส็ ามารถ
ทาให้บุคคลดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นกัน เพราะถ้า
ขาดสิง่ นัน้ ไปแล้วก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดังนัน้ ครอบครัว และผู้ปกครองควรมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝั ง
พฤติก รรมให้เป็ น ไปในทิศ ทางต่ า งๆ นอกเหนื อ จากการสอนจาก
ผู้ส อนในมหาวิทยาลัย และจากการสอบถามกลุ่ มตัว อย่ างซึ่งเป็ น
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อาจารย์ผสู้ อนจากหลักสูตรพลศึกษา ให้ความเห็นว่า การจัด การเรียนรู้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี มีผล
น้อยต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพลศึกษา เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนัน้ เน้นการฝึกปฏิบตั ิ ฝึกภาคสนาม
จึงทาให้ทกั ษะดังกล่าวมีความสาคัญรองลงมา สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สิทธิพงษ์ ปานนาค [14] ทีก่ ล่าวว่า ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี
คือ ช่วยขยายขีดความสามารถของผูส้ อนในการควบคุมชัน้ เรียน แต่
ในส่ วนของภาคปฏิบตั ินัน้ อาจมีความต้อ งการใช้เทคโนโลยีน้ อยลง
จากการสอบถามผลการเรีย นรู้ด้า นการจัด การเรีย นรู้ โดยผู้ต อบ
แบบสอบถามให้ขอ้ เสนอแนะว่า ผู้สอนทางด้านครุศาสตร์ /ศึกษาจะ
ทราบผลการเรียนรูใ้ นด้านการจัดการเรียนรู้ แต่หากนาไปสัมภาษณ์ /
สอบถามผู้ส อนคณะอื่น ๆ อาจจะต้ อ งตัด ด้า นดัง กล่ า วทิ้ง ไป ซึ่ง
สอดคล้องกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดการเรียนรูแ้ ละ
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒแิ ห่ งชาติ พ.ศ.
2552 [15] เพื่อ ให้เกิดการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมที่ผู้เรีย นได้
พัฒนาขึน้ ในตนเองจากประสบการณ์ท่ไี ด้รบั ระหว่างการศึกษา โดย
คาดหวังให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการดาเนิน ชีวติ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกทัง้ การใช้สอ่ื ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะทาให้ผเู้ รียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ และช่วยให้เรียนรูแ้ ละใช้
ชีวติ ได้อย่างมีความสุข พร้อมทีจ่ ะเข้าสู่การทางานได้เป็ นอย่างดี [16]

7.2.3) ควรศึกษาการจัดกิจกรรมทักษะชีวติ ที่มจี ดั หมวดหมู่แบบ
อื่นๆ นอกจาก Head Heart Hand และ Health

8) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ อ.ดร.สรเดช ครุฑ จ้อ น และ ศ.ดร.มนต์ช ัย
เทียนทอง อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้คาแนะนาในการ
ทาวิจยั ชิน้ นี้และขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ทีก่ รุณาตอบสัมภาษณ์
และตอบแบบสอบถาม ซึง่ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี
9) เอกสารอ้างอิ ง
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

7) ข้อเสนอแนะ
7.1) ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ นี้
การวิจยั ครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะและแนวทางปรับแก้ไข ดังนี้
7.1.1) มหาวิท ยาลัย แต่ ล ะแห่ ง ควรวางเป้ า หมายคุ ณ ลัก ษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ จะทาให้ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามเป้ าหมาย
7.1.2) ผู้ส อนทางด้านครุ ศ าสตร์ / ศึกษาศาสตร์จ ะทราบผลการ
เรีย นรู้ในด้า นการจัดการเรีย นรู้ แต่ ห ากน าไปสัมภาษณ์ /สอบถาม
ผูส้ อนคณะอื่นๆ ควรตัดด้านดังกล่าวออกไป
7.1.3) ผูส้ อนควรช่วยสนับสนุ นให้เกิดการจัดกิจกรรมทักษะชีวติ
4H ทัง้ ด้าน Head Heart Hand และ Health อย่างเต็มที่
7.1.4) ควรสัมภาษณ์ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง เช่น ผูบ้ ริหาร นักศึกษา
และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัยด้วย
7.1.5) ควรศึกษาเพือ่ หาแนวทางปรับปรุงผลของความคิดเห็นที่
มีค่าความสัมพันธ์ต่ากว่า ร้อยละ 80
7.2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครังต่
้ อไป
การวิจยั ครัง้ นี้สามารถเชือ่ มโยงไปสู่การวิจยั อื่นๆ ดังนี้
7.2.1) ควรมีการวิจยั ที่เน้ นศึกษาวิธกี ารสอน การผลิตบัณฑิต ที่
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตในด้านต่างๆ
7.2.2) ควรทาการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของผูส้ อนจากทุก
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามความ
ต้องการในอนาคตต่อไป

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

[12]
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บ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
THAI HOUSE: SMALL MUSCLE DEVELOPMENT OF
EARLY CHILDHOOD
ณัฐธิดา พวงเพ็ชร1, ดุสติ ธร งามยิง่ 2 และอรวิกา ศรีทอง3
สำนักวิชำศึกษำทัวไป
่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี123
early.birds@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบสื่อการสอนของมอนเตส
ซอรีแ่ ละผลิตสื่อเพื่อใช้พฒ
ั นากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย เป็ นการวิจยั
เชิง คุณภาพ ในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ศึก ษาข้อมูล จากเอกสาร งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง และข้อมูลภาคสนาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสัง เกต สัม ภาษณ์ สนทนากลุ่ ม โดย
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิค สามเส้า และนาเสนอด้วยวิธพี รรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบสื่อการสอนของมอนเตสซอรี่ เป็ นสื่อการสอนให้เด็ก
เรีย นรู้อย่ า งมีส มาธิ กระตุ้น ให้เ ด็ก คิด อย่ างสร้า งสรรค์ และแก้ปั ญหาด้ว ย
ตัวเอง ส่วนการผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
โดยนาเอาคุณค่า วัฒนธรรมบ้านทรงไทยเข้ามาบูรณาการ ซึ่งเด็กได้เรียนรู้
ส่ ง เสริ ม อนุ ร ัก ษ์ เห็ น คุ ณ ค่ า ประกอบกั บ การช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
คาสาคัญ: พัฒนาการ, กล้ามเนื้อมัดเล็ก, เด็กปฐมวัย

บทนา
การจัด การเรีย นการสอนแบบมอนเตสซอรี่ท่ีม ีอ ยู่ ท ัง้ ในและ
ต่างประเทศเป็ นการจัดสภาพการเรียนรู้สาหรับเด็ก โดยมีครูเป็ นผูจ้ ดั
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนบ้าน และสนับสนุ นเสรีภาพแก่เด็ก
ให้ ค าปรึก ษาและกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก คิด แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง ซึ ม ซั บ
สภาพแวดล้อม สิง่ สาคัญของเรียนแนวมอนเตสซอรี่ คือ มือ เพราะเด็ก
จะสามารถเรี ย นรู้ ทุ ก อย่ า งผ่ า นมือ ของตัว เอง เด็ ก จะได้ เ รี ย นรู้
ความส าเร็จ ความล้ม เหลว รู้จ ักแก้ไ ขข้อ ผิด พลาดด้ว ยตัว เอง เกิด
แรงผลักดันที่เด็กทาให้เกิดขึ้นเอง และมีระเบียบวินัยที่เกิดจากความ
เป็ นอิสระของเด็ก โดยไม่จาเป็ น ต้องมีคาติช มของผู้ใหญ่ หรือการให้
รางวัลและการลงโทษ [1]
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยมีค วามส าคัญเพราะ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็ นอวัยวะทีส่ าคัญในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ต่างๆ เช่น การถอดใส่ กระดุม รูดซิป แปรงฟั น การผูกเชือกรองเท้า
การวาดภาพ และการเขียน หากเด็กมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดจี ะ
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้ดเี ยีย่ มมากยิง่ ขึน้ เพราะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก มีส่วนช่วยให้เด็กได้ใช้มอื สารวจ สังเกต จากการจับต้องสิง่ ของ
ในทุ กๆกิจ กรรม ซึ่ง การใช้มอื หยิบจับสิ่งของอยู่ บ่ อ ยๆ นัน้ เป็ น การ
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มัดเล็กได้เป็ น อย่างดี การพัฒนา
กล้ามเนื้ อ มัด ของเล็ก ที่ดี ต้อ งมีพ ัฒนาการสอดคล้อ งสัมพัน ธ์ไ ปกับ
สายตา แขน ขา และอวัยวะส่วนอื่นๆ ด้วย ดังนัน้ หากกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้าหรือผิดปกติ ส่งผลต่อพัฒนาการของอวัยวะ
อื่นๆ สะดุดตามไปด้วยได้
จากที่ได้กล่ าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงได้เล็งเห็น ความสาคัญของการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เป็ นหัวใจสาคัญในการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้คน้ พบสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวเอง
โดยเน้นการฝึ กฝนทางด้านประสาทสัมผัส จับต้อง บิดหรือหมุนด้วยมือ
ให้สมองทาหน้าทีต่ อบสนองได้ และส่งเสริมการใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งออกแบบโดยการเลียนแบบของใช้
ในชีว ิต จริง ในการน าสื่อ ของมอนเตสซอรี่ท่ีม ีอ ยู่ แ ล้ว ในสากล มา
ผสมผสานกับคุณค่าวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะความเป็ นอยู่ของคนไทย
ในเรือ่ งของสถาปั ตยกรรมบ้านทรงไทย เพือ่ ส่งเสริม อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ไทย และให้เด็กได้เรียนรูว้ ถิ กี ารดาเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างจากปั จจุบนั โดย
การจัดโอกาสการเรีย นรู้ให้แก่ เด็กได้เ รีย นรู้ผ่ า นการเล่ น ให้เด็กได้
สังเกตสิง่ แวดล้อมรอบตัว และได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมี

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
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เหตุ ผ ล ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ให้เ ด็ก ได้พ ัฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่เ พราะ
ช่ ว งเวลาหลัก ของชีว ิต คือ ช่ ว งอายุ แ รกเกิด ถึ ง 6 ขวบเป็ นช่ ว งที่
สติปัญญาของคนและพลังจิตพัฒนาสูงสุด ทีเ่ น้นให้เด็กทากิจกรรมด้วย
ตนเอง และการเรียนปนเล่นทีจ่ ะทาให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดที ่ีสุด ใน
การฝึ ก ใช้ประสาทสัม ผัส ของเด็ก ทุกด้าน เพื่อ การเจริญเติบ โตตาม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ -จิต ใจ ด้านสังคม
และด้า นสติปั ญ ญา จะส่ ง เสริม ให้เ ด็ก สามารถช่ ว ยเหลือ ตัว เองได้
เหมาะสมกับวัย สามารถทีจ่ ะนาไปใช้ในชีวติ จริงได้ ดังนัน้ กลุ่มผู้วจิ ยั
จึง มีความสนใจในการที่จะทาวิจยั ในเรื่อง บ้านทรงไทย: พัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ขึน้

สามารถเลือ กประกอบกิจ กรรมที่ค รูห ยิบ ยื่น ให้ แต่ ย ังสามารถที่จ ะ
ทางานนัน้ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถสาธิตให้เด็กรุ่นเล็กกว่าทา
ได้ นี่เป็ นหนึ่งในวิธกี ารทีผ่ ใู้ ห้การศึกษาระบบมอนเตสซอรีใช้ในการวัด
ความ สามารถของเด็ก ตามแรงจูงใจ หนึ่งในแนวความคิดแบบมอน
เตสซอรี คือ เด็กมีค วามต้อ งการเป็ น ตัว ของตัว เอง และเพื่อ เรีย นรู้
ทักษะใหม่ๆ จนชานาญ ในระบบนี้จะสร้างระบบความคิดแบบตัวของ
ตัวเอง และการค้นพบตัวเอง โดยใช้ความคิดของตนในการตัดสินว่าสิง่
ใดถูกหรือผิด มีอสิ รเสรีภาพแบบมีขดี จากัด และยังอยู่บนพื้นฐานของ
พฤฒิกรรมของเด็ก เด็กมีอิส ระที่จะทาในสิ่งที่ดีท่ถี ู กต้อ ง และอยู่ใ น
ระเบีย บของสังคม การเรีย นรู้ด้ว ยวินัย ของตั ว เอง เด็ก จะมิไ ด้เรีย น
เพื่อให้ได้คะแนนหรือรางวัลใดๆ เรียนรู้เพราะเกิดจากความสนใจและ
ความต้องการเรีย นรู้ เพื่อให้ต นเป็ น บุคคลที่มคี ุณค่ า และเป็ น ตัวของ
ตัวเอง
2. การผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย จากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสังเกต สัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่ม พบว่า การผลิตสื่อการสอน ควรที่จะนาเอาคุณค่าความ
งามของวัฒนธรรมไทยเข้ามาประยุกต์ บูรณาการ เพื่อที่จะทาให้เด็ก
เกิดการเข้าใจ และยอมรับ ในสภาพแวดล้อม และบริทบความเป็ นไทย
กลุ่ ม ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง ได้ น าเอาคุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมไทยโดยเฉพาะ
สถาปั ต ยกรรมบ้านทรงไทย ซึ่งเป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์ไ ทยที่ส ะท้อ น
ภาพชีวติ แบบไทย ทัง้ ในด้านความเป็ นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความ
เชื่อ “บ้าน” หรือ “เรือ น” ซึ่งเป็ น สถานที่ท่ผี ูกพัน มาตัง้ แต่ เกิด แม้ว่า
ปั จจุบนั การดาเนินชีวติ และรูปลักษณ์ข องบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่
หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ชีวติ ในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยน
ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงดาเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีก
รุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บ้านมิได้มคี วามหมายเพียงเป็ นที่
อาศัยนอนในตอนกลางคืนและออกไปทางานตอนเช้าเท่านัน้ แต่บ้าน
คือทีอ่ ยู่อาศัยของครอบครัวทีม่ ชี วี ติ ชีวา มีความรักและความอบอุ่นเป็ น
ทีพ่ ง่ึ ในทุกโมงยามทีต่ อ้ งการ
บ้ า นทรงไทย มีล ัก ษณะแตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะภาค โดย
สอดคล้องกับการดารงชีวติ ของคนไทยสมัยก่อน และแสดงออกถึงภูม ิ
ปั ญ ญาไทย ทัง้ นี้ อ งค์ป ระกอบที่ม ีผ ลต่ อ รูป แบบเรือ นไทยมีท งั ้ เรื่ อ ง
สภาพแวดล้อม ภูมศิ าสตร์ ภูมอิ ากาศ อาชีพ ฐานะความเป็ นอยู่ คติ
ความเชือ่ และศาสนาในแต่ละภูมภิ าค โดยหลักๆ จะแบ่งเป็ น เรือนไทย
ภาคเหนือ เรือ นไทยภาคกลาง เรือ นไทยภาคอีส าน และเรือ นไทย
ภาคใต้ ลักษณะทัวไปของบ้
่
านทรงไทย ไทยสามารถจาแนกออกเป็ น
หลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทมีลกั ษณะเฉพาะตัว ได้แก่ เรือนเครื่อง
สับ, เรือนเครือ่ งผูก, เรือนเครือ่ งก่อ [3] สาหรับรูปแบบของสื่อการเรียน
การสอนกลุ่มผู้วจิ ยั ได้นาเอารูปแบบบ้านทรงไทยเขามาบูรณาการกับ
สือ่ การสอนของมอนเตสซอรี่ ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้
บ้านทรงไทย ขนาด 50x40 เซนติเมตร จากตัวบ้านถึงหน้าจัว่ 35
เซนติเมตร ทาสีเคลือบ ได้แก่ สีน้ าตาล ฟ้ า ชมพู ลักษณะหลังคาทรง
สามเหลีย่ มมีหน้าจัว่ ตัวบ้านมีลกั ษณะทึบ มีประตู หน้าต่าง ภายนอก
จะมีอุ ปกรณ์ ท่ใี ช้ในชีว ิต ประจ าวัน ประดับในส่ ว นต่ างๆ เพื่อ ให้เด็ก
ปฐมวัยได้ฝึกพัฒนาทักษะ ได้แก่ ไม้ขดั กลอนหน้าต่าง ตะขอเกีย่ ว โซ่
กุญแจส าหรับล็อ กประตู ในแบบต่ างๆ ภายในประกอบด้ว ย รูดซิป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. ศึกษารูปแบบสือ่ การสอนของมอนเตสซอรี่
2. ผลิต สื่อการสอนเพื่อใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อ มัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษา
ตามวัตถุ ประสงค์ จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ รวบรวมและ
ทบทวนข้อมูล จากนัน้ ทาการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในประเด็จความ
คิดเห็นและรูปแบบการผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้พฒ
ั นากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย โดยการสารวจ สัมภาษณ์ สังเกต สนทนากลุ่ม พื้นทีใ่ น
การทาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้เจาะจงเลือกพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี เพราะเนื่องจาก
มีส ถานศึกษา และผู้ให้ขอ้ มูลที่มคี วามเกี่ย วข้องกับการทาวิจยั กลุ่ ม
ตัวอย่าง ผู้ว ิจยั ได้คดั เลือ กจากการสุ่ มอย่างง่าย แบบเจาะจง และไม่
เจาะจง จานวน 50 เมื่อได้ข ้อมูลแล้ว กลุ่มผู้ว ิจยั จะทาการศึกษา แล้ว
นามาวิเคราะห์ สรุป พร้อมกับสร้างนวัตกรรม และนาเสนอเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไ ข จากนัน้ น ามาเผยแพร่ ผ ลการวิจยั เชิง พรรณนาวิเ คราะห์ต าม
แนวคิดทฤษฎี
ผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรื่องบ้านทรงไทย: พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย กลุ่ มวิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยการส ารวจ
สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตัว อย่าง ได้แก่ กลุ่ มผู้รู้
และผู้ใ ห้ข ้อ มูล ทัวไป
่ จ านวน 50 คน เป็ น การสุ่ ม อย่ า งง่ายแบบไม่
เจาะจง และเจาะจง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึก ษารูปแบบสื่อการสอน
ของมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้พฒ
ั นากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย
ผลการวิจยั พบว่า 1. การศึกษาปฐมวัยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ โดยให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้คาปรึกษาและกระตุ้นให้
เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึ กทักษะกลไกผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้า
รูจ้ กั ควบคุมการทางานด้วยตัวเอง [2] การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัย มีความสาคัญจะส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาให้ดเี ยีย่ ม
มากยิ่งขึ้น การสอนแบบมอนเตสซอรี จะส่ งเสริมและปล่อ ยให้เด็กมี
อิสระเสรีอย่างมีเหตุมผี ล โดยไม่เกินขีดจากัดของพฤฒิกรรมอันดีทค่ี วร
มี โดยเด็กจะใช้ไปกับการเลือกทากิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบแบบตัวต่อตัว ใน
เรื่อ งที่ต นเองสนใจ กระตุ้น ให้เกิดการกระตือ รือ ร้น เด็กไม่เ พีย งแต่
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ตีน ตุ๊ กแก เชื่อ กร้อ ยกระดุม ติดกระดุ มเม็ด เล็ก ติด กระดุ มเม็ด ใหญ่
ตะขอกระโปรง ขัดเข็มขัด ร้อยเชือกหนีบผ้า ราวตากผ้า (ภาพที1่ )

สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก คือ เด็กต้องการการเคลือ่ นไหว ไม่หยุด
นิ่ง เด็กชอบเล่น รื้อ แคะ แกะชิ้นส่วนของสิง่ ต่างๆ หรือนาไปประกอบ
ใหม่ เด็กชอบเลียนแบบผูท้ ต่ี นเองพบเห็น เด็กจึงชอบสมมุติ พร้อมกัน
นัน้ เด็กมีจนิ ตนาการ จึงชอบทาในสิง่ ที่เกินกว่าวัยของตนเองจะทาได้
และเด็กมีความอยากรูอ้ ยากเห็น จึงชอบสารวจ ค้นหาเสมอ ฝึ กการใช้
ประสาทสัมผัสของเด็กทุกด้าน ทัง้ การสังเกต การจับต้อง การลูบคลา
การฟั งเสียง การดมกลิน่ และการชิมรส เพื่อการเจริญเติบโตทางด้าน
สติปัญญา ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมี
ลักษณะเฉพาะของตนทีไ่ ด้รบั จากพันธุกรรมจากพ่อแม่ จากการอบรม
เลีย้ งดู และจากสภาพสิง่ แวดล้อมทีเ่ ขาได้ปะทะสัมพันธ์ เด็กแต่ละคนจึง
ไม่เหมือนกัน จุดมุง่ หมายของการเรียนการสอนจึงไม่คาดหวังว่าเด็กทุก
คนจะทาอะไรได้เหมือนกันหมด แต่พยายามหาทางส่งเสริมให้ทุกคน
อย่างเหมาะสม มอนเตสซอรีย่ ้าว่า เด็กไม่ใช่ผใู้ หญ่ตวั เล็ก จึงควรได้รบั
การดูแลแตกต่างไปจากผูใ้ หญ่โดยคานึงถึงสภาพชีวติ เด็ก การรักเด็ก
และนับถือความสามารถทีเ่ ป็ นธรรมชาติของเด็ก มอนเตสซอรี่จดั การ
เรียนการสอนให้เด็กตามความสามารถของแต่ละคน แต่ให้ทางานไป
ตามลาดับความยาก ง่าย โดยมีอุปกรณ์ขนาดเหมาะมือเด็ก เป้ าหมาย
สูงสุดของการสอนคือ การมุ่งให้เด็กได้เป็ นเด็กที่มคี ุณค่าทางจิตใจสูง
ฝึกให้เห็นคุณค่าของความร่วมมือกับส่วนรวม การควบคุมตนเอง ความ
รับผิดชอบ ความอดทน เป็ นตัน
จัด โอกาสการเรีย นรู้ใ ห้แ ก่ เ ด็ก ให้เ ด็ก ได้พ ัฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่เ พราะ
ช่ ว งเวลาหลัก ของชีว ิต คือ ช่ ว งอายุ แ รกเกิด ถึ ง 6 ขวบเป็ นช่ ว งที่
สติปัญญาของคนและพลังจิตพัฒนาสูงสุด วิธสี อนและเทคนิคการสอน
แบบมอนเตสซอรีเ่ น้นให้เด็กทากิจกรรมด้วยตนเอง (Self Activity) มี
ดังนี้ [5]
การเล่นปนเรียน (Play Way Method) มอนเตสซอรีม่ คี วามเชื่อว่า
การเล่นมีความสาคัญต่อชีวติ ของเด็กเพราะธรรมชาติของเด็กจะผูกพัน
กับการเล่น จึงให้เสรีภาพในการเล่นกับเด็กและจัดโอกาสให้เด็กได้เล่น
หากเด็กสนใจเล่น จะเล่นซ้าๆ กันได้หลายครัง้ เพราะการเล่นจะทาให้
เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุด
การเล่นเกมจะตอบสนองความต้องการของเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก เด็กจะมีเสรีภาพที่เล่นลักษณะใดก็ได้ กติกาอาจเกิดจากเด็ก
เป็ นผู้ก าหนดเอง เกมอาจเกิด จากความคิด ของเด็ ก ที่ไ ด้ จ ากสื่อ
คณิตศาสตร์ และสิง่ แวดล้อมทีค่ รูจดั ไว้ให้ วิธใี ห้เกิดความคิดสร้างสรรค์
(Creativity Method) เป็ นวิธกี ารทีแ่ ฝงอยู่ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของมอนเตสซอรี่ทจ่ี ะสนับสนุ นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ จากการ
กระท าของตนเองตามล าดับ คือ เด็ก ได้แ สดงออกอย่ า งอิส ระ การ
พยายามให้เ ด็ก ใช้ท ัก ษะที่ม ีอ ยู่ การส่ ง เสริม ให้ค้น หาสิ่ง ใหม่ การ
ปรับปรุงสิง่ เดิมให้ดขี น้ึ และการสร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม การสาธิต
(Demonstration) ครูจะใช้วธิ นี ้ีเมือ่ เด็กขอร้องและครูสงั เกตว่าเด็กช่วย
ตนเองไม่ได้แล้ว ครูสาธิตด้วยวิธที เ่ี งียบ ไม่อธิบายหรืออธิบายน้อยทีส่ ุด
สาธิตเป็ นขัน้ ๆ และให้โอกาสเด็กลงมือกระทาตามที่ครูทาให้ดูและครู
คอยสังเกตการทาของเด็กว่าถูกต้องหรือไม่ ห้องเรียนแบบเปิ ด (Open
Classroom) เป็ นลักษณะการจัดห้องเรียนมากกว่าวิธสี อน มอนเตสซอรี่
เป็ นผูบ้ ุกเบิกการจัดการเรียนทีใ่ ห้อสิ ระเด็กเป็ นรายบุคคล สนับสนุนการ
สืบค้น ความรู้จากสิ่งแวดล้อ ม เด็กจะเรีย นรู้ด้ว ยตนเองเป็ นส่ ว นมาก
การเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ (Self Concept) เป็ นลักษณะทีส่ อดคล้องกับ

ภาพที่ 1 สือ่ การสอนบ้านทรงไทยสาหรับใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย
ทีม่ า: ณัฐธิดา พวงเพ็ชร (2559)
อภิ ปรายผล
การศึกษาวิจยั เรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบสื่อการสอน
ของมอนเตสซอรี่ และผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย ดาเนินการวิจยั ด้วยระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี สรุปว่า หลักการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
มีดงั นี้ [4] จัดห้อ งเรีย นให้เสมือ นบ้านเพื่อ สร้างความรู้ส ึกอบอุ่ น และ
มันใจให้
่
แ ก่ เ ด็ ก ที่เ พิ่ง จากบ้ า นมาโรงเรีย นครัง้ แรกและเชื่อ ว่ า ใน
สภาพแวดล้อ มคล้า ยบ้า น เด็ก จะพอใจที่จ ะเลีย นแบบ (Imitation)
บทบาทต่ า งๆ ของผู้ ท่ี อ ยู่ แ วดล้ อ มเด็ ก ได้ ง่ า ย เพราะเด็ ก จะมี
ประสบการณ์กบั บุคคลที่เขาใกล้ชดิ อยู่แล้ว โดยเฉพาะพ่อแม่ เด็กเห็น
พ่อแม่ทางานบ้าน การทาตามแบบเป็ นการแสดงความสามารถของเด็ก
ที่จะนาไปใช้ในชีวติ จริงต่อไป ให้เสรีภาพกับเด็กที่จะเลือกเล่นด้ว ย
ตนเอง เป็ นการสร้า งความมันใจต่
่
อ ตนเอง เด็ก จะได้โ อกาสแสดง
ความสามารถของตนเองให้คนอื่นรับรูไ้ ด้ ตลอดจนสามารถทีจ่ ะฝึ กฝน
สร้าง สรรค์สงิ่ ต่างๆ และปรับชีวติ ตนเองโดยไม่รตู้ วั มอนเตสซอรีเ่ ชือ่ ว่า
เด็กมีจติ ใจที่ซมึ ซับสิง่ ต่างๆจากสิง่ แวดล้อม (Absorbent mind) ได้
เหมือ นฟองน้ า และเชื่อ ว่ า มนุ ษ ย์เ ราเป็ นผู้ใ ห้ก ารศึก ษาแก่ ต นเอง
ดังเช่น เด็กเรีย นรู้ภาษาแม่ไ ด้เองโดยไม่ต้อ งสอนอย่ างเป็ นทางการ
แตกต่างจากการทีผ่ ใู้ หญ่เรียนภาษาต่างประเทศทีต่ อ้ งใช้ความพยายาม
มาจัดสภาพการณ์ต่างๆที่ยดึ เด็กเป็ นศูนย์กลาง ครูเป็ นเพียงผูอ้ านวย
ความสะดวก คอยให้ค า แนะน า ปรึก ษา เตรีย มการสอนและจัด
สิง่ แวดล้อมอย่ างมีจุดมุ่งหมาย เด็กจะต้อ งติดตามดูการสาธิตการใช้
อุ ป กรณ์ ข องครูแ ล้ว จึง จะตัด สิน ใจเองว่ า จะเลือ กท างานหรือ ฝึ ก หัด
อุปกรณ์ชน้ิ ใด ลักษณะการเรียนรูเ้ ช่นนี้คอื การเรียนด้วยความอิสระทีม่ ี
ขอบเขต เด็กต้องเรียนรูท้ ใ่ี ช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนทีจ่ ะมีสทิ ธิเลื
์ อก
เป็ นการปลูกฝั งวินยั และการควบคุมตนเองให้เด็ก พัฒนาจิตใจของเด็ก
ไปพร้ อ มกับ การพัฒ นาการทางด้ า นสติ ปั ญ ญาและร่ า งกาย เน้ น
สุขอนามัยของเด็ก เด็กต้องทาความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
เด็กต้องได้ออกกาลังกายและมีการเคลื่อนไหว การเรียนไปพร้อมกับ
การเล่ น จะช่ ว ยให้เ ด็ก สนใจ เพลิด เพลิน เพราะเป็ น วิธีก ารสอนที่
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แนวคิดของมนุ ษย์นิยม เพราะมอนเตสซอรีจ่ ดั สิง่ แวดล้อมและสื่อการ
เรีย นการสอนที่เป็ น ประสบการณ์ ส่ งเสริมให้เด็ก ค้น พบความส าเร็จ
ส่งเสริมให้เด็กมันใจว่
่ าตนเป็ นผูม้ คี วามสามารถ เสริมแรงทางบวก เป็ น
ต้น
ส่วนการผลิตสือ่ การสอนเพือ่ ใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มผู้วจิ ยั ได้นาไปทดลองใช้ พบว่า เด็กๆ ให้ความสนใจและ
ร่วมมือทากิจกรรมเป็ นอย่างดี ทาให้กจิ กรรมส่งเสริมการใช้กล้าเนื้อมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย ในการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่ น ผ่ านไปได้ด้วยดี
เพราะน้องๆมีความกล้าแสดงออก กล้าคิดในสิง่ ต่างๆ และสามารถเล่น
สื่อที่พ ฒ
ั นากล้ามเนื้อ มัดเล็กของเด็กได้เป็ นอย่างดี ซึ่งทาให้น้อ งเกิด
ทักษะการเรีย นรู้โ ดยใช้ประสาทสัมผัส และการใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็ก
ประสานกับตาอย่ างคล่ อ งแคล่ ว และเกิดการเรีย นรู้ไ ด้ตนเอง (Selfeducation / Auto-education) ซึ่งเป็ นพื้นฐานของการเข้าใจตนเองใน
การเลือกวิธกี ารเรียนรู้ และเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ อีกทัง้ นักศึกษายังได้รวู้ ธิ กี ารและ
เทคนิ ค ต่ า งที่ จ ะน ามาใช้ แ ละปรับ ปรุ ง ในครัง้ ต่ อ ๆ ไปในการจัด
ประสบการณ์ให้กบั เด็กปฐมวัย (ภาพที2่ )

(1953) กล่าวไว้ว่านวัตกรรมก็คอื ความคิดหรือพฤติกรรมหรือสิง่ ใดๆ ก็
ตามทีเ่ ป็ นของใหม่ เพราะมันแตกต่างทางด้านคุณภาพไปจากรูปแบบที่
มีอ ยู่ บาร์ เ นท เชื่อ ว่ า วัฒ นธรรมเปลี่ย นไปเพราะนวัต กรรม แต่
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมอาจเป็ นตัวถ่วงหรือไม่สนับสนุ น
ให้เกิดมีน วัตกรรมก็ไ ด้ เพราะฉะนัน้ จึงเสนอว่าจาเป็ นต้อ งมีว ิธีการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขึน้ ในสังคมหรือวัฒนธรรม [6] และนอกจากนี้
เด็กทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากสือ่ บ้านทรงไทยซึ่งทาให้เด็กเห็นถึงคุณค่าความงาม
ทัง้ ภายนอกที่จบั ต้องได้ เช่น จากการสัมผัสทางตา ได้แก่ สี รูปทรง
ฯลฯ และจากการสัมผัสทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็ นสิง่ สาคัญทีท่ าให้เด็กเกิด
ความรืน่ รมย์ แจ่มใส เป็ นพลังให้แก่อารมณ์ และจิตใจในการดารงชีวติ
ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (Aestheties) ศาสตร์ทว่ี ่า
ด้วยเรือ่ งของความงาม ซึ่งประกอบด้วย ความงามเป็ นวัตถุวสิ ยั ความ
งามเป็ นจิตวิสยั ความงามเป็ นสิง่ สัมพัทธ์ และความงามเป็ นอุบตั กิ ารณ์
ใหม่ [7]
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 งานวิจยั ฉบับนี้สามารถนาไปส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย
1.2 งานวิจยั ฉบับนี้สามารถนาไปสอดแทรกเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย
ให้กบั เด็กปฐมวัยได้รจู้ กั และอนุรกั ษ์สบื ต่อไป
2.ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรจะทางานวิจยั เกี่ย วกับเรื่องสื่อการเรีย นการสอนที่ส่ง เสริม
พัฒนาการทัง้ กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.2 ควรจะทางานวิจยั เกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับ
เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการล่าช้าหรือเด็กพิเศษ
บรรณานุกรม
[1]
[2]
[3]
[4]

ภาพที่ 2 การนาสือ่ การสอนบ้านทรงไทยสาหรับใช้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้
ทีม่ า: ณัฐธิดา พวงเพ็ชร (2559)

[5]

จากข้อค้นพบในการศึกษาโดยกลุ่มผูว้ จิ ยั ได้สร้างนวัตกรรมทีน่ าเอา
คุณค่าทางวัฒนธรรมสถาปั ตยกรรมบ้านทรงไทยเข้ามาบูรณาการกับ
สื่อการสอนของมอนเตสซอรี่ทม่ี คี วามเป็ นสากล ซึ่งทาให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ ซึมซับ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยทีเ่ ด็กไม่ต้องศึกษาแต่เกิด
ความเข้าใจ พึงพอใจ และยอมรับโดยตัวของเด็กเองซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion
Theory) ซึ่ง อช.จี. บาร์เนท (H.G. Barnett) นักมานุ ษยวิทยาชาว
อเมริกนั ผูซ้ ง่ึ สนใจศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรม (Innovation) ที่
ถือว่าเป็ นตัวแทนจากวัฒนธรรมหนึ่งและมีการถ่ายทอดไปยังวัฒนธรรม
อื่น ในงานเขียนชื่อ “Innovation : The Basis of Cultural Change”

[6]
[7]
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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.

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

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

710

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 costreduction 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].

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 taskbased 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. Selfselection 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-toface students who have to visit the campusbased 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.

III. APPLICATIONS AND BENEFITS OF MULTIMODALITY

As cited in [1], growing interests and
researches in the use of various forms of
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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 multichannel 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].

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 essaylike formal learning outcomes in school-based
literacies, its promotion of young people’s
engagement in learning processes as tasks-inprogress 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
IV. ITS INFLUENCES ON STUDENT ENGAGEMENT AND
in English learning came from seven factors:
LEARNING OUTCOMES
challenge,
curiosity,
control,
fantasy,
Reference [2] suggested that multimedia
cooperation, competition and recognition that
play an important role in improving student
students experienced after the implementation of
motivation and achievement by means of using
multimodal context in the classroom.
various resources to address one sensory organ.
In STEAM classroom, reference [11] reported B. Learning Outcomes
benefits of using multi-sensory technologies in
It was found in [17] that multimodal
education which are student engagement and teaching and learning with Social Network
improved learning outcomes as they allow Service-based writing platform have a positive
students to learn in their preferred learning learning effect in L2 university students (LPS)’
styles and make learning fun and connected to writing performance, as well as invoking
real-life situations. Specific benefits of using learners’ motivation and enhancing peers’
multimodality in various fields, as well as its collaboration. In this context, multimodality has
limitation, are discussed below.
been proven to influence LPS three main
domain: presence, challenge, and efficacy.
A. Engagement
Sense of presence, or the awareness of coYoung people’s language and literacies in
presence, learners were enabled to voluntarily
everyday practices both formal and informal
involve in the writing activity, establish close
learning spaces are studied in [16] and
relationship with an instructor and experience
suggested (1) a refocus of multilingualism
collaborative learning with peers. Challenge is
towards an examination of different dimensions
next proven to develop and enable learners to
of modalities and language varieties in
feel their writing proficiency improved and
712

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.

[10]

[11]

C. Limitations

[12]

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.

[13]

[14]

[15]

[16]

V. CONCLUSIONS
[17]

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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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการคานวณเลข
หลัก แบบจับ ต้ อ ง เรื่อ ง การบวก และการลบในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ช ัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้การคานวณเลข
หลัก 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนทีเ่ รียน
ด้วยสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ 4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่อ
การเรียนรูก้ ารคานวณเลขหลักแบบจับต้อง สื่อที่พฒ
ั นาขึน้ นาไปใช้เป็ นสื่อ
การเรียนการสอนแบบทบทวนหลังจากที่ผเู้ รียนได้รบั การเรียนในรูปแบบ
บรรยายมาแล้ว ซึ่ง จากผลการประเมิน สื่อที่พ ัฒ นาขึ้น โดยผู้เ ชี่ย วชาญ
จานวน 5 คน พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าเป็ นสื่อทีม่ ี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หลังจากได้นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างมี
ผลของประสิทธิภาพเท่ากับ 86.18/87.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นหลังเรีย นสูง กว่ าก่ อนเรีย น อย่ างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 และผลการประเมิน ความพึง พอใจของ
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่อการเรียนรูก้ ารคานวณเลขหลักแบบจับต้องมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ หัวข้อสื่อมีขนาดทีเ่ หมาะสม ( = 2.97, S.D.= 0.16) และใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจสื่ออยู่ในระดับมาก ( = 2.85, S.D.= 0.11)
คาส าคัญ : สื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้อง, วิชาคณิต ศาสตร์ชนั ้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1

1) บทนา
คณิ ต ศาสตร์ ม ีค วามจ าเป็ นในการแก้ ปั ญ หา ช่ ว ยให้ ค าดการณ์
วางแผน ตัด สิน ใจ และน าไปใช้ใ นชีว ิต ประจ าวัน ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
เพราะฉะนัน้ การเรียนคณิตศาสตร์จงึ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนรูใ้ ห้
เกิดความเข้าใจในพื้นฐานของคณิตศาสตร์ตงั ้ แต่เริม่ ต้น และในการ
เรียนคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี 1 มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร

ภาพที่ 1 : ผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
พ.ศ. 2555-2558

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).

จากภาพที่ 1 พบว่า ปี พ.ศ. 2555-2558 มีผลการเรียนเฉลีย่ วิชา
คณิตศาสตร์ประมาณ 65-75 คะแนน เนื่องจากผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะบุ ค คลไม่เ ท่ า กัน อีกทัง้ การเรีย นการสอน
คณิตศาสตร์ส่ วนใหญ่เรีย นแบบบรรยายอาจทาให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ ายในการเรียน จึงทาให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า
จึงมีการแก้ไขปั ญหาโดยนาสื่อเข้ามาช่วยเพื่อให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรีย น และสนุ กไปกับกิจกรรมการเรีย น ดังนัน้ สื่อ การ
เรียนการสอนจึงมีความสาคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั
ผู้เ รีย น เพราะสื่อ การสอนท าหน้ า ที่ถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้า ใจ
ความรู้ส ึก ช่ว ยเพิ่มพูน ประสบการณ์ สร้างสถานการณ์ การเรีย นรู้
ให้แ ก่ ผู้เ รีย น กระตุ้ น ให้เ กิด การพัฒ นาศัก ยภาพทางการคิด [1]
นอกจากนัน้ สื่อการเรียนรูใ้ นยุคปั จจุบนั ยังมีอทิ ธิพลสูงต่อการกระตุ้น
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ให้ผู้เรียนกลายเป็ นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในการคัดเลือกสื่อ
การเรียนรูม้ าใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ก็ควร
เน้นให้ผเู้ รียนเห็นภาพ และสามารถสัมผัสได้ และจับต้องได้ เพราะจะ
ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ดีย ิ่ ง ขึ้น [2]ซึ่ ง สื่อ ในการเรี ย นรู้ ว ิ ช า
คณิต ศาสตร์ในปั จจุบนั มีหลากหลายชนิด เช่น สื่อ ภาพการ์ตูน สื่อ
ภาพเคลื่อนไหว สื่อประเภทเกม และสื่อสัมผัสได้จริงเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ และเน้น ให้ผู้เรียนได้เห็น ภาพจริง เช่น สื่อ ลูกคิดที่ให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับจานวนและเลขหลัก ดังภาพที่ 2

ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง คือ สีส นั ยัง ไม่ดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้ รียน ขนาดของกล่องมีขนาดทีใ่ หญ่ และน้ าหนักมากเกินไป ทาให้
ในช่วงของการทากิจกรรมระหว่างเรียนอาจเกิดความลาบากในการ
เคลือ่ นย้าย
งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จึงพัฒนาสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับ
ต้อง เรือ่ ง การบวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี
ที่ 1 เพือ่ เป็ นสือ่ เสริมหรือทบทวนหลังจากทีผ่ เู้ รียนได้เรียนในรูปแบบ
บรรยายมาแล้ว โดยมีรปู แบบเลขฐาน มีหน้าจอตัวเลขเป็ นดิจติ อล มี
เสียงโต้ตอบ ปรับขนาดให้มขี นาดเล็ก น้ าหนักเบา สีสนั สวยงามเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ และมีป่ มุ กดเป็ นตัวเลขเพือ่ แก้ปัญหาลูกคิดเลขฐาน
แบบเดิมทีไ่ ม่มตี วั เลขกากับ ปั ญหาของระยะเวลาในการคานวณแต่ละ
ครัง้ และเพื่อให้ผเู้ รียนใช้ส่อื ได้ง่ายยิง่ ขึน้ เป็ นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วย
พัฒนาผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาคณิตศาสตร์ในหน่ วยที่
์
3 บวกจานวน 2 จานวนทีม่ ผี ลบวกไม่เกิน 9 และหน่ วยที่ 4 การลบ
จานวน 2 จานวนทีม่ ตี วั ตัง้ ไม่เกิน 9 ได้ดขี น้ึ และส่งผลให้นักเรียนมี
ความสนใจและสนุ กสนานต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป และ
เป็ นแนวทางในการสร้างสือ่ การเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้

ภาพที่ 2 : สือ่ ลูกคิดเลขฐาน
จากภาพที่ 2 สื่อลูกคิดเลขฐานใช้สาหรับการคานวณ ที่ม ี
หลักหน่ วยถึงหลักพัน ถูกวางไว้เป็ นหลัก ๆ หลักละ 5 ลูก มีแกนที่
สามารถเลื่อนลูกคิดขึน้ ลงได้ มีหลักการคิดทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ส่วนใหญ่จะ
นามาใช้เป็ นสื่อสาหรับการเสริมสร้างพัฒนาการของผูเ้ รียนระดับชัน้
อนุ บ าลถึ ง ประถมศึก ษาปี ท่ี 1 ที่ม ีก ารเรีย นการสอนในวิช า
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง จานวนหลักหน่วยถึงหลักร้อย [3] แต่มขี อ้ เสียคือใน
การเริม่ เล่นครัง้ ใหม่ต้องเสียเวลาในการหยิบลูกคิดออกทีละลูก จึงมี
การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อให้เหมาะสมสาหรับผูเ้ รียนมากยิง่ ขึ้น
ซึ่งสื่อที่พฒ
ั นาขึ้นได้รบั การออกแบบให้มหี น้าจอตัวเลขดิจติ อลเป็ น
หลัก หน่ ว ยถึง หลัก พัน มีป่ ุมกดเพื่อ นับ จ านวน และมีเ สีย งดนตรี
ประกอบเพื่อ ดึง ดูด ความสนใจของผู้เ รีย น โดยมีอุ ป กรณ์ ภ ายใน
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมสวิทช์ตวั เลขทัง้ 4 หลัก ๆ ละ 10
ตัวรวมจานวนสวิทช์ทงั ้ สิน้ 40 ตัว มีการแสดงผลผ่านจอดิจติ อลทีแ่ สดง
จานวนตัวเลขได้ตงั ้ แต่ 0 - 9,999 ดังภาพที่ 3

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อ พัฒนาสื่อ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อ งเรื่อ ง การ
บวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูก้ ารคานวณเลขหลัก
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
2.3 เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.4 เพื่อ ศึกษาความพึง พอใจของนักเรีย นที่เรีย นด้ว ยสื่อ การ
เรียนรูก้ ารคานวณเลขหลักแบบจับต้อง
3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การพัฒนาสือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง เรือ่ ง การบวก
และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 มีขนั ้ ตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่
1/2559 โรงเรีย นอนุ บ าลลานสัก จ านวน 106 คน คัด เลือ กกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 38 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
3.2 ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัว แปรต้น คือ สื่อ การคานวณเลขหลักแบบจับต้องเรื่อ ง การ
บวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของสื่อการคานวณเลขหลักแบบ
จับต้อ ง, ผลสัมฤทธิท์ างการเรีย น และความพึงพอใจต่ อ สื่อ การ
คานวณเลขหลักแบบจับต้อง
3.3 วิธกี ารดาเนินการวิจยั ดาเนินการวิจยั โดยมีวธิ กี าร ดังนี้
1) ศึกษาทฤษฏี เอกสาร งานวิจยั และบทความทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ การออกแบบสือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง
2) นาไปให้ผู้เชี่ย วชาญประเมินด้านเทคนิค เป็ นผู้ท่จี บ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ หรือ สาขาวิช าที่

ภาพที่ 3 : รูปแบบของกล่องและวงจรภายในของการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูแ้ บบจับต้องในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1
จากภาพที่ 3 จากผลการวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความเห็นว่า มี
ความเหมาะสมในการนาไปใช้งานจริงอยู่ในระดับมากทีส่ ุด [4] แต่ม ี
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เกี่ยวข้อง หรือเป็ นผู้ทป่ี ระสบการณ์ในด้านการสอนไม่ต่ ากว่า 10 ปี
จานวน 5 ท่าน
3) ปรับปรุงแก้ไ ขตามความเห็น ของผู้เชี่ย วชาญ และ
พัฒ นาเครื่อ งมือ และน าไปให้ผู้เ ชี่ย วชาญประเมิน คุ ณ ภาพของ
เครือ่ งมืออีกครัง้
4) ทาการทดลอง โดยมีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 4

4.1 การพัฒนาสื่อ การค านวณเลขหลัก แบบจับต้อ ง ดัง
ภาพที่ 5

1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ครูสอนการใช้เครือ่ งมือ และนักเรียนนาเครือ่ งมือไปใช้
3. นักเรียนทาแบบทดสอบระหว่างเรียน

ภาพที่ 5 : (ร่าง) รูปแบบของสือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง
4. นักเรียนเรียนรูส้ อ่ื เพิม่ เติม

จากภาพที่ 5 สือ่ มีรปู แบบเลขฐานหลักหน่ วยถึงหลักพัน มี
หน้าจอตัวเลขเป็ นดิจติ อล และสามารถคานวณการบวก ลบ ได้
4.2 ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ความเหมาะสมของสื่อ ทางด้าน
เทคนิค
ครัง้ ที่ 1
นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินร่างรูปแบบของสือ่ การคานวณ
เลขหลักแบบจับต้อง มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับแก้ไขโดยการเพิม่ ตัวเลข
ด้านข้างปุ่มกดเพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจหลักในการคานวณมากขึน้
ครัง้ ที่ 2
ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขและได้พฒ
ั นาสื่อการคานวณเลข
หลักแบบจับต้อง ดังภาพที่ 6

5. นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน
6. นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
7. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน

ภาพที่ 4 : ขัน้ ตอนการทดลอง
จากภาพที่ 4 มีขนั ้ ตอนการทดลองกับผู้เรีย น 7 ขัน้ ตอน
ตัง้ แต่กระบวนการการทาแบบทดสอบก่อนเรียน และสิ้นสุดทีก่ ารทา
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งนาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมา
ใช้เพือ่ หาประสิทธิภาพของสือ่ การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
นักเรียน
5) รวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของ
สือ่ การเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลของความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้การคานวณเลขหลัก
แบบจับต้อง
5.4 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1) สื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้องเรื่อง การบวก และการ
ลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 2 เครือ่ ง
2) แบบสอบถามผู้เ ชี่ย วชาญเพื่อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครือ่ งมือ
3) แบบทดสอบก่อ นเรีย น แบบทดสอบระหว่ างเรีย น และ
แบบทดสอบหลังเรียน
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการเรียนด้วย
สือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้องทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

ภาพที่ 6 : ภาพตัวอย่างสือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง
จากภาพที่ 6 พัฒนาให้มจี อแสดงผลแบบดิจติ อล มีเสีย ง
อ่านตัว เลข มีป่ ุมการบวก การลบ เท่ากับ และปุ่มเริ่มคานวณใหม่
เพื่อให้ส ะดวกในการใช้งานมากยิง่ ขึ้น และเพิม่ เติมให้มนี ้ าหนักเบา
ขนาดเล็ก มีตวั เลขข้างปุ่มกดตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินความเหมาะสมของสื่อ มีผลการประเมิน
ความเหมาะสมของสือ่ การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง โดยใช้เกณฑ์
การประเมินของลิเคิรท์ [5] ดังแสดงในตารางที่ 1

4) ผลการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้องเรื่อ ง
การบวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จาก
การศึกษา พบว่า
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ตารางที่ 1 : ผลการประเมิน ความเหมาะสมของสื่อ การค านวณ
เลขหลักแบบจับต้อง
หัวข้อ
1.ความเหมาะสมของหน้าจอแสดงผล
2. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
3. ความเหมาะสมของสี
4.ความเหมาะสมของขนาด
5. ความเหมาะสมของปุ่มกด
6. ความเหมาะสมในด้านวัสดุของกล่อง
7. ความสอดคล้องของสื่อกับเนื้อหา
รวม

4.80
4.60
4.20
4.40
4.00
3.80
4.80

S.D.
0.44
0.54
0.83
0.54
0.70
0.44
0.44

ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ก่อนเรียน
์
และหลังเรียน

แปลผล
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด

การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

14.03
17.55

S.D.
1.13
0.86

t
17.75*

sig
0.00

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 3 ผลการศึก ษาพบว่ า การเปรีย บเทีย บ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียน
์
ด้วยสื่อ การคานวณเลขหลักแบบจับต้องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรีย น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.5 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่อการ
เรียนรูก้ ารคานวณเลขหลักแบบจับต้อง โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
มาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 3 ระดับ [6] ดังแสดงในตาราง
ที่ 4

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการ
ค านวณเลขหลัก แบบจับ ต้ อ ง พบว่ า ค่ า เฉลี่ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ หัว
ข้อความเหมาะสมของหน้าจอแสดงผล( = 4.80, S.D.= 0.44) และ
ความสอดคล้องของสื่อกับเนื้อหา ( = 4.80, S.D.= 0.44) และใน
ภาพรวมมีความเหมะสมของสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้องอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.37, S.D.= 0.56)
4.3 นาสือ่ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนอนุ บาลลาน
สัก ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 38 คน ดังภาพที่ 7

ตารางที่ 4 : ผลของความพึงพอใจของนักเรีย นที่เรีย นด้วยสื่อ การ
เรียนรูก้ ารคานวณเลขหลักแบบจับต้อง
หัวข้อ
1. สื่อมีเสียงชัดเจน
2. สื่อมีขนาดเหมาะสม
3. มีสสี นั สวยงาม
4. สอดคล้องกับเนื้อหา
5. ความพึงพอใจสื่อโดยรวม
รวม

2.84
2.97
2.65
2.89
2.92
2.85

S.D.
0.36
0.16
0.48
0.31
0.27
0.11

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้การคานวณเลขหลัก
แบบจับต้องมีค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ หัวข้อสื่อมีขนาดทีเ่ หมาะสม ( =
2.97, S.D.= 0.16) และในภาพรวมมีความพึงพอใจสือ่ อยู่ในระดับมาก
( = 2.85, S.D.= 0.11)

ภาพที่ 7: นาสือ่ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
จากภาพที่ 7 หลังจากผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินความเหมาะสม
ของสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้องแล้วได้นาไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
4.4 การหาประสิทธิภาพของสื่อการคานวณเลขหลักแบบ
จับต้อง ดังแสดงในตารางที่ 2

5) อภิ ปรายผล
การพัฒนาสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้องเรื่อง การ
บวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 มีประเด็น
สาคัญทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้
6.1 ประสิทธิภาพของสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้อง
เรื่อง การบวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 80/80 ซึ่งส่งผลให้นักเรียน
เกิด ความรู้ค วามเข้าใจในบทเรีย นมากขึ้น [7] เนื่ อ งมาจากสื่อ การ
คานวณเลขหลักแบบจับต้องมีป่ มุ กดเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดแบบเลขหลักทีแ่ ตกต่างกับเครื่องคิดเลข ทาให้นักเรียนฝึ กคิดละ
เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับเลขหลักมากยิง่ ขึน้ มีจอแสดงผลแบบดิจติ อล
มีเสียงอ่านตัวเลข มีป่ ุมการบวก การลบ เท่ากับ และปุ่มเริม่ คานวณ
ใหม่ ทาให้เกิดความน่ าสนใจ สามารถกระตุ้นการเรียนรูข้ องนักเรียน
ได้

ตารางที่ 2 : ผลของการหาประสิทธิภาพของสื่อการคานวณเลขหลัก
แบบจับต้อง
การทดสอบ
ระหว่างเรียน (E1)
หลังเรียน (E2)

N
38
38

ร้อยละ
86.18
87.76

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า สือ่ การคานวณเลขหลัก
แบบจับต้องทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.18/87.76 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 80/80
4.5 การเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิท์ างการเรีย น ก่อนเรีย น
และหลังเรียน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ดังแสดงในตารางที่ 3
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7) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ นี้ ส่อื การคานวณเลขหลักแบบ
จับต้องทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นต้นแบบในการพัฒนา สือ่ มีอุปกรณ์ภายในเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ มีปัญหาด้านความแข็งแรง และทนทาน ผูว้ จิ ยั จะนา
สือ่ มาศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ หาแนวทางปรับปรุงต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไปผลการวิจยั ครัง้ นี้สามารถ
เชือ่ มโยงไปสู่การวิจยั อื่นๆ ดังนี้สามารถนาผลวิจยั ไปปรับปรุง พัฒนา
และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดับชัน้ อื่นๆ ได้

6.2 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรีย นที่เรีย นด้ว ยสื่อ
การคานวณเลขหลักแบบจับต้อง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัย ส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 สืบเนื่อ งมาจาก การเรีย นนัน้ ทาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการฝึกใช้สอ่ื การคานวณเลขหลัก
แบบจับต้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการคิดเลขหลัก [8] จึงเป็ นการ
ทาให้นักเรียนเข้าใจ และจดจาได้ง่ายสอดคล้องกับการสร้างสื่อการ
เรียนรูท้ ม่ี นี วัตกรรมเพือ่ เข้าใจชีวโมเลกุล[2] สือ่ ดังกล่าวทาให้นักเรียน
มีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิชาดีข้นึ และมีทศั นคติทางบวกต่อสื่อ
การเรียนรู้
6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อสื่อการคานวณเลข
หลักแบบจับต้อง มีความน่ าสนใจสอดคล้องกับเนื้อหาทีเ่ รียน และยัง
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูไ้ ด้ง่ายยิง่ ขึน้ [9] เนื่องมาจาก
สื่อ การค านวณเลขหลัก แบบจับ ต้อ งมี ป่ ุ มกดเพื่อ ให้นั ก เรีย นเกิด
กระบวนการคิด แบบเลขหลัก ที่แ ตกต่ า งกับ เครื่อ งคิด เลข ท าให้
นัก เรีย นฝึ ก คิด ละเกิด ความเข้า ใจเกี่ย วกับ เลขหลัก มากยิ่ง ขึ้น มี
จอแสดงผลแบบดิจิตอล และมีเสียงอ่ านตัว เลข เพื่อให้นักเรีย นได้
ทบทวนตัวเลขไปพร้อมๆกับ การกด มีป่ มุ การคานวณการบวก การ
ลบ เท่ากับ เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถคิดคานวณเลขได้หลากหลาย และ
ปุ่ มมีปุ่มการเริ่มคานวณใหม่ เมื่อ นักเรีย นต้อ งการที่จะเปลี่ย นการ
ค านวณเลขสามารถกดปุ่ มการเริ่ม การค านวณใหม่ เ พื่อ ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่ง สื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้อ ง
สอดคล้อ งกับกิจกรรมลูกคิดญี่ป่ ุน ในส่วนที่นักเรียนนัน้ สามารถฝึ ก
กระบวนการคิดเลขให้สามารถเข้าใจในการคิดมากขึน้ [10] นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่ อ การเรีย นอยู่ใ นระดับมาก ส่ งผลให้ม ีผ ลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนความคงทนในการเรียนรูส้ ูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมตามปกติ
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สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1.วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร.ี
[8] มะลิว ัล ย์ ม่ ว งคุ ณ . 2557.การจัด การเรีย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ บบมีส่ ว นร่ ว ม
เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพ ธ์และตัวตัง้ ไม่เกิน 100 สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4. วิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย.
[9] จรัสขวัญ แสนขัต.ิ 2551.การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาคณิตศาสตร์
์
เรื่อ ง โจทย์ ปั ญ หาการลบโดยใช้ก ารเรีย นแบบร่ ว มมือ ของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ห้อง 1/2 โรงเรียนบ้านเวียงแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
[10] ประยูร พันอะนุ.2554. พิศมัย ศรีอาไพ, ประสิทธิ ์ นิ่มจินดา. ผลการฝึ กทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มผี ลลัพธ์
และตัวตัง้ ไม่ เกิน 100,000 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โดยใช้กิจกรรม
ลู ก คิ ด ญี่ ป่ ุ นกั บ กิ จ กรรมตามปกติ . วารสารการบริ ห ารและพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2554
http://www.myfirstbrain.com/ teacher_view.aspx?ID =28378.

6) สรุป
การพัฒนาสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้องเรื่อง การ
บวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
5.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อการคานวณเลข
หลักแบบจับต้อง พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หัวข้อความเหมาะสม
ของหน้าจอแสดงผล ( = 4.80, S.D.= 0.44) และความสอดคล้อง
ของสือ่ กับเนื้อหา ( = 4.80, S.D.= 0.44) และในภาพรวมมีความเห
มะสมของสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับต้อ งอยู่ในระดับมากที่สุ ด
( = 4.37, S.D.= 0.56)
5.2 สื่อ การค านวณเลขหลัก แบบจับ ต้ อ งที่พ ัฒ นาขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.18/87.76 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 80/80
5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่อการคานวณเลขหลักแบบจับ
ต้องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วย
สื่อการเรียนรูก้ ารคานวณเลขหลักแบบจับต้องมีค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
หัวข้อสือ่ มีขนาดทีเ่ หมาะสม ( = 2.97 , S.D.= 0.16) และในภาพรวม
มีความพึงพอใจสือ่ อยู่ในระดับมาก ( = 2.85, S.D.= 0.11)

718

ระบบเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
LEARNING SYSTEM FOR CHILDREN WITH AUTISM
นราวิทย์ ศรพลทัน1 จาตุรนต์ พรลาภวิวฒ
ั น์ยงิ่ 2 และ ปานวิทย์ ธุวะนุ ต3ิ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ123
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บทคัดย่อ

สารสนเทศที่เข้ามานัน้ ได้พฒ
ั นากระบวนการหรือรูปแบบการสอนให้
เหมาะสมกับเด็กทีม่ ปี ั ญหาเหล่านี้แล้วหรือยัง

บทความฉบับนี้นาเสนอการเสริมสร้างการเรียนรูข้ องเด็กออทิสติก
โดยจะวิเคราะห์และสรุปผลก่อนและหลัง โดยหากเอาระบบเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของเด็กออทิสติก ไปใช้แล้วนัน้ เด็กมีการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้
อย่างไรบ้าง ซึง่ จะเป็ นการเสริมสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารสาธิต เนื่องจากการ
สาธิตนัน้ ทาให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรง เห็นเป็ นรูปธรรมมากขึน้ และ
เมื่อได้เรียน ได้ทาเป็ นประจาก็ยงิ่ ทาให้เด็กได้เกิดทักษะในการจดจาทีด่ ยี งิ่ ขึน้
โดยจะนาระบบนี้ไปทดลองใช้กบั โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ซง่ึ เป็ นโรงเรียนทีม่ ี
เด็ก ออทิสติก อยู่ เ ป็ น จานวนมาก มีเด็ก ออทิสติก หลายระดับ ชัน้ ตัง้ แต่ ชนั ้
อนุ บาลถึงวัยทางาน จึงทาให้สามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทีช่ ดั เจนและ
กว้างยิง่ ขึน้
คาสาคัญ : เด็กออทิสติก, วิธกี ารสอนโดยใช้การสาธิต , ห้องเรียนต้นแบบ
สาหรับเด็กนักเรียนออทิสติก, Web Application

ในทุก ๆ วันนี้มเี ด็กเล็กมากมายทีก่ าเนิดเติบโตขึน้ มา เติบโต
ขึน้ มาใช้ชวี ติ ร่วมกับเรา เกิดขึน้ มาเป็ นลูก เป็ นหลาน เป็ นอนาคตต่อ ๆ
จากเราไป แต่กไ็ ม่ใช่เด็กทุกคนทีจ่ ะเกิดมาแล้วได้เป็ นแบบเด็กทัว่ ๆ ไป
ทีจ่ ะเกิดมาในสภาพดีพร้อม พร้อมทีจ่ ะเติบโตใช้ชวี ติ ในวันข้างหน้า เด็ก
ส่วนใหญ่อาจโชคดีทเ่ี กิดมาแล้วไม่มโี รคภัยอะไรติดมา แต่กม็ เี ด็กอีกไม่
น้อย ทีโ่ ชคไม่ดี เกิดมากับสิง่ บกพร่องในด้านต่าง ๆ บางโรคอาจจะดูแล
รักษาให้หายขาดได้ แต่กบั บางโรคทาได้เพียงให้อาการของโรคดีขน้ึ ไม่
สามารถทาให้ห ายขาดได้ ทาให้เด็กที่ไ ม่รู้ประสีประสาไม่พ ร้อมที่จะ
เติบโต เติบใหญ่พฒ
ั นาต่อไปข้างหน้า เด็กทีโ่ ชคไม่ดตี ้องได้รบั การดูแล
เป็ นพิเศษ เพือ่ ไม่ให้เด็กทีเ่ กิดมานัน้ ต้องเกิดมาทัง้ ในสภาพทีไ่ ม่พร้อมที่
จะเข้าสู่สงั คมได้ เพือ่ ไม่ให้เด็กทีเ่ ติบโตขึน้ มาต้องแบกรับความผิดพลาด
ทีเ่ ป็ นตัวของเขาเองในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้
โรคออทิส ติก มีส าเหตุ จ ากความผิด ปกติข องสมอง ซึ่ง ใน
ปั จจุบนั โรคออทิสติกนัน้ พบมากขึน้ กว่าในอดีต จากการสารวจพบว่าคน
ที่เ ป็ น โรคออทิส ติก นัน้ มีเ พีย งแค่ 1 - 2% ที่ส ามารถดาเนิ น ชีว ิต ได้
เหมือ นคนปกติ เนื่ อ งจากในปั จจุ บนั นัน้ ยังไม่ส ามารถหาข้อ สรุ ปถึง
สาเหตุ แน่ ช ดั ที่ทาให้เด็กออทิส ติกมีค วามผิดปกติในการทางานของ
สมองบางส่วน จึงยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาที่ทาให้หายขาดได้ แต่อย่างไรก็
ตามหากเด็กออทิสติกได้รบั การดูแลบาบัดรักษาอย่างเหมาะสมตัง้ แต่
อายุยงั น้อยจะทาให้เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้เช่นเดียวกับเด็กปกติทวไป
ั่
จนถึงระดับปริญญา ทางาน มีคู่ค รอง มีค วามรับผิดชอบ และเลี้ยงดู
ครอบครัวได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางด้านของการปรับตัวในสังคม ความ
นึกคิด ความเข้าใจ และการแสดงออกทางอารมณ์
อย่างทีก่ ล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าปั ญหานี้ไม่ได้เป็ นเพียงปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะกับตัวเด็กเท่านัน้ ซึง่ ถ้ามองจริง ๆ แล้ว ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
นี้กาลังก่อ ตัวอยู่อย่างช้า ๆ จนกลายเป็ นปั ญหาระดับชาติ เพราะคน
สร้ า งชาติ นั ้น เอง ซึ่ ง เด็ ก ที่เ ติ บ โตขึ้น มานั ้น ก็ ค ือ คนที่จ ะเป็ นแรง
ขับเคลือ่ นให้ชาตินนั ้ เอง แต่จะเป็ นเช่นไรเมือ่ เด็กทีเ่ กิดมามีขอ้ บกพร่อง
มากขึน้ จะเป็ นอย่างไร ถ้าหากภาครัฐไม่ดูแล ไม่สนใจ ไม่หาหนทางที่
จะรักษาหรือเยียวยาเด็กทีโ่ ชคร้ายเหล่านี้ คุณภาพของคนในประเทศก็
จะลดน้อยถอยลงไป เพราะฉะนัน้ แล้วเราจึงต้องช่วยให้เด็กเหล่านี้ได้รบั
การรักษาที่ถูกต้อ ง นาการสอนที่ถูกวิธีเข้าช่ว ยเหลือ เพื่อ ทาให้เด็ก
เติบโตได้อย่างเสมอภาค ทัดเทียมกับเด็กปกติให้มากทีส่ ุด และทีส่ าคัญ
คือการเป็ นทีย่ อมรับในสังคม อีกทัง้ ในตัวของเด็กบางคนซึ่งด้วยความ

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) บทนา
ความเจริญก้าวหน้าที่ค่อย ๆ เพิม่ ขึ้นมา ดังที่ประเทศไทย
เรากาลังก้าวเข้าสู่โมเดล “ ไทยแลนด์ 4.0 ” เราหยิบเอาเทคโนโลยีมา
พัฒนาประเทศชาติ พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวไกล แต่ส ิ่งที่ส าคัญ
ที่สุ ด ที่จ ะน าพาให้ป ระเทศเราเจริญ ก้า วหน้ า นัน้ ก็ค ือ ประชากรใน
ประเทศ หากประชากรในประเทศไม่มคี ุณภาพแล้ว สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามา
เอื้อหนุนประโยชน์ในการพัฒนาชาติกไ็ ม่มคี วามหมาย ดังนัน้ แล้วเราไม่
ควรมองข้ามถึงการพัฒนาตัวบุคคด้วย แล้วกับบุคคลทีม่ ปี ั ญหาติดตั ว
มาตัง้ แต่ เกิดล่ ะ ยกตัว อย่ างกับเด็กออทิส ติกที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมี
ปั ญหาด้านสมอง แต่พวกเขาเหล่านัน้ ยังสามารถทีจ่ ะทางานได้ บางคน
อาจเป็ นได้ ถึ ง อัจ ฉริ ย ะ ซึ่ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
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พิเศษของเขาแล้ว อาจมีความเป็ นอัจฉริยะซ่อนอยู่ในตัวเด็กอยู่กเ็ ป็ นได้
หากได้รบั การดูแลที่ดแี ละเหมาะสม ทัง้ หมดนี้กอ็ าจจะช่วยเด็กเหล่านี้
ไว้ไม่มากก็น้อย

2.3.1) งานวิจยั ห้องเรียนต้นแบบสาหรับเด็กนักเรียนออทิ
สติก [5]

2) ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง
2.1) ออทิสติก [1-2]
ในทางการแพทย์ ออทิสซึม (Autism) เป็ นโรคทีเ่ กินขึน้ ในเด็ก เกิดจาก
ความผิดปกติของสมอง เด็กทีเ่ ป็ นโรคนี้จะมีโลกส่วนตัวเป็ นของตัวเอง
และไม่อยากที่จะเข้าสังคม เด็กออทิสติกนัน้ จะมีความบกพร่องอยู่ 3
ด้าน คือ
1. ความบกพร่องในการมีปฏิสมั พันธ์ เช่น เวลามีคนเรียกจะไม่
หัน ไม่มกี ารแสดงการตอบรับเมือ่ ผูอ้ ่นื สือ่ สารด้วย
2. การแสดงออกทางพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ เช่น หมกมุ่นอยู่กบั
การทาสิง่ ๆ หนึ่งทีไ่ ม่เหมาะสม แสดงออกสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสม
3. ความบกพร่องในการสื่อสาร เช่น เก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับ
ใคร พูดตาม พูดผิดๆถูกๆ
สาเหตุที่ทาให้เป็ นโรคออทิ สติ ก
โดยสาเหตุ นัน้ อาจจะเกิด จากปั จ จัย หลาย ๆ อย่ า งรวมกัน ทัง้ เรื่อ ง
พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม ทาให้โครงสร้างของสมองทางานผิดปกติ มี
หลายทฤษฎีทพ่ี ยายามจะอธิบายเกี่ยวกับการเกิดภาวะออทิสติก โดย
แนวคิดส่วนมากจะระบุว่า ความบกพร่องในสมองส่งผลให้เด็กเหล่านี้ไม่
สามารถทาอะไรได้บา้ ง เช่น ไม่เข้าใจความรูส้ กึ ผูอ้ ่นื
การส่งเสริ มพัฒนาการเด็กออทิ สติ กในเมืองไทย
ในประเทศไทย เน้นฝึกทักษะของเด็กเป็ นส่วน ๆ โดยจะให้เด็กทาในสิง่
ทีค่ ดิ ว่าควรจาทาได้ในวัยนัน้ ๆ โดยฝึ กให้เด็กทาซ้า ๆ ทาบ่อย ๆ จน
เด็กทาได้ โดยเมือ่ ทาได้กจ็ ะมีการให้รางวัล
การฝึ ก โดยมุ่ ง หวัง ให้ เ ด็ ก เข้ า โรงเรี ย นโดยลื ม ที่ จ ะให้
ความสาคัญเรือ่ งทักษะขัน้ พื้นฐานด้านต่าง ๆ การฝึ กรูปแบบนี้จะทาให้
เด็กออทิส ติกดูคล้ายเด็กทัวไปแต่
่
มกั จะมีบางอย่างขาดหายไป ไม่ม ี
ชีวติ ชีวา และไม่เป็ นธรรมชาติ

รูปที่ 1: ข้อมูลทางกายภาพ(สี)ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเด็กนักเรียนออทิสติก

รูปที่ 2: ข้อมูลทางกายภาพ(รูปทรง)ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเด็กนักเรียนออทิสติก

จากรูปข้างต้น เป็ นผลการทดสอบในเรื่องสีและรูปทรงจาก
การสารวจข้อมูลทางกายภาพทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเด็กนักเรียนออทิสติกที่ม ี
ระดับอาการน้อยถึงปานกลางในช่วงอายุระหว่าง 6-9 ปี จานวน 100
คน เมื่อ นาเอาข้อมูล ข้างต้นที่ว่านี้ มาออกแบบห้องห้องเรีย นต้น แบบ
เพื่อ เด็ก ออทิส ติก พบว่ า เด็ก นั ก เรีย นออทิส ติก มีค วามพึง พอใจใน
ห้อ งเรีย นต้น แบบระดับ ดี ส่ ว นห้อ งเรีย นแบบเดิม ระดับ น้ อ ยถึงควร
ปรับปรุง ดังนัน้ เมื่อ เด็ก นักเรีย นออทิส ติกเรีย นในห้อ งเรีย นต้น แบบ
น่าจะทาให้เด็กชอบ มีความสุขและมีความสนใจเรียนมากกว่าห้องเรียน
แบบเดิม เมื่อเด็กมีความสุขแล้วก็จะส่งผลให้เด็กพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขน้ึ ตามมานัน้ เอง
3) วิ เคราะห์และออกแบบระบบ
3.1) การวิเคราะห์และศึกษาระบบงานเดิม
เทคนิ ค การสอนโดยการสาธิต (Demonstration) ในรูป แบบเดิม คือ
ผูส้ อนออกมาสาธิตการปฎิบตั ิเพื่อแสดงให้เด็กเห็น ได้เรียนรู้โดยตรง
ให้เด็กได้เกิดทักษะในการจดจาได้ เทคนิคการสอนนี้ถอื ว่าความประสบ
ผลส าเร็ จ อย่ า งมาก เพราะการสอนในรู ป แบบนี้ ท าให้ เ ด็ ก ได้ ร ับ
ประสบการณ์ ต รง เห็น เป็ น รูป ธรรมมากที่สุ ดและเป็ น การสอนแบบ
รายบุคคลทีง่ า่ ยอีกด้วย รวมถึงการสอนโดยการสาธิตนี้เหมาะสมให้เด็ก
ได้เกิดการสือ่ สารความหมายได้ดขี น้ึ ด้วย

2.2) วิธกี ารสอนทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กออทิสติก [3]
วิธกี ารสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration) เป็ นวิธกี ารสอนที่ทาให้
เด็กเข้าใจในสิง่ ทีส่ าธิตได้เป็ นอย่างดี วิธกี ารสอนแบบนี้จะช่วยมุง่ เน้นให้
เด็กปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีต่ อ้ งการให้ปฏิบตั ิ ได้อย่างชัดเจน เป็ นการสอนทีใ่ ห้
เด็ก ปฏิบ ัติไ ด้จริง เห็น ได้ด้ว ยตาตัว เอง ท าให้เกิด ความเข้าใจ เกิด
ความจ าในสิ่ง นั ้น ๆ ได้ ม ากยิ่ง ขึ้น ข้ อ ดี ท่ี เ ด่ น ชัด ก็ ค ื อ เด็ ก ได้ ร ับ
ประสบการณ์ตรงจากผูส้ อน สอนเป็ นรูปธรรมทาให้เกิดความเข้าใจและ
จดจาได้ดปี ระหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และค่าอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากผูส้ อน
เพียงปฏิบตั ใิ ห้เด็กเห็น แล้วสอนให้เด็กทาตามเท่านัน้ รวมถึงสามารถ
ใช้ในการสอนแบบรายบุคคลได้งา่ ย ผูส้ อนหนึ่งคนต่อเด็กหนึ่งคน

3.2) ปั ญหาทีพ่ บเห็นในระบบปั จจุบนั
1. การสาธิตในรูปแบบเดิมผูส้ อนต้องแบกรับภาระงานหนัก
โดยไม่มอี ะไรมาเสริมหรือช่วยให้การปฏิบตั ไิ ด้สะดวกสบายมากขึน้ ซึ่ง
ในแต่ ล ะครัง้ ของการสาธิต นัน้ ต้อ งปฏิบตั ิข นั ้ ตอนแต่ล ะขัน้ ตอนใหม่
ตลอดทาให้เกิดความเบือ่ หน่ายและเหนื่อยล้าแก่ผสู้ อนได้

2.3) วิธกี ารเสริมสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กออทิสติก [4]
คือการทาให้เด็กสร้างพฤติกรรมที่ดี คงไว้ซ่งึ พฤติกรรมที่ดี และสร้าง
พฤติกรรมทีต่ ้องการจะให้มขี น้ึ มาใหม่ เราจะต้องรูว้ ่าเด็กชอบอะไร ไม่
ชอบอะไร เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็ นแรงกระตุน้ เช่น มีการให้รางวัลเป็ นของทีเ่ ขา
ชอบ

720

2. ขาดความยืดหยุ่นในการสอน เพราะการสอนในแต่ละครัง้
เด็กกับผูส้ อนจะสือ่ สารกันได้เพียงทางเดียวเท่านัน้ เช่น ผูส้ อนสอนหนึ่ง
อย่างเด็กก็ตอ้ งเรียนตามกับผูส้ อนอย่างเดียว
3. การสอนพัฒนาเด็กได้ไม่เต็มทีอ่ ย่างทีค่ วร
4. ผลลัพ ธ์ของพัฒนาการด้านข้อมูลต่าง ๆ สถิติเปอร์เซ็น
ของเด็กทีป่ ระสบผลสาเร็จ คลาดเคลือ่ นจากความจริง
3.3) เป้ าหมายของโครงงาน
จากงานศึก ษาข้อ มู ล ที่ร วบรวมมานั ้น ท าให้ เ ราพบว่ า
รูปแบบวิธกี าร การสอนเด็กออทิสติกนัน้ ยังสามารถทีจ่ ะพัฒนาต่อไป
ได้ ซึ่งในปั จจุบนั เทคโนโลยีต่ าง ๆ ได้เข้ามา เราจึงเล็งเห็น ว่า หาก
นาเอาวิธกี ารสอนของการสาธิตมาบูรณาการกับเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่ จะทา
ให้เกิดประสิทธิภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป เราจะนาเทคโนโลยีทางด้านไอทีเข้า
มาช่ว ย ไม่ว่ าจะเป็ น การพัฒ นา Web Application การพัฒ นา
แอปพลิเคชันให้
่ เด็กออทิส ติกได้มสี ่ ว นร่ว มมากขึ้น ในจุดที่เราจะทา
แอปพลิเคชันให้
่ เ ด็กดูนัน้ แอปพลิเ คชันของเราจะเป็
่
น แพลตฟอร์ม
Android แท็บเล็ต เนื่อ งจากในปั จจุบนั Android แท็บเล็ต นัน้ มีอ ยู่
มากมายในตลาด ทัง้ ยัง มีร าคาที่ไ ม่ สู ง มาก เป็ นการลงทุ น ที่ไ ม่ สู ง
จนเกินไป ส่วนข้อมูลทีจ่ ะแสดงขึน้ มาบนแอปพลิเคชันนั
่ น้ ข้อมูลจะมา
จากทีค่ รู อาจารย์ได้อพั โหลดเก็บไว้ใน Web Application ทีเ่ ราพัฒนา
มาก่อ นหน้านี้ ซึ่งการเก็บข้อมูล ที่เป็ น ข้อมูล วิดโี อนัน้ เราจะใช้ Media
Server ในการจัด เก็บ เนื่ อ งจากเหมาะกับ ข้อ มูล ในลัก ษณะวิดีโ อ
กระบวนการทัง้ หมดนี้ จ ะท าให้เ กิด คลัง ข้อ มูล การเรีย นรู้ท่ีส ามารถ
นาไปใช้สอนแก่เด็กได้งา่ ยมากขึน้ ทัง้ ยังประหยัดแรงของผูส้ อนลงไปได้
อีกมาก จากทัง้ หมดนี้ก ารพัฒนาระบบของเราจะมีส่ ว นช่ว ยให้ การ
พัฒนาการของเด็กออทิสติกดีขน้ึ ไปอีกระดับไม่มากก็น้อย

รูปที่ 3: แผนภาพแสดง Use Case Diagram

4.3) บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram)

รูปที่ 4: บล็อกไดอะแกรมของระบบ

4.4) องค์ประกอบของ Use Case
ส่วนของอาจารย์ 1. เข้าสู่ระบบ
2. อัพโหลดวิดโี อ
3. อัพโหลดรูปภาพ
4. เพิม่ หมวดหมู่
5. ลบหมวดหมู่
6. ดูวดิ โี อ
7. ดูรปู ภาพ
8. โหลดไฟล์ PDF
9. แก้ไขวิดโี อ
10. แก้ไขรูป
11. แก้ไขหมวดหมู่
12. ค้นหาวิดโี อผ่านเว็บ
13. ออกจากระบบ
ส่วนของนักเรียน 1. ดูรปู ภาพทีอ่ พั โหลดผ่านแอปพลิเคชัน่
2. ดูวดิ โี อทีอ่ พั โหลดผ่านแอปพลิเคชัน่
3. ค้นหาชือ่ หมวดหมูบ่ นแอปพลิเคชัน่

4) การพัฒนาและออกแบบระบบ
4.1) วิเคราะห์ความต้องการ
1. อาจารย์ผสู้ อนสามารถสร้างหมวดหมูผ่ ่านเว็บไซต์ได้
2. อาจารย์ผสู้ อนสามารถ ลบ หรือ ย้าย หมวดหมูผ่ ่านเว็บไซต์ได้
3. อาจารย์ผู้ส อนสามารถใส่ ข ้อ มูล ในรูป แบบของ วิดีโ อ หรือ
รูปภาพผ่านเว็บไซต์ได้
4. อาจารย์สามารถดูขอ้ มูลทีอ่ ยู่ในหมวดหมูผ่ ่านเว็บไซต์ได้
5. นักเรียนสามารถดูวดิ โี อได้
6. นักเรียนสามารถดูรปู ภาพได้
4.2) แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)
ผูเ้ กีย่ วข้องในระบบ (Actor) ประกอบด้วย
- อาจารย์
- นักเรียน

5) ผลการทดลองและผลการออกแบบระบบ
5.1) ระบบต้นแบบของเว็บไซต์
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5.2) ระบบต้นแบบของแอปพลิเคชัน่

รูปที่ 5: รูปแสดงหน้าตาเข้าสู่ระบบเป็ นหน้าต่างให้อาจารย์ผสู้ อน กรอก
username password เพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สทิ ธิในสร้
์ างหมวดหมู่ และอัพ
โหลดข้อมูลวิดโี อ หรือ รูปภาพ
รูปที่ 9: แสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชันหน้
่ าแรกของแอปพลิเคชัน่ แสดง
หมวดหมู่ของอาจารย์ทอ่ี พั โหลดไว้

รูปที่ 6: รูปแสดงการเพิม่ หมวดหมู่ และ แก้ไขหมวดหมู่หน้าต่างทีใ่ ห้อาจารย์
ผูส้ อน ทาการเพิม่ หมวดหมู่ได้ หรือ ลบหมวดหมู่ทไ่ี ม่ตอ้ งการออกจากระบบได้

รูปที่ 10: แสดงหน้าย่อยของเครื่องใช้ไฟฟ้ า

รูปที่ 7: หน้าต่างแสดงการอัพโหลดรูปภาพหน้าต่างทีแ่ สดงนี้จะให้อาจารย์กด
อัพโหลดรูปตามขัน้ ตอนได้ 1 ถึง 10 หลังจากนัน้ ก็กดปุ่มอัพโหลดรูปด้าน
ล่างสุดเป็ นอันเรียบร้อย

รูปที่ 11: แสดงหน้าย่อยของเครื่องถ่ายเอกสารส่วนย่อยของหมวดหมู่หลักจะ
ขึน้ อยู่กบั หมวดหมู่ทอ่ี าจารย์สร้างไว้ ในตัวอย่างข้างต้น หมวดหมู่หลักคือ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า > เครื่องถ่ายเอกสาร > ยีห่ อ้ > รุน่ > ข้อมูลวิดโี อ หรือ รูปภาพที่
อัพโหลดไว้
รูปที่ 8: หน้าต่างแสดงรูปภาพทีอ่ พั เสร็จสมบูรณ์และแสดงปุ่มปริน้ รูปทัง้ หมด
หน้าต่างแสดงรูปภาพทีอ่ พั โหลดเสร็จแล้ว จะปรากฏขึน้ มาในหน้าต่างนี้ หาก
อาจารย์ตอ้ งการปริน้ รูปทีอ่ พั โหลดไปแล้วสามารถกดได้จากปุ่ม ปริ้น ดังที่
ปรากฏไว้
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7) เอกสารอ้างอิ ง
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รูปที่ 12: แสดงรายการรูปขัน้ ตอนเมื่อผูใ้ ช้เลือกหมวดหมู่ท่ตี อ้ งการแล้ว หากข้อมูลที่
อัพโหลดไว้เป็ นรูปภาพ หน้าต่างด้านบนจะปรากฏขึน้ มา โดยมีป่ มุ กาหนดเวลาในการ
สไลด์รปู ภาพ และปุ่มเล่นรูปภาพทัง้ หมด หรืออาจจะเลื่อนดูรปู ภาพเองก็ได้

6) สรุปผล
แอปพลิเคชันและเว็
่
บไซต์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ มานี้เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรูข้ องเด็กออทิสติก ซึ่งตัวเว็บไซต์จะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โดย
อาจารย์ผสู้ อนจะทาหน้าทีใ่ ส่ขอ้ มูล(อัพโหลด)สื่อการเรียนการสอนผ่าน
เว็บไซต์ ซึง่ จะเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล ส่วนตัวแอปพลิเคชันจะท
่ าหน้าทีด่ งึ
ข้อมูลทีอ่ าจารย์ใส่ขอ้ มูลไว้ออกมาแสดงในรูปแบบทีไ่ ด้ออกแบบไว้ เพื่อ
ทาให้เด็กเข้าใจง่าย ให้เด็กมีความสนใจกับเนื้อหาทีอ่ าจารย์ตงั ้ ใจสอน
ผ่านสื่อทางแอปพลิเคชัน่ ซึ่งแอปพลิเคชันที
่ ่ว่านี้จะทางานบนอุปกรณ์
แท็บเล็ต เนื่องจากอุปกรณ์แท็บเล็ตมีหน้าจอขนาดใหญ่กว่าหน้าจอมือ
ถือ ง่ายต่อการใช้งาน โดยรูปแบบการนาเสนอบนแอปพลิเคชันนั
่ น้ จะ
นาเอาหลักการด้าน UX UI ทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กออทิสติกให้มากทีส่ ุด
ในด้านของเว็บไซต์เอง ก็จะน าความรู้ทางด้าน Web Application,
PHP, MongoDB, Media Server มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การพัฒนามี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทัง้ หมดนี้เพื่อให้เด็กออทิสติกมีพฒ
ั นาการที่ดี
ยิง่ ขึน้ ให้เด็กได้เรียนรูผ้ ่านสือ่ การสอนรูปแบบใหม่ ทีล่ ดข้อเสียของการ
สาธิตแบบเก่าทีอ่ าจารย์ต้องค่อยสอนเด็กอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ ยังช่วย
แบ่ ง เบาภาระที่อ าจารย์ ต้ อ งสอนเด็ก จ านวนมากในแต่ ล ะวัน ซึ่ ง
แอปพลิเ คชันนี
่ ้ จ ะช่ ว ยเป็ น เสมือ นอาจารย์อีก คนหนึ่ ง ที่ส อนเด็ก ได้
ตลอดเวลา
6.1) แนวทางการพัฒนาและต่อยอดโครงงาน
จากการวิเคราะห์และพัฒนาระบบนี้ข้นึ มานัน้ พบว่าส่วนที่
ต้อ งคานึงมากที่สุดคือ การออกแบบที่ทาให้เด็กออทิส ติกนัน้ มีความ
สนใจให้มากทีส่ ุด การศึกษาด้าน UX UI ทีต่ ้องตอบสนองกับเด็กออทิ
สติก การพัฒนานี้ใช้การออกแบบอินเตอร์เฟสเป็ นตัวดึงความสนใจของ
เด็ก ซึ่งอนาคตอาจจะมีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเสริมสร้าง
การพัฒนาของเด็ก เช่นการนาเอาเทคโนโลยี VR ที่คาดว่าจะสร้าง
ประสบการณ์ การการเรียนรู้รูปแบบใหม่เข้ามาประยุ กต์ใช้ หรือ การ
พัฒนาการออกแบบรูปแบบเดิมแต่หยิบเอาเทคโนโลยีในอนาคตด้านอื่น
ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่เรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) และนักเรีย นที่เรียนแบบปกติและ (2)
เปรีย บเทีย บความสามารถในการคิด วิเ คราะห์หลัง เรีย นของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
และนักเรียนที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้
ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้า นแสงสว่ า ง จัง หวัด ขอนแก่ น จานวน 1
ห้องเรียน จานวน 20 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้าน
ขามป้ อมดงเย็น จังหวัดขอนแก่น จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 20 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับฉลากให้หอ้ งหนึ่งเป็ นกลุ่มทดลองใช้วธิ เี รียนโดย
การจัด การเรีย นรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) และอีกห้องหนึ่ งเป็ น กลุ่ ม
ควบคุมใช้วธิ กี ารเรียนแบบปกติ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E), แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ,
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเ คราะห์ สถิติท่ใี ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
หลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E), ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

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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สิงคโปร์ ญี่ป่ ุน จีน-ไทเป เกาหลีใต้ สโลวีเนีย ฮ่องกง รัสเซีย อังกฤษ
คาซัค สถาน ไอร์แลน และสหรัฐ อเมริกา ตามล าดับ [4] จากผลการ
ประเมิน ในระดับนานาชาติ แสดงให้เห็น ว่าขีดความสามารถด้า น
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทยในการแข่ง ขัน กับ
ต่างประเทศยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อ นให้เ ห็น ว่ า การจัด การเรีย นวิท ยาศาสตร์ ม ีปั ญ หาที่จ ะต้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
ด้ว ยเหตุ น้ี ผู้ว ิจ ัย จึง สนใจการจัด กิจ กรรมการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูซ้ ง่ึ ในปั จจุบนั เป็ นทีย่ อมรับว่าวิธกี ารสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry-based instruction) เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมสาหรับการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ [5] ซึ่งเป็ นเครื่องมือสาคัญที่
ใช้ในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทาให้ผเู้ รียน
เกิ ด ปั ญญา ส่ ง ผลให้ ม ี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขัน้ (7 E Learning Cycle) ประกอบด้วย 1) ขัน้ ตอน
ตรวจความรูเ้ ดิม (Elicitation phase) 2) ขัน้ กระตุ้นเร้าความสนใจ
(Engagement phase) 3) ขัน้ สารวจและค้นหา (Exploration phase) 4)
ขัน้ อธิบาย (Explanation phase) 5) ขัน้ ขยายความคิด (Elaboration
phase) 6) ขัน้ ประเมินผล (Evaluation phase) และ 7) ขัน้ ขยาย
ความคิดรวบยอดหรือการนาความรูไ้ ปใช้ (Extension phase) จะเห็น
ได้ว่ารูปแบบนี้จะเน้นการถ่ายโอนการเรียนรูแ้ ละให้ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ทาให้ค รูค้น พบว่านักเรี ย นต้อ งเรีย นรู้
อะไรก่อน ก่อนทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเนื้อหาบทเรียนนัน้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ [6]
ดังนัน้ ผู้ว ิจยั ในฐานะครูผู้ส อนจึงได้ทาการวิจยั เพื่อ พัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรีย นและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ท าง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โดยคาดหวังว่า
การท าวิจ ัย ครัง้ นี้ จ ะช่ ว ยท าให้ นั ก เรีย นมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น
วิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดขี น้ึ และได้แนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชัน้ อื่น
ต่อไปด้วย

1) บทนา
ปั จ จุ บ ัน วิท ยาศาสตร์ ม ีค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ การพัฒ นา
ประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะเห็น
ได้ว่ า ประชากรมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี และมีค วามเจริญ ก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีอย่างมากทัง้ ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การศึกษา
การแพทย์ และอื่นๆ ซึ่งเหล่ านี้ล้ว นเป็ น ผลจากความสาคัญของการ
สร้างและการใช้ประโยชน์ จากบุคคลที่มคี วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์
เพื่อ ที่จ ะมีค วามรู้ค วามเข้า ใจในธรรมชาติแ ละเทคโนโลยีท่ี ม นุ ษ ย์
สร้างสรรค์ขน้ึ สามารถนาความรูไ้ ปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม รัก
ความเป็ น ไทย ให้มที ักษะการคิด วิเคราะห์ส ร้างสรรค์ มีท ักษะด้า น
เทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และสามารถอยู่ร่วมกับ ผูอ้ ่นื ใน
สังคมโลกได้และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์จงึ เป็ นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่
เปิ ดให้ผเู้ รียนทุกคนได้เรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและตลอด
ชีวติ ตามศักยภาพ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขัน้ ตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับทุกระดับชัน้ [1]
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจึง
มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในทุกๆ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความสามารถใน
์
การคิดวิเ คราะห์ข องผู้เรีย น ซึ่งจะเห็น ได้ว่าจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน (O-Net) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 วิชา
วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ เท่ากับ
42.59 คะแนนเฉลีย่ ระดับเขตพื้นทีเ่ ท่ากับ 39.93 คะแนนเฉลีย่ ระดับ
กลุ่มโรงเรียนนางิว้ โนนสมบูรณ์เท่ากับ 40.35 และคะแนนเฉลีย่ ระดับ
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง เท่ากับ 38.95 เมือ่ จาแนกตามรายสาระแล้ว จะ
เห็นว่าสาระทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่าสาระอื่นคือสาระที่ 3 สารและสมบัตขิ อง
สาร ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรียนเท่ากับ 26.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทต่ี ่ า
[2] ซึ่งสอดคล้อ งกับ ผลสัมฤทธิท์ างการเรีย นวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ปี การศึกษา 2558 ได้
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 72.10 [3] ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ท่โี รงเรียนกาหนดไว้
คือ ร้ อ ยละ 75.00 นอกจากนั ้น ยัง สอดคล้ อ งกับ ผลวิจ ัย การศึก ษา
แนวโน้มการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2558 หรือ
TIMSS-2015 ซึ่ง จัด โดย The International Association for
Assessment in Education หรือ IEA พบว่าการประเมินของ TIMSS
ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประเมินในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 ซึ่งมีประเทศทีเ่ ข้าร่วมทัง้ สิ้น 39 ประเทศ ผลการประเมินพบว่า
ประเทศไทยมีคะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ 456 คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ 26 ของประเทศทีเ่ ข้าร่วมการประเมิน ส่วนประเทศทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด 10 อันดับแรกมีทงั ้ หมด 11 ประเทศ คือ

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนของ
์
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ (7E) และนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
2.2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) และนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
3) สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1) ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นหลัง เรีย นของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
(7E) สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
3.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (7E) สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
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ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียน
์
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
กลุ่ม
n
S.D. t
p
X

4) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
4.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ในกลุ่มโรงเรียนนางิว้ โนนสมบูรณ์ จังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนางิว้ นาโพธิ ์ โรงเรียนบ้านนาง้อง
โรงเรีย นบ้า นโนนสวรรค์ป ระชารัฐ รัง สรรค์ โรงเรีย นบ้า นค าป่ าก่ อ
โรงเรีย นบ้า นป่ าเปื อ ยเทพอ านวย โรงเรีย นบ้า นโคกกลางนาล้อ ม
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง โรงเรียนบ้านทุ่ง
โพธิ ์ชัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุ กูล โรงเรียนบ้านขามป้ อมดงเย็น
และโรงเรียนบ้านแสงสว่าง จานวน 12 โรงเรียน 12 ห้องเรียน จานวน
90 คน
4.1.2) กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ภาคเรีย นที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จังหวัด
ขอนแก่น 1 ห้องเรียน จานวน 20 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5 โรงเรียนบ้านขามป้ อมดงเย็น จังหวัดขอนแก่น 1 ห้องเรียน จานวน
20 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบกลุ่ม และจับฉลากให้ 1 ห้องเป็ นกลุ่ม
ทดลองและอีก 1 ห้องเป็ นกลุ่มควบคุม

ทดลอง
ควบคุม

20
20

27.40
23.00

1.39
1.08

11.186*

0.000

*p<.05
จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง
วัสดุและสมบัตขิ องวัสดุของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ของนักเรียน
กลุ่มทดลองทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E) มี
คะแนนเฉลีย่ สูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนแบบปกติ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (7E) เรื่อ ง วัส ดุ แ ละสมบัติ ข องวัส ดุ ของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2

5) เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
5.1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
5.1.1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 7E
เรือ่ ง วัสดุและสมบัตขิ องวัสดุ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 7 แผน ใช้
เวลาเรียน 20 ชัวโมง
่
5.1.2) แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ เรื่อง วัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 7 แผน ใช้เวลาเรียน 20
ชัวโมง
่
5.2)
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
5.2.1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาวิทยาศาสตร์
์
เรื่อง วัสดุและสมบัตขิ องวัสดุ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
5.2.2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ

ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ความคิ ด
วิ เคราะห์

กลุ่มทดลอง
(n=20)

กลุ่มควบคุม
(n=20)

S.D.
0.49
0.69
0.51

S.D.
X
10.50 1.05
8.40 0.50
5.05 0.69

X

1. ความสาคัญ 12.65
2. ความสัมพันธ์ 9.45
3. หลักการ
6.55

t

p

11.497*

0.000

*p<.05
จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ของนักเรียนกลุ่มทดลองทีเ่ รียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รบั การจัดการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

5.3 การวิเ คราะห์ข ้อ มูล โดยการหาค่ าเฉลี่ย ( X ) ส่ ว น
เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่ า ที (t-test for
independent samples)

7) อภิ ปรายผล
7.1)จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนของ
์
นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ (7E) และนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ เรื่อง วัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์หลังเรียน ของ
์
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง วัสดุและสมบัตขิ องวัสดุ มีคะแนนเฉลีย่ สูง
กว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 จากผลการวิจยั ดังกล่าว สรุปได้
ดังนี้

6) สรุปผลการวิ จยั
6.1) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียน
์
โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง วัสดุและสมบัติ
ของวัสดุ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 สูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังแสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
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การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7E เป็ นการจัดการ
เรียนรูท้ ่เี น้นกระบวนการคิดที่ต่อเนื่องกันแบ่งเป็ น 7 ขัน้ คือ 1) ขัน้
ตรวจสอบความรูเ้ ดิม (Elicitation phase) ครูจะต้องทาหน้าทีใ่ นการตัง้
คาถาม เพื่อ กระตุ้น ให้เด็กได้แสดง ความรู้เดิมออกมา ทาให้ค รูไ ด้
ทราบว่าเด็กแต่ละคนมีความรู้พ้นื ฐานเป็ นอย่างไร และครูควรเติมเต็ม
ส่ว นใดให้กบั นักเรียนนอกจากนัน้ ครูย งั สามารถวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอีก
ด้วย 2) ขัน้ เร้าความสนใจ (Engagement phase) เป็ นการนาเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียนหรือเรื่องที่ น่ าสนใจ ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของ
นักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม ครูทาหน้าที่กระตุ้นให้
นักเรียนสร้างคาถามยัวยุ
่ ให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และ
ก าหนดประเด็น ที่จ ะศึก ษาให้ก ับ นั ก เรีย น เพื่อ น าไปสู่ ก ารส ารวจ
ตรวจสอบในขัน้ ตอนต่ อไป 3) ขัน้ สารวจและค้นหา (Exploration
phase) เป็ นขันที
้ น่ กั เรียนทาความเข้าใจในประเด็นหรือคาถาม ทีส่ นใจ
จะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มกี ารวางแผนกาหนดแนวทาง การสารวจ
ตรวจสอบ ตัง้ สมมติฐาน กาหนดทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพือ่
เก็บรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ให้ไ ด้ขอ้ มูลอย่ างพอเพียง 4) ขัน้ อธิบาย
(Explanation phase) เมื่อ ได้ข ้อ มูล มาแล้ว นักเรีย นก็จะน าข้อ มูล
เหล่านัน้ มาทาการ วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาเสนอผลที่ได้ใน
รูปแบบต่างๆ ขันนี
้ ้จะทาให้นกั เรียนได้สร้างองค์ความรูใ้ หม่ การค้นพบ
ในขันนี
้ ้อาจเป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุ นสมมติฐาน แต่ผลทีไ่ ด้จะ
อยู่ในรูปแบบใดก็ส ามารถสร้างความรู้แ ละช่ ว ยนักเรีย นได้เ กิดการ
เรียนรู้ 5) ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration phase) เป็ นการนาความรูท้ ่ี
สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพิม่ เติม
หรือ น าแบบจ าลองหรือ ข้อ สรุ ป ที่ไ ด้ไ ปใช้อ ธิบ ายสถานการณ์ ห รือ
เหตุการณ์อ่นื ๆ 6) ขันประเมิ
้
นผล (Evaluation phase) เป็ นการประเมิน
การเรียนรูด้ ้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนรู้อะไรบ้ าง อย่างไร และ
มากน้ อ ยเพีย งใด ขัน้ นี้จะช่ ว ยให้นักเรีย นสามารถน าความรู้ท่ไี ด้ม า
ประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรือ่ งอื่นๆ ได้ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียน
นาความรู้ใหม่ทไ่ี ด้ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมและสร้างเป็ นองค์ความรู้
ใหม่ 7) ขัน้ นาความรู้ไปใช้ (Extention phase) ครูจะต้องมีการ
จัด เตรีย มโอกาสให้นั ก เรีย นน าความรู้ท่ีไ ด้ ไ ปปรับ ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวติ ประจาวัน ครูเป็ นผูท้ าหน้าทีก่ ระตุ้น
ให้นกั เรียนสามารถนาความรูไ้ ปสร้างความรูใ้ หม่ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
สามารถถ่ ายโอนการเรียนรู้ไ ด้ สอดคล้อ งกับ ประสาท เนือ งเฉลิม
(2550: 95) ทีก่ ล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็ น
กระบวนการเรียนรู้ทเ่ี น้นกระบวนการได้ค้นพบความจริงต่างๆ ด้วย
ตนเอง ให้นกั เรียนมีประสบการณ์ตรงในการการเรียนรูเ้ นื้อหาวิชา การ
จัดลาดับเนื้อ หา โดยครูทาหน้าที่คล้ายผู้ช่วยและนักเรียนทาหน้าที่
คล้ายผูจ้ ดั แผนการเรียน นักเรียนเป็ นผูเ้ ริม่ ต้นในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองและสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์ [7] ทีก่ ล่าวว่า การสืบเสาะ
หาความรู้เป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคาตอบผ่าน
การสารวจตรวจสอบ โดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้ว ยตนเองผ่าน
กิจกรรมที่มคี วามผสมผสานระหว่างการสังเกต การใช้คาถามการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุ นการทดลองให้มปี ระจักษ์พยานและ
หลักฐาน การใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ขอ้ มูล แปล
ผล ตอบคาถาม อธิบายและทานาย ตลอดจนการนาเสนอข้อมูล

นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี [8] ที่กล่าวว่า การจัด
กิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบสืบ เสาะหาความรู้ เป็ น การด าเนิ น การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดคาถาม เกิดความคิด
และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพือ่ นามาประมวลหาคาตอบหรือข้อสรุป
ด้วยตนเอง โดยทีผ่ สู้ อนช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่ผเู้ รียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรูก้ ารศึกษา
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ
และการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และสอดคล้องกับการวิจยั ของซีม และ ยา
เซมิน [9] ทีพ่ บว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะในวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของนั ก เรีย น
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนนักเรียนกลุ่มทดลองเพิม่ ขึน้
์
จากก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
การวิจยั ของวัลภา อาชีวปริสุทธิ [10] ทีไ่ ด้ทาการศึกษา ผลการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 7 อี ที่มตี ่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละความสามารถในการน าความรู้
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจาวันของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
กลุ่ มเครือ ข่ายพัฒนาคุ ณภาพการศึกษากระสัง 4 จังหวัดบุรรี มั ย์
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดว้ ย
รูปแบบการเรียนรู้ 7 อี มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์หลังเรียน
์
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
สอดคล้องกับ วรรณภา เสรีร กั ษ์ [11] ที่ได้ทาการศึกษาผลการใช้ชุด
กิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบ 7E เรื่อ ง สารในชีว ิต ประจ าวัน ที่ม ีต่ อ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
์
ที่ 1 โรงเรีย นวัด นาพรม (มนมหาวิร ิย าคาร) จัง หวัด เพชรบุ ร ี
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ 7E มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
ตามเกณฑ์ท่ีกาหนด และสอดคล้อ งกับ สุ พ ชั ยา ปาทา [12] ที่ไ ด้
ทาการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
์
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT และการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาฟิ สกิ ส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
์
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึง เป็ นการสนั บ สนุ น ข้อ ค้ น พบที่ว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
์
5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E) หลังเรียนสูง
กว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
7.2) จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ (7E) และนักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมี
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8) ข้อเสนอแนะ
8.1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
8.1.1) ในการนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(7E) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ครูควรศึกษาทาความเข้าใจ
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด และควรส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็น ในระหว่า งการอภิป รายกลุ่ มพร้อ มทัง้ ส่ ง เสริม ให้ผู้เรีย นเห็น
คุณค่าของการช่วยเหลือกันในการทางานกลุ่ม
8.1.2) นักเรียนทีเ่ รียนอ่อนไม่สามารถหาความรูไ้ ด้มากพอ ครู
ควรกระตุน้ แนะนาและสนับสนุนให้นกั เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรีย นอ่อน
ภายในกลุ่มของตนเอง เพือ่ ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
และจะประสบความสาเร็จจากการเรียนด้วยวิธนี ้ี
8.1.3) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(7E) มีกระบวนการทีใ่ ห้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง ในแต่ละขัน้ ตอนจะมี
กิจกรรมที่ห ลากหลาย จึงจ าเป็ น ต้อ งใช้เวลามากในบางกิจกรรม
บางครัง้ ได้เนื้อเรื่องไม่ครบตามทีก่ าหนด ครูผสู้ อนควรยืดหยุ่นได้ตาม
ความเหมาะสม

นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
จากผลการวิจยั ดังกล่าว สรุปได้ดงั นี้
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E)
ทัง้ 7 ขัน้ นัน้ เป็ น รูป แบบการเรีย นรู้ท่ีเ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น ส าคัญ มี
กระบวนการสืบค้นแสวงหาความรู้ และสารวจตรวจสอบโดยให้นกั เรียน
เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั เิ อง เพื่อให้ผเู้ รียนได้คน้ พบความรูท้ แ่ี ท้จริง ซึ่งแต่ละ
ขันจะต้
้ องอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดความรูค้ วาม
เข้าใจและเกิดการรับรูค้ วามรูน้ นั ้ อย่างมีความหมายและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เป็ นการกระตุ้นให้ผเู้ รียนฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลทาให้ผู้เ รีย นเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ จนทาให้
ผูเ้ รียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนอกจากนัน้
ยังสามารถนากระบวนการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อกี ด้วย
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ธัญ ชนก โหน่ ง กดหลด [13] ที่ไ ด้
ทาการศึก ษาผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่ไ ด้ร บั การจัดการเรีย นรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขัน้ และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรีย นหลังเรียนสูงกว่าก่อ นเรีย นอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคล้องกับ ปิ ยะมาศ
อาจหาญ [14] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาฟิ สกิ ส์และ
์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่
ได้ร บั การจัดการเรีย นรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการและการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนวิชาฟิ สกิ ส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ
อัญชลี สิมแมน [15] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย น วิช าฟิ ส ิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
ของนักเรียนชัน้ มัธยม ศึกษาปี ท่ี 4 โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ม ี
จานวนนักเรียนทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีก่ าหนดไว้คดิ
เป็ นร้อยละ 83.72 และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า มี
นักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 คิดเป็ นร้อยละ 79.07 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุลยั วรรณ์ ทัศพงษ์ [16]
ทีไ่ ด้ทาการศึกษา ผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัตขิ อง
วัสดุ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขัน้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การเรียนรูโ้ ดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ดังนัน้ จากการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ในการนาการจัดการเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะหาความรู้ 7E มาใช้ใ นการเรีย นการสอนนัน้ เป็ น การช่ว ย
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและมีความสามารถในการ
์
คิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทส่ี งู ขึน้

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1) ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อ นเรีย นของกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม และควรมีการวัดผลเป็ น
ช่วงๆ เพือ่ ศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รียน
8.2.2) ควรมีการศึกษาผลการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (7E) ทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์กบั วิชาวิทยาศาสตร์ในสาระอื่นหรือระดับชัน้ อื่น
8.2.3) ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทีเ่ กิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรีย นรู้แ บบสืบ เสาะหาความรู้ (7E) และการ เรีย นรู้แ บบปกติ เช่ น
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1)เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการ
เรีย นรู้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานกับ การเรีย นแบบปกติเ รื่อ ง สิ่ง แวดล้ อ ม (2)
เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลัง
เรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียน
แบบปกติเรื่อง สิง่ แวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ปี การศึกษา 2559 จานวน 53 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย(1)แผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรื่องสิง่ แวดล้อม (2)แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา
(3) แบบวัด ทัก ษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ค่า เฉลี่ย ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า(1) ทักษะการแก้ปัญหา
หลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรีย นรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่า
นักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (2)ทักษะ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน, ทักษะการแก้ปัญหา,
ทักษะการคิดวิเคราะห์

1

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 postlearning 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) บทนา

แนวโน้ มของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ความก้าวหน้ า ทางเทคโนโลยีแ ละระบบ
สารสนเทศเป็ นปั จจัยสาคัญทีผ่ ลักดันทาให้โลกถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด
รูปแบบ และความเชื่อ ก่อให้เกิดปั ญหาขึน้ มากมายทีส่ ่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวติ ของมนุษย์ทงั ้ ด้านบวกและด้านลบ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงนี้ คาถามทีต่ ามมา คือ เราจะ
เตรีย มมนุ ษ ย์ อ ย่ า งไรให้ม ีท ัก ษะในการปรับ เปลี่ย นให้เ ข้า กับ โลกที่
เปลี่ย นแปลงไป เพื่อ ที่จ ะใช้ช ี ว ิต อย่ า งมีคุ ณ ภาพสู ง สุ ด มนุ ษ ย์ จึง
จาเป็ นต้องคิดวิธแี ก้ปัญหาและวิธกี ารปรับตัวให้อยู่รอดกับความท้าทาย
ในครัง้ นี้ [1] เพือ่ ปรับตัวการแก้ปัญหาจึงถือเป็ นพื้นฐานสาคัญทีส่ ุดของ
ความคิดทัง้ มวลต่อวิถกี ารดาเนินชีวติ ในสังคมของมนุ ษย์ ซึ่งจะต้องใช้
การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา โดยมีทกั ษะการแก้ปัญหา
เป็ น ทัก ษะที่เ กี่ย วข้อ งและมีป ระโยชน์ ต่ อ การด ารงชีว ิต ทัก ษะการ
แก้ปัญหาจึงมิใช่เป็ นเพียงการรู้จกั คิดและมุ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียง
อย่ างเดีย วเท่านัน้ แต่ ย ังเป็ น ทักษะที่ส ามารถพัฒนาทัศ นคติ วิ ธีค ิด
ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดอี กี ด้วย ทาให้

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
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ผูท้ ม่ี ที กั ษะการแก้ปัญหาสามารถเผชิญกับภาวะสังคมทีเ่ คร่งเครียดได้
อย่ างเข้มแข็ง ดังนัน้ ทักษะการแก้ปัญหาหมายถึง ความสามารถทาง
สติปัญญาและความคิดทีน่ าเอาประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา
ทีป่ ระสบใหม่ [2] แต่ การจัดการกับปั ญหาต้องอาศัยการแก้ปัญหาจาก
แง่มมุ ต่างๆ การคิดวิเคราะห์จงึ มีความสาคัญอย่างยิง่ ทีช่ ่วยให้มองเห็น
ปั ญหา ทาความเข้าใจปั ญหา รูจ้ กั ปั ญหาอย่างแท้จริง ซึ่งจะนาไปสู่การ
แก้ปัญหาได้ตรงกับประเด็นของปั ญหานัน้ ได้ ทักษะคิดวิเคราะห์จงึ เป็ น
พื้นฐานให้กบั ความคิดในมิติอ่นื ๆ ซึ่งเป็ นความสามารถในการจาแนก
แจกแจงองค์ประกอบต่ างๆ ของเหตุ การณ์ และหาความสัมพัน ธ์เชิง
เหตุผลเพือ่ ค้นหาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ [3]
การให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นประเด็นส าคัญ
ระดับชาติท่ปี ระเทศไทยต้องแก้ไ ขและกาหนดยุทธศาสตร์การศึกษา
ของชาติใหม่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็ นจริงเป็ นศูนย์กลาง
ของกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่การเน้ นพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ [1] ช่วยให้นักเรียนสามารถเผชิญกับปั ญหาและ
ความท้าทายในการดารงชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้การ
คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะชีวติ ทีม่ ี
ความสาคัญทีจ่ ะเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้กบั นักเรียน [4] โดยปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จัดหลักสูตรที่
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสืบเสาะเพื่อให้นักเรียนคิด
เป็ น ทาเป็ น แก้ปั ญ หาเป็ น มีทกั ษะการศึก ษาค้น คว้า และคิด ค้น มี
เหตุผล รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และรูจ้ กั ใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหา นาความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ไปใช้ใ ห้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและการดารงชีวติ [5]
ถึงแม้ว่าปั จจุบนั มีการปรับปรุงและเปลี่ย นแปลงหลักสูต รให้
สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แต่ยงั ไม่สามารถเสริมสร้างให้
บุคคลเกิดทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เท่าทีค่ วร
จากการสะท้อนศักยภาพของพลเมือ งไทยว่ามีความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ในอนาคตได้ เ มื่อ เที ย บกับ ประชาคมโลก จากโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ค.ศ. 2015 พบว่า คะแนน
เฉลีย่ ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย อยู่อนั ดับที่ 54 มีคะแนนเฉลีย่
ต่ากว่าค่าเฉลีย่ OECD [6] สอดคล้องกับผลการประเมินระดับชาติขนั ้
พื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปี พ.ศ. 2558 ผล
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ทวประเทศพบว่
ั่
ามีคะแนนเฉลีย่ ไม่ถงึ ร้อยละ 50
[7] และผลการรายงาน O-NET ปี 2558 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ในจังหวัดภูเก็ต มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ และมีคะแนน
เฉลีย่ ไม่ถงึ ร้อยละ 50 [8] ผลสอบ PISA และO-NET ต่ามีสาเหตุมา
จากนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากข้อสอบ PISA และ
O-NET เน้นการคิดวิเคราะห์หาคาตอบมากกว่าการจดจา เมือ่ นักเรียน
ตีโจทย์ปัญหาไม่ได้ เป็ นเหตุให้ตอบคาถามได้ไม่ตรงประเด็น[9] ผลการ
รายงานทัง้ หมดสะท้อ นให้เ ห็น ถึงปั ญ หาการเรีย นรู้ข องนักเรีย นใน
ปั จจุบนั ทีย่ งั ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาให้นกั เรียนไทยขาดความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน เป็ นจุด
ด้อยของการศึกษาไทย [10] จึงมีความจาเป็ นที่ต้องเร่งแก้ไขปั ญหา
โดยการเตรียมนักเรียนในวัน นี้ ให้มที กั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
เพือ่ ให้เยาวชนสามารถดารงชีวติ ในสังคมโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว และพร้อมทีจ่ ะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม[11]

จากปั ญหานี้ได้มกี ารศึกษาวิจยั โดยนารูปแบบและวิธสี อนมา
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์หลายวิธแี ต่วธิ ที ่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติข องนักเรียนควรเป็ นรูปแบบการได้ร บั ปั ญหา
ประสบการณ์ตรง ลงมือทา จนพัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้อง
กับแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง(Constructivism)
ทฤษฎีดงั กล่าวเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้
ด้วยตนเองผสมผสาน จากความรูท้ ม่ี อี ยู่เดิมและจากความรูท้ ร่ี บั เข้ามา
ใหม่[12] หนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้ท่เี กิดจากแนวคิดนี้ คือการจัดการ
เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ( Problem-Based Learning)เ ป็ น
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี ริม่ ต้นจากปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยสร้างความรู้
จากกระบวนการทางานกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับชีวติ ประจาวันและมีความสาคัญต่อนักเรียน ตัวปั ญหาจะเป็ นจุดตัง้
ต้น ของกระบวนการเรีย นรู้และเป็ น ตัว กระตุ้น การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาด้ว ยเหตุผ ลและการสืบค้นหาข้อมูล เพื่อเข้าใจกลไกของตัว
ปั ญหา รวมทัง้ วิธกี ารแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้โดย
ชี้น าตนเอง ซึ่ง นั ก เรีย นจะได้ฝึ ก ฝนการสร้า งองค์ ค วามรู้โ ดยผ่ า น
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมาย โดยมีการจัดการ
เรีย นรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็ น ฐานเป็ น 6 ขัน้ ตอน ประกอบด้ว ยขัน้ ที่ 1
กาหนดปั ญหา ขัน้ ที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา ขัน้ ที่ 3 ดาเนิน
การศึกษาค้นคว้า ขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินค่า
ของคาตอบ และขัน้ ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน โดยลักษณะของ
ปั ญหาที่ใช้ในการจัดการเรีย นรู้โดยใช้ปัญหาเป็ น ฐาน ต้อ งเกิดขึ้น ใน
ชีวติ จริง พบบ่อย ถกเถียงในสังคม สร้างความเดือดร้อนเสียหาย และ
ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหา ทักษะที่ส อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
[13] หนึ่งในปั ญหาทีพ่ บและสร้างความขัดแย้งขึน้ ในสังคมส่วนใหญ่ คือ
การทาลายทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม จากรายงานสภาพโดยรวมของ
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ปี พ.ศ. 2553 อยู่ในสภาวะวิกฤติ ทัง้ ป่ าไม้
ถูกบุกรุกและทาลาย ดินเสื่อมโทรมในระดับวิกฤติ และปั ญหาน้ าเพื่อ
การบริโ ภคมีก ารปนเปื้ อนของโลหะ และสารปนเปื้ อน ที่ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพ[14] สอดคล้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กาหนดเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมในบริเวณพื้นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ.
2546 เป็ น พื้น ที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อ ม และจัดท ารายงาน เพื่อ เป็ น
มาตรการป้ องกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตให้ม ี
ความยังยื
่ น [15] และสอดคล้อ งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ว ิท ยาศาสตร์ ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สาระที่ 2 ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม มาตรฐาน
ว 2.2 คื อ เข้ า ใจความส าคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่ ประเทศ และโลก นาความรูไ้ ปใช้
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น
[16] ศึกษาปั ญหาการทาลายสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ จริง ที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ เพื่อ ป้ องกัน ปั ญ หาดัง กล่ า วทุ ก คนจึง ต้ อ ง
ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาร่ ว มกัน โดยศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะของปั ญหาและ
ผลกระทบที่เ กิด ขึ้น ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้ อ งกัน เพื่อ
แก้ปัญหา [17] การน าปั ญหาสิง่ แวดล้อมเป็ นโจทย์ในการเรียนรู้ จะ
ส่งผลให้นักเรียนเห็นความสาคัญของสิง่ ที่เรียน กระตุ้นนัก เรียนให้ตงั ้
คาถามทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เรียนอย่างเข้าใจทาให้เกิดการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เป็ นคุณสมบัตจิ าเป็ นทีท่ ุกคนควรมี เพราะสามารถ
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พัฒ นาไปเป็ น ผู้ท่ีม ีก ารเรีย นรู้ ต ลอดชีว ิต (Life Long Learner)และที่
สาคัญได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การทางานเป็ นทีม
เพื่อหาข้อสรุปเมือ่ มีความขัดแย้ง [18] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
ผลการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรือ่ ง สิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อทักษะ
การแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ศึก ษาปี ท่ี 6 จัง หวัด ภูเ ก็ต ซึ่ง ผลการวิจ ัย นี้ จ ะเป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหาและ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดขี น้ึ

3.4.2) ดาเนินการทดลอง โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ น ฐานกับนักเรีย นกลุ่ มทดลองด้ว ยตนเอง จานวน 7
แผนการสอน เวลา 18 ชัวโมง
่
3.4.3) ทดสอบหลังเรียน นาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและ
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง จานวนนักเรียน
53 คน เวลา 1 ชัวโมง
่
3.4.4) วิเคราะห์ขอ้ มูล นาคะแนนแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา
และแบบวัดทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ ทัง้ ก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย น หา
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที

2) วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

4) ผลการวิ จยั
4.1) ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรือ่ ง สิง่ แวดล้อม

2.1) เปรี ย บเที ย บทั ก ษะการแก้ ปั ญหาของนั ก เรี ย นชั น้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรือ่ ง สิง่ แวดล้อม
2.2) เปรีย บเทีย บทัก ษะการคิด วิเ คราะห์ ข องนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรือ่ ง สิง่ แวดล้อม

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างการเรียน
โดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติ

3) วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1) รู ป แบบการวิ จั ย เป็ นการวิ จ ั ย กึ่ ง ทดลอง(QuasiExperimental Research) ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั
Non-equivalent control group design
3.2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1) ประชากร เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคเรียน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จังหวัดภูเก็ต จานวน 15 โรงเรียน จานวน
นักเรียนทัง้ หมด 2,180 คน
3.2.2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ นนั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรียนภูเก็ต ไทยหัวอาเซียนวิทยา จานวน 53 คน จากจานวน 2
ห้องเรียน ที่จดั ห้องเรียนโดยคละความสามารถ ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยจับฉลากให้หอ้ งหนึ่งเป็ น
กลุ่มทดลองและอีกห้องหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
3.3) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
3.3.1) แผนการจัด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อม จานวน 7 แผนการสอน เวลา 18 ชัวโมง
่
ประกอบด้วย (1)
ปั ญหาการทาลายป่ าไม้ (2) ปั ญหาการทาลายสัตว์ป่า (3)ปั ญหามลพิษ
ทางน้ า (4) ปั ญหามลพิษ ทางอากาศ (5) ปั ญหามลพิษ ทางดิน (6)
ปั ญหาชัน้ โอโซน ภาวะโลกร้อ นและเอลนิโ ญ-ลานีญา และ(7) การ
จัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.3.2) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา เป็ นข้อสอบอัตนัย 1 ฉบับ
จานวน 12 ข้อๆ ละ 3 คะแนน ครอบคลุมทักษะด้านการตัง้ ปั ญหา
การวิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธกี ารแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลลัพธ์
3.3.3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็ นข้อสอบอัตนัย 1
ฉบับ จานวน 6 ข้อๆ ละ 3 คะแนน ครอบคลุมทักษะด้านการจาแนก
การจัดหมวดหมู่ การเชือ่ มโยง การสรุปความและการประยุกต์
3.4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1) ทดสอบก่อนเรียน นาแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาและ
แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เวลา 1 ชัวโมง
่

กลุ่ม
กลุ่มควบคุม

N
30

X

17.50

S.D.
3.95

t
1.09

กลุ่มทดลอง

23

18.91

5.46

จากตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการ
จัด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานกับ การเรีย นแบบปกติ เรื่อ ง
สิง่ แวดล้อ ม พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนของกลุ่มนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่ากลุ่มนักเรียนทีเ่ รียน
แบบปกติ อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.2) ผลการเปรียบเทีย บทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรีย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติเรือ่ ง สิง่ แวดล้อม
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนระหว่างการ
เรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานกับการเรียนแบบปกติ
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม

N

X

S.D.

30

11.43

3.54

t
2.03*

กลุ่มทดลอง

23

13.30

3.02

*P< .05 (df=51)

จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 หลังเรียนระหว่างการเรียนโดยการ
จัด การเรีย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานกับ การเรีย นแบบปกติ เรื่อ ง
สิง่ แวดล้อม พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของกลุ่มนักเรียนที่
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ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่ากลุ่มนักเรียนทีเ่ รียน
แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

และกล่าวย้าว่าหากสามารถใช้การปฏิบตั จิ ริงได้ ควรใช้การปฏิบตั จิ ริง
และมันใจว่
่ าเมือ่ นักเรียนเผชิญกับปั ญหาจริง สามารถแก้ปัญหาได้ และ
จากผลการวัดทักษะการแก้ปัญหาพบว่าทักษะด้านการตัง้ ปั ญหาและ
ทักษะด้านการวิเคราะห์ของนักเรียนค่อยข้างมีปัญหามากทีส่ ุด ส่งผลให้
ทักษะด้านอื่นๆมีคะแนนลดลงอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากการบอกปั ญหา
ทีไ่ ม่ถูกต้อง แยกแยะปั ญหาจริงกับปั ญหาลวงไม่ได้ ทาให้แก้ไขไม่ถูก
ประเด็น เพราะตามหลักการแก้ปัญหาของWier [23] กล่าวว่า เริม่ ต้น
จากการวิเคราะห์ปัญหา ว่าคืออะไร การแยกแยะปั ญหาทีแ่ ท้จริงจากสิง่
ที่ป รากฏให้ เ ห็ น ชัด เจนได้ง่ า ย จากนั น้ โยงหาความสัม พัน ธ์ ข อง
เหตุการณ์ย่อยๆ แล้วค่อยๆพิจารณาว่าอะไรคือปั ญหาที่แท้จริง ทาให้
มองเห็นปั ญหาและแก้ปัญหาได้ นอกจากนัน้ ยังพบว่าการทดลองอยู่ใน
ระยะสัน้ ทาให้เวลาทากิจกรรมไม่ยดื หยุ่นเพียงพอ เร่งรัดให้นักเรียนหา
คาตอบ ลงความเห็น และด่วนสรุป ที่เร็ว เกินไปมากกว่าจะพิจารณา
อย่างถ่องแท้ จึงมีเวลาจากัดในการฝึ กการวิเคราะห์ปัญหา การเสนอ
วิธกี ารแก้ปัญหาและการตรวจสอบผลลัพธ์ ถ้านักเรียนได้เรียนต่อเพิม่
ในระยะยาวทักษะการแก้ปั ญ หาอาจเพิ่มสูง ขึ้น ได้ม ากกว่ า นี้ อีก ทัง้
ระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด ทาให้นักเรีย นบางส่ ว นเครีย ดกับ
ภาระงานที่หนักขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Hoabin และคณะ
[24] พบว่ามีนักเรียน 2 -3 คน รูส้ กึ เครียดและรูส้ กึ มีภาระหนักระหว่าง
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ดังนัน้ การเผชิญต่ อ
ภาวะเครียดในระยะเวลาหนึ่ง อาจส่งผลกระทบทักษะการแก้ปัญหาได้
อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานเรื่อ ง สิ่ง แวดล้อ ม มีท ัก ษะการแก้ปั ญ หาหลัง เรีย นสู ง กว่ า
นักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ น่าจะมาจาก ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ ที่ 1 กาหนดปั ญหา ขัน้ ที่
2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา ขัน้ ที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ขัน้ ที่ 4
สังเคราะห์ความรู้ ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ และขัน้ ที่ 6
นาเสนอและประเมินผลงาน เริม่ ตัง้ แต่ การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีว ิต ประจ าวัน ในท้อ งถิ่น ของนัก เรีย นมาสร้า งสถานการณ์ ไ ด้อ ย่ า ง
เหมาะสมกับบริบทสิง่ แวดล้อม สร้างความคุ้นเคยให้นักเรียน กระตุ้น
ความสนใจ ทาให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน มองเห็นปั ญหาและ
บอกปั ญหาทีพ่ บจากสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันได้ตรงประเด็น เมื่อ
น าปั ญ หามาขบคิด ฝึ ก แยกแยะปั ญ หา พิจ ารณาปั ญ หาย่ อ ยๆ ใน
เหตุการณ์ ช่วยให้มองเห็นสิง่ ที่ตนเองไม่เข้าใจ ด้วยการฝึ กตัง้ คาถาม
สาคัญที่ตนเองสนใจจะศึกษา จะน าไปสู่การค้นหาความจริงได้ ผ่าน
การฝึกคิดวางแผน แบ่งหน้าที และภาระงาน ทีจ่ ะศึกษาค้นคว้า ฝึ กการ
ลงมือกระทาด้วยตนเอง ภายในกลุ่ มโดยครูเป็ น ผู้แนะน าแนวทางให้
นักเรียนเกิดการสืบค้น แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างกันนาไปสู่การสร้าง
องค์ ค วามรู้ จนได้ข ้อ สรุ ป วิธีก ารแก้ปั ญ หา เพื่อ จัด การกับ ปั ญ หา
เหล่านัน้ อย่างมีขนั ้ ตอน และการนาเสนอความรูผ้ ่านชิ้นงานทีป่ ระดิษฐ์
ขึน้ เองสร้างความภาคภูมใิ จและสนับสนุ นให้นักเรียนมีโอกาสฝึ กทักษะ
การสือ่ สาร การแสดงออก และเชื่อมันในตนเอง
่
โดยเฉพาะกับนักเรียน
ที่มคี วามเขินอายและพูดน้อ ย ความเชื่อมันนี
่ ้ จงึ เป็ นรากฐานของการ
พัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ ตามแนวคิดของ Torrance [25] เชื่อว่า
การกล้า คิด กล้า แสดงออก จะช่ ว ยให้นั ก เรีย นแต่ ล ะคนได้พ ัฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มทีแ่ ละผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์
มักจะมีสติปัญญาสูง อาจบ่งบอกได้ว่านักเรียนมีพฒ
ั นาการเพิม่ ขึน้ จน

5) สรุปและอภิ ปรายผล
5.1) ทักษะการแก้ปัญหา
ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบ
ปกติ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ต ัง้ ไว้ แ ละไม่ ส อดคล้ อ งกับ
ผลการวิจยั ของพลกฤต โกฏิกุล [19] และณัฐกมล ช่อสลิด [20] ทีพ่ บว่า
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรีย นที่เรีย นโดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่า
นักเรีย นที่เรีย นแบบปกติ อย่ างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 แต่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Choi และคณะ [21] พบว่านักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีทกั ษะการแก้ปัญหาสูง
กว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ในทางสถิติไม่ส ามารถปฏิเสธได้ว่า นักเรียนที่เรีย น
แบบปกติมที กั ษะการแก้ปัญหาด้อยกว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยการจัดการ
เรีย นรู้โ ดยใช้ปัญหาฐานได้ อาจเนื่องมาจาก การเรีย นแบบปกติม ี
ขันตอนของกิ
้
จกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ คือ ขัน้ นา ครูทาหน้าทีต่ งั ้
คาถามเพื่อ กระตุ้นความสนใจ และนักเรียนแสดงความสนใจ ขัน้ สอน
ครูกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทาให้ นักเรีย นเกิดการเรีย นรู้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้นหา และขัน้ สรุป ครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา มีส่วนส่งเสริม
พฤติก รรมเกี่ย วกับ สติปั ญ ญาที่พ ัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หา แม้ว่ า
นักเรียนไม่มโี อกาสสัมผัสกับชีวติ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ และไม่กล้าแสดงออก
สอดคล้อ งผลการวิจ ัย ของ Choi และคณะ[21]จากเกาหลี กล่ า วว่ า
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกตินนั ้ ในแต่ละขัน้ ตอน
ของกิจกรรมครูได้มกี ารนาเข้าสู่บทเรียนมีการฝึ กปฏิบตั ิ และมีการสรุป
เนื้อหาทีไ่ ด้เรียนรู้ ซึง่ ครูผสู้ อนเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการจัดการเรียน
การสอน วิธกี ารสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีพฒ
ั นาการทีส่ ่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาได้ ในงานวิจยั นี้ยงั พบว่ามีนักเรียนบางส่วน ไม่ชอบการ
ทางานกลุ่ม เพราะไม่มนใจความสามารถของเพื
ั่
่อนในกลุ่ม ทีอ่ าจทาให้
ชิน้ งานเสร็จไม่สมบูรณ์ นักเรียนบางส่วนไม่ชอบการอภิปรายถกเถียง
โต้แย้ง และแสดงความคิดเห็น แต่ชอบฟั งบรรยายมากกว่า จึงอาจไม่
เหมาะกับ นัก เรีย นที่ไ ม่ช อบการอภิป รายถกเถีย ง แต่ ช อบฟั ง และ
บางส่วนไม่มนใจในความรู
ั่
้ท่ตี นค้นคว้ามา เพราะไม่สามารถกาหนด
วัตถุ ประสงค์ตามเนื้อหาเรียน สอดคล้องกับข้อกาจัดของการจัดการ
เรีย นรู้โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานของนภา หลิม รัต น์ [18] กล่ าวว่ า อาจมี
ผลกระทบในทางลบเกีย่ วกับการเรียนของนักเรียนได้ เพราะมีเนื้อหา
บางส่วนอาจถูกตัดทอนลง นอกจากนัน้ พบว่านักเรียนบางส่วน ไม่ชอบ
เขีย นหนังสือ ไม่เต็มที่กบั การทาข้อ สอบอัต นัย ข้อ มูลที่ไ ด้จึงอาจไม่
เพีย งพอในการบอกศัก ยภาพของนักเรีย นได้ท งั ้ หมด จึงเห็น ว่ า
แบบทดสอบโดยใช้ ก ระดาษทดสอบนั ้น อาจมีร ะดับ ของการวัด
ความสามารถได้จริงค่อนข้างมีข ้อจากัด เพราะในกิจกรรมจริงพบว่า
นักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหา การนาเสนอ การแสดงออก และ
การประดิษ ฐ์ช้นิ งาน ที่ส ามารถทาออกมาได้ดี สอดคล้อ งกับ ความ
คิดเห็นของบรรดล สุขปิ ติ [22] กล่าวว่า การวัดทักษะการแก้ปัญหาโดย
ใช้แบบทดสอบนัน้ จะมีระดับของการวัดความสามารถได้จริงค่อนข้างต่า

733

นักเรียนสามารถนากระบวนการคิดและการแก้ไขปั ญหาทีน่ าเสนออย่าง
มีห ลักการไปใช้ได้จริงในชีว ิต ประจาวัน ได้ สอดคล้อ งกับทฤษฎีการ
เรียนรู้การแก้ปัญหาของ Gagne และLeslie [26] กล่าวว่า การนา
กฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้การเรียนรู้ สามารถนาไปแก้ปัญหากับสถานการณ์
ทีค่ ล้ายคลึงกันได้ สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ เกษฎาพร ดาหา[27]
ศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์[28] และณัฐกมล ช่อสลิด[20] พบว่าการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเน้นให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ได้เ รีย นรู้จ ากการลงมือ ปฏิบ ัติ ทาให้นักเรีย นเกิดกระบวนการคิด ที่
หลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะหว่างกัน จนค้นพบความรู้
นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ต่างๆเป็ นของตนเอง การนาเสนอผลงาน
ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ กล้าแสดงออก ทาให้นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
อย่างและสามารถนาความรูม้ าใช้ในการกระทาและแก้ปัญหาต่างๆได้
5.2) ทักษะการคิ ดวิ เคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของ
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่านักเรียนที่
เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต งั ้ ไว้ และสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของวราพร จ่างสกุล
[29] พบว่านักเรีย นที่ไ ด้รบั การจัดการเรีย นรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05 แต่ขดั แย้งกับผลการวิจยั ของ Choi และคณะ [21]
พบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์สูง กว่ านักเรีย นที่ไ ด้ร บั การจัดการเรีย นรู้แ บบปกติ
อย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.01 นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์สูง
กว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ ขัน้ ที่ 1
กาหนดปั ญหาและขัน้ ที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา กิจกรรมเน้นให้
นักเรียนตัง้ คาถามมากกว่าการให้คาตอบ โดยเฉพาะคาถามประเภท
ปลายเปิ ด คาถามจะช่วยกระตุ้นการคิด แล้วเชื่อมโยงความคิดต่างๆ
เข้า ด้ว ยกัน เพราะกระบวนการถามจะช่ ว ยกระตุ้น ให้นั ก เรีย นคิด
สร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดของDewey [30] กล่าวว่า การ
ถามและการตอบสามารถช่วยกระตุ้นการคิดได้ คาถามทีส่ าคัญจะช่วย
กระตุน้ จะกระตุน้ ให้เกิดการคิดโดยใช้ปัญญาได้ นักเรียนค้นคว้าอิสระ
และลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ทาให้เข้าถึงข้อมูลและเข้าใจปั ญหาได้อย่าง
ลุ่มลึก ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของ Papert [31] กล่าวว่า
กระบวนการการเรีย นรู้จะมีป ระสิทธิภ าพมากที่สุ ด จะเกิด ขึ้น ได้ดีก็
ต่ อ เมื่อ ได้ร ับ ประสบการณ์ ต รงหรือ ลงมือ ท าด้ว ยตนเอง ในขัน้ ที่ 4
สังเคราะห์ความรู้ และลงข้อสรุปและขัน้ ที่ 5 ประเมินค่าของคาตอบ
นักเรียนนาความรูท้ ไ่ี ด้มาอภิปรายและแลกเปลีย่ นกันและกัน ได้ฝึกการ
ให้เหตุผล ช่วยสร้างมุมมองทีห่ ลากหลาย ฝึ กการยอมรับความคิดเห็น
ผูอ้ ่นื จนเกิดความขัดแย้งและถกเถียงกัน นาไปสู่การวิเคราะห์แยกแยะ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ทค่ี ลุมเครือได้ชดั เจนขึน้ จะทาให้นักเรียนเป็ น
คนมีเหตุผล ไม่หลงเชือ่ ได้งา่ ย อยู่บนพืน้ ฐานข้อเท็จจริง เกิดการเรียนรู้
และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากสิ่งที่ต นเองเข้าใจ ทาให้นักเรีย นจดจ า
ข้อมูลได้นาน และในขัน้ ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน เน้นให้บูรณา
การความรู้ม าสร้า งสรรค์ เ ป็ น ชิ้น งาน เป็ น การประยุ ก ต์ ค วามรู้ เ พื่อ
อธิบายสาเหตุและทานายปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ฝึ กให้นักเรียนนาความรูไ้ ป
ต่อยอดในอนาคต ดังนัน้ ทักษะการคิดวิเคราะห์จงึ มีความสาคัญอย่างยิง่

ในการแก้ปัญหาทีด่ ี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวราพร จ่างสกุล [29]
และศริญญา พระยาลอ และสังเวียน ปิ นะกาลัง [32] พบว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน สนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้นักเรียนเน้น
การฝึ กด้านความคิด จนเกิดเป็ นนิสยั หรือเป็ นบุคลิกส่วนบุคคลได้ฝึก
ตรวจสอบความคิดของตนเองอย่างมีเหตุผลและรอบคอบจนนักเรียน
สามารถสร้างองค์ค วามรู้ด้ว ยตนเองอยู่เสมอในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครูจะไม่เป็ นผูใ้ ห้คาตอบ จะใช้วธิ ถี ามแบบปลายเปิ ด เพื่อกระตุ้น
ความคิด ฝึ ก ให้นั ก เรีย นคิด ก าหนดปั ญหาให้ช ัด เจน หาค าตอบที่
หลากหลายคิดพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและ
สมเหตุสมผล คิดตัดสินใจว่าจะใช้คาตอบหรือวิธกี ารใดในการแก้ปัญหา
ดังนัน้ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรื่องสิง่ แวดล้อม
ช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มที กั ษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์
ที่สูงขึ้น และทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็ น พื้น ฐานส าคัญของทักษะการ
แก้ปัญหา
6) ข้อเสนอแนะ
6.1) ข้อจากัดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
6.1.1) ควรจัด ระยะเวลาเรีย นกับ เนื้ อ หาให้ เ หมาะสมต่ อ
กิจกรรมการสืบค้นและความพร้อมของชิน้ งาน
6.1.2) การจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานไม่สามารถใช้
กับทุกเนื้อหาวิชาและนักเรียนทุกระดับ เพราะการเลือกสถานการณ์ ต้อง
ส่งเสริมความรูด้ า้ นเนื้อหา ทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
6.1.3) ต้องคานึงถึงชิ้นงานของนักเรียนสาหรับการจัดการกับ
ปั ญหา อาจต้องใช้งบประมาณสนับสนุนการเรียนค่อยข้างสูง
6.1.4) กิจกรรมที่จดั ขึน้ ไม่ควรมอบภาระงานให้นักเรียนมาก
จนเกิน ไป จะทาให้ผู้เรีย นรู้ส ึกกดดัน เครีย ด ส่ งผลต่ อ การปฏิบ ัติ
กิจกรรมของผูเ้ รียนได้
6.1.5) ควรจัดแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่
ผูเ้ รียนต้องพบเจอและเผชิญกับสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปั ญหาจริงและเกิดขึน้
ในท้องถิน่
6.2) ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
6.2.1) ควรศึกษาจัดการเรีย นรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็ น ฐานกับตัว
แปรอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความตระหนัก
6.2.2) ควรวิจยั เปรีย บเทีย บการจัดการเรียนรู้ โ ดยใช้ปัญหา
เป็ นฐานเรื่องสิง่ แวดล้อมที่มตี ่อทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิด
วิเคราะห์กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ
6.2.3) ควรวัด ทักษะการแก้ปั ญหาให้เหมาะสมกับนักเรีย น
เนื่องจากการวัดทักษะการแก้ปัญหาหากสามารถใช้การปฏิบตั จิ ริงได้ก็
ควรใช้การปฏิบตั จิ ริง
6.2.4) ควรศึ ก ษาทัก ษะการแก้ ปั ญ หาและทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ โดยศึกษาจาแนกออกเป็ นด้านต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อชี้ชดั
พัฒนาการของนักเรียนในแต่ละด้าน
6.2.5) ควรมีการเก็บข้อ มูลเชิงคุ ณภาพ เช่น การสัมภาษณ์
สอบถามความคิดเห็นนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน
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7) กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ปี รึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า ให้ข ้อคิดเห็น แก้ไขข้อบกพร่อ งต่างๆและชี้แนะ
แนวทางให้ เ กิ ด ความรู้ รวมทัง้ ขอขอบคุ ณ เจ้ า ของเอกสารและ
ผลการวิจยั ทุกท่านที่ผู้ศกึ ษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการทาวิจยั จน
เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
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เรื่องสารในชีวิตประจาวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ ิ ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มสถานศึกษาเขตพืน้ ที่ ที่ 6 ศิลา สานักงานเขตพืน้ ที่
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีไ่ ด้รบั การสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม กับนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ (2)
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้ร บั
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมกับนักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
สอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 6 ศิล า จานวน 2 ห้องเรียน คือโรงเรียนบ้า น
หนองกุงวิทยาคาร จานวน 20 คน และโรงเรียนบ้านหนองหิน จานวน 20 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มแล้วจับฉลากแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่อ งมือ ในวิจยั ได้แ ก่ แผนการจัด การเรีย นรู้ต ามแนว คิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละสัง คม แผนการจัด การเรีย นรู้ ด้ ว ยวิ ธีก ารสอนแบบปกติ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และแบบวัดความ สามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทาง การเรียนหลังเรียน
ของนัก เรีย นกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาส าคัญ : วิธีก ารสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสัง คม
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น, ความสามารถในการคิด วิเ คราะห์ , สารใน
ชีวติ ประจาวัน

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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แบบฝึ ก ทักษะและการปฏิบตั ิจริง มุ่งสอนแต่เนื้อหาความรูอ้ ย่างเดียว
ไม่มุ่งสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังไปพร้อมๆ
กัน ขาดสือ่ การสอน ไม่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าแหล่งเรียนรูแ้ ละ
ภูมปิ ั ญญาท้อ งถิ่น เชื่อ มโยงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [4] จาก
ปั ญหาดังกล่ าวผู้ว ิจ ัย ในฐานะครูผู้ส อน เข้ าใจปั ญ หา และสนใจที่จ ะ
พัฒนาเพือ่ ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง โดยนาเอารูปแบบการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม โดยการนาเอา
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในสังคม มาเป็ นประเด็นในการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งเป็ นนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไข และปรับปรุงการเรียนรู้ให้กบั ผู้เรียน
เป็ นอย่างดี จะทาให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในด้านการคิด การแก้ปัญหา และ
นาไปสู่การเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และช่วยให้นกั เรียน
มีผ ลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นวิท ยาศาสตร์ และทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข นั ้ พื้นฐานในระดับที่สูง ขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรีย น
การสอนแบบนี้ ยังสอดคล้อ งกับ ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ พ้ืน ฐานของกรม
วิชาการที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นัน้ ก็คอื ทฤษฎีการเรียนรู้จาก
การปฏิบตั หิ รือเรียนรูโ้ ดยการลงมือทา (Learning by doing) ของJohn
Dewey การปฏิบตั ิห รือเรียนรู้โ ดยการลงมือทา หมายถึง ผู้เรียนได้
กระทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบตั กิ ารจริงคือ ผูเ้ รียนได้ฝึกใน
สภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือกระทาสิ่งต่างๆด้วยตนเอง
ประเทศไทยได้กาหนดพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช
2542 โดยให้มแี นวการจัดการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้ปฏิบตั หิ รือลงมือกระทาการเรียนรู้ การลงมือทาเป็ นแนวคิด
หรือความเชือ่ ทีส่ นับสนุนให้ผเู้ รียนปฏิบตั สิ งิ่ ต่างๆ จริงด้วยตนเอง ตาม
ความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึ ก
ปฏิบตั ิ ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพราะเชือ่ ว่าหากคนเราได้
กระทาจะทาให้เกิดความเชื่อมันเป็
่ นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่ รู้ ใฝ่ เรีย น
ผูเ้ รียนจะมีความสุข สนุกสนานทีจ่ ะสืบค้นหาความรูต้ ่อไป นอกจากนี้
ยังมีทฤษฎีการเรีย นรู้ด้ว ยการค้น พบ (Discovery learning) ของ
Bruner ซึ่ง หลัก ในการพัฒ นาและการจัด การเรีย นการสอนใน
ห้องเรียน บรูเนอร์ ได้เสนอว่า ในการจัดการศึกษาควรคานึงถึง การ
เชือ่ มโยง ทฤษฎีพฒ
ั นาการ กับทฤษฎีความรูก้ บั ทฤษฎีการสอน เพราะ
การจัดเนื้อหาและวิธกี ารสอนจะต้องคานึงถึงพัฒนาการ และปรับเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับความสามารถในการคิด หรือการรับรู้ การใช้ภาษาที่
เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน บรู
เนอร์ เชือ่ ว่าครูสามารถช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดความพร้อมได้โดย ไม่
ต้องรอเวลาดังทีบ่ รูเนอร์กล่าวไว้ว่า “วิชาใดๆก็ตาม สามารถทีจ่ ะสอนให้
เด็กในทุกช่วงพัฒนาการ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพได้ โดย
ใช้ว ิธกี ารที่เหมาะสม” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว บรูเนอร์ไ ด้เสนอว่า การ
จัด การเรีย นการสอนควรมีก ารจัด เนื้ อ หาวิช าที่ ม ีค วามสัม พัน ธ์
ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ มีความลึกซึ้งซับซ้อนและกว้างขวางออกไปตาม
ประสบการณ์ ข องผู้เรียน เรื่องเดีย วกัน อาจสามารถเรียนรู้กนั ไ ด้ [5]
และการจัด การเรีย นรู้ต ามแนวคิดวิท ยาศาสตร์ และสัง คมนี้ จะลด
บทบาทของผูส้ อนจากการเป็ นผูบ้ อกเล่า ผูบ้ รรยายและการสาธิต มา

1) บทนา
ปั จจุบนั วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ย วข้อ งกับ ทุ ก คน ทัง้ ในการด ารงชีว ิต ประจ าวัน และการท างาน
ตลอดจนสิ่ง ที่เ อื้อ อ านวยความสะดวกต่ า งๆ ในการท างาน เช่ น
เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ และผลผลิตที่มนุ ษย์ได้รบั เพื่ออานวย
ความสะดวกในชีวติ และการทางาน โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ม ี
การกาหนดวัตถุประสงค์ไว้สองประการคือ เพื่อเตรียมประชาชนให้
สามารถอยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์ไ ด้ และเพื่อ เตรีย มสร้างทรัพ ยากร
บุคคลที่มคี ุณภาพสาหรับสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเพิม่ สมรรถนะของชาติเศรษฐกิจ และการแข่งขันในประชาคมโลก
สอดคล้ อ งกับ รายงานกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดล้อม [1] ทีร่ ะบุว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของสังคมมนุษย์สมัยใหม่ วิทยาศาสตร์จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
ความเป็ นอยู่ของประชาชนให้สูงขึน้ เพราะความรูว้ ทิ ยาศาสตร์จะช่วย
ให้มนุ ษย์ได้พฒ
ั นา วิธกี ารคิด ให้มคี วามเป็ นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
คิ ด แก้ ปั ญหา อย่ า งเป็ นระบบสามารถตั ด สิ น ใจโดยใช้ ข ้ อ มู ล ที่
หลากหลาย ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒ นาให้มคี วามรู้
วิทยาศาสตร์ เพือ่ ทีจ่ ะมีความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยี
ที่มนุ ษ ย์สร้างสรรค์ข้นึ ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มกี าร
กาหนดเป้ าหมายของการจัดการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
การรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมและพื้น ฐานการคิดวิเคราะห์ การ
จัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติข นั ้
พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา 6 ในปี การศึกษา 2558
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 42.59 จาก
คะแนนเต็ม100 คะแนนระดับภาคอยู่ท่ี 41.15 และระดับสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ทีร่ ะดับ 41.55 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งก็
ยังถือว่าต่า โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์สาระการเรียนรูท้ ่ี 3 เรื่อง สาร
และสมบัติของสารมีค่าเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับ 41.71 จากคะแนน
เต็ม 100 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ามาก คะแนนระดับภาคค่าเฉลีย่ เท่ากับ
41.72 มีค ะแนนทดสอบทางการศึก ษาแห่ ง ชาติข นั ้ พื้น ฐานในวิช า
วิทยาศาสตร์อ ยู่ในระดับ ต่ า เท่ากับ 37.55 [2] และยัง สอดคล้อ งกับ
รายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเท่ากับ 68.94 ระดับพอใช้ [3]
และยังมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ทท่ี างโรงเรียนได้กาหนด
ไว้ท่ี ร้อยละ 75 และไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ จะต้องได้รบั การแก้ไขปั ญหาโดย
เร่งด่ว น ซึ่งปั ญหาดังกล่ าว สาเหตุ เนื่อ งจากไม่พ บการดาเนิน งานที่
ชัด เจนของครู ผู้ส อน ที่จ ะท าให้นั ก เรีย น มีพ ัฒ นาการด้า นการคิด
วิเคราะห์ ครูจดั กระบวนการเรียนรูโ้ ดยไม่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ครูจดั
กระบวนการเรีย นการสอนโดยการบรรยาย ครูขาดการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
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เรือ่ ง สารในชีวติ ประจาวัน ของนักเรียนขัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีไ่ ด้รบั
การสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คมสู ง กว่ า
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธสี อนแบบปกติ
3.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ ร ับ การสอนตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธสี อนแบบปกติ

เป็ นผูค้ อยแนะนาการจัดกิจกรรม ให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองเป็ นผูค้ ดิ ลงมือปฏิบตั ิ และมีวธิ กี ารศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ
ด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เป็ นผูท้ ร่ี บั ผิดชอบการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ได้
เป็ นการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย ครูผสู้ อนจะต้องเปลีย่ นแปลงบทบาท
ของตนจากผูใ้ ห้ความรูม้ าเป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์เรียนรู้ ให้ผเู้ รียนเรียน
ด้ว ยตนเอง ให้มโี อกาสฝึ ก การคิดการแก้ปัญหาและฝึ กการตัดสิน ใจ
โดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ [6]
ดัง นัน้ ผู้ว ิจ ัย จึง ได้น ารูป แบบการจัด การเรีย นการสอนตาม
แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั ง คม มาใช้ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อ ง
สารในชีวติ ประจาวัน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้รปู แบบ
การจัดการเรีย นการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ของไบรอันท์ [7] เพื่อนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมี
ขันตอนการจั
้
ดการเรียนการสอนดังนี้ 1) ขัน้ สงสัย (I wonder) ครูสร้าง
สถานการณ์เรียนรู้ท่สี ่งเสริมการตัง้ คาถาม ตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียนและนานักเรียนให้ถามคาถามและบันทึกคาถามของนักเรียน 2)
ขันวางแผน
้
(I plan) ครูนานักเรียนให้วางแผนการค้นคว้าและรวบรวม
วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และแหล่งความรูต้ ่าง ๆ ในการค้นคว้า 3) ขัน้
ค้นหาคาตอบ (I investigate) ครูช่วยเหลือนักเรียนในขณะทีน่ กั เรียนทา
กิจกรรมปฏิบ ัติการทดลอง ค้น หาคาตอบจากการอ่ า นและอภิปราย
เกี่ย วกับข้อ มูล จากการอ่ า น และอภิป รายเกี่ย วกับ ข้อ มูล จากแหล่ ง
ความรูต้ ่าง ๆ และวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบ 4) ขัน้ สะท้อนความคิด (I reflect)
ครูแนะนานักเรียนในการสรุปสิง่ ทีเ่ ขาเรียนรูแ้ ละ เชื่อมโยงความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ทเ่ี ขาเรียนรูม้ าเข้าด้วยกัน จัดหาวิธกี ารต่าง ๆ ทีน่ ักเรียน
จะแสดงความรู้ค วามเข้า ใจทางวิท ยาศาสตร์ 5) ขัน้ แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ (I share) ครูจดั โอกาสให้นักเรีย นได้แลกเปลี่ย น
ความคิดกับผู้อ่ืน ในเรื่อ งที่เขาเรีย นรู้และมีโ อกาสที่จะเรีย นรู้มาและ
โอกาสทีไ่ ด้เรียนรู้จากผู้อ่นื ด้วย 6) ขัน้ นาไปปฏิบตั ิจริง (I act) ครู
กระตุน้ นักเรียนให้ลงมือปฏิบตั ิ อันเป็ นการนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
ทีไ่ ด้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ซึ่งผู้วจิ ยั คาดหวังว่าการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบดังกล่าวจะทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์
์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุง
วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 เพิม่ สูงขึน้

4) วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
4.1.) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1) ประชาการ ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 6 ใน
กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 6 ตาบลศิลา ปี การศึกษา 2559 จานวน
10 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนอง
หิน โรงเรียนบ้านหนองไผ่มอดินแดง โรงเรียนบ้านโกทา โรงเรียนบ้าน
ศิลา โรงเรียนบ้านห้วยชัน โรงเรียนบ้านโนนม่วง โรงเรียนบ้านดงพอง
โรงเรียนบ้านเต่านอ และโรงเรียนบ้านดอนยาง ซึ่งมีจดั การเรียนแบบ
คละความสามารถของชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน
4.1.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 6 ตาบลศิลา จานวน 2 ห้องเรียน คือ
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร จานวน 20 คน และ โรงเรียนบ้านหิน
จ านวน 20 คน ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) แล้วจับฉลาก แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
5) เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
5.1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่
5.1.1) แผนการจัด การเรีย นรู้ต ามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม เรื่อง สารในชีวติ ประจาวัน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 จานวน 6 แผน เวลาทีใ่ ช้ 18 ชัวโมง
่
5.1.2) แผนการจัดการเรีย นรูปแบบปกติ ใช้เวลาสอน 18
ชัวโมง
่
เรื่อง สารในชีวติ ประจาวัน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 6
แผน เวลาทีใ่ ช้ 18 ชัวโมง
่
5.2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
5.2.1) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 2
ชุด ชุดละ 30 ข้อ โดยชุดที่ 1 ใช้ทดสอบก่อนเรียน และชุดที่ 2 ใช้สอบ
หลังเรียน
5.2.2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวติ ประจาวัน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
5.3) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย ( ) ส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที

2) วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1) เปรีย บเทีย บผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นหลัง เรีย นของ
นั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ ร ั บ การสอนตามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบ
ปกติ
2.2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน
ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม กับนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ

6) สรุปผลการวิ จยั
6.1) ผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรี ย นหลัง เรี ย นของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ ร ับ การสอนตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคมเรือ่ ง สารในชีวติ ประจาวัน สูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั
การสอนแบบปกติ อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.5 ดังแสดง
รายละเอียดตารางที่ 1

3) สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนผลสัมฤทธิทางการ
์
์
เรียนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่ม

n

( )

S.D.

t

P

ทดลอง
ควบคุม

20
20

23.60
18.85

2.04
1.63

8.141*

0.000

(I investigate) ครูช่วยเหลือช่วยนักเรียนในขณะทีน่ ักเรียนทา กิจกรรม
ปฏิบตั ิการทดลอง ค้น หาคาตอบจากการอ่ า นและอภิปรายเกี่ย วกับ
ข้อมูลจากแหล่งความรูต้ ่าง ๆ และวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบ 4) ขัน้ สะท้อน
ความคิด (I reflect) ครูแนะนานักเรียนในการสรุปสิง่ ที่เขาเรียนรู้และ
เชื่อ มโยงความคิดทางวิทยาศาสตร์ท่เี ขาเรีย นรู้มาเข้าด้วยกัน จัดหา
วิธกี ารต่าง ๆ ทีน่ กั เรียนจะแสดงความรูค้ วามเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ 5)
ขัน้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (I share) ครูจดั โอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลีย่ น ความคิดกับผูอ้ ่นื ในเรือ่ งทีเ่ ขาเรียนรูแ้ ละมีโอกาสทีจ่ ะเรียนรู้
มาและโอกาสทีไ่ ด้เรียนรู้จากผูอ้ ่นื ด้วย 6) ขัน้ นาไปปฏิบตั จิ ริง (I act)
ครู ก ระตุ้ น นั ก เรี ย นให้ ล งมือ ปฏิ บ ัติ อั น เป็ นการน าความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน :ซึง่ การจัดการเรียนการสอนทัง้
6 ขัน้ ตอนตามแนวคิดของ Bryant (1995) เป็ นการจัดการเรียนการสอน
ทีม่ คี ุณภาพ สอดคล้องกับทรงศิร ิ ชัยนา [8] ทีก่ ล่าวว่าการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็ นการสอนที่
เน้ น นักเรีย นเป็ น ศูน ย์ก ลาง มีก ารจั ด กิจกรรมการเรีย นรู้ใ ห้ม ีค วาม
เชื่อ มโยงกัน ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม โดยการน า
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง มาสร้างความสนใจให้กบั ผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียน
ตัง้ คาถามหรือปั ญหาทีผ่ เู้ รียนเป็ นผูพ้ บ และนักเรียนเป็ นผูค้ น้ หาคาตอบ
ด้วยตนเองและสอดคล้องกับ สิรลิ กั ษณ์ ทิพย์ฤาตรี [9] ได้กล่าวไว้ว่า
การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม คือ การจัดการ
เรียนการสอน ทีเ่ กิดจากสถานการณ์จริง ของสังคมจากสื่อต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อคิดแก้ปัญหาในสังคมในประเด็นต่าง
ๆ และสามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้เข้ากับสังคมหรือ
น าไปใช้ในสถานการณ์ จ ริง ที่เกิด จากผลกระทบหรือ ประโยชน์ ข อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lin และ
Mintzes [10] ที่ไ ด้ศ ึกษาผลการสอนประเด็น ปั ญหาทางสังคมที่
เกีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ทส่ี ่งเสริมทักษะการโต้แย้งและประเด็น
ปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์เป็ นเวลา 8 เดือน และให้สอน
เรื่อง วนอุทยานแห่งเมืองมาเก๊าเป็ นเวลา 17 ชัวโมง
่
นักเรียนทีไ่ ด้รบั
การฝึกการกล่าวอ้างและเหตุผลสนับสนุ นตลอดจนการสร้างการโต้แย้ง
คัดค้านเสนอเหตุผ ลสนับสนุ นและมีห ลักฐานยืน ยันการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ใช้ แ บบสอบถามและการสัม ภาษณ์ ติ ด ตามหลัง การตอบ
แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์การตอบพบว่า การมีทกั ษะการ
โต้แ ย้ง ไม่ไ ด้ม ีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง สถิติก ับ การสอนการฝึ ก ทัก ษะการ
โต้แ ย้ง ที่ส มบูร ณ์ ไ ด้ดีก ว่ านัก เรีย นที่ม ีค วามสามารถต่ า นักเรีย นที่ม ี
ความสามารถสร้างเหตุผลคัดค้านมากกว่านักเรียนทีม่ คี วามสามารถต่า
หลั ง จากการสอนดั ง กล่ า วมาแล้ ว อย่ า งไรก็ ต ามนั ก เรี ย นที่ ม ี
ความสามารถสูง ยังไม่เข้าใจอย่ างสมบูร ณ์ เ กี่ย วกับความหมายของ
หลักฐานและมักใช้เหตุผลสนับสนุนว่าเป็ นหลักฐานและยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมคิด ปั สสาโก [11] ที่ได้ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กบั สังคม เรื่อง
การเปลี่ย นแปลงของโลก ที่มตี ่ อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและการคิด
์
วิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่านักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตาม
แนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กบั สังคม เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงของโลก มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
์

*p<.05

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั การสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมมีค ะแนนเฉลี่ย สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่ างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนที่
ได้รบั การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สูงกว่า
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
ดังแสดงรายละเอียดตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ความคิ ด
วิ เคราะห์
ความสาคัญ
ความสัมพันธ์
หลักการ

กลุ่มทดลอง
(n=20)
S.D.
( )
6.95
0.83
7.05
0.94
9.65
1.18

กลุ่มควบคุม
(n=20)
S.D.
( )
7.95
0.83
5.70
0.98
5.20
1.01

t

P

8.865*

0.000

*p<.05

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั การสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่ างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7) อภิ ปรายผล
7.1) จากผลการผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนของนักเรียน
์
ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 6 ที่ไ ด้ร ับ การสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ เรื่อง สาร
ในชีวติ ประจาวัน พบว่านักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีไ่ ด้รบั การสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
นัก เรีย นที่เ รีย นด้ว ยการสอนแบบปกติ อย่ า งมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 จากผลการวิจยั
ดังกล่าว สรุปได้ดงั นี้
เพราะการจัด การเรีย นการสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม (STS) ตามแนวคิดของ Bryant (1995) 6
ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ สงสัย (I Wonder) ครูสร้างสถานการณ์เรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการตัง้ คาถาม ตรวจสอบความรูเ้ ดิมของนักเรียนและนานักเรียน
ให้ถามคาถาม และบันทึกคาถามของนักเรียน 2) ขัน้ วางแผน (I plan)
ครูนานักเรียนให้วางแผนการค้นคว้าและรวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
และแหล่งความรูต้ ่าง ๆ ในการค้นคว้า 3) ขัน้ ค้นหาคาตอบ
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สถิตทิ ่รี ะดับ .05 และพบว่ามีคะแนนสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แต่ละด้าน คือ ด้านความสาคัญ ความสัมพันธ์ ด้านหลักการ
และโดยรวมทัง้ หมดสามด้าน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึง เป็ นการสนั บ สนุ น ข้อ ค้ น พบที่ว่ า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 ที่ เ รีย นโดยการจัด การเรีย นการสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียนสูงกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ
7.2) จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลัง เรีย นของนั ก เรีย นที่ไ ด้ร ับ การสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคม กับนักเรียนที่ได้รบั การสอนแบบปกติพ บว่า
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง
กว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 2 จาก
การวิจยั ดังกล่าวผลทีป่ รากฏเช่นนี้ อาจเนื่องมากจากผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้
จัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยขัน้ ที่ 1 ขัน้ สงสัย นักเรียน
รับรูป้ ระเด็นสังคมทีค่ รูอ่านแล้วก็เกิดความสงสัยอยากรูแ้ ละเกิดคาถาม
ในสิง่ ทีต่ นเองสนใจ คิดว่าสิ่งคืออะไร ทาไมเป็ นเช่นนัน้ อยากรูค้ าตอบ
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ วางแผน นักเรียนร่วมกันคิดวางแผนหาคาตอบในคาถามที่
ตนเองสงสัยอยากรูร้ ่วมกับเพื่อนว่าจะหาคาตอบได้จากแหล่งความรูใ้ ด
ขันที
้ ่ 3 ขันค้
้ นหาคาตอบ นักเรียนคิดค้นหาคาตอบจากการวางแผนและ
เน้นการลงมือปฏิบตั ิจริงและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีการแบ่ง
หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีการช่วยเหลือกันและกัน
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม นักเรียนมีความปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กันและกัน
มีการวางแผนการทางานภายในกลุ่มของตนเองอย่างเป็ นระบบ ขัน้ ที่ 4
ขันสะท้
้
อนความคิด ครูกระตุน้ ให้นกั เรียนคิด มีความต้องการทีจ่ ะเรียนรู้
ให้นกั เรียนคิดสรุปสิง่ ทีเ่ ขารูแ้ ล้วเชือ่ มโยงความคิดทางวิทยาศาสตร์สงิ่ ที่
นักเรียนรู้มาเข้าด้วยกันและคิดหาวิธกี ารแก้ปัญหาอย่างยังยื
่ น ทาให้
ผูเ้ รียนได้ทกั ษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงความคิด
ทางวิทยาศาสตร์กบั ประเด็นทางสังคมได้ และสามารถนาความรู้หรือ
สถานการณ์บางเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันไปใช้ได้ในการดารง
ชีพของตัวเอง ขันที
้ ่ 5 ขัน้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ซึ่งในขัน้ นี้นักเรียน
จะต้องออกมานาเสนอผลการค้นคว้าหาคาตอบให้แก่เพื่อนคนอื่นๆ ฟั ง
เพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการเรียนรูจ้ ากเพือ่ นๆ ต่างกลุ่ม
ขันที
้ ่ 6 ขันน
้ าไปปฏิบตั จิ ริง นักเรียนนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
โดยการจัดทาแผ่นพับ ให้ค วามรู้แก่คนในครอบครัวและประชากรใน
ชุมชนของตนเองเพื่อให้ชุมชนมีความสงบสุข ร่มเย็น อย่างยังยื
่ น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นการสนับสนุนข้อค้นพบทีว่ ่า ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทีเ่ รียนโดยการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม หลังเรียน
สูงกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เพราะการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มุง่ เน้นให้นกั เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยกระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวคิด วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสัง คม เน้ น ให้นั ก เรีย นเป็ น
ศูนย์กลาง หรือ เป็ นการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เพราะ

ผูเ้ รียนมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ แต่ครูเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนาหรือ
อ านวยความสะดวกเท่ า นัน้ ซึ่ง ในการเรีย นรู้จ ะเกิด จากการสร้า ง
สถานการณ์ขนั ้ มาหรือประเด็นทางสังคมที่กาลังเกิดขึ้น จริง จึงทาให้
นัก เรีย นมีค วามสามารถในการคิด วิเ คราะห์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอุไร บุญก้านตง [12] ที่ได้ศกึ ษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กบั
สังคม เรือ่ ง น้ า ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและการคิดวิเคราะห์ ของ
์
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดประเด็น วิทยาศาสตร์กบั สังคม มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรีย น และการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tasai
[13] ได้ศกึ ษาการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม เป็ นนักเรียนเกรด 10 อายุ 16 ปี จานวน 101 คน ใน
โรงเรียนสตรีของไต้หวัน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก
จัดการเรีย นรู้แบบเดิม กลุ่ มที่ 2 เป็ น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสัง คม ผลจากการศึก ษาวิจ ัย พบว่ า
นักเรียนกลุ่มทีจ่ ดั การเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์มากกว่า กลุ่ม
ทีส่ อนแบบเดิม จากการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Dept Interviews) ทาให้
เห็นว่านักเรียนกลุ่มทีเ่ รียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ยอมรับทฤษฏีการสารวจทางวิทยาศาสตร์ และรู้ ถงึ ความสาคัญ
ของการปรึก ษาร่ ว มกัน (Social Negotiation) ในชุ ม ชนของ
วิทยาศาสตร์ และผลกระทบของวัฒนธรรมทีม่ ตี ่อวิทยาศาสตร์สามารถ
ใช้กระบวนการและยุทธวิธใี นการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทด่ี กี ว่า และมีเจต
คติท่ีดีก ว่ า ในการสร้า งความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ และสอดคล้อ งกับ
ทัศนีย์ ตรีชาลี [14] ทีไ่ ด้ทาการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรีย น ของนั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรีย นค าเหมือ ดแก้ ว บ าเพ็ ญ วิท ยา สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2553 กลุ่มเป้ าหมายจานวน 20 คน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิ ด วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คม ผลการวิจ ัย พบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยมีจานวนนักเรียน 15
์
คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมด มีคะแนนสูงกว่าร้อย
ละ 70 ของคะแนนเต็มและนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผ่านทีก่ าหนด โดยมีจานวนนักเรียน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทัง้ หมด มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณทิพา ต้นสวรรค์ [15] ทีไ่ ด้ศกึ ษาผล
การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
ประเด็นวิทยาศาสตร์กบั สังคม เรื่อง ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้แนวคิด
ประเด็น วิท ยาศาสตร์ ก ับ สัง คม เรื่อ ง ชีว ิต กับ สิ่ง แวดล้อ ม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและการคิดวิเคราะห์หลัง
์
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ดังนัน้ จากการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ในการนาการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มาใช้ในการเรียน
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การสอนนัน้ เป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่สี ูงขึ้น และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ทีเ่ รียนด้วยการสอนแบบปกติ

[7]
[8]

8) ข้อเสนอแนะ
8.1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
8.11) การจัด การเรีย นการสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสัง คม เป็ นการจัด การเรีย นการสอนที่ ใ ช้ เ วลา
ค่ อ นข้า งมาก ครูผู้ส อนควรปรับ หรือ มีก ารยืด หยุ่ น เวลาตามความ
เหมาะสมและ ต้ อ งเป็ นสถานการณ์ ท่ีต รงกับ ประเด็ น ทางสัง คม
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
8.1.2) การสร้างสถานการณ์ ควรเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
และเวลาทีใ่ ช้ในการสอนจะทาให้เข้าใจในการกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่องจนจบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
จะทาให้ผเู้ รียนเข้าใจเนื้อหาทีเ่ รียนได้ดยี งิ่ ขึน้
8.1.3) ข้อคาถามที่ใช้ถามผู้เรียนเพื่อให้คดิ วิเคราะห์ควรเป็ น
การวิเคราะห์เนื้อหาเรือ่ งราว ต่าง ๆ และจะต้องครอบคลุม คือวิเคราะห์
ด้านความสาคัญ ด้านหลักการหรือโครงสร้าง และด้านความสัมพันธ์ จะ
ทาให้ผเู้ รียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง
8.1.4) การจัด การเรีย นการสอนตามแนวคิด วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคมควรเลือกโดยเนื้อหาทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับปั ญหา
ทางสัง คม และเทคโนโลยี ในการใช้ช ีว ิต ประจาวัน หรือ สิ่งที่ใกล้ต ัว
ผูเ้ รียนจะทาให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจมากยิง่ ขึน้
8.2) ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1) ควรมีการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ
หรือในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
8.2.2) ปั จจุบนั มีแนวคิด SSI (Socio Scientific Issues) ซึ่ง
เป็ นประเด็นทางสังคมที่ยงั มีการถกเถียงกันอยู่ยงั ไม่มขี ้ อสรุป ที่ต่อ
ยอดจาก STS ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจใช้วธิ กี ารสอนตามแนวคิด SSI
มาทาการวิจยั เพิม่ เติม จาก STS
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บทคัดย่อ

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

การวิจยั ครัง้ นี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based
Learning) และ 2) ศึกษาข้อเสนอแนะเพิม่ เติม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 2 ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา Speech and Presentation in English (ENL422) ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 75 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็ นฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประเมินตนเองใน
การทาโครงงานภาษาอังกฤษ สถิตทิ ่ใี ช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

1) บทนา
การจัดการเรียนการสอนปั จจุบนั เน้นความสาคัญที่ผู้เรีย น
และให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการเรียนการ
สอนหลายอย่างที่สนับสนุ นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ได้แก่ การเรียนการ
สอนโดยใช้การสาธิต เกมส์ สถานการณ์จาลอง ศูนย์การเรียนรู้
บทเรียนแบบโปรแกรม การทดลอง การไปทัศนศึกษา การอภิปราย
กลุ่ม การแสดงละครหรือการแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้น นอกจากนี้
ปั จจุบนั พบว่ามีวธิ กี ารสอนทีส่ ามารถตอบสนองต่ อกระบวนการเรียนรูท้ ่ี
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญได้เป็ นอย่างดีเพราะเป็ นวิธกี ารสอนทีผ่ เู้ รียนเป็ น
ผูส้ ร้างความรู้ ผู้คน้ พบความรู้ ผู้เรียนมีอสิ รภาพ ผู้เรียนได้รบั การ
พัฒนาแบบองค์รวมด้วยวิธกี ารศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นขัน้ ตอน มีระบบ
ระเบียบในกระบวนการการทางานทีช่ ดั เจนคือ การสอนแบบโครงงาน
วิธกี ารสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษ เป็ นกิจกรรมที่ม ี
กระบวนการลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ในแต่ละขัน้ ตอน
ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ใช้ทกั ษะด้านต่างๆ สัมพันธ์กบั เนื้อหาทางภาษาโดย
ธรรมชาติ เช่น ความรูท้ างคาศัพท์ ไวยากรณ์และความรูด้ า้ นอื่นๆ มา
ฝึ กฝนในระหว่างขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (process) จนสาเร็จออกมา
เป็ นชิ้นงาน (end product) ซึ่งหมายถึง เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นให้ผเู้ รียน
เรียนรู้จากการกระทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง (learning by doing)
นอกจากนี้ผู้เรีย นยังเป็ น ผู้ปฏิบตั ิกิจกรรมด้ว ยตนเอง เป็ น ผู้ส รุปและ
สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีความจาทีว่ ่าความ
สนใจเป็ นพื้นฐานทีีส่ าคัญของการจา [1] ดังนัน้ การทีค่ นเราจะจดจาสิง่
ต่างๆได้ดหี รือไม่นัน้ เบื้องแรกอยู่ทว่ี ่าผูน้ ัน้ มีความสนใจจริงจังแค่ไหน
ถ้าสนใจจริง ตัง้ ใจและลงมือกระทาปฏิบตั จิ ริงๆ ย่อมจะทาให้จาเนื้อหา
เรื่อ งนัน้ ๆ ได้ง่ายและแม่น ย ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ ค วามส าคัญของการ
เรียนรูแ้ บบโครงงานยังสอดคล้องกับคากล่าวของลัดดา ภู่เกียรติ [2] ว่า

( x ) ค่ า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิธีก ารวิเ คราะห์เ นื้ อหา (Content
Analysis) ผลการวิจยั พบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจเกีย่ วกับรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน โดยภาพรวมทัง้ 2 ด้านอยู่ในระดับ
มาก 2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการประเมินตนเองในการทาโครงงาน
ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 3) นักศึกษามีการฝึ กปฏิบตั จิ ริง
ทัง้ การสนทนาภาษาอังกฤษ การวางแผนการทางาน และการทางานเป็ นทีม
แต่ปัญหาทีพ่ บคือใช้เวลาในการทาโครงงานเกินกว่าแผนทีก่ าหนด
คาสาคัญ: การเรียนแบบใช้โครงงานเป็ นฐาน, การสอนภาษาอังกฤษ
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 secondyear 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 teachinglearning 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.
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การเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานเป็ นการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความรูค้ วามชานาญทีม่ อี ยู่มาประยุกต์ได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ได้ตดั สินใจด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม โดยการเป็ น
ผูส้ ร้างความรู้ แทนทีจ่ ะเป็ นผูร้ บั ความรูแ้ ต่เพียงฝ่ ายเดียว ดังนัน้ จึงอาจ
กล่าวได้ว่ากิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน เป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยส่งเสริม
และพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้านของผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน เป็ นกระบวนการเรียนทีเ่ ริม่
จากให้ ผูเ้ รียนเลือกหรือกาหนดชื่อโครงการทีจ่ ะศึกษาด้วยตนเองตาม
ความสนใจ การจัดทาโครงการ การวางแผนการดาเนินงาน การสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การดาเนินงานของโครงการ
ตามแผนทีว่ างไว้ รวมทัง้ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การ
เขียนรายงานผลโครงการ และนาเสนอผลของโครงการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสิทธิพล อาจอินทร์และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ ์ [3] ทีไ่ ด้
ท าการวิจ ัย เกี่ย วกับ การจัด การเรีย นรู้โ ดยใช้โ ครงการเป็ นฐานใน
รายวิ ช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร ส าหรับ นั ก ศึก ษาระดับ ป ริญ ญาตรี
หลักสูตร 5 ปี ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงการเป็ นฐานใน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การ
วางแผนและจัดทา โครงการศึกษาด้าน หลักสูตร การไปศึกษาดูงานที่
สถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อ มูล การศึกษาดูงาน และการเขีย น
รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทัง้ การนา เสนอผลการศึกษา ดู
งาน การจัดกระบวนการเรีย นรู้ดงั กล่ าว ส่ งผลให้นักศึกษามีค วามรู้
ความเข้าใจใน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ได้ทราบ
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทา หลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทัง้ แนว
ทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รวมทัง้ ทราบแนวทางใน การนา หลักสูตร
ไปใช้ และการประเมิน หลักสูต ร 2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรีย นของ
นักศึกษา ทีเ่ รียนโดยใช้โครงการเป็ นฐานมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 24.72 คิด
เป็ นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ท่กี า หนดไว้รอ้ ยละ 80 และมี
จานวนนักศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ จา นวน 41 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 77.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้รอ้ ยละ 75 และ 3) นักศึกษา มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็ นฐาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก
ซึง่ สานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
ได้กาหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาต่างๆ โดย
เน้นให้มกี ารจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งความรู้ ทีห่ ลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ มีการบูรณาการ
ทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ คือทักษะการฟั ง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมไว้ดว้ ยกัน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทา
ได้ คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ได้ทากิจกรรมการเรียนรูแ้ ละสร้าง
องค์ความรู้ดว้ ยตนเอง และได้ทากิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน
ดังนัน้ การที่อาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่จี ะ
นาไปสู่ความสาเร็จตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ
จึง จ าเป็ นต้ อ งปรับ วิธี ก ารและเทคนิ ค การสอนให้ เ หมาะสมและ
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วจิ ยั ตระหนักในความสาคัญของการจัดการ

เรียนรูโ้ ดยใช้โครงการเป็ นฐาน ซึง่ เป็ นการเรียนรูท้ เ่ี ปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้ท ากิจ กรรมการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง เรีย นรู้จ ากแหล่ ง เรีย นรู้ท่ี
หลากหลาย เพือ่ ให้สามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูว้ จิ ยั จึง สนใจ
ทีจ่ ะศึกษากระบวนการและความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงการเป็ นฐาน (Project Based Learning) ในรายวิชา ENL-422
Speech and Presentation in English ซึ่งเป็ นรายวิชาเลือกภาษา
สานักวิชาพืน้ ฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ เพื่อเป็ นการ
พัฒนาผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ และนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไป ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning)
2. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาค้น คว้าในครัง้ นี้เป็ น การศึกษาความพึงพอใจใน
การเรียนการสอนแบบใช้โ ครงงานเป็ น ฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ ของนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 2 ในปี การศึกษา 2559 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง คือ
นั ก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 2 ที่ล งทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช า Speech
and
Presentation in English (ENL-422) ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 จานวน 75 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม
จานวน 2 ชุด แบ่งออกเป็ น
1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานเป็ นแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนและสือ่ การสอนของอาจารย์
ผูส้ อนโครงงาน
1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประเมินตนเอง เป็ น
แบบสอบถามเพือ่ ประเมินคุณภาพของผูเ้ รียนระหว่างการทาโครงงาน
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ท า โ ค ร ง ง า น
ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อขัน้ ตอนการทาโครงงาน
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกาตรประเมินตนเอง
นัน้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นการแสดงความเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating
scale) โดยแบ่งเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
คะแนน 5
ความพึงพอใจมากทีส่ ุด
คะแนน 4
ความพึงพอใจมาก
คะแนน 3
ความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2
ความพึงพอใจน้อย
คะแนน 1
ความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 2 เป็ นการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปิ ด
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลจากแบบสอบถามนัน้ คัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่มคี วามสมบูรณ์ จัดหมวดหมู่ ลงรหัสและวิเคราะห์หา
ค่ า สถิติด้ว ยเครื่อ งคอมพิว เตอร์โ ดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูป เพื่อ หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
กาหนดเกณฑ์ดงั นี้ [4]
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.51-5.00
มีค วามพึง พอใจในระดับ มากที่สุ ด
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 3.51-4.50
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.51-3.50
มีค วามพึง พอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.51-2.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.00-1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
โดยข้อมูลเชิงคุณภาพมีลกั ษณะเป็ นคาบรรยาย ดังนัน้ การ
วิเ คราะห์ข ้อ มูล ของการวิจ ัย ครัง้ นี้ จึง เป็ น การวิเ คราะห์ โ ดยใช้ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

4.

ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน

15.

ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความ
พึงพอใจเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน โดย
ภาพรวมทัง้ 2 ด้าน

จากตาราง 2 พบว่ า นั ก ศึก ษามีค วามพึง พอใจต่ อ การ
ประเมินตนเองในการทาโครงงานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่มคี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก โดยรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
ข้อ 1 การเลือกเรื่องในการทาโครงงาน โดยมีค่าเฉลีย่ 4.51 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ส่วนรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ระดับมากต่าสุด ได้แก่ ข้อ 4 มี
ความรูใ้ นประเด็นทีเ่ ลือกปั ญหามีค่าเฉลีย่ 3.91

ด้าน

รายการ

1.
2.

กระบวนการเรียนการสอน
สื่อการสอน
รวม

n = 75
S.D.
x
4.02 0.72
4.07 0.79
4.05 0.75

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ระดับ
มาก
มาก
มาก

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน อยู่ในระดับมาก ( x
= 4.05, S.D. = 0.70) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า มีค่าเฉลีย่ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านสูงสุด ได้แก่ สื่อการสอน ( x = 4.05, S.D. =
0.75) และ กระบวนการเรียนการสอน ( x = 4.02, S.D. = 0.72)
ตามลาดับ
ตารางที่ 2: แสดงค่ าเฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการประเมิน
ตนเองในการทาโครงงานภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน

1.
2.

การเลือกเรื่องในการทาโครงงาน
การกาหนดจุดประสงค์ของการ
ทาโครงงาน
การกาหนดขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน/
การวางแผน

3.

n = 75
S.D.
x
4.51
0.79
4.47
0.81
4.22

0.77

3.91

0.89

มาก

4.05
4.11

0.68
0.71

มาก
มาก

4.27
4.02

0.88
0.91

มาก
มาก

4.19
4.33
4.15
4.08

0.88
0.55
0.70
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

4.02

0.78

มาก

4.33

0.75

มาก

4.48

0.68

มาก

4.20

0.76

มาก

ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
1. นักศึกษาพบว่าตัว เองได้ฝึ กปฏิบตั ิ ตัว เองหลายด้าน
ได้แก่ การอ่านและเขียนจากการศึกษาค้นคว้า การพูดจากการนาเสนอ
อภิปราย และการติดต่อประสานงาน การทางานเป็ นทีม การปรับตัว
ทางานร่วมกับเพือ่ นในชัน้
2. นักศึกษาพบจุดอ่อน ปั ญหาและอุปสรรค เรื่องเวลา
เนื่องจากต้องเรียนรูก้ ารทากิจกรรมแบบโครงงานควบคู่ไปกับกับการ
เรีย นการสอนเนื้อ หาตามรายวิช าด้ว ย จึง ทาให้นัก ศึก ษาเกิดความ
กดดันในการทาโครงงาน เพราะการทาโครงงานต้องใช้เวลามากและ
เป็ นการทากิจกรรมนอกชัน้ เรียน ถ้าขาดการวางแผนด้านเวลาทีด่ แี ละมี
ระบบ โครงงานอาจเสร็จไม่ทนั ตามกาหนด

จากตาราง 1 พบว่า นัก ศึกษามีค วามพึงพอใจเกี่ย วกับ

ข้อ

มีความรูใ้ นประเด็นทีเ่ ลือก
ปั ญหา
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา
มีความสามารถในการสื่อสาร
มีความสามารถในการตอบข้อ
ซักถาม
มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
มีความเชื่อมันในตนเอง
่
ทางานเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
ผลงานเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
มีการปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมให้ดี
ยิง่ ขึน้
มีเหตุผลและยอมรับข้อเสนอ
หรือความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
มีความพึงพอใจในตัวโครงการที่
ทา
รวม

สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
จากสรุปผลการวิจยั มีประเด็นสาคัญทีน่ ามาอภิปราย
ผลการวิจยั ดังนี้
1. จากผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning)
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ใช้โ ครงงานเป็ น ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ลลิดา ภู่ทอง [5] ทีร่ วบรวมแนวทางในการสอนภาษาทีจ่ ะ

ระดับ
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
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ช่ว ยให้ก ารสอนเป็ น ไปอย่ า งประสิท ธิภ าพ ประกอบด้ว ย การสอน
เนื้ อ หาที่เหมาะสมกับผู้เรีย นใช้ภ าษาที่ใช้ในชีว ิต ประจาวัน การจัด
บริบทให้ผเู้ รียนเข้าใจง่าย การจัดกิจกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน การ
ใช้กจิ กรรมทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ลงปฏิบตั ิ การกระตุน้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ได้ทางานร่วมกัน การสอนด้วยการบูรณาการหลายทักษะ การอธิบาย
หลักไวยากรณ์ท่เี กีย่ วข้องกับเนื้อหา การหลีกเลีย่ งการแก้ไขคาผิดทุ ก
ครัง้ และการสอดแทรกความรูด้ า้ นวัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับภาษาทีผ่ เู้ รียนที่
สมจริง นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1.1 ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจเกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานอยู่
ในระดับมาก ซึ่งตรงกับทีล่ ดั ดา ภู่เกียรติ [6] กล่าวว่า โครงงานเป็ น
วิธกี ารเรียนรู้ท่เี กิดจากความสนใจของผู้เรียน เน้นความสาคัญของ
กิจกรรมทีผ่ ู้เรียนลงมือปฏิบตั ิศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คาแนะนา ปรึกษา การดูแลของ
ผูส้ อนหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ จนได้ขอ้ สรุปหรือผลการศึกษา ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงานตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความเชื่อและหลักการ
ปฏิรูปกระบวนการเรีย นรู้ค ือ ต้อ งเชื่อ มันในศั
่
กยภาพการเรีย นรู้ข อง
ผูเ้ รียนภายใต้หลักของการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1.2 ด้า นสื่อ การสอน พบว่ า นัก ศึก ษามีค วามพึง พอใจ
เกีย่ วกับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐานอยู่ในระดับ
มาก อาจเป็ นเพราะว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และทาให้ผู้เรีย นเกิดจากการเรีย นรู้ท่แี ท้จริงนัน้ ผู้เรีย นควรจะต้อ งมี
ความรูเ้ กีย่ วกับภาษา มีโอกาสทดลองฝึ กการใช้ภาษาทีเ่ รียนมาเพื่อจะ
ได้นาภาษาทีเ่ รียนรูม้ าแล้วใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ
ซึ่งโครงงานเป็ น กิจกรรมเชื่อ มต่ อ ระหว่างภาษาที่เรีย นมากับการน า
ภาษาไปใช้ใ นสถานการณ์ จ ริง เป็ น การฝึ ก ฝนให้ผู้เ รีย นมีค วาม
รับผิดชอบในการเรียนรูภ้ าษาด้วยตัวเอง
2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการประเมินตนเองใน
การทาโครงงานภาษาอังกฤษ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ประเมินตนเองในการทาโครงงานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งรายข้อที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ การเลือกเรื่องในการทา
โครงงาน โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาทิพย์
สุดหนองบัว [7] ทีก่ ล่าวว่าโครงงานทาให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์
กับโลกการเรียนภาษาได้จริง ทัง้ ในด้านเนื้อหา และการใช้ภาษาเป็ นสื่อ
ในการทากิจกรรมตามโครงงาน ผูเ้ รียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจด้วย
ตนเอง รู้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่นื เป็ นการสร้างแรงจูงใจและ
ความสนใจให้กบั ผูเ้ รียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้โครงานภาษาอังกฤษ
ยังช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน มีวธิ กี ารทางานอย่าง
เป็ นระบบ ทางานตามแผนทีว่ างไว้ มีความคิดริเรีม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั การ
ทางานเป็ นกลุ่ม และมีความเชื่อมันกล้
่ าแสดงออก ดังนัน้ กิจกรรมการ
เรีย นการสอนแบบเน้ น โครงงานนับ ว่ า เป็ น วิธีท่ีดีว ิธีห นึ่ ง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน (Project Based Learning) จึงเป็ นแนวทางเลือกหนึ่งที่จาเป็ น
อย่างยิง่ ทีผ่ สู้ อนทุกระดับการศึกษาทัง้ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ควรนาไปใช้เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถของผูเ้ รียนโดยการค้นหาความรูด้ ้วยตนเองด้วยการทา

โครงการ อย่ า งไรก็ต ามสิ่ง ส าคัญ ที่ผู้ส อนทุ กคนจะต้อ งมีค ือ ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมโครงการ
ในการพัฒนาผูเ้ รียน เพราะกิจกรรมโครงการถือว่าเป็ นกิจกรรมทีส่ นอง
ต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญได้เป็ นอย่างดี และยัง
เป็ นกิจกรรมทีค่ รูทุกคนสามารถประยุกต์ ใช้ได้กบั การเรียนการสอนใน
ทุกรายวิช าเพื่อ ให้ผู้เรีย นมีค วามสามารถที่จะน าความรู้เหล่ านัน้ มา
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริงได้เป็ นอย่างดีและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองอย่ างต่ อเนื่องและยังยื
่ น ที่เรียกว่า การศึกษาตลอดชีว ิต (LifeLong Education) [8]
3. จากผลการศึกษาข้อเสนอแนะเพิม่ เติม พบว่า
3.1 ข้อ ดีข องรู ป แบบการเรีย นการสอนแบบโครงงานที่
นักศึกษาพบคือ มีการฝึ กปฏิบตั ิจริงทัง้ การสนทนาภาษาอังกฤษ การ
วางแผน และการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื เนื่องจากโครงงานภาษาอังกฤษ
ตอบสนองความสามารถของผู้เรียนทุกระดับให้ทากิจกรรมร่วมกันได้
โดยที่ทุ ก คนเป็ น สมาชิก ในกลุ่ ม ต่ า งมีภ าระหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ
แตกต่างกันไปตามความสนใจและความต้องการ อาจมีบา้ งทีผ่ เู้ รียนซึ่ง
เป็ นสมาชิก ของกลุ่ ม บางคนด้ อ ยในเรื่อ งของการใช้ ภ าษา แต่ ม ี
ความสามารถในการเขีย นภาษาอังกฤษหรือ มีค วามรู้ค วามเข้าใจใน
เนื้อหาสาระ โดยต่างคนมีการพึง่ พาอาศัยกัน
3.2 นักศึกษาพบปั ญหาและอุ ปสรรคของหลักรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็ นฐาน ได้แก่ เวลาในการทาโครงงาน
และการวางแผนการทางานเป็ นทีม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทา
โครงงานถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดของ
ตนเอง สามารถลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรมได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้อย่ างเป็ น กระบวนการ และเห็น คุณค่าในตนเอง ดังนัน้
โครงงานภาษาอังกฤษเป็ นบูรณาการทักษะทางภาษา มีการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่อ าจเกิดขึ้น และสามารถน ากระบวนการเรีย นรู้ไ ปใช้ในการ
แสวงหาความรูอ้ ่นื ๆ ต่อไป
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