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(20) อาจารย์ดุษฎ ี จันทรจิโรจน์กุล 
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(9) ผศ. ดร. นันทชัย กานตานันทะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
(10)  ผศ. ดร. ชนะ   รักษ์ศิร ิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
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     พระนครเหนือ 
(17)  รศ. ดร. สุรศักดิ์  สุรนันทชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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(20)  ดร. สมศักดิ์   ศิวด ารงพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี  
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ลาดกระบัง  
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(27)  ผศ. ดร. วีรวุฒิ  ชัยวัฒน ์  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรุี  
(28)  ผศ. ดร. ดัชกรณ์   ตันเจริญ   สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์
(29)  ดร. นาวิน    วิริยะเอีย่มพิกุล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
(30)  นาวาโท ดร. บพิธ ทศเทพพิทักษ ์ โรงหล่อกรมอู่ทหารเรือ 
(31)  ดร. เจนจบ    วีระพานิชเจริญกิจ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการ TNIAC 2019 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อันตรเสน 
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 
 

 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้เริ่มจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมไปถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ในรูปแบบของสห
วิทยาการ เพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ 
และนักวิจัย ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 และครั้งที่ 4 ใน
ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่อ TNIAC (Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference)   

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2019 ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทลัในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและวัฒนธรรม” (The 5th TNI Academic 
Conference 2019: Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, 
and Culture) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจน นักวิจัย จากสถาบันต่างๆ ได้น าเสนอผลงานวิจัย ที่
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไปในอนาคต 

ในการประชุมครั้งนี้ มีบทความส่งเข้าร่วมการพิจารณา จ านวน 190 บทความ และบทความที่
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตัดสินให้น าเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จ านวน 
132 บทความ จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณ  มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม บริษัทในเครือของ 
ปตท. บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท พนัส 
แอสเซมบลีย์ จ ากัด ที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งนี้ 

ขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมิน
บทความ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดการประชุม
วิชาการครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีทุกประการ 
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Keynote Speakers 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง 

นายกสมาคม   
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
 
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 
“ปัญญาประดิษฐ์: สภาวการณ์ปัจจบุันและศักยภาพที่
เป็นไปได้ในอนาคต” 

 

 

 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล แสนอุ้ม 

  ผู้อ านวยการศูนย์เช่ียวชาญการบูรณาการระบบอจัฉริยะ 
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 
      ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 

“Futuristic Perspectives in Digital System 
Integration and Logistics lnnovation” 
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ก าหนดการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ TNIAC 2019 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

เวลา ก าหนดการ สถานที่ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  อาคาร E ชั้น 6 

09.00-09.10 น. 
รศ. ดร. ชุมพล อันตรเสน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์/

ประธานจัดการประชุม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
E601 A 

09.10-9.30 น. 

รศ. ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท ์อธิการบดี สถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น/ประธานการประชุมวิชาการ  

กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019 

E601 A 

09.30-10.30 น. 
Keynote Speaker 1: ศ. ดร. ธนารักษ ์ธีระมั่นคง  

(นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย) 
E601 A 

10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง E601 B 

11.00-12.00 น. 
Keynote Speaker 2: ผศ. ดร. วิมล แสนอุ้ม 

(ผู้อ านวยการศูนย์เช่ียวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ)  
E601 A 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน E601 B 

13.00-14.45 น. น าเสนอผลงานวิจัย Session A อาคาร D 

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง อาคาร D 

15.00-16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัย Session B อาคาร D 

17.00-18.00 น. พิธีมอบประกาศนยีบัตร/งานเล้ียง/ปิดการประชุม E601 A 
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ตารางการน าเสนอ 

  
Topic 1: Engineering and Technology (Automotive, Mechanical, Production/Manufacturing, 

Infrastructure System, Chemical, Material, Industrial, Logistics, Electrical, 
Electronic, Energy, Computer, Digital and IoT and Medical Engineering) 

 
Session A1 Industrial Engineering 
Chair: Asst. Prof. Dr. Wisut Supithak 

ห้อง D 501 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

5 
การพัฒนาโปรแกรมในการจัดล าดับเครือ่งเล่นในสวนสนกุ
โดยขั้นตอนวธิีเชิงพนัธกุรรมและขัน้ตอนวิธเีชิงวิวัฒนาการ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

ปวิธ ไกรสรนเุคราะห์ 
รมิดายุ อยู่สุข 

แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์ 
นราภรณ์ เภาประเสริฐ 

26 

48 
Fracture Pattern on Latewood in Japanese Cedar 
under Tensile Stress (National Institute of 
Technology, Miyakonojo College, Japan) 

Yuki Shuma  
Akihiro Takahashi 

Toshinobu Toyohiro 
Naoyuki Yamamoto 

27 

143 
Glauco Dtex Eye Glasses: Early Diagnostic Device 
for Glaucoma Detection (Sirindhorn International 
Institute of Technology) 

Paween Wongkornchaovalit 
Thunyaseth Sethaput 

28 

144 
การพยากรณ์ความต้องการชิ้นสว่นเครือ่งปรับอากาศ
ส าหรับการผลติแบบ Mass Customization ด้วย
โครงข่ายประสารท (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

อรรถพันธ์ จนัทรกานต์สกุล 
ด ารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

29 

149 
การเลือกกจิกรรมในสายงานวิกฤตเพือ่เรง่โครงการ ด้วย
ขั้นตอนวธิีการเลอืกสิ่งของใสก่ระเป๋าเป้  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ธีรพล ศิลาวรรณ ์ 30 

179 
การจดัตารางด าเนนิกิจกรรมโครงการกอ่สรา้งโดย
พิจารณานโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลัง 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

พงศกร  ชลวิสัยขจร 
วิสุทธิ์ สุพิทกัษ์ 

31 
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Session A2 Electrical Engineering 
Chair: Dr. Phaisarn Sudwilai 

ห้อง D 502 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

6 
A Peltier-Based Dry Block Heater for DNA 
Isothermal Amplification (Mahidol University) 

Kakanand Srungboonmee 
Bhunika Ngamwongsatit 

32 

42 

A 106-mA Trapezoid-shaped Bi-phasic Constant-
Current Electrical Muscle Stimulator by Dual-
Output Time-Interleaving Current DAC  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Atit Tamtrakarn 33 

58 
The Fractional Fourier Transform and their 
Propagation in Graded-index Fibre  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Siriaksorn Jakborvornphan 34 

141 
A Numerical Analysis of Wireless Battery Charging 
System for Electric Vehicle  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Peerathut Techachoonhakit 
Phaisarn Sudwilai 

35 

147 
Speed Control BLDC Motor using Combination of 
Boost Converter and Voltage Source Inverter 
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Natthawat Thapayapattanakul 
Phaisarn Sudwilai 

36 

189 
A Robust Discrete-Time Chaotic Oscillator and Its 
Application on OTP Generation  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Chatchai Wannaboon 
Patinya Ketthong 
Wimol San-Um 

37 

 

Session A3 Mechanical, Production and Manufacturing 
Engineering Chair: Asst. Prof. Dr. Pornchai Nivesrangsan 

ห้อง D 503 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

44 
ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของกรดแอซิตกิกับเอทานอล 
โดยใช้อะลูมเินียมออกไซด์ที่ถกูกระตุน้ด้วยกรดเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา (Chulalongkorn University) 

วีรวัฒน์ ปรีดาฤทธิ ์
เจิดศักดิ์ ไชยคุนา 

38 

76 
การเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดท างาน (Cutting Time) เครือ่ง
ตัดอัตโนมัติ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ชลิตา ศรีสนิธรา 
วิฐิณฐั ภัคพรหมินทร ์
ประสิทธิ ์พงศ์ด ารง 

39 

83 
การตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นย าของหุ่นยนต์
เคลื่อนทีอ่ิสระ 6 แกนตามมาตรฐาน ISO 928 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

นริสา ทองนุ่ม 
ชนะ รักษ์ศริ ิ 

นราภรณ ์เภาประเสริฐ 
40 
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ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

165 
การประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ด้วยวิธีพิจารณา
การตัดเฉอืนเสมอืนจริงบนเครือ่งกัดซีเอน็ซี 5 แกนขนาด
เล็ก (Thai-Nichi Institute of Technology) 

วีระชาต ิเวชกามา 
วิโรช ทัศนะ 

41 

178 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโมโนซุครุิในอุตสาหกรรม  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

มฤณีย์  แสงสว่าง 
ด ารงเกียรติ รัตนอมรพิณ 

42 

 

Session A4 Industrial Engineering 
Chair: Asst. Prof. Dr. Nantachai Kantanantha 

ห้อง D 504 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

26 
การวเิคราะห์ปัจจัยทีท่ าให้เกดิของเสียภายในโรงงานอดั
ขึ้นรูปพลาสตกิประเภทหูจับหม้อกรณีศึกษา : หูหม้อ
ขนาดใหญ ่(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

ก าพร  ไวยฤทธิ ์
ปุณณมี  สัจจกมล 
สุวิชภรณ์  วิชกูล 

43 

33 
การศกึษาความเป็นไปได้เพื่อเพิม่ก าลงัการผลิต 
กรณีศกึษา: โรงงานผลิตขึน้รูปพลาสตกิชนดิผงเบคกาไลค์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

วราภรณ์ งามชธูรรม 
ปุณณมี  สัจจกมล 

นันทชัย กานตานนัทะ 
44 

94 
การศกึษาความเป็นไปได้ของธรุกจิไม้ประดบัส าหรับผู้
อาศัยในคอนโดมเินียม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

ภัทชราพร หงษ์ทอง 
ปุณณมี  สัจจกมล 

นันทชัย กานตานนัทะ 
45 

181 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศโดยใช้ 
VSM (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กังวาล ศรีโนนโคตร 
ด ารงเกียรติ รัตนอมรพิน 

46 

183 

การวเิคราะห์ปัจจัยที่มอีทิธิพลตอ่ผลก าไรและมูลค่าสินค้า
หมดอายุกอ่นขายสินค้าเมือ่ใช้นโยบายการเติมเต็มสนิค้า
ร่วมกันตามรอบเวลาส าหรับสินค้าที่มกี าหนดวันหมดอายุ
และพฤตกิรรมของผู้บรโิภคเป็นแบบเข้าหลงัออกกอ่น 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**) 

ดุษฎี จันทรจิโรจนก์ุล* 
วิสุทธิ์ สุพิทกัษ์** 

47 
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Session B1 Industrial Engineering 
Chair: Asst. Prof. Anchalee Supithak 

ห้อง D 501 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

19 

Analysis of Multiple Key Success Factors in 
Construction Project Management in the 
Petrochemical Industry of Thailand  
(Kasetsart University) 

Tanit Traiyansuwan 
Patcharaporn Yanpirat 

Sansanee Supapa 
48 

22 
การปรับปรุงประสทิธิภาพสายการผลิตในอตุสาหกรรม
เสื้อผ้าส าเร็จรูป (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) 

กวิน อทุยานะกะ 
รมิดายุ อยู่สุข 

49 

32 
การประยุกต์ใช้วธิีการเชิงพนัธกุรรมส าหรับการแก้ปัญหา
การใช้สินค้าคงคลังรว่มกันส าหรับหลายผู้คา้ปลีก
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

อธิรจุน ์คงเนตร 
รมิดายุ อยู่สุข 

สุวิชภรณ ์วิชกูล 
50 

163 
โปรแกรมช่วยการท าวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นตอนวธิี
ด้านการจัดตารางงาน (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร)์ 

อนิศ สุดเสรฐิสิน 
พรเทพ อนุสสรนิติสาร 

วรวุฒ ิหวังวัชรกุล 
51 

180 

Simulation on Inventory Management of Cross 
Filling Policy for Multiple Warehouses and 
Multiple Retailers Distribution System  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Anchalee Supithak 52 

 

Session B2 Computer Engineering 
Chair: Assoc. Prof. Dr. Warakorn Srichavengsup 

ห้อง D 502 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

20 
การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนในการ
ติดตามรถยนต์ถกูโจรกรรม  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ชมพูนทุ ไชยประสิทธิ ์
กันติชา กิตติพีรชล 

วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 
53 

66 
การปรับปรุงประสทิธิภาพของอลักอรทิึมตน้ไม้ โดยใช้
โพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสัญญาณที่ว่าง  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 54 

77 
The Proposed Model of Elderly EGCs 
Monitoring System using LINE Application  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Krit Dejsongjaras 
Goragod Pongthanisorn 

Titichaya Thanamitsomboon 
55 
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ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

89 
การรู้จ าภาพดว้ยขั้นตอนวธิี Deep Belief Network บน 
Raspberry Pi (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

อัดนา เซนโต๊ะ 56 

146 
การหาจ านวนครั้งในการเข้าถึงทีเ่หมาะสมของโพรโท
คอล IEEE 802.11 DCF ที่ใช้ขนาดเฟรมคงที่  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

วรากร ศรีเชวงทรัพย์ 
กันติชา กิตติพีรชล 

57 

 

Session B3 Mechanical Engineering 
Chair: Asst. Prof. Dr. Wipawadee Wongsuwan 

ห้อง D 503 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

139 
Analysis of the Spin State of Adsorbed Oxygen  
on Small Platinum Cluster  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Sawanya Suwannawong 58 

142 

การประเมนิสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพของ
ห้องสมุด กรณีศึกษา : คณะนติิศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**) 

พรชัย ถิรชวีิน* 
วิภาวดี วงษ์สวุรรณ์* 

พิพัฒน์ ชัยวิวฒัน์วรกลุ** 
59 

151 

ศักยภาพอนรุักษ์พลังงานของร้านสะดวกซ้ือ : 
กรณีศกึษาในประเทศไทย   
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**) 

รัชดาพร ศาลากิจ* 
วิภาวดี วงษ์สวุรรณ์* 

อภิญญา พัวพัฒนกุล** 
อธิคม บางวิวัฒน์** 

พิพัฒน ์ชัยวิวัฒน์วรกลุ** 

60 

152 
การตรวจวัดการท าสัญลกัษณ์บนท่อดว้ยภาพโดยใช้เว็บ
แคม (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

พรชัย นิเวศนร์ังสรรค ์ 61 

153 
การทดสอบวงจรการท าความเย็นของตูจ้ าหน่าย
เครื่องดื่มอตัโนมัติ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(บริษัท ซันรอ้ยแปด จ ากัด**) 

ฤชุดา กัลกะ* 
วิภาวดี วงษ์สวุรรณ์* 
วิภพ เจนจริายุทธ** 

62 

190 
การวเิคราะห์ไฟไนต์เอลเิมนต์ของสปริงขดทรงกรวยที่มี
หน้าตัดแตกต่างกัน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ณัฐนรี อภินนัทนพงศ์ 
สมบัติ ท านา 

เอกอุ ธรรมกรบัญญัต ิ
63 
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Topic 2: Information and Communication Technology, Multimedia Technology, 2D/3D 

Animation, Data Science/Analytics and Graphic Design 
 

Session A5 :  
Chair: Assoc. Prof. Dr. Annop Monsakul 

ห้อง D 505 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

11 
การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารชัว่โมงปฏิบัติงาน 
ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สาเรศ วนัโสภา 
พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 

64 

62 
การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์์มาใช  ้จัดเก็บข้อมูล เพื่อลด
ระยะเวลาคน้หาเอกสารในการเรียกเก็บค่าบริการ 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

จิรัชญา ลี้ภยัวงศ์ 

ปณภา ดวงดาว 
65 

95 
การจดัท าคูม่ือการขอเสนอซ้ือสินค้าและบรกิาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพของการใช้งานระบบERP กรณีศึกษา : 
บริษัท ABC จ ากัด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ภูวดล ไวยเนตร 
ฐิติวัฒน์ ชาน ุ

สุชีรา นวลทอง 
66 

98 
Empirical Dominance of Features for Predictive 
Analytics of Particulate Matter Pollution in 
Thailand  (Thai-Nichi Institute of Technology) 

Ferdin Joe  
John Joseph 

67 

131 

การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะความเสีย่งด้าน
โภชนาการในผู้ป่วย ของบุคลากรทางการแพทย์และนัก
สถิติ กรณีศกึษา หอผู้ป่วยวกิฤตโิรคระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory Care Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ 

อาระฟาน เหมเหาะ 
ปิติพงศ์ ผุดผ่อง 

พญ. ธราพัชร ์อุปถัมภ ์
กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 

ชิดชนก โชคสุชาต ิ

68 

 

Session B4:  
Chair: Dr. Pramuk Boonsieng 

ห้อง D 504 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

133 
การพัฒนาแชทบอทที่ชาญฉลาด เพือ่ให้ค าแนะน า
สถานที่ทอ่งเที่ยว (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน*์*) 

นิติรุจน์ อติไชยทักษ์* 

เมธาพร เจง็ธรรม* 

ลักษณารีย์ อุดมปัญญาวรกุล* 
อรรถวิชญ์ เกียวประเสรฐิ* 

ธนทตั จนัทร์เกตุ* 

ณัฐกติติ์ จิตรเอื้อตระกูล* 

ธงชัย แกว้กริิยา** 

69 
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ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

154 

กรอบแนวคิดการพัฒนาเรซูเมท่ี่สมบูรณ์แบบด้วยข้อมูล
การศกึษาและตัวชี้วัดไมเออร์ส-บริกส์  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)  
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน*์*) 

สห ธิติถามวัต* 
ธงชัย แกว้กริิยา** 

70 

155 

การเิคราะห์รูปแบบความคิดเห็นของขอ้มูลโรงแรม โดย
ใช้เทคนิคการตัดค าแบบผสมผสาน  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)  
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน*์*) 

สันติ สุขเกษม* 
ประจักษ์ เฉดิโฉม* 

ณัฐกติติ์ จิตรเอื้อตระกูล* 
ธงชัย แกว้กริิยา** 

71 

156 
กรอบแนวคิดส าหรับค้นหาอัลกอริทึมบนเกมกลยุทธ์นกั
บุกเบิกแห่งคาทาน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน*์*) 

ภาสพล ประเทืองสิทธิ์* 
ธงชัย แกว้กริิยา** 

72 

158 
Scream Sound Detection in Noisy Environment 
using Zero Phase Technique  
(Panyapiwat Institute of Management) 

Weerawut Thanhikam 73 

 

Session B5:  
Chair: Asst. Prof. Dr. Thitiporn Lertrusdachakul 

ห้อง D 505 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

14 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชนัส าหรับแนะน าคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ปราณิสา อิศรเสนา 
เกียรติภมูิ เจริญพจนว์จนะ 

74 

38 
วิธีการใหม่ในการป้องกนัการโจมตีที่ใชเ้อสคิวแอล
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด) 

ชาตร ีทองวรรณ 75 

47 

การศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใน 
P2P lending แบ่งตามกลุ่มความเสี่ยง ดว้ยเทคนิคการ
ท าเหมอืงขอ้มูล ภายใต้ภาวะการเข้าถึงขอ้มลูอย่างจ ากัด
ของนกัลงทุน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สุพิตา วิพัฒน์กิจไพศาล 
ประจักษ์ เฉิดโฉม 

76 

129 Home Insurance Policy Status Predictor Using 
Logistic Regression Classification 
(Thai-Nichi Institute of Technology*) 
(Panyapiwat Institute of Management**) 

Vivat Thongchotchat* 
Thapanee Samagkee* 
Supita Wipatkitpaisal* 
Nattagit Jiteurtragool* 

Thongchai Kaewkiriya** 

77 
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ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

182 
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนกัศึกษาฝกึงานส าหรับ
สถานประกอบการ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

บัณฑิต จ าปาราช 
ธันยพร กณกินนัต ์

กานดา ทวิัฑฒานนท ์
78 

 
Topic 3: Educational Technology, Linguistics and Culture 
 

Session A6 :  
Chair: Asst. Prof. Supatsorn Jindathai 

ห้อง D601 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

1 
THE FACTORS AFFECTING ACADEMIC MOBILITY   
(Stamford International University) 

Anastasia A. Maga 
Peter E. Nicolau 

79 

15 
Needs Analysis of Strategies for Essay Writing 
Skills of TNI Students  
(Thai-Nichi Institute of Technology) 

Keerati Thongsonkleeb 
Wipanee Pengnate 

80 

25 
การเรียนรู้ค าศัพทข์องผูเ้รียนชัน้ต้นที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาต่างประเทศ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ฮิโตะมิ ยะมะกจุ ิ
พรรัตน์ เย็นใจ 

81 

28 
การวเิคราะห์ปัจจัยที่มอีทิธิพลตอ่คะแนนสอบของ
นักศกึษาที่มผีลคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนน
ขึ้นไป (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สุภัสสร จนิดาไทย 82 

 

Session B6: 
Chair: Asst. Prof. Amarawadee Tappoon 

ห้อง D 601 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

18 
กลวิธกีารอ่านที่มีประสทิธิภาพในการท าขอ้สอบ TOEIC  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กรทิพย์ รัตนภุมมะ 83 

164 
 Anxiety in an English Training Course for Thai 
Supporting Staff at an Academic Institution  
(Thai-Nichi Institute of Technology)   

Amarawadee Tappoon 84 

174 An Error Analysis of English Writing on Facebook 
of Business and Technical Students: A Case of 
TNI Students in Academic Writing Course  
(Thai-Nichi Institute of Technology)   

Bundit Anuyahong 
Kornthip Ratanapumma 

85 

 
 

16



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 
  

 
ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

187 
A Study of Behavior in Smartphones Usage for 
Education of University Students  
(Thai-Nichi Institute of Technology)   

Bundit Anuyahong 
Natthapol Pourprasert 

86 

188 
Needs of Using Infographics in TOEIC Reading 
Test of Undergraduate Students 
 (Thai-Nichi Institute of Technology)   

Wipanee Pengnate 
Keerati Thongsonkleeb 

87 

 
Topic 4: Business Administration, Business Information Technology, Business Intelligence, 

and e-Business 
 

Session A7: 
Chair: Asst. Prof. Dr. Rachata Rungtrakulchai 

ห้อง D 602 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

13 
การวดัผลิตภาพและประสทิธิภาพของธุรกิจบริการ 
ด้วยการวเิคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 88 

123 
PRICE PROMOTIONS AND BRAND EQUITY: THE 
ROLE OF PRODUCT INVOLVEMENT  
(Thai-Nichi Institute of Technology)   

Rachata Rungtrakulchai 89 

134 

Factors positively impacting customers’ 
repatronage intentions of 7-Eleven convenient 
stores in Thungkru District of Bangkok 
(BANGKOK UNIVERSITY)  

Tunchanit Kirdsilpa 
Penjira  Kanthawongs 

90 

135 

Factors positively affecting customer loyalty of 
mobile phone game Rov (Realm Of Valor) of 
employees in Khlong Toei District in Bangkok 
(BANGKOK UNIVERSITY) 

Chaianan Terdkiatkhachorn 
Penjira  Kanthawongs 

91 

169 
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อ
สมรรถนะของลา่มภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม304 
จังหวัดปราจนีบุรี (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กรพรรณ แมน้โกศล 
บุญญาดา นาสมบูรณ ์

92 

172 การตลาด4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรยีนโรงเรยีน
สอนภาษาสมาคมนกัเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในเขตกรงุเทพมหานคร  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ศศินิภา ห่อทอง 
บุญญาดา นาสมบูรณ ์

93 
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Session A8: 
Chair: Asst. Prof. Dr. Chark Tingsabhat 

ห้อง D 603 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

16 
แนวทางการบริหารสวัสดกิารของพนักงานในกลุม่ธุรกิจ
ยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ภัคชัญญา ลีลาเอกเลิศ 
จักร ติงศภัทิย์ 

94 

23 
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพิมพร์ะบบ Offset  
บัตรสมารท์การ์ด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

ชัยชนะ ประถมวงค ์
จักร ติงศภัทิย์ 

95 

111 

การปรับปรุงกระบวนการคน้หาและจับคู่เอกสารดว้ยการ
ประยุกต์ใช้สัญลกัษณก์ารควบคุมด้วยการมองเห็น 
กรณีศกึษา ; บริษัท ABC จ ากัด  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ภูวดล ไวยเนตร 
รันดา ซ าเซ็น 

ประสิทธิ ์ พงศ์ด ารง 
96 

132 
การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตรองเท้าแตะด้วยเทคนิค 
ECRS กรณีศกึษาบริษัท แอด๊ด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด) ์ 
จ ากัด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สุนิตา ฤทธิ์นอก 
ภิกชญา คงแก้ว 

97 

138 
การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเฟอรน์ิเจอร์
แบบน็อคดาวน์ด้วยการวเิคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรม
และเกณฑ์เวลา (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

พิมชนก เปรมสมาน 
จักร ติงศภัทิย์ 

98 

 

Session A9:  
Chair: Dr. Rungarun Krasasin 

ห้อง D 604 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

56 
การศกึษาการเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุ
สมาชิกบัตรจอดรถ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กรรณิกา กลับรอด 
ปัณณทัต จอมจักร ์

99 

68 
การออกแบบวิธกีารถ่ายทอดความรู้เพือ่เพิม่
ความสามารถในการดูดซับความรูแ้ละทักษะการท างาน 
กรณีศกึษาแผนกการตลาด(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

ลัลนา กมัพุสิรกิุล 
พิชิต งามจรัสศรวีิชัย 

100 

74 การออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่ส ารองเพื่อ
ขจัดความสูญเปล่าและตน้ทนุจมในกระบวนการ 
กรณีศกึษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์ชิ้นส่วนยาน
ยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ณัษรีน สมุาลย์แมน 
พิชิต งามจรัสศรวีิชัย 

101 

88 การลด Lead Time ของกระบวนการจัดซือ้วัสดุ-
อุปกรณ ์กรณีศกึษา บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

บุณณดา ณ ระนอง 
รวิช วงศส์วัสดิ ์ 102 
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ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

103 
อิทธิพลของผูน้ าทางความคิดในสื่อดจิิตัลทีม่ีต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสนิค้าและบรกิารเครือข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 
ปัณณทัต จอมจักร ์

103 

107 
การศกึษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแรงดนัน้ า 
กรณีศกึษา บริษัท บุญยนุช เอน็จเินียริ่ง จ ากัด  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ธนวัฒน์ เทศประทีป 
พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 

104 

 

Session A10:  
Chair: Dr. Don Kaewdok 

ห้อง D 605 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

79 
การปรับปรุงกระบวนการสั่งผลิตด้วยระบบคัมบังแบบ 
Lot size  (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

พิชญ์สินี วรรณชิโนรส 
วิฐิณฐั ภัคพรหมินทร ์

ภูวดล ไวยเนตร 
105 

90 
การลดเวลาเปลี่ยนแม่พมิพ์ของกระบวนการฉีดพลาสตกิ 
กรณีศกึษาโรงงานผลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น*) (บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จ ากัด**) 

ปภัสสร มุ่งซ้อนกลาง* 
วุฒิพงษ์ ปะวะสาร* 
อัครเดช รฐัเสรี** 

106 

96 

การประยุกต์ใช้หลกัการบ ารุงรักษาตามแผนเพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้ของ
เครื่องจักร กรณีศกึษาโรงงานผลติแหอวนประมง 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(บริษัท โปรดกัติวิตี ้แอสโซซิเอทส์ จ ากัด**) 

นพัสร พมิพา* 
วุฒิพงษ์ ปะวะสาร* 

เกรียงไกร ด ารงรัตน์** 
107 

116 

การศกึษาระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย ช่อง
ทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรทา่อากาศยาน
สุวรรณภูมกิรณีศกึษา บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

มณฑิรา มนิสุวรรณ 
ประสิทธิ ์พงศ์ด ารง 

108 

117 
การศกึษาการคัดเลอืกซัพพลายเออรก์ าจัดกาก
อุตสาหกรรม เพื่อลดตน้ทนุ  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ภัทรวรรณ เชาว์แก้ว 
ประสิทธิ ์พงศ์ด ารง 

109 

127 การป้องกนัชิ้นงานไม่มีคุณภาพถึงลูกค้าโดยการ Built-in 
Qualityในกระบวนการเชื่อมประกอบ  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

หทัยรัตน์  แก้วกิ้ม 
สุรเดช  ภัทรวิเชียร 110 

 

 

19



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 
  

 

Session A11: 
Chair: Asst. Prof. Dr. Wanida Wadeecharoen 

ห้อง D 701 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

118 

ระบบแนะน าเสน้ทางทอ่งเที่ยว โดยใช้ค่าคะแนนความ
นิยมของสถานที่ทอ่งเที่ยวบน Google Ranking 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*)  
(สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน*์*) 

จักรนิ ชีพสจัญาณ* 
ณัชชา ซาวปิง* 

ณัฐภัทร พิตรปรีชา* 
ธิษณา อทุยานัง* 

ณัฐกติติ์ จิตรเอื้อตระกูล* 
ธงชัย แกว้กริิยา** 

111 

145 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่สง่ผลตอ่ผลสัมฤทธิ์
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุชาวไทย 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

มิรา เสงี่ยมงาม 112 

170 
เจนเนอเรชั่นพฤติกรรมและแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดนิทางของนกัทอ่งเที่ยวไทย
ที่เดนิทางไปประเทศญี่ปุ่น (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

ศุภาพิชญ์ พงศ์สรอ้ยเพ็ชร 
บุญญาดา นาสมบูรณ ์

113 

171 
ทักษะการสื่อสารการปรับตัวด้านวัฒนธรรมกับความสุข
ของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านกัระยะยาวในประเทศไทย
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สกุลเนตร สังวรณ ์
บุญญาดา นาสมบูรณ ์

114 

177 
 ศักยภาพการรองรับนกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแบบพ านัก
ระยะยาวในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่างของ
ประเทศไทย (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

วนิดา วาดีเจริญ 
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 

115 

185 
นโยบายค่าจ้างขั้นต่ า 425 บาท กับผลกระทบต่อภาค
ธุรกจิของไทย (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

วนิดา วาดีเจริญ 
เอิบ พงบุหงอ 

116 

 

Session A12:  
Chair: Dr. Watcharin Noothong 

ห้อง D 401 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

40 
การเพิ่มประสทิธิภาพการค้นหาสินค้าในคลงัสินค้า 
กรณีศกึษา : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ณัฐศรชัย พริิยะเสถียรกุล 
ยุรนันท์ มูซอ 

117 

61 
การปรับปรุงพืน้ที่จัดเก็บค้าเพือ่ลดการใช้พ้ืนที่ภายใน
คลังสินค้า (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

อาทิมา อ่ าพทุรา 
ภิกชญา คงแก้ว 

118 

64 
การศกึษาการลดเวลาสอบเทียบเครือ่งมอืวดัด้วยการ
สร้างเครือ่งมอืช่วยปรับตั้งค่า  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ณัฏฐชา งามเสงี่ยม 
พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 

119 

20



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 
  

 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

80 
การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผดิพลาดในการ
ท าใบขนสนิค้าขาออก (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

ญาณิพัณณ์  ธันยามาศรัตน ์
ภิกชญา คงแก้ว 

120 

125 
การลดความสูญเปล่าเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต
ชิ้นส่วน A-537 (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กนกวรรณ  ถาไว 
สุรเดช  ภัทรวิเชียร 

121 

 

Session B7 :  
Chair: Asst. Prof. Dr. Paleerat Lekawathana  

ห้อง D 602 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

8 
แนวทางการพัฒนาตลาดน้ าไทย (กรณีศึกษาตลาดน้ า
อัมพวา) (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

วุฒิ สุขเจรญิ 122 

10 
ตัวแปรท านายความตั้งใจลาออกของวิศวกรไทยในบริษัท
ญี่ปุ่น (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สรรเสริญ สัตถาวร 123 

37 
การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อช่วยในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์  TERMINAL CONNECTOR 
STUD (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ราชาตกสุุมภ์  จันหน ู
ปาลีรัฐ เลขะวฒันะ 

124 

92 

Factors positively influencing online review 
intention of fashion clothing buyers in 
Ramkhamhaeng areas in Bangkok via facebook 
(BANGKOK UNIVERSITY) 

Nawinda Kasemkiatthai 
Penjira  Kanthawongs 

125 

126 
Factors positively affecting purchase intention 
of products or services of Facebook users at 
Lumpini Park in Bangkok (BANGKOK UNIVERSITY) 

Saran Jamjongdumrongkit 
Penjira  Kanthawongs 

126 

130 
Factors positively affecting purchase intention 
of HACCP certified products of consumers in 
Chengdu city in China (BANGKOK UNIVERSITY) 

Bai Tianyuhong 
Penjira  Kanthawongs 

127 

 

Session B8:  
Chair: Asst. Prof. Pannathadh Chomchark 

ห้อง D 603 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

53 
การลดเวลาน าการจัดการใบก ากับภาษีในแผนกจัดซื้อ 
กรณีศกึษา บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จ ี(ประเทศไทย) 
จ ากัด (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กฤตเมธ สริิปิลันธนากร 
รวิช  วงศ์สวัสดิ ์

128 
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ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

54 
การลดความสูญเปล่าเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพของพื้นที่
จัดเก็บอุปกรณ์/ เครือ่งมอื ด้วย Visual Control  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

พิชยา ชนะภัย 
ปัณณทัต จอมจักร ์

129 

55 
การจดัการขัน้ตอนเพือ่ลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากร
ภายในส านักงาน (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)   

ปัณณทัต จอมจักร์  
ประภัสสร ตั้งไพฑูรย์สกุล 

130 

59 

การเพิ่มประสทิธิภาพการติดตามการขนส่งสินค้าจาก 
Suppliers เพื่อลดค าร้องเรียนของลกูค้า กรณีศึกษา 
ธุรกจิบรกิารด้านโลจิสติกส ์  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กฤษณกร เทศทอง 
ปณภา ดวงดาว 

131 

63 
การลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการท างานดว้ย
หลักการทางการยศาสตร์ กรณีศกึษาสายการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กันทรากร ชินภาค 
พิชิต งามจรัสศรวีิชัย 

132 

65 
การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้รถขนส่งตามแนวคิดการขนส่ง 
แบบมิลค์รัน กรณีศึกษาธุรกิจบรกิารด้านโลจิสติกส์ 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สิริภัทร นาคเกษม 
ปณภา ดวงดาว 

133 

 

Session B9: 
Chair: Asst. Prof. Dr. Dumrongkiat Rattana-amornpin 

ห้อง D 604 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

52 

การปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ลดระยะเวลาการ
รับ-ส่งเอกสาร กรณีศกึษา บริษัทจ าหน่ายอปุกรณ์ป้าย
โฆษณาทุกประเภทแบบครบวงจร  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

กนกวรรณ หนกง 
ยุรนันท์ มูซอ 

134 

71 
การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตโดยการจดัสมดุล
สายการผลิต กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิน้ส่วนยานยนต์
แห่งหนึ่ง (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

โชติกาญจน์ เรืองข า 
พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 

135 

72 
การปรับปรุงวิธกีารท างานเพื่อเพิ่มเปอรเ์ซ็นต์ On Time 
Planning ตรวจโลหะ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)   

วิฐิณฐั ภัคพรหมินทร ์
วรินทรธ์ร ธาดานกุูลวฒันา 

สุชีรา นวลทอง 
136 

73 
การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครือ่ง Pad Printing B - 
100 (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

นฏกร เพชรศิรวิ ิ
ฐิณัฐ ภัคพรหมนิทร ์

โกศวัต  รัตโนทยานนท ์
137 

108 
การปรับปรุงเลเอาท์พสัดุอุปกรณเ์พื่อลดระยะเวลาใน
การเบิกพัสด ุกรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

จักรกฤษณ ์อาจหาญ 
ประสิทธิ ์พงศ์ด ารง 

138 
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Session B10:  
Chair: Dr. Boonyada Nasomboon 

ห้อง D 605 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

3 

การศกึษาพฤตกิรรมการเลือกรับสือ่โฆษณาจากเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชือ่เสียง (กรณีศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่)  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ยุรนันท์ มูซอ 
พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 
มนัญญา บุญมาเลิศ 

140 

12 
 รูปแบบของเนือ้หาบนเฟซบุ๊กที่ส่งผลตอ่พฤติกรรม 
การกดถกูใจของวัยรุน่ไทย 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ธนวรรต อุ่นพฒันาศิลป์ 
วุฒิ สุขเจรญิ 

141 

84 

การใชM้icrosoft Excel เพื่อลดความสูญเปล่าจาก
กระบวนการบันทกึเอกสารและท าประกนัของส่วนงาน
การเดินทางไปต่างประเทศ  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สุชีรา นวลทอง 
ชวัลวิทย์ อุทิศวัฒนะ 

ภูวดล  ไวยเนตร 
142 

168 

การศกึษาพฤตกิรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด
ดิจิทัลกับการตัดสนิใจใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท
บุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y และ เจนเนอเรชัน่ 
Z (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ปภาวี โอนฉะเอก 
บุญญาดา นาสมบูรณ ์

143 

173 

ผลกระทบส่วนประสมทางการตลาด 7C และ 4F ต่อ
การตัดสินใจเลือกเช่าที่พกัอาศัยในเขตพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สุพิชฌา ออ่นศร ี
บุญญาดา นาสมบูรณ ์

144 

175 
อิทธิพลของผูม้ีชือ่เสียงและช่องทางการตลาดออนไลนท์ี่
มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารญีปุ่่น  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ณัฐธมณท์ ณัฐวงศ์ 
รัตนกรสรรเสรญิ สัตถาวร 

145 

 
 
 
 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

114 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรกัษาทวีผลที่์ทกุคนมี
ส่วนรว่มเพือ่ลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในงาน 
Service ห้องเย็นส าหรับลกูค้า  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สุชีรา นวลทอง 
พชรพงศ์ พงศ์พนรัตน ์
ประสิทธิ ์พงศ์ด ารง 

139 
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ห้อง D 701 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

50 

การส ารวจทกัษะเพือ่การท างานด้านการจัดการ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ส าหรบัหลักสูตร
การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติ ของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ชนนกิานต ์จุณจันทรข์าว 
ยุรนันท์ มูซอ 

146 

81 
การศกึษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทอง
ธานีทีม่ีต่อการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ชาลิสา พุกกะรัตน ์ 147 

99 
ทัศนคตทิี่มีตอ่การพัฒนาผลการเรียนรูว้ิชาจิตวิทยา
มนุษย์และองค์การของนกัศึกษาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์แบบญี่ปุ่น  (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

นฤตย์ร าภา ทรัพย์ไพบูลย์ 148 

167 
ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กรณีศกึษา บริษัทด้านอุตสาหกรรมโลจิสตกิส์ เขต
ลาดกระบัง (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

เบญจพร แก้วกิริยา 
ประยงค ์มีใจซื่อ 
นรพล จินนัทเ์ดช 

149 

176 

อิทธิพลของอัตลกัษณ์องคก์รที่เป็นตัวแปรสือ่ของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนกังานเจนเนเรชั่นวาย  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

นิณณยา ภิญโญตระกลู 
สรรเสริญ สัตถาวร 

150 

184 

ความต้องการสวัสดกิารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวัด
สมุทรปราการ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น*) 
(มหาวิทยาลัยปทุมธาน*ี*)  
(มหาวิทยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม***) 

รุ่งอรุณ กระแสร์สนิธุ*์ 
บุณยวีร์ โชคประเสรฐิสม* 

ชาติชาญ โพธิ์พาด* 
จริยาภรณ ์ศรีสังวาล* 
ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธุ*์* 

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ*** 

151 
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Usefulness of Financial Information Provided in 
Annual Reports of Listed Companies in Sri 
Lanka (Thai-Nichi Institute of Technology*)  
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Anil Jayantha Fernando** 

152 

 

24



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 
  

 
Session B12:  
Chair: Dr. Korakot Hemsathapat  

ห้อง D 401 

ID หัวข้อ (Title) (Author)  หน้า 

49 

การลดเวลาและขัน้ตอนการช าระค่าบรกิารจอดรถ ดว้ย
ระบบการช าระแบบออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

สายธาร สายชมจนัทร ์
ยุรนันท์ มูซอ 

153 

87 

การศกึษาผลตอบแทนของการจัดพอร์ตหลักทรัพย์ที่มี
มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดของทุกกลุ่มดัชนอีุตสาหกรรม 
ด้วยวิธีการถัวเฉลี่ยมูลค่าในช่วงปี 2550-2561  
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

สมบัติ วรนิทรนวุัตร 
ก้องเกียรต ิวีระอาชากุล 

154 

157 
การลดต้นทุนสนิค้าจากคู่ค่าด้วยการเจรจาต่อรอง 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

แคทรียา  เธียรภาณุพงศ์ 
จักร ติงศภัทิย์ 

155 

161 
การวเิคราะห์ตลาดในอุตสาหกรรมสินค้าที่ใช้สารสกดั
จากธรรมชาต ิ(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  

รชตะ รุ่งตระกูลชัย 
วัชรินทร ์โชติชัยชรินทร ์

156 

166 

การศกึษาวิจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลว
ของธรุกจิสตารท์อัพในประเทศไทยโดยการใช้การวจิัย
เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิยาเชิงประจักษ์ 
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

ไตรรัตน ์นิลไพโรจน ์
รชตะ รุ่งตระกูลชัย 

157 
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การพัฒนาโปรแกรมในการจัดล าดับเครื่องเล่นในสวนสนุกโดย
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 

 

 

ปวิธ ไกรสรนุเคราะห์ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Pawit.kr@gmail.com  
 

แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Bangkok Thailand 
fengppps@ku.ac.th 

 

รมิดายุ อยู่สุข 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Bangkok Thailand 

ramidayu.y@ku.ac.th 
 

นราภรณ์ เภาประเสริฐ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Bangkok Thailand 
fengnpp@ku.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมวีัตปุระสงค์เพื่อจัดล าดับการเทีย่วเครื่องเล่นและชมการแสดงที่ผู้เล่นสนใจใน
สวนสนุก โดยประยุกต์ใช ้2 ขั้นตอน คือ ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชงิพันธุกรรม (Genetic Algorithm: 
GA) และประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวฒันาการ (Differential Evolution: DE) โดยงานวิจัยน้ีได้น า
ข้อมูลจากสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์ประเทศฮ่องกง ซึ่งผลค าตอบของแต่ละขัน้ตอนวิธี จะถูกสรุปเป็น
ตารางล าดับรายการการเทีย่ว โดยจะแสดงเวลาเข้าและออก เวลารอคอย เวลาทานอาหารเที่ยง แสดง
จ านวนรายการที่สนใจ และจ านวนรายการที่สามารถเล่นได ้ แล้วจึงน าผลค าตอบของแต่ละขั้นตอนวิธี
มาเปรยีบเทียบตามดชันีชี้วดั ซึ่งตัวชีว้ัดงานวิจัยน้ีม ี 3 ตัวคือ ผลจ านวนรายการทีเ่ล่นได้ เวลาทีเ่ล่น
เสร็จ และระยะเวลาในการค านวณหาค าตอบ จากผลการทดลองทัง้สองขั้นตอน จนได้ค่าดัชนีชี้วัดของ
การจัดล าดับรายการของแต่ละขั้นตอน จะสรุปได้ว่า ในกรณีที่จ านวนเครื่องเล่นที่เล่นได้ทั้งสองขั้นตอน
มีค่าเท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะพบวา่ดชันีชี้วัดเชงิเวลาที่เล่นเสร็จของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) จะมี
ค่าที่ดีกว่าขั้นตอนวิธีเชิงววิัฒนาการ (DE) และในกรณีทั้งหมดของการทดลองจะพบว่า ขั้นตอนเชงิ
วิวัฒนาการ (DE) จะมีค่าดชันีชี้วัดเชงิจ านวนเครื่องเล่นและดัชนีชี้วัดเชิงระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณ
ดีกว่าขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (GA) อยู่ 5.83 เปอร์เซ็นต์ และ 85.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ — กำรจัดล ำดับ , วิธีเชิงพันธุกรรม , วิธีเชิงวิวัฒนำกำร
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Miyakonojo City, Japan 
akihiro@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 

 
Toshinobu Toyohiro 

Dept. of Mechanical Engineering, National 
Institute of Technology, Miyakonojo 

College 
Miyakonojo City, Japan 

toyohiro@cc.miyakonojo-nct.ac.jp 
 

 

Abstract — Latewood fracture pattern of a cedar (Cryptomeria japonica, Japanese 
Obi-Cedar) was investigate to evaluate tensile property under tensile stress. Strain 
gage is used to clarify tensile elastic behavior within initial strain stage in the 
latewood. As a result, the use of strain gauge is effective for the measurement of 
elastic modulus, but it is ineligible for the measurement of mechanical properties 
such as strength and fracture strain. By tensile experiments, two fracture patterns: 
principal stress fracture and shear fracture were recognized, consequently, two stress-
strain curves were observed in latewood. Fracture mechanism in the latewood is 
discussed based on findings of the fracture observation after tensile test. 

 
Keywords—Japanese cedar, Latewood, Mechanical property, Fracture behavior
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Thunyaseth Sethaput 
Mechanical Engineering Program 

Sirindhorn International Institute of 
Technology, Thammasat University 

Patum Thani, Thailand 
thunyaseth@siit.tu.ac.th 

 
 

 

Abstract — Glaucoma is the second cause of vision loss and blindness, not only in 
developing countries deal with it, but developed countries also face it too. The main 
problem of blindness from glaucoma is a lack of recognition, to clarify, the patients 
do not know whether they have glaucoma or not. As time pass by, it continues to 
develop from time to time, and most of the patients will realize about it when it has 
developed into a severe stage. According to the ophthalmology research, if the area 
ratio between the optic cup to the optic disc is greater than 1/3, patients will be 
classified as having glaucoma. The aim of this research is to develop the device to 
capture the image of optic disc. Then, the image provided by the prototype, with the 
aid of image processing algorithm based on area ratio of the optic cup to the optic 
disc, can be used to classify glaucomatous patients from healthy people. From the 
result, the captured image of optic disc, the location of the optic nerve head is clear. 
The image of optic disc apparently shows brighter and dimmer section, which 
represents the optic cup and optic disc respectively. The image can be used for 
analysis of opened angle glaucoma via image processing algorithm. 

 
Keywords — glaucoma, ophthalmoscope, diagnosis, optic cup, optic disc
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การพยากรณ์ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศส าหรับการ
ผลิตแบบ Mass Customization ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 

 
 

อรรถพันธ์  จันทรกานต์สกุล 
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บทคัดย่อ — งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสมเพื่อพยากรณ์
ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศส าหรับการผลิตแบบ Mass Customization ซึ่งมีความผัน
แปรสูง โดยใช้ข้อมูลความต้องการใช้จริงชิ้นส่วนประเภท มอเตอร์ ของเครื่องปรับอากาศชนิดแยก
ส่วน จ านวน 10 รายการ เป็นกรณีศึกษา จ านวนข้อมูล 120 เดือนส าหรับสร้างแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม และข้อมูลชุดที่สองจ านวน 12 เดือนเพื่อทดสอบความแม่นย าของการการพยากรณ์ 
แล้วน าข้อมูลน้ีมาสร้างรูปแบบการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น และให้การ
เรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบแพร่ย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่าโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ย้อนกลับให้ผลการพยากรณ์ โดยมีค่า MAPE ที่เหมาะสม 
 
ค ำส ำคัญ — เครื่องปรับอำกำศ, ชิ้นส่วนประกอบ, กำรพยำกรณ์, กำรผลิตแบบ Mass 
Customization, โครงข่ำยประสำทเทียม
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บทคัดย่อ — ทุกโครงการเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการวางแผนซึ่งมีส่วนประกอบของการบริหารจัดการเวลา
และทรัพยากร การเร่งโครงการเป็นสิ่งส าคัญในกรณีที่ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามปกติมากกว่าระยะ
ที่ผู้ใช้บริการต้องการ อย่างไรก็ตามการเร่งโครงการมีค่าใช้จ่าย ดังน้ันการเลือกกิจกรรมเพื่อลด
ระยะเวลาท างานรวมถึงการลดค่าเร่งเวลาให้น้อยที่สุดจึงเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันขั้นตอนวิธีละโมบที่
พิจารณาค่าเร่งโครงการต่อวันถูกใช้เพื่อเรียงล าดับการเร่งกิจกรรม อย่างไรก็ตามขั้นตอนวิธีดังกล่าวไม่
สามารถรับประกันได้ว่าการเร่งโครงการจะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด บทความน้ีจึงน าเสนอการใช้ขั้นตอน
วิธีการเลือกสิ่งของใส่กระเป๋าเป้เพื่อเลือกกิจกรรมที่ต้องเร่ง ผลการทดสอบเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่า
ขั้นตอนวิธีที่น าเสนอสามารถระบุกิจกรรมที่ต้องเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเร่ง
กิจกรรมที่ถูกเลือกยังน้อยกว่าผลของการใช้ขั้นตอนวิธีละโมบอีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญ — กำรเร่งโครงกำร, กำรแก้ปัญหำกำรใส่สิ่งของในกระเป๋ำเป้
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีท าการศึกษาระบบการด าเนินโครงการก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรม 
แต่ละกิจกรรมมีการใช้งานวัสดุคงคลังหลายประเภท ต่างกิจกรรมสามารถมีการใช้งานทั้งวัสดุคงคลัง
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกัน ปริมาณการใช้วัสดุคงคลังแต่ละประเภทในแต่ละกิจกรรมทราบ
ค่าได้ชัดเจนและถูกค านวณไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามก าหนดการใช้งานสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ตาม
แผนการด าเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการก าหนดตารางด าเนินกิจกรรมในงานโครงการ
ก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมจากการบริหารจัดการวัสดุคงคลังซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
จากการสั่งซื้อ และ ค่าใช้จ่ายจากการถือครอง ตัวแบบการจัดตารางการด าเนินงานโดยหลักการ
วิเคราะห์สายงานวิกฤติถูกน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการพลวัตของแวกเนอร์วิททิน เพื่อก าหนด
ตารางการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม จากผลการศึกษาโครงการก่อสร้างรีสอร์ทพบว่า เมื่อเปรียบเทยีบ
กับนโยบายดั้งเดิมซึ่งด าเนินทุกกิจกรรมเร็วที่สุดโดยต่างกิจกรรมมีการเติมเต็มวัสดุคงคลังเป็นอิสระต่อ
กัน นโยบายที่น าเสนอสามารถลดค่าใช้จ่ายต้นทุนแปรผันรวมของระบบลง 49.07 เปอร์เซ็นต์ 
โดยประมาณ 

 
ค ำส ำคัญ — วัสดุคงคลัง, นโยบำยเตมิเต็ม, กำรบริหำรโครงกำร, โครงกำรก่อสร้ำง
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Abstract — The cost-effectiveness of the LAMP (Loop-mediated isothermal 
amplification) assay can be improved by developing a more affordable incubator. 
The purpose of this study was to develop an affordable incubator and test its 
efficiency compared to a commercial one. A thermoelectric module or peltier was 
used in the incubator that simplified the design, making it a more affordable 
incubator, was developed. The efficiency of the developed heater was evaluated by 
comparing the obtained LAMP products with those from a commercial laboratory 
incubator. The LAMP assay was the amplification of cpa gene of Clostridium 
perfringens and incubated at 63°C for 60 minutes in the developed dry block heater 
and a commercial one. The reaction products were analyzed by turbidity and gel 
electrophoresis. The amplification products of cpa gene were similar when incubated 
in both the developed dry block heater and the commercial one. It was then 
concluded that the developed peltier-based dry block heater was able to be used 
equivalently to the commercial one with more affordable price. 

 
Keywords—DNA amplification, Clostridium perfringens, thermoelectric module, dry-
block heater
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Abstract— This paper presents a trapezoid-shaped bi-phasic constant-current 
electrical muscle stimulator for activating motor function of patients. The trapezoid-
shaped constant-current pulse is generated by using current Digital-to-Analog 
Converter (DAC) with cascode topology at the current output stage and the bi-phasic 
pulse is obtained by dual-output current branches with time-interleaving operation 
scheme. In order to enhance power-supply saturation limit, the dual-output boost 
converter is used as power supply which eliminates necessity of using transformer in 
achieving high-voltage at the output stage. The simulation results show that the 
proposed system can generate trapezoid-shaped bi-phasic pulse with maximum 
current amplitude of 106mA under various conditions of human skin. Also, the 
output pulse shape can be adjusted further via digital input of the current DAC to 
generate arbitrary pulse shape according to clinical needs. 

 
Keywords— Electrical muscle stimulator; Constant-current stimulator; Bi-phasic 
pulse generator; Trapezoid-shaped pulse stimulator; Dual-output time-interleaving 
current DAC
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Abstract — This paper presents the mathematical description of the fractional 
Fourier transform, focusing on the situation in which the light pulses undergoes a 
dramatic transformation of self-focusing throughout sections of graded-index (GRIN) 
fibre. It is shown how a mathematical description of the fractional Fourier transform 
can describe a propagation of an input image with various fractional orders. The 
simulation results show that an initial input image can be observed at twice the 
Fourier length along a propagation direction. In addition, our second objective in this 
work is to exploit the self-imaging effect based on the properties of the fractional 
Fourier transform (FRT) of commercially available GRIN fibres through the numerical 
simulation model. It is confirmed that the fractional Fourier transform can be 
interpreted as a new mathematical tool in optics by its use as a means of calculating 
propagation in a quadratic GRIN medium with an increasing fractional order. 

 
Keywords — optical fibre communications, graded-index multimode fibre, Fourier 
transform, fractional Fourier transform, self-imaging effect
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Abstract — In this paper, numerical analysis of a wireless charging system for an 
electric vehicle (EV) battery is proposed. The system consists of three parts that 
divide by frequency domains: 1) a high frequency power supply from a full-bridge 
inverter with frequency modulation for an inductive coupling transformer (ICT) that 
utilizes series resonant capacitors for both the primary and secondary coils, 2) a 
rectification output circuit that uses a full-bridge diode rectifier and 3) battery 
charging control system using buck-converter with switching frequency at 10kHz. The 
design of ICT is simulated and verified by finite element analysis (FEA) of ANSYS 
Maxwell with the gap between two coils is 20cm and using ICT circular pad with ferrite 
type. MATLAB software is using in this paper for modeling and simulation to 
investigate the work process of wireless battery charging system for electric vehicle. 
The results are shown by simulating the system with the specific load is Li-ion Battery 
36V 7.5Ah. These results show the wireless battery charging system for electric vehicle 
was working at multiple charging levels, with soft-switching operations. 

 
Keywords — Wireless power transfer (WPT), electric vehicle (EV), wireless battery 
charging, resonant converters.
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 Abstract— The paper is proposed the speed control of Brushless DC (BLDC) Motor 
using DC to DC Boost converter and voltage source inverter (VSI). The speed control 
of BLDC motor is using boost converter design and VSI control strategy. The control 
technique of this paper used 120-degree trapezoidal control. In conclusion, the 
speed control has been applied successfully, the simulation results using MATLAB 
with Simulink by vary mechanical load from no-load to full-load and low speed to 
high speed region. The simulation results demonstrate the feasibility of the 
proposed BLDC motor for speed and torque control.  
 
Keywords—BLDC motor, Boost converter, VSI, PWM 
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Abstract—— A new discrete-time chaotic oscillator is described in this paper. The 
oscillator is performed based on approximation of modified chaotic tent map, 
which offers high robustness of chaos against parameter space regions. The chaotic 
dynamics are investigated in terms of bifurcation structures, Lyapunov exponent 
and chaotic waveform in the time-domain. The proposed oscillator automatically 
provides random signals without initial condition requirement. Therefore, an 
appropriate application is demonstrated through a one-time password (OTP) 
generation. Performances is evaluated in terms of NIST test suite and cross-
correlation of two binary sequences. The proposed system has offered a truly 

random bit generation for a secure authentication and fully operated on 0.18 μm 
CMOS standard technology as well.  
 
Keywords—chaotic oscillator, chaos maps, random bits generator, one-time 
password generation.
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีท าการศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันของกรดแอซิติกและเอทานอลโดยใช้
อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถุกกระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ท าการทดลองในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ
ขนาด 2 ลิตร ที่ความดัน 500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริ ยาได้แก่  
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างร้อยละ 0-12 โดยน้ าหนักของกรดแอซิติก อัตราส่วนโดยโมลของกรด
แอซิติกต่อเอทานอลระหว่าง 1:1-1:8 และอุณหภูมิที่ใช้ในการท าปฏิกิริยาระหว่าง 100-180 องศา
เซลเซียส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาเอสเทอร์ ริฟิเคชันของกรดแอ
ซิติกกับเอทานอลเพียงปฏิกิริยาเดียวและเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ การใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูก
กระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของกรดแอซิติกสูงกว่าแบบไม่ใช้
ตัวเร่งปฏิกิริยา ค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของกรดแอซิติกมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา 
อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่อเอทานอลและอุณหภูมิที่ใชใ้นการท าปฏิกิริยามีค่าเพิ่มขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ที่ความเร็วรอบในการกวนมากกว่า 100 รอบต่อนาที และที่อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติก
ต่อเอทานอลที่มากกว่า 1:4 จะไม่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาใน
ระบบที่ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา และ ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 64.96 และ 13.33 กิโลจูลต่อโมลของ
กรดแอซิติกตามล าดับ 

 
ค ำส ำคัญ — ปฏิกิริยำเอสเทอร์ริฟิเคชัน , กรดแอซิติกกับเอทำนอล , กำรใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูก
กระตุ้นด้วยกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถปุระสงคเ์พื่อศึกษาการท างานเครื่องตดัอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลา
ใบมีดท างานและเพิ่มจ านวนชิ้นงานทีต่ัดไดต้่อนาทีแรงงาน กรณีศึกษา บรษิัท อุตสาหกรรมการ์เม้นท ์
จ ากัด โดยเกบ็ข้อมูลเวลาใบมีดท างาน  ซึ่งก่อนการปรบัปรุงเฉลีย่อยู่ที่70.77% ซึ่งไมบ่รรลุเป้าหมาย
ตาม KPI ที่ก าหนด คือ (≥) 83% และได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปญัหาโดยใชแ้ผนภูมิก้างปลา และ
ก าหนดมาตรการแก้ไขโดยใชแ้ผนภูมิตน้ไม้ โดยแก้ไขตามมาตราการที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยพบวา่ปญัหา
หลักที่ท าให้เวลาใบมีดท างานไม่บรรลเุป้าหมายคือ พนักงานกดปุ่มหยุดชัว่คราวเพื่อทิ้งขยะและเมื่อ
สายพานดันชิ้นงานใหม่มาชนชิ้นงานเก่า อีกทั้งพนักงานกดปุ่มหยุดแก้ไขปญัหา/พัก เมื่อใช้พลาสติก
คลุมชิ้นงานจึงได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตแุละท าการปรบัปรุงแก้ไขด้วยหลกัการ Kaizen และ ECRS 
ได้ผลลัพธ์คือเปอร์เซ็นต์เวลาใบมีดท างาน เพิ่มขึ้นเป็น 83.8% เมื่อเปรยีบเทียบกับก่อนปรับปรุงคิด
เป็นเพิ่มขึ้น 17.7 % และสามารถเพิ่มจ านวนชิ้นต่อนาทีแรงงานได้ ซึ่งก่อนการปรบัปรุงอยูท่ี่ 0.56 ชิ้น
ต่อนาทีแรงงาน และหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 1.12 ชิ้นต่อนาทีแรงงาน 

 
ค ำส ำคัญ — (-)
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การตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นย าของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 

6 แกนตามมาตรฐาน ISO 9283 
 

 
นริสา  ทองนุ่ม 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Bangkok / Thailand 

narisa.th@ku.th  
 

ชนะ  รักษ์ศิร ิ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Bangkok/Thailand 
fengcnr@ku.ac.th 

 

นราภรณ์  เภาประเสริฐ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Bangkok/Thailand 
fengnpp@ku.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจยัน้ีน าเสนอการตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นย าของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
เนื่องจากการน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องมีความถูกต้องและแม่นย าในการ
ใช้งาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยจะด าเนินการสอบเทียบระบบที่พัฒนาขึ้นมา แล้ววดัค่า
ความผิดพลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งค่าที่ได้จะน ามาเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเลเซอร์แทรก
เกอร์ (Laser Tracker) ซึ่งจะอ้างอิงวธิีการวัดตามมาตรฐาน ISO 9283 โดยผลการเปรยีบเทียบระบบ
ที่พัฒนาขึ้นกับเลเซอร์แทรกเกอร์ ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแนวแกน X จะมีความผิดพลาดของ
ต าแหน่งแกน X ที ่0.203 มลิลิเมตร แกน Y ที่ -0.424 มิลลิเมตร และแกน Z อยู่ที ่0.209 มิลลิเมตร 
และความผิดพลาดดา้นทิศทาง i, j และ k อยู่ที ่ 0.026 มิลลิเมตร, 0.006 มิลลิเมตร และ 0.000 
มิลลิเมตร ตามล าดบั สว่นค่าความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้นในแนวแกน Y มีค่าความผิดพลาดของต าแหน่ง
แกน X ที ่-0.126 มิลลิเมตร แกน Y ที ่-0.740 มิลลิเมตรและแกน Z อยู่ที ่-0.035 มิลลิเมตร และความ
ผิดพลาดดา้นทิศทาง i, j และ k อยูท่ี่ 0.008 มิลลิเมตร, 0.015 มิลลิเมตร และ 0.000 มิลลเิมตร
ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคัญ — หุ่นยนต์อุตสำหกรรม, เลเซอร์แทรกเกอร์, องค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน 
9283 
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การประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ด้วยวิธพีิจารณาการตัด

เฉือนเสมือนจริงบนเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก 
 

วีระชาติ เวชกามา 
ห้องปฏิบัติการวิจยัเทคโนโลยกีารออกแบบและ

ผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok / Thailand 
we.weerachart_st@tni.ac.th  

วิโรช ทัศนะ 
ห้องปฏิบัติการวิจยัเทคโนโลยกีารออกแบบและ

ผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok / Thailand 
wiroj@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การตดัเฉือนเสมือนจริงเป็นเทคนิควิธีที่ส าคัญในการประมาณค่าพารามิเตอร์การตดัเฉือน
ของชิ้นส่วนที่มีความซบัซ้อนสูงก่อนที่จะน าไปสู่การตดัเฉือนจริง เพื่อให้ชิ้นสว่นมีความถูกต้อง แม่นย า 
และเที่ยงตรง งานวิจัยน้ีจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มติิ ด้วยวิธีพิจารณา
การตัดเฉือนเสมือนจริงบนเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก บนพื้นฐานพารามิเตอร์การตดัเฉือน การ
เบี่ยงเบนการเคลื่อนที่คิเนเมติกส ์ รูปร่างเรขาคณิตของดอกกัดบอลโนสเอ็นมิล แรงของการตัดเฉือน 
และการโก่งงอของดอกกัด ด้วยวธิีการค านวณคณิตศาสตร์ทางโฮโมจีเนียส ทรานสฟอร์มเมชั่นเมทริกซ ์
4x4 ผลการจ าลองพบว่า ค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิต ิมีค่าเท่ากับคา่ความหยาบผิวสูงสุดแบบ 2 มติ ิ
ซึ่งทั้งสองค่าน้ันแตกตา่งกับค่าความหยาบผิวทางทฤษฎีที ่ 1.43 % และมคี่าเฉลี่ยความแตกตา่งของ
ความหยาบผิวอยู่ที ่ 0.0298 µm โดยผลการจ าลองวเิคราะห์บนพื้นฐานการออกแบบการทดลองวิธ ี
Taguchi orthogonal array, L9 (33) ที่พิจารณาค่า S/N ratio ซึ่งค่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความ
หยาบผิวแบบ 3 มติ ิ ที่ดีทีสุ่ดคือ ความลึกของการตัดที ่ 0.06 mm อัตราการป้อนกัดที ่ 0.25 
mm/tooth และความเร็วตดัที่ 132 m/min 

 
ค ำส ำคัญ — ควำมหยำบผิวแบบ 3 มติิ, กำรตัดเฉือนเสมือนจริง, กำรเบี่ยงเบนกำรเคลื่อนที่คิเนเมติกส์, 
กระบวนกำรกัดขึ้นรูป, กำรสร้ำงรูปร่ำงกำรเคลื่อนที่
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จของโมโนซุคุริในอุตสาหกรรม 

 
 

มฤณีย์  แสงสวา่ง 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

Bangkok, Thailand 
sa.marunee_st@tni.ac.th  

 

ด ารงเกียรติ  รัตนอมรพิน 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

Bangkok, Thailand 
dumrongkiat@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทางการตลาดสูง 
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมญี่ปุ่นก็
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการน าแนวคิดการผลิตแบบโมโนซุคุริมาใช้ในการพัฒนาคนและการผลิต เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นความก้าวหน้าเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของโมโนซุคุริในอุตสาหกรรม โดยค้นหา
งานวิจัยด้วยค าว่าโมโนซุคุริ (Monozukuri)  ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยและวิชาการต่างประเทศในช่วง
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 จ านวน 50 ฉบับงานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยส ารวจปัจจัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และยืนยันปัจจัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA)  เพื่อท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความส าเร็จของโมโนซุคุริ ได้แก่
การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และการผลิต 

 
ค ำส ำคัญ — โมโนซุคุริ, กำรศึกษำ, ควำมคิดสร้ำงสรรค,์ ทักษะ
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดของเสียภายในโรงงานอัดขึ้นรูป

พลาสติกประเภทหูจับหมอ้ กรณีศึกษา : หูหม้อขนาดใหญ่ 
 

ก าพร  ไวยฤทธิ ์
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Bangkok / THAILAND 
Kumporn.w@ku.th  

ปุณณมี  สัจจกมล 
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Bangkok / THAILAND 
fengpmsa@ku.ac.th 

สุวิชภรณ์  วิชกูล 
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Bangkok / THAILAND 
fengspw@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ — โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานอัดขึ้นรูปพลาสติกจ าพวกหูจับหรือด้ามจับหม้อ จาก
การศึกษาข้อมูล พบว่าวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการอัดขึ้นรูป เมื่อแข็งตัวแล้วจะไม่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นจึงท าให้สูญเสียต้นทุนทั้งต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนด้ านแรงงานการผลิต
และการแก้ไขของเสีย จากการเก็บข้อมูลพบว่าปริมาณของเสียเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.17 ของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกัน งานวิจัยน้ีจึงได้
น าผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสูงสุด คือ หูหม้อขนาดใหญ่ มาหาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของ
เสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต และลดความสูญเปล่าที่ เกิดขึ้น โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์กระบวนการโดยรวมของการผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูล และจ าแนกสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 5 ปัจจัย ได้แก่ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ 
อุณหภูมิ แรงกดอัด และเวลากดอัด จากน้ันได้น าการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม โดยใช้การ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 2 ระดับมาใช้ เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของเสีย ผลจากการ
ทดลองพบว่า การเตรียมวัตถุดิบ อุณหภูมิ แรงกดอัด และเวลากดอัด ส่งผลต่อการเกิดของเสีย เมื่อน า
ผลการวิจัยมาทดสอบใช้ในการบวนการ คือ การเตรียมวัตถุดิบโดยการอุ่นวัตถุดิบก่อนกดอัด อุณหภูมิ 
180 องศาเซลเซียส แรงกดอัด 18 MPa และเวลาในการกดอัด 5 นาที พบว่าร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น
ของหูหม้อขนาดใหญ่ลดลงจากเดิมจากร้อยละ 3.72 เหลือ ร้อยละ 1.60 

 
ค ำส ำคัญ — หูหม้อขนำดใหญ่, ของเสีย, ควำมสูญเปล่ำ, กำรออกแบบเชิงวิศวกรรม, กำรทดลองเชิง
แฟคทอเรียล
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การศึกษาความเป็นไปไดเ้พ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต กรณีศึกษา: 

โรงงานผลิตขึ้นรูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์ 
 

วราภรณ์ งามชธูรรม 
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Bangkok / THAILAND 
waraporn.n@ku.th  

 

ปุณณมี  สัจจกมล 
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Bangkok / THAILAND 
fengpmsa@ku.ac.th 

 

นันทชัย กานตานันทะ 
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Bangkok / THAILAND 

fengnck@ku.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ — งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มก าลังการ
ผลิตของโรงงานกรณีศึกษา โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตใหม่  
เน่ืองจากความต้องการของลูกค้ามีสูงกว่าอัตราก าลังการผลิตที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าได้
เพียง 30% ของความต้องการของลูกค้าทั้งหมด โดยศึกษาครอบคลุมในด้านการตลาด ด้านเทคนิค 
ด้านการจัดการ และด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมใน
การลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงความเสี่ยงที่ยอดการสั่งผลิตลดน้อยลง วิธีการศึกษา โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน  รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความต้องการของลูกค้า ตารางงานของพนักงาน ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน วิเคราะห์แผนการเงินและผลตอบแทนของโรงงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตลาด สินค้ามีลูกค้ารายเดิมรองรับอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้ารายใหม่ ด้านเทคนิคเป็นการเลือกความเหมาะสมของเครื่องจักรในเรื่องของขนาด
ก าลังการผลิต ด้านการจัดการเป็นการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่การท างาน ผลการ
วิเคราะห์ด้านการเงินพบว่าให้ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ 3,914,537 บาท  
อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) เท่ากับ 18.21% และมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือน ดังน้ันการสร้าง
โรงงานผลิตใหม่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

 
ค ำส ำคัญ — กำรศึกษำควำมเป็นไปได้, ควำมต้องกำรของลูกค้ำ, ก ำลังกำรผลิต
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บทคัดย่อ — งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับ
ส าหรับผู้อาศัยในคอนโดมิเนียม โดยศึกษาการลงทุนแบบโรงเรือนอัจฉริยะในจังหวัดนครปฐม ได้
ท าการศึกษาครอบคลุมทั้งในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน และการจัดการโครงการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษา ประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลความนิยม
ประเภทต้นไม้ที่น ามาตกแต่งที่พักอาศัย ปัจจัยการปลูกต้นไม้และคัดเลือกชนิดของต้นไม้ที่มีความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกในคอนโดมิเนียม โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
ความต้องการของผู้บริโภค วิเคราะห์ธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ด้านการเงินและ
ผลตอบแทน วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดผลกระทบของโครงการ  จากการศึกษา
พบว่า ผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมมีความต้องการปลูกต้นไม้ในที่พักอาศัย แต่ตลาดต้นไม้ส าหรับผู้อาศัย
ในคอนโดมิเนียมยังมีไม่แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ผลการวิ เคราะห์ด้านการเงินพบว่าให้ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) เท่ากับ 
2,329,349.94 บาท และค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 38.12% และมีระยะเวลาคืนทุน 2 
ปี 7 เดือน  จากการศึกษาท าให้โครงการนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

 
ค ำส ำคัญ — กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน, ผู้อยู่อำศัยในคอนโดมิเนียม, ธุรกิจไม้ประดับ, 
โรงเรือนอัจฉริยะ, ต้นไม้ในคอนโดมิเนียม
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บทคัดย่อ —สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทุกๆ ปีส่งผลให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง การปรับปรุงการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและให้สามารถเติบโตต่อไป

ได้ในระยะยาวงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเปล่าโดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วย

แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping, VSM) และท าการปรับปรุงด้วยการไคเซน 

(Kaizen) และ หลักการ ECRS บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างระบบลีน (Lean System) กับระบบ

การผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota production system) เป็นระบบการผลิตแบบไดกิ้น (PDS: 

Production of Daikin) ซึ่งจากการด าเนินงานวิจัย พบว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยวิธี

ดังกล่าว ท าให้ลดงานระหว่างผลิต (work in process) ลง 22.16% ลดเวลาน าในการผลิตได้ 

(process lead-time) 24.78% ลดเวลาน าของสินค้าลง (stock lead-time) 23.26% และลดของ

เสียในไลน์ F1x ลง 4. 00 % ซึ่งท าให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้น (productivity) 4.30 % ชี้ให้เห็นว่าการไค

เซนบนพื้นฐานระบบการ PDSที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง Lean System กับ TPS เป็นกิจกรรม

ที่น าไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

 

ค ำส ำคัญ—ระบบลีน, ระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ, ระบบกำรผลิตแบบไดกิ้น, สำยธำรคุณค่ำ VSM, 

หลักกำร ECRS 
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลก าไรและมูลค่าสินค้าหมดอายุ
ก่อนขายสินค้าเมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกันตามรอบ

เวลาส าหรับสินค้าที่มีก าหนดวันหมดอายุและพฤติกรรมของ
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีเป็นการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างก าไรของระบบและมูลค่าสินค้า
เน่าเสียก่อนท าการขายสินค้า เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกันที่มีการพิจารณาอายุของสินค้า
กับนโยบายการเติมเต็มแบบดั้งเดิม จากการจ าลองสถานการณ์ที่สินค้ามีก าหนดอายุและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีลักษณะเป็นแบบเขา้ทีหลงัออกก่อน การสร้างปัญหาทดสอบจ านวน 90 ปัญหา ถูกสร้าง
ขึ้นโดยการจ าแนกตามปัจจัยหลักสองประการคือ จ านวนสินค้าในระบบ 3 ระดับและอายุของสินค้า 3 
ระดับ เมื่อเปรียบเทียบนโยบายการเติมเต็มสินค้าที่มีการพิจาณาอายุของสินค้ากับนโนบายการเติมเต็ม
สินค้าแบบดั้งเดิมพบว่านโยบายที่มีการพิจารณาอายุของสินค้าให้ผลก าไรของระบบสูงกว่า และมูลค่า
สินค้าหมดอายุต่ ากว่านโยบายแบบดั้งเดิมทั้ง 90 ปัญหาทดสอบ จากการวิเคราะห์สถิติแบบไม่มี
พารามิเตอร์ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างก าไรของระบบคือปัจจัยอายุของสินค้า ขณะที่ใน
การทดสอบความแปรปรวนสองทางพบว่าปัจจัยจ านวนสินค้าในระบบมีผลต่อความแตกต่างมูลค่า
สินค้าเน่าเสียก่อนท าการขายสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค ำส ำคัญ —ปัจจัย, รอบเวลำเติมเต็มสินค้ำ, สินค้ำมีก ำหนดอำยุ, เข้ำหลังออกก่อน
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Abstract — The objective of this paper is to determine the key success factors of 
construction project management in the intermediate and downstream 
petrochemical industry of Thailand. To identify the success factors, an empirical 
study based on related researches in scholarly literatures and expert opinions are 
collected to design the questionnaire. In determining the key success factors, the 
techniques of fuzzy theory and factor analysis are employed. The results revealed 
17 key success factors which can be used as guidelines for planning, implementing, 
controlling, and evaluating the performance of construction projects and also 
provide lessons for improving the performance of similar new construction projects. 

 
Keywords — construction project, fuzzy, multi-criteria decision analysis, 
petrochemical, success factors
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีศึกษาการปรับปรุงสายการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป โดยปริมาณ
ความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดสายการผลิตในปัจจุบันไม่สามารถรองรับ
ลักษณะของความต้องการดังกล่าวได้ การผลิตล่วงเวลาจึงมีความจ าเป็นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงสูง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีคือการปรับปรุงสายการผลิตโดยอาศัย
เครื่องมือของการปรับปรุงงาน หลักการ ECRS และการจัดสมดุลสายการผลิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อเพิ่ม
ก าลังการผลิต และอัตราส่วนสมดุลสายการผลิต ผลจากการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพสูงสุดที่เคยท าได้
อยู่ที่ 66.04% แต่เมื่อใช้โปรแกรมน้ีแล้วจะท าให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 80.00% นอกจากน้ี
โปรแกรมเพื่อการจัดสมดุลสายการผลิตได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือ VBA ในไมโครซอฟต์เอกเซล 
เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน 

 
ค ำส ำคัญ — ควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ , ก ำลังกำรผลิต , กำรจัดสมดุลสำยกำรผลิต , อัตรำส่วนสมดุล
สำยกำรผลิต
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บทคัดย่อ — งานวิจัยชิ้นน้ีน าเสนอการประยุกต์ใชว้ิธีการเชิงพันธุกรรมส าหรับการแก้ปญัหาพรีเว้นท์
ทีฟแลทเทอรอลทรานชปิเม้นท ์ (Preventive Lateral Transshipment) ร่วมกับวิธีการขนส่งแบบ
ประหยดั(Saving Algorithm) ในการจัดกลุ่มผู้ค้าปลีก เพื่อหาต้นทุนรวมของระบบให้มีค่าเหมาะสม
ที่สุดในปญัหาสินค้าคงคลัง ภายใตน้โยบายระยะเวลาการสั่งคงที ่ ปรมิาณความต้องการมีการแจก
แจงปัวซ์ซอง ตัวแปรด้านต้นทุนและค่าเฉลีย่ปริมาณความต้องการของผู้ค้าปลีกที่เหมือนกันจ านวน 20 
ราย โดยพิจารณาจาก 2 ตัวแปร  คือ ระดับอ้างอิงสินค้าคลังคลังของผู้ค้าปลกีที่ใช้พิจารณาจ านวนการ
ขนส่ง (Ri) และระดบัสูงสดุของคลังสนิค้า (Si)  จากการหาค าตอบจากวิธีการเชิงพันธุกรรมในตัวอย่าง
การทดลองทีแ่ตกต่างกันพบวา่ วิธีการขนส่งแบบแลทเทอรอลทรานชปิเม้นท สามารถลดต้นทุนรวมใน
การบริหารสินค้าคงคลังได้ดีในกรณทีีม่ีค่าเฉลีย่ของปรมิาณความต้องการทีต่่ า และต้นทุนการเกิดสินค้า
ขาดที่สูง โดยต้นทุนที่ลดลงเกิดจากระดับสูงสดุของคลังสินค้า (Si) ร่วมกับการเกิดสินค้าขาดที่ต่ าลงจึง
ส่งผลให้ต้นทุนการจัดเกบ็และต้นทุนการเกิดสินค้าขาดต่ าลง เปอร์เซ็นตต์้นทุนที่ลดลงมีคา่ระหว่าง 
6.95 เปอร์เซ็นต ์ถึง 13.63 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่11.65  เปอร์เซน็ต์ 

 
ค ำส ำคัญ — กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง, แลทเทอรอลทรำนชิปเม้นท์, ผู้ค้ำปลีกหลำยแห่ง วิธีกำรเชิง
พันธุกรรม
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บทคัดย่อ – งานวิจัยน้ีพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยนักวิจัยในการท าวิจัยด้านการพัฒนา
ขั้นตอนวิธีในการจัดตารางงาน โดยช่วยค านวณหาค าตอบของขั้นตอนวิธีที่นักวิจัยสนใจ และเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการวิจัยขั้นตอนวิธีที่มีความหลากหลายในอนาคต เพื่อ
ตอบสนองต่อนักวิจัยแทนการใช้โปรแกรมที่มีราคาสูงและมีข้อจ ากัดด้านจ านวนงาน ด้วยหวังว่า
โปรแกรมน้ีจะยังประโยชน์แก่นักวิจัยในการท าวิจัยและพัฒนา ประโยชน์แก่อาจารย์ในการช่วยการ
เรียนการสอน และประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

 
ค ำส ำคัญ -- โปรแกรมกำรจัดตำรำงงำน, กำรพัฒนำขั้นตอนวิธี, วิชวลเบสิกส ำหรับแอพพลิเคชัน
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Simulation on Inventory Management of Cross Filling 
Policy for Multiple Warehouses and Multiple Retailers 

Distribution System 

 
 

Anchalee Supithak 
Industrial Engineering Deparmentt 
Thai-Nichi Institute of Technology 

Bangkok / THAILAND 
anchalee_s@tni.ac.th  

 
 

Abstract —— The objectives of this research are to simulate the distribution of three 
warehouses and three retailers with cross filling policy and to analyze the effects of 
related parameters. The developed model is simulated by varying the demands at 
each location and the filling rate to observe the total number of stockout in the 
system. The ten replications of each scenario are simulated and the results show that 
the total number of item’s stockout increases when demand’ dispersion is high. 
Retailer with the lowest demand in a distribution results in the highest number of 
units’ stockout. By varying the filling rate, the distribution with low dispersion demand 
among retailers trends to has lowest number of units stockout. 

 
Keywords — Cross Filling, Filling Rate, Inventory, Multiple Warehouses and Multiple 
Retailers, Simulation
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บทคัดย่อ — บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ มา
ช่วยลดระยะเวลาในการติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม โดยใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งอยู่
บริเวณแยกต่าง ๆ ให้มากที่สุด โดยน าภาพที่ได้จากกล้องวิดีโอ มาท าการเปลี่ยนแปลง จากภาพสี เป็น
ภาพขาวด า ปรับขนาดและค่าความชัดเจนของภาพให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความชัดเจน และลดสิ่งที่ไม่
ต้องการออกจากภาพก่อนน ามาท าการ Matching กับ Template ตัวอักษรพยัญชนะไทยต่าง ๆ และ
ตัวเลข ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดความผิดพลาด ก่อนน าภาพไปเข้าโปรแกรมการอ่านค่าป้ายทะเบียน
รถยนต์อัตโนมัติ จึงมีการน าภาพมาปรับแต่งให้มีความชัดเจนและลดสิ่งที่ไม่ต้องการออกให้มากที่สุด
ก่อน ซึ่งจะท าให้สามารถอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
ภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นภาพในมุมสูง และไกล มีความชัดเจนของป้ายทะเบียนน้อย ท าให้วิดีโอที่
ได้จากกล้องวงจรปิด ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้ จึงได้ท าการทดลองกับภาพจากกล้องวิดีโอ โดย
โปรแกรมการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านค่าจากกล้องวิดีโอ 
มาเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการได้อย่างถูกต้องถึง 97.10%  
 
ค ำส ำคัญ — ป้ำยทะเบียนรถยนต์, เทคโนโลยีกำรอ่ำนป้ำยทะเบียนอัตโนมัติ, เปรียบเทียบเทมเพลต, 
กำรรู้จ ำตัวอักษร
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บทคัดย่อ — บทความวิจัยฉบบัน้ี ได้เสนอโพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสัญญาณที่ว่าง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพของอัลกอริทึมต้นไม้ จากผลการทดสอบพบว่า โพรโทคอลการ
ลดจ านวนช่องสัญญาณที่ว่าง สามารถลดจ านวนช่องสัญญาณที่ว่างได้ และท าใหป้ระสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมต้นไม้ดีขึ้น นอกจากน้ี ยังพบว่าเมื่อผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้น โพรโทคอลนี้จะมีประสิทธิภาพทีด่ี
ขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ — อัลกอริทึมต้นไม้, โพรโทคอลกำรลดจ ำนวนช่องสัญญำณที่ว่ำง
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Abstract — Nowadays, the elderly population is getting bigger, causing health care 
service unable to cover all the elderly physical and mental needs. Therefore, Internet 
of Things technology concept combined with elderly health care service is designed 
to help solving this issue. In this research, the notification system is developed in 
order to notify relatives on the elderly’s status. When abnormal electrocardiogram 
of the elderly is detected, the system sends notifications to relatives through Line 
group chat.  
As a result, the developed equipment using Internet of Things can work properly in 
order to monitor the elderly heart rate and send notification to relatives in Line 
group chat when the elderly heart rate is abnormal. In future work, the system can 
be developed to examine more on cardiovascular disease or other related sensing. 
 

 
Keywords — Internet of Things, heart rate
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บทคัดย่อ — ขั้นตอนวิธีของการรู้จ าภาพได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ได้ถูก
น าไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น งานด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ งานด้านการติดตามบุคคล งาน
ด้านการขับขี่ยานพาหนะแบบอัตโนมัติ เป็นต้น จึงท าให้เกิดงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานดังกล่ าวอย่าง
มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส าคัญของงานในอดีตที่ผ่านคือ เมื่อน าขั้นตอนวิธีไปใช้งานที่มี
ปริมาณมาก หรือขนาดข้อมูลที่ใหญ่ท าให้การประมวลผลของขั้นตอนวิธีเกิดความล่าช้า ดังน้ันใน
งานวิจัยน้ีจึงน าเสนอการรู้จ าภาพที่มีปริมาณมาก และขนาดใหญ่ด้วยการหาคุณลักษณะภาพด้วย
ขั้นตอนวิธี Deep Belief Network ซึ่งเป็นการลดขนาดของรูปภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ขั้นสูง ท าให้ช่วยลดเวลาของการประมวลการฝึกสอนเพื่อรู้จ าภาพ โดยในงานวิจัยน้ีได้น าบอร์ด 
Raspberry Pi มาใช้เพื่อการทดสอบขั้นตอนวิธีที่น าเสนอ โดยได้น าตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือจาก
ฐานข้อมูลของ MNIST มาทดสอบซึ่งผลปรากฏว่าขั้นตอนวิธีที่น าเสนอน้ีสามารถลดขนาดข้อมูลลงถึง 
70 เปอร์เซ็นต์ด้วยความถูกต้อง 99.60 เปอร์เซ็นต์ 

 
ค ำส ำคัญ — ขั้นตอนวิธีกำรรู้จ ำภำพ, ขั้นตอนวิธีกำรเรียนรู้ของเครื่องจักรกล, บอร์ดรำสเบอร์รี่พำย, 
ขั้นตอนวิธีกำรลดขนำดของภำพ, ขั้นตอนวิธีกำรหำคุณลักษณะ
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บทคัดย่อ — ในยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะส่งข้อมูลปริมาณ
มากและต่อเน่ือง อย่างเช่น การส่งข้อมูลวิดีโอความคมชัดสูง ส าหรับโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF 
ผู้ใช้งานจะส่งข้อมูลได้เพียง 1 ครั้งต่อเฟรม การยอมให้ผู้ส่ง ส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเฟรม 
สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้น บทความฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจ านวนครั้งใน
การเข้าถึงที่เหมาะสมของโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF ที่ใช้ขนาดเฟรมคงที่ จากผลการทดสอบ
พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าถึงที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับ จ านวนผู้ใช้งานในระบบ และจ านวน
ช่องสัญญาณทั้งหมด การใช้จ านวนครั้งที่เหมาะสม สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดี
ขึ้นได้ อย่างเช่น หากก าหนดให้จ านวนผู้ใช้งานในระบบเท่ากับ 2 ราย และจ านวนช่องสัญญาณต่อ
เฟรมเท่ากับ 8 ช่อง จะพบว่าจ านวนครั้งในการเข้าถึงช่องสัญญาณที่เหมาะสมเท่ากับ 4 ครั้งต่อเฟรม 
การใช้ค่าจ านวนครั้งที่เหมาะสมน้ี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบที่ดีที่สุด 

 
ค ำส ำคัญ —จ ำนวนครั้งในกำรเข้ำถึง, โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF, ขนำดหน้ำต่ำงคงที่

57



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 
Analysis of the Spin State of Adsorbed Oxygen  

on Small Platinum Cluster 
 
 

Sawanya Suwannawong  
Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology   

Bangkok, Thailand  
sawanya@tni.ac.th  

 
 

 
Abstract— The novel energy technology has attracted researchers in several fields. 
One of the upcoming topics is analysis of oxygen reduction reaction (ORR) which is 
an electrochemical reaction that occurs on the cathode catalyst of the fuel cells. 
This process consists of complex intermediates on the surface of catalyst, therefore, 
the molecular investigation becomes important method to clarify its difficulty. 
Briefly, ORR has adsorption and dissociation of oxygen molecules. During the 
adsorption, the electron properties, i.e. the spin state of adsorbate, can be changed. 
In previous studies, the spin transition is showed in oxygen adsorption on both metal 
surface and nitrogen-doped carbon nanotube. In order to explain ambiguous results, 
we analyze the effect of spin change during the adsorption process by comparison 
of computational results and visualization such as potential energy curves (PEC). 

Keywords—spin state, adsorbed oxygen, spin transition. 
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การประเมินสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพของห้องสมุด 
กรณีศึกษา : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีท าขึ้นเพื่อประเมินความรู้สึกพึงพอใจและการยอมรับต่อสภาพความสบายเชิง
อุณหภาพ จากสภาพด้านอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และการไหลเวียนของลมภายในพื้นที่ห้องสมุด  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้บริการห้องสมุดในช่วงเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกสบาย เย็นเล็กน้อย อากาศแห้งเล็กน้อย 
และลมไหลเวียนต่ าเล็กน้อย และส่วนใหญ่ยอมรับสภาพความสบายได้ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยอมรับว่า
เย็นเล็กน้อย ซึ่งจากการวัดค่าพารามิเตอร์ของสภาพอากาศพบว่าอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม
ของอากาศกระจายไม่สม่ าเสมอในชั้นที่ 3 จึงยังมีศักยภาพในการปรับปรุงการกระจายลมเย็นจาก
เครื่องส่งลมเย็นของเครื่องปรับอากาศต่อไป เพื่อให้มีระดับความพึงพอใจดีขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ — ห้องสมุด, ควำมสบำยเชิงอุณหภำพ, แบบสอบถำม, อุณหภูมิ, ระบบปรับอำกำศ

59



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 

ศักยภาพอนุรักษ์พลังงานของร้านสะดวกซื้อ:  
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บทคัดย่อ — ร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ได้เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างต่อเน่ืองทั้งในเขต
ชุมชนเมืองและพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ภายในร้านค้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งมากมายส าหรับการ
ท าความเย็น การปรับอากาศ การส่องสว่าง การอุ่นอาหาร และอ่ืนๆ จึงต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ร้าน
สะดวกซื้อหลายแบรนด์ได้ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง งานวิจัยน้ีต้องการทราบ
ลักษณะการใช้พลังงานของร้านค้า เหตุปัจจัยรวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน โดยได้
ส ารวจภาคสนามร้านสะดวกซื้อจ านวน 10 แห่ง การวิเคราะห์พลังงานจากผลตรวจวัดท าให้ทราบว่า 
ร้านสะดวกซื้อมีการใช้ไฟฟ้าสูงในระดับ 172,800 kWh/year หรือ 823 kWh/m2.year และค่าความ
เข้มของการใช้พลังงานสูงกว่าอาคารส านักงานและห้างสรรพสินค้า ระบบท าความเย็นเป็นระบบที่ใช้
พลังงานรวมสูงที่สุดร้อยละ 60-80 โดยระบบปรับอากาศใช้พลังงานประมาณร้อยละ 25 ขณะที่การ
ส่องสว่างด้วยไฟฟ้าใช้พลังงานไม่เกินร้อยละ 5 ผลงานวิจัยน าเสนอเทคโนโลยีและแนวทางอนุรักษ์
พลังงาน อาทิ การใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การใช้คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ส าหรับ
ตู้เย็นแบบเปิดและแบบวอร์คอิน การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ซึ่งมาตรการทั้งหมดน้ีสามารถ
ลดการใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อและประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่าเชิงต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน 0.8 – 
5.9 ปี 
 

ค ำส ำคัญ — ร้ำนสะดวกซื้อ, กำรอนุรักษ์พลังงำน, กำรท ำควำมเย็น, คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์, 
กำรติดตั้งเซลล์แสงอำทิตย์ผลิตไฟฟ้ำ
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บทคัดย่อ — กระบวนการท าสัญลักษณ์เป็นกระบวนการหน่ึงที่ส าคัญในการผลิตท่อไฮโดรลิกส าหรับ
ระบบบังคับเลี้ยว และมักเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่กระบวนการผลิตน้ี การศึกษาน้ีเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้แนวคิด Pokayoke และ เทคโนโลยีการตรวจวัดด้วยภาพถ่าย มาประยุกต์เพื่อปรับปรุ ง
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ี ระบบการตรวจวัดน้ีใช้กล้องเว็บแคมถ่ายภาพท่อไฮดรอลิค 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อท าหน้าที่ตรวจวัดการท าสัญลักษณ์บนท่อ ระบบมี
ส่วนประกอบคือ กล้องเว็บแคม 2 ตัว ชุดยึดจับกล้อง และโปรแกรมตรวจวัดภาพถ่าย ก่อนการ
ประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดด้วยภาพพบว่า ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 30 ppm ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
งาน และต้องมีการตรวจวัดชิ้นงานหลายขั้นตอน หลังจากการประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดด้วยภาพ
พบว่า ไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (0 ppm) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน และขั้นตอน
การตรวจคุณภาพชิ้นงานลดลง 

 
ค ำส ำคัญ — กำรตรวจสอบด้วยกำรถ่ำยภำพ, กล้องเว็บแคม, ท่อไฮโดรลิก, กำรท ำสัญลักษณ์
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บทคัดย่อ — การทดสอบระบบท าความเยน็ของตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ แบบคอมเพรสเซอร์เดีย่ว 
โดยการวัดอุณหภูมิที่หลายต าแหน่งต่างๆ จังหวะการเปิดปิดวาล์ว 3 ตัว เพื่อแบ่งน้ ายาท าความเย็นไป
ยังเครื่องท าระเหย 3 ตัว และจังหวะการเปิดปิดคอมเพรสเซอร์ ท าให้ทราบพฤติกรรมการท างานของ
ระบบท าความเย็น และประเมินได้ว่ามีการควบคุมการท างานแบบพีไอดี ซึ่งสามารถน าผลไป
พัฒนาการออกแบบโค้ดส าหรับบอร์ดควบคุมระบบท าความเย็นของตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติได้
ต่อไป 

 
ค ำส ำคัญ — ตู้จ ำหน่ำยเครื่องดื่มอัตโนมัติ , ระบบท ำควำมเย็น , กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ , 
คอมเพรสเซอร์, พีไอดีคอนโทรล
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บทคัดย่อ — ระบบกันสะเทือนของรถยนต์น่ังและรถบรรทุกขนาดเล็กที่ใช้กนัแพร่หลายมักนิยมใช้
สปริงขดแบบทรงกระบอกเป็นชิ้นส่วนเพื่อรองรับภาระต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นระหวา่งการขบัขี ่เนื่องจากมี
สมรรถนะในการถ่ายเทพลงังานทีด่ี สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในพื้นที่จากัด มีความทนทาน และ
ต้องการการบารุงรักษาต่า ในปัจจบุันสปริงขดทรงกรวยเริ่มเขา้มามีบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นสปริงที่
มีความเสถียร และมีอัตราสว่นความชะลูดสูง แต่เนื่องจากรปูร่างที่ซับซ้อน โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสปริงที่ไมส่ม่าเสมอ จึงเป็นการยากที่จะทานายพฤติกรรมจากทฤษฎี และต้องใช้ประสบการณ์ใน
การออกแบบสูง งานวิจัยน้ีจึงทาการวเิคราะห์สปริงขดทรงกรวยที่มีหน้าตัดแตกต่างกัน และมีจานวน
ขดของสปริงทีแ่ตกต่างกันดว้ยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการศึกษา พบว่าสปริงขดทรงกรวยที่มีจาน
วนรอบการขดเท่า ๆ กัน สปริงขดทรงกรวยหน้าตดัวงกลมมีค่าคงที่สปริงมากกว่าสปริงขดทรงกรวย
หน้าตัดสีเ่หลี่ยม และสปริงขดทรงกรวยที่มีหน้าตัดเหมือนกัน สปริงทีม่ีจานวนรอบการขดน้อยกว่าจะมี
ค่าคงที่สปริงมากกว่าสปริงที่มีจานวนรอบการขดมากกวา่  
 
ค ำส ำคัญ — สปริงขดทรงกรวย, ความแข็งเกร็งของสปริง, ค่าคงทีส่ปริง, ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
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การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารชั่วโมงปฏิบตังิาน 

ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 
 

นายสาเรศ วันโสภา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
sared@tni.ac.th  

 

นายพงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 
ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
pongsaran@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีการใช้งานเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการเรียนการสอนและใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆภายในองค์กรมากมาย แต่ทั้งน้ีก็
ยังมีหลายกระบวนการของด าเนินงานระหว่างฝ่ายงาน ที่ยังคงใช้งานกระดาษในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายงานอยู่ เช่น การจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนของคณาจารย์ 
ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาคณาจารย์ต้องสรุปรายงานภาระงานสอนและภาระงานโหลดต่างๆ เพื่อส่ง
ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ท าให้ประสบปัญหาบ่อยครั้งในการเรียกดูข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บ
เอกสารไม่เพียงพอ เอกสารสูญหาย การค้นหาเอกสารย้อนหลังค่อนข้างล าบาก เป็นต้น งานวิจัยน้ีจึง
น าเสนอแนวคิดการออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารชั่วโมงปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการด าเนินงานดังกล่าว ซึ่งงานวิจัยน้ีประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ ส่วนแรกเป็นการ
น าเสนอปัญหาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนางานวิจัย ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอ
แนวคิดในการออกแบบและการพัฒนาระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส , Json, Mysql และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปผลที่ได้จากแนวคิดการพัฒนา และการใช้งาน
ระบบบริหารชั่วโมงปฏิบัติงาน โดยประโยชน์ของงานวิจัยน้ี เพื่อลดระบวนการท างานระหว่างฝ่ายงาน 
ปรับกระบวนการการจัดการข้อมูลสารสนเทศของคณาจารย์ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล 
ค้นหา และการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ — ระบบบริกำร, ชั่วโมงปฏิบัติงำน, ระบบสำรสนเทศ
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การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสารในการเรียกเก็บค่าบริการ 
 

จิรัชญา ลี้ภยัวงศ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 

le.jirachaya_st@tni.ac.th 

 

ปณภา ดวงดาว 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
panapa.d@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ — โครงงานฉบับน้ีเป็นการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูล ในแผนก Customs 
Broker Department กรณีศึกษา บริษัท เฟรทลิ้งค์ส เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการค้นหาเลขปิดจ็อบ (Closed Job Numbers) ที่มีความส าคัญ ในการ
สืบค้นข้อมูลในอดีต เพื่อน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจ
ของพนักงาน หลังจากการน าผลงานที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นไปมีส่วนช่วยในการท างานต่อได้จริง โดยได้น า
หลักการ 7QC Tools ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งน าหลักการก าจัดขั้นตอน
งานที่ไม่จ าเป็น และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้นมาเปน็แนวความคิดในการศึกษาเพื่อลดความ
สูญเปล่า โดยได้มีแนวคิดที่จะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าง LibreOffice เข้ามาช่วยจัดเก็บ
ข้อมูล  จากเดิมที่เก็บข้อมูลและค้นหาในรูปแบบของกระดาษ เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บข้อมูลและค้นหา
ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้จัดท าได้ตั้งเป้าหมายให้ลดเวลาค้นหาลง 50% ผลการวิจัย
พบว่า การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล สามารถลดเวลาในการค้นหา เลขปิดจ็
อบ (Closed Job Numbers) จากเดิมใช้เวลาในการค้นหาเฉลี่ย 11.64 นาที/ครั้ง เหลือเพียง 0.57 
นาที/ครั้ง สามารถลดเวลาในการค้นหาเลขปิดจ็อบไปได้ 95.11% มากกว่าที่คาดไว้ถึง 45.11% และ
ผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อโปรมแกรมที่ผู้จัดท าได้จัดท าขึ้นน้ัน ทั้งรูปแบบการจัดวาง , การ
ค้นหาและการใส่ข้อมูลที่ท าได้ง่าย รวมทั้งการน าโปรแกรมมาใช้ต่อได้ในระยะยาว  พบว่าภาพรวม
คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานที่มีต่อระบบที่ทางผู้จัดท าได้ท าขึ้นน้ัน อยู่ที่ 3.75 คะแนน 
จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
ค ำส ำคัญ —ลดเวลำในกำรค้นหำ / จัดเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์/ LibreOffice  
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การจัดท าคู่มือการขอเสนอซื้อสินค้าและบริการเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบERP 
กรณีศึกษา : บริษัท ABC จ ากัด 

 

 
ภูวดล ไวยเนตร 

คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok/Thailand 

phuwadon@tni.ac.th 

 

 

ฐิติวัฒน์ ชาน ุ

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok/Thailand 

Ch.thitiwat_st@tni.ac.th 

 

 

สุชีรา นวลทอง 

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok/Thailand 
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บทคัดย่อ กำรจัดซื้อถือเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญของทุกหน่วยงำน เน่ืองจำกกำรจัดซื้อถือเป็นขั้นตอน

แรกที่จะส่งผลต่องกระบวนกำรท ำงำนอ่ืนๆของบริษัทในล ำดับถัดไป ดังน้ัน หำกกระบวนกำรจัดซื้อมี

กำรด ำเนินกำรที่รวดเร็วและถูกต้อง ก็จะส่งผลท ำให้กำรบริษัทน้ันๆเกิดควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 

จำกกำรศึกษำกระบวนกำรจัดซื้อของ บริษัท ABC จ ำกัด พบว่ำ ในปัจจุบัน ผู้ใช้งาน (User) ใช้เวลา

ในการสร้างใบขอเสนอซื้อ (Purchase Requisition) มากเกินไปและเมื่อฝ่ายจัดซื้อตรวจสอบข้อมูล

ในใบขอเสนอซื้อพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลและรอการอนุมัติจากหัวหน้าใหม่อีก

ครั้งท าให้ระยะเวลาในกระบวนการมากเกินไปเกิดการรอคอยและพนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการ

ท างานจากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ

ERP โดยยึดหลักทฤษฎี ECRS จากการวิจัยพบว่า สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการสร้างใบขอเสนอซื้อใน

ระบบERP ลง 69.81% และสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นลงถึง 75%  

ค ำส ำคัญ :คู่มือปฏิบัติงำน / ใบขอเสนอซื้อ / จัดซื้อ / ECRS 
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Ferdin Joe John Joseph 
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Bangkok, Thailand 
ferdin@tni.ac.th  

 
Abstract — PM2.5 is the pollution metric alarming in the city of Bangkok during the 
past few years but this year it has gone a level up in effects of its consequences. 
There are many technologies available to keep track with the recording of PM2.5 
values using weather stations and handheld smart devices. The data recorded for 
this metric is available in various sources online and there are different methods to 
predict the concentration of PM 2.5 for the future with the existing trends. This paper 
addresses a framework of collecting hourly data of weather parameters and PM2.5 
concentrations and an empirical analysis of selection of features using Support 
Vector Regression to be taken to predict the concentration of PM2.5 specifically to 
the geography of Bangkok. 

 
Keywords—PM 2.5, Predictive Analytics, SVR
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การพัฒนาโปรแกรมประเมินภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการใน
ผู้ป่วย ของบุคลากรทางการแพทย์และนักสถิติ กรณีศึกษา หอผู้ป่วย

วิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Care Unit) 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

 
อาระฟาน เหมเหาะ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Songkhla Thailand 

6010210689@psu.ac.th  
 
กรกช วจิิตรสงวน เจ็ดวรรณะ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Songkhla Thailand 
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บทคัดย่อ — ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมีความส าคัญต่อการพยากรณ์โรค ถ้าผู้ป่วยมีภาวะทุพ
โภชนาการร่วม จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เพิ่มอัตราการเสียชีวิต อัตราค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการที่หลากหลาย ทาง
สามาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้เสนอเครื่องมือ 2 แบบ 
คือ Nutrition Alert Form (NAF) และ Nutrition Triage (NT) โดยการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอรม์
การประเมินด้วยการเขียนกระดาษจากน้ันต้องน าผลจากเขียนมาลงบันทึกต่อในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพิ่มขั้นตอนในการท างาน เพิ่มภาระงานให้กับผู้เก็บข้อมูล ดังน้ันการจัดท าโปรแกรมในการบันทึก
ข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวก ท าให้จัดข้อมูลได้เป็นระบบและลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล 
ขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ที่เป็นแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและนัก
สถิติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ ปรับปรุงและจัดท าคู่มือการใช้
งาน โดยโปรแกรมสามารถบันทึกและรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นย า ช่วยลดระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่บันทึกเป็นหลักฐานในเวชระเบียน  รวมไปถึงการแจ้งเตือนการ
บันทึกซ้ าเพื่อนักสถิติประเมินผลให้โภชนบ าบัดได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ค ำส ำคัญ — ทุพโภชนำกำร, เครื่องมือคัดกรอง, แบบฟอร์มประเมิน, รวบรวมข้อมูล, โปรแกรม
ประเมินภำวะควำมเสี่ยงด้ำนโภชนำกำร
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การพัฒนาแชทบอทที่ชาญฉลาด เพ่ือให้ค าแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว
 

นิติรุจน์ อติไชยทักษ์1, เมธาพร เจ็งธรรม2, ลักษณารีย์ อุดมปัญญาวรกุล3, อรรถวิชญ์ เกยีวประเสริฐ4, 

ธนทัต จันทร์เกตุ5, ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล6, ธงชัย แกว้กิรยิา7* 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

*สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์ 

at.nitirut_st@tni.ac.th1, ch.methaporn_st@tni.ac.th2, ud.luxsanaree_st@tni.ac.th3, 

ki.auttawit_st@tni.ac.th4, ch.thanatouch_st@tni.ac.th5, nattagit@tni.ac.th6, 

tkaewkiriya@gmail.com7 

 

บทคัดย่อ — การสืบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ันบางครั้งต้องโทรสอบถามกับ

เจ้าหน้าที่ที่บางครั้งบางเวลาทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ค าตอบได้ เน่ืองจากปิดเวลาท าการหรือไม่

ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบตอบโต้

อัตโนมัติแชทบอท แทนการใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าตอบค าถามให้กับนักท่องเที่ยวผ่านทาง

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อลดต้นทุนในการจ้างงานเจ้าหน้าที่ Admin Operator และเพื่อท าให้

สามารถบริการตอบค าถามตลอด 24 ชั่วโมง โดยพัฒนาระบบผ่านเครื่องมือ Dialogflow เพื่อพัฒนา

แชทโต้ตอบใน เฟสบุ๊คแฟนเพจ และจัดเก็บคลังข้อมูลของสถานที่ภายในประเทศไทย เพื่อให้บริการ

กับนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงพัฒนาระบบด้วยภาษาไทยที่มีความหลากหลายและความซับซ้อนทาง

ภาษา ที่มีมากกว่าภาษาอ่ืน จากผลการทดลองพบว่าแชทบอทสามารถโต้ตอบค าถามได้ถูกต้อง

เทียบเท่ากับมนุษย์ท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายมากกว่า และยังสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ท าให้

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและค่าเลี้ยงดูพิเศษต่างๆให้กับพนักงานที่ท าหน้าที่ให้ค าตอบ

เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย และยังสามารถให้บริการได้ตลอดแล้วที่นักท่องเที่ยวต้องการค าตอบ

แนะน าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

 

ค าส าคัญ: แชทบอท เฟสบุ๊คแฟนเพจ การท่องเที่ยวประเทศไทย ไดอะล็อกโฟรว์ 
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กรอบแนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบ 

ด้วยข้อมูลการศึกษาและตัวชี้วัดไมเออร์ส-บริกส ์
 
 

สห ธิติถามวัต 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok Thailand 
th.saha_st@tni.ac.th  

ธงชัย แก้วกิริยา 
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์

Bangkok Thailand 
thongchaikae@pim.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การเติบโตที่เพิ่มขึ้นของประชากรและการรับสมัครในระบบออนไลน์ส่งผลต่อการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ใบสมัครจ านวนมากจากนายจ้าง ซึ่งท าให้รายละเอียดเอกสารของผู้สมัคร
งานหรือเรซูเม่มีความส าคัญทั้งในด้านการแข่งขัน ความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการ
ตรวจสอบ โดยจากการศึกษาพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการจ าแนกและวิเคราะห์ทักษะ
กระบวนการที่เหมาะสมจากเรซูเม่ที่มีรูปแบบโครงสร้างหลากหลายจากเรซูเม่ที่ผู้สมัครงานเป็นผู้สร้าง
ด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการตกแต่งข้อมูลหรือมีรายละเอียดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงน าเสนอกรอบ
แนวคิดการพัฒนาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยข้อมูลการศึกษาและตัวชี้วัดไมเออร์ส-บริกส์ ที่บ่งบอกถึง
ทักษะทางด้านอารมณ์ ทักษะทางด้านความรู้และลักษณะบุคลิกภาพ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พิจารณาเข้าท างาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือจากสถาบันการศึกษา 

 
ค ำส ำคัญ — เหมืองข้อมูล, กำรศึกษำ, ไมเออร์ส-บริกส์, เรซูเม่ 
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การวเิคราะห์รูปแบบความคิดเห็นของข้อมูลโรงแรม โดยใช้เทคนิค

การตัดค าแบบผสมผสาน 
 

สันติ สุขเกษม 
คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok Thailand 

su.santi_st@tni.ac.th  
 

ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล 
คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok Thailand 
nattagit@tni.ac.th  

ประจักษ ์เฉิดโฉม 
คณะเทคโนโลยีสาสนเทศ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok Thailand 
prajak@tni.ac.th 

 
ธงชัย แก้วกิริยา 

สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์
Nonthaburi, Thailand 

tkaewkiriya@gmail.com 
 

บทคัดย่อ — ปัจจบุันการวิเคราะห์ค าไม่เพียงแต่มีค าไทยแท้เท่าน้ัน แตย่ังมคี าบางค าทีท่ับศัพท์มาจาก
ภาษาต่างประเทศที่ถูกสะกดให้อยู่ในรปูแบบของค าอ่านภาษาไทยจึงมีกรผสมค าที่แตกต่างออกไปจาก
การตัดค าแบบใช้กฎ (Rule-based) แบบเดิมที่มีอยูเ่นื่องจากค าก ากวมและค าที่อ่านได้หลาย
ความหมายแต่ยังคงรปูเดิมเหลา่น้ีเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอบทความนี้น าเสนอการตัดค าแบบเทคนิค
ผสมผสาน คือ การแยกค าแตล่ะค าในความคิดเห็นของข้อมูลโรงแรมออกจากกันให้มีความยืดยุ่นที่มาก
ขึ้นเป็นประโยชน์ส าหรบัการตัดค าที่ไมม่ีอยู่ในพจนานุกรมและคลังข้อมูลเพื่อน าวิเคราะห์รูปแบบความ
คิดเห็นของข้อมูลโรงแรม โดยรวบรวมข้อมูลจากเวบ็ไซต์อโกด้า การตัดค าแบบผสมผสานเป็นการตัด
ค าที่อาศัยการท างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการตดัค าในรูปแบบ PHP ที่เขยีนขึ้นบนหน้าเวบ็ 
ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ผลลัพธ์ในระดับพยางค์ดขีึ้นเป็น 92.08% ในระดับค าดีขึ้นเป็น 80.03% และท า
ให้ผลลัพธ์ในระดับพยางค์ได้ผลที่สูงขึน้ 1.93% ในระดับค าได้ผลที่สูงขึ้น 1.78% มีค่าความถี่ของค าที่
พบมากที่สดุจ านนวน 251 ครั้ง ค่าน้ าหนักเท่ากับ 83.66% ได้แก่ค าวา่ “พนักงาน” 

 
ค ำส ำคัญ — กำรตัดค ำเทคนิคผสมผสำน, อโกด้ำ, ควำมคิดเห็น
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กรอบแนวคิดส าหรับค้นหาอัลกอริทึมบนเกมกลยุทธ์นักบุกเบกิแห่ง

คาทาน  
 
 

ภาสพล ประเทืองสิทธิ ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok Thailand 
pr.phassaphon_st@tni.ac.th  

 

ธงชัย แก้วกิริยา 
ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์

Bangkok Thailand 
thongchai_kaewkiriya@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ — เกมกลยุทธ์ถือได้ว่าเป็นมาตรวัดส าคัญในการทดสอบขีดความสามารถของการประเมิน
สถานการณ์ และเลือกตัดสินใจมาอย่างยาวนาน งานวิจัยฉบับน้ีจึงได้เลือกเกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่ง
คาทานเป็นตัวทดสอบ เน่ืองจากเกมดังกล่าวเป็นหน่ึงในเกมกลยุทธ์ของเยอรมนีที่ได้รับความนิยม
สูงสุด โดยมีจุดเด่นคือโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในแง่ของการจัดการทรัพยากรภายใต้บริบทความ
ไม่แน่นอน จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการค้นหาอัลกอริทึม
ส าหรับช่วยตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์การกระท าที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายในเกม แล้วใช้
หลักการของระบบมัลติเอเจนท์ในการแบ่งส่วนปัญหาที่ต้องพิจารณา ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการ
ค้นหาต้นไม้แบบมอนติคาร์โล และท าการประเมินศักยภาพกรอบแนวคิดดังกล่าวโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งได้ให้ผลตอบรับในแนวทางที่ดีด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม 3.7 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พร้อมส าหรับ
การทดสอบผลกับปัญญาประดิษฐ์ในขั้นต่อไป 

 
ค ำส ำคัญ — กรอบแนวคิด, อัลกอริทึม, เกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่งคำทำน , ระบบมัลติเอเจนท์, 
กระบวนกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติคำร์โล
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Scream Sound Detection in Noisy Environment using 

Zero Phase Technique 
 

Weerawut Thanhikam 
Faculty of Engineering and Technology 

Panyapiwat Institute of Management (PIM) 
Nonthaburi, Thailand 

weerawuttha@pim.ac.th 
 

 
Abstract—This paper proposes scream sound detection method using Zero Phase 
Technique. Scream sound detection is required in a wide area of surveillance and 
security. Recently, scream sound detection has relied on methods from the area of 
speech processing. Unfortunately, intensive computation is required in order to 
detect scream under noisy environment for those methods. In this work, we proposed 
a simple scream detection procedure based the signal in ZP domain (ZP signal) which 
is obtained by taking IDFT of the pth power of a spectral amplitude. Since the energy 
concentration scream signal is widely distributed on the time axis in ZP domain. On 
the other hand, the energy of wideband noise ZP signal is concentrated around the 
origin in ZP domain. Thus, we can detect scream sound because the energy 
concentration would stand out over other noise through the observation segments. 
Simulation result has proved its efficiency as a scream detection algorithm even in a 
noisy environment. 

Keywords—scream detection, noisy, zero phase signal 
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การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันส าหรับแนะน าคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
 
 

ปราณิสา อิศรเสนา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok Thailand 
pranisa@tni.ac.th  

เกียรติภูมิ เจริญพจน์วจนะ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok Thailand 
kiarttipum@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ — ในปัจจุบันสถาบันอุดมศกึษาของไทยมีการแข่งขันสูง มีสาขาและหลักสูตรตา่งๆมากมาย   
แต่จ านวนผู้เขา้เรียนใหม่ที่ลดลงตามโครงสร้างประชากรของไทย ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลายแห่งต้องปิดตัวลง หรือประสบปญัหามีนักศึกษาเรยีนน้อยเข้าขั้นวิกฤต ิ ทั้งที่สถาบันมีหลักสตูรที่
ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพยีงพอ ท าให้ผู้สมัครเรียนไม่
เข้าใจถึงความส าคัญของสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนเทียบกับคู่แข่ง งานวิจัยน้ีน าเสนอการออกแบบและ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อแนะน าสาขา และหลักสตูรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น โดยสามารถน าแอปพลิเคชันน้ีมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแนะน าองค์กร เช่นงาน  
IT Open  House   ค่ายแนะน าหลักสูตร เป็นต้น  ผู้เยีย่มชมหน่วยงานทัว่ไปก็สามารถ สแกน  QR 
Code เพื่อร่วมกิจกรรม ตอบค าถามต่างๆ และรับข้อมูลขา่วสารเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง ในการนี้
ผู้พัฒนาใช้แนวคิด โปรเกรสซีฟโมบายเว็บแอปพลิเคชัน  และระบบ Firebase เป็นตวัสนับสนุน  ใน
ส่วนของความพึงพอใจระบบจากการประเมินจากผู้เชีย่วชาญ  พบว่าอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ที ่
4.1 สรุปได้ว่าระบบน้ีสามารถน าไปใชง้านได้จริง เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มจากสื่อเดมิ 

 
ค ำส ำคัญ — โมบำยแอปพลิเคชัน ,ระบบปฎิบตัิกำรแอนดรอยด์ ,หลักสตูร , อุดมศึกษำ
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บทคัดย่อ — ในทุกวันน้ีเว็บแอปพลิเคชัน  (web application)  ได้รับความนิยมใช้งานเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากบริการส่วนใหญ่เปิดให้บริการแบบออนไลน์ (online) เช่น ซื้อขายสิ้นค้าออนไลน์ เครือข่าย
สังคมออนไลน์ โฆษณา และอ่ืนๆ เป็นต้น  โดยทั่วไปแล้วเว็บแอปพลิเคชันเหล่าน้ีจะเป็นการเปิด
ให้บริการให้กับผู้ใช้ทั่วโลก แน่นอนว่าการเปิดให้บริการให้กับผู้ใช้ทั่วโลกก็จะน ามาซึ่งความท้าทาย
ใหม่ๆ  ในการรักษาความปลอดภัย เน่ืองจากผู้ไม่หวังดี (attacker) ก็จะพยายามหาช่องโหว่ของเว็บ
แอปพลิเคชันในการเข้าโจมตีและการโจมตีบนเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่พบบ่อยที่สุดคือ SQL 
injection (SQLi)  ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระบบและธุรกิจ เน่ืองจากผู้ไม่หวังดีจะใช้การ
โจมตีด้วย  SQLi  เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญที่จัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล (database)     ในบทความ
งานวิจัยน้ีเราเสนอวิธีการใหม่ในการป้องกันการโจมตีด้วย SQLi  โดยเราใช้สองวิธีในการป้องกันการ
โจมตี วิธีแรกการเข้ารหัสและวิธีที่สองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมทั้งมีการสร้าง
รายงานส าหรับผู้ดูแลระบบอีกด้วย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการใหม่ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ค ำส ำคัญ — กำรโจมตีด้วย SQL,  กำรเข้ำรหัสเวบ็,  ควำมปลอดภยัของเวบ็
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บทคัดย่อ — การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน peer-to-peer (P2P) 
lending โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่ใช้ท านายแนวโน้มการลงทุนใน P2P lending มี
ขั้นตอนด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาตัวแปรดา้นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนใน P2P 
lending และ 2) การศึกษาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลส าหรบัท านายแนวโน้มการผิดนัดช าระหน้ีของผู้
กู้ใน P2P lending โดยรวบรวมข้อมลูจากงานวิจัยในอดตี พบว่าปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก ่1) ปัจจยัด้านผู้กู้และสินเชื่อ ทั้งด้านฐานะทางการเงิน เช่น คะแนนเครดติ 
หนี้สินต่อรายได้ วตัถุประสงค์การกู้ และด้านข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ การศกึษา อาชีพ สถานภาพ 2) 
ปัจจัยดา้นนักลงทุน เช่น การลอกเลยีนพฤติกรรมของนักลงทุนก่อนหน้า 3) ปัจจัยดา้นแพลตฟอร์ม 
เช่น ความแขง็แรงของแพลตฟอร์ม ความสามารถการท าก าไร การควบคุมความเสีย่ง อีกทั้งยังมี
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการสร้าง predictive model ส าหรบัการลงทุน P2P lending ด้วย
เทคนิค classification ต่างๆ ได้แก ่ วิธีการปา่แบบสุม่ (random forest), วิธีการถดถอยโลจิสติก 
(logistic regression) และวิธีการเพือ่นบ้านใกล้ที่สุด (k-nearest neighbor หรือ k-NN) 

 
ค ำส ำคัญ — Peer-to-peer (P2P) lending, กำรตัดสินใจของนักลงทุน, กำรผิดนัดช ำระหน้ี, 
แบบจ ำลองพยำกรณ์, กำรท ำเหมืองขอ้มูล
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Abstract — Homeowners insurance is one types of property insurances which have 
key liability coverage against insured persons’ homes. The home insurance 
companies also provide additional coverages to prevent any risks on home assets 
and possible accidents in homes. Based on the statistics from Thailand Office of 
Insurance Commission (OIC), the numbers of insurance companies during 2011 to 
2017 had increased continuously from 216 companies in 2011 to 295 companies in 
2017 or rose by 37%. Moreover, the top 10 insurance companies also had nearly the 
same proportion of market shares based on the total insurance premium in 2017. For 
example, Dhipaya insurance had 7% market share in 2017, followed by Bangkok 
Insurance and Syn Mun Kong Insurance which had 6% and 5% market shares 
respectively. This can be implied that there is more intense competition and the 
clients in insurance industry gained the more bargaining power. The objective of this 
research is to create the predictive models by using Logistic Regression (LR) to classify 
the possible outcomes status of home insurance policies consist of “Lapse”, 
“Cancelled”, and “Live status. The model accuracy shown as 0.70% and was better 
to classify “Live” status or customer who are going to live their policy. 
 

Keywords — Insurance, Logistic Regression Classification
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บทคัดย่อ — สถานประกอบการบางแห่งยังใช้ระบบการเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานเป็นแบบเอกสาร  
ทาให้อาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูลได้ และบางบริษัทที่มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัทของ
ลูกค้า จะไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของงานจากนักศึกษาได้ อีกทั้งการเก็บข้อมูลแบบเอกสารนี้
ไม่สามารถประมวลผลงานหรือเปรียบเทียบข้อมูลได้ ดังน้ันการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จึงมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเก็บแบบเอกสาร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน
สาหรับสถานประกอบการ โดยจาแนกตามการทางานของผู้ใช้งาน 5 ประเภทได้แก่ 1.ผู้ดูแลระบบ ท า
หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ และสามารถเพิ่มหรือลดการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ระบบอ่ืนได้ 2.
นักศึกษา ท าหน้าที่กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทางานในแต่ละวัน และความคืบหน้าของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 3. พนักงานที่ปรึกษา ท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา และประเมินนักศึกษา ส่วน 
4. ฝ่ายบุคคล และ 5. ผู้บริหาร มีหน้าที่เหมือกันคือ ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ดูคะแนนที่ได้จาก
การประเมิน และดูภาพรวมทั้งหมดของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานและสหกิจภายในบริษัท ผลลัพธ์ของ
ระบบจัดเก็บข้อมูลนี้คือสามารถตรวจสอบข้อมูลและการท างานของนักศึกษาได้ อีกทั้งระบบน้ียังช่วย
ในการติดตามการทางานหรือความคืบหน้าของนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทได้ส่งไปฝึกงานในบริษัทของ
ลูกค้า ประโยชน์ที่ได้จากระบบน้ีคือสามารถประเมินคนที่เข้ามาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
ความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลหรือค้นหาข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ และเปรียบเทียบ
คะแนนได้อีกด้วย  
 
ค ำสำคัญ — เว็บแอปพลิเคชั่น, ระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษำฝึกงำน, ระบบประเมินนักศึกษำฝึกงำน
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Abstract — The paper aims at identifying the factors affecting academic mobility, 
measured through the values of total incoming students and against the 
independent variables of government spending on tertiary education, English 
language proficiency and the overall tourist attractiveness. The paper relates to our 
previous research [4]. We find that the main factor affecting the number of incoming 
international students is the overall tourism trigger, proxied by the share of the 
country in the total world tourist arrivals. We also find that the impact of English 
proficiency and public spending on higher education have the same value of impact 
on the inbound academic mobility of a country. 

 
Keywords — Academic mobility, education, tourism, international academic 
mobility
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Abstract—The purposes of this study were to investigate students’ needs of strategies 
to increase English essay writing skills; and to study additional suggestions. The 
research samples were 237 undergraduate students from three faculties: Business 
Administration, Engineering, and Information Technology derived through Simple 
Random Sampling technique. The instruments used for gathering the data were the 
rating-scale and open-ended questionnaire. The statistics for analyzing the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The findings 
were as follows: 1) the needs of essay writing strategies were at a high level; and 2) it 
was suggested that varieties of teaching materials and practice activities should be 
highly concerned in order to create a positive learning environment and boost up 
students’ writing skills. 

 
Keywords— Needs analysis in EFL Classroom, Writing Strategies, Writing Essay in 
English, Writing skills
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บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมีวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างไร และเพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเรียนค าศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมีความ
คิดเห็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยการใช้วิธี Intentional Learning (การเรียนรู้โดยตั้งใจ) มากกว่าวิธี 
Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบังเอิญ) โดยวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์แบบ Intentional Learning 
(การเรียนรู้โดยตั้งใจ) คือ วิธีการจ าค าศัพท์เป็นจ านวนมากในหน่ึงครั้ง แต่วิธีการนี้จะท าให้จ าค าศัพท์
ในระยะยาวได้ยาก ส่วน Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบังเอิญ) คือ การเรียนรู้ค าศัพท์จาก
การเดาค าศัพท์ที่อยู่ในประโยค ซึ่งวิธีน้ีจะท าให้มีประสิทธิภาพในการจดจ าค าศัพท์ได้ในระยะยาว 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงคิดว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องสอนผู้เรียนตั้งแต่ชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่
ผู้เรียนสามารถจ าค าศัพท์ในระยะยาวได้  
 

 
ค ำส ำคัญ — กำรเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น, ผู้เรียนภำษำญี่ปุ่นชั้นต้น กำรเรียนรู้โดยตั้งใจ, กำรเรียนรู้
โดยบังเอิญ
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษา 

ที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป 
 
 

สุภัสสร จินดาไทย 
ส านักวิชาพื้นฐานและภาษา  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, THAILAND 
supatsorn@tni.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบTOEICของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น ซึ่งมีผลสอบตัง้แต่600คะแนนขึ้นไป โดยสร้างสมการและใช้
สมการเพื่อพยากรณ ์ ผลสอบTOEICของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก ่ เพศ แผน การ
เรียนที่จบในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่สะสมเมื่อจบการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการเรียนวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (ENL-201) เกรดเฉลี่ยสะสมขณะเรียนวชิา
ภาษา อังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับ (ENL-412) ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ การ
ประเมินตนเองของนักศึกษา และโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 45 คนได้มาด้วย
การสุ่มตัวอยา่งอย่างง่าย  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรยีนวิชา ENL-412 ภาค
การศึกษาที่ 1/2561  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชงิ
พรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้แบบจ าลอง Logistic Model ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ซึ่งมีอิทธิพลต่อคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษา คือ ผลการเรียนวิชา ENL-201 เพศ และแผนการ
เรียนที่จบในระดบัมัธยม ศึกษาตอนปลาย 

 
ค ำส ำคัญ — ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบโทอิค, คะแนนสอบ TOEIC, คะแนนสอบโทอิค, สถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น

82



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 
กลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการท าข้อสอบ TOEIC 

 
 

กรทิพย์ รัตนภุมมะ 
ส านักวิชาพื้นฐานและภาษา 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
kornthip@tni.ac.th

 
 

 บทคัดย่อ — การวิจยัครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษากลวิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการท า
ข้อสอบ TOEIC 2) เพื่อศึกษาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2  ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 260 คน จากประชากรทั้งหมด 850 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุม่ตัวอย่างแบบง่าย 
)Simple Random Sampling Technique) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม

ชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้การวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

)x ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D.) และวิธีการวิเคราะหเ์นื้อหา )Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา่ 
1. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่นมีความเห็นวา่กลวิธีการอ่านที่มปีระสิทธิภาพในการท าข้อสอบ 
TOEIC โดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้น  อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า
กลวิธีการอ่านด้านความรู้ความคิด กลวิธีการอ่านด้านอภปิัญญา และกลวิธีการอ่านด้านการชดเชย อยู่
ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน 
2. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 2.1    ผู้เรียนควรอ่านค าถามก่อนอ่านเนื้อเรื่อง     
 2.2 ผู้เรียนควรอ่านจับใจความส าคัญขณะท าข้อสอบ TOEIC สว่นการอ่าน   
 2.3    ผุ้เรียนควรอ่านกวาดสายตาเรว็ๆ (skim) เพื่อหา keyword 
 
ค ำส ำคัญ — กลวิธีกำรอ่ำน, กำรท ำข้อสอบ TOEIC
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Anxiety in an English Training Course for Thai 
Supporting Staff at an Academic Institution 

 
 

Amarawadee Tappoon 
English Department, College of General Education and Languages 

Thai-Nichi Institute of Technology 
Bangkok, Thailand 

amarawadee@tni.ac.th  
 
 
Abstract—Anxiety is one of the main barriers in language learning. It not only creates 
learning problems, but it also obstructs language learners to develop their language 
proficiency. The purposes of this study were to investigate the types and levels of 
English language anxiety of Thai supporting staff working in an academic institution 
and to examine whether their age difference affected their anxiety when learning 
English. The participants were 23 Thai supporting staff who worked for Thai-Nichi 
Institute of Technology and attended English for Effective Communication Course 
during August – September, 2017. The Foreign Language Classroom Anxiety Scales 

(FLCAS) questionnaire was used to collect the data and it has high reliability (α) at 
.90. Descriptive statistics and independent-samples T-Test were used to analyze the 
data. Results indicated that Thai supporting staff had medium level of English 
language anxiety (M = 2.90) and there was no significant difference between their age 
difference and their English language anxiety at .05 significant level (p = .934). 

 
Keywords—foreign language anxiety, adult learners, EFL learners, Thai staff
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An Error Analysis of English Writing on Facebook of Business 
and Technical Students: A Case of TNI Students in Academic 

Writing Course
 

 

Bundit Anuyahong 

English Department, College of General 
Education and Languages 

Thai-Nichi Institute of Technology 
Bangkok, Thailand 
bundit@tni.ac.th 

 

Kornthip Rattanapumma 
English Department, College of General 

Education and Languages 
Thai-Nichi Institute of Technology 

Bangkok, Thailand 
kornthip@tni.ac.th 

 

 
Abstract—This study analyzed writing errors along grammar and usage of student 
Facebook. The error analysis focused on grammar and usage specifically on Subject-
Verb Agreement, prepositions, verb forms and determiners. Moreover, satisfaction 
with this type of material was investigated. The steps in analyzing errors were utilized 
in the error analysis of the respondents' Facebook posts. The sample in the study 
was 20 TNI students who studied academic writing course in the second semester of 
the 2018 academic year at Thai-Nichi Institute of Technology (TNI). Findings revealed 
that most errors were seen within the category of verb tense/form, followed by 
subject-verb agreement and the use of prepositions on the second and third ranks 
consecutively. Also, satisfaction with this type of material was positive. 
 
Keywords— Error Analysis, Grammar, Usage, Academic Writing
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A Study of Behavior in Smartphones Usage for 

Education of University Students 
 

 
Bundit Anuyahong 

English Department, College of General 
Education and Languages 

Thai-Nichi Institute of Technology 
Bangkok, Thailand 
bundit@tni.ac.th 

Natthapol Pourprasert2 
English Department, College of General 

Education and Languages 
Thai-Nichi Institute of Technology 

Bangkok, Thailand 
natthapol@tni.ac.th 

 

 
Abstract — the objectives of the present study were 1) to examine behavior in 
smartphones usage for education of undergraduate students; and 2) to gather 
additional suggestion of the students. Questionnaires were distributed to 240 TNI 
undergraduate students, and the data was then analyzed using descriptive 
statistics. The findings indicated that 1) behaviour in smartphones usage for 
education of university students was at a high level. The highest level of behaviour 
in smartphones usage was students use smartphones to play social online such as 
Facebook, Line, and Instagram, followed by students use smartphones to search 
internet and, 2) students had supplemental suggestions as smartphones for 
education should be adapted in the classroom; Institute should employ Mobile app 
to use in every subject; Moocs should be managed to students for studying through 
online; MALL should be used in language classes; Social media should be adapted 
in learning in higher education; Teachers should use smartphones to enhance 
students learning outside the classroom.  
 
Keywords — Smartphones usage, Behaviour in Smartphones Usage, Smartphones 
in Learning

86



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 
Needs of Using Infographics in TOEIC Reading Test of 

Undergraduate Students
 
 

Wipanee Pengnate 

English Department, College of General 
Education and Languages 

Thai-Nichi Institute of Technology 
Bangkok, Thailand 
wipanee@tni.ac.th 

 

 

 

Keerati Thongsonkleeb 
English Department, College of General 

Education and Languages 
Thai-Nichi Institute of Technology 

Bangkok, Thailand 
keerati@tni.ac.th 

 

Abstract—The purposes of this study were to study needs of using infographics in 
TOEIC reading test of undergraduate students; and to study additional suggestions. 
The research samples were 219 undergraduate students from three faculties: 
Business Administration, Engineering, and Information Technology in the second 
semester of 2018 academic year. The instruments used for gathering the data were 
the rating-scale and open-ended questionnaire. The statistics for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The 
findings were as follows: 1) Needs of using infographics in TOEIC reading test of 
undergraduate students were at a high level; and 2) it was suggested that teachers 
should be trained to use infographics in other subjects as well. 
 
Keywords— EFL Teaching-Learning Process, Infographics in Education, EFL Reading 
Comprehension, TOEIC Test Preparation
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การวัดผลิตภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจบริการ 

ด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
rungsun@tni.ac.th  

 

บทคัดย่อ - งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคบริการของประเทศไทย
และเปรียบเทียบผลิตภาพของธุรกิจ เลือกศึกษาธุรกิจบริการแบบเจาะจง 4 หมวดธุรกิจ พิจารณาจาก
ความส าคัญของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจการขนส่ง
และคลังสินค้า และธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2558-2560 เก็บ
รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน 2 กลุ่ม ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผล
การศึกษาพบว่า ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและ
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 7.95 และ 27.22 ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและรี
สอร์ตมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ าสุดอยู่
ที่ร้อยละ 0.86 และ 10.23 ตามล าดับ ในด้านอัตราผลตอบแทนจากก าไรขั้นต้นและผลตอบแทนจาก
ก าไรสุทธิต่อรายได้รวม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.78 และ 12.27 
ตามล าดับ โดยธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้ามีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากก าไรขั้นต้นต่ าสดุอยู่
ที่ร้อยละ 27.08 และธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่ าสุดมีค่า
ติดลบที่ร้อยละ 10.87  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ย
อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.54 ในขณะที่ธุรกิจการขนส่งและ
คลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.78 ผลิตภาพของธุรกิจมีความ
แตกต่างกันมากเนื่องจากมีลักษณะพิเศษของธุรกิจที่แตกต่างกัน 

 
ค ำส ำคัญ:  ธุรกิจบริกำร, ผลิตภำพ, ประสิทธิภำพ, อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
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PRICE PROMOTIONS AND BRAND EQUITY: THE ROLE OF 

PRODUCT INVOLVEMENT 
 

 
Rachata Rungtrakulchai 

Business Administration Department 
Thai-Nichi Institute of Technology 

Bangkok, Thailand 
rachata@tni.ac.th  

 
 

Abstract— This study aimed to investigate the role of product involvement on the 
relationship between price promotions and brand equity in the context of brand 
knowledge and brand associations. This study extends the previous literature on 
brand equity by focusing on how a consumer perceives brand in high and low level 
of product involvement. Eight hundreds and twenty-six sets of questionnaires were 
usable and completed. The findings support that the level of product involvement 
has a significant effect and moderate the relationship between price promotions and 
brand equity in the mind of a consumer. 

 
Keywords—price promotions, brand equity, brand image, brand awareness, 
branding strategy, product involvement
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Factors positively impacting customers’ repatronage 
intentions of 7-Eleven convenient stores in Thungkru 

District of Bangkok 

 
Tunchanit Kirdsilpa 
Graduate School 

Bangkok University 
Bangkok, Thailand 

tunchanit.k@gmail.com  

Penjira  Kanthawongs 
School of Business Administration 

Bangkok University 
Pathum Thani, Thailand 

penjira.k@bu.ac.th 
 

Abstract—The purpose of this paper is to examine the independent factors positively 
impacting customers’ repatronage intentions of 7-Eleven convenient stores in 
Thungkru District of Bangkok. Those independent factors were convenience, 
interaction with staff, merchandise variety and value, products’ perceived quality, 
satisfaction, store distributes, functional values, and promotion affecting the 
customers’ repatronage intentions at the convenient stores of 7-Eleven in Thungkru 
District of Bangkok. The total samples of 248 respondents were collected with survey 
questionnaires at the 7-Eleven convenient stores in Thungkru District area. The 
majorities of the respondents were females at the ages of 24-29 years old, singles, 
with bachelor’s degrees. Almost all worked in private companies with the income 
ranging between 15,001 to 30,000 baht per month. They always shopped at the 7-
Eleven convenient stores and spent 101- 200 THB to buy food per time. The data 
sets utilized descriptive statistics and multiple regression analysis. The researchers 

found that functional values (β = 0.426), promotions (β = 0.336), satisfaction (β = 

0.231), and convenience (β = 0.185) accounted 53.5% positively impact customers’ 
repatronage intentions of 7-Eleven convenient stores in Thungkru District of Bangkok 
with statistically significant level at .01 

 
Keywords— Convenient stores, Repatronage, Convenience
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Factors positively affecting customer loyalty of mobile 

phone game Rov (Realm Of Valor) of employees in 
Khlong Toei District in Bangkok 

 
 

Chaianan Terdkiatkhachorn 
Graduate School 
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Bangkok, Thailand 

chitty6559@gmail.com  
 

Penjira  Kanthawongs 
School of Business Administration 

Bangkok University 
Pathum Thani, Thailand 

penjira.k@bu.ac.th 
 

 

Abstract— The purpose of this paper was to examine the independent factors 
positively affecting customer loyalty of Mobile Phone Game ROV (Realm of Valor) of 
employees in Khlong Toei District in Bangkok. The independent factors were 
entertainment gratification, interactivity, connectedness, satisfaction, attitude, social 
norm, social identification, and stickiness positively affecting customer loyalty of 
mobile phone game ROV.  Total data sample of 400 mobile phone game ROV players 
were collected via the survey questionnaires. The data sets utilized descriptive 
statistics and multiple regression analysis.  Most of the respondents were males aged 
between 23 to 39 years old.  The researchers found that stickiness, attitude, and 
interactivity positively affected customer loyalty of mobile phone game ROV of 
employees in Khlong Toei District in Bangkok. 

 
Keywords— Mobile Phone Game, Customer Loyalty
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ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของ

ล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 

กรพรรณ แม้นโกศล 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ma.korapan_st@tni.ac.th  
 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

boonyada@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี 2) การรับรู้ของผู้บริหารชาว
ญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรีและ 3) เปรียบเทียบ
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่นในนิคม
อุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจ านวน 133 คน เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่มตัวอย่างและการทดสอบแบบจับคู่ ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความคาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น ในด้านภาพพจน์ที่
รับรู้ตัวเอง เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และระดับการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญี่ปุ่น ในด้านภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง เฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และพบว่าความคาดหวังและการรับรู้
ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่น ไม่แตกต่างกัน 

 
ค ำส ำคัญ — ควำมคำดหวัง, กำรรับรู้, ผู้บริหำรชำวญี่ปุ่น, สมรรถนะของล่ำมภำษำญี่ปุ่น
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การตลาด 4C’s ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษา

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ศศินิภา ห่อทอง 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ho.sasinipa_st@tni.ac.th  

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

boonyada@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)การตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น 2)การตลาด 4C’s Philip 
Kotler (2017) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน จ านวน 273 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน และการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า การตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร สามารถร่วมกันพยากรณ์การ
เลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ได้ร้อยละ 38.40 และพบว่าการตลาด4C’s 
Philip Kotler (2017) ด้านการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ด้านการตั้งราคาให้มีความหยืดหยุ่นคล้าย
เงินตรา ด้านการพูดคุย สามารถร่วมกันพยากรณ์การเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่า
ญี่ปุ่น ได้ร้อยละ 24.90 

 
ค ำส ำคัญ  —  กำรตลำด 4C’s กำรตัดสินใจ
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แนวทางการบริหารสวัสดิการของพนักงานในกลุ่ม 

ธุรกิจยานยนต์ 
 
 

ภัคชัญญา ลีลาเอกเลิศ 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
leelaeklert@gmail.com  

 

จักร ติงศภัทิย ์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
chark@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารสวัสดิการของพนักงานในกลุ่ม
ธุรกิจยานยนต์  ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นพนักงานของบริษัทกลุ่มธุรกิจยานยนต์ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จ านวน 284 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยสวัสดิการแรงงานที่นอกเหนือจากกฎหมายก าหนด และปัจจัยด้านโครงสร้าง
ของต าแหน่งงาน ที่มีต่อความพึงพอใจในระบบการบริหารสวัสดิการ ประมวลผลข้อมูลด้วยหลักสถิติ
เชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสถิติ t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) ที่ค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งสามกลุ่มมีผลต่อ
ระดับความพึงพอใจในระบบการบริหารสวัสดิการของพนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค ำส ำคัญ:  สวัสดิกำร, กำรน ำเสนอคุณค่ำให้แก่บุคลำกร, อุตสำหกรรมยำนยนต์
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการพิมพ์ระบบ Offset  

บัตรสมาร์ทการ์ด 
 

 
ชัยชนะ ประถมวงค์ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

Oilchai2524@gmail.com  
 

จักร ติงศภัทิย ์
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

chark@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ — การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและจัดท าคู่มือในการ
ปรับเซ็ตเครื่องจักรในกระบวนการพิมพ์ระบบ Offset บัตรสมาร์ทการ์ด ด าเนินการศึกษาโดยใช้
เครื่องมือการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เทคนิค SMED และ ECRS  เลือกศึกษา
เครื่องพิมพ์ Offset Print # Unit 1 เนื่องจากงานร้อยละ 85 ต้องใช้เครื่องจักรนี้ เก็บข้อมูลเวลาที่ใช้
ในการปรับเซ็ตเครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุงอย่างละ 30 ครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลก่อน
และหลังการปรับปรุงด้วยสถิติ t-test  ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงด้วยเครื่องมือ TPM ท าให้
เวลาในการปรับเซ็ตเครื่องจักรทุกขั้นตอนลดลงร้อยละ 17.51 เมื่อปรับปรุงต่อเนื่องด้วยเทคนิค SMED 
และ ECRS ท าให้สามารถลดเวลารวมในการปรับเซ็ตเครื่องจักรทุกขั้นตอนจาก 108.50 นาที เหลือ 
75.53 นาที หรือลดลงร้อยละ 30.38  ความสัมพันธ์ของเวลาในการปรับเซ็ตเครื่องจักรหลังการ
ปรับปรุงมีระยะเวลาลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

 
ค ำส ำคัญ:  กำรลดควำมสูญเปล่ำ, กำรพิมพ์ระบบ Offset, กำรบ ำรุงรักษำแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม 
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การปรับปรุงกระบวนการค้นหาและจับคู่เอกสารด้วยการประยุกต์ใช้

สัญลักษณ์การควบคุมด้วยการมองเห็น 
กรณีศึกษา ; บริษัท ABC จ ากัด 

 
 

ภูวดล ไวยเนตร 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

phuwadon@tni.ac.th  
 

รันดา ซ าเซ็น 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

So.randa_st@tni.ac.th 
 

ประสิทธิ์  พงศ์ด ารง 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
prasit@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ – ธุรกิจเกี่ยวกับระบบประตูอัตโนมัติ ถือเป็นธุรกิจที่ก าลังได้รับความนิยม และก าลังเติบโต
อย่างมากในประเทศไทย ดังน้ัน การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับคู่แข่ง การวิเคราะห์หาสิ่ง
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่หลาย
ธุรกิจน าเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จาก
การศึกษากระบวนการของบริษัท ABC จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับประตอัูตโนมัติ พบวา่ 
กระบวนการคัดแยกและจับคู่เอกสารเป็นขั้นตอนคอขวดที่ท าให้เวลารวมของกระบวนการทั้งหมดเกิด
ความล่าช้า เน่ืองจากกระบวนการดังกล่าวยังใช้แรงงานในการคัดแยกด้วยสายตา อีกทั้งตัวเลขใน
เอกสารมีขนาดเล็ก จึงยากแก่กรคัดแยกด้วยสายตาของมนุษย์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงด้วยการ
ประยุกต์ใช้หลักการ Simplify ซึ่งเป็นหน่ึงในหลักการ ECRS ด้วยการจัดสร้างสัญลักษณ์ควบคุมด้วย
การมองเห็น เพื่อท าการปรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ง่ายต่อการมองเห็นและส่งผลให้กรับ
วนการดังกล่าวใช้เวลาในการด าเนินการลดลง ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดระยะเวลารวมลงได้ จาก 
12.98 นาที เหลือ 6.71 นาที คิดเป็น 52.91% 

 
ค ำส ำคัญ : เอกสำร,คอขวด,ECRS,Visual Control
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การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตรองเท้าแตะด้วยเทคนิค ECRS 

กรณีศึกษาบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

 
สุนิตา ฤทธิ์นอก 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ                                

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น  

Bangkok, Thailand 
 solo_airry@hotmail.com 

 

 
ภิกชญา คงแก้ว 

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
pikchaya@tni.ac.th 

 
 

 
บทคัดย่อ — สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าที่ ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อได้หลากหลาย
เนื่องจากมีผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายรายหลายในตลาด ท าให้ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายจ าเป็นต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้ คือ สินค้าถูกต้องตรงตามความต้องการ คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด และ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม เป็นต้น งานวิจัยฉบับน้ีจึง
เลือกศึกษากระบวนการผลิตภายใน บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษัทกรณีศึกษา 
ซึ่งเป็นด าเนินการผลิตรองเท้ารายใหญ่ในประเทศไทย เน่ืองจากรองเท้าแตะจัดอยู่ในประเภทสินค้า
อุปโภคบริโภคชนิดหน่ึง และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา
เน่ืองจากเป็นสินค้าที่ความต้องการเปลี่ยนไปตามกระแส จากการศึกษากระบวนการผลิตของ
สายการผลิตรองเท้าแตะรุ่น 32B07 พบว่ามีงานระหว่างการผลิตกองอยู่ภายในบริเวณสายการผลิตสูง
และพนักงานไม่สามารถท างานได้ทันตามเป้าหมายที่ก าหนด งานวิจัยฉบับน้ีจึงได้น าหลักการการจัด
สมดุลสายการผลิตมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสายการผลิตและใช้หลักการ ECRS 
มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เวลาในการผลิตลดลง
ไป 15.78 วินาที  ประสิทธิภาพความสมดุลของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 13.42%  
 
ค าส าคัญ — ความสูญเปล่า 7 ประการ, สมดุลสายการผลิต, เทคนิค ECRS 
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบน็อค
ดาวน์ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา  

 
 

พิมชนก เปรมสมาน 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

pimchanok.psm@gmail.com  
 

จักร ติงศภัทิย ์
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

chark@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ – การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนของกระบวนการผลิตตู้เสื้อผ้า 
3 บาน ITEM WR-013-2 ของบริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จ ากัด โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐาน
กิจกรรมและเกณฑ์เวลา ด าเนินการศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ จดบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเวลา
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ช่วง ช่วงละ 3 เดือน วิเคราะห์หาความสูญ
เปล่าภายในกระบวนการผลิตและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก่อนและหลัง
ปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตประกอบด้วยกิจกรรม 5 แผนก ได้แก่ แผนกตัด ปิด
ขอบ เจาะ แต่งสี และแผนกแพ็คกิ้ง โดยตู้เสื้อผ้า 1 ตัวใช้เวลาในการผลิต 51.90 นาที แผนกปิดขอบ
ใช้เวลาในการผลิตมากที่สุด 9.30 นาที และมีเวลาในการรอคอย 12.65 นาที จึงเลือกปรับปรุงที่แผนก
ปิดขอบชิ้นส่วนไม้ที่มีขั้นตอนที่ใช้เวลาผลิตเกิน 50 วินาที โดยใช้เทคนิค ECRS ผลการปรับปรุง
กระบวนการปิดขอบสามารถลดเวลาการผลิตตู้เสื้อผ้า 1 ตัว ลงเหลือ 48.38 นาที และสามารถลด
ต้นทุนรวมของการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน ลงได้ 88.09 บาทต่อตู้ การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรม
และเกณฑ์เวลาท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน จ านวน 400 ตู้ ได้เป็นจ านวน
เงิน 35,236 บาท 

 
ค ำส ำคัญ: ต้นทุนบนฐำนกิจกรรมและเกณฑ์เวลำ, กำรลดควำมสูญเปล่ำ,กระบวนกำรผลิตเฟอร์นิเจอร์
น็อคดำวน์
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การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุสมาชิกบัตร

จอดรถ  
 
 

กรรณิกา กลับรอด 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
Kl.kannika_st@tni.ac.th  

 

ปัณณทัต จอมจักร ์
สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์  

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
Pannathadh@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ กรณีศึกษา 
บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการต่ออายุ
สมาชิกบัตรจอดรถ ให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการเกิดความพึง
พอใจ ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาคือ ปัญหาการท างานที่มีความซ้ าซ้อนและปัญหางานที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ ดังนั้นจึงแก้ไขกระบวนการด าเนินงานโดยอาศัยหลกัการ ECRS เพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพใน
การท างานโดยใช้ หลักการรวมงานเข้าด้วยกันจาก 3 สายงานให้เหลือ 1 สายงาน การก าจัดขั้นตอน
การท างาน โดยก าจัดการท างานที่มีความซ้ าซ้อนจาก 9 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน และการจัดล าดับ
งานใหม่ ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร โดยให้มีการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่รับ
เอกสารมา เพื่อช่วยขจัดปัญหางานที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
 ผลการศึกษาสามารถช่วยลดเวลาการด าเนินงานได้จาก 31 ชั่วโมงเป็น 23 ชั่วโมงลดลง 8 ชั่วโมง คิด
เป็นร้อยละ 25.80 และลดปริมาณงานที่ไม่สามารถด าเนินงานได้จากร้อยละ 5.76 เหลือ 0 และช่วย
เพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานจาก 7 เรื่องต่อชั่วโมง เป็น 10 เรื่องต่อชั่วโมง 
 
ค ำส ำคัญ — กำรลดเวลำ,กำรเพิ่มประสิทธิภำพ,ECRS

99



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 
การออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพ่ิมความสามารถในการดูด

ซับความรู้และทักษะการท างาน กรณีศึกษาแผนกการตลาด 
 
 

ลัลนา กัมพุสิริกุล 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

Ku.lanna_st@tni.ac.th  
 

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pichit_n@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีศึกษาในเรื่องการออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ของการท างาน โดยใช้
กรณีศึกษาแผนกการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับความรู้ของบุคลากรและเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้งาน พัฒนาทักษะการท างาน รวมถึงลดระยะเวลาการสอนงานส าหรับพนักงาน โดยใช้หลักการ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และรูปแบบการสร้างความรู้ตัวแบบ SECI Model 
โดยการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ก าหนดการและรายละเอียดการเรียนรู้
งาน 2) คู่มือการปฏิบัติงาน 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบส ารวจ
รายการความรู้ ความต้องการของพนักงาน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สัดส่วน
ประเภทความรู้ ระหว่ างความรู้ ชัดแจ้ ง  (  Explicit Knowledge) และความรู้ ฝั งลึก  (Tacit 
Knowledge) เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการเรียนรู้งาน หลังจากออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน 
สัดส่วนความรู้ชัดแจ้งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 82.35% ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ท า
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และสามารถดูดซับความรู้ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการ
เรียนรู้งานเหลือเพียง 4 สัปดาห์ (ลดลง 50%) ซึ่งช่วยส่งเสริมเส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning Curve) 
ได้เร็วขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 
ค ำส ำคัญ — กำรจัดกำรควำมรู้ , เส้นโค้งกำรเรียนรู้ , ควำมสำมำรถในกำรดูดซับควำมรู้, ตัวแบบ 
SECI MODEL
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การออกแบบระบบจัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง 
เพ่ือขจัดความสูญเปล่าและต้นทุนจมในกระบวนการ  

กรณีศึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนยานยนต์ 
 

ณัษรีน สุมาลย์แมน 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

su.nutsareen _st@tni.ac.th  

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pichit_n@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ — จากสภาพการณ์ปัจจุบันในพื้นที่การศึกษาการท างานของกรณีศึกษาแผนกวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ในส่วนของกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจพบประเด็นปัญหาความ
สูญเปล่าและอัตราเกิดต้นทุนจม (Sunk costs) จึงเป็นที่มาของการออกแบบระบบจัดเก็บ รวมถึงการ
เบิกจ่ายและควบคุมการใช้งาน ส าหรับพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่ส ารองส าหรับกระบวนการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ และช่วยลดต้นทุนจมจากระบบการจัดเก็บที่
ไม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แนวทางการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) และพื้นฐานการจัดการ 5
ส ในพื้นที่การท างาน ออกแบบผังใหม่โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่และจัดท าระบบการควบคุม
สินค้าคงคลัง จากผลการด าเนินการจึงท าให้พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริ่มท าการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ลดลง จากเดิมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 27 นาทีต่อครั้ง เหลือระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 
16 นาทีต่อครั้ง โดยสามารถลดระยะเวลาค้นหาอุปกรณ์โดยเฉลี่ยได้ถึง 11 นาทีต่อครั้ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้เวลาที่มีคุณค่า (Value Added Time) เท่ากับ 41% การค้นหาอุปกรณ์และ
อะไหล่ส ารองก่อนเริ่มท าการทดสอบผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดระยะเวลาที่ใช้ใน
การเตรียมงานก่อนเริ่มการทดสอบผลิตภัณฑ์ ไม่เกิดความสูญเปล่าในด้านของเวลาการท างานและไม่
เกิดต้นทุนจมจากสินค้าที่ไม่แยกประเภท การจัดเก็บอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และอะไหล่ส ารองของแผนก
วิจัยและพัฒนามีการแบ่งประเภทของอุปกรณ์อย่างชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานหลักการ 5ส พร้อม
ระบบควบคุมด้วยสายตา 

 
ค ำส ำคัญ — แผนกวิจัยและพัฒนำ , ระบบจัดเก็บอุปกรณ์ , 5ส , ระบบควบคุมด้วยสำยตำ , 
ประสิทธิภำพ
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การลด Lead Time ของกระบวนการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

กรณีศึกษา บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 
 
 

บุณณดา ณ ระนอง 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
na.bunnada_st@tni.ac.th  

 

รวิช วงศ์สวัสดิ ์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
rawich@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การลดเวลาน าของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แผนก
จัดซื้อส่วนต่างประเทศ กรณีศึกษาบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่พบ
โดยส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากด้านการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สินค้าผิด Spec สินค้าผลิตช้า ไม่ตรงตาม
แผนที่หน้างานก าหนดไว้ ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาจึงมีความคิดเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้เกิด
ความสูญเปล่าในการรอคอยสินค้าใหม่และเพิ่มขั้นตอนของกระบวนการท างาน จึงได้น าเครื่องมือ 
PDCA มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท างาน น าหลัก ECRS และแผนภูมิ
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใช้ร่วมด้วยในการลดความสูญเปล่าและวิเคราะห์
กระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า ส่งผลให้เวลาน าของกระบวนการและขั้นตอนการท างานลดลง ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานสูงขึ้น เน่ืองจากก าจัดขั้นตอนที่ท าให้เกิดความล่าช้า โดยเวลาน าของ
กระบวนการลดลง 86400 วินาที จากเดิม 99000 วินาที คิดเป็น 87.27% และขั้นตอนการท างาน
ลดลงเหลือ 6 ขั้นตอน จากเดิม 7 ขั้นตอน ลดลงทั้งหมด 1 ขั้นตอน 
 

 
ค ำส ำคัญ —เวลำน ำ, กำรลดควำมสูญเปล่ำ, PDCA
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อิทธิพลของผู้น าทางความคิดในสื่อดิจิตัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 
 

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร 

Bangkok, Thailand 
Pongsaran@tni.ac.th  

 

ปัณณทัต จอมจักร ์
คณะบริหารธุรกิจ 

Bangkok, Thailand 
Pannathadh@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสื่อของ
ผู้บริโภคจากผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล  และเพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัลที่
น าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการวิจัยโดยการเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เพื่อน าข้อมูลเชิงประจักษ์มาสร้างกรอบแนวคิด และน ามา
วิเคราะห์สรุปผลถึงอิทธิพลของกลุ่มผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัลที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
เลือกรับสารจากผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล (2) ปัจจัยด้านสื่อ
และการน าเสนอมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารจากผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในสื่อดิจิตัล (3) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารจากผู้น าทางความคิด
เกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล (4) ปัจจัยด้านผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสาร
จากผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล (5) ผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
ค ำส ำคัญ — ผู้น ำทำงควำมคิด, กำรตัดสินใจซื้อ, เครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่, กำรเปิดรับสื่อ
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การศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแรงดันน้ า 

กรณีศึกษา บริษัท บุญยนุช เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 
 

ธนวัฒน์ เทศประทีป 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
de.thanawat_st@tni.ac.th  

พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
Pongsak@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มสมรรถนะเครื่องแรงดันน้ าด้วยการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน โดยน าหลักการ 5ส. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และการบ ารุงรักษาด้วยตนเองไปใช้  
เพื่อให้มีการตรวจเช็คเครื่องแรงดันน้ าอย่างสม่ าเสมอ และเพิ่มสมรรถนะการท างานของเครื่องจักรให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ 100% โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะการท างานของ
เครื่องแรงดันน้ า และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องแรงดันน้ า โดยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
ด้วยหลักการแผนผังก้างปลา และได้จัดท าแบบฟอร์มบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องจักรประจ าวันและ
ประจ าสัปดาห์ขึ้นเพื่อให้พนักงานคอยตรวจเช็คเครื่องจักรเบื้องต้น ตามหลักการการบ ารุงรักษาด้วย
ตนเอง จากการปรับปรุงท าให้มีเครื่องแรงดันน้ าที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ100% ทุก
เครื่อง และสามารถลดค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาเครื่องแรงดันน้ าไปได้ 606,240 บาท/ปี คิดเป็น 
91.74% 

 
ค ำส ำคัญ — แผนผังก้ำงปลำ, แบบฟอร์มบันทึกกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรประจ ำวันและประจ ำ
สัปดำห์ใช้ตัวอักษร
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การปรับปรุงกระบวนการสั่งผลิตด้วย 

ระบบคัมบังแบบ Lot size 
 
 

พิชญ์สินี วรรณชิโนรส 
คณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

wa.pitsinee_st@tni.ac.th  
 

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
vithinut@tni.ac.th 

 

ภูวดล ไวยเนตร 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

phuwadon@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ – งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาการท างานของพนักงานที่เสียเวลาในการยืนนับคัม
บังและลดขนาดตู้จัดเก็บคัมบังที่มากเกินไป โดยรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ด้วย QC Story และ 
QC 7 Tools พบสาเหตุของปัญหาคือการดี ไซน์ตู้ตั้ งแต่แรก โดยใช้ เครื่องมือ Work Chart, 
Yamasumi Chart,  Word Combination Table, Time Measurement Sheet ,PI Calculation 
ในการปรับปรุงจะท าตู้ Model Lot Post (Toyota / 27 รายการ) ขึ้นมาให้พนักงานได้ทดลองใช้ 
โดยเปลี่ยนช่องใส่คัมบังให้ใส่ได้ 1 ใบ / 1 ช่อง พร้อมทั้งป้ายบงชี้ที่บอกข้อมูลจ านวน Lot สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าจ านวน Lot เพิ่มลดในแต่ละเดือนและสร้างป้ายขั้นครบ Lot ให้ดึงไปใส่ตู้ Waiting 
Post ผลลัพท์ที่ได้ด้านเวลาท างานของพนักงานคนที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบ 1 รายการ ก่อนปรับปรุงจะ
เป็นเวลา 53.6 วินาทีหลังปรับปรุงจะลดลง 16 วินาที มีผลต่าง 19 วินาที ในส่วนของตู้จัดเก็บคัมบัง
ก่อนปรับปรุงมีขนาดอยู่ที่ 1.794 ตารางเมตรหลังปรับปรุงลดลงไดถ้ึง 1.3 ตารางเมตร มีผลต่าง 0.494 
ตารางเมตร คิดเป็น 38 % 

 
ค ำส ำคัญ – กำรปรับปรุง, Lot size, ระบบคัมบัง, กระบวนกำรสั่งผลิต

105



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 
การลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ของกระบวนการฉีดพลาสติก 

กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 
 

ปภัสสร มุ่งซ้อนกลาง 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

mu.phapatson_st@tni.ac.th  
 

วุฒิพงษ์ ปะวะสาร 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

wuttipong@tni.ac.th 
 

อัครเดช รัฐเสรี 
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค 

จ ากัด 
Samutprakarn, Thailand 
peak_102@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ —  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ของกระบวนการฉีดพลาสติก โดย
น าเทคนิคการลดเวลาเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร ให้มีหน่วยเวลาเป็นนาที (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ SMED มา
ประยุกต์ใช้ จากการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ปัจจุบันพบว่าใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ฉลี่ย 56 
นาที ซึ่งนโยบาย คือ ต้องการให้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ลดลง 50% หรือ 28 นาที ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมลู
แม่พิมพ์ที่ใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์กับเครื่องฉีดตัวอย่างนานที่สุดจ านวน 3 แม่พิมพ์ โดยใช้แผนภูมิคน
และเครื่องจักรในการก าหนดกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก และท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ความสูญเปล่าด้วยแผนภูมิก้างปลา เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแล้วจึงด าเนินการตามเทคนิค SMED 
โดยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอกและก าหนดกิจกรรมที่ท าขนานกันด้วย
หลักการ ECRS จากน้ันน าหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลาของกิจกรรมภายใน จากการ
ด าเนินงานพบว่าเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์หลังการปรับปรุงใช้เวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ 28 นาที ,  25.5 นาที 
และ 27.3 นาที ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 3 แม่พิมพ์ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรวม 1,189 ชิ้นต่อ
เดือน หรือ 14,268 ชิ้นต่อปี 

 
ค ำส ำคัญ —  กำรลดเวลำเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร, กระบวนกำรฉีดพลำสติก, ECRS
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การประยุกต์ใช้หลักการบ ารุงรักษาตามแผนเพื่อเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ย
ก่อนการเสียหายในแต่ละครั้งของเครื่องจักร กรณีศึกษาโรงงานผลิต

แหอวนประมง 
 

นพัสร พิมพา 

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

pi.napatsorn_st@tni.ac.th

 

วุฒิพงษ์ ปะวะสาร 

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

wuttipong@tni.ac.th 

 
เกรียงไกร ด ารงรัตน์ 

บริษัท โปรดักตวิิตี้ แอสโซซิ

เอทส์ จ ากัด 
kriangkrai@productivityware.com 

 

 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายในแต่ละ

ครั้งของเครื่องจักรในโรงงานผลิตแหอวนประมง ซึ่งเครื่องจักรในสายการผลิตน้ันท าการผลิต

ตลอดเวลา พบว่าในระยะการท างาน 6 วัน เวลาเฉลี่ยก่อนที่เครื่องจักรเสียหายคือ 4 วันต่อการเสีย 1 

ครั้ง ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพของเครื่องน้ันท างานได้ไม่เต็มที่ โดยทางผู้วิจัยได้หาเครื่องจักร

ตัวอย่างและวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังเหตุและผลเพื่อหารากเหง่าของปัญหา ทั้งน้ีคือการขาด

แผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นระบบ  จึงด าเนินการวิจัยโดยการใช้หลักการบ ารุงรักษาตามแผน

เพื่อท าแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรโดยใช้ระบบการจัดการงานบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาเป็น

เครื่องมือในการสร้างแผนการบ ารุงรักษา แล้วท าการเปรียบเทียบผลที่ได้ก่อนและหลัง จากการศึกษา

พบว่าอัตราการท างานของเครื่องจักรเฉลี่ย 8 เครื่องน้ันจากเมื่อก่อนอยู่ที่ 98.60% เป็น 99.64% ซึ่ง

เพิ่มมากกว่าเดิม 1.04% และค่าเฉลี่ยก่อนการเสียหายเครื่องจักร K11 อยู่ที่ 123.3 ชั่วโมง เป็น 126.4 

ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มมากกว่าเดิม 3.1 ชั่วโมง ส่วนเครื่องจักร K13 อยู่ที่ 72.5 ชั่วโมง เป็น 84.1 ชั่วโมง เพิ่ม

มากกว่าเดิม 11.6 ชั่วโมง 

 

ค ำส ำคัญ — กำรบ ำรุงรักษำตำมแผน, อัตรำกำรท ำงำนของเครื่องจักร , ระยะเวลำเฉลี่ยก่อนกำร

เสียหำยในแต่ละครั้ง 
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การศึกษาระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย ช่องทางการ
ให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

กรณีศึกษา  บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
 

มณฑิรา มินสุวรรณ 
คณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

mi.monthira_st@tni.ac.th  
 

ประสิทธิ์ พงศ์ด ารง 
คณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
prasit@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — โครงงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพการท างานและศึกษาระบบแถวคอย 
ระบบการให้บริการปัจจุบนัของช่องทางการใหบ้ริการ (GH-2) เขตปลอดอากร ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ระหว่างวันที่  24-28 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะวันท าการตั้งแต่
วันจัทร์-วันศุกร์เป็นระยะเวลา 5 วัน การให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน ระบบรองรับผู้มา
รับบริการไม่จ ากัด และจ านวนผู้มารับบริการไม่จ ากัดซึ่ งสอดคล้องกับตัวแบบแถวคอย
M/M/1:FCFS/∞/∞ ผลการวิเคราะห์สภาพการท างานในระบบปัจจุบันพบว่า จ านวนผู้มารับบริการ
เฉลี่ยในระบบเท่ากับ 3 คันต่อนาที จ านวนผู้มารับบริการที่รอในแถวคอย 2.25 คันต่อนาที ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ผู้มารับบริการรอในแถวคอยเท่ากับ 0.75 นาทีหรือ 45 วินาทีต่อคัน โดยเวลารอคอยเฉลี่ยที่ผู้
มารับบริการพึงพอใจ เท่ากับ 20.55 วินาทีต่อคัน จะเห็นได้ว่ามีค่าแตกต่างกันกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้
มารับบริการรอในแถวคอยในระบบปัจจุบันหากเพิ่มหน่วยให้บริการจากเดิม 1 หน่วย เป็น 3 หน่วย 
ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบแถวคอยM/M/3:FCFS/∞/∞ จะท าให้เวลาในการรอรับบริการเฉลี่ยใน
แถวคอยลดลง เป็น 0.711นาทีต่อคัน ดังน้ันความส าคัญจากการท าวิจัยน้ีจะช่วยท าให้เวลาเฉลี่ยใน
แถวคอยน้อยกว่าเวลารอยคอยที่ผู้มารับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้เร็วขึ้น 
สามารถเพิ่มจ านวนผู้มารับบริการต่อวัน 

 
ค ำส ำคัญ — เขตปลอดอำกร,ผู้มำรับบริกำร,ผู้ให้บริกำร
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การศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ก าจัดกากอุตสาหกรรม 

เพ่ือลดต้นทุน 
 

ภัทรวรรณ เชาว์แก้ว 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ch.pattarawan_st@tni.ac.th  
 

ประสิทธิ์ พงศ์ด ารง 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
prasit@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — โครงงานสหกิจน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการก าจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กร
ด้วยการศึกษาแนวทางในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why 
Why Analysis เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จัดท าดัชน้ีวัดทั้งทางปริมาณและคุณภาพ การ
ตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อสรรหาซัพพลายเออร์ในการก าจัดกากอุตสาหกรรมราย
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีต้นทุนต่ าที่สุด 
ผลจากการศึกษาท าให้องค์กรได้ซัพพลายเออร์ในการก าจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการขององค์กร โดยมีต้นทุนในการด าเนินการประมาณ 2,400,000 บาทต่อปีซึ่งลดลง
จากซัพพลายเออร์รายเดิมถึง 44.38% และคะแนนจากดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพที่ 90 คะแนนจาก 100 
คะแนนเต็ม 

 
ค ำส ำคัญ — กำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม,กำรลดต้นทุน
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การป้องกันชิ้นงานไม่มีคณุภาพถึงลูกค้า 

โดยการ Built-in Qualityในกระบวนการเช่ือมประกอบ 
 
 

หทัยรัตน์  แก้วกิ้ม 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ka.hathairut_st@tni.ac.th  
 

สุรเดช  ภัทรวิเชียร 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

suradechp@yahoo.com 
 

 

บทคัดย่อ – งานวิจัยน้ี จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันชิ้นงานเสียหลุดไปถึงลูกค้าตามนโยบาย
คุณภาพ (≤2 PPM) ซึ่งมีการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน พบว่าชิ้นงาน Seat Sub – Assy Spring มี
ชิ้นงานเสียหลุดต่อเนื่อง แต่ภายในเดือนสิงหาคม และกันยายนมีของเสียอาการลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม 
หลุดไปถึงลูกค้า 11 PPM ซึ่งเกิน PPM ที่ลูกค้าก าหนด โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้เทคนิค FMEA มาใช้หาค่า 
RPN เพื่อยืนยันแนวโน้มข้อบกพร่องดังกล่าว และใช้เครื่องมือ Why Why Analysis และ Yamazumi 
Chart มาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าขั้นตอนการตรวจสอบชิ้นงานใช้เวลาเกิน Takt Time ท าให้
ต้องเร่งตรวจสอบชิ้นงาน ส่งผลให้ตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด ต่อมาได้แก้ไขปรับปรุงโดยใช้หลัก 
Built-in quality โดยก าหนดหัวข้อตรวจสอบแนวเชื่อมให้เป็นหน้าที่ของพนักงานประกอบ ให้มีการ
มาร์คสีเขียวไว้บนแนวเชื่อม และ  มีการจัดท า Q-Point เพื่อเฝ้าระวังปัญหา ผลการปรับปรุงที่ได้รับ
พบว่า สามารถป้องกันชิ้นงานเสียจากอาการลวดเชื่อมติดแนวเชื่อมได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจากการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จากยอดจัดส่ง 1,162,500 ชิ้น ไม่มีการ
ร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับชิ้นงาน Seat Sub – Assy Spring 
 
ค ำส ำคัญ – FMEA ,Built-in quality
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ระบบแนะน าเส้นทางท่องเที่ยว โดยใช้ค่าคะแนนความนิยม 
ของสถานที่ท่องเที่ยวบน Google Ranking 

 

จักริน ชีพสัจญาณ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Bangkok, Thailand 
ch.jakarin_st@tni.ac.th  

 
ธิษณา อุทยานัง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Bangkok, Thailand 
ud.dhisana_st@tni.ac.th 

ณัชชา ซาวปิง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
za.nacha_st@tni.ac.th 

 
ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
nattagit@tni.ac.th 

ณัฐภัทร พิตรปรีชา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Bangkok, Thailand 
pi.nattapat_st@tni.ac.th 

 
ธงชัย แก้วกิริยา 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

Nonthaburi, Thailand 
tkaewkiriya@gmail.com 

 

บทคัดย่อ — ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่ระหว่างการเติบโต และมีแนวโน้ม
ไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้
รับความนิยม เริ่มเข้ามามีบทบาทกับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เน่ืองด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มี
รูปแบบแปลกใหม่ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ
ธุรกิจครัวเรือนภายในจังหวัด อ าเภอ และ ชุมชน  แต่ยังพบปัญหาในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นในการสร้างระบบแนะน า
เส้นทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยคัดเลือกจากจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากจ านวนคนผู้เข้ามา
เยี่ยมเยือน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ และน าเสนอระบบแนะน า (Recommendation 
System) แบบ Content-Based Filtering เพื่อเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว โดยใช้ทฤษฎีการแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบเส้นทาง ไม่เพียงแต่จะสร้างความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวยัง
สามารถใช้ในการวางแผน เพื่อเพิ่มโอกาส และแนวโน้มในการตัดสินใจส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เยี่ยมเยือนในประเทศไทย 
 
ค ำส ำคัญ — เทคนิคกำรกรองแบบอิงเน้ือหำ, ระบบแนะน ำข้อมูล, สถำนที่ท่องเที่ยว, กำรจัดอันดับบน
กูเกิล
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิก์าร

ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุชาวไทย 
 
 

มิรา เสง่ียมงาม 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

mira@tni.ac.th  
 

 

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุชาวไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ สุ่มตัวอย่างโดยใช้  การสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย กลุ่ม Active aging (กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) 
อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และปัจจัย
ด้านราคา สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุชาว
ไทยได้ร้อยละ 46.9 (adjusted R2 = .469)   ซึ่ง สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุชาวไทยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ตามล าดับได้ดังน้ี y=1.572+.291(สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) + .107(การสื่อสารการตลาด) + .144(

ผลิตภัณฑ์และบริการ) + .078(ราคา ค่าใช้จ่าย) y ̂ = .415(สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) + .171(การ
สื่อสารการตลาด) + .157(ผลิตภัณฑ์และบริการ) + .106(ราคา ค่าใช้จ่าย) 
 
ค ำส ำคัญ — ส่วนประสมกำรตลำดบรกิำร กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสขุภำพ นักท่องเที่ยวสูงอำยุ
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เจนเนอเรชั่น พฤติกรรม และแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศ

ญี่ปุ่น 
 
 

ศุภาพิชญ์ พงศ์สร้อยเพ็ชร 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

po.supapit_st@tni.ac.th  
 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

boonyada@tni.ac.th 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 2) เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และ 3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จ านวน 470 คน และใช้ความถี่ 
ร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย  ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน One-Way Analysis of Variance, และ Simple 
Regression ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นบี เอ๊กซ์และวายมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมือนกัน คือจ านวนวันเดินทาง 4-6 วัน โดยชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเก็บประสบการณ์ เดินทาง
ด้วยตนเอง ถึงแม้เจนเนอเรชั่นบีจะเดินทางไปกับสมาชิกในครอบครัว/ญาติ แต่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
วายมีการเดินทางไปกับเพื่อน/แฟน และพบว่าเจนเนอเรชั่นบีมีผลในการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดินทางแตกต่างจากเจนเนเรชั่นเอ๊กซ์และวาย และยังพบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ (R2 = 0.268) มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมากกว่า
แรงจูงใจด้านเหตุผล (R2 = 0.263) 
 
ค ำส ำคัญ — เจนเนอเรชั่น, พฤติกรรมกำรเดินทำง, ประกันภัยกำรเดินทำง, แรงจูงใจ, กำรตัดสินใจซื้อ
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ทักษะการสื่อสารการปรับตัวด้านวัฒนธรรมกับความสุขของคน

ญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย 
 
 

สกุลเนตร สังวรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

Sungworn.nan@gmail.com  
 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

boonyada@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมกับความสุขของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านักระยะยาว 2)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารที่
แตกต่างกันส่งผลกับความ สุขของคนญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านักระยะยาวเก็บข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาพ า 
นักระยะยาวในกรุงเทพมหานคร จ านวน 428 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติแบบแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวด้านสุขภาพ ด้านทางสั งคม ด้าน
บ้านเรือน ด้านการเมือง ด้านทัศนคติ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับความสขุ
ของชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย ในระดับสูงทุกด้าน ยกเว้นด้านการเมืองมี
ความสัมพันธ์กันระดับปากลาง และผลการทดสอบพบว่า ทักษะการสื่อสารภาษาไทยด้านการพูดและ
การอ่าน-การเขียนส่งผลกับความสุขแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  และทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟังส่งผลกับความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
ค ำส ำคัญ — กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรม, ทักษะกำรสื่อสำร, ควำมสุข, พ ำนักระยะยำว, ชำวญี่ปุ่น
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ศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นแบบพ านักระยะยาวใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย 
 
 

วนิดา วาดีเจริญ 
หลักสูตรการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ

เชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
wanida@tni.ac.th  

 

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ 
หลักสูตรการจัดการการท่องเท่ียวและการบริการ

เชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
rungsun@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การท่องเที่ยวนับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกระจาย
รายได้จากภาคการผลิตไปสู่ภูมิภาคและชุมชนของไทย ด้วยเหตุน้ีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จึงสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายความหนาแน่นของจ านวน
นักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่กระจายตัวอยู่ยังภูมิภาคต่างๆ ของไทย 
โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ยังมีอัตราการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่ าโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากความพร้อมในด้านต่างๆ พบว่าภูมิภาคน้ีมีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ “ปราสาทหินพิมาย” ในจังหวัดนครราชสีมา และ “ปราสาทหิน
พนมรุ้ง” ในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงท าให้ทั้งสองจังหวัดในภาคตะวันออกเหนือเฉียงตอนล่างกลายเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มีความต้องการศึกษา
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย ประกอบกับมีระบบคมนาคมที่ทันสมัย สิ่งอ านวยความสะดวก 
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของคนในชุมชน ท าให้เส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นแบบพ านักระยะยาว 

 
ค ำส ำคัญ —ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง, นักท่องเที่ยวชำวญี่ปุ่น, รำชอำณำจักรไทย
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นโยบายค่าจ้างขั้นต่ า 425 บาท กับผลกระทบต่อภาคธุรกิจของไทย 

 
 

วนิดา วาดีเจริญ 
หลักสูตรการจัดการธุรกจิญี่ปุ่นมหาบัณฑิต 

 คณะบริหารธุรกจิ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
wanida@tni.ac.th 

 

เอิบ พงบุหงอ 
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษยแ์บบญี่ปุ่น 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
oeb@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ — โครงงานสหกิจน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการก าจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กร
ด้วยการศึกษาแนวทางในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why 
Why Analysis เพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จัดท าดัชน้ีวัดทั้งทางปริมาณและคุณภาพ การ
ตั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์เพื่อสรรหาซัพพลายเออร์ในการก าจัดกากอุตสาหกรรมราย
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีต้นทุนต่ าที่สุด ผลจากการศึกษาท าให้องค์กรได้ซัพพลายเออร์ใน
การก าจัดกากอุตสาหกรรมรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร โดยมีต้นทุนในการ
ด าเนินการประมาณ 2,400,000 บาทต่อปีซึ่งลดลงจากซัพพลายเออร์รายเดมิถึง 44.38% และคะแนน
จากดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพที่ 90 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม 

 
ค ำส ำคัญ — กำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรม,กำรลดต้นทุน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา : 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
 
 

ณัฐศรชัย พิริยะเสถียรกุล 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ph.nutsornchai_st@tni.ac.th  
 

ยุรนันท์ มูซอ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
yuranan@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีได้ศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบุต าแหน่งและการค้นหาสินค้าในคลังสินค้าของ 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พบว่ามีการจัดเรียงสินค้าด้วยวิธีการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนด
ต าแหน่งตายตัวRandom Location System โดยไม่มีการระบุต าแหน่งการจัดเก็บของชั้นวางที่
ชัดเจน มีการย้ายต าแหน่งสินค้าอยู่บ่อยครั้ง และยังไม่มีระบบบันทึกข้อมูลอัพเดทต าแหน่งที่ ตั้งสินค้า 
ท าให้การหาสินค้าแต่ละครั้งพบการสูญเสียในการเดินหาสินค้า ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์
ขั้นตอนการท างานโดยใช้ Flow Process Chart เพื่อพิจารณาขั้นตอนการท างานในคลังสินค้า โดยน า
หลักการ ECRS มาใช้ในการจัดท าแผนผังการจัดเก็บระบุต าแหน่งของชั้นวาง เพื่อลดความสูญเปล่า
ทางด้านเวลาในการการค้นหาสินค้า และจัดการฐานข้อมูลรายการสินค้าโดยใช้ฟังค์ชั่นใน Microsoft 
Excel เพื่อช่วยค้นหาและระบุต าแหน่งของสินค้า ผลจากการปรับปรุงท าให้เวลาในการหาสินค้า
จ านวน 4 รายการลดลงจาก 1 นาที 11 วินาที ลดลง เหลือ 31.46 วินาที ซึ่งคิดเป็น 44.13% และ
เวลาในการหยิบสินค้า ลดลงจาก 7 นาที 40 วินาที เหลือ 5 นาที 58 วินาที คิดเป็น 22.13% 

 
ค ำส ำคัญ — กำรศึกษำกำรท ำงำน, กำรจัดกำรคลังสินค้ำ, กำรระบุต ำแหน่งสินค้ำ
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การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพ่ือลดการใช้พ้ืนที่ภายในคลังสินค้า  

 
 

อาทิมา อ่ าพุทรา 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

au.arthima_st@tni.ac.th  
 

ภิกชญา คงแก้ว 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pikchaya@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาการด าเนินงานและกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าแห่ง
หน่ึงพบว่า สินค้าประเภทม้วนผ้ามีรอบการหมุนเวียนต่ าแต่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสูงถึงจ านวน 168 
ช่องจัดเก็บสินค้า (Bin Locations) จากทั้งหมด 1,600 ช่องจัดเก็บสินค้า รวมถึงมีรูปแบบการจัดเก็บ
และต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกระจัดกระจายทั่วคลังสินค้ามีสาเหตุมาจากใช้หลักการจัดเก็บแบบสุ่ม 
(Random Location) นอกจากน้ี จ านวนการจัดเก็บม้วนผ้าต่อหน่ึงช่องเก็บสินค้ามีจ านวนน้อยท าให้
การใช้พื้นที่ในคลังมากเกินความจ าเป็น ประกอบกับช่องจัดเก็บสินค้าที่กระจายกระจายทั่วทั้ง
คลังสินค้า ส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าช้า และมีระยะทางในการเคลื่อนที่มาก ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยได้
วิเคราะห์รูปแบบการจัดเก็บโดยน าทฤษฎี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ เพื่อจัดประเภทของสินค้า 
และออกแบบชั้นวางม้วนผ้าแบบใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้คือเพิ่มความสะดวกต่อค้นหาสินค้าและตรวจนับ
สินค้า ซึ่งเวลาจัดเก็บสินค้าลดลง 5 นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 36.93% และ ระยะทางลดลง 30 เมตร 
คิดเป็น 77.92% ส าหรับเวลาหยิบสินค้าลดลง 8 นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 48.53% และระยะทางลดลง 
71.5 เมตร คิดเป็น 74.48%  และชั้นวางแบบใหมส่ามารถจัดเก็บม้วนผ้าได้ 84 ม้วนต่อ 2 ช่องจัดเก็บ
สินค้า ท าให้พื้นที่ในการเก็บม้วนผ้าทั้งหมดจากเดิม 10.5% เหลือเพียง 1.62% ของพื้นที่ทั้งหมด 

 
ค ำส ำคัญ — หลักกำรเอบีซี, กำรจัดเก็บสินค้ำ, กำรออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้ำ
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การศึกษาการลดเวลาสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยการสร้าง 

เครื่องมือช่วยปรับตั้งค่า 
 
 

ณัฏฐชา งามเสง่ียม 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม /คณะบรหิารธุรกิจ/

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ng.natthacha_st@tni.ac.th  
 

พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม /คณะบรหิารธุรกิจ/ส  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pongsak@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษางานน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยได้
ท าการศึกษาการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด (Torque Wrench) ซึ่งได้พบปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ที่ใช้เวลาในการสอบเทียบนาน ซึ่งเกิดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS โดยขจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
(Eliminate) และท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) โดยการออกแบบและสร้างเครื่องมือช่วยปรับตั้งในการ
สอบเทียบ ผลจากการด าเนินการ พบว่า เวลาการสอบเทียบลดลงจากเดิม 669.21 วินาที เหลือ  
305.45 วินาที คิดเป็น ร้อยละ 45.64 และขั้นตอนในการท างาน ลดลงจาก 33 ขั้นตอน เหลือ 17 
ขั้นตอน ซึ่งสามารถลดลงได้ 16 ขั้นตอน คิดเป็นลดลงร้อยละ 48.48  ท าให้พนักงานปฏิบัติงาน
สามารถท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และการท างานมีความง่ายมากยิ่งขึ้นความสะดวกมากขึ้น 
 

 
ค ำส ำคัญ — ประแจวัดแรงบิด,กำรสอบเทียบเครื่องมือวัด,ควำมสูญเปล่ำ,หลักกำร ECRS,คิวซีสตอรี่
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การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาดในการท า 

ใบขนสินค้าขาออก 
 
 

ญาณิพัณณ์  ธันยามาศรัตน์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ta.yanipan_st@tni.ac.th  
 

ภิกชญา คงแก้ว 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pikchaya@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยฉบับน้ีศึกษากระบวนการท างานของการท าเอกสารขนสินค้าส่งออก ซึ่งได้มีการ
ท าเอกสารเดินพิธีการส่งออกกับกรมศุลกากร และจ าเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการส่งออก เพื่อน าไป
ขอใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ดังน้ันข้อมูลที่ส าแดงในใบขนสินค้าขาออกจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่มี ความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเลย เพราะจะไม่สามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้ จากการศึกษาข้อมูลจ านวนครั้งที่มี
ความผิดพลาดในการท าเอกสารใบขนสินค้าขาออกเฉลี่ย 82 ชุดเอกสารต่อเดือน  คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายประมาณ 246,000 บาทต่อเดือน หลังจากศึกษากระบวนการท างานอย่างละเอียด ศึกษาเวลา
ในการท างาน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า ความผิดพลาดในการท าเอกสารเกิดขึ้นจาก ไม่มี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงน าเทคนิค ECRS มาเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างาน และสร้างแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Excel เพื่อช่วย
ให้การกรอกข้อมูลส าหรับการจัดท าเอกสารมีความถูกต้อง  ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการปรับปรุงการ
ท างานแล้วสามารถลดความผิดพลาดบนใบขนสินค้าขาออกลดลงเหลือ 24 ชุด คิดเป็นมูลค่าความ
เสียหายประมาณ  36,000 บาทต่อเดือน  และสามารถช่วยให้การป้อนข้อมูลมีความถูกต้อง และ
รวดเร็วขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ — สินค้ำส่งออก, เทคนิค ECRS, โปรแกรม Excel 
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การลดความสูญเปล่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

ผลิตชิ้นส่วน A-537   
 
 

กนกวรรณ  ถาไว 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
aimforlearn@gmail.com  

 

สุรเดช  ภัทรวิเชียร 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
suradechp@yahoo.com 

 
 

บทคัดย่อ — วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี เพื่อศึกษาการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต จาก
นโยบายของบริษัทต้องการให้มีสต็อกไว้รองรับลูกค้าจ านวนมาก แต่พนักงานไม่สามารถผลิตตามแผน 
เนื่องจากมีความสูญเปล่าเกิดขึ้น พนักงานต้องท างานล่วงเวลา จึงท าการเก็บข้อมูลความสูญเปล่าและ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Why-Why Analysis แก้ไขความสูญเปล่า 3 ประเด็นปัญหา คือ 1. การ
ติดตั้งไฟอันดง เพื่อลดปัญหาการรอพาเลต 2. ท าใบตรวจสอบสภาพตรวจเครื่องจักรก่อนการท างาน 
ไม่ให้เกิดการขัดข้องระหว่างการผลิต เมื่อพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ท าตามป้ายบ่งชี้คือ 
หยุด เรียก รอ 3.ท าการปรับผังโรงงานใหม่เพื่อลดเวลาการขนย้ายชิ้นงานไกล จากการปรับปรุง 
สามารถลดสาเหตุปัญหาเวลาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตจาก 16168.3 วินาที คิดเป็น 100% 
ลดลงเหลือ 6989.1 วินาที คิดเป็น 43.23 ซึ่งสามารถลดเวลาความสูญเปล่าได้ 9179.2 วินาที คิดเป็น 
56.77% 

 
ค ำส ำคัญ — ควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร, ควำมสูญเสีย 6 ประกำร, Why-Why Analysis 
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แนวทางการพัฒนาตลาดน้ าไทย กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวา 

 
 

วุฒิ  สุขเจริญ 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
Wut@tni.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ — ในประเทศไทย ตลาดน้ านับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวต่างชาติ
และชาวไทย การวิจัยในครั้งน้ีเป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาความคาดหวังและประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ าอัมพวาและน าเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดน้ าอัมพวา ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดยใช้ 
Paired sample t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ตลาดน้ าอัมพวาควรพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสถานที่ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม ด้านสินค้า และด้านราคา 

 
ค ำส ำคัญ — กำรพัฒนำ, ตลำดน้ ำ, อัมพวำ 
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ตัวแปรท านายความตั้งใจลาออกของวิศวกรไทยในบริษัทญี่ปุ่น 

 
 

สรรเสริญ สัตถาวร 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
sansoen@tni.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความตั้งใจลาออกของ
วิศวกรไทยในบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ตามโมเดลการตัดสินใจลาออกจากงานของ Hom & Griffeth 
ซึ่งเสนอว่าความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันองค์การ เป็นสาเหตุของ การตัดสินใจลาออก
จากงาน การวิจัยเชิงประจักษ์ในครั้งน้ี มีวิศวกรไทยในบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ทั่วประเทศเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความพึงพอใจในการท างานและความผูกพัน
องค์การ แต่พบความสัมพันธ์ทางลบระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันองค์การ
และความตั้งใจลาออก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความพึงพอใจในการท างานและความผูกพัน
องค์การที่สูงขึ้นท าให้ความตั้งใจในการลาออกจากงานของวิศวกรลดลง ซึ่งเป็นไปตามโมเดลการ
ตัดสินใจลาออก และยังพบว่าความผูกพันองค์การและความตั้งใจลาออกมีความแตกต่างตามกลุ่มอายุ
ของวิศวกรอีกด้วย ผลการวิจัยครั้งนี้ นอกจากเป็นการยืนยันโมเดลการตัดสินใจลาออกแล้ว ยังใช้เป็น
แนวทางในการรักษาวิศวกรซึ่งมีอัตราการลาออกจากงานสูงไว้กับองค์กรอีกด้วย 

 
ค ำส ำคัญ — ควำมตั้งใจลำออก, ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน, ควำมผูกพันองค์กำร, วิศวกร, บริษัท
ญี่ปุ่น
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การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพ่ือช่วยในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  
 
 

ราชาตกุสุมภ ์ จันหน ู
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

rachatkusumj@gmail.com  
 

ปาลีรัฐ เลขะวัฒนะ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
paleerat@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ 
(Quality Function Deployment: QFD)และก าหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
TERMINAL CONNECTOR STUD จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาการออกแบบมา
จากแนวคิด QFD ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับการใช้โปรแกรม CAE เป็นตัวช่วยในการ
ประมวลผลเบื้องต้น ซึ่งสามารถสรุปผลการออกแบบที่ส าคัญได้ดังน้ี ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท าการออกแบบ
และพัฒนาสามารถสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ได้โดยง่ายกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดิม สามารถยึดจับได้สนิทกัน
พอดีกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยการใช้หลักการประกบกันของตัว Body และ Keeper จึงไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยการยืดหยุ่นของอลูมินัมในการจับยึด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลักการ QFD สามารถน ามาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการค้นหาและแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะปัญหาที่มุ่งเน้นด้านความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก 
 นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว หลักการ QFD 
ยังสามารถแก้ปัญหาด้านเวลาและต้นทุนการผลิตที่เป็นผลมาจากการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ดีขึน้อีกดว้ย 
 
ค ำส ำคัญ — เทคนิคกำรแปรหน้ำที่ เชิ งคุณภำพ (Quality Function Deployment: QFD), 
TERMINAL CONNECTOR STUD, Computer-Aided Engineering (CAE)
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Abstract—The purpose of this paper is to examine the independent factors which 
are price advantage, perceived ease of use, hedonic motivation, subjective norms, 
electronic word-of-mouth, trust and satisfaction positively influence online review 
intention of fashion clothing buyers via Facebook.  The population of this research 
was fashion clothing online buyers via Facebook living in Ramkhamhaeng areas of 
Bangkok, Thailand.  The total samples of 246 respondents were collected using 
survey questionnaires.  Most of them were females, aged 25-34 years old, singles, and 
having bachelor’s degrees. They paid money on average less than 1,500 baht for 
each of their fashion clothing purchase.  They spent money less than 500 baht each 
time they purchased fashion clothing from Facebook.  The data sets utilized 
descriptive statistics and multiple regression analysis. The researchers found that 
perceived ease of use, electronic word-of-mouth, and trust positively impact online 
review intention of fashion clothing buyers via Facebook. 

 
Keywords—online review intention, clothing buyers, Bangkok, Facebook
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Abstract— This research was aimed to study the independent factors positively 
affecting purchase intention of products or service(s) of Facebook users at Lumpini 
Park in Bangkok. Those independent factors were feature use, privacy concern, 
informative & entertainment, invasiveness, avoidance, perceive personalization, 
information seeking, and ads aesthetic.  Total sample of 220 Facebook users 
collected with survey questionnaire in Lumpini Park, Bangkok. Most respondents were 
females of the ages between 19 – 29 years old and singles.  They had bachelor’s 
degrees with the salary around 15,001 – 30,000 baht per month.  Most of them were 
students and they spent times on social networking sites around 2 – 6 hours per day.  
They shopped online at least once a month and spent not over than 500 baht each 
purchase. The data set utilized descriptive statistics and multiple regression analysis. 
The researchers found that perceive personalization, information seeking, ads 
aesthetic, and feature use positively affecting purchasing intention of products or 
services of Facebook users at Lumpini Park in Bangkok. 

 
Keywords— Purchases Intention, Facebook, Facebook Promoted Posts
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Abstract— The purpose of this paper is to examine the independent factors 
positively impacting purchase intention of HACCP certified food products of people 
in Chengdu, China. Those independent factors were food safety in China, food 
attributes, food risk attitude, attitude towards HACCP, health consciousness, 
availability, knowledge on HACCP, and perceived price towards purchase intention of 
HACCP certified food products of people in Chengdu. Total samples of 325 people 
were collected with survey questionnaire in Wuhou District, Jinniu District, and 
Jingjiang District in Chengdu, China. The researchers found that the majority of the 
sample respondents who answered the questionnaire were females, ages between 
18-23 years old, singles, with bachelor’s degree education, with salary under 3,000 
RMB per month, working as private companies’ employees. They purchased food 
every day, they always purchased staple food products and they believed advice 
from their families when purchasing food products and spent 50-100 RMB each time 
they purchased food. The data sets utilized descriptive statistics and multiple 
regression analysis. The researchers found that availability, attitude towards HACCP, 
and health consciousness had the positive impact towards purchase intention of 
HACCP certified food products of people in Chengdu. 

 
Keywords— HACCP, Purchase Intention, Chengdu
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บทคัดย่อ — เน่ืองด้วยแผนกจัดซื้อของบริษัทมีใบก ากับภาษีที่ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้
แผนกบัญชีเป็นจ านวนมากในแต่ละเดือน โดยเฉพาะกระบวนการจับคู่ ใบแจ้งหน้ี ( Invoice 
Matching) ซึ่งใช้ระยะในการจัดการใบก ากับภาษีนานถึง 5 วันท าการ จึงเป็นที่มาของงานวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการใบก ากับภาษีในแผนกจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและลด
เวลาน าในการส่งมอบใบก ากับภาษีให้แผนกบัญชี ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขตามหลักการคิวซีสตอรี่ใน 2 
ประเด็น คือ การปรับปรุงกระบวนการด้วยหลักการ ECRS และการจัดระเบียบการท างานด้วยหลักการ 
5ส ในแผนกจัดซื้อ มีการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกตและจับเวลาการปฏิบัติจริง  จากการ
ปรับปรุงพบว่าสามารถลดเวลาน าในการจัดการใบก ากับภาษีในแผนกจัดซื้อได้ร้อยละ 92.29 และ
สามารถส่งมอบใบก ากับภาษีในรอบเดือนให้แผนกบัญชีได้ทั้งหมด 

 
ค ำส ำคัญ — กำรจับคู่ใบแจ้งหน้ี, ใบก ำกับภำษี, ECRS, 5ส, คิวซีสตอรี่ 
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บทคัดย่อ – เวลาสูญเสียในกระบวนการท างานถือว่าเป็นปัญหาส าหรับงานทุกชนิด เพราะว่าเป็นเวลา
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลประโยชน์แก่องค์กร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการค้นหา
อุปกรณ์ / เครื่องมือ ในกระบวนการเตรียม ของช่างเพื่อน าอุปกรณ์ไปใช้ ปัจจุบันเวลาสูญเสียที่ใช้ไป
ของช่าง Mechanic เฉลี่ย 46 นาที / สัปดาห์ ช่าง Electric เฉลี่ย 42.75 นาที / สัปดาห์ สาเหตุมา
จากการหาอุปกรณ์ / เครื่องไม่เจอ เพราะมีคนน าไปใช้แล้วไม่น ามาคืน ไม่ทราบว่าจะสามารถตามหา
ได้จากใคร เนื่องจากไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เอาไป รวมถึงมีสิ่งที่ไม่จ าเป็นอยู่ในกล่องอุปกรณ์ของช่างและ
มีอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับกล่องประเภทงานมาปะปนอยู่ ดังน้ันจึงมุ่งลดเวลาที่สูญเสียไปในกระบวนการ
เตรียมอุปกรณ์ของช่าง โดยใช้เทคนิค 5ส. , Check Sheet และ Visual Control โดยขั้นตอนทั้งหมด
อยู่ในวงจร PDCA มาปรับปรุงการท างาน หลังจากการปรับปรุงพบว่า เวลาที่ใช้ค้นหาของช่าง 
Mechanic ลดลงเฉลี่ย 27 นาที / สัปดาห์ หรือร้อยละ 58.7 และช่าง Electric ลดลงเฉลี่ย 27.25 
นาที / สัปดาห์ หรือร้อยละ 63.74 

 
ค ำส ำคัญ – กำรลดเวลำ , Check Sheet , Visual Control
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บทคัดย่อ – การศึกษาเรื่อง การจัดการขั้นตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรภายในส านักงานน้ี
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของการเดินเอกสาร กรณีศึกษา ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ เขตปลอดอากร บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยน าหลักการการก าจัดขั้นตอนงานที่ไม่จ าเปน็ การรวมขั้นตอนให้เหลือ
น้อยลง และการปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้นมาเป็นแนวคิดในการศึกษาเพื่อลดความสูญเปล่าและ
ลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลง โดยการเก็บรวบรวมเวลาการท างานในแต่ละขั้นตอนของการท างาน
ก่อนและหลังการปรับปรุงวิธีการใหม่ รวมไปถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรจ าพวกกระดาษเอกสาร และ
ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยใช้หลักการ PDCA , แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process 
Chart) , ทฤษฎีก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) , Why-Why 
Analysis น าหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
น ามาแก้ไขปัญหา จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยเล็งเห็นจุดที่เป็นปัญหา และผู้วิจัยได้ท าการ
แก้ไขปัญหาโดยการน า Shared ไดร์ฟเข้ามาใช้ท างานภายในส่วนงาน เพื่อท าให้สามารถลดระยะเวลา
ในการเดินเอกสาร และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษภายในส านักงาน 
 
ค ำส ำคัญ – ประสิทธิภำพ,ควำมสูญเปล่ำ,ทรัพยำกร
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บทคัดย่อ — การวิจยัครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อลดค าร้องเรียนจากลูกค้า โดยเพิ่มการติดตามการขนส่ง
สินค้าจากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้าที่ Vietnam  ซึ่งจากการศึกษาพบวา่ ขัน้ตอนการตรวจสอบค าสั่ง
ซื้อเพื่อติดตามสินค้าจากซัพพลายเออร์ ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ จากระบบ สง่ผลให้ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า
ตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทต้องสง่ของให้ลูกค้าเลือกทางอากาศเป็นการเร่งด่วนแทนการขนส่งทาง
เรือ จากความผิดพลาดดงักล่าวท าใหบ้ริษัท เอเซีย ทรานส ์แอ็คเซส ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งเร่งด่วนทางอากาศส าหรบัการสั่งซื้อสินค้าน้ันๆ จึงน าหลักการจากการศึกษาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ไดแ้ก่ หลักการการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) และความรู้เรื่องสตูร Excel 
เข้ามาช่วยในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อน าหลักการ การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual 
Control) เข้ามาประยุกต์ใช้โดยการใช้สูตร Excel ที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการแจง้เตือนค าสั่งซื้อ
สินค้าที่จะครบก าหนดวันส่งสินค้า จากการประเมินมาตรการแก้ไข ผลที่ไดร้บัคือขั้นตอนการตรวจสอบ
และตดิตามสินค้าจากซัพพลายเออร์มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดค าร้องเรียนจากลูกค้าเป็น 0 
ในเดือน มกราคม  
 
ค ำส ำคัญ : กำรควบคุมด้วยกำรมองเห็น, เอกสำรเรียกเก็บเงิน, ธุรกิจซื้อมำขำยไป, ผู้ผลิตสินค้ำและ
วัตถุดิบ
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การลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการท างานด้วยหลักการ

ทางการยศาสตร์ กรณีศึกษาสายการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
 
 

กันทรากร ชินภาค 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

Ch.kantarakorn_st@tni.ac.th  
 

พิชิต งามจรัสศรีวิชัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pichit_n@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — จากการส ารวจสภาพปัญหาในสายการผลิต พบว่า พนักงานปฏิบัติงาน มีการหยุดการ
ท างานเน่ืองจากอาการปวดเมื่อยจากการท างาน ส่งผลให้แผนการผลิตชิ้นงาน Piece Balance ต้อง
เลื่อนออกไปและกระทบกับก าลังการผลิตโดยรวม ดังน้ัน จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเพื่อลดความ
เสี่ยงต่ออาการเมื่อยล้า และการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงานปฏิบัติการ ด้วยการออกแบบ
อุปกรณ์ชุบน้ ามันกันสนิมตามหลักการยศาสตร์โดยใช้วิธี REBA (Rapid Entire Body Assessment) 
ร่วมกับหลักการ Karakuri Kaizen ส าหรับการวิเคราะห์ REBA จะใช้โปรแกรม Kinovea เข้าช่วย 
และการเขียนแบบจะใช้โปรแกรม Solidwork ในการเขียนแบบ ผลจากการด าเนินงานพบว่า ในการ
วิเคราะห์ REBA ของท่าทางการยกกล่องเทชิ้นงานลงถังชุบน้ ามันกันสนิม ท่าทางการชุบน้ ามันกันสนิม 
และท่าทางการยกถังชุบน้ ามันกันสนิมเทใส่ถุง มีคะแนนเป็น 13, 10 และ 13 หลังปรับปรุงเหลือ 0, 6 
และ 1 คะแนนตามล าดับ และระยะทางหลังปรับปรุงลดลง 32 % และผลของการท าแบบประเมิน
ความเสี่ยงต่ออาการเจ็บปวดได้คะแนนจาก 2 คะแนน หลังปรับปรุงเหลือ 1 คะแนน ส่งผลให้แผนการ
ผลิต Piece Balance ไหลได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายการรักษาของพนักงาน
ปฏิบัติการในแต่ละเดือนที่เกิดอาการเจ็บปวดได้อีกทางหน่ึง 

 
ค ำส ำคัญ — หลักกำรยศำสตร์, REBA, Kinovea, ควำมเสี่ยงกำรท ำงำน, Karakuri Kaizen
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งตามแนวคิดการขนส่ง 

แบบมิลค์รัน กรณีศึกษาธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ 
 
 

สิริภัทร นาคเกษม 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

Na.siripat_st@tni.ac.th  

ปณภา ดวงดาว 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
Panapa.d@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาน้ีเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการขนส่งแบบมลิค์รันในการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ใช้รถขนส่ง กรณีศึกษา ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อลดจ านวนเที่ยวการ
เดินรถในการรับสินค้า 2) เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง วิธีด าเนินงานประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมลู  
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา น าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยจัดเส้นทางการเดินรถรับสินค้าจากซัพ
พลายเออร์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันจัดเป็นเส้นทางการเดินรถเดียวกันตามแนวคิดการขนส่งแบบ
มิลค์รัน และออกแบบตารางการจองรถรับสินค้า หลังจากน้ันท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ก่อนและหลังการปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่าจ านวนเที่ยวการขนส่งแบบดั้งเดิมมีจ านวน 61 เที่ยวต่อ
เดือน ต้นทุนค่าขนส่งรวม 87,100 บาทต่อเดือน แต่หลังจากได้มีการน าแนวคิดการขนส่งแบบมิลค์รัน
มาประยุกต์ใช้ในการจัดตารางการเดินรถรับสินค้าประจ าวัน ท าให้สามารถลดจ านวนเที่ยวการขนส่ง
ลงเหลือจ านวน 54 เที่ยวต่อเดือน ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงเหลือ 78,100 บาทต่อเดือน ส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งได้ดียิ่งขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ — แนวคิดกำรขนส่งแบบมิลค์รัน, ต้นทุนค่ำขนส่ง, จ ำนวนเที่ยวกำรขนส่ง
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การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือลดระยะเวลาการรับ-ส่งเอกสาร
กรณีศึกษา บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ป้ายโฆษณาทุกประเภทแบบครบ

วงจร 
 
 

กนกวรรณ หนกง 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ho.kanokwan_st@tni.ac.th  
 

ยุรนันท์ มูซอ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
yuranan@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดเวลาในการรอเอกสารของสาขาต่างจังหวัดโดยการ
จัดท าระบบการส่งเอกสารออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อแสดงสถานะของสินค้า 2) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากปัญหาด้านการรับ-ส่งเอกสารล่าช้าของสาขาต่างจังหวัดใน
การท าเอกสารส่งคืนสินค้า ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดส่งสินค้าพบว่า
มีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือพนักงานฝ่ายบัญชี พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายคลังสินค้า พนักงานขับรถส่ง
สินค้า ฝ่ายการเงิน จากน้ันได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการเอกสาร ให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์ในการสร้างฟอร์มข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการทราบใน Google Form ซึ่งจะท าให้แต่
ละสาขาสามารถกรอกข้อมูลได้ ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลใน Google Sheet ได้
แบบทันที หลังจากที่ได้การด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างานและน าการส่งเอกสารแบบออนไลน์
มาใช้งาน สามารถลดระยะเวลาในรอเอกสารจากเดิมเวลารวมเฉลี่ย 2,016 นาที/ครั้ง ลดลงเหลือ 3.4 
นาที/ครั้ง คิดเป็น 99.83% ลดขั้นตอนในการส่งเอกสารกลับ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนของการ
ท างานและจัดส่งสินค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ค ำส ำคัญ — กำรลดเวลำตรวจสอบสถำนะสินค้ำ, เอกสำรออนไลน์, Google Form, Google Shee
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิต 

 กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง  
 
 

โชติกาญจน ์เรืองข า 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

chotikarng@gmail.com  

พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
pongsak@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดเวลาจุดที่เป็นคอขวด
ของกระบวนการของไลน์ประกอบวาล์วปีกนก โดยใช้ทฤษฎีเรื่อง การจัดสมดุลสายการผลิต โดยจัดท า 
Yamazumi chart โดยค้นหาแนวทางในการปรับปรุง การลดความสูญเปล่าในขั้นตอนและการไคเซ็น
ขั้นตอน แก้ไขจุดที่เป็นคอขวด ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว ลด
ขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน หรือรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพื่อลดรอบเวลาการผลิตลงและ
แก้ไขจุดที่เป็นคอขวด โดยการจัดสมดุลสายการผลิตท าให้สามารถลดเวลาจุดที่เป็นคอขวดของ
กระบวนการจากเดิม 33 วินาที ลดลงเหลือ 28.7 วินาที ซึ่ง Takt Time ของสายการผลิตน้ีเท่ากับ 29 
วินาที และประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้ 80.30 เปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้นเป็น 97.09 
เปอร์เซ็นต์ และสามารถท าให้ยอดการผลิตต่อเดือนผลิตเพิ่มขึ้น 4,819 ชิ้นต่อเดือน จากเดิมก่อนการ
ปรับปรุงเท่ากับ 20,481 ชิ้นต่อเดือน หลังการปรับปรุงเท่ากับ 25,300 ชิ้นต่อเดือน 

 
ค ำส ำคัญ — กำรจัดสมดุลสำยกำรผลิต, Yamazumi chart, ECRS
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การปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ On Time Planning 

ตรวจโลหะ 
 
 

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
vithinut@tni.ac.th  

 

วรินทร์ธร ธาดานุกูลวัฒนา 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ

จัดการอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Bangkok, Thailand 
th.warinthron_st@tni.ac.th 

 

สุชีรา นวลทอง 
คณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
sucheera@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจ
โลหะเพื่อเพิ่ม%OTP (On Time Planning)  จากข้อมูลผลการตรวจโลหะประจ าวันย้อนหลังพบว่า 
%OTP ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 95% ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแปรรูปของ
สายการผลิต สาเหตุเกิดจากพนักงานหยุดพักปฏิบัติหน้าที่ระหว่างช่วงเวลาการท างานพร้อมกันเพื่อ
เข้าห้องน้ าท าให้เครื่องจักรน้ันหยุดชะงักส่งผลต่อผลผลิตการตรวจโลหะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแผนภาพงานมาตรฐานเพื่อล าดับขั้นตอนในการท างานและจัดท าแผนภูมิ Man - 
Man Chart เพื่อวิเคราะห์เวลาในการปฏิบัติงานพบว่าพนักงานหยุดพักเกินเวลาเฉลี่ย 6 นาที/ชั่วโมง
หรือคิดเป็นเวลาสูญเปล่า 10% ของเวลาท างานทั้งวัน ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการสลับต าแหน่ง
หมุนเวียนการท างาน โดยเปลี่ยนจากการให้พนักงานทุกคนพักพร้อมกันทุกชั่วโมงหลังการคาลิเบรท
เครื่องจักร มาพักในช่วงเวลาว่างระหว่างการท างานโดยพักสลับกันแทน จึงสามารถท างานได้ต่อเน่ือง
ส่งผลให้ผลผลิตการตรวจโลหะเพิ่มขึ้น โดยก่อนการปรับปรุงค่าเฉลี่ย %OTP เท่ากับ 87.31% หลัง
ปรับปรุง เท่ากับ 97.60% โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 11.79%  ท าให้ค่าเฉลี่ย %OTP เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
ค ำส ำคัญ — ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน, เพิ่มเปอร์เซ็นต์ On time planning, ตรวจโลหะ
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การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเคร่ือง Pad Printing B - 100 

 
 

นฏกร เพชรศิริ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจัดการอตุสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Bangkok, Thailand 
natthaporn_st@tni.ac.th  

 

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 
vithinut@tni.ac.th 

 

โกศวัต  รัตโนทยานนท ์
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 
kosawat@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดเวลาของการเปลี่ยนแบบ ของเครื่อง Pad Printing B-
100 โดยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันมีกระบวนการต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญคือการหยดสารเคมี
ผสมสีที่ส่งผลให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์และมีความผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อลดกระบวนการที่เกิดเป็นคอ
ขวดในสายการผลิต จากขั้นตอนของการผสมสารเคมีงในการพิมพ์งานชิ้นแรก ซึ่งท าให้การเก็บ
รวบรวมผลข้อมูลแล้วพบว่าใช้ระยะเวลาในการท างานนานถึง 60.07 นาที ซึ่งนานเกินความจ าเป็น 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการท างานอยู่ที่ 90% และเป้าหมายของการปรับปรุง10% ส่งผลกระทบ
ต่อแผนก Decoration หน่วยเลเซอร์เวลดิ้ง ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเครื่องมือในการ
วิเคราะห์จากการจ าแนกจัดล าดับความส าคัญด้วยพาเรโต้และวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิก้างปลา ส่งผลให้
พบปัญหาแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ 1. อุปกรณ์มาตรฐานต่ า 2. ขาฟอร์มใบออกแบบด้วยหลักการ จึงท า
ให้มีมาตรฐานแก้ไขปรับปรุงโดยการจัดท าแผนงานมาตฐานเพื่อล าดับขั้นตอนการท างาน และจัดท า
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห์เวลาการท างาน ท าให้พบว่าในขั้นตอนการ
เปลี่ยนแบบน้ันใช้เวลานานคิดเป็น 18% ของกระบวนการ โดยใช้พลาสติกฝังสเกวและจัดท าใบ
ออกแบบในการท างาน ในการท างานพบว่าลดเวลาการท างานของเครื่อง Pad Printing B-100 ให้ไว
ขึ้นเหลือเวลา 38.53 นาที โดยในก่อนปรับปรุงมีเป้าหมายเท่ากับ 10% หลังปรับปรุงเท่ากับ 7% ท า
ให้ค่าเฉลี่ยนเพิ่มขึ้น 38.8% และกระบวนการขั้นตอนน้ีมีกรอบแนวคิดภายใต้หลักการของ QC Story 
ในการด าเนินงาน 

 
ค ำส ำคัญ - ลดเวลำเปลี่ยนแบบ / เครื่อง Pad Printing B-100 / QC Story / กระบวนกำรไหล / 
แผนภูมิก้ำงปลำ
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การปรับปรุงเลเอาท์พัสดุอุปกรณ์เพื่อลดระยะเวลาในการเบิกพัสดุ 

กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 

จักรกฤษณ์ อาจหาญ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

ar.jakrit_st@tni.ac.th  
 

ประสิทธิ์ พงศ์ด ารง 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
prasit@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ —  งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษา และพัฒนากระบวนการเบิกพัสดุอุปกรณ์ เพื่อลดระยะเวลาใน
การค้นหา และการเบิกจ่าย โดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis และหลักการ Kaizen โดยเริ่มศึกษาจาก
สภาพผังปัจจุบัน และจัดท าการวิเคราะห์โดยใช้แผนผังส าหรับขั้นตอนการท างาน (Flow Chart) และ
ข้อมูลจ านวนการเบิกพัสดุ จึงได้ข้อสรุปในการปรับแผนผังพื้นที่จัดเก็บพัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม
ทฤษฎี ABC Analysis โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท A มีจ านวนการเบิกมาก
ที่สุด, ประเภท B มีอัตราการเบิกรองลงมาจาก A, ประเภท C มีอัตราการเบิกน้อยที่สุด โดยให้อุปกรณ์ 
A อยู่ใกล้ทางออกมากที่สุด เพื่อสะดวกในการเบิก และขนย้าย พร้อมทั้งจัดท าป้ายชื่อ และหมายเลข
ของพัสดุอุปกรณ์ เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหา และง่ายต่อการตรวจสอบ จากการปรับผังครั้งน้ี 
สามารถลดระยะเวลาในการเบิกลงเหลือ 149.56 วินาทีจากเดิม 217.26 วินาที และลดระยะทางลง
เหลือ 44 เมตรจากเดิม 50 เมตร 

 
ค ำส ำคัญ — Layout, ABC Analysis
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
เพ่ือลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในงาน Service ห้องเย็น

ส าหรับลูกค้า
 

สุชีรา นวลทอง 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
sucheera@tni.ac.th 

 

 
พชรพงศ์ พงศ์พนรัตน์ 

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
po.pacharapong_@tni.ac.th 

 

 
ประสิทธิ์ พงศ์ด ารง 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
prasit@tni.ac.th 

 
บทคัดย่อ — งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมเพื่อลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในงาน Service ห้องเย็นส าหรับลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรในห้องเย็นส าหรับลูกค้าและจัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน จากข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดพบว่าปัญหาเครื่องจักรหยุดมีจ านวนที่พบมากที่สุดและผลของเครื่องจักร
หยุดก่อนเข้า Service ตามรอบระยะเวลาสร้างความเสียหายให้กับสินค้าและท าให้ลูกค้าเกิดความไม่
พอใจ จึงด าเนินงานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคด้าน TPM ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เสากิจกรรมการปรับปรุง
เฉพาะเรื่อง เสากิจกรรมการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง และเสากิจกรรมการบ ารุงรักษาตามแผน โดย
ด าเนินการศึกษาเลือกห้องเย็นจากกลุ่มลูกค้า Service Contract 1 ราย ท าการเก็บข้อมูลการแจ้ง
ซ่อมย้อนหลัง จากน้ันน าเครื่องมือ Why-Why Analysis มาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ส่งผลต่อการหยดุ
ของเครื่องจักร แล้วด าเนินการแก้ไขตามแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่จัดท าได้แก่ การจัดท า Visual 
Control ที่เครื่องจักรในห้องเย็น การจัดท ามาตรฐานการบ ารุงรักษาด้วยตนเองให้กับลูกค้า และการ
วางแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามรอบ และก าหนดให้เป็นแผนมาตรฐานการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันที่
น ามาใช้ในงาน Service Contract ห้องเย็นส าหรับลูกค้า การประเมินผลโดยเปรียบเทียบผลการหยุด
ของเครื่องจักรก่อน และหลังการปรับปรุง ผลที่ได้จากการศึกษาปรากฏว่าจากการประยุกต์ใช้เทคนิค 
TPM เข้ามาในงาน Service สามารถลดอัตราการหยุดของเครื่องจักรก่อนการเข้าบ ารุงรักษาตามรอบ 
จากเดิมการแจ้งปัญหาการหยุดของเครื่องจักร 5 ครั้งต่อเดือน ลดลงเหลือ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน และได้
จัดท าแผนเป็นมาตรฐานการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับการหยุดของเครื่องจักร 
 

ค ำส ำคัญ — กำรบ ำรุงรักษำทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม, กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน, กำรหยุดของ

เครื่องจักร 
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การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสื่อโฆษณาจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง  

(กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 
 

 

ยุรนันท์ มูซอ 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 
yuranan@tni.ac.th  

 

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช 
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร         
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
pongsaran@tni.ac.th 

 

มนัญญา บุญมาเลิศ 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 
mananya@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับสื่อโฆษณาจากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-35 ปี ผู้วิจัยได้จัดท าสื่อโฆษณาใน
รูปแบบวีดิโอ โดยเลือกใช้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีผลงานเป็น
ที่รู้จักและได้รับความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ส าหรับการท าสื่อโฆษณา ดังน้ี 1) 
นักศึกษาศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป 2) นักศึกษาแต่งคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น 3) นักศึกษานางแบบวัยรุ่น 
เพื่อน าไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ในหน้าแฟนเพจของคณะบริหารธุรกิจสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และท าการโปรโมทสื่อโฆษณาในจ านวนเงินและกลุ่มเป้าหมายที่เหมือนกัน ผล
การศึกษาพบว่าสื่อโฆษณาประเภทวีดิโอที่มีนักศึกษาแต่งคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นพรีเซ็นเตอร์ มี
ผู้รับชมจ านวน 88,285 คน และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และการแชร์  รวม 1,454 มี
จ านวนสูงสุดจากการเปรียบเทียบสื่อโฆษณาจากทั้ง 3 คลิป ผลการวิจัยเชิงคุณภาพของสื่อโฆษณา
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง พบว่าการสื่อสารโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลดี
ต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาและตราผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากท าให้เกิดการชื่นชอบจดจ าโฆษณา และตรา
ผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด 
ผลการวิจัยจากการศึกษาน้ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางและปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สื่อโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

 
ค ำส ำคัญ — สื่อดิจิทัล, กำรสื่อสำรกำรตลำด, สื่อสังคมออนไลน์ 
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รูปแบบของเนื้อหาบนเฟซบุ๊กที่สง่ผลต่อพฤตกิรรม 

การกดถูกใจของวัยรุ่นไทย 
 
 

ธนวรรต อุ่นพัฒนาศิลป์ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

toey_wat@hotmail.com  
 

วุฒิ สุขเจริญ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

wut@tni.ac.th 
 

บทคัดย่อ — งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการกดถูกใจบนเฟซบุ๊กและค้นหา
รูปแบบเนื้อหาที่ท าให้ผู้บริโภคกดถูกใจมากที่สุด ศึกษาในประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยด้านมีประโยชน์ของเน้ือหา ปัจจัยด้านตามกระแสของเน้ือหา ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ ปัจจัย
ด้านส่งเสริมการขาย และของเน้ือหามีอิทธิผลต่อการกดถูกใจบนเฟซบุ๊กของวัยรุ่นไทยมากที่สุด
ตามล าดับ แต่ปัจจัยด้านสะเทือนอารมณ์ และปัจจัยด้านให้ความบันเทิงของเน้ือหา ไม่มีอิทธิพลต่อ
การกดถูกใจบนเฟซบุ๊ก 
 
ค ำส ำคัญ: เน้ือหำ, เฟซบุ๊ก, ถูกใจ
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การใช้ Microsoft Excel เพ่ือลดความสูญเปล่าจากกระบวนการ

บันทึกเอกสารและท าประกัน ของส่วนงานการเดินทางไป
ต่างประเทศ 

 
 

สุชีรา นวลทอง 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
sucheera@tni.ac.th  

 

ชวัลวิทย ์อุทิศวัฒนะ 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 

ut.chawanvit_st@tni.ac.th 
 

ภูวดล  ไวยเนตร 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 

phuwadon@tni.ac.th 
 

 

บทคัดย่อ —  งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง การใช้ Microsoft Excel เพื่อลดความสูญเปล่าของ
กระบวนการบันทึกเอกสารและท า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการท างานที่ก่อให้เกิดความ
สูญเปล่าศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยประยุกต์ใช้ Microsoft Excel และปรับปรุง
กระบวนการท างานเพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการ โดยน าเครื่องมือการวิ เคราะห์อาการขัดข้อง
และผลกระทบ (FMEA) มาประยุกต์ใช้ศึกษากระบวนการท างานของส่วนงานการเดินทางไป
ต่างประเทศ และบริษัทต้องรับผิดชอบมากที่สุดต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
รักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ หรือค่าปรับ และจัดท า Flow Process Chart เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อหาความสูญเปล่าจากกระบวนการบันทึกข้อมูลและ
จัดท าประกันการเดินทาง โดยน าโปรแกรม Microsoft excel มาประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการค้นหา
ข้อมูล ท าให้การท างานมีขั้นตอนที่ลดลง น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ ก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 
ผลจากการวิจัยท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้นโดยการน าโปรแกรม Microsoft 
Excel เข้ามาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่บันทึกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการท า
ประกันเดินทาง ขั้นตอนการด าเนินงานลดลงจากเดิม 18 ขั้นตอน เหลือ 9 ขั้นตอน และระยะเวลาใน
การด าเนินงานลดลงจาก 23 นาที เหลือ 4 นาที 10 วินาที คิดเป็น 82% 

 
ค ำส ำคัญ ควำมสูญเปล่ำ, ลีน, Excel, FMEA
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การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดดิจิทัลกับ

การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภค
เจนเนอเรชั่น Y และ เจนเนอเรช่ัน Z 

 
 

ปภาวี โอนฉะเอก 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

art_ppw@hotmail.com  
 

บุญญาดา นาสมบูรณ์ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

boonyada@tni.ac.th 
 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ 2) ความสัมพันธ์ของการตลาดดิจิทัลกับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคGen Y และ Gen Z ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ 409 คน เก็บเครื่องมือด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ผลการศึกษาพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการ เวลา 15:01 - 18:00 น. ใช้บริการเฉลี่ยเดือน
ละ 1 - 2 ครั้ง จ านวนผู้มีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย 4 - 5 คน ผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจคือเพื่อน เพศชายมี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ ากว่า 400 บาท เพศหญิงมีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 401 - 600 บาท Gen Y นิยมใช้บริการ
วันเสาร์-อาทิตย์ Gen Z ใช้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ผลการทดสอบสมมติฐาน การตลาดดิจิทัล ด้าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเว็บไซต์ ด้านการตลาดแบบใช้ผู้มี อิทธิพล และด้านสื่อสังคม มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภค Gen Y และ 
Gen Z 

 
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรม, กำรตลำดดิจิทัล, กำรตัดสินใจ
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ผลกระทบส่วนประสมทางการตลาด 7C และ 4F ต่อการตัดสินใจ

เลือกเช่าที่พักอาศัยในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

 

สุพิชฌา ออ่นศรี 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

On.supicha_st@tni.ac.th  

 
บุญญาดา นาสมบูรณ์ 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok, Thailand 
Boonyada@tni.ac.th 

 
บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ส่วนประสมทางการตลาด 7C มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของผู้ที่อยู่อาศัยในเขต EEC และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 4F มีผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยในเขต EEC กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาด7C ในด้านความสะดวก (C3), ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
(C5), ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (C1), ด้านความสบาย (C7) และด้านการตอบสนองความต้องการ 
(C6) สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในเขต EEC ได้ร้อยละ 48.4 อย่างมีนัยส าคญัที่ 
0.05 สมการพยากรณ์ คือ Y1 = 0.496 + 0.289 (C3) + 0.158 (C5) + 0.174 (C1) + 0.135(C7)+ 
0.105 (C6) และ 2) ส่วนประสมการตลาด 4F ด้านหน้าตาและชื่อเสียง (F1) และด้านครอบครัว (F3) 
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในเขต EEC ได้ร้อยละ 30.50 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 สมการพยากรณ์ Y1 = 1.288 + 0.389 (F1) + 0.284 (F3)   
 
ค ำส ำคัญ — ส่วนประสมทำงกำรตลำด7C, ส่วนประสมทำงกำรตลำด4F , เขตพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก 
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อิทธิพลของผู้มีชื่อเสียงและช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
 
 

ณัฐธมณท์ ณัฐวงศ์รัตนกร 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

na.natthamon_st@tni.ac.th  
 

สรรเสริญ สัตถาวร 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
sansoen@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) อิทธิพลของคุณลักษณะของแหล่งข้อมูลที่มี
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น และ 2) อิทธิพลของช่องทางการสื่อสาร 
- การตลาดออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคคลทั่วไปที่ติดตามข่าวสารออนไลน์ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
จ านวน 446 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน วิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านความไว้วางใจ ด้านความ
เหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร - การตลาดออนไลน์ด้านความหลากหลายของ
ช่องทางการตลาดออนไลน์ และความถี่ในการโฆษณาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของร้านอาหารญี่ปุ่นโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยน้ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้พรีเซนเตอร์เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์การตลาดในการประชาสัมพันธ์ได้ โดยสอดคล้องกับทฤษฏีการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสียงและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 
ค ำส ำคัญ — อิทธิพล, ผู้มีชื่อเสียง, ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์, กำรตัดสินใจซื้อ, ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น
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การส ารวจทักษะเพ่ือการท างานด้านการจัดการอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต ส าหรับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการผลิต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ 
 

ชนนิกานต์ จุณจันทร์ขาว 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

Ju.chonnikarn_st@tni.ac.th  

ยุรนันท์ มูซอ 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
yuranan@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ — การวิจัยเรื่องส ารวจทักษะเพื่อการท างานด้านการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิต ส าหรับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะในการท างานและทักษะอาชีพ ที่ผู้สถานประกอบการต้องการรับ
นักศึกษาเข้าท างาน 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาเข้าท างาน 
3) เพื่อปรับปรุงคุณภาพและทักษะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ  คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่ดีเข้า
ท างานในสถานประกอบการตามที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการต้องการ โดยมีตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ
การท างาน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์
ผู้สอนหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถานประกอบการ จ านวน 19 คน 2) นัก
ศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามการส ารวจทักษะการท างานด้านต่างๆ มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 โดยใช้
โปรแกรม SPSS for window มาช่วยในวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุการท างาน 7 ปีขึ้นไป และนักศึกษาสหกิจศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.50-3.00 ซึ่งโดยรวม
ความต้องการทักษะด้านการท างานอยู่ที่มาก แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการมากที่สุด
จนถึงน้อยที่สุดได้แก่ อันดับแรกทักษะด้านการคิด อันดับรองทักษะด้านการสื่อสาร อันดับสามทักษะ
การแก้ปัญหา และอันดับสุดท้ายทักษะด้านอาชีพ 
 
ค ำส ำคัญ: ทักษะเพื่อกำรท ำงำน , คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงำนที่ดีเข้ำท ำงำน ,  โปรแกรม SPSS for 
window
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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานีที่มีต่อการ

วางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
 
 

ชาลิสา พกุกะรัตน ์
คณะบริหารธุรกิจ 

 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
chalisa@tni.ac.th  

 
 

บทคัดย่อ — การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเมืองทอง
ธานี 2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทองธานีที่มีต่อ การวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นประชาชนในเขตเมืองทองธานี จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 260 คน เพศชาย 160 คน 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานะภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000-15,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท และ 2) ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตเมืองทองธานีที่มีต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
การสะสมเงินออม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ ด้านจัดสรรภาระหน้ีให้น้อย 
ด้านจัดหาเวลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางการเงิน และด้านลงทุนให้เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค ำส ำคัญ:  กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล, ควำมคิดเห็นของประชำชนในเขตเมืองทองธำนี
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ทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และ
องค์การ   ของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

 
นฤตย์ร าภา ทรัพย์ไพบูลย ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
naritrumpa@tni.ac.th 

 

 
บทคัดย่อ — การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การของนักศึกษา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น โดยรวม และในแต่ละด้าน จ าแนกตาม เพศ และผลการเรียน
เฉลี่ย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า เพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่างกันทัศนคติ
ต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
พบว่า แตกต่างกัน 
 
ค ำส ำคัญ — ทัศนคติ, กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้, วิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร, นักศึกษำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

กรณีศึกษา บริษัทด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เขตลาดกระบัง 
 
 

เบญจพร แกว้กิรยิา 
มหาวิทยารามค าแหง 
Bangkok, Thailand 

bkaewkiriya@gmail.com  
 

ประยงค์ มีใจซ่ือ 
มหาวิทยารามค าแหง 
Bangkok, Thailand 

p.meechaisue@gmail.com 
 

นรพล จินันท์เดช 
มหาวิทยารามค าแหง 
Bangkok, Thailand 

norapol9@yahoo.com 
 

 

บทคัดย่อ — จากสภาพการแข่งขันในทางธุรกิจที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองน้ัน ปัจจัยที่ส าคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและมีผลกระทบโดยตรงคือก าลังคน โดยจะเห็นได้ว่าก าลังคนในระดับใดก็ตาม 
ล้วนแล้วมีความส าคัญมากทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่ดีควรเริ่มจากท าให้องค์การมีการเรียนรู้การ
เรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อประยุกต์และพัฒนาสร้างเป็นนวัตกรรมที่ยั่งยืนและท าให้ได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยท า
แบบสอบถามพนักงานบริษัทด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เอกชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คนจากประชากรทั้งหมด 970 คน มาวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยการ
เรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ ปัจจัยองค์การด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสาตร์ และการจูงใจ เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มากที่สุด 

 
ค ำส ำคัญ — วิเครำะห์ข้อมูล, ปัจจัยกำรเรียนรู้, ปัจจัยด้ำนองค์กำร, ปัจจัยองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้, 
อุตสำหกรรมโลจิสติกส์
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อิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กรที่เป็นตัวแปรสื่อของความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจน

เนเรชั่นวาย 
 
 

นิณณยา ภิญโญตระกูล 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 

pi.ninnaya_st@tni.ac.th  
 

สรรเสริญ สัตถาวร 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจญีปุ่่น 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok, Thailand 
sansoen@tni.ac.th 

 

บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กร ที่เป็นตัวแปรสื่อของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเจนเนอ
เรชั่นวาย เกิดระหว่างปี พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2543 ที่ปฎิบัติงานในองค์กรทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ านวน 426 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูล
องค์กร และระดับความคิดเห็นตามตัวแปร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สหสัมพันธ์ เพียร์สัน และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุเชิงชั้น ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG  อัตลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ระหว่าง 3.63 – 
3.79 และการศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ในฐานะตัวแปรสื่อความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร พบว่า อิทธิพลของอัตลักษณ์องค์กรในฐานะตัวแปรสื่อส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์เชิง
บริหารจัดการองค์กร การพัฒนาอัตลักษณ์องค์ และปรับกระบวนการสรรหาบุคลากร น าพาไปสู่การ
เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

 
ค ำส ำคัญ — แรงจูงใจตำมทฤษฎี ERG, อัตลักษณ์องค์กร, ควำมผูกพันต่อองค์กร
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ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัด

สมุทรปราการ 
 

รุ่งอรุณ  กระแสร์สินธุ ์
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 
rungarun@tni.ac.th  

 
จริยาภรณ์ ศรีสังวาลย ์

คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Bangkok, Thailand 
chariyaporn@tni.ac.th 

บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม 
คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Bangkok, Thailand 

bunyawee@tni.ac.th 
 

ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธุ ์
คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี      
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บทคัดย่อ — ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบ
ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบส ารวจรายการ (Check List) ใช้สถิติเชิงพรรณาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบโดยใช้สถิติ F-test t-
test One-way ANOVA และ LSD  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ มีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมอยู่ในระดับมาก รองลงมาสวัสดิการด้านการ
บริการทางด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านรายได้ และสวัสดิการด้านนันทนาการ ตามล าดับ และผลการ
เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มี
สถานภาพสมรส ที่พักอาศัย รายได้ เงินออม และหน้ีสินต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค ำส ำคัญ : ควำมต้องกำร, สวัสดิกำร, ผู้สูงอำยุ
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ABSTRACT – The purpose of this paper is to examine user perception on financial 
information pertaining to financial performance, effectiveness of management, 
future directions, going concern and risk of investment, provided in general purpose 
financial statements (GPFSs) by companies listed on Colombo Stock exchange. 
Methodology used in Quantitative research approach is followed to assess perception 
of different user groups of information contained in annual reports. Data is collected 
from investors, financial analysts, credit assessors, professional accountants, 
representatives from Stock brokers and university academics through a structured 
questionnaire from 208 respondents during the year 2017. The study finds that all 
the user groups referred GPFSs at least once a year. Financial analysts are identified 
as the most frequent user group of GPFSs. The relevance of the information provided 
for decision making is perceived as compromised mainly due to time delay of issuing 
GPFSs and presenting complexities. Statements of financial performance and 
financial position are preferred to other financial statements followed by the 
Integrated reporting sections is recognized as more relevant for investment decisions. 
Understanding of information provided on GPFSs is high but the notes to the 
accounts and additional disclosures have limitations. 

 
Keywords- financial statements, GPFSs, decision making, users of financial 
information
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การลดเวลาและขั้นตอนการช าระค่าบริการจอดรถ ด้วยระบบการ
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บทคัดย่อ — การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจต่อการช าระเงินใน
ปัจจุบัน  2) เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการช าระเงิน โดยจะศึกษาในด้านเทคนิคและด้านการจัดการ 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการคือ การเพิ่มช่องทางในการช าระเงินค่าบริการต่ออายุบัตรจอดรถ
โดยระบบการช าระเงินแบบ E-Payment ทางด้านการจัดการมีการท าแบบสอบถามเก็บข้อมูล โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้มาใช้บริการช าระค่าบริการจอดรถ ต่ออายุบัตรจอดรถ ณ ห้อง
ออกบัตรคนเข้า – ออก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด มหาชน จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 เปอร์เซ็นต์ มีพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking โดย
ส่วนมากมีแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือของธนาคารกสิกรไทย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 เปอร์เซ็นต์ 
และผู้ใช้บริการจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88 เปอร์เซ็นต์ เห็นด้วยกับการเพิ่มช่องทางการช าระ
เงินแบบ E-Payment และมีความประสงค์ให้มีการเพิ่มช่องทางในการช าระเงินผ่านมือถือโดยใช้
ธนาคารกสิกร สรุปผลได้ว่าการน าระบบการช าระเงินแบบ E-Payment ช่วยลดเวลาในการรอคิว
จ่ายเงินจากเดิม 150 นาที เป็น 30 นาที นอกจากน้ียังสามารถลดขั้นตอนความสูญเปล่าด้วยหลักการ
ระบบ ECRS ลงได้ 1 ขั้นตอน 

 
ค ำส ำคัญ — Mobile Banking , E-Payment , แบบสอบถำม
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มูลค่าในช่วงปี 2550-2561 
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ศึกษาอัตราผลผลตอบแทนของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า 
ภายใต้จังหวะการเข้าลงทุน 4 สถานการณ์ คือ จุดสูงสุดก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ , จุดพักตัว
หลังจากลงจากจุดสูงสุด , จุดต่ าสุด และจุดที่เป็นขาขึ้น ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ที่มากสุดของดัชนีราคาราย
กลุ่มอุตสาหกรรม ในการศึกษาใช้การจ าลองสถานการณ์ด้วยวิธีการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า และใช้
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซลในการสร้างเครื่องมือจ าลองการลงทุน ในช่วงเวลาศึกษาตั้งแต่ ปี 
2550 – 2561 ด้วยข้อมูลการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
1) การลงทุนที่จุดสูงสุดให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 23.75% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ 2.43 
2) จุดพักตัวหลังจากลงจากจุดสูงสุด ให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 25.24% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ย
เท่ากับ 2.77 3) จุดต่ าสุดให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 18.19% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ 2.38 
และ 4) จุดที่เป็นขาขึ้น ให้ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 13.94% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ 1.99 
ส าหรับสภาวะตลาดปกติ ต้องส ารองเงินสดในช่วง 1.62-1.89 เท่า และ สภาวะตลาดผันผวนสูง ต้อง
ส ารองเงินสดในช่วง 9.35- 25.36 เท่าของมูลค่าที่ลงทุนในแต่ละงวด 

 
ค ำส ำคัญ: กำรลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่ำ, อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
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บทคัดย่อ — การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส าเร็จของการเจรจาต่อรอง และเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานของแผนกจัดซื้อระหว่างปี 2017 และปี 2018  ด าเนินการศึกษาเป็น 2 ระยะ 
(Phase) โดยศึกษาความคิดเห็นของพนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด ที่มีต่อ
ปัจจัยส าเร็จของการเจรจาต่อรอง 5 ด้าน และศึกษาต้นทุนสินค้าจากการจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการ
ประเภทชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าด้านการผลิต 8 ราย และคู่ค้ารับเหมาช่วงให้บริการจัดส่ง
และติดตั้ง 12 ราย ที่ด าเนินการในปี 2017 เปรียบเทียบกับต้นทุนสินค้าของปี 2018 ภายหลังจากการ
เจรจาต่อรอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนสินค้าระหว่างก่อนและหลังการด าเนินการ
เจรจาต่อรองด้วยสถิติ Paired T-test ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส าเร็จของการเจรจาต่อรองในด้านคุณสมบัติของพนักงานจะให้ความส าคัญกับการยึดถือเหตุผลหลัก
ในการเจรจาต่อรองเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร ด้านคุณลักษณะสินค้าต้องดีทั้งคุณภาพและ
ราคา ด้านความมั่นคง บริษัทคู่ค้าต้องยังคงมีสถานะการด าเนินธุรกิจ ด้านการส่งมอบสินค้าของคู่ค้า
พิจารณาจากการได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่ก าหนด และด้านความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ของคู่ค้า
จะให้ความส าคัญกับความสามารถในการพูดคุยสื่อสารเข้าใจกันง่ายและให้ผลประโยชน์แก่บริษัท การ
ทดสอบประสิทธิภาพของการเจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนสินค้าด้วยการวิเคราะห์ Pair T-Test พบว่า 
การเจรจาต่อรองมีผลท าให้ต้นทุนสินค้าและบริการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค ำส ำคัญ:  กำรเจรจำต่อรอง, กำรจัดซื้อจัดหำ, กลยุทธ์กำรจัดซื้อ
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บทคัดย่อ — การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแนวทางการใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติในการพัฒนาสินค้าและตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย 
เครื่องส าอางและเวชภัณฑ์จากธรรมชาติ การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วย Porter's Five Forces Model  และการสัมภาษณ์เชิงลกึจากผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบสารสกัดเย็นน าไปผลิต ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่น าไปสู่
แนวทางในการพัฒนาสินค้าและตลาดที่ เกี่ยวข้องและการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย 
เครื่องส าอางและเวชภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้แก่ 1) สร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) 
สร้างทัศนคติการยอมรับผลิตภัณฑ์ 3) การให้ความส าคัญต่อแผนธุรกิจและการตลาด   4) การให้
ความส าคัญในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่เป็นสารประกอบจากธรรมชาติ 5) ภาครัฐส่งเสริมและผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 6) พัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญบุคลากร 
7) ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ 8) ภาครัฐ
ควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจน 9) หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนด้านนวัตกรรมและ
การตลาด 

 
ค ำส ำคัญ: สำรสกัดจำกธรรมชำติ สมุนไพรไทย สินค้ำเพื่อสุขภำพ เครื่องส ำอำง วิเครำะห์ตลำด 
พัฒนำตลำด

156



The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 

 

 
การศึกษาวิจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ

สตาร์ทอัพในประเทศไทยโดยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ปรากฏการณ์วิทยาเชิงประจักษ์

 

ไตรรัตน ์นิลไพโรจน์ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

Bangkok Thailand 
Trirat.ninphairot@gmail.com 

 
รชตะ  รุ่งตระกูลชัย 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
Bangkok Thailand 
rachata@tni.ac.th

บทคัดย่อ — Startup ในประเทศไทยน้ันได้เป็นที่เริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลายมาประมาณ 5 ปี และเป็น
ความหวังของรัฐบาลที่จะพัฒนา startup ไทยให้ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล แต่โดยธรรมชาติธุรกิจ startup จะประสบความส าเร็จใน อัตราที่ต่ า 
ดังน้ันจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจว่า ความส าเร็จของ startup น้ันเกิดจากปัจจัยใดบ้าง ซึ่งเมื่อศึกษาจาก
งานวิจัยต่างประเทศแล้วพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ startup ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพ แนวความคิด ลักษณะความเป็นผู้น าของผู้ก่อตั้งและทีม
ผู้บริหาร, ปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการลงทุน เงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุน, ปัจจัย
ด้านรูปแบบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาด,และ ปัจจัยด้านระบบ
นิเวศของstartup ซึ่งประกอบด้วย กฎระเบียบของภาครัฐ นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึง
การสนับสนุนอ่ืน ๆ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยน้ัน
ประกอบด้วยหลายปัจจัยและแต่ละปัจจัยจะส่งผลต่อความส าเร็จของแต่ละธุรกิจประกอบด้วย 
ประเด็นของผู้ร่วมก่อตั้งเนื่องจากทั้งสามสตาร์ทอัพเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งหรือด าเนินธุรกิจมาในช่วงที่
ธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่งเริ่มต้นดังน้ันทีมผู้เริ่มต้นจะเป็นทั้งแรงงานและบางส่วนอาจจะเป็นผู้ลงทุนด้วย 
ส่วนสตาร์ทอัพ C ที่ ให้ความส าคัญกับการตลาดเน่ืองจากเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งมาในช่วง
ที่Ecosystemเริ่มพัฒนาขึ้นมาในระดับหน่ึงแล้วการหาผู้ร่วมก่อตั้งหรือเงินทุนจึงไม่ยากมาก และ
สตาร์ทอัพ E ที่ให้ความส าคัญกับรูปแบบธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจเน่ืองจากธุรกิจของสตาร์ทอัพ E 
น้ันเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่แล้วจึงท าให้มีโอกาสที่จะพบธุรกิจและช่องทางในการท า
ธุรกิจ 

 
ค ำส ำคัญ: Start Up, SMEs, Success, Business Model 
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รายชื่อกรรมการประเมินบทความ 

 

รศ. ดร. แคทลียา  ปัทมพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ. ดร. กฤษณ์ชนม ์   ภูมิกิตติพิชญ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รศ. ดร. ณฐา  คุปตัษเฐียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
รศ. ดร. บัณฑิต   สุขสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รศ. ดร. พิพัฒน ์  ชัยวิวัฒนว์รกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รศ. ดร. รุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ. ดร.  ระพี  กาญจนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผศ. ดร. กอบกูล  จันทรโคลิกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผศ. ดร. ก าพล วรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ. ดร. คณิศร์   มาตรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ. ดร. คมสิทธิ์  เกียนวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ. ดร. ดัชกรณ์   ตันเจริญ สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน ์
ผศ. ดร. นันทชัย  กานตานันทะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ. ดร. วิจิตรา  จ าลองราษฎร ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
ผศ. ดร. วิภาวรรณ  วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ. ดร. วิสุทธิ ์ สุพิทักษ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ. ดร. ศิริชัย ต่อสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผศ. ดร. ศุภวิชญ์  เพ็งเนตร มหาวิทยาลัย นอร์ทดาโกต้า อเมริกา 
ผศ. ดร. สมชาย  ศรีพัฒนะพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ผศ. ดร. อนุพงษ์  อวิรุธ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร. เจนจบ  วีระพานิชเจริญกิจ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
ดร. คุณัชญ์  สมชนะกิจ  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  
ดร. ณฐมน  บัวพรมม ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร. ปฐมพงศ์  จัยวัฒน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ดร. ปารเมศ  วรเศยานนท ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ดร. อนินท์ มีมนต ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร. อัญชลี  โกกะนุช มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
ศ. ดร. อุทิส  ศิริวรรณ Apollos University, USA  
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รศ. ดร. ณัฐพล  ลิ้มจีระจรัส สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
รศ. ดร. พิศุทธิ์   พงศ์ชัยฤกษ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
รศ. ไตรสิทธิ์  เบญจบุณยสิทธิ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. จินตวัฒน ์ ไชยชนะวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. ด ารงเกียรต ิ รัตนอมรพิน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. พรชัย  นิเวศน์รังสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. วราคม เนิดน้อย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. วิภาวดี  วงษ์สุวรรณ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. วิโรช  ทัศนะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. อาทิตย ์ ธรรมตระการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. อัญชลี  สุพิทักษ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ไพศาล  สุดวิลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. กรกฎ  เหมสถาปัตย ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. กันติชา  กิตตพิีรชล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ชัชไชย  วรรณบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ชาตร ี บุษบาธร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ดอน  แก้วดก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ธีรพล  ศิลาวรรณ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. วัชรินทร์  หนูทอง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. สวรรยา  สุวรรณวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. จักร  ติงศภัทิย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. ปาลีรัฐ   เลขะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. รชตะ   รุ่งตระกูลชัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. วนิดา   วาดีเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. วุฒ ิ สุขเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ปัณณทัต  จอมจักร ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. เอิบ   พงบุหงอ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ขนิษฐา   ทรงจักรแก้ว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ชนนิกานต ์ หลวงพิทักษ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ชาลิสา  พุกกะรัตน ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. บุญญาดา  นาสมบูรณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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ดร. พาสน์  ทีฆทรัพย ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. มิรา  เสง่ียมงาม  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. รุ่งอรุณ  กระแสร์สินธุ ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์โกศวัต   รัตโนทยานนท ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์พิชิต  งามจรัสศรีวิชัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์พีรยา   เศรษฐพัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์วิฐิณัฐ   ภัคพรหมินทร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. ฐิติพร   เลิศรัตน์เดชากุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. เกษม  ทิพย์ธาราจันทร ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ณัฐกิตติ์  จิตรเอื้อตระกูล  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ดร. ภาสกร  อภิรักษว์รพินิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์ธันยพร   กณิกนันต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. บัณฑิต  อนุญาหงส ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. ดร. วิภาณ ี เพ็งเนตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. พิสิทธิ์  จิตติสุขพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ผศ. อมราวด ี ทัพพุน  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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การพฒันาโปรแกรมในการจดัล าดบัเครื่องเล่นในสวนสนุกโดย 

ขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรมและขัน้ตอนวิธีเชิงวิวฒันาการ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัปุระสงคเ์พ่ือจดัล าดบัการเท่ียวเคร่ืองเล่น
และชมการแสดงท่ีผู้เล่นสนใจในสวนสนุก โดยประยุกต์ใช้ 2 ขัน้ตอน คือ 
ประยุกต์ ใ ช้ขัน้ตอนวิธีเ ชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) และ
ประยุกต์ใช้ขัน้ตอนวิธีเชิงวิวฒันาการ (Differential Evolution: DE) โดย
งานวิจยัน้ีได้น าข้อมูลจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ประเทศฮ่องกง ซ่ึงผล
ค าตอบของแต่ละขัน้ตอนวิธี จะถกูสรปุเป็นตารางล าดบัรายการการเท่ียว 
โดยจะแสดงเวลาเข้าและออก เวลารอคอย เวลาทานอาหารเท่ียง แสดง
จ านวนรายการท่ีสนใจ และจ านวนรายการท่ีสามารถเล่นได้ แล้วจึงน าผล
ค าตอบของแต่ละขัน้ตอนวิธีมาเปรียบเทียบตามดัชนีช้ีว ัด ซ่ึงตัวช้ีวดั
งานวิจยัน้ีมี 3 ตัวคือ ผลจ านวนรายการท่ีเล่นได้ เวลาท่ีเล่นเสรจ็ และ
ระยะเวลาในการค านวณหาค าตอบ จากผลการทดลองทัง้สองขัน้ตอน จน
ได้ค่าดชันีช้ีวดัของการจดัล าดบัรายการของแต่ละขัน้ตอน จะสรปุได้ว่า ใน
กรณีท่ีจ านวนเคร่ืองเล่นท่ีเล่นได้ทัง้สองขัน้ตอนมีค่าเท่ากนั โดยส่วนใหญ่
จะพบว่าดชันีช้ีวดัเชิงเวลาท่ีเล่นเสรจ็ของขัน้ตอนวิธีเชิงพนัธกุรรม (GA) จะ
มีค่าท่ีดีกว่าขัน้ตอนวิธีเชิงวิวฒันาการ (DE) และในกรณีทัง้หมดของการ
ทดลองจะพบว่า ขัน้ตอนเชิงวิวฒันาการ (DE) จะมีค่าดชันีช้ีวดัเชิงจ านวน
เคร่ืองเล่นและดชันีช้ีวดัเชิงระยะเวลาท่ีใช้ในการค านวณดีกว่าขัน้ตอนวิธี
เชิงพนัธกุรรม (GA) อยู่ 5.83 เปอรเ์ซน็ต ์และ 85.71 เปอรเ์ซน็ต ์ตามล าดบั 

 
ค ำส ำคญั — การจดัล าดบั , วิธีเชิงพนัธกุรรม , วิธีเชิงวิวฒันาการ 
 

ABSTRACT — This research aims to plan the sequence of 
attractions and shows that users are interested in the amusement parks, 
by comparing between the results between Genetic Algorithm (GA) and 
Differential Evolution (DE). Three indicators used in this study are the 
number of attractions and shows chosen, finished time and 
computational time. Hong Kong Disneyland is used as a case study. 
After using both algorithms to plan the sequence of attractions and 
shows that users are interested, the result tables will show starting time, 
finishing time, waiting time of each attractions, lunch time, number of 
attractions interested and number of attractions chosen. And then 
comparing the results from both algorithms using three indicators 
mentioned earlier. The result show that, In case similar number of visited 
attractions, Genetic Algorithm (GA) provides less time spent in theme 
park than Differential Evolution (DE) in most case; However, Differential 
Evolution (DE) is better than Genetic Algorithm (GA) in term of number 
of attractions 5.83% and shows chosen and calculating time 85.71%  

 
Keywords — Sequencing, Genetic Algorithm, Differential 

Evolution 
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I. บทน า 
สวนสนุกฮ่องกงดสินียแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกทีใ่หบ้รกิารทัง้เครือ่งเล่นและ

การแสดงหลายรายการ และมนีักท่องเทีย่วเขา้มามากมายในแต่ละวนั ซึ่ง
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบันกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่คอื ปญัหาในการจดัล าดบัการเล่น
เครื่องเล่นหรอืการแสดงทีน่กัท่องเทีย่วสนใจ เพื่อใหเ้ล่นเครื่องเล่นหรอืชม
การแสดงแสดงที่สนใจให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมปีจัจยัที่ต้องพจิารณาหลาย
รายการ เริม่จากพจิารณาเวลาทีม่าถงึสวนสนุก พรอ้มทัง้ก าหนดเวลาทีจ่ะ
ออกจากสวนสนุก เวลาทานอาหารมือ้กลางวนั และจ านวนเครื่องเล่นและ
จ านวนการแสดงที่สนใจ ซึ่งจะส่งผลให้ต้องพิจารณาระยะเวลาในการ
เดนิทางระหว่างเครื่องเล่นหรอืสถานที่จดัการแสดงด้วยเช่นกนั  และสิง่
สุดทา้ยทีจ่ะพจิารณา คอืลกัษณะของเครื่องเล่นและการแสดง ในส่วนของ
เครือ่งเล่นจะมสี่วนทีต่อ้งพจิารณา คอืเวลาทีเ่ขา้มาถงึเครือ่งเล่นนัน้ๆ เวลา
ในการรอคอยของเครือ่งเล่นทีข่ ึน้อยู่กบัช่วงเวลาทีเ่ขา้มาถงึเครือ่งเล่นนัน้ๆ 
และระยะเวลาทีใ่ชเ้ล่นของแต่ละเครือ่งเล่น ในส่วนของการแสดงจะแยกเป็น 
2 ลกัษณะ คอืการแสดงทีไ่ม่ไดก้ าหนดรอบเวลาจะสามารถรบัชมได้ทนัที 
เช่น จุดถ่ายรูป และการแสดงทีก่ าหนดรอบเวลา เช่น การแสดงละครเวลา 
ซึ่งการแสดงที่ก าหนดรอบเวลาจะมสี่วนที่พจิารณา คือเวลาที่เข้ามาถึง
สถานทีจ่ดัการแสดง ตารางรอบเวลาการแสดง และเวลาทีใ่ชใ้นการรบัชม
การแสดง 

งานวจิยันี้ไดเ้หน็ถงึปญัหาที่กล่าวมาขา้งต้น จงึไดส้นใจในการพฒันา
โปรแกรมที่จดัล าดบัเครื่องเล่นและการแสดงที่นักท่องเที่ยวสนใจ และใช้
ขอ้มูลของสวนสนุกฮ่องกงดสินีย์แลนด์เป็นกรณีศกึษา โดยขอ้มูลที่ใช้ใน
โครงงานนี้คอืรายการเครื่องเล่นและการแสดงรวม 81 รายการ ระยะทาง
ระหว่างเครื่องเล่นแต่ละรายการ โดยแหล่งข้อมูลระยะทางหาได้จาก 
Google Map รอบเวลาของการแสดง เวลารอคอยในแต่ละช่วงเวลาของแต่
ละเครือ่งเล่นจากแอปพเิคชนัฮ่องกงดสินีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland 
Application) และไม่ใช้บตัรผ่านพิเศษ (Fast Track) จากนัน้ประยุกต์ใช้
ข ัน้ตอนจดัล าดบั 2 ข ัน้ตอนคอื 1) ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) เขยีน
ภาษาวิช ว ล เบสิก  (Visual Basic for Applications: VBA) ควบคู่ กับ
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) และ 2) ข ัน้ตอนวธิเีชงิ
ววิฒันาการหาค าตอบ (DE) ด้วยฟงัก์ชนัโซลเวอร์ (Solver) ในโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)  ซึ่งเข้ามาช่วยในการวางแผน
ล าดบัข ัน้ตอนในการเที่ยวเครื่องเล่นและการแสดงที่โปรแกรมค านวณว่า
สามารถเล่นได้เป็นตารางล าดับแผนรายการการเที่ยว  แล้วน าผลการ
จดัล าดบัของแต่ละขัน้ตอนมาเปรยีบเทยีบกนัเป็นผลสรุป 

ลกัษณะของปญัหาทีม่คีวามซบัซอ้น ในเรือ่งของเวลารอคอยของแต่ละ
รายการที่ข ึ้นอยู่กบัช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมาถงึ และรอบเวลาการชม
การแสดงที่มกีารก าหนดรอบไว้ ซึ่งยากที่จะหาค าตอบที่ดทีีสุ่ด (Optimal 
Solution) จึ ง ไ ด้ เ ลือ ก วิธี แ ก้ ไ ขป ัญหาด้ ว ย วิธีก า ร เ มต าฮิว ริสติก 
(Metaheuristic Methods) ซึ่งเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย 
สามารถปรบัใช้งานได้ง่ายหลากหลายปญัหา สามารถเปลี่ยนค่าตวัแปร
ต่างๆ ไดต้ามทีผู่ใ้ชง้านต้องการ เช่น จ านวนประชากรเริม่ต้น โอกาสการ
กลายพนัธุ์ และเงื่อนไขการสิ้นสุด และมปีระสทิธภิาพในการหาค าตอบที่
เหมาะสม จงึเป็นเหตุให้น าข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม(GA) และขัน้ตอนวธิี
เชงิววิฒันาการหาค าตอบ (DE) มาใชใ้นงานวจิยันี้   

 

II. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I. การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด (Optimization) [1] 

วตัถุประสงคข์องการจดัล าดบัรายการเครือ่งเล่นและการแสดง 
เพือ่ทีจ่ะไดเ้ล่นเครือ่งเล่นและชมการแสดงตามรายการทีเ่ลอืกใหไ้ดม้าก 
และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเทีย่วรายการทัง้หมดใหน้้อย  
จะสงัเกตไดว้่ามวีตัถุประสงค์ 2 ตวั คอื 

 จ านวนเครือ่งเล่นทีส่ามารถเล่นไดแ้ละจ านวนการแสดงที่
สามารถชมได ้ 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเทีย่วรายการทัง้หมด 
ซึง่สามารถเขยีนฟงักช์นัวตัถุประสงคเ์ป็นแบบจ าลองทางคณติศาสตรไ์ดด้งั
สมการที ่(1) 
 

Z = α∑Yi + (1 - α)(O  - Fn)        (1) 
 
โดย α คอื น ้าหนกัความส าคญัของวตัถุประสงค ์

∑Yi คอื ผลรวมของจ านวนเครือ่งเล่นทีส่ามารถเล่นไดแ้ละ
จ านวนการแสดงทีส่ามารถชมได ้
 O คอื เวลาทีก่ าหนดออกจากสวนสนุก (Out time) 
 Fn คอื เวลาทีเ่ล่นเสรจ็ของรายการล าดบัที ่n 

เนื่องจากการศกึษาโครงงานนี้เหน็ความของผลรวมของจ านวนเครือ่ง
เล่นทีส่ามารถเล่นไดแ้ละจ านวนการแสดงทีส่ามารถชมไดเ้ป็นหลกั จงึ
ก าหนดค่าน ้าหนกัค่าส าคญัของวตัถุประสงคเ์ป็น 0.99 
II.II. ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (Genetic Algorithm: GA) 

ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) ถูกน ามาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาโดยโก-
ลเบริก์ (Goldberg) [2] จากการขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม เป็นเทคนิคทีใ่ชใ้น
การคน้หาค าตอบดว้ยการเลยีนแบบกระบวนการววิฒันาการตามธรรมชาติ 
ทีม่คีวามทนทานต่อความผดิพลาดและความหลากหลายของรปูแบบขอ้มลู 
จุดเด่นของการค้นหาค าตอบด้วยขัน้ตอนวิธเีชงิพนัธุกรรม คอืการค้นหา
ค าตอบจากชุดขอ้มลูจ านวนมาก หรอื กลุ่มประชากรของโครโมโซม แทน
การพจิารณาขอ้มลูทลีะค าตอบในวธิกีารคน้หาแบบอื่นๆ โดยหลกัการของ
ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมคอืการคดัเลอืกค าตอบทีด่กีว่าจากชุดค าตอบ หรอื 
กลุ่มประชากร และการผสมผสานรายละเอยีดขอ้มลูย่อยในชุดค าตอบ หรอื 
การผสมผสานยนีในโครโมโซม เพื่อคน้หาค าตอบทีด่ยีิง่ข ึน้ ร่วมกบัการสุ่ม
เปลีย่นขอ้มลูย่อย หรอืการกลายพนัธุ์เพื่อป้องกนัการยดึตดิกบัค าตอบทีด่ี
เฉพาะที ่(Local Minima / Local Maxima) 

กระบวนการของขัน้ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม  เป็นการเลียนแบบ
กระบวนการวิวฒันาการและการถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรมตาม
ธรรมชาติ โดยเริม่ต้นจากการก าหนดปญัหาในรูปของยนีและโครโมโซม 
และการก าหนดฟงัก์ชนัความเหมาะสม (Fitness Function) เพื่อใช้เป็น
พืน้ฐานในกระบวนการววิฒันาการชุดค าตอบ จากนัน้จะก าหนดชุดค าตอบ
ชุดแรก (Initial Generation) ในรูปของโครโมโซมด้วยการสุ่ม และน าชุด
ค าตอบนัน้เขา้สู่กระบวนการววิฒันาการ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่
ประกอบด้วยตวัด าเนินการ (Operator) ได้แก่ เลอืกพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์ 
(Selection) การผสมยนี (Crossover) กบัการกลายพนัธุ์ (Mutation) และ
น าไปประเมินความเหมาะสมด้วยฟงัก์ช ันความเหมาะสม (Fitness 
Function) ขัน้ตอนการท างานของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมแสดงดงัรปูที่ l 
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รปูที ่I ข ัน้ตอนการท างานของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 
 

II.II.I. การท างานของโปรแกรมตามขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมตวัอย่าง 
จากการเกบ็ขอ้มลูของสวนสนุกฮ่องกงดสินีย์แลนด์ และศกึษาขัน้ตอน

วิธีเชิงพันธุกรรม จึงท าการเขียนรูปแบบตารางค าณวนในโปรแกรม
ไมโครซอฟทเ์อก็เซล (Microsoft Excel)  และท าการเขยีนภาษาวชิวลเบสกิ 
(Visual Basic for Applications: VBA) ซึ่งจะแสดงตวัอย่างขัน้ตอนท างาน
ของโปรแกรมเป็นดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 เลอืกรายการเครือ่งเล่นและการแสดงทีต่อ้งการ  
โดยรายการที่เลอืกอยู่ในรูปของตวัเลขตามเชค็ลสิ (Check List) และ

ก าหนดเวลาเขา้ออกจากสวนสนุก จากตวัอย่างจะเลอืกรายการ 10 รายการ 
และก าหนดเวลาเขา้สวนสนุก 10.00 น. และออกจากสวนสนุก 21.00 น. 
ดงัรปูที ่II 

 
รปูที ่II ตวัอย่างรายการเครือ่งเล่นและการแสดงทีส่นใจ 
 

ขัน้ตอนที ่2 สรา้งประชากร 
โดยประชากรแต่ละคนจะอยู่ในรูปของโครโมโซมแต่ละสาย  ซึ่ง

โครโมโซมแต่ละสายคอือาเรยข์องบทิทีเ่กดิมาจากการสุ่มการจดัเรยีงล าดบั
ในอาเรย์ของบิท เริ่มจากการสุ่มเพื่อสร้างประชากรมา 1 กลุ่ม โดย
ก าหนดใหป้ระชากร 1 กลุ่ม มจี านวนสายโครโมโซมอยู่ 5 สาย จากนัน้ท า
การเกบ็ผลลพัธ์จ านวนรายการทีส่ามารถเล่นไดข้องแต่ละโครโมโซม และ
เก็บเวลาที่เล่นเสร็จของแต่ละโครโมโซม เพื่อน ามาค านวณค่าเป้าหมาย 
(Fitness Evolution)ตามสมการที ่1 ดงัตวัอย่างประชากรในรปูที ่III 

 
รปูที ่III ตวัอย่างประชากรจากการสุ่ม 
 

ขัน้ตอนที ่3 สุ่มเลอืกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่ 
การสุ่มเลือกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่ที่มาจากโครโมโซม

ประชากรทัง้หมด จะใช้หลักการเลือกวงล้อรูเล็ต  (Roulette Wheel 
Selection) โดยโอกาสที่จะถูกสุ่มให้เป็นโครโมโซมพ่อหรอืโครโมโซมพ่อ
หรือโครโมโซมแม่ขึ้นอยู่ก ับค่าเป้าหมาย (Fitness Value) ของแต่ละ
โครโมโซมในประชากรทุกตวั กล่าวคอืโครโมโซมสายไหนมคี่าเป้าหมาย 
(Fitness Value) มาก ยิง่ท าใหม้โีอกาสถูกสุ่มเลอืกไดม้าก โดยจะสรา้งเลข
สุ่มในการเลอืกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่ จากนัน้น าเลขสุ่มทีไ่ดไ้ป
เปรยีบเทยีบกบัค่าความน่าจะเป็นสะสมของตารางเลอืกโครโมโซมพ่อและ
ตารางเลอืกโครโมโซมแม่ และถา้โครโมโซมไหนถูกเลอืกใหเ้ป็นโครโมโซม
พ่อแลว้จะถูกตดัออก และจะท าการสุ่มหาโครโมโซมแมอ่กีสาย ดงัรปูที ่IV 

 
 
 
 

Chromosome
จ ำนวน

รำยกำรที่เลน่ได้
เวลำที่เลน่เสร็จ Fitness Value

1 45 23 5 7 44 2 39 18 38 6 10 17:06:54 9.901619

2 5 39 6 2 18 44 23 38 45 7 10 15:17:00 9.902382

3 18 38 44 45 39 6 23 2 5 7 10 16:49:12 9.901742

4 2 45 23 18 5 39 38 44 6 7 10 16:52:36 9.901718

5 38 39 7 2 18 23 44 5 45 6 10 15:52:00 9.902139

Array of Bit
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รปูที ่IV ตวัอย่างการหาโครโมโซมพ่อ 
 

ขัน้ตอนที ่4 สลบัขา้มสายพนัธุ ์ 
หลงัจากได้โครโมโซมพ่อและแม่มาแล้วก็จ าการสลบัข้ามสายพนัธุ์  

(Crossover) ดว้ยวธิกีาร Davis’ Order Crossover (OX) [3]  
(OX1: ลอกต าแหน่งจากโครโมโซมพ่อ) ดงัรปูที ่V 

 สุ่มหาช่วงทีจ่ะท าการสลบัขา้มสายพนัธุ์จากโครโมโซมพ่อที่จะ
ส่งไปยงัโครโมโซมลกูที ่1 

 พิจารณาโครโมโซมแม่ในช่วงและต าแหน่งเดียวกันกับ
โครโมโซมพ่อ และหาเลขรหสัทีย่งัไม่มใีนโครโมโซมลกูที่ 1 มา
เตมิก่อนในต าแหน่งทีโ่ครโมโซมลูกที่ 1 ในต าแหน่งยงัว่างจาก
ซา้ยไปขวา 

 น าเลขรหัสที่เหลือตามล าดับจากโครโมโซมแม่มาเติมใน
ต าแหน่งทีว่่างของโครโมโซมลกูที ่1 

(OX2: ลอกต าแหน่งจากโครโมโซมแม)่ 
 สุ่มหาช่วงที่จะท าการสลบัขา้มสายพนัธุ์จากโครโมโซมแม่ทีจ่ะ

ส่งไปยงัโครโมโซมลกูที ่2 
 พิจารณาโครโมโซมพ่อในช่วงและต าแหน่งเดียวกันกับ

โครโมโซมแม่ และหาเลขรหสัทีย่งัไม่มใีนโครโมโซมลูกที่ 2 มา
เตมิก่อนในต าแหน่งทีโ่ครโมโซมลูกที่ 2 ในต าแหน่งยงัว่างจาก
ซา้ยไปขวา 

 น าเลขรหัสที่เหลือตามล าดับจากโครโมโซมพ่อมาเติมใน
ต าแหน่งทีว่่างของโครโมโซมลกูที ่2 

 
ขัน้ตอนที ่5 การเกดิการกลายพนัธุ ์
การเกดิการกลายพนัธุใ์นโครโมโซมลกู จะขึน้อยู่กบัโอกาสการเกดิการ

กลายพนัธุ์ (Mutation Probability ,Pm) ที่ก าหนดไว้ โดยจะหาเลขสุ่มไป
เทยีบกบัโอกาสการเกดิการกลายพนัธุ์ หากเลขสุ่มมคี่าไม่เกนิโอกาสการ
เกดิการกลายพนัธุ์ จะเกดิการกลายพนัธุ์จะใชข้ ัน้ตอนการกลายพนัธุ์แบบ
ผกผนั (Inversion Mutation) โดยมขี ัน้ตอนดงันี้ 

 สุ่มหาช่วงทีจ่ะท าการผกผนัเลขอาเรยข์องบทิในโครโมโซม 
 โครโมโซมลูกแต่ละสายจะสลบัเลขอาเรย์ของบทิแบบผกผนัดงั

รปูที ่VI 

 
รปูที ่V ตวัอย่างการขา้มสายพนัธุล์กูคนที ่1 
 

 
รปูที ่VI ตวัอย่างการผกผนัเลขอาเรยข์องบทิในโครโมโซม 

 
ขัน้ตอนที ่6 การแทนที ่
การแทนที ่(Replace) โดยน าค่าความเหมาะสม (Fitness Value) ของ

โครโมโซมของประชากรทัง้หมดเทียบกบัโครโมโซมลูกหลานที่ได้จาก
ขัน้ตอนที่ 5 การแทนที่จะเกดิก็ต่อเมื่อค่าความเหมาะสมของโครโมโซม
ลูกหลานมคี่ามากกว่าค่าเความเหมาะสมของหนึ่งในประชากรทีม่คี่าความ
เหมาะสมน้อยที่สุด โครโมโซมของประชากรสายนัน้จะถูกแทนที่ด้วย
โครโมโซมลูกหลาน แต่ถ้าค่าความเหมาะสมของโครโมโซมลูกหลานมคี่า
น้อยกว่าค่าเความเหมาะสมของประชากรทุกสาย จะไมเ่กดิการแทนที ่
 

ขัน้ตอนที ่7 เงือ่นไขสิน้สุด 
ขัน้ตอนนี้จะท าการตรวจสอบเงื่อนไขการสิ้นสุดการหาค าตอบก่อน 

โดยจะดูการท าซ ้าต้องไม่เกนิค่าที่ก าหนด โดยการศกึษานี้ก าหนดให้ใช้ 
500 ครัง้ หากไมเ่ขา้เงือ่นไขดงักล่าว ข ัน้ตอนวธิกีารจะถูกยอ้นกลบัไปทีสุ่่ม
เลอืกโครโมโซมพ่อและโครโมโซมแม่ 
 
II.III. ขัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการ (Differential Evolution: DE) [4] 

ลักษณะของขัน้ตอนวิธีเชิงวิว ัฒนาการ (DE) มีข ัน้ตอนที่คล้ายกับ
ขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) คอืจะมกีารสรา้งจ านวนประชากร การผสม
ขา้มสายพนัธุ์ การกลายพนัธุ์ และการคดัเลอืก หลงัจากผ่านกระบวนการ
ต่างๆ จะได้ผลลพัธ์ทีไ่ดเ้ป็นค่าทีเ่หมาะสม (Good) ซึ่งจะไม่ยนืยนัว่าเป็น
ผลลพัธ์ทีด่ทีีสุ่ด (Optimal Solution) เพราะในขัน้ตอนวธิใีนการค านวณจะ
ท าการเฟ้นหาค่าทีด่กีว่าไปเรือ่ยๆ จนกระทัง้ค่าเป้าหมาย (Fitness Value) 
มกีารพฒันาทีช่า้หรอืไมม่กีารพฒันา จงึสนันิษฐานว่าไดค้ าตอบทีด่แีลว้ 

 
 

Random Number 0.5330

First Parent Number 3
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พารามเิตอรท์ีใ่ชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการมดีงัต่อไปนี้ 
 ค่าลู่เขา้ (Convergence) คอื ค่าที่ใช้เป็นเงื่อนไขสิ้นสุดขัน้ตอน

วิธี โดยจะน าค่าเป้าหมายที่ดีที่สุดหลงัจากผ่านกระบวนการ
เทยีบกบัค่าเป้าหมายของกลุ่มประชากรที ่99% ของประชากร
ทั ้งหมด ถ้ าหากมีค่ า เ ป้ าหมาย ต่างกัน ไม่ เกินค่ าลู่ เ ข้า 
(Convergence) นัน่ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมแล้ว และจะ
สิน้สุดข ัน้ตอนวธิ ี

 อตัราการกลายพนัธุ ์(Mutation Rate) คอื ค่าตวัเลขทีอ่ยู่ระหวา่ง 
0 ถึง 1 ซึ่งจะใช้เทยีบกบัเลขสุ่มของประชากรบางส่วนเพื่อให้
เกิดความหลากหลายของประชากร และเพิ่มโอกาสที่พบค่า
เป้าหมายทีด่กีว่า 

 ขนาดประชากร (Population Size) คอื จ านวนประชากรทีจ่ะใช้
ในการเฟ้นหาค าตอบ ซึ่งการมปีระชากรจ านวนมาก จะเพิ่ม
ความหลากหลาย และเพิม่โอกาสทีพ่บค่าเป้าหมายทีด่กีว่า 

 ชุดเลขสุ่ม (Random Seed) คอื เลขสุ่มทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการหา
เลขสุ่ม จะใชใ้นขัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการ 

 ระยะเวลาที่ไร้การพัฒนาค าตอบ (Maximum Time without 
improvement) คอื ระยะเวลาที่มากที่สุดทีย่อมให้โปรแกรมท า
ตามขัน้ตอน โดยปราศจากการพฒันาค่าเป้าหมาย 

 
II.III.I. การท างานของโปรแกรมในตามขัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการตวัอย่าง 

รูปแบบของตารางค านวณใช้เช่นเดยีวกบัขัน้ตอนวธิีเชงิพนัธุกรรม 
(GA) และตัวอย่างรายการเครื่องเล่นและการแสดงที่จะใช้ดังต่อไปนี้
เหมอืนกบัรายการของตวัอย่างขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) 

 ขัน้ตอนที ่1 เลอืกรายการที่สนใจ โดยรายการทีเ่ลอืกอยู่ในรูป
ของตวัเลขตามเช็คลสิ (Check List) และก าหนดเวลาเขา้ออก
จากสวนสนุก จากตัวอย่างจะเลือกรายการ 10 รายการ และ
ก าหนดเวลาเข้าสวนสนุก 10.00 น. และออกจากสวนสนุก 
21.00 น. ตวัอย่างเช่นเดยีวกบัวธิเีชงิพนัธุกรรม ดงัรปูที ่ll 

 ขัน้ตอนที่  2  การประยุกต์ ใช้ข ัน้ตอนวิธีเชิงวิว ัฒนาการ 
(Differential Evolution: DE) ได้ ใช้ฟ ังก์ช ัน เสริม  Solver ใน 
Microsoft Excel โดยการก าหนดเงือ่นไขเป็นจ านวนเครื่องเล่น
ที่ ส าม า รถ เล่ น  (Objective Function) ก าหนดค่ าตัว แปร 
(Changing Variable Cells) คือ ล าดับของรายการเครื่องเล่น
และการแสดง ก าหนดเงื่อนไขให้ค่าตวัแปรเป็น “AllDifferent” 
พร้อมปรับกระบวนการให้เป็นขัน้ต้องเชิงวิว ัฒนาการ  (All 
Differential Evolutionary) จะยกตวัอย่างรายการจะเหมอืนกบั
ตวัอย่างในวธิขีอง GA ซึ่งจะแสดงตวัอย่างการใช้งาน Solver 
ดงัรปูที ่VII และตารางค านวณทีใ่ช่คู่กบั Solver เป็นดงัรปูที ่VIII 
 

 
 
 
 
 

 
รปูที ่VII แสดงการใชง้าน Differential Evolution ใน Solver 

 

 
รปูที ่VIII ตารางค านวณทีใ่ชค้วบคู่กบั Solver 

 
II.IV. ตารางล าดบัแผนการเทีย่วเครือ่งเล่นและชมการแสดง 

จากรายการตัวอย่างถูกน ามาเข้าสู่กระบวนการขัน้ตอนวิธีเชิง
พนัธุกรรม (GA) ซึ่งได้แผนล าดบัการเที่ยวดงัรูปที่ IX และจากรายการ
เดยีวกนัถูกน ามาเขา้สู่กระบวนการขัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการ (DE) ซึ่งได้
แผนล าดบัการเทีย่วดงัรปูที ่X 
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รปูที ่IX ตารางล าดบัแผนการเทีย่วจาก GA 

 

 
รปูที ่X ตารางล าดบัแผนการเทีย่วจาก EM 

 
จากตารางล าดบัแผนการเทีย่วทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) 

จะแสดงเวลาทีค่วรไปถงึของรายการนัน้ ชื่อรายการ เวลารอคอยเมือ่มาถงึ 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเล่นหรอืชมการแสดง เวลาทีค่วรออกจากรายการนัน้ 
ดงันัน้จะอ่านแผนการเทีย่วไดด้งันี้ จากการก าหนดเวลาเขา้มาถงึสวนสนุก 
ณ เวลา 10:00:00 AM ควรไปถึงรายการที่ 1 คือ Entertainment “A 
Celebration of Coco” เวลาทีค่วรไปถงึคอื 10:00:24 AM ระยะเวลาในการ
ราคอยทีจ่ะไดเ้ล่นรายการนี้คอื 0 นาท ีเวลาทีใ่ชเ้ล่นรายการนี้คอื 30 นาท ี
และเวลาที่ควรออกจากรายการที่ 1 คือ 10:30:24 AM ในส่วนท้ายของ
รายการจะบอกเวลาที่ผู้ใชก้ าหนดเวลาเขา้ เวลาที่จะเล่นเสร็จโดยไม่เกนิ
เวลาออกที่ผู้ใช้งานก าหนดไว้ตัง้แต่ต้น จ านวนรายการที่ผู้ใช้เลือก และ
จ านวนทีส่ามารถเล่นไดจ้ากกระบวนการจดัล าดบั และส่วนสุดทา้ยคอื ลงิค์ 
(Link) แผนทีเ่ชื่อไปยงั Google Map โดยแต่ละลงิค์เรยีงรายการลงิค์ละ 3 
ถงึ 4 รายการ เพือ่แสดงต าแหน่งและเสน้ทางของแต่ละเครือ่งเล่น 

 

III. ผลการวจิยั 
จากการแสดงตวัอย่างเดยีวยงัสรุปผลไม่ไดว้่าวธิกีารไหนดกีว่ากนั จงึ

ได้ท าการทดลองเพิม่เตมิ โดยการน ารายการที่มเีครื่องเล่นและการแสดง
เหมอืนกนั น ามาผ่านกระบวนการแต่ละกระบวนการจนไดค้ าตอบ โดยท า
การทดลอง 12 ครัง้ โดยครัง้แรกจะม าจ านวนรายการที่เลอืก 5 รายการ 
และจะเพิม่อกี 5 รายการในการทดสอบครัง้ถดัมา โดยในแต่ละกระบวนการ
ไดก้ าหนดค่าพรารามเิตอรด์งันี้ 

 กระบวนการวิธี เชิงพันธุ กรรม : Number of Initial = 100 
Mutation Probability = 0.8 และNumber of Generation = 500 
เป็นดงัรปูที ่XI 

 กระบวนการวิธีเชิงวิว ัฒนาการ : Convergence = 0.0001 
Mutation Rate = 0.075 Population Size = 100 Random 
Seed = 0 แล ะ  Maximum Time without improvement = 30 
เป็นดงัรปูที ่XII 

 
รปูที ่XI พารามเิตอรข์อง GA 

 

 
รปูที ่XVIIพารามเิตอรข์อง EM 

 
ซึ่งผลการทดลองในแต่ละครัง้ของแต่ละวธิกีารจะแสดงดชันีชีว้ดั 3 ตวั

คอื จ านวนรายการทีส่ามารถเล่นได้ เวลาทีเ่ล่นเสรจ็ และเวลาทีใ่ชใ้นการ
ค านวณ ผลจากการทดลองเป็นตารางที ่I 
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ตารางที ่I ตารางผลของดชันีชีว้ดัในการทดลอง 

 
 

III.I. การเปรยีบเทยีบดชันีชี้วดัของขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรมและขัน้ตอนวธิี
เชงิววิฒันาการ 
III.I.I ดชันีชีว้ดัเชงิจ านวนรายการทีเ่ลน่ได ้

น าผลจากการทดลองของแต่ละขัน้ตอนวธิมีาเปรยีบเทยีบกบัจ านวน
รายการทีเ่ลอืกในแต่ละรอบของการทดลอง และวดัเป็นรอ้ยละของ
ประสทิธภิาพจากการน าจ านวนรายการทีส่ามารถเล่นไดข้องแต่ละขัน้ตอน
เทยีบกบัจ านวนรายการทีเ่ลอืก จะเป็นไปดงัตารางที ่II 

ตารางที ่II เปรยีบเทยีบดชันีชีว้ดัเชงิจ านวนรายการทีส่ามารถเล่นได ้

 
 

จากตารางที ่II ค่าดชันีชีว้ดัประสทิธภิาพจ านวนรายการทีส่ามารถเล่น
ไดข้องขัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) เป็น 82.36% และค่าดชันีชีว้ดั
ประสทิธภิาพจ านวนรายการทีส่ามารถเล่นไดข้องขัน้ตอนวธิเีชงิ
ววิฒันาการ (DE) เป็น 88.19% ดงันัน้ข ัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการ (DE) มี
ประสทิธภิาพในการจดัหาล าดบัมากกว่าข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) ใน
เชงิประสทิธภิาพจ านวนรายการทีส่ามารถเล่นไดอ้ยู่ 5.83% 
III.I.II ดชันีชีว้ดัเชงิเวลาทีเ่ล่นเสรจ็ 

เนื่องจากเวลาทีใ่ชใ้นการเล่นเสรจ็ขึน้อยู่กบัจ านวนรายการที่เล่นได ้
เพือ่ใหเ้กดิความเท่าเทยีมในการวดัผล จงึน าผลการทดลองในกรณทีีผ่ล

ค าตอบจ านวนรายการทีส่ามารถเล่นไดม้คี่าเท่ากนัมาเปรยีบเทยีบ ซึง่ผล
จากการเปรยีบเทยีบคอื ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) จะมคี่าดชันีชีว้ดัที่
ดกีว่าข ัน้ตอนวธิเีชงิววิฒันาการ (DE) อยู่ 5 ใน 6 ครัง้ ของผลการทดลอง
ในกรณดีงักล่าว ดงัตารางที ่III 

ตารางที ่III   เปรยีบเทยีบดชันีชีว้ดัเชงิเวลาทีเ่ล่นเสรจ็ 

 
 

III.I.III ดชันีชีว้ดัเชงิระยะเวลาทีใ่ชใ้นการค านวณ 
ท าการจบัเวลาเพือ่หาระยะเวลาทีใ่ชใ้นการค านวณของแต่ละขัน้ตอน

วธิกีาร แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกนั ซึง่ผลจากการเปรยีบเทยีบคอื ข ัน้ตอน
วธิเีชงิววิฒันาการ (DE) จะใชร้ะยะเวลาในการค านวณเรว็กว่าข ัน้ตอนวธิี
เชงิพนัธุกรรม (GA) โดยเฉลีย่อยู่ 85.71% โดยผลทีไ่ดเ้ป็นดงัตารางที ่IV 

ตารางที ่IV เปรยีบเทยีบดชันีชีว้ดัเชงิระยะเวลาทีใ่ชใ้นการค านวณ 

 
 

IV. สรุปผล 
งานวิจัยนี้ ได้จัดล าดับรายการของเครื่อง เล่นและการแสดงที่

นักท่องเทีย่วสนใจ โดยใชข้ ัน้ตอน 2 ข ัน้ตอนคอื ข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม 
(Genetic Algorithm: GA) และขัน้ตอนวิธีเชิงวิว ัฒนาการ (Differential 
Evolution: DE) เพื่อให้ได้ตารางแผนล าดบัการเที่ยวเครื่องเล่นและการ
แสดงอย่าเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขเวลาเข้าออก และระยะเวลาที่
นกัท่องเทีย่วก าหนดไว ้

จากผลการทดลองทัง้สองขัน้ตอน จนไดค้่าดชันีชี้วดัของการจดัล าดบั
รายการของแต่ละขัน้ตอน จะสรุปไดว้่า ในกรณทีีจ่ านวนเครือ่งเล่นทีเ่ล่นได้
ทัง้สองขัน้ตอนมคี่าเท่ากนั โดยส่วนใหญ่จะพบว่าดชันีชี้วดัเชงิเวลาทีเ่ล่น
เสร็จของขัน้ตอนเชิงพันธุกรรม (GA) จะมีค่าที่ดีกว่าข ัน้ตอนวิธีเชิง
ววิฒันาการ (DE) และในกรณีทัง้หมดของการทดลองจะพบว่า ข ัน้ตอนวธิี
เชงิววิฒันาการ (DE) จะมคี่าดชันีชี้วดัเชงิจ านวนเครื่องเล่นและดชันีชี้วดั

จ ำนวนรำยกำร

ที่เลน่ได้
เวลำที่เลน่เสร็จ

เวลำทีใ่ชใ้น

กำรค ำนวณ

จ ำนวนรำยกำร

ที่เลน่ได้
เวลำที่เลน่เสร็จ

เวลำทีใ่ชใ้น

กำรค ำนวณ

1 5 5 11:20:42 AM 00:00:53 5 11:22:42 AM 00:00:03

2 10 10 1:02:30 PM 00:01:27 10 1:07:06 PM 00:00:03

3 15 15 2:51:54 PM 00:02:06 15 3:16:18 PM 00:00:04

4 20 20 5:07:32 PM 00:02:43 20 5:25:06 PM 00:00:04

5 25 25 7:07:32 PM 00:04:06 25 7:27:18 PM 00:00:09

6 30 30 8:59:24 PM 00:04:20 30 8:07:12 PM 00:00:31

7 35 31 9:07:00 PM 00:04:37 33 8:58:06 PM 00:01:31

8 40 31 9:08:18 PM 00:05:19 36 9:04:18 PM 00:01:21

9 45 30 9:01:48 PM 00:06:16 36 9:00:12 PM 00:01:35

10 50 29 9:06:00 PM 00:07:27 36 9:00:00 PM 00:01:38

11 55 28 9:13:00 PM 00:08:15 35 9:05:24 PM 00:01:22

12 60 28 9:11:48 PM 00:09:12 35 9:15:12 PM 00:01:46

ROUND #Attraction

Genetic Algorithm Evolution

GA คำ่ดชันชีีว้ดั DE คำ่ดชันชีีว้ดั

จ ำนวนรำยกำร

ที่เลน่ได้

ประสทิธภิำพ

จ ำนวนรำยกำรที่

สำมำรถเลน่ได้

จ ำนวนรำยกำร

ที่เลน่ได้

ประสทิธภิำพ

จ ำนวนรำยกำรที่

สำมำรถเลน่ได้

1 5 5 100.00% 5 100.00%

2 10 10 100.00% 10 100.00%

3 15 15 100.00% 15 100.00%

4 20 20 100.00% 20 100.00%

5 25 25 100.00% 25 100.00%

6 30 30 100.00% 30 100.00%

7 35 31 88.57% 33 94.29%

8 40 31 77.50% 36 90.00%

9 45 30 66.67% 36 80.00%

10 50 29 58.00% 36 72.00%

11 55 28 50.91% 35 63.64%

12 60 28 46.67% 35 58.33%

เฉลีย่ 82.36% เฉลีย่ 88.19%

ROUND#Attraction

จ ำนวนรำยกำร

ที่เลน่ได้
เวลำที่เลน่เสร็จ

จ ำนวนรำยกำร

ที่เลน่ได้
เวลำที่เลน่เสร็จ

GAหรอืDEเวลำที่เลน่

เสร็จเร็วสดุ

1 5 5 11:20:42 AM 5 11:22:42 AM GA

2 10 10 1:02:30 PM 10 1:07:06 PM GA

3 15 15 2:51:54 PM 15 3:16:18 PM GA

4 20 20 5:07:32 PM 20 5:25:06 PM GA

5 25 25 7:07:32 PM 25 7:27:18 PM GA

6 30 30 8:59:24 PM 30 8:07:12 PM DE

ROUND #Attraction

Genetic Algorithm Evolution เปรยีบเทยีบคำ่ดชันชีีว้ดั

Genetic Algorithm Evolution เปรยีบเทยีบคำ่ดชันชีีว้ดั

เวลำทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ เวลำทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ ผลตำ่งเวลำทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ

1 5 00:00:53 00:00:03 94.34%

2 10 00:01:27 00:00:03 96.55%

3 15 00:02:06 00:00:04 96.83%

4 20 00:02:43 00:00:04 97.55%

5 25 00:04:06 00:00:09 96.34%

6 30 00:04:20 00:00:31 88.08%

7 35 00:04:37 00:01:31 67.15%

8 40 00:05:19 00:01:21 74.61%

9 45 00:06:16 00:01:35 74.73%

10 50 00:07:27 00:01:38 78.08%

11 55 00:08:15 00:01:22 83.43%

12 60 00:09:12 00:01:46 80.80%

เฉลีย่ผลตำ่ง 85.71%

ROUND #Attraction
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เชงิระยะเวลาทีใ่ชใ้นการค านวณดกีว่าข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) อยู่ 
5.83%และ 85.71% ตามล าดบั 

แต่อย่างไรก็ตามหากมกีารเปลี่ยนแปลงค่าพารามเิตอร์จะส่งผลต่อ
โอกาสการหาค าตอบทีด่ทีีสุ่ดเพิม่มากขึน้ เช่น จ านวนประชากรเริม่ตน้ยิง่มี
จ านวนมากยิ่งส่งผลต่อโอกาสที่จะเจอค าตอบที่ดีมากขึ้นจากความ
หลากหลายของประชากร และพารามเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขสิน้สุด ซึง่
ส าหรบัข ัน้ตอนวธิเีชงิพนัธุกรรม (GA) คอื พารามเิตอร์ก าหนดจ านวนรอบ
การหาค าตอบ (Number of Generation) ยิ่งมากยิ่งเพิ่มโอกาสการหา
ค าตอบที่ดี และส าหรับขัน้ตอนวิธีเชิงวิว ัฒนาการ  (DE) คือ ค่าลู่ เข้า 
(Convergence) ยิง่น้อยยิง่เพิม่โอกาสการหาค าตอบทีด่ ีระยะเวลาทีไ่รก้าร
พัฒนาค าตอบ (Maximum Time without improvement) ยิ่งมากยิ่งเพิ่ม
โอกาสการหาค าตอบทีด่ ี
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Abstract— Latewood fracture pattern of a cedar 
(Cryptomeria japonica, Japanese Obi-Cedar) was investigate to 
evaluate tensile property under tensile stress. Strain gage is used 
to clarify tensile elastic behavior within initial strain stage in the 
latewood. As a result, the use of strain gauge is effective for the 
measurement of elastic modulus, but it is ineligible for the 
measurement of mechanical properties such as strength and 
fracture strain. By tensile experiments, two fracture patterns: 
principal stress fracture and shear fracture were recognized, 
consequently, two stress-strain curves were observed in 
latewood. Fracture mechanism in the latewood is discussed 
based on findings of the fracture observation after tensile test. 

Keywords—Japanese cedar, Latewood, Mechanical property, 
Fracture behavior 

 

I. INTRODUCTION  
Wood is an anisotropic and inhomogeneous structure 

material and sustainable plant-based natural product. Wood 
has a benefit feature of absorbing carbon dioxide (CO2) for 
own photosynthesis, and the CO2 includes inside of wood 
even if it’s after they burnt up [1]. Wood applications have 
been considered to be developed to the new productions which 
woods have not been applied on. For creating demand and 
effectively utilizing of Japanese wood, a detailed investigation 
on the wood property is requested in the future [2]. Cedar 
(Cryptomeria japonica) is a species endemic to Japan. It is 
cultivated the most in the Japanese country and its use is 
expected to expand. 

Wood is a natural composite of complex hierarchical 
structure [3]. Characteristics of wood are dramatically 
different along its principal anatomical directions and just on 
the mezzo–scale of its anatomical structure, remarkable 
differences exist between heartwood and sapwood, earlywood 
and latewood. As the tree grows up, it develops two growth 
rings in the tree; an earlywood and a latewood as shown in 
Fig.1. The inner portion of the growth ring is called the 
earlywood (another name; spring wood), which is formed 
during the early part of the growing season. The earlywood is 
less dense than the latewood and has wider vessels to transport 

nutrients. The outer portion of the growth ring is called the 
latewood (another name; summer wood), which is formed 
later in the growing season each year. The latewood has higher 
dense than the earlywood and makes narrow vessels. In 
previous study [4-7] on the tensile test of the wood, however, 
elastic modulus and tensile property of the earlywood and the 
latewood of Japanese cedar are not clear yet. The information 
and experimental findings on microstructure of wood such as 
stress-strain curve, tensile strength and fracture behavior are 
effective to make wood-based products and wood structure. In 
this study, tensile experiment on the latewood of a Japanese 
cedar is carried out to evaluate tensile property as the first step 
research [8-10]. In addition, fracture behavior on the latewood 
is observed after the tensile experiment in this study. 

 

 

 

 

 

 

II. EXPERIMENTS 

A. Wood Material 
Latewood was used from a Japanese cedar called Obi-Sugi 

cedar in an even-aged 40-years old forest stand from Nichinan 
city, Miyazaki prefecture in Japan. The wood was specific 
gravity of 0.37 and 9 % moisture content (MC) after 
equilibrium with the relative humidity of the air atmosphere. 
In the case of the Japanese Cedar, its equilibrium moisture 
content (EMC) shows 9 % from the based on relationship with 
indoor air temperature, 298-300 K and relative humidity of 
indoor air RH 60-70. Fig.2 shows cross section and orientation 
of the longitudinal latewood sample taken from the Obi-Sugi 
log.  

 

 

Fig.1 Growth rings; earlywood and latewood in tree 

169



 

 

 

 

 

 
 

 

B. Tensile Specimen 
The latewood sample with thickness ( radial) of 0.2 ± 0.05 

mm, width (tangential) of 3.0 ± 0.5 mm and length 
(longitudinal) of 130 mm was cut out, and then the sample was 
immersed in the water for 24 hours for purpose of removing 
residual cutting strain into sample. After immersion 
procedure, the sample dried in atmosphere for 72 hours. Fig.3 
shows configuration and dimensions of the tensile specimen. 
Gage length is 70 mm for tensile elongation measurement. 

 
 

C. Tensile Experiment 
Tensile experiment in accordance with Japanese Industrial 

Standards (JIS) was performed at initial loading rate of 1.0 
mm/min. Fig.4 shows a tensile testing system (EZ-SX, 
Shimadzu) in this study, tensile load is measured by one load 
cell  with capacity of 500 N, and displacement is measured by 
non-contact extensometer (DVE-101/201, Shimadzu). Fig.5 
shows the latewood specimen attached one strain gage (FLK-
1-11, gage length of 1.0 mm, gage width of 0.7 mm, Heatproof 
temperature of 393 K (120 °C), Tokyo Sokki Kenkyujo Co.) 
[8]. The latewood sample was glued on the pasteboard with 
thickness of 0.2 mm. Twenty tensile specimens of each Fig.3 
and Fig.5 were prepared in this study. The tensile strength and 
elastic modulus for individual specimens were calculated 
using the mean value of three measured cross section area. 
Elastic modulus was determined as a slope of a straight-line 
fitted to the stress-strain curve between 10 to 30 MPa. Two 
failure strain data were calculated using the strain value from 
the extensometer and attached strain gage, respectively. Three 
specimens attached strain gage and twenty specimen without 
one are prepared for tensile experiment in this study. 

 
 

 

 
 

 

D. Fracture Surface Observation 
After tensile test, the both of specimen of the latewood 

which treated a gold sputtering was observed for understand 
the failure behavior of the latewood. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Stress-Strain Curve 
Fig.6 shows stress-strain curve of the latewood when two 

different strain measuring methods; strain gage and non-
contact extensometer are used. In all specimens, when the 
applied load peaked, the specimens was quickly fractured. 

By comparing the measurement results of the strain gage 
and the extensometer, an initial strain stage was almost the 
same, and after that, as the tensile stress was continuously 
increasing, a large different occurred between data of the 
strain gage and the extensometer. Overall, the specimen with 
strain gage failure earlier than that with extensometer 
regardless of fracture pattern.  Fig.7 shows crack path along 
the edge on the strain gage. Thus, influence on stress 
concentration of the strain gage confirmed due to coating of 
adhesive agent. Therefore, it is concluded that the strain gauge 
is effective for the measurement of Young's modulus, but it is 
ineligible for the measurement of mechanical properties such 
as strength and fracture strain.  

In addition, two curves of fracture patterns; (a) principal 
stress fracture and (b) shear fracture were observed in Fig.6. 
Average elastic modulus of (a) and (b) were 16.5 GPa and 12.1 
GPa, respectively. Due to different fracture pattern and elastic 
modulus, it is suggested that the microstructure, density and 
defect concentration in both specimen (a) and (b) may differ 
even for latewood taken from the same site.  
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Fig.3 Tensile specimen of the latewood in this study 

Fig.4 Tensile testing system using non-contact 
extensometer in this study 

Fig.5 Tensile specimen attached a strain gage for 
longitudinal strain measurement during tensile test 

 

Fig.2 Schematic showing the cross section and 
orientation for the latewood sample 
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B. Fracture Pattern in Latewood 
Fig.8 shows all plots of tensile strength and failure strain, 

which are all tensile experimental results. The appearance of 
the fracture pattern of principal stress fracture was 9 out of 20 
pieces and correlation coefficient was R=0.85. On the other 
hand, R value of shear fracture was 0.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 shows two fracture pattern; (a) principal stress 
fracture, (b) shear fracture observed after tensile experiment 
with non-contact extensometer. Both fracture showed caused 
instantaneous separation behavior when peak stress was 
reached under tensile deformation. Longitudinal fracture 
patterns of the latewood specimen is shown in Fig.9 (a) 
(principal stress fracture) and 9 (b) (shear fracture) 
corresponding with (a) and (b) in Fig.6 and 7, respectively. In 
Fig.9 (a), principal stress fracture formed, which crack path 
surface is a perpendicular cross section to the tensile direction. 
Factor of initiation of the principal stress fracture in latewood 
is not clear yet. Because of that, closer experiment of fracture 
surface observation is required in future. On the other hand, in 
Fig.9 (b), shear fracture occurs at angle of 15 to 20 degrees to 
the tensile direction. It is known that microfibrils with spiral 
structure in middle secondary layer (S2 layer) forming angle 
of 5 to 30 degrees contribute to strong of longitudinal cell-wall 
axis in wood [11]. Moreover, ray tissue exists in wood 
structure. Wood rays are seen as narrow stripes or line that 
extend across the growth rings in the radial direction from the 
skin bark to the center of the tree. Fig.10 shows the ray tissue 
distribution and arrangement in the wood [12]. Fig 11 shows 
the microphotograph of the fracture surface when shear 
fracture morphology is occurred. It is conformed that fractured 
ray region is observed on the fracture surface. As for the factor 
of the occurrence of shear fracture in latewood, it is suggested 
that ray tissue is greatly related.  

Fig.12 shows the microphotograph of the tip of the fracture 
surface when principal stress fracture of the latewood is 
exhibited. As shown in Fig.10, cell walls were twist-fractured 
at various parts. It is considered to be due to the spiral structure 
of microfibrils in S2 layer of cell wall. By research of 
Michaela et. al [13]., it was reported that in some cases a slight 
twisting of the latewood cells during tensile straining was 
monitored. Perhaps, structurally weak points along the 
microfibrils may promote the torsional deformation and 
microfracture.  
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Fig.9 Fracture pattern of the latewood specimen tested 
with non-contact extensometer  
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Table 1 shows tensile properties of the latewood tested in 
this study. By various researchers [14, 15], mechanical 
properties of Japanese cedar (i.e. complex earlywood and 
latewood) have been investigated, it is found that elastic 
modulus is 6 to 7 GPa and strength is 34 MPa (MC=15 %). 
MC and temperature have important effects on mechanical 
properties of wood [16]. While wood technology books such 
as the U.S. Department of Agriculture Wood Handbook 
(1974) presents a general discussion of moisture and 
temperature effects, discussion and presentation of data are 
generally limited. From these results and through reference 
data, it is apparent that the latewood into wood performs the 
function of mechanical support against the load applied. To 
provide understanding the effects of moisture and temperature 
on mechanical properties of latewood, closer experimental 
tests is necessary in the future. 

 

 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSION 
Tensile test of the latewood with 9 % MC in cedar was 

conducted to determine elastic modulus and tensile property. 
The strain gage and the non-contact extensometer were used 
to measure initial tensile strain data. The findings of this study 
were summarized as follows:  

1. Strain gauge is effective for the measurement of Young's 
modulus, however it is ineligible for the measurement of 
mechanical properties such as strength and fracture strain. 

2. Two fracture behaviors: principal stress fracture and shear 
fracture were observed in latewood specimen under tensile 
stress. 
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Fig.12 Microphotograph of the tip of the fracture surface 
in specimen showing principal stress fracture 

 

Principal stress fracture Shear fracture

Elastic modulus 16.5 ±3.5 GPa 12.1 ±4.2 GPa

Tensile Strength 180 ±43 MPa 113 ±25 MPa

Failure strain 0.015 ±0.006 0.014 ±0.006

Table 1  Mechanical property of the latewood 

Fig.11 Microphotograph of the fracture surface in 
specimen showing shear fracture 
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Abstract—Glaucoma is the second cause of vision loss 

and blindness, not only in developing countries deal with it, but 

developed countries also face it too. The main problem of 

blindness from glaucoma is a lack of recognition, to clarify, the 

patients do not know whether they have glaucoma or not. As time 

pass by, it continues to develop from time to time, and most of the 

patients will realize about it when it has developed into a severe 

stage. According to the ophthalmology research, if the area ratio 

between the optic cup to the optic disc is greater than 1/3, patients 

will be classified as having glaucoma. The aim of this research is 

to develop the device to capture the image of optic disc. Then, the 

image provided by the prototype, with the aid of image processing 

algorithm based on area ratio of the optic cup to the optic disc, can 

be used to classify glaucomatous patients from healthy people. 

From the result, the captured image of optic disc, the location of 

the optic nerve head is clear. The image of optic disc apparently 

shows brighter and dimmer section, which represents the optic cup 

and optic disc respectively. The image can be used for analysis of 

opened angle glaucoma via image processing algorithm. 

 

Keywords—glaucoma, ophthalmoscope, diagnosis, optic cup, 

optic disc 

I. INTRODUCTION  

Glaucoma is a chronic and irreversible neurodegenerative 
disease which can be classified by the iridocorneal angle [1], 
[2]. Simple name of the iridocorneal angle is angle [3].        
Open-angle (OAG), closed-angle (AAG), and developmental 
categories are types of glaucoma, which are further divided 
into primary and secondary types [2]. In case of primary open-
angle glaucoma (POAG), patients may have elevated 
intraocular pressure or without it [2]. In Asia, a lot of patients 
who have open-angle glaucoma, the intraocular pressure is 
almost the same as people who are healthy [4].   

In this study focuses on open-angle glaucoma that 
sometimes called as an insidious onset, which takes slow 
progression over months to years [5], [6]. It is the commonest 
form of disease and painless [5], [7].  Because of its painless, 
so patients do not aware of damage to the eye until it is in the 
final stage, and visual impairment has occurred [7].  

In Ebonyi, Nigeria, where is the developing country, a 
sample group of people, 402 people were asked about 
glaucoma with 12 Yes/No questions in 2016 [5]. From the 
result of research, 27 (6.7%) had good knowledge, while 375 
(93.3%) had poor knowledge [5]. So, it can be concluded that 
people in developing had poor knowledge about glaucoma, 
which may be another reason to explain an increasing number 
of people who will have glaucoma.     

 

However, an important issue that we can’t ignore is risk 
factors which have several factors that contribute and affect 
people to be glaucomatous patients [8]. From the Journal of 
Optometry, age had relative relationship with risk, which 
means as people have grown older, risk of having glaucoma is 
also rising [4], [8], [9], [10].  Next factor is gender, from a 
Bayesian meta-analysis, it was shown men tend to have open-
angle glaucoma [11]. Third factor is genetic and family 
history.  Family history showed that it carried a relative risk 
of 2.1 times as being associated with OAG [9]. Although 
family history plays an important role of glaucoma risks, the 
closeness of relationship of a patient is another crucial factor, 
more closeness means higher risk [4], [11]. Final factor, 
myopia, is also a significant glaucoma risk factor [4], [12]-
[17]. Furthermore, in case of glaucomatous patients, glaucoma 
development and progression rise with the degree of myopia 
[17].                                                                                                                                    

Five common tests are used to diagnose glaucoma, which 
in this paper decided to use ophthalmoscopy, that visualize the 
posterior segment of the eye, by focus on optic nerve [18]. 
However, these tests need to be conducted by ophthalmologist 
[18].  

In ophthalmoscopy, optic disc and optic cup are crucially 
important to analysis. From ophthalmology research, it 
classifies the patient to be glacomatous patient if the patient 
has the area ratio between  an optic cup to an optic disc more 
than 1/3 [1], [19]. Furthermore, radius ratio between an optic 
cup to an optic disc can also be an indicator as same as area 
ratio with 1/3. From the Fig. 1, it can be seen that an optic cup 
is smaller and brighter than an optic disc. In addition, some 
ophthalmologists call the optic disc as optic nerve head 
(ONH). However, this test needed to be done by 
ophthalmologists who can identify whether patients have 
glaucoma or not [18]. 

 

Fig. 1. Image of Optic Cup and Optic Disc [20] 

Aim of this project is to build the prototype that can 
capture the optic nerve head image, to analyze in image 
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processing program to forecast the probability of being 
glaucoma. 

II. METHODOLOGY 

We have developed many prototypes based on many 

theories. In this final prototype, we use the direct 

ophthalmoscope as the model for our prototype. However, we 

decide to cut some part of the direct ophthalmoscope and 

make it to be user-friendly. In this section, it is divided into 4 

parts which are equipment, specification of some equipment, 

design of the prototype, and how to use the device. 

 

A. Equipment 

The prototype consists of 9 apparatus as following. 

1. 2.5V Halogen Lamp 

2. Stamp Paper Clip 

3. Wi-Fi Endoscope 

4. 3/8 Inch Grey Agricultural PVC Pipe, 6 cm in length 

5. x10 Folding Hand Loupe Lens 

6. 2 pieces of 1.5V AA Batteries 

7. 3V AA Batteries Holder with Lead 

8. 1 set of dual crocodile clip wire 

9. The eye glasses frame 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Schematic diagram of  Glauco Dtex Eye Glasses 

 

B. Specification of lamp and wi-fi endoscope 

1. Halogen lamp is for Mark Ⅱ Classic ophthalmoscope 
Medical Devices (Pvt). Ltd 

2. Wi-Fi Endoscope 

2.1. Cable Length: 1 m 

2.2. Camera Head Outer Diameter: 8 mm 

2.3. Lens: 2 Megapixels CMOS camera 

2.4. Resolution: HD 720p 

2.5. Frame Rate: 30FPS 

2.6. Viewing Angle: 70 ̊  

2.7. Effective Focal Distance: 4-6 cm 

2.8. Battery Capacity: 800mAh 

2.9. System Requirement : IOS/Android 

C. Design of the prototype 

Based on the direct ophthalmoscope, the illumination and 

viewing optical system. By cutting off lens 1 and aperture, 

use 3/8 inch grey agricultural PVC pipe to be the canal for the 

light. At the initial point of the pipe is the position of the lamp, 

while at the exit side of the pipe is where the lens is located. 

To get the fundus image, the slope is needed because if the 

endoscope is parallel to the pipe, the photo cannot be seen at 

the light show on the object. The slope is a stamp paper clip. 

2 pieces of 1.5V AA batteries are the power supply for the 

lamp. 
 

D. How to use the device 

The procedure of using this device can be divided into 2 

parts, which are endoscope part and lamp part. 

 

1. Endoscope part 

a. Connection between receiver and sender is 

connected via Wi-Fi. By pressing the button 

as shown in Fig. 2. 

b. The Wi-Fi box requires charging with USB 

cable at the port as indicated in Fig. 3. 

c. Connection between the endoscope and Wi-

Fi box at the port which is shown in Fig. 3. 

d. Android and IOS system, application “HD 

Scope” is required, which can be 

downloaded in Play Store and App Store 

respectively. 

e. All record will be in video for ease of use. 

f. After record the video, this recorded video 

is needed to save in mobile phone or 

computer.  

g. Choose the best part of the video and take a 

screenshot. 

h. Enlarge the screenshot to get bigger photo 

or can crop in computer. 

 
Charging port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Endoscope port 
 

Fig. 3. Wi-Fi Box of the endoscope 

Wi-Fi 

Endoscope 

3/8  Inch PVC Pipe 

X10 Folding Hand Loupe Lens  

Eye Glasses Frame 

2.5 V Halogen Lamp 

Power Supply 
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Fig. 4.  HD Scope Application 

 

2. Halogen Lamp part 

 

Connection between the power supply and the lamp is 

connected via red and black dual crocodile clip wire. 

 

E. Flow diagram to classify glaucomatous patients  

  

As shown in Fig. 5, captured optic nerve head image from 

the prototype is the input, which is transferred to the image 

processing algorithm. After image processing finished, 

glaucomatous patients and normal can be classified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.  Flow Diagram of classification of patients 

 

III. RESULT AND DISCUSSION 

 

      By using our prototype captured pictures of optic disc and 

optic cup for several times, we pick the clearest picture which 

is Fig. 6. 

 

Fig. 6.  Image of optic nerve head from the prototype 

 In Fig. 6, the optic nerve head is cropped using 
window photo program. By observation, the brightest are is in 
the center of the image, while the dimmer part is at the edge 
of the image. So it is agree with other papers [1], [19]. 

From the flow diagram in Fig. 5, various techniques in 
image processing has been developed by many researchers. 
Objective of theses technique is to classify normal people 
from glaucomatous patients using fundus image [1], [19], 
[21], [22].  The principle of image processing technique is 
image segmentation. Based on the flow diagram in Fig. 5, an 
input image is the image that is captured by our prototype.  
Next step is pre-processing, which some researchers enhance 
and filter the image [21]. After pre-processing, optic disc will 
be extracted from the image, which some algorithm may also 
extract special feature, for example, texture and intensity [22]. 
Using glaucoma data set, the algorithm can make a decision, 
which in some research, it can state the stage of glaucoma too, 
then lead the result and classification between patients and 
healthy people [1], [19], [21], [22].  

However, the image in Fig. 6, may need further 
improvement for better resolution. The higher resolution of 
the image means the higher accuracy of the classification 
result. 

 

IV. CONCLUSION AND FURTHER RESEARCH 

Glaucoma has effected to all around the world, developed 
countries, developing countries, and under developed 
countries.  Five common tests are used to diagnose glaucoma. 
In this study, we observe the main problem of glaucoma, 
people have poor knowledge about glaucoma [4], which leads 
to irreversible blindness.  Objective of this study is to solve 
this problem by creating the prototype which normal people 
can use it, and classify whether they have glaucoma or not.  
We decide to use direct ophthalmoscope as the based device. 
By cutting off some parts, and replace the handle of a direct 
ophthalmoscope by a grey agricultural PVC pipe.  At the exit 
of a pipe is a position where folding hand loupe lens with X10 
magnification.  The optic nerve head image from our 
prototype is shown in Fig. 6, which show the brighter section 
and dimmer section that are optic disc and optic cup 
respectively. By input our ONH image into an image 
processing algorithm, classification between healthy people 
and glaucomatous patients can be achieved. 

The further developments for this study are improvement 
of this device since the resolution and quality of the image can 
be higher. From the direct ophthalmoscope, we may put the 
concave lens before the halogen lamp to let the light scatter 
inside the pipe, which may increase the quality of the image. 
In addition, we believe that accuracy and precision of the 
classification result are higher with higher quality image and 
resolution.  
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บทคดัย่อ—งานวิจยัน้ี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหารปูแบบโครงข่ายประสาท
เทียมท่ีเหมาะสมเพ่ือพยากรณ์ความต้องการช้ินส่วนเคร่ืองปรบัอากาศ
ส าหรบัการผลิตแบบ Mass Customization ซ่ึงมีความผนัแปรสูง โดยใช้
ข้อมูลความต้องการใช้จริงช้ินส่วนประเภท มอเตอร ์ของเคร่ืองปรบัอากาศ
ชนิดแยกส่วน จ านวน 10 รายการ เป็นกรณีศึกษา จ านวนข้อมูล 120 เดือน
ส าหรบัสร้างแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม และข้อมูลชุดท่ีสองจ านวน 
12 เดือนเพ่ือทดสอบความแม่นย าของการการพยากรณ์ แล้วน าข้อมูลน้ีมา
สร้างรปูแบบการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชัน้ และ
ให้การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบแพร่ย้อนกลบั 
ผลการวิจยัพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบัให้ผลการ
พยากรณ์ โดยมีค่า MAPE ท่ีเหมาะสม 
 

ค ำส ำคญั—เครื่องปรบัอากาศ, ช้ินส่วนประกอบ, การพยากรณ์, การ
ผลิตแบบ Mass Customization, โครงข่ายประสาทเทียม 
 

ABSTRACT—The objective of this research  to find the Artificial 
Neural Network Model for air conditioning components partdemand 
forecasting for Mass Customization with high variation by using 120 
months actual demand of 10 item of motor for split type air conditioner  
as case study. The second data set of 12 months actual demand, for 
validation of forecasting accuracy. Finally, applying these data to 
create multi – layer Neural Network and trained with back propagation. 
The research find out that the Neural Network with the back 
propagation gives forecasting accuracy with appropriated MAPE  
 

Keywords—Air Conditioner, Component part, Forecasting, Mass 
Customization Production, Artificial Neural Network 

 

I. บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกในปจัจุบันเกิดขึ้นอย่าง

ต่ อ เนื่ อ งและรวด เร็ว  สภ าพ แวดล้อมทางธุ รกิจมีก ารแข่ งข ันสู ง 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องหาวธิีการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั
เหนือคู่แข่งทางการค้าให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกันในธุรกิจการผลิต
เครื่องปรบัอากาศก็มกีารแข่งขนัรุนแรงทัง้ในเรื่องราคา และรูปแบบของ
สนิคา้รวมถงึระยะเวลาในการส่งมอบ การตอบสนองทุกความตอ้งการของ
ลกูคา้จงึเป็นสิง่ที่ส าคญั การผลติสนิคา้ทีเ่หมอืนกนัครัง้ละจ านวนมากหรอื
แบบ Mass Production ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย 
ในปจัจุบันได้ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัโดยการพัฒนา
ศกัยภาพด้านการผลิตมาเป็นแบบ Mass Customization ท าให้การผลิต
สนิคา้มคีวามแตกต่างในสายตาลกูคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และในขณะเดยีวกนัก็
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

บริษัทกรณีศึกษา เป็นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจผลิต
เครื่องปรบัอากาศทุกประเภท  ผลติภณัฑ์ของบรษิัทมคีวามหลากหลาย
เขา้ถงึทุกกลุ่มลูกคา้ตัง้แต่ เครือ่งปรบัอากาศทีใ่ชก้บับ้านพกัอาศยั รา้นค้า
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม การรบัค า
สัง่ซื้อมทีัง้แบบทีเ่ป็นสนิคา้รุ่นมาตรฐาน และรุ่นพเิศษแบบ customization 
ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของ  
ลกูคา้ทุกกลุ่ม บรษิทัไดพ้ฒันาการผลติจากแบบ Mass Production มาเป็น
แบบ Mass Customization  เพื่อให้เกดิความยดืหยุ่นในกระบวนการผลติ 
โดยเริม่ตัง้แต่การออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ ใหส้ามารถใชช้ิ้นส่วนร่วมกนัได้ 
(common component part) ปรบัปรุงสายการผลติขัน้ตอนการประกอบให้
มีความยืดหยุ่นสามารถประกอบเครื่องปรับอากาศได้หลายรุ่น ใน
สายการผลติเดียวกนัได้ และจดัท าสต็อกชิ้นส่วนประกอบ (component 
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part inventory) เพือ่ใหพ้รอ้มส าหรบัการประกอบสนิคา้ทัง้รุ่นมาตรฐานและ
รุ่นพเิศษ เพือ่ท าใหร้ะยะเวลาในการส่งมอบสนิคา้สัน้ทีสุ่ด 

ชิน้ส่วนประกอบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชิ้นส่วนประกอบ
ทีผ่ลติขึน้เองภายใน เช่น ชิ้นส่วนโครงสรา้งเหลก็ ชิ้นส่วนแผงคอยล์ และ
กลุ่มชิน้ส่วนมาตรฐานทีส่ ัง่ซื้อมาจากภายนอก เช่น มอเตอร ์ซึง่การก าหนด
ปรมิาณการจดัเกบ็ชิน้ส่วน แต่ละรายการมาจากเป้าหมายการขายสนิคา้รุ่น
มาตรฐานในแต่ละรุ่น (sale forecasting) ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการขายจรงิ 
ซึ่งมทีัง้แบบที่เป็นสินค้ารุ่นมาตรฐาน และรุ่นพิเศษแบบ customization 
ตามที่ลูกค้าต้องการ ท าให้ชิ้นส่วนบางรายการไม่เพียงพอและเกิดความ
ล่าช้าในการผลติรวมถึงการส่งมอบ และชิ้นส่วนบางรายการมมีากเกนิไป 
โดยชิ้นส่วนที่มีปญัหาคือกลุ่มชิ้นส่วนมาตรฐานที่ส ัง่ซื้อจากภายนอก 
เนื่ องจากมีเงื่อนไขในการสัง่ซื้อได้แก่  จ านวนสัง่ซื้อข ัน้ต ่ า (MOQ : 
Minimum Order Quantity) และระยะเวลาการส่งมอบ (Order Lead time)  
ดงันัน้หากมรีูปแบบในการพยากรณ์ความต้องการชิ้นส่วนที่เหมาะสมกบั
การผลิตแบบ Mass Customization จะมีประโยชน์อย่างมาก ปจัจุบันมี
เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  (Time 
Series)  การวเิคราะห์การทดถอย (Regression) และการพยากรณ์โดยใช้
โครงขา่ยประสาทเทยีม เป็นตน้  

จากการศกึษาเทคนิคของการพยากรณ์จากงานวจิยัต่างๆ พบว่า 
เทคนิคการพยากรณ์โดยใชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีมเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างมาก และถูกน าไปใช้ในการพยากรณ์ในหลายๆ  ด้าน 
เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทยีมสามารถเรยีนรู้รูปแบบของขอ้มูลในอดตี
และหาความสมัพนัธ์ของขอ้มลูปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูทีต่้องการ
พยากรณ์ เพื่อน าไปพยากรณ์ขอ้มูลที่จะเกดิขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
ดงันัน้งานวจิยันี้จงึเลอืกใช้โครงข่ายประสาทเทยีม  แบบแพร่ยอ้นกลบั มา
ใช้ในการเรียนรู้และหาความสมัพันธ์ของข้อมูลปจัจัยต่างๆ ที่เชื่อว่ามี
นยัส าคญักบัปรมิาณความตอ้งการชิน้ส่วน 
 

II. วธิกีารวจิยั 
II.I ขอ้มลูในการวจิยั 
    ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจยัเป็นข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลการเบิกใช้
ชิ้นส่วนประเภท มอเตอร์ จ านวน 10 รายการ ของเครื่องปรบัอากาศชนิด
แยกส่วน แบบตัง้แขวนที่ใช้กบับ้านพกัอาศัย และอาคารส านักงานขนาด 
ตัง้แต่ 12,000 บทียีู ถงึ 60,000 บทียีู ของบรษิทักรณศีกึษา เป็นขอ้มลูราย
เดอืนตัง้แต่เดือนมกราคม 2551 ถึง เดอืนธนัวาคม 2561 รวมทัง้สิ้น132 
เดอืน  
 
II.II โครงขา่ยประสาทเทยีม 
โครงข่ายประสาทเทียม คือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่พฒันาขึ้นเพื่อ
จ าลองการท างานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์โครงข่ายประสาทเทยีม
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ แสดงดงัรปูที ่1 
I. ขอ้มลูน าเขา้ (input) เป็นขอ้มลูทีร่ะบบจะน าเขา้มาประมวลผล โดยขอ้มลู
เป็นตวัเลขเชงิปรมิาณ 
II. ขอ้มลูส่งออก (output) คอื ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิ 
III. น ้าหนัก (weight) คอื ค่าเฉพาะทีก่ าหนดให้ขอ้มูลน าเขา้แต่ละตวั เพื่อ
ใชแ้ยกแยะความแตกต่างของขอ้มลูน าเขา้ 

IV. ฟงัก์ชัน่การรวม (Summation function: S) เป็นผลรวมของข้อมูล
ป้อนเข้าและค่าน ้าหนักในแต่ละชัน้ เพื่อใช้ส าหรบัสรุปผลความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูน าเขา้ทัง้หมด 
V. ฟงัชัน่การแปลง (transfer function) เป็นการค านวณการจ าลองการ
ท างานของโครงข่ายประสาทเทียม โดยการน าสารสนเทศมาแปลง เพื่อ
น าไปใช้ส าหรบัการแสดงผลลัพธ์ซึ่งฟงัก์ช ัน่ในองค์ประกอบนี้ เรียกว่า 
“Activation Function” เช่น ซิกมอยด์ฟงัก์ช ัน่ (sigmoid function) ฟงัก์ชัน่
ไฮเปอรโ์บลกิแทนเจนต์ (hyperbolic   tangent function) เป็นตน้ 
 

 
รปูที ่1 โครงสรา้งการท างานของโครงขา่ยประสาทเทยีม [4] 

 
II. III โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพร่ยอ้นกลบั 
การแพร่แบบย้อนกลบัเป็นขัน้ตอนใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียม  โดย
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบั เป็นรูปแบบโครงข่ายที่ได้รบั
ความนิยม เนื่องจากสามารถแก้ปญัหาในลกัษณะเชงิเส้น (linear) และไม่
เป็นเชงิเส้น (nonlinear) ได้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลบัมี
ลกัษณะส าคญัดงันี้ [1] 
I.เป็นโครงขา่ยแบบหลายชัน้ (multi-layer) 
II.การเชือ่มโยงในแต่ละชัน้เป็นแบบต่อถงึกนัหมด (fully connected) 
III.เป็นโครงขา่ยทีส่่งสญัญาณไปขา้งหน้า (feed forward network) 
IV.การเรยีนรูแ้บบแพรย่อ้นกลบั เพือ่ปรบัน ้าหนกับนเสน้เชือ่มโยงระหว่าง
โหนด แสดงดงัรปูที ่2. 

 
รปูที ่2 แสดงโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพร่ยอ้นกลบั 

 
II.IV ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทัง้หมดมี 4 ตัวโดยผู้วิจยัได้ศึกษารวบรวมและ
คดัเลอืกปจัจยัทีม่ผีลต่อยอดการขายเครื่องปรบัอากาศและยอดการเบกิใช้
ชิน้ส่วนประเภทมอเตอร์ ดงันี้ 
Y คอื ยอดการเบกิใชช้ิน้ส่วนประกอบประเภทมอเตอร์ 
X1 คอื อุณหภมูเิฉลีย่    
X2 คอืพืน้ทีส่ ิง่ก่อสรา้งประเภทโรงเรอืน  
X3 คอื GDP 
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II.V การวเิคราะหข์อ้มลู 
I.ใช้โปรแกรม Weka เวอร์ช ัน 3.9 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโครงข่าย
ประสาทเทยีม โดยมขี ัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้ 
แบ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เพื่อใช้ในการฝึกสอน
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือน
ธัน วาคม  2560 จ าน วน  120 เดือน  และข้อมู ลชุ ดที่  2 เพื่ อ ใช้ ว ัด
ประสทิธภิาพและความแม่นย าของโครงข่ายประสาทเทยีม เป็นขอ้มลูราย
เดอืนตัง้แต่เดอืนมกราคม 1256  ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 จ านวน 12 เดอืน 
 
II.ก าหนดโครงสรา้งของโครงขา่ยประสาทเทยีม โดยจ านวนโหนดในชัน้
ขอ้มลูน าเขา้ (input) เท่ากบัจ านวนตวัแปรอสิระทัง้หมดทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหค์อื 3 โหนด จ านวนโหนดในชัน้ขอ้มลูส่งออก (output) เท่ากบั 1 
โหนด แต่เนื่องจาก การก าหนดจ านวนโหนดในชัน้ซ่อน (hidden) จะได้
จากการทดลอง ส าหรบัการก าหนดจ านวนโหนดในชัน้ซ่อน งานวจิยันี้จะใช้
กฎของ Baum and Haussle ในการก าหนดจ านวนโหนดในชัน้ซ่อน โดย
สามารถค านวณไดจ้ากสมการ (1 ) ดงันี้ 
 

𝑁ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 ≤ 𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 =
𝑁𝑠𝑒𝑡×𝑁𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑁𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡+𝑁𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
                     (1) 

 
𝑁ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛คอื  จ านวนโหนดในชัน้ซ่อน (hidden) 
𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 คอื  จ านวนโหนดมากทีสุ่ดในชัน้ซ่อน (hidden) 
𝑁𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡คอื  จ านวนโหนดในชัน้ขอ้มลูส่งออก (output) 
𝑁𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 คอื  จ านวนโหนดในชัน้ขอ้มลูน าเขา้ (input) 
𝑁𝑠𝑒𝑡     คอื  จ านวนขอ้มลูในการฝึกสอน 
 
จ านวนโหนดทีม่ากทีสุ่ดในชัน้ซ่อนมจี านวน 90 โหนด ในงานวจิยันี้ได้
ก าหนดจ านวนโหนดในชัน้ซ่อน เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งเป็นช่วงห่าง
ช่วงละ 5 ดงันี้ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90 ดงันัน้จะไดโ้ครงขา่ยประสาทเทยีม ดงัรปูที ่1  
 

 
รปูที ่3 แสดงโครงขา่ยประสาทเทยีมตามทีก่ าหนด 

III.ท าการแปลงค่าขอ้มลูป้อนเขา้ใหม้คี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 และก าหนดค่า
ถ่วงน ้าหนกัใหก้บัเสน้เชือ่มโยงระหว่างโหนดใหม้คี่าอยู่ในชว่ง 

(-1, 1) ค่าอตัราการเรยีนรูจ้ะมผีลต่อความเรว็ในการปรบัแกค้่าถ่วงน ้าหนกั 
และค่าถ่วงน ้าหนกัแต่ละค่าในแต่ละรอบของการค านวณ ถา้ก าหนดค่า
อตัราการเรยีนรูส้งูจะท าใหเ้วลาในการเรยีนรู้เรว็ขึน้ แต่กอ็าจขา้มค่าถ่วง
น ้าหนกัทีเ่หมาะสมไป โดยทัว่ไปจะก าหนดค่าอตัราการเรยีนรูต้ ่าๆ ส่วนค่า
โมเมนตมัมผีลต่อการลดการสัน่ในการปรบัแกค้่าถ่วงน ้าหนกั และค่าถ่วง
น ้าหนกัในการเขา้สู่ค่าถ่วงน ้าหนกัทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปจะก าหนดค่า
โมเมนตมัสงูๆ ซึง่ในงานวจิยันี้ไดก้ าหนดค่าอตัราการเรยีนรูเ้ป็น 0.1, 0.2, 
0.3, 0.4, 0.5 และก าหนดค่าโมเมนตมัเป็น 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ส าหรบั
จ านวนรอบการสอนถา้ก าหนดใหส้งูเกนิไป ไมไ่ดท้ าใหโ้ครงขา่ยประสาท
เทยีมเรยีนรูไ้ดม้ากไปกว่านี้ ควรประมาณจ านวนรอบในการสอนทีน้่อย
เท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัการแกป้ญัหาหนึ่งๆ ทีท่ าใหโ้ครงขา่ยเกดิการเรยีนรู้
จ านวนรอบการสอนอาจใชต้ัง้แต่ 20,000 ถงึ 100,000 รอบขึน้อยู่กบั
ลกัษณะของโครงขา่ย ในงานวจิยันี้ ก าหนดจ านวนรอบการสอนเท่ากบั
20,000 รอบ และทรานสเฟอรฟ์งักช์นัทีใ่ชค้อื ซกิมอยดฟ์งักช์นั เนื่องจากมี
คุณสมบตัใิหค้่าส่งออก (output) เป็นค่าต่อเนื่องมคี่าอยู่ระหว่าง 0 ถงึ 1 
และเป็นฟงักช์นัทีห่าค่าอนุพนัธไ์ด ้
 
II.VI ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
    ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบแพร่ยอ้นกลบันี้ 
ไดโ้ครงขา่ยประสาทเทยีมมคี่า RMSE (Root Mean Square Error) ต ่าสุด
ทีเ่หมาะส าหรบัการพยากรณ์ความตอ้งการชิน้ส่วนประกอบประเภท
มอเตอรใ์นแต่ละรายการแสดงตามตารางที ่1 จากนัน้ไดน้ าโครงขา่ยทีด่ี
ทีสุ่ดทีม่คี่า RMSE ต ่าทีสุ่ด จากการฝึกสอนดว้ยขอ้มลูชุดที ่1 มาท าการ
พยากรณ์ เพือ่วดัประสทิธภิาพและความแมน่ย าของโครงขา่ยประสาท
เทยีมดว้ยขอ้มลูชุดที ่2 
 

ตารางรางที ่1 แสดงโครงขา่ยประสาทเทยีมทีม่คี่า RMSE ต ่าสุด 

ล าดบั
ที ่

หมายเลข
มอเตอร ์

โครงขา่ย
ประสาท
เทยีม 

อตัราการ
เรยีนรู ้

โม
เมนตมั 

ค่าRMSE 

1 1042417 3-35-1 0.5 0.5 4.8115 

2 1042418 3-40-1 0.4 0.5 4.3702 

3 1042420 3-60-1 0.2 0.5 33.3237 

4 1042422 3-5-1 0.4 0.8 19.6948 

5 1042423 3-85-1 0.2 0.8 13.1248 

6 1042426 3-30-1 0.5 0.7 2.8718 

7 1042427 3-85-1 0.2 0.9 8.165 

8 1042771 3-45-1 0.1 0.5 33.4851 

9 1042773 3-35-1 0.4 0.9 76.4487 

10 1042775 3-55-1 0.1 0.9 18.5949 
 
II.VII การประเมนิความแมน่ย าของการพยากรณ์ 
เมือ่ไดต้วัโครงขา่ยประสาทเทยีมทีเ่หมาะสมของชิน้ส่วนประเภทมอเตอร์
แต่ละรายการแลว้ ไดน้ ารปูแบบนัน้มาพยากรณ์ล่วงหน้าทลีะเดอืน จากนัน้

อณุหภมิูเฉล่ีย X1

พื้นท่ีส่ิงก่อสร้าง X2
ประเภทโรงเรือน

GDP. X3

        Max Node=90 

         Hidden Layer

  Input Layer

            Node=1

     Node=3

   Output Layer

การช้ินส่วน
จ านวนความต้องการ
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น าค่าพยากรณ์ทีไ่ดม้าท าการเปรยีบเทยีบกบัค่าความตอ้งการใชง้านจรงิ
จากขอ้มลูชุดที ่2 เพือ่หาค่าความแมน่ย าของการพยากรณ์  ส าหรบั
งานวจิยันี้ไดเ้ลอืกใช ้ค่าเฉลีย่รอ้ยละความคลาดเคลือ่นสมบรูณ์ (MAPE : 
Mean Absolute Percentage Error) ในการทดสอบความแมน่ย าของการ
พยากรณ์ เพราะสามารถหาไดจ้ากการน าค่าความคลาดเคลือ่นทีแ่ทจ้รงิมา
ใชค้ านวณหาค่าเฉลีย่รอ้ยละ ท าใหส้ามารถวดัผลและเปรยีบเทยีบไดง้า่ย  
ซึง่ค่าทีไ่ดน้้อยทีสุ่ดแสดงถงึความแมน่ย าของการพยากรณ์ทีส่งูทีสุ่ดดว้ย 
โดยมสีมการ (2) ดงันี้  

MAPE =
∑ |

𝑒𝑡
𝑌𝑡

|
𝑛

𝑡=1

𝑛
× 100    (2) 

เมือ่ 𝑒𝑡 คอื  ค่าความคลาดเคลือ่น 

𝑌𝑡 คอื ขอ้มลูจรงิ 

𝑛 คอื จ านวนขอ้มลู 

III. สรุปผลการการวจิยั
      ผลการประเมนิความแมน่ย าของการการพยากรณ์ดว้ยโครงขา่ย
ประสาทเทยีมแบบหลายชัน้แพรย่อ้นกลบัและใหก้ารเรยีนรูข้องโครงขา่ย
ประสาทเทยีมเป็นแบบแพร่ยอ้นกลบั โดยการค านวณหาค่าเฉลีย่รอ้ยละ
ความคลาดเคลือ่นสมบรูณ์ หรอืค่า MAPE แสดงตามตารางที ่2 

ตารางที ่2 สรุปค่า MAPE ของมอเตอรแ์ต่ละตวั 

ล าดบัที ่ หมายเลขมอเตอร ์ MAPE 

1 1042417 105.56% 

2 1042418 94.56% 

3 1042420 90.36% 
4 1042422 129.13% 

5 1042423 106.32% 

6 1042426 124.31% 
7 1042427 387.25% 

8 1042771 500.72% 

9 1042773 40.32% 
10 1042775 1004.69% 

สรุปผลการวจิยั ในเบือ้งตน้จากค่า MAPE ทีค่ านวณได ้มอเตอรล์ าดบัที ่9 
มคี่า MAPE ต ่าสุดเท่ากบั 40.32% และมอเตอรล์ าดบัที ่7,8 และ 10 มคี่า
MAPE ทีค่่อนขา้งสงู ส่วนมอเตอรท์ีเ่หลอือกี 6 ตวั มคี่า MAPE อยู่ระหว่าง 
90.36% ถงึ 129.13% อย่างไรกด็ ีในงานวจิยัครัง้ต่อไปควรน าเทคนิค 
พยากรณ์ทางสถติวิธิกิารอืน่มาท าการพยากรณ์เปรยีบเทยีบหาค่า MAPE 
ทีต่ ่าทีสุ่ด เพือ่หารปูแบบและวธิกีารพยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ บรษิัท ยูไนเต็ด เทคโนโลย ีดเีวลลอปเมน้ จ ากดั ผู้ผลิต
เครื่องปรบัอากาศทุกชนิด ที่อนุเคราะขอ้มูลเพื่อใช้เป็นกรณีศกึษาในการ
วจิยัครัง้นี้ 
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บทคัดย่อ — ทุกโครงการเร่ิมต้นด้วยขัน้ตอนการวางแผนซ่ึงมี
ส่วนประกอบของการบริหารจดัการเวลาและทรพัยากร การเร่งโครงการ
เป็นส่ิงส าคญัในกรณีท่ีระยะเวลาการปฏิบติังานตามปกติมากกว่าระยะท่ี
ผู้ใช้บริการต้องการ อย่างไรก็ตามการเร่งโครงการมีค่าใช้จ่าย ดงันัน้การ
เลือกกิจกรรมเพ่ือลดระยะเวลาท างานรวมถึงการลดค่าเร่งเวลาให้น้อย
ท่ีสุดจึงเป็นส่ิงส าคญั ในปัจจบุนัขัน้ตอนวิธีละโมบท่ีพิจารณาค่าเร่งโครงการ
ต่อวันถูกใช้เพ่ือเรียงล าดับการเร่งกิจกรรม อย่างไรก็ตามขัน้ตอนวิธี
ดงักล่าวไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าการเร่งโครงการจะมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 
บทความน้ีจึงน าเสนอการใช้ขัน้ตอนวิธีการเลือกส่ิงของใส่กระเป๋าเป้เพ่ือ
เลือกกิจกรรมท่ีต้องเร่ง ผลการทดสอบเชิงตวัเลขแสดงให้เหน็ว่าขัน้ตอน
วิธีท่ีน าเสนอสามารถระบุกิจกรรมท่ีต้องเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้
ค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมท่ีถกูเลือกยงัน้อยกว่าผลของการใช้ขัน้ตอนวิธี
ละโมบอีกด้วย 
 

ค ำส ำคญั — กำรเร่งโครงกำร, กำรแก้ปัญหำกำรใส่สิง่ของในกระเป๋ำเป้ 
 

ABSTRACT —  Every project starts with planning phase including 
time and resource management.  Project crashing is necessary in the 
case that normal working time is more than the user need. However, the 
crashing is not free. Consequently, it is important for choosing activities 
to reduce working time and minimize the crashing cost.  By using 
crashing cost per day, a greedy algorithm is presently used for adjusting 
the sequence of crashing activities. Nevertheless, the algorithm cannot 
guarantee that the total cost of project crashing is minimized. Therefore, 
this paper presents using Knapsack problem algorithm to choose 
crashing activities.  The numerical results show that the proposed 
algorithm can efficiently indicate crashing activities.   Additionally, the 

crashing cost of the indicated activities is less than the results of the 
greedy algorithm.   
 

Keywords — Project crashing, Knapsack problem algorithm 
 

I. บทน า 
 เมือ่มขีอ้มลูว่าโครงการอาจจะไมส่ามารถปิดไดต้ามเวลาทีก่ าหนด การ
เลอืกกจิกรรมเพือ่เร่งโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ทนัเวลารวมถงึตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย
ในการเร่งโครงการใหน้้อยทีสุ่ดจงึเป็นสิง่จ าเป็น [1] ข ัน้ตอนวธิใีนการเลอืก
กจิกรรมเพื่อเร่งโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ทนัเวลาถูกน าเสนอในหลายงานวจิยั 
ไดแ้ก่ linear programming [2], convex geometric programming [3] และ
Genetic algorithm [4] อย่างไรก็ตามขัน้ตอนวธิเีหล่านี้มคีวามซบัซ้อนสูง 
อกีทัง้ผูใ้ชง้านตอ้งมคีวามเชีย่วชาญอกีดว้ย เพือ่ใหข้ ัน้ตอนวธิใีชง้านงา่ยขึน้
บางงานวจิยัจงึน าเสนอขัน้ตอนวธิใีนการเลอืกกจิกรรมเพือ่เร่งโครงการโดย
ตัง้สมมุตฐิานใหร้ะยะเวลาในการเร่งกจิกรรมเป็นฟงัก์ชนัของค่าใช้จ่ายใน
การเร่งโครงการ [5, 6] อย่างไรกต็ามฟงักช์นัดงักล่าวยงัไมไ่ดร้บัการพสิูจน์
ว่าสอดคล้องกบัสถานการณ์จริง ด้วยเหตุที่แต่ละกจิกรรมมลีกัษณะงาน  
จ านวนทรพัยากรและบุคลากรทีต่้องใชแ้ตกต่างกนั ท าให้ไม่สามารถสรุป
ความเกีย่วพนัระหว่างจ านวนวนัทีส่ามารถเร่งโครงการกบัค่าใชจ้่ายในการ 
เร่งโครงการได้ นอกจากนัน้ยังมีแนวคิดให้เลือกกิจกรรมตามล าดบัที่
ก าหนด [7] เช่น การเลอืกกจิกรรมอย่างสุ่ม การเลอืกกจิกรรมทีล่ดจ านวน
วนัได้มากก่อน การเลอืกกจิกรรมที่เสยีค่าใช้จ่ายน้อยก่อน และการเลอืก
กจิกรรมที่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายต่อวนัน้อยที่สุดก่อน (หรอืเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า
ข ัน้ตอนวธิลีะโมบ โดยจะกล่าวถงึรายละเอยีดในส่วนที ่II) อย่างไรกต็าม 
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ตารางที ่I.  ขอ้มลูระยะเวลาและค่าใชจ้่ายในการเร่งกจิกรรม 
กิจกรรม กิจกรรมท่ีต้อง

เสรจ็ก่อน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเร่ง

กิจกรรม 1 วนั (พนับาท) ปกติ เร่ง 
A - 3 1 150 
B A 4 3 75 
C A 6 2 100 
D B 7 6 25 
E B 5 3 115 
F C,D 6 5 180 
G C,D 10 7 200 
H E,F 1 1 - 
I G,H 4 1 125 

 
การเลือกกิจกรรมโดยใช้กฎเกณฑ์เหล่านัน้ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า
ค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการโดยรวมจะน้อยทีสุ่ด ประสทิธภิาพของขัน้ตอน
วธิกีารเลอืกกจิกรรมเพือ่เร่งโครงการถูกน าเสนอในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัใน
แต่ละงานวจิยั ซึง่การใชค้วามน่าจะเป็นทีโ่ครงการจะแลว้เสรจ็ทนัเวลาเป็น
ตวัชี้วดัที่นิยมที่สุดในปจัจุบนั [6, 8, 9] แต่ในสถานการณ์จรงิจะใช้ความ
น่าจะเป็นในการชีว้ดัความสามารถของขัน้ตอนวธิกีารเลอืกกจิกรรมเพื่อเร่ง
โครงการไมไ่ด ้เพราะโครงการตอ้งปิดใหท้นัเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ กล่าวคอื 
ความน่าจะเป็นทีโ่ครงการจะเสรจ็ทนัเวลาตอ้งมคี่าเป็น 1 เสมอ 
 บทความนี้ จึงน าเสนอขัน้ตอนวิธีการเลือกสิ่งของใส่กระเป๋าเป้ 
(Knapsack Problem Algorithm) ซึ่งเดิมใช้ส าหรับการเลือกสิ่งของใส่
กระเป๋าเป้ที่มคีวามจุจ ากดัให้มมีูลค่าสิง่ของที่เลอืกรวมสูงสุด ข ัน้ตอนวธิี
ดงักล่าวสามารถประยุกต์ใชก้บัการเลอืกกจิกรรมเพื่อเร่งโครงการได้ โดย
ขัน้ตอนวิธีที่น าเสนอจะพิจารณาสายงานวิกฤตครัง้ละสายงาน และท า
ข ัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอซ ้ากบัสายงานวกิฤตทีอ่าจเกดิขึน้มาใหม่จนกระทัง่ไม่
เหลือสายงานใดที่ใช้ระยะเวลาเกินก าหนดอีกแล้ว  ทัง้นี้ ข ัน้ตอนวิธีที่
น าเสนอมคีวามซบัซ้อนอยู่ในระดบั 𝑂(𝑛𝑘) เท่านัน้เมื่อก าหนดให้ 𝑛 คอื 
จ านวนกจิกรรมทัง้หมดในสายงานวกิฤตและ 𝑘 คอื ผลต่างของระยะเวลา
รวมของทุกกจิกรรมที่ท างานตามปกติกบัระยะเวลารวมของทุกกจิกรรม
เมื่อเร่งเวลาแลว้ นอกจากนัน้ค่าใชจ้่ายในการเร่งกจิกรรมกบัจ านวนวนัที่
เร่งกจิกรรมยงัเป็นอสิระต่อกนัอกีดว้ย ท าใหส้ามารถปรบัใชไ้ดใ้นทุกกรณี
ของค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการและมัน่ใจได้ว่ าข ัน้ตอนวิธีที่น าเสนอ
เหมาะสมและสามารถประยุกต์ใชไ้ดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ
 บทความนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนตามล าดบัการน าเสนอดงัต่อไปนี้ 
ส่วนที ่II การเร่งโครงการ กล่าวถงึความรูพ้ ื้นฐานและรายละเอยีดเบือ้งตน้
เกีย่วกบัการเร่งโครงการ ส่วนที ่III ขัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้ 
กล่าวถงึวธิกีารในการเลอืกสิง่ของใหม้มีลูค่ารวมมากทีสุ่ดเท่าทีก่ระเป๋าเป้
จะสามารถจุได ้ส่วนที ่IV ขัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอ กล่าวถงึวธิกีารประยุกต์ใช้
ข ัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้ใหส้ามารถเลอืกกจิกรรมส าหรบัเร่ง
โครงการใหท้นัก าหนดและเสียค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการน้อยทีสุ่ด ส่วน
ที่ V ผลการทดสอบเชิงตัวเลข เป็นส่วนน าเสนอผลการทดสอบรวมถึง
แสดงความสามารถของขัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอ 
 

II. การเร่งโครงการ 
 การวางแผนการเร่งโครงการคอืการเลอืกกจิกรรมเพื่อเร่งโครงการให้
ทนัก าหนดส่งมอบงานโดยเสยีค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ 

ตารางที ่II.  กจิกรรมในสายงานวกิฤต 
กิจกรรม ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรม  

1 วนั (พนับาท) ปกติ เร่ง 
A 3 1 150 
B 4 3 75 
D 7 6 25 
G 10 7 200 
I 4 1 125 

 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกบัการเร่งโครงการจงึ
ได้แก่ กิจกรรมในแต่ละขัน้ตอน ระยะเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมทัง้
ตามปกติและระยะเวลาที่เร่งกิจกรรมแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเร่ง
กจิกรรม ทัง้นี้กจิกรรมทีถู่กเลอืกเพื่อเร่งโครงการจะต้องถูกเร่งเต็มจ านวน
วนัตามทีถู่กก าหนด เพือ่ใหเ้ขา้ใจกระบวนการเร่งโครงการมากยิง่ขึน้ จงึขอ
ยกเป็นตวัอย่างที ่1 ดงัต่อไปนี้ 
 ตวัอย่างท่ี 1: ในการท าโครงการครัง้หนึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 9 
กิจกรรม โดยมีข้อมูลดังตารางที่ I ถ้าก าหนดให้โครงการต้องแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 25 วนั กลุ่มของกจิกรรมใดทีต่้องเร่งเพื่อใหโ้ครงการแล้ว
เสรจ็ทนัเวลาและเสยีค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการน้อยทีสุ่ด 
 จากการวิเคราะห์สายงานวิกฤตพบว่าสายงานวิกฤตประกอบด้วย
กจิกรรม A, B, D, G, I ดงันัน้จงึสามารถสรา้งตารางทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรม
ในสายงานวกิฤตไดด้งัตารางที ่ II ซึ่งใชเ้วลาปกตริวม 3+4+7+10+4 = 28 
วนั จึงต้องเร่งเวลาอย่างน้อย 3 วนัจึงจะทนัก าหนด โดยปกติการเลอืก
กจิกรรมเพื่อเร่งโครงการจะเลอืกตามล าดบัค่าใชจ้่ายในการเร่งกจิกรรม 1 
วัน ซึ่งเป็นที่รู้จ ักในชื่อของขัน้ตอนวิธีละโมบ (greedy algorithm) จาก
ตวัอย่างนี้ กจิกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายต่อวนัเรยีงจากน้อยไปมากไดแ้ก่ กจิกรรม 
D, B, I, A, G ตามล าดบั เริม่จากกจิกรรม D เร่งเวลาได ้1 วนั (จาก 7 วนั
เหลอื 6 วนั) ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย 1(25,000) = 25,000 บาท ซึง่ยงัไมเ่พยีงพอ
ต่อความตอ้งการ จงึเร่งกจิกรรม B เร่งเวลาไดอ้กี 1 วนั (จาก 4 วนัเหลอื 3 
วัน) ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1(75,000) = 75,000 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ จงึเร่งกจิกรรม I เร่งเวลาไดอ้กี 3 วนั (จาก 4 วนัเหลอื 1 วนั) 
ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3(125,000) = 375,000 บาท ซึ่งเพียงพอต่อการเร่ง
โครงการ (ระยะเวลาท าโครงการรวมไม่เกนิ 25 วนั) เสยีค่าใชจ้่ายเพื่อเร่ง
โครงการทัง้สิน้ 25,000 + 75,000 + 375,000 = 475,000 บาท เป็นตน้  
 อย่างไรกต็ามวธิกีารเลอืกกจิกรรมเพื่อเร่งโครงการดงักล่าวไม่ได้เป็น
วธิกีารทีม่องภาพรวม ท าใหก้ลยุทธก์ารเลอืกกจิกรรมเพือ่เร่งโครงการดว้ย
ขัน้ตอนวธิลีะโมบไมส่ามารถรบัประกนัไดว้่าจะเป็นแผนการเลอืกกจิกรรมที่
เสยีค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการโดยรวมน้อยทีสุ่ด 
 

III. ข ัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้ 
 การแกป้ญัหาการใส่สิง่ของในกระเป๋าเป้เป็นการหาค่าทีด่ทีีสุ่ดเชงิการ
จดั (combinatorial optimization) เมื่อก าหนดให้มสีิง่ของหลายชิ้น แต่ละ
ชิ้นมนี ้าหนักและมลูค่าทีอ่าจไม่เท่ากนั จะต้องเลอืกสิง่ของชิน้ใดใหม้มีลูค่า
รวมสูงสุดเท่าที่กระเป๋าเป้จะรบัน ้าหนักได้ เพื่อให้เขา้ใจกระบวนการเร่ง
โครงการมากยิง่ขึน้ จงึขอยกเป็นตวัอย่างที ่2 ดงัต่อไปนี้ 
 ตวัอย่างท่ี 2: มสีิ่งของอยู่ 3 ชิ้น ได้แก่ ก ข ค โดยมนี ้าหนัก 5 4 7 
กโิลกรมั ตามล าดบั และมมีลูค่า 40 36 70 บาท ตามล าดบั ต้องการเลอืก

182



 

 

สิง่ของใส่กระเป๋าเป้ทีส่ามารถรบัน ้าหนกัได ้10 กโิลกรมั จะตอ้งเลอืกสิง่ของ
ชิ้นใด ใหม้มีลูค่ารวมสงูสุดเท่าทีก่ระเป๋าเป้จะรบัน ้าหนักได ้สงัเกตว่ามลูค่า
ต่อน ้าหนกัของ ก ข ค คอื 40/5 36/4 และ 70/7 ซึง่มคี่าเท่ากบั 8 9 10 บาท
ต่อกโิลกรมั ตามล าดบั ถ้าหากใชม้ลูค่าต่อน ้าหนกัเป็นตวัชีว้ดัตามขัน้ตอน
วิธีละโมบจะท าให้ต้องเลือก ค ก่อน เพราะมมีูลค่าต่อน ้าหนักมากที่สุด 
อย่างไรก็ตามหากเลอืก ค แล้วจะท าให้ไม่สามารถเลอืกสิง่ของอื่นได้อีก 
ดังนัน้มูลค่ารวมโดยใช้ข ัน้ตอนวิธีละโมบจะได้ 70 บาท จากตัวอย่าง
ดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ายังมีค าตอบอื่นที่ดีกว่าการใช้ข ัน้ตอนวิธีละโมบ 
กล่าวคอื หากเลอืก ก และ ข จะมนี ้าหนักรวมเป็น 5 + 4 = 9 กโิลกรมั ซึ่ง
กระเป๋าเป้สามารถรองรบัได ้อกีทัง้มลูค่ารวมเป็น 40 + 36 = 76 บาท ซึ่ง
มากกว่าผลลพัธจ์ากการใชข้ ัน้ตอนวธิลีะโมบ 
 กลยุทธข์องขัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้ คอื การเพิม่ขนาด
กระเป๋าเป้จาก 0 กโิลกรมัไปจนถงึน ้าหนักกระเป๋าเป้ทีต่อ้งการ เพื่อสงัเกต
การเปลี่ยนแปลงว่ากระเป๋าเป้ในแต่ละระดบัน ้าหนักสามารถบรรจุสิง่ของ
ชิ้นใดไดบ้า้ง จากนัน้จะทดลองเลอืกสิง่ของทีม่นี ้าหนักเบาใส่ลงในกระเป๋า
เป้ก่อนแลว้จงึเพิม่สิง่ของทีห่นักมากขึน้ลงในกระเป๋าเป้ตามล าดบั ถ้าการ
เพิม่สิง่ของชิน้ใหมไ่มท่ าใหม้ลูค่าของสิง่ของทีบ่รรจุมากขึน้กว่าเดมิถอืว่าไม่
ควรเลอืกสิง่ของนัน้ใส่ลงในกระเป๋าเป้ กลยุทธด์งักล่าวสามารถพรรณาเป็น
แบบจ าลองทางคณติศาสตรต์ามขัน้ตอนดงันี้ 
 
ค าอธิบายตวัแปรและสญัลกัษณ์ย่อ 
𝑛  จ านวนสิง่ของทีพ่จิารณาทัง้หมด 
𝑖  ล าดบัในการพจิารณา (𝑖 น้อยกว่าเมือ่สิง่ของมนี ้าหนกัเบากว่า

และ 𝑖 ≤ 𝑛) 
𝑎(𝑖)  สิง่ของชิน้ที ่𝑖 ทีเ่รยีงล าดบัตามน ้าหนกัและมลูค่าแลว้โดย 𝑎(1)  

คอืสิง่ของทีเ่บาทีสุ่ด และ 𝑎(𝑛) คอืสิง่ของทีห่นกัทีสุ่ด 
𝑤𝑖   น ้าหนกัของ 𝑎(𝑖) 
𝑣𝑖    มลูค่าของ 𝑎(𝑖) 
𝐶   ความจุของกระเป๋าเป้ 
𝑀  เมตรกิซ์มลูค่า 
𝑦  น ้าหนกัของกระเป๋าเป้ทีก่ าลงัพจิารณา 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 (ขัน้ตอนการเรียงล าดบัส่ิงของ) 
 เรยีงล าดบัสิง่ของทีพ่จิารณา โดยก าหนดใหส้ิง่ของทีม่นี ้าหนักเบาทีสุ่ด
ไดร้บัการพจิารณาก่อน ถา้สิง่ของมนี ้าหนกัเท่ากนัจะเรยีงสิง่ของตามมลูค่า
จากน้อยไปมาก ดงัตวัอย่างที ่2 พบว่า ก ข ค มนี ้าหนกัเป็น 5 4 7 กโิลกรมั
ตามล าดบั เมือ่เรยีงล าดบัใหม่ตามน ้าหนักแลว้พบว่า ข มนี ้าหนักเบาทีสุ่ด 
รองลงมาคือ ก และ ค ตามล าดับ ดังนัน้ 𝑎(1) คือ ข โดย 𝑤1 = 4,  
𝑣1 = 36 และ 𝑎(2) คือ ก โดย 𝑤2 = 5, 𝑣2 = 40 และ 𝑎(3) คือ ค โดย  
𝑤3 = 7, 𝑣3 = 70 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 (ขัน้ตอนการสร้างเมตริกซ์มลูค่า) 
 สรา้งเมตรกิซ์ 𝑀𝑛×𝐶(𝑖, 𝑦) เพื่อเป็นเมตรกิซ์มลูค่าสูงสุดของการบรรจุ
สิง่ของในล าดบัที ่1 ถงึ 𝑖 ลงในกระเป๋าเป้ทีม่คีวามจุที่ก าลงัพจิารณาอยู่ 𝑦 
(0 ≤ 𝑦 ≤ 𝐶) ทัง้นี้จากนี้ไปจะขอเรยีกเมตรกิซ์ 𝑀 อย่างสัน้ว่า “เมตรกิซ์
มลูค่า” เพือ่ความสะดวก  

 การแทนค่าสมาชกิของเมตรกิซ์มูลค่า ท าได้โดยการพจิารณาการใส่ 
𝑎(𝑖) ลงในกระเป๋าเป้ ถ้าใส่ 𝑎(𝑖) ลงในกระเป๋าเป้แล้วสิง่ของมมีูลค่ารวม
มากขึน้ จะไดว้่ามลูค่าสิง่ของรวมในกระเป๋าเป้หลงัจากใส่สิง่ของใหมล่งไปมี
ค่าเท่ากบัมูลค่าสิง่ของรวมในกระเป๋าเป้ก่อนใส่สิ่งของใหม่ลงไปรวมกบั
มูลค่าสิง่ของใหม่ กล่าวคอื 𝑀(𝑖, 𝑦) = 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦 − 𝑤𝑖) + 𝑣𝑖  แต่ถ้าใส่ 
𝑎(𝑖) ลงในกระเป๋าเป้แล้วสิ่งของมมีูลค่ารวมไม่มากขึ้น ท าให้มูลค่ารวม
สงูสุดมคี่าเท่าเดมิ กล่าวคอื 𝑀(𝑖, 𝑦) = 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) แต่โดยนิยามของ 𝑀 
คือการเก็บมูลค่าสูงสุดของสิ่งของที่บรรจุในกระเป๋าเป้ ดังนัน้จึงหาค่า 
𝑀(𝑖, 𝑦) ไดด้งัสมการที ่(1) 
 

𝑀(𝑖, 𝑦) = max(𝑀(𝑖 − 1, 𝑦 − 𝑤𝑖) + 𝑣𝑖 , 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦)) 
 
ทัง้นี้เมื่อ 𝑖 ≤ 0 หมายถึง ไม่มสีิง่ในกระเป๋าเป้ ดงันัน้ 𝑀(𝑖 ≤ 0, 𝑦) มคี่า
เป็น 0 เสมอ ในขณะที ่𝑀(𝑖, 0) มคี่าเป็น 0 เสมอเพราะหมายถงึกระเป๋าเป้
ไม่สามารถใส่สิ่งของได้ (ความจุเป็น 0) ถึงแม้ว่า 𝑀(𝑖 ≤ 0, 𝑦) และ 
𝑀(𝑖, 0) จะไม่อยู่ในเมตริกซ์ก็ตาม แต่ประกาศไว้เพื่อให้สะดวกต่อการ
ค านวณเท่านัน้ จากตวัอย่างที ่2 สามารถสรา้งเมตรกิซ์มลูค่าดงัตารางที ่III 
 

ตารางที ่III.  เมตรกิซ์มลูค่าของตวัอยา่งที ่2  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข, 𝑤1 = 4 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 
ก, 𝑤2 = 5 0 0 0 36 40 40 40 40 76 76 
ค, 𝑤3 = 7 0 0 0 36 40 40 70 70 76 76 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 (ขัน้ตอนการเลือกส่ิงของใส่กระเป๋าเป้) 
 เริม่พจิารณาจากกรณีที่กระเป๋าเป้เต็มไปด้วยสิง่ของและพจิารณาไล่
จากสิ่งของที่มนี ้าหนักมากที่สุด 𝑀(𝑛, 𝐶) ถ้า 𝑀(𝑖, 𝑦)  =  𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) 

แสดงว่าสิง่ของ 𝑖 ไม่ควรใส่ลงในกระเป๋าเป้เพราะไม่ท าให้มูลค่าเพิม่ ให้
พจิารณา 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) ต่อไปแต่ถา้ 𝑀(𝑖, 𝑦) มากกว่า 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦) แสดง
ว่าการใส่สิง่ของ 𝑖 ลงในกระเป๋าเป้ท าใหม้ลูค่าสิง่ของรวมเพิม่ขึน้ ดงันัน้ให้
ทดไว้ว่าเลือกสิ่งของ 𝑖 ใส่กระเป๋าเป้ และพิจารณา 𝑀(𝑖 − 1, 𝑦 − 𝑤𝑖) 
ต่อไป  
 จากตารางที่ III เริม่จาก 𝑀(3,10) มคี่าเป็น 76 ซึ่งเท่ากบั 𝑀(2,10) 
แสดงว่าการใส่สิง่ของ ค ลงในกระเป๋าเป้ไม่ไดเ้พิม่มลูค่าสิง่ของในกระเป๋า
เป้ ดงันัน้สิ่งของ ค จึงไม่ถูกเลือก พิจารณา 𝑀(2,10) ซึ่งมคี่ามากกว่า 
𝑀(1,10) แสดงว่าสิง่ของ ก เพิม่มูลค่ารวมใหก้บัสิง่ของในกระเป๋าเป้ ให้
ทดไวว้่าเลอืกสิง่ของ ก ทัง้นี้หากใส่สิง่ของ ก ทีม่นี ้าหนัก 5 กโิลกรมั ลงใน
กระเป๋าเป้ทีม่คีวามจุเป็น 10 กโิลกรมั ดงันัน้ก่อนใส่สิง่ของ ก กระเป๋าเป้นัน้
ต้องมีความจุ 10-5 = 5 กิโลกรัม ดังนั ้นจึงพิจารณา 𝑀(1,5) ต่อไป 
เนื่องจาก 𝑀(1,5) มคี่ามากกว่า 𝑀(0,5) (ก าหนดให ้𝑀(0,5) มคี่าเป็น 0 
เพราะถือว่าไม่ได้ใส่อะไรลงไปในกระเป๋าเป้เลย) แสดงว่าสิง่ของ ข เพิม่
มูลค่ารวมให้กับสิ่งของในกระเป๋าเป้ ให้ทดไว้ว่าน าสิ่งของ ข ใส่ลงใน
กระเป๋าเป้ดว้ย ดงันัน้สรุปว่าควรเลอืกสิง่ของ ก และ ข ใส่ในกระเป๋าเป้ มี
มูลค่ารวม 𝑣1  +  𝑣2  =  36 +  40 =  76 บาท ซึ่งให้ผลลพัธ์ดีกว่าใช้
ข ัน้ตอนวธิลีะโมบ  
  

 

(1) 

𝒚 𝒂 
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ตารางที ่IV. กจิกรรมบนสายงานวกิฤตของตวัอย่างที ่1 
กิจกรรม ระยะเวลาเร่ง (วนั) ค่าใช้จ่ายในการเร่งเวลา  

(พนับาท) 
A 2 (จาก 3 วนัเหลอื 1 วนั) 2(150) = 300 
B 1 (จาก 4 วนัเหลอื 3 วนั) 1(75) = 75 
D 1 (จาก 7 วนัเหลอื 6 วนั) 1(25) = 25 
G 3 (จาก 10 วนัเหลอื 7 วนั) 3(200) = 600 
I 3 (จาก 4 วนัเหลอื 1 วนั) 3(125) = 375 

 
ตารางที ่V.  เมตรกิซ์มลูค่าของตวัอยา่งที ่1 

 1 2 3 4 5 6 7 
𝒂(𝟏) = 𝑫, 𝒘𝟏 = 𝟏 25 25 25 25 25 25 25 
𝒂(𝟐) = 𝑩, 𝒘𝟐 = 𝟏 75 100 100 100 100 100 100 
𝒂(𝟑) = 𝑨, 𝒘𝟑 = 𝟐 75 300 375 400 400 400 400 
𝒂(𝟒) = 𝑰, 𝒘𝟒 = 𝟑 75 300 375 450 675 750 775 
𝒂(𝟓) = 𝑮, 𝒘𝟓 = 𝟑 75 300 600 675 900 975 1050 

 
IV. ข ัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอ 

 ขัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้สามารถประยุกต์ใชไ้ดก้บัการ
เลอืกกจิกรรมในสายงานวกิฤตเพือ่เร่งโครงการ แต่ต้องเปลีย่นมุมมองของ
ปญัหาใหเ้หมาะสม จากการเลอืกกจิกรรมทีต่้องเร่งเพื่อใหท้นัเวลาทีลู่กคา้
ต้องการโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมน้อยที่สุด กลายเป็น ถ้า
กจิกรรมทุกกจิกรรมถูกเร่งทัง้หมด ต้องเลอืกกจิกรรมใดใหก้ลบัมาใชเ้วลา
ท างานตามปกตโิดยไม่เกนิเวลาที่ก าหนดและประหยดัค่าเร่งเวลาใหม้าก
ทีสุ่ด เพื่อใหเ้ขา้ใจวธิกีารมากยิง่ขึน้ สมมุตวิ่าทุกกจิกรรมในสายงานวกิฤต  
ของตวัอย่างที ่1 ถูกเร่งทัง้หมดดงัตารางที ่ IV จะไดว้่าต้องใชเ้วลาท างาน 
1+3+6+7+1 = 18 วนั แต่ลกูคา้ตอ้งการใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ภายใน 25 วนั 
ดงันัน้จงึมเีวลา 25-18 = 7 วนัส าหรบัการเลอืกกจิกรรมทีไ่มต่อ้งเร่งเวลา  
 ระยะเวลาเร่งกจิกรรมและค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จในการเร่งกจิกรรมแต่ละ
กจิกรรมแสดงในตารางที ่IV ซึ่งสามารถสรา้งเมตรกิซ์มลูค่าไดด้งัตารางที่ 
V จากการเลือกกิจกรรมที่ไม่ต้องเร่งโครงการด้วยขัน้ตอนวิธีการเลือก
สิง่ของใส่กระเป๋าเป้ พบว่าการเลอืกกจิกรรม B, I, G ใหไ้มต่อ้งเร่งกจิกรรม
ท าใหป้ระหยดัค่าเร่งกจิกรรมมากทีสุ่ด นอกจากนัน้ยงัใชเ้วลาเพิม่ขึ้นจาก
การเร่งกจิกรรมรวม 7 วนัพอด ีดงันัน้กจิกรรมที่เหลอืจงึถูกเลอืกให้เป็น
กิจกรรมที่ต้องเร่ง ได้แก่ กิจกรรม A และ D โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายรวม 
300,000+25,000 = 325,000 บาท ซึง่เสยีค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการน้อย
กว่าการเลอืกกจิกรรมโดยใชข้ ัน้ตอนวธิลีะโมบ (475,000 บาท) 
 

V. ผลการทดสอบเชงิตวัเลข 
 สายงานวิกฤตจ านวนมากถูกสร้างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
ขัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้และขัน้ตอนวธิลีะโมบ แต่ละสาย
งานวกิฤตจะก าหนดจ านวนกจิกรรม ระยะเวลาในการท ากจิกรรมตามปกติ
และระยะเวลาทีใ่ชเ้ร่งกจิกรรม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการเร่งกจิกรรมต่อ 1 วนั
อย่างสุ่ม โดยก าหนดใหร้ะยะเวลาหลงัเร่งโครงการของแต่ละกจิกรรมมคี่า
ไมเ่กนิ 10 วนั ระยะเวลาตามปกตขิองแต่ละกจิกรรมมคี่าไม่เกนิ 3 เท่าของ
ระยะเวลาหลงัเร่งกจิกรรมแลว้ ค่าใชจ้่ายในการเร่งกจิกรรมต่อ 1 วนัมคี่า
อย่างสุ่มอยู่ระหว่าง 1,000 ถงึ 20,000 บาท ก าหนดใหร้ะยะเวลาเป้าหมาย
มคี่าอยู่ระหว่างจ านวนวนัรวมทีเ่ร่งกจิกรรมทัง้หมดกบัจ านวนวนัรวมเมือ่ยงั 

 

 
รปูที ่I. ตวัอย่างการจ าลองสายงานวกิฤตแบบ monte carlo เพือ่หาจ านวน
ครัง้ทีเ่พยีงพอส าหรบัการหาค่าประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธ ์กรณ ี𝑛 = 5 

 
ไม่ไดเ้ร่งกจิกรรมใดเลย เพราะไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเร่งโครงการที่ท า
ทุกกจิกรรมทนัก าหนดอยู่แลว้หรอืโครงการทีถ่งึแมจ้ะเร่งทุกกจิกรรมแลว้ก็
ไมส่ามารถท ากจิกรรมใหท้นัตามก าหนดเป้าหมายอยู่ด ี
 ส าหรบัสายงานวกิฤตใด ๆ จะใช้ทัง้วธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้
และขัน้ตอนวธิลีะโมบ จากนัน้จงึเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายส าหรบัเร่งโครงการ
ทัง้หมด ก าหนดให้ค่าประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธ์ (Relative Efficiency) คอื 
ค่าเฉลีย่ของรอ้ยละของค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการไดห้ากเปลีย่นจากการ
ใช้ข ัน้ตอนวธิลีะโมบมาเป็นขัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้ ด้วย
การทดสอบสายงานวิกฤตเป็นจ านวนครัง้ที่มากเพียงพอ พบว่าค่า
ประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธม์คี่าไมน้่อยกว่า 0 ในทุกกรณแีละส่วนใหญ่จะมคี่า
มากกว่า 0 ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่าข ัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้
มปีระสทิธภิาพดกีว่าข ัน้ตอนวธิลีะโมบ 
 จ านวนสายงานวกิฤตทีม่ากเพยีงพอส าหรบัการทดสอบหาไดจ้ากการ
ท า monte carlo simulation ซึ่งเป็นการจ าลองเหตุการณ์เป็นจ านวนมาก
และหาค่าเฉลีย่ หากค่าเฉลีย่มคีวามคลาดเคลือ่นในระดบัทีย่อมรบัไดจ้ะถอื
ว่าจ านวนเหตุการณ์ที่ใช้ในการจ าลองมีจ านวนมากเพียงพอแล้ว จาก
ตวัอย่างดงัรปูที ่I แกนนอนคอืจ านวนครัง้ในการหาค่าเฉลีย่ และแกนตัง้คอื
ค่าประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธ์ ในกรณีที่สายงานวกิฤตม ี5 กจิกรรม พบว่า
เมื่อก าหนดให้ค่าประสิทธิภาพเชิงสมัพทัธ์มคีวามคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
รอ้ยละ 1 ค านวณจากค่าเฉลีย่ล่าสุด 1,000 สายงานตอ้งใชจ้ านวนตวัอย่าง
สายงานวกิฤตไมน้่อยกว่า 8,599 สายงาน และเพือ่ใหม้ ัน่ใจมากขึน้ว่าจะได้
ผลลพัธ์ทีม่คีวามคลาดเคลื่อนน้อยลงกว่านี้ จงึทดสอบดว้ยจ านวนสายงาน
วกิฤตอย่างน้อย 10,000 สายงานในทุกการทดสอบ 
 ขัน้ตอนวิธีที่น าเสนอถูกเปรียบเทียบกับขัน้ตอนวิธีเอาแต่แรง  
(Brute force algorithm) ซึง่เป็นขัน้ตอนวธิทีีค่น้หาทุกรปูแบบของการเลอืก
กิจกรรมเพื่อเร่งโครงการที่เป็นไปได้ และคืนค่าเป็นรูปแบบการเลือก
กจิกรรมทีต่อ้งเสยีค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด พบว่าข ัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอไดผ้ลลพัธ์
เหมือนกับขัน้ตอนวิธีเอาแต่แรงทุกประการจึงสรุปได้ว่าข ัน้ตอนวิธีที่
น าเสนอเป็นขัน้ตอนวธิทีีด่ทีีสุ่ดและไม่มขี ัน้ตอนวธิใีดสรา้งผลลพัธ์ไดด้กีว่า
นี้อกีแลว้ ทัง้นี้ข ัน้ตอนวธิเีอาแต่แรงมขีอ้ดคีอืค าตอบเป็นค าตอบแมน่ตรงที่
สามารถใชอ้้างองิประสทิธภิาพของขัน้ตอนวธิทีีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้แต่มี
ขอ้เสยีคอืใชร้ะยะเวลาในการประมวลผลนานเนื่องจากเป็นการทดลองทุก 
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ตารางที ่VI.  ค่าประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธ์ 
ในแต่ละจ านวนของกจิกรรมในสายงานวกิฤต 
จ านวนกิจกรรม 
ในสายงานวิกฤต 

ค่าประสิทธิภาพเชิงสมัพทัธ ์

2 5.47 % 
3 8.71 % 
4 10.22 % 
5 11.46 % 
6 12.05 % 
7 12.36 % 
8 12.43 % 
9 12.47 % 
10 12.51 % 

 
กรณี ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงสมัพทัธ์เมื่อเปลี่ยนจ านวน
กจิกรรมในสายงานวกิฤต น าเสนอในตารางที ่VI 
 จากผลการทดสอบในตารางที่ VI พบว่าค่าประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธ์
แปรผนัตามจ านวนสายงาน เนื่องจากการเพิม่กจิกรรมในสายงานวกิฤตจะ
เป็นการเพิม่ตวัเลอืกของขัน้ตอนวธิลีะโมบ เป็นผลให้มโีอกาสที่จะเลือก
กจิกรรมที่ต้องลดเวลาเกนิความจ าเป็นเพิม่ขึ้นด้วย ท าให้ต้องเสยีค่าเร่ง
โครงการมากเกินความจ าเป็น ทัง้นี้สงัเกตว่าสายงานวิกฤตที่มจี านวน
กจิกรรมไม่น้อยกว่า 4 กจิกรรมมคี่าประสทิธภิาพเชงิสมัพทัธ์มากกว่ารอ้ย
ละ 10 จึงสรุปได้ว่าข ัน้ตอนวิธีที่น าเสนอสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเร่ง
โครงการจากขัน้ตอนวธิลีะโมบที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัได้เป็นอย่างมากในทาง
ปฏบิตั ิ
 

VI. สรุปและอภปิรายผล 
 บทความนี้น าเสนอการเลอืกกจิกรรมในสายงานวกิฤตเพือ่เร่งโครงการ 
ดว้ยขัน้ตอนวธิกีารเลอืกสิง่ของใส่กระเป๋าเป้เพือ่ใหโ้ครงการสามารถท างาน
ไดเ้สรจ็ตามก าหนด อกีทัง้ยงัเสยีค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการน้อยทีสุ่ดอกี
ด้วย จากผลการทดสอบความสามารถของขัน้ตอนวธิีที่น าเสนอ พบว่า
ข ัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอใหผ้ลการทดสอบทีเ่หมอืนกบัขัน้ตอนวธิเีอาแต่แรงทุก
ประการอกีทัง้ยงัเสยีค่าใชจ้่ายในการเร่งโครงการน้อยกว่าการใชข้ ัน้ตอนวธิี
ละโมบทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนัไดม้ากกว่ารอ้ยละ 10 ในกรณีทีม่กีจิกรรมในสาย
งานวกิฤตอย่างน้อย 4 กจิกรรมไดอ้กีดว้ย 
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บทคดัย่อ — งานวจิยันี้ท าการศกึษาระบบการด าเนินโครงการก่อสรา้ง
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หรือต่างประเภทกัน ปริมาณการใช้วสัดุคงคลังแต่ละประเภทในแต่ละ
กิจกรรมทราบค่าได้ชัดเจนและถูกค านวณไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม
ก าหนดการใชง้านสามารถถูกเปลีย่นแปลงไดต้ามแผนการด าเนินกจิกรรม 
วตัถุประสงค์ของงานวิจยัคือการก าหนดตารางด าเนินกิจกรรมในงาน
โครงการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมจากการบรหิารจดัการ
วสัดุคงคลงัซึง่ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายจากการสัง่ซื้อ และ ค่าใชจ้่ายจากการ
ถือครอง ตัวแบบการจดัตารางการด าเนินงานโดยหลกัการวเิคราะห์สาย
งานวกิฤตถิูกน ามาประยุกต์ใชร้่วมกบัหลกัการพลวตัของแวกเนอร์วทิทนิ 
เพื่อก าหนดตารางการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม จากผลการศึกษา
โครงการก่อสร้างรีสอร์ทพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายดัง้เดิมซึ่ง
ด าเนินทุกกจิกรรมเรว็ทีสุ่ดโดยต่างกจิกรรมมกีารเติมเต็มวสัดุคงคลงัเป็น
อสิระต่อกนั นโยบายทีน่ าเสนอสามารถลดค่าใชจ้่ายต้นทุนแปรผนัรวมของ
ระบบลง 49.07 เปอรเ์ซน็ต์ โดยประมาณ  
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ABSTRACT — The research studies the construction project 

system composing of many activities. Each activity requires one or 
more of raw materials. Different activities may need the same or 
different raw materials. The demand of each raw material consumed in 
each activity is known in advance. Nonetheless, the required period 
may be changed according to the schedule of each activity. The 
objective of research is to determine proper activity schedule in such a 
way that the total system cost, composing of order and inventory 

holding costs, is minimized. The Techniques of Critical Path Analysis 
and Dynamic Programming proposed by Wagner-Whitin are integrated 
together in order to determine the solution. From the study result of a 
resort construction project, in comparison to the traditional policy of 
starting all jobs as soon as possible with independent inventory 
replenishment, the proposed policy yields lower total system variable 
cost by approximately 49.07 percent. 

Keywords —  Inventory, Replenishment Policy, Project 
Management, Construction Project 
 

I. บทน า 
ในสภาวะปัจจุบนัที่ธุรกิจก่อสร้างมกีารแข่งขนัสูง การลดต้นทุนการ

ด าเนินงานเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญั ซึ่งจะช่วยใหอ้งค์กรธุรกจิสามารถเพิม่
ศักยภาพในการแข่งข ัน  โดยทัว่ไปต้นทุนหลักของธุรกิจก่อสร้าง
ประกอบด้วยต้นทุนแรงงาน ต้นทุนเครื่องจักร และ ต้นทุนวัสดุ การ
วางแผนและควบคุมการด าเนินกจิกรรมอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกดิการรอ
คอยที่ไม่จ าเป็นและสามารถด าเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยใหเ้กดิการใช้ทรพัยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ น าไปสู่การลดต้นทุนแรงงานและต้นทุนเครื่องจกัร 
ส าหรบัธุรกจิก่อสรา้งที่เป็นงานโครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยกจิกรรม
ย่อยหลายกจิกรรม ระเบยีบสายงานวกิฤติ (Critical Path Method: CPM) 
ซึ่งถูกพฒันาช่วงปี คศ. 1950 [1] และ เทคนิคการประเมนิผลและทบทวน
โครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT) ซึ่งถูก
พฒันาโดยกองทพัเรอืสหรฐัในช่วงปี คศ. 1957 [2] ไดถู้กน ามาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ  เทคนิค CPM และ 
PERT ช่วยให้ผูว้างแผนสามารถทราบก าหนดการแล้วเสรจ็ทีส่ ัน้ที่สุดของ
โครงการ ระบุสายงานวกิฤติ ก าหนดระยะเวลาเริม่งานและสิ้นสุดงานของ
แต่ละกิจกรรม ทัง้กจิกรรมที่อยู่ในสายงานวกิฤตซึ่งมผีลต่อก าหนดแล้ว
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เสรจ็ของโครงการ ไม่สามารถล่าชา้ รวมถึงกจิกรรมอื่นทีไ่ม่อยู่ในสายงาน
วิกฤติซึ่งสามารถล่าช้าได้ [3] ทัง้นี้ ปัญหาการก าหนดตารางกิจกรรม
โครงการที่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร (Resource Constrained Project 
Scheduling Problems: RCPSP)  จัด เป็ น ปั ญ ห าช นิ ด  NP-hard [4 ] 
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัตารางการท างานที่เหมาะสมโดยพจิารณา
การเลื่อนงานที่ไม่อยู่ในสายงานวิกฤติ  เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความแตกต่างกันตามข้อจ ากดัของทรพัยากรและการ
แบ่งแยกกจิกรรม [5-8] ไดน้ าเสนอตวัแบบการแกปั้ญหาทีก่จิกรรมย่อยไม่
สามารถถูกแบ่งแยก ส าหรบัปัญหาทีก่จิกรรมย่อยสามารถแบ่งแยกได้ ถูก
ศกึษาโดย [9-10] ทัง้นี้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตารางการท างานของ
กจิกรรม โดยส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อให้เกดิการใช้ทรพัยากรคนและ
เครือ่งจกัรในการท างานโครงการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

นอกเหนือจากต้นทุนแรงงานและเครื่องจกัร ต้นทุนวสัดุคงคลงัจดัเป็น
ตน้ทุนทีส่ าคญัในธุรกจิก่อสรา้ง การใชง้านวสัดุคงคลงัแต่ละประเภทขึน้อยู่
ก ับกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยทัง้ชนิดและปริมาณของวัสดุคงคลงัที่ใช้
สามารถถูกตรวจสอบได้จากรายการบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ  (Bill of 
Quantities: BOQ) ซึง่มกีารค านวณไวล้่วงหน้าโดยผูอ้อกแบบก่อสรา้ง วสัดุ
คงคลงัประเภทเดยีวกนัอาจถูกใช้งานในต่างกจิกรรมกนัได้ เช่น ปูน หิน 
ทราย และเหล็ก เป็นวสัดุคงคลงัที่ใช้ในกจิกรรมท าฐานราก กจิกรรมท า
โครงสร้างเสา และ กจิกรรมท ารัว้ เป็นต้น โดยทัว่ไปต้นทุนวสัดุคงคลงั
ประกอบด้วยสองส่วน คอืต้นทุนคงที ่ซึ่งเกดิจากมลูค่าวสัดุคงคลงัทีถู่กใช้
งาน และ ต้นทุนแปรผนั ซึ่งเกิดจากต้นทุนการสัง่ซื้อและต้นทุนการถือ
ครองวสัดุคงคลงั การก าหนดช่วงเวลาและปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม
ของวสัดุคงคลงัมผีลโดยตรงต่อต้นทุนแปรผนั ทัง้นี้ลกัษณะอุปสงค์วสัดุคง
คลงัในธุรกจิก่อสรา้ง สามารถถูกพจิารณาไดว้่าเป็นรูปแบบอุปสงค์ทีท่ราบ
ค่าและไม่ต่อเนื่ อง (Known Discrete Demand) โดยอุปสงค์ ในแต่ละ
คาบเวลาแตกต่างกนั [11] ไดน้ าเสนอหลกัการโปรแกรมพลวตั (Dynamic 
Programming) ในการก าหนดคาบเวลาและปรมิาณการสัง่ซื้อที่เหมาะสม
ส าหรบัระบบทีม่สีนิคา้คงคลงัประเภทเดยีว มรีปูแบบอุปสงค์ดงักล่าวโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้่าใชจ้่ายรวมต ่าทีสุ่ด กระบวนการหาค าตอบทีแ่น่นอน 
(Exact Solution Procedures) ส าหรบัปัญหาดงักล่าวถูกน าเสนอโดย [12-
14] ทัง้นี้งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบอุปสงค์รูปแบบ Unknown Discrete 
Demand โดยส่วนใหญ่เป็นการก าหนดนโยบายการเตมิเตม็วสัดุคงคลงัทีม่ ี
การระบุคาบเวลาทีเ่กดิขึน้ของอุปสงคแ์ละปรมิาณอุปสงคใ์นแต่ละคาบเวลา
อย่างชดัเจน อย่างไรกต็ามหากพจิารณาลกัษณะอุปสงคว์สัดุคงคลงัทีถู่กใช้
ในแต่ละกิจกรรมของโครงการก่อสร้าง คาบเวลาที่อุปสงค์ว ัสดุคงคลัง
เกิดขึ้นจะแตกต่างกันส าหรบัตารางการด าเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เกดิการบรหิารจดัการที่เหมาะสมส าหรบัวสัดุคงคลงัซึ่งเป็นต้นทุน
หลกัประการหนึ่งของโครงการก่อสรา้ง การจดัตารางการด าเนินกจิกรรม
ส าหรบังานโครงการก่อสร้างจงึควรมกีารพจิารณาค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจาก
นโยบายการเตมิเตม็วสัดุคงคลงัเป็นองคป์ระกอบ 

งานวิจัยนี้ ท าการศึกษ าการด าเนิ น งาน โครงการก่ อสร้างซึ่ ง
ประกอบด้วยหลายกจิกรรม แต่ละกจิกรรมมกีารใช้งานวสัดุคงคลงัหลาย
ประเภท ต่างกจิกรรมสามารถมกีารใชท้ัง้วสัดุคงคลงัประเภทเดยีวกนัหรอื
ต่างประเภทกนั ปรมิาณการใช้วสัดุคงคลงัแต่ละประเภทในแต่ละกจิกรรม
ทราบค่ าได้ชัด เจน  อย่ างไรก็ตามก าหนดการใช้งานสามารถถูก

เปลีย่นแปลงไดต้ามแผนการด าเนินกจิกรรม วตัถุประสงค์ของงานวจิยัคอื
การก าหนดตารางด าเนินกจิกรรมในงานโครงการก่อสรา้งทีเ่หมาะสม เพื่อ
ลดค่าใชจ้่ายรวมในการบรหิารจดัการวสัดุคงคลงัซึ่งประกอบดว้ย ค่าใชจ้่าย
จากการสัง่ซื้อ และ ค่าใช้จ่ายจากการถือครอง ตวัแบบการจดัตารางการ
ด าเนินงานโดยหลกัการ CPM ถูกน ามาประยุกต์ใชร้่วมกบัหลกัการพลวตั
ของ Wagner-Whitin เพือ่ก าหนดตารางการด าเนินกจิกรรมทีเ่หมาะสม 
 

II. ค าอธิบายสญัลกัษณ์ย่อ 
ก าหนดใหร้ะบบมกีารใชว้สัดุคงคลงั n ชนิด และมจี านวนคาบเวลาที่

พจิารณาทัง้สิน้ t คาบเวลา โดยมดีชันีวสัดุคงคลงัและดชันีคาบเวลาเป็น  
(i =1, 2,…., n) และ (j = 1, …, t) ตามล าดบั                            

is     ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อวสัดุคงคลงัชนิดที ่i เป็นบาทต่อครัง้  

ih   ค่าถอืครองวสัดุคงคลงัชนิดที ่i เป็นบาทต่อหน่วยต่อคาบเวลา                                       

ijx  สถานะการสัง่ซื้อวัสดุคงคลงัชนิดที่ i ในคาบเวลาที่ j โดย ijx =1 

หากมกีารสัง่ซื้อและ ijx = 0 หากไมม่กีารสัง่ซื้อ 

ijI  จ านวนวสัดุคงคลงัชนิดที ่i ทีถู่กถอืครองในคาบเวลาที ่j เป็นชิน้ 

iES คาบเวลาเริม่งานทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไดส้ าหรบักจิกรรม i 

iLS  คาบเวลาเริม่งานทีช่า้ทีสุ่ดทีเ่ป็นไดส้ าหรบักจิกรรม i 

iLF  คาบเวลาสิน้สุดงานทีช่า้ทีสุ่ดทีเ่ป็นไดส้ าหรบักจิกรรม i 

iP  ระยะเวลาด าเนินงานส าหรบักจิกรรม i เป็นคาบเวลา 
 

III. ตวัอย่างแสดงคณุลกัษณะของปัญหา 
ตวัอย่างที่1: โครงการก่อสรา้งประกอบด้วย 6 กจิกรรม โดยมกีารใช้งาน
วัสดุคงคลัง 4 ชนิดคือ A B C และ D รายละเอียดความสัมพันธ์ของ
กจิกรรมและวสัดุคงคลงัทีใ่ชใ้นแต่ละกจิกรรมแสดงไดด้งัตารางที ่1  

ตารางที ่1. ขอ้มลูรายละเอยีดกจิกรรมส าหรบัปัญหาตวัอย่าง 

กจิกรรม 
กจิกรรม
ก่อนหน้า 

เวลาด าเนินการ 
(สปัดาห)์ 

วสัดุคงคลงัและจ านวน (ชิน้)  
A B C D 

กจิกรรมที ่1 - 2 40 30   
กจิกรรมที ่2 - 2 20  20  

กจิกรรมที ่3 1 3  30  30 

กจิกรรมที ่4 1 4   20 20 

กจิกรรมที ่5 2, 4 3 10   15  

กจิกรรมที ่6 3, 5 2  10 15  

จ านวนวสัดุคงคลงัรวม (ชิน้) 70 70 70 50 

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับวัสดุคงคลังแต่ละประเภท 

ประกอบดว้ย ราคาต่อหน่วยเป็นบาทต่อชิ้น ตน้ทุนถอืครองเป็นบาทต่อชิ้น
ต่อสปัดาห ์และตน้ทุนสัง่ซื้อเป็นบาทต่อครัง้ ถูกแสดงดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2. ขอ้มลูค่าใชจ้่ายของวสัดุคงคลงัส าหรบัปัญหาตวัอย่าง 

วสัด ุ
ราคาต่อหน่วย(Ci) 

(บาท/ชิน้)  
ตน้ทนุถอืครอง(Hi) 
(บาท/ชิน้/สปัดาห)์ 

ตน้ทนุสัง่ซือ้ (Si ) 
(บาท/ครัง้) 

A 15 3 1000 
B 20 4 2000 
C 30 6 200 
D 20 4 500 

เมือ่พจิารณาโจทย์ปัญหาตวัอย่าง ความสมัพนัธ์ของกจิกรรมโครงการ
ที่แสดงในตารางที่ 1 สามารถถูกน ามาเขยีนเป็นโครงข่ายกิจกรรมตาม
หลกัการกจิกรรมบนลกูศร (Activity on Arc: AOA) ไดด้งัรปูที ่1 

 
รปูที ่1.โครงขา่ยกจิกรรมในรปูแบบ AOA ส าหรบัปัญหาตวัอย่าง 

จากรูปที ่1 พบว่ากจิกรรมวกิฤตหิรอืกจิกรรมทีไ่ม่สามารถล่าชา้ไดค้อื
กจิกรรมทีอ่ยู่บนลกูศร (Arc) ซึง่เชือ่มระหว่างจุด(Node) ทีม่คี่าเวลาเริม่งาน
เรว็ทีสุ่ด(Earliest Start: ES) เท่ากบัเวลาสิ้นสุดงานชา้ทีสุ่ด(Latest Finish: 
LF) ดงันัน้กจิกรรมที่อยู่ในสายงานวกิฤติคอืกจิกรรม 1 4 5 และ 6 โดยมี
สายงานวกิฤติคอื 1  4 5 6  ด้วยสาเหตุที่กจิกรรมที่อยู่ในสาย
วกิฤตไิม่สามารถล่าชา้ กจิกรรมในกลุ่มดงักล่าวจงึมเีวลาเริม่งานและสิ้นสุด
งานชดัเจน ส าหรบักจิกรรมที่ไม่อยู่ในสายงานวกิฤติ (กจิกรรม 2 และ 3) 
เป็นกจิกรรมที่สามารถเริม่งานล่าชา้ได้ โดยกจิกรรมที่ 2 สามารถเริม่งาน
เรว็ที่สุดในต้นสปัดาห์ที่หนึ่งและเริม่งานชา้ทีสุ่ดในต้นสปัดาห์ที่สี่  ส าหรบั
กจิกรรมที่ 3 สามารถเริม่งานเร็วที่สุดในต้นสปัดาห์ที่สามและเริม่งานช้า
ทีสุ่ดในตน้สปัดาหท์ีห่ก 

หากก าหนดให้ค าตอบที่ 1 เป็นนโยบายที่ทุกกจิกรรมเริม่ด าเนินการ
เรว็ทีสุ่ดและการสัง่ซื้อวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดของแต่ละกจิกรรมเป็นรปูแบบ 
สัง่ตามขนาดรุ่น (Lot For Lot: LFL) ซึ่งไม่มีการสัง่ซื้อร่วมกันของวสัดุ
ประเภทเดยีวกนัจากคนละกจิกรรม (ค าตอบดงักล่าวอาจไม่ใช่ค าตอบที่ดี
ที่สุด) เวลาด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมสามารถถูกแสดงด้วยแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) ดงัรูปที ่2 หากก าหนดใหค้่าอุปสงค์และการเตมิเต็ม
วสัดุสามารถแบ่งย่อยโดยไม่เป็นจ านวนเต็มได้ (เพื่อให้สามารถแสดงการ
ค านวณไดโ้ดยง่าย) ลกัษณะการเกดิขึน้ของอุปสงค์วสัดุคงคลงัแต่ละชนิด
และนโยบายการเตมิเตม็วสัดุคงคลงัแสดงไดด้งัตารางที ่3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 วกิฤติ

2 ไมว่กิฤติ

3 ไมว่กิฤติ

4 วกิฤติ

5 วกิฤติ  

6 วกิฤติ  

สัปดาหท์ี่
กจิกรรม ประเภท

 
รปูที ่2. แผนภมูแิกนทแ์สดงระยะเวลาของกจิกรรมส าหรบัค าตอบที ่1 

ตารางที ่3. อุปสงคแ์ละการสัง่ซือ้วสัดคุงคลงัส าหรบัค าตอบที ่1 

วสัดุ 
จ านวน 
(ชิน้) 

สปัดาห ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 
อุปสงค ์ 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 

การสัง่ 30.0 30.0 - - - - 3.3 3.3 3.3 - - 

B 
อุปสงค ์ 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 

การสัง่ 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 - - - - 5.0 5.0 

C 
อุปสงค ์ 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 

การสัง่ 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 

D 
อุปสงค ์ 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

การสัง่ - - 15.0 15.0 15.0 5.0 - - - - - 

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมในการสัง่ซื้อวสัดุคง
คลังป ระ เภท  A B C และ D มีค่ า เท่ ากับ  (1000x5) +  (2000x7) + 
(200x11) + (500x4) = 23,200 บาท ค่าใช้จ่ายในการถือครองวสัดุคงคลงั
ทัง้สีป่ระเภทมคี่าเท่ากบัศูนย์ (เนื่องจากเป็นการสัง่ตามขนาดรุ่น ไม่มกีาร
จดัเกบ็) ดงันัน้ค่าใชจ้่ายรวมของระบบจากค าตอบจงึเท่ากบั 23,200 บาท 

หากก าหนดให้ค าตอบที่ 2 เป็นนโยบายที่กจิกรรมวกิฤติ (1 4 5 และ 
6) ถูกเริม่ด าเนินการเรว็ทีสุ่ด กจิกรรม 2 และ 3 ถูกเริม่ด าเนินการในวนัที ่
2และ 4 ตามล าดบั โดยก าหนดนโยบายใหว้สัดุคงคลงัชนิดเดยีวกนัทีม่อุีป
สงค์ในหลายคาบเวลา สามารถถูกสัง่ซื้อรวมกนัเพื่อน ามาใชต้อบสนองอุป
สงค์ในคาบเวลาที่ต่างกัน (วัสดุคงคลงัชนิดเดียวกันอาจถูกน ามาใช้ใน
กิจกรรมที่แตกต่างกัน  จึงท าให้เกิดอุปสงค์ในหลายคาบเวลา) ทัง้นี้
ก าหนดใหจ้ านวนครัง้ของการสัง่ซื้อวสัดุคงคลงัประเภท A B C และ D มี
ค่าเท่ากบั 2 2 1 และ 1 ตามล าดบั (ค าตอบดงักล่าวอาจไม่ใช่ค าตอบที่ดี
ทีสุ่ด) จากค าตอบที ่2 เวลาด าเนินงานของแต่ละกจิกรรมสามารถถูกแสดง
ดว้ยแผนภูมแิกนท์ (Gantt Chart) ดงัรปูที ่3 โดยมลีกัษณะการเกดิขึน้ของ
อุปสงค์วสัดุคงคลงัแต่ละชนิดและนโยบายการเตมิเต็มวสัดุคงคลงัแสดงดงั
ตารางที ่4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 วกิฤติ

2 ไมว่กิฤติ

3 ไมว่กิฤติ

4 วกิฤติ

5 วกิฤติ 0

6 วกิฤติ 0

กจิกรรม ประเภท
สัปดาหท์ี่

 
รปูที ่3. แผนภมูแิกนทแ์สดงระยะเวลาของกจิกรรมส าหรบัค าตอบที ่2 

ตารางที ่4. อุปสงคแ์ละการสัง่ซือ้วสัดคุงคลงัส าหรบัค าตอบที ่2 

วสัดุ 
จ านวน 
(ชิน้) 

สปัดาห ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 
อุปสงค ์ 20.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 

การสัง่ 60.0 - - - - - 10.0 - - - - 

B 
อุปสงค ์ 15 15 0 10 10 10 0 0 0 5 5 

การสัง่ 60.0 - - - - - - - - 10.0 - 

C 
อุปสงค ์ 0.0 10.0 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 

การสัง่ - 70.0 - - - - - - - - - 

D 
อุปสงค ์ 0 0 5 15 15 15 0 0 0 0 0 

การสัง่ - - 50.0 - - - - - - - - 

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นพบว่า ค่าใช้จ่ายรวมในการสัง่ซื้อวสัดุคง
คลงัประเภท A B C และ D มคี่าเท่ากบั (1000x2) + (2000x2) + (200x1) 
+ (500x1) = 6,700 บาท ค่าใชจ้่ายในการถอืครองวสัดุคงคลงัทัง้สีป่ระเภท
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เท่ากับ 180 560 1,665  และ 360 ตามล าดับ ดังนัน้ค่าใช้จ่ายรวมของ
ระบบจากค าตอบทีพ่จิารณา จงึมคี่าเท่ากบั 9,465 บาท จากโจทยต์วัอย่าง
แสดงคุณลกัษณะปัญหา สามารถพจิารณาไดว้่าเวลาเริม่ต้นและสิน้สุดของ
กจิกรรมส่งผลต่อการก าหนดนโยบายการเตมิเตม็วสัดุคงคลงัทีเ่หมาะสม 
 

IV.ตวัแบบการแก้ปัญหางานวิจยั 
ปัญหาในงานวจิยัสามารถถูกพจิารณาไดว้่า เป็นการก าหนดคาบเวลา

และปรมิาณการเตมิเต็มวสัดุคงคลงัเพื่อใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมของระบบ ซึ่ง
ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อและค่าใชจ้่ายในการถอืครองวสัดุคงคลงั 
ทัง้นี้อุปสงคว์สัดุคงคลงัแต่ละคาบเวลามคี่าขึน้อยู่กบัก าหนดการเริม่ต้นและ
สิ้นสุดของการด าเนินกจิกรรมในโครงการ จากรูปแบบปัญหาในงานวจิยั
ดงักล่าวสามารถก าหนดคุณสมบตัขิองปัญหาไดด้งันี้  
คณุสมบติัท่ี 1: หากทราบก าหนดเวลาเริม่ด าเนินกจิกรรม จะสามารถระบุ
ปรมิาณอุปสงคว์สัดุคงคลงัแต่ละชนิดในแต่ละคาบเวลา ซึง่ส่งผลใหส้ามารถ
ก าหนดนโยบายการเตมิเตม็วสัดุคงคลงัทีด่ทีีสุ่ดไดจ้ากโปรแกรมพลวตั   
คณุสมบติัท่ี 2: กจิกรรมวกิฤตเิป็นกจิกรรมทีไ่มส่ามารถเลือ่นก าหนดเวลา
ด าเนินกจิกรรมได ้จงึท าใหท้ราบเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดกจิกรรมทีช่ดัเจน  
คุณสมบติัท่ี 3: กจิกรรมที่ไม่อยู่ในสายงานวกิฤติเป็นกจิกรรมที่สามารถ
เลือ่นก าหนดเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดกจิกรรมได้ โดยหากก าหนดใหก้จิกรรม
a เป็นกจิกรรมที่ไม่อยู่ในสายงานวกิฤติ เวลาเริม่ต้นเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ 
(Earliest Start: ES) ของกิจกรรม i คือค่า ESi และเวลาเริ่มต้นช้าสุดที่
เป็นไปได ้(Latest Start: LS) ของกจิกรรม i ถูกค านวณไดด้งัสมการที(่1) 

i i iLS LF P          (1) 

จากคุณสมบตัิปัญหางานวจิยั ตวัแบบการแก้ปัญหาได้ถูกพฒันาโดย
การก าหนดเวลาเริม่ด าเนินการของแต่ละกจิกรรมภายใต้ขอบเขตทีเ่ป็นไป
ได้ ในแต่ละชุดของเวลาเริม่ด าเนินกจิกรรม นโยบายการเติมเต็มวสัดุคง
คลงัที่เหมาะสมที่สุดถูกก าหนดโดยโปรแกรมพลวตัของ Wagner–Whitin  
เพื่อหาค าตอบของปัญหาดว้ยวธิกีารดงักล่าว ตวัแบบการแก้ปัญหาไดถู้ก
พฒันาบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) โดยก าหนด
ตวัแปรตดัสนิใจ (Decision Variables) เป็นเวลาเริม่ด าเนินการของแต่ละ
กิจกรรม และเซลล์เป้าหมาย (Target Cell) เป็นผลรวมของค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการสัง่ซื้อและต้นทุนการถือครองที่ค านวณได้จากโปรแกรมพลวตั 
รปูที ่4 แสดงส่วนขอ้มลูน าเขา้ส าหรบัการค านวณ 

 
รปูที ่4. ขอ้มลูน าเขา้ 

รปูที ่5 แสดงส่วนของตวัแปรตดัสนิใจ(Q3:AA8) และตารางการด าเนิน
กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่าของตวัแปรตดัสนิใจ ทัง้นี้จากรปูแสดง กจิกรรม
ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ม ี(เวลาเริม่ด าเนินกจิกรรม, เวลาสิ้นสุดกจิกรรม) 
ในสปัดาหท์ี ่(1, 2), (1, 2), (3, 5), (3, 6), (7, 9), และ (10,11) ตามล าดบั  

 
รปูที ่5. ตวัแปรตดัสนิใจและตารางการด าเนินงานของกจิกรรม 

ฟังกช์นัส าหรบัสรา้งตารางการด าเนินงานของกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่า
ของตวัแปรตดัสนิใจถูกแสดงในตารางที ่5 ดา้นล่าง 
ตารางที ่5. ฟังกช์นัการสรา้งตารางการด าเนินงานของแต่ละกจิกรรม 
เซลล ์ ฟังกช์นั ค่าแสดง 
Q14 - ค่าตัง้ตน้ 

R13 
IF(Q3=1,1,IF(Q14>0, 
IF(Q14<$D3,1,0),0)) 

“1” หมายถงึ มกีารด าเนินงาน 
ในสปัดาหท์ี ่1 

R14 Q14+R13 ค่าสะสมเวลาด าเนินงานกจิกรรม 1  

R15 
IF(Q4=1,1,IF(Q16>0, 
IF(Q16<$D4,1,0),0)) 

“0” หมายถงึ ไมม่กีารด าเนินงานใน
สปัดาหท์ี ่1 

R16 Q16+R15 ค่าสะสมเวลาด าเนินงานกจิกรรม 2 

S13 
IF(R3=1,1,IF(R14>0, 
IF(R14<$D3,1,0),0)) 

“1” หมายถงึ มกีารด าเนินงาน 
ในสปัดาหท์ี ่2 

S14 R14+S13 ค่าสะสมเวลาด าเนินงานกจิกรรม 1  

S15 
IF(R4=1,1,IF(R16>0,  
IF(R16<$D4,1,0),0)) 

“1” หมายถงึ มกีารด าเนินงาน 
ในสปัดาหท์ี ่2 

 
จากตารางการด าเนินงานของแต่ละกจิกรรมที่แสดงในรูปที่ 5 ท าให้ทราบ
ถึงค่าอุปสงค์ของวสัดุคงคลงัแต่ละชนิดที่จะต้องถูกใช้งานส าหรบัแต่ละ
กจิกรรมในแต่ละคาบเวลา ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวได้ถูกน าไปเชื่อมต่อกบัการ
ค านวณตามหลกัการพลวตัเพื่อก าหนดคาบเวลาและจ านวนการเตมิเต็ม
วสัดุทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยมฟัีงก์ชนัวตัถุประสงค์ลดต้นทุนแปรผนัรวมวสัดุ
คงคลงั ประกอบดว้ยค่าสัง่ซื้อและค่าถอืครองวสัดุคงคลงั ดงัสมการที ่(2)  

 
1 1

n t

i ij i ij

i j

Min s x h I
 

   (2) 

รูปที่ 6 และตารางที่ 6 แสดงการก าหนดนโยบายการเติมเต็มวสัดุคงคลงั
และฟังกช์นัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการค านวณ  

เมื่อน าขอ้มลูการจดัตารางด าเนินกจิกรรมมาประกอบรวมกบัการวาง
นโยบายการเตมิเตม็วสัดุดว้ยโปรแกรมพลวตั ค าตอบของปัญหางานวจิยั 
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รปูที ่6. หน้าต่างแสดงการค านวณการเตมิเตม็วสัดุ 
ตารางที ่6. ฟังกช์นัการค านวณโปรแกรมพลวตัส าหรบัก าหนดนโยบายการเตมิเตม็วสัด ุ

สามารถถูกค้นหาโดยการใช้ solver เปลี่ยนค่าก าหนดเวลาเริ่มด าเนิน
กิจกรรมซึ่งเป็นตัวแปรตัดสินใจ และ วดัค่าใช้จ่ายรวมต้นทุนแปรผนัที่
เกดิขึ้นจากการสัง่ซื้อและถือครองวสัดุเป็นเซลล์เป้าหมาย (Target Cell) 
หน้าต่างของ solver สามารถแสดงได้ดงัรูปที่ 7 ซึ่งมเีซลล์เป้าหมายที่ถูก
ระบุเป็นเซลล์ AH7 (แสดงในรูปที่ 6) และเซลล์ตวัแปรตัดสนิใจเป็นกลุ่ม
เซลล์ Q4:AA5 (แสดงในรูปที่ 5) โดยสงัเกตได้ว่ากลุ่มเซลล์ดงักล่าวเป็น
คาบเวลาเริม่งานของกจิกรรม 2 และ 3 ซึง่เป็นกจิกรรมทีไ่มอ่ยู่ในสายงาน 

วกิฤต ิทัง้นี้การเลอืกเซลล์ตวัแปรตดัสนิใจเฉพาะกจิกรรมในกลุ่มดงักล่าว 
ท าใหจ้ านวนตวัแปรตดัสนิใจลดลง (จากคุณสมบตัิที่ 2 และ 3 กจิกรรมที่
สามารถเลื่อนเวลาเริม่งานได้มเีฉพาะกจิกรรมในกลุ่มที่ไม่อยู่ในสายงาน
วกิฤติ) โดยมสีมการเงื่อนไขของตวัแปรตัดสนิใจเป็นเฉพาะค่า 0 หรอื 1 
(Binary Variables) และผลรวมของตวัแปรตดัสนิใจในแต่ละแถวเป็น 1 ซึ่ง
หมายถงึแต่ละกจิกรรมสามารถมเีวลาเริม่งานไดเ้พยีงคาบเวลาเดยีว 

เซลล ์ ค่าแสดง ฟังกช์นั ค าอธบิาย 

AH2 30 
IF(R$13=1,$E$3/$D$3,0)+IF(R$15=1,$E$4/$D$4,0)+IF(R$17=1,$
E$5/$D$5,0)+IF(R$19=1,$E$6/$D$6,0)+IF(R$21=1,$E$7/$D$7,0)
+IF(R$23=1,$E$8/$D$8,0) 

ปรมิาณวสัดุคงคลงัทีต่อ้งการในคาบงานที1่ 

AH7 1360 MAX(AI22:AS22) ค่าใชจ้่ายรวมของระบบทีเ่ป็น Target Cell 
AH11 0 - จุดเริม่ตน้ของค่าใชจ้่ายรวม fij 

AI11 TC1 

IF(AND(AI$8=0,AH11<>""),AH11,IF($AG11<=AI$8,IF($AG11=AI$
8,IF(MAX(AH$11:AH$21)=0,$E$9,(SMALL(AH$11:AH$21,COUN
TIF(AH$11:AH$21,0)+1))+$E$9),IF(AH11=0,$E$9+AH11+$E$10*
(AI$8-$AG11)*AI$9,AH11+($E$10)*(AI$8-$AG11)*AI$9)),"")) 

ค่าใชจ้า่ยโดยรวมของระบบเมือ่การสัง่วสัดุ
ร่วมกนัตัง้แต่คาบที ่j จนถงึ คาบปัจจุบนั 

AS22 TC 
IF(MAX(AS$11:AS$21)=0,0,(SMALL(AS$11:AS$21,COUNTIF(AS
$11:AS$21,0)+1))) 

ค่าใชจ้่ายโดยรวมสุทธขิองระบบเมือ่มกีารสัง่
วสัดุตัง้แต่คาบที ่j จนถงึคาบปัจจุบนั 

AI23:AS23 1-->1 
IF(AND(AI8<>MIN(AJ23:$AS$23),AJ8<>AJ23),"",INDEX($AG$11
:$AG$21,MATCH(AI22,AI11:AI21,0))) 

เสน้ทางในการสัง่วสัดุคงคลงัทีเ่หมาะสมตัง้แต่
คาบที ่j จนถงึคาบที ่t 
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รปูที ่7. หน้าต่าง Solver ส าหรบัหาค าตอบ 

ตารางที ่7. รายละเอยีดกจิกรรมโครงการก่อสรา้งรสีอรท์ขนาดกลาง 

หมายเหตุ  วสัดุ 1:  ปนูโครงสรา้ง วสัดุ 8:  ลวดผกูเหลก็ no.18 
วสัดุ 2:  ไมแ้บบ  วสัดุ 9:  หนิ 
วสัดุ 3:  ตะปขูนาดต่างๆ วสัดุ 10: ทรายหยาบ 
วสัดุ 4:  เหลก็ RB .6 mm (SR-24) 
วสัดุ 5:  เหลก็ RB .9mm (SR-24)  
วสัดุ 6:  เหลก็ DB .12 mm (SD-40) 
วสัดุ 7:  เหลก็ DB .20 mm (SD-40) 

V.การประยุกตใ์ช้งานตวัแบบแก้ปัญหา 
ตัวแบบที่ถูกน าเสนอในงานวิจัยได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการวาง

ตารางการด าเนินกจิกรรมของงานโครงการก่อสรา้งรสีอรท์ขนาดกลาง โดย
มรีายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและวสัดุใช้งานส าหรบัแต่ละกิจกรรม
แสดงดงัตารางที ่7 ทัง้นี้วสัดุใชง้านทีถู่กน ามาพจิารณา เป็นวสัดุทีม่กีารใช้
งานร่วมกนัระหว่างต่างกจิกรรม เนื่องจากวสัดุทีไ่ม่มกีารใชง้านร่วมกนัใน
ต่างกจิกรรม มกีารสัง่ซื้อตามการใชง้านของกจิกรรมเฉพาะเท่านัน้ จงึไม่
ไมม่ผีลท าใหค้่าใชจ้่ายตน้ทุนแปรผนัเปลีย่นแปลงแต่อย่างใด 

ตวัแบบงานวจิยัทีน่ าเสนอไดถู้กน ามาจดัตารางการด าเนินกจิกรรมของ
โครงการดงักล่าว แลว้น าผลลพัธ์ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบันโยบายดัง้เดมิซึ่ง
ท าการด าเนินทุกกจิกรรมเรว็ทีสุ่ดโดยมกีารเตมิเต็มวสัดุคงคลงัแต่ละชนิด
ของแต่ละกจิกรรมครัง้เดยีวเป็นอิสระต่อกนั (ไม่มกีารสัง่ซื้อร่วมกนัของ
วสัดุประเภทเดยีวกนัจากคนละกจิกรรม) รปูที ่8 และรปูที ่9 แสดงแผนภูมิ
แกนท์ส าหรบัตารางการด าเนินงานที่ได้จากตัวแบบการแก้ปัญหาที่ถูก
น าเสนอในงานวิจยั และ ตัวแบบดัง้เดิมซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมทุก
กจิกรรมเรว็ทีสุ่ด ตามล าดบั 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 1                          

2 2 X X                          

3 2   X X X                       

4 2      X                      

5 2       X X                    

6 2         X X X                 

7 1                          

8 2            X X               

9 2              X X X            

10 1                          

11 1                    

12 1                        

13 1                           

14 1                           

15 1                          

16 2                 X X X X        

17 2                     X X      

18 1                        

19 1                          

20 1                         

21 1                        

22 2                       X X    

23 1                           

24 2                         X   

25 2                          X  

26 2                           X

กจิกรรม ประเภท
สปัดาห์

 
หมายเหตุ:  กจิกรรมประเภท 1: กจิกรรมไมว่กิฤต ิ  

กจิกรรมประเภท 2: กจิกรรมวกิฤต ิ
รปูที ่8. แผนภมูแิกนทแ์สดงการด าเนินกจิกรรมจากตวัแบบทีน่ าเสนอ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 1                           

2 2 X X                          

3 2   X X X                       

4 2      X                      

5 2       X X                    

6 2         X X X                 

7 1                          

8 2            X X               

9 2              X X X            

10 1                          

11 1                     

12 1                        

13 1                           

14 1                           

15 1                          

16 2                 X X X X        

17 2                     X X      

18 1                        

19 1                          

20 1                         

21 1                        

22 2                       X X    

23 1                           

24 2                         X   

25 2                          X  

26 2                           X

กจิกรรม ประเภท
สปัดาห์

 
หมายเหตุ:  กจิกรรมประเภท 1: กจิกรรมไมว่กิฤต ิ

กจิกรรมประเภท 2: กจิกรรมวกิฤต ิ
รปูที ่9. แผนภมูแิกนทแ์สดงการด าเนินกจิกรรมจากนโยบายดัง้เดมิ 

กจิกรรม งานก่อน
หน้า 

เวลาทีใ่ช้
(สปัดาห)์ 

ชนิดวสัดุ 

1.งานการเตรยีมการ - 1 - 
2.งานดนิ                  - 2 6,7,8 
3.งานโครงสรา้งเสาเขม็ 1,2 3 1,2,3,6,8,9,10 
4.งานตอม่อ             3 1 1,2,3,4,6,7,8,9,10 
5.งานโครงสรา้งคานคอดนิ                   4 2 1,2,3,4,5,9,10 
6.งานโครงสรา้งพืน้ชัน้ล่าง  5 3 1,6,7,8,9,10 

7. งานโครงสรา้งเสาชัน้ที่1        5 2 1,2,3,4,6,8,9,10 
8.งานโครงสรา้งคานชัน้ที่2                6,7 2 1,2,3,4,5,8,9,10 
9.งานโครงสรา้งพืน้ชัน้ที่2        8 3 1,2,3,5,6,8,9,10 
10.งานโครงสรา้งเสาชัน้ที่2             8 2 1,2,3,4,6,8,9,10 
11.งานโครงสรา้งสระวา่ยน ้า               2 4 1,2,3,5,9,10 
12.งานโครงหลงัคาเหลก็รปูพรรณ            9,10 4 - 
13.งานมุงหลงัคา           12 1 - 
14.งานเชงิชายไม้            13 1 - 
15.งานโครงสรา้งบนัได       8 2 - 
16.งานผนงัก่อฉาบและฝังท่องานระบบ   9,10 4 - 
17.งานพืน้กระเบื้อง                 16 2 - 
18.งานเฝ้าและระบบไฟฟ้าบนฝ้า          16 4 - 
19.งานประต ู งานหน้าต่าง             16 2 - 
20.งานสถาปัตยเ์บด็เตลด็                   19 3 - 
21.งานวางระบบไฟฟ้า   ปลัก๊สวติซ์     16 4 - 
22.งานระบบประปา และสุขภณัฑ ์           17 2 - 
23.งานทาสคีรัง้ที ่1 (สรีองพืน้)   17 1 - 
24.งานทาสคีรัง้ที ่2 (สจีรงิครัง้ที1่) 22 1 - 
25.งานเกบ็ตกแต่ง             24 1 - 
26.งานทาสคีรัง้ที ่3 (สจีรงิครัง้ที2่) 25 1 - 
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ตารางที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อและค่าใชจ้่าย
ในการถือครองวสัดุคงคลงัระหว่างนโยบายการด าเนินกจิกรรมแบบเดิม
และนโยบายการด าเนินกิจกรรมที่น าเสนอในงานวิจัย จากผลการ
เปรยีบเทยีบพบว่า นโยบายดัง้เดมิใหผ้ลลพัธค์่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อและถอื
ครองวสัดุคงคลงั เท่ากบั 44,400.00 บาท และ 7094.79 บาท ตามล าดบั 
นโยบายทีน่ าเสนอใหผ้ลผลลพัธ์ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อและถอืครองวสัดุคง
คลงั เท่ากบั 18,000.00 บาท และ 8,379.05 บาท ตามล าดบั ทัง้นี้การจดั
ตารางการด าเนินกจิกรรมและรปูแบบการสัง่ซื้อตามนโยบายใหมท่ีน่ าเสนอ
ส่งผลใหต้น้ทุนแปรผนัรวมลดลง 25,415.74 บาท หรอื 49.07 เปอรเ์ซน็ต์ 

ตารางที่ 8. การเปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างนโยบายเดมิและ
นโยบายทีน่ าเสนอ 

ชนิดวสัดุ 
นโยบายดัง้เดมิ นโยบายทีน่ าเสนอ 

ค่าสัง่ซื้อ  
(บาท) 

ค่าถอืครอง 
(บาท) 

ค่าสัง่ซื้อ 
(บาท) 

ค่าถอืครอง 
(บาท) 

1 9,000.00 42.14 2,000.00 682.20 
2 8,000.00 1,417.84 3,000.00 2,320.52 
3 1,600.00 179.26 600.00 292.53 
4 5,000.00 159.88 1,000.00 1,139.39 
5 5,000.00 970.49 3,000.00 1,049.94 
6 7,000.00 2,876.33 4,000.00 1,374.83 
7 2,000.00 276.42 2,000.00 92.14 
8 1,400.00 411.60 600.00 333.61 
9 2,700.00 471.48 600.00 570.83 
10 3,000.00 289.35 1,200.00 523.06 
รวม 44,700.00 7,094.79 18,000.00 8,379.05 

ค่าใชจ้า่ยรวม  51.794.79 บาท 26,379.05 บาท 
 

VI สรปุและวิจารณ์ 
งานวิจยัท าการศึกษาการจดัตารางการด าเนินกิจกรรมส าหรบังาน

โครงการก่อสรา้ง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนแปรผนัที่เกี่ยวขอ้งกบั
วสัดุคงคลงัทีถู่กใชง้าน ไดแ้ก่ค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อและค่าใชจ้่ายในการถอื
ครอง ทัง้นี้แต่ละกจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการสามารถมกีารใชง้านวสัดุคงคลงั
ไดห้ลายชนิดและต่างกจิกรรมอาจมกีารใชง้านวสัดุคงคลงัชนิดเดยีวกนัได ้
ตวัแบบการแกปั้ญหาไดถู้กพฒันาโดยการก าหนดเวลาเริม่ด าเนินการของ
แต่ละกจิกรรมภายใต้ขอบเขตทีเ่ป็นไปได้ ในแต่ละชุดของเวลาเริม่ด าเนิน
กจิกรรม นโยบายการเตมิเต็มวสัดุคงคลงัทีเ่หมาะสมทีสุ่ดถูกก าหนดโดย
โปรแกรมพลวตัของ Wagner–Whitin จากการทดสอบการประยุกต์ใช้งาน
ตวัแบบที่น าเสนอกบังานโครงการก่อสร้างรสีอร์ทขนาดกลางพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับนโยบายการจัดตารางกิจกรรมแบบดัง้เดิม วิธีการที่
น าเสนอสามารถลดค่าใชจ้่ายต้นทุนแปรผนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวสัดุคงคลงัลงได ้
49.07 เปอรเ์ซน็ต์ โดยประมาณ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วิสุทธิ ์สุพิทกัษ์ ประธานกรรมการที่
ปรึกษาที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการวางแผนบทความวิจัยฉบับนี้ 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าแนวทางและปรบัปรุงงานวจิยั 
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Abstract—The cost-effectiveness of the LAMP (Loop-

mediated isothermal amplification) assay can be improved by 

developing a more affordable incubator. The purpose of this 

study was to develop an affordable incubator and test its 

efficiency compared to a commercial one. A thermoelectric 

module or peltier was used in the incubator that simplified the 

design, making it a more affordable incubator, was developed. 

The efficiency of the developed heater was evaluated by 

comparing the obtained LAMP products with those from a 

commercial laboratory incubator. The LAMP assay was the 

amplification of cpa gene of Clostridium perfringens and 

incubated at 63°C for 60 minutes in the developed dry block 

heater and a commercial one. The reaction products were 

analyzed by turbidity and gel electrophoresis. The amplification 

products of cpa gene were similar when incubated in both the 

developed dry block heater and the commercial one. It was then 

concluded that the developed peltier-based dry block heater was 

able to be used equivalently to the commercial one with more 

affordable price.  

Keywords—DNA amplification, Clostridium perfringens, 

thermoelectric module, dry-block heater  

I. INTRODUCTION

Food-borne pathogenic bacteria contaminating food and 
causing food-borne illness is one of the major issue in the 
public health sector all over the world [1]. Due to the high 
economic cost of these food-borne pathogen [2], the study on 
these pathogen themselves and their detection is of a very 
high interest. One of such food-borne pathogen that is being 
studied is the Clostridium perfringens. 

Clostridium perfringens is a Gram-positive, anaerobic 
rod-shaped and spore-forming pathogens, found in various 
microbiota including intestinal tracts of humans and 
domestic animals, as well as in the environments including 
soil, marine sediment, and in decaying vegetation [3]. It can 
cause foodborne gastrointestinal diseases in human and also 
other illnesses, including non-foodborne gastrointestinal 
illness, antibiotic associated diarrhea, gas gangrene, 
septicemia and enteric diseases in animal [4, 5]. The species 
is classified into five toxinotypes (A to E) according to the 
production of four major toxins, alpha (α), beta (β), epsilon 
(ε) and iota (ι) [6]. Furthermore, different biotypes of     
C. perfringens can cause different diseases in human and
animals, but all C. perfringens toxinotype produce a cpa
gene as a common virulence factor. As such, the detection of
cpa gene in C. perfringens is valuable to rapid identification
of C. perfringens in food stuff and for human and animal
diagnose with C. perfringens infection. The underlying

detection mechanism is to specifically amplify the amount of 
targeted gene. One of the most well-known amplification 
techniques is polymerase chain reaction (PCR) method 
which requires a thermocycler to complete the reaction with 
different temperatures. Additionally, since detection of the 
food-borne pathogen is better done on-site, developing a 
method that is affordable and portable is a highly important 
aspect for a timely and efficient detection of this pathogen. 

One of such method is loop-mediated isothermal 
amplification (LAMP). LAMP is a popular DNA isothermal 
amplification technique, often developed for the cost-
effective purpose [7, 8]. Although the LAMP method is not 
as reliable as polymerases chain reaction (PCR) method, it is 
more cost effective as the heater is much more convenient 
and available in comparison to a thermocycler. A key 
element to facilitate the LAMP reaction is to maintain the 
constant temperature (60-65°C, depending on the reaction) 
for approximately 30 minutes. Stability of the temperature is 
also a critical factor for a successful LAMP reaction since an 
enzyme can work optimally in a particular temperature.  

The cost-effectiveness of the assay can be improved 
further by developing a more affordable incubator. This is 
because most of the incubators, either the dry block heater or 
water bath incubator, utilize the metal sheet or coils as the 
heating element which could make the thermal design more 
complicated with more components in the device, causing it 
to also be more expensive. Hence, the thermoelectric or 
peltier module could be an alternative heating element that 
makes the design much simpler, leading to a more affordable 
and portable incubator. This method of detection should also 
be rather reliable because similar experiment has been done 
[9] in which cpa gene in lamb fecal sample was detected
using LAMP. The sensitivity was reported to be equivalent
to PCR, even though they used a water bath incubator
instead of a dry block heater. This is also further supported
by another study which reports similar sensitivity between
LAMP and PCR in bone marrow assay [10].

The primary aim of this study was therefore to develop a 
portable and affordable dry block heater that can specifically 
be used for DNA isothermal amplification using 
thermoelectric or peltier module as the heating element. This 
was further done to test with an already developed LAMP 
platform that can detect Clostridium perfringens outside the 
laboratory or in the resource-limited setting. The efficiency 
of the developed heater was evaluated to see if the obtained 
LAMP products were similar to those obtained from a 
commercial laboratory incubator.  
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II. METHODS 

A. Development of the dry block heater 

The thermoelectric or peltier module was used as a 
heating element. The temperature control module consisted 
of a microcontroller (Arduino Mega 2560), connected to a 
digital temperature sensor (model DS18B20) via pin 4 
(digital input), and a peltier module (TEC1-12706) through a 
peltier driving circuit (Fig.1) via pin 5 (the PWM output with 
a duty cycle of 50%). A high power MOSFET (IRFP450, 
Vishay Siliconix) in the driving circuit was used as the 
switch for a simple ON/OFF control to the 12V peltier 
module supply voltage. 

 

Fig. 1. Peltier driving circuit 

 The temperature sensor was inserted in the central hole 
the Aluminum alloy heat block (Fig. 2) of size 40x40x40 
mm (Thermal conductivity = 121 W/m∙K) which was 
insulated with Aeroflex® No. M09010 (thermal conductivity 
= 0.04 W/m∙K). The heat block was designed to hold nine 
1.5-ml Eppendorf tubes in the 3 by 3 arrangement, with the 
peltier module heating underneath. Temperature 
characteristics of the dry block heater were tested including 
rising time and stability over the period of 30 minutes, which 
is a typical incubation time for LAMP reaction, in order to 
determine the acceptable heat load of the system. The tested 
temperatures were 60 °C and 65 °C at the ambient room 
temperature of approximately 25 °C. 

 

Fig. 2. The Alluminium alloy heat block designed to hold nine 1.5-ml 
Eppendorf tubes which are the typical test tube for LAMP reaction. 

B. Bacterial strains and DNA preparation 

C. perfringens ATCC13124 was used as reference DNA 
template for the LAMP reaction and extracted with simple 
boiling method. A loopful of cultured cells was suspended in 
0.2 ml of 10mM Tris-EDTA buffer (pH 8.0) and boiled for 
10 minutes. The cell debris was centrifuged at 8,000 x g for 2 
minutes and the supernatant containing DNA was collected 
and used for LAMP assay. 

C. LAMP oligonucleotide primer 

The oligonucleotide primers used for the LAMP assay 
were designed using the conserve cpa genes of C. 
perfringens. A set of four primers consisting of two outer 
primers (F3 and B3) and two inner primers (FIP and BIP) 
were designed with the PrimerExplorer V4 software [11]. 

D. LAMP assay 

The LAMP reaction was carried out using the following 
reaction compositions: 2 μl of C. perfringens DNA, 1X of 
LAMP reaction buffer mixture, 1.6 μM each of FIP and BIP, 
0.2 μM F3 and B3, 1.4 mM each dNTPs, 0.8 M betaine, 8 U 
of Bst DNA polymerase large fragment (NEB, England). The 
mixture in the reaction tube was incubated isothermally at 63 
°C for 60 minutes in the developed peltier-based dry block 
heater and a commercial one (C1000 thermal cycler: 
BioRAD). The reaction products were analyzed by turbidity 
and gel electrophoresis. Distilled water was used in the 
negative control. 

III. RESULTS 

A. Temperature characteristics at selected set temperatures 

of the developed dry-block heater 

The overall thermal characteristics of the developed dry-
block heater are shown in Table 1. The measured 
temperature error was approximately within ±0.5 °C, 
suggesting its reliability for using in LAMP reaction. 

TABLE I.  TEMPERATURE CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPED  

DRY-BLOCK HEATER 

 
Temperatures 

60 °C 65 ºC 

Rising time (seconds) 552 630 

Stability (max/min) 59.5/60.4 64.3/65.3 

Average temperature (°C) 59.9 64.9 

 

 The temperature after reaching the set temperatures of 60 
°C and 65 °C were quite stable over the period of 
approximately 30 minutes (Fig. 2). There was no sign of heat 
accumulation or heat loss as there was no trend of either 
increasing or decreasing temperature. The overall 
characteristics were considered sufficient for a LAMP 
reaction. 

 

 

Fig. 3. Temperature profile for the set temperature of 60 °C and 65 °C 
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B. LAMP products comparison 

Detection of LAMP amplification products can be either 
quickly determined by naked eye or strongly confirmed by 
gel electrophoresis. For naked eye observation, the positive 
LAMP result is showed as turbid solution in the reaction 
tube. This phenomenon occurs during the amplification by 
pyrophosphate ion was released from the amplification 
reaction and bound to the magnesium ion in the mixture to 
form the magnesium pyrophosphate complex. This complex 
is the insoluble white precipitate LAMP product which can 
be observed as turbidity in the reaction tube (tube 1 and 2 in 
Fig. 4C and 4D). The turbid solution from magnesium 
pyrophosphate complex thus indicates the presence of the 
targeted gene, which was the cpa genes of C. perfringens, 
being multiplied. The more concentration of magnesium 
pyrophosphate complex, the more turbid was observed. The 
turbidity was increased as the amplification process was 
progressing at the stable set temperature of 63°C. The 
reaction was limited by the amount of oligonucleotide primer 
added. LAMP reaction products from both the developed 
heater and commercial heater were similar by naked eye 
observation of turbidity (Fig. 4). The most left tube was the 
LAMP product of C. perfringens ATCC 13124 which was 
the DNA template, the middle tube was LAMP product of 
animal isolate C. perfringens and the right tube was negative 
control (distilled water). 

 

 

Fig. 4. LAMP products for detection of C. perfringens cpa gene. Visual 

inspection prior LAMP reaction (A-B) shows clear solution in all tubes 

whereas after LAMP reaction (C-D) shows turbidity in tube 1 and 2. Tube 
3 is negative control. 

 The LAMP product results were also confirmed with the 

gel electrophoresis (Fig. 5). The agarose gel electrophoresis 

was used to confirm the positive turbid tube of LAMP. The 

four specific LAMP primers and Bst polymerase activity 

produced the various size of LAMP product via the auto-

cycling strand displacement DNA synthesis. The stem-loop 

DNA product with various stem lengths and cauliflower-like 

structure with multiple loops formed showed as the ladder 

pattern in gel electrophoresis. The specific characteristic of 

positive gel electrophoresis LAMP result was shown as 

ladder pattern of multiple bands (Fig. 5). The most left lane, 

Lane M, was the 100bp molecular weight marker. Next to 

Lane M, Lane 1, was the result of LAMP product of C. 

perfringens ATCC 13124, the positive control, and next to 

that was Lane 2 which was the LAMP product of animal 

isolate C. perfringens. These two lanes presented similar 

bands patterns, while Lane 3, which was the negative 

control, had shown no bands as there was no LAMP 

product. 

 

Fig. 5. A 1.5%  agarose  gel  electrophoresis  of  LAMP products  for  

detection  of C. perfringens cpa gene using commercial (A) and developed 
(B) incubators. Lane M indicated 100 bp molecular weight marker; Lane 1 

was LAMP product of C. perfringens ATCC 13124; Lane 2 was LAMP 

product of animal isolate C. perfringens; Lane 3 was negative control. 

IV. CONCLUSION 

From the result, the dry block heater had shown a stable 
and accurate temperature over the testing period, acceptable 
for LAMP reaction. Furthermore, the LAMP product from 
the developed dry block heater was similar to the one from 
commercial incubator; in both the visually observed turbidity 
and in the bands pattern present in the agarose gel 
electrophoresis. 

The result suggested that it was possible to use the 
developed dry block heater as an affordable and more 
portable alternative to commercial incubator for the detection 
of C. perfringens in the field. Also, there is a possibility that 
we can use this affordable dry block heater for detection of 
other pathogenic bacteria with LAMP method as well 
especially the more well-known and more wide spread one 
such as Salmonella enterica, Campylobacter spp., and 
Listeria monocytogenes [2]. This made it possible for the 
future outside-laboratory diagnostic products.  

We have demonstrated that the developed dry block 
heater can be used equivalently to the commercial one with 
more affordable price in the detection of C. perfringens. 
However, further experiment may be needed to test their 
effectiveness in the detection of other pathogenic bacteria. 
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Abstract— This paper presents a trapezoid-shaped bi-phasic 

constant-current electrical muscle stimulator for activating 

motor function of patients. The trapezoid-shaped constant-

current pulse is generated by using current Digital-to-Analog 

Converter (DAC) with cascode topology at the current output 

stage and the bi-phasic pulse is obtained by dual-output current 

branches with time-interleaving operation scheme. In order to 

enhance power-supply saturation limit, the dual-output boost 

converter is used as power supply which eliminates necessity of 

using transformer in achieving high-voltage at the output stage. 

The simulation results show that the proposed system can 

generate trapezoid-shaped bi-phasic pulse with maximum 

current amplitude of 106mA under various conditions of human 

skin. Also, the output pulse shape can be adjusted further via 

digital input of the current DAC to generate arbitrary pulse 

shape according to clinical needs. 

Keywords— Electrical muscle stimulator; Constant-current 

stimulator; Bi-phasic pulse generator; Trapezoid-shaped pulse 

stimulator; Dual-output time-interleaving current DAC 

I.  INTRODUCTION 

Electrical Muscle Stimulator (EMS) is one of medical 
device that is used for rehabilitation and therapy. The principle 
of stimulation is generating an electrical pulse which may be 
current pulse or voltage pulse and then applies to human 
nerves via electrodes on the patient skin. The stimulated 
nerves shrink the muscle to activate motor function of the 
patient. The stimulating pulse is used to stimulate nerves 
instead of brain signal to activate motor function which allows 
the muscle to do its movement without signal from human 
brain, but it has drawback on stress and fatigue of patient 
muscle due to electrical discharge of the applied energy.  

There are two types of stimulating device which are 
constant-voltage stimulator and constant-current stimulator. 
The constant-voltage stimulator is better in term of power 
efficiency which is good for using as portable device [1]. 
Human skin condition, however, is changing over time which 
results in dynamic load impedance of the stimulating device. 
Then, amount of the electrical charge from the stimulator is 

changed from time to time since the pulse voltage is constant 
but the load impedance varies. Thus, the constant-current type 
of stimulator gives better stimulating performance since the 
charge keeps constant for any skin condition. Although skin 
impedance is affected by humidity or patient condition, the 
stimulating charge is constantly applied during the stimulating 
phase.  

Sometimes, the current pulse amplitude is as high as 
100mA which means the output voltage difference between 
the electrodes must also be as high as 100V or more. Some 
previous works achieve this level of output voltage by using 
transformer [2]-[4] but using of transformer makes the device 
large and not convenient to use. 

After applied the electrical charges into patient body, the 
patient body must do electrical discharge for the excessive 
applied charges which results in muscle fatigue and this 
phenomena reduces the usable time of the stimulator. One of 
common technique is to apply negative pulse with the same 
amount of the applied charges into the patient body after the 
stimulation for relieving muscle burden due to self electrical 
discharge. This kind of stimulating pulse is so called 'Bi-
phasic pulse'. 

One technique of generating bi-phasic pulse is using H-
bridge topology [4]. The H-bridge approach is simple and 
convenient since only set of MOSFET devices or bi-polar 
junction transistors are sufficient, but turning on/off the H-
bridge switches at the output stage is somehow not easy and 
overstress voltage across gate-source terminal or base-emitter 
terminal of the switching devices must be carefully concerned. 

Also, the stimulating pulse with slower ramp on 
rising/falling edge in trapezoid-shape is better for muscle 
denervation due to much less recruitment of neighboring 
innervated plantar flexing muscles than rectangular pulses [5]. 
This kind of trapezoid-shape pulse is difficult to be 
implemented by using conventional H-bridge configuration at 
the output stage. 
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Another technique is using push-pull technique to generate 
bi-phasic pulse [6]. Close-loop feedback technique can be also 
used [7]. These techniques, however, require OPAMP which 
result in lower power efficiency and there is no record of 
achieving trapezoid-shape pulse with these techniques. 

In this paper, a constant-current type of EMS device with 
trapezoid-shape bi-phasic pulse is presented by using dual- 

 

Fig. 1.  System architecture of the presented EMS device. 

output time-interleaving current Digital-to-Analog Converter 
(DAC). This paper is organized into 5 sections which 
introduction and literature review are made in this section. The 
next section describes system architecture to generate 
trapezoid-shape bi-phasic pulse. In section 3, the circuit 
implement of the system in section 2 is explained and then the 
simulation results are shown in section 4. Lastly, section 5 
gives the conclusion of this work. 

II. SYSTEM ARCHITECTURE 

In this section, the system architecture and its mechanism 
is explained. Figure 1 shows the entire system architecture of 
the presented EMS device.  

 Firstly, muscular impedance is considered as load 
impedance of the output signal. This impedance depends on 
the condition of human skin at the time of device usage which 
may be as low as 500 ohms or may be as high as few kilo-
ohms [8] while stimulating pulse may be as high as 100mA. 
Thus, supply voltage at the output stage must be as high as 
100V in order to prevent voltage saturation due to impedance 
fluctuation of human body. 

As seen in the figure 1, a dual-output boost converter is 
used for supply voltage generation to improve supply voltage 
limitation. Since there are positive supply voltage (VPOS) and 
negative supply voltage (VNEG), low-gain boost converter can 
be used and this approach improves power efficiency for 
supply voltage generation [9]. 

Next, Digital-to-Analog Converter (DAC) block provides 
analog current in form of current sources according to its 
digital input value. This block is an important key to generate 
trapezoid-shaped pulse since the timing and current level at 
the DAC output are set by digital value via a microcontroller 
unit and then the output current is supplied to the muscular 
load via dual current output of the DAC, iPOS and iNEG. 

The dual-output of the DAC enables bi-phasic pulse 
waveform generation by its time-interleaving operation of the 

output current sources which is working together with the 
lower switches S1 and S2 according to the control clock signals 
Φ1 and Φ2. 

Figure 2 shows detail operation of the bi-phasic pulse 
generation. Firstly, set value of both current sources to the 
same value which means iPOS and iNEG in the figure 1 have the 
same current value. During non-stimulating period, both clock 

 

(a) Positive pulse generating phase 

 

(b) Negative pulse generating phase 

Fig. 2.  Operation of the bi-phasic pulse generation. 

signals Φ1 and Φ2 are low and then both current sources are 
off. At this state, the output current through the muscular load 
(iLOAD) is zero. There is no stimulating operation at all. 

When the first clock signal Φ1 is on, the current source iPOS 
and the switch S2 are turned on. Then, the current iPOS flows 
through the muscular load. So that, iLOAD equals to iPOS at this 
moment as shown in the figure 2(a) which means the positive 
current pulse is injected into the patient body. 

Next, the second clock signal Φ2 is on after turning off the 
first clock signal Φ1. At this time, the current source iNEG and 
the switch S1 are on instead of the current source iPOS and the 
switch S2. The current iNEG flows through the muscular load 
and then iLOAD equals to iNEG in opposite direction as shown in 
the figure 2(b) which means the negative current pulse is now 
injected into the patient body to remove the injected charges. 
This process helps on patient self discharge which results in 
less fatigue of patient muscle when using the presented EMS 
device. It is obvious that the presented system architecture can 
generate trapezoid-shaped bi-phasic current pulse for muscular 
stimulation as well. 
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III. CIRCUIT IMPLEMENTATION 

The system architecture in the previous section can be 
implemented by the circuit diagram in the figure 3. The dual 
output boost converter from previous work is used and the 

boosted supply voltages of +60V and -60V can be achieved 
for VPOS and VNEG respectively [9]. The rest circuit blocks of 
the presented works are current DAC block, actual 
implementation of the current sources and the switches S1 and 
S2.  

 

Fig. 3. Operation of the bi-phasic pulse generation. 

A. Dual-Output Time-Interleaving DAC 

The current DAC in the presented EMS system is 
constructed by binary-weighted resistor array with MOSFET 
switches. Each digital bit value determines on/off status of the 
MOSFET switch. When the MOSFET switch is turned on, the 
connected resistor is shorted to ground and then the current 
flows through the resistor. Each current branch of this 
MOSFET-resistor configuration can be operated 
independently according to its digital bit value. The combined 
currents from each branch acts as reference current for the 
current mirror in the upper circuit path which is connecting in 
cascode topology in order to alleviate channel-length 
modulation effect as shown in figure 3. Then the current 
mirror duplicates the reference current to generate iPOS or iNEG 
depending on the clocking condition of signals Φ1 and Φ2. 
The switches S1 and S2 in the figure 1 are implemented by two 
NMOS devices which are MNA and MNB respectively. 

In actual circuit, NMOS devices M1, M2 and M3 are added 
together with two resistors RB1 and RB2. This set of circuit is 
added to prevent voltage fluctuation across the resistor array in 
the current DAC block since gate-source voltage of the current 
mirror circuit is changed by its reference current [10]. In this 
work, set resistance of RB1 and RB2 to the same value. M1, M2 
and M3 are the same kind of MOSFET devices. Then, the gate 
voltage of M1 is automatically set to half of VS (VS/2) and gate 
voltage of M2 is one gate-source voltage (VGS) above VS/2 and 
this gate voltage of M2 is also the same value as gate voltage 

of M3. Source voltage of M3, therefore, is now fixed to VS/2 
automatically since the gate-source voltages of M2 and M3 are 
the same. With this mechanism, the voltage across the resistor 
array in the current DAC block is independent from the 
current-dependent gate-source voltage of the current mirror  

 

Fig. 4. Operation of the bi-phasic pulse generation. 

circuit in the upper path. 

Digital input value of the current DAC determines total 
reference current through the weight-binary resistor array but 
the reference current is zero if both clock signals Φ1 and Φ2 
are off. When Φ1 is on, the NMOS switch MS1 is on and the 
reference current flows in path A and marked as iREF,A. This 
reference current passes through the PMOS devices MPA1 and 
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MPA2 and it is duplicated to be iPOS through the MPA3 and MPA4. 
At this state, the NMOS switch MNA is supposed to be on and 
then the current iPOS flows through the muscular load and this 
current also acts as positive stimulating current or load current 
(iLOAD) as well. 

Then, the clock signal Φ1 is off and the clock signal Φ2 is 
on for discharging period. Now, the NMOS switch MS1 is off 
and MS2 is on. The reference current from the DAC block 
moves its flowing path which makes the current iREF,A to be 
zero due to open-circuit connection since the MS1 is off. The  

 

Fig. 5. Operation of the bi-phasic pulse generation. 

same amount of current, however, flows as the current iREF,B 
through MPB1 and MPB2 at this time. This amount of current is 
also duplicated as iNEG through MPB3 and MPB4. The NMOS 
switch MNB is supposed to be on at this time. Since the current 
iNEG has opposite direction with iLOAD, the negative current 
flows through the patient body for discharging. 

The current iPOS and iNEG flow through the muscular load at 
different time. Hence, both currents are possible to be set to 
different shape in order to obtain better stress-relief discharge 
by setting iNEG to lower amplitude with longer pulse width 
while keeping the same amount of charges for discharging 
purpose. This asymmetric pulse pattern has better benefit in 
term of discharging stress and prevents patients from galvanic 
processes that can cause tissue damage [11]. The presented 
EMS system in this paper works well with this kind of 
asymmetric pulse pattern also. 

B. Level-Shifting Switch Driver 

One concerning point is turning on/off the NMOS switches 
MNA and MNB. Since the source pins of these devices are 
connecting to the negative supply voltage VNEG which is much 
lower than ground while the controlling clock signal swings 
between 0V and external supply voltage VS which is set to 9V 
in this work. The switches MNA and MNB cannot be off 
although the clock signal is 0V due to negative voltage of -
60V at their source pins. When the clock signal is 9V, gate-
source voltage of the NMOS device becomes as high as 69V 
which makes overstress for MOSFET device and this leads to 
reliability problem in actual usage. 

When the clock signal is 0V, gate voltage of the NMOS 
device must equal to VNEG and this gate voltage must be only 
9V above VNEG when the clock signal is 9V in order to turn 

the NMOS device on without applying overstress voltage. So 
that, a level-shifting switch driver which is shown in figure 4 
is added to accommodate this problem. 

The level-shifting switch driver in this paper is composed 
of one NMOS device MA, one PMOS device MB and four 
resistors which are RA1, RA2, RB1, and RB2 as shown in the 
figure 4. When the clock signal Φ1 is 0V, the NMOS device 
MA is off and then gate voltage of the PMOS device MB is 
pulled up to VPOS. At this state, the PMOS device MB is also 
off and then the output of the level-shifting switch driver Φ1S 
is pulled down to VNEG which is -60V in this paper. Therefore, 
the NMOS switch at the output node can be surely turned off. 

On the contrary, gate-source voltage of the NMOS device 
MA equals to VS which is 9V in this paper when the clock 
signal is on at 9V. At this gate-source voltage, the NMOS 
device MA is on and then RA1 and RA2 are connected between 
VPOS and VNEG in series. Gate voltage of the PMOS device MB 
can be finely tuned to its proper value by setup ratio between 
these resistors RA1 and RA2. Hence, the PMOS device MB can 
be turned on without overstress voltage between its gate-
source terminals. Since the PMOS device MB is now on, the 
same process occurs with the resistors RB1 and RB2. The output 
voltage of the presented level-shifting switch driver Φ1S can 
be tuned to be VS+VNEG which is -51V in this work. Now, the 
NMOS switch at the output node can be turned on without 
overstress voltage between its gate and source terminals. 

IV. SIMULATION RESULTS 

In this work, operation of the proposed EMS system is 
verified by LTSpice simulation. The power MOSFET models 
are IRF530 and IRF9640 for NMOS and PMOS respectively. 
Only 2N7002 NMOS model is used for all MOSFET devices 
in the current DAC. 

In order to verify circuit operation, 4-bit current DAC is 
used and the digital input value of the current DAC is supplied 
by external 4-bit up/down counter. Also, counter enabling 
signal is applied for control counting process of the 4-bit 
counter. This enabling signal is so called 'count_on' signal in 
the figure 5. When the 'count_on' signal is high, the 4-bit 
counter performs counting operation and do repeat itself from 
zero again after the maximum value is counted. The counter 
stops its counting process and holds the current counted value 
whenever the 'count_on' signal is low. 

Figure 5 shows that the presented EMS system can 
generate trapezoid-shape bi-phasic current pulse. Since the 
dual supply voltage of ±60V allows the maximum swing range 
up to 120V. The cascode topology requires few volts to ensure 
that all MOSFET devices operate in saturation region to keep 
them working as current sources. The simulation result shows 
that the output current pulse can rise up to 106mA without 
problem under the load condition of 1kΩ. In this paper, the bi-
phasic stimulating current pulse of ±106mA with total pulse 
duration of 112µs is demonstrated as an usage example of the 
presented EMS system. Different value of pulse duration, 
ramping slope and pulse amplitude can be also further 
adjusted by changing digital input value of the current DAC 
and timing period of T1, to T7 in the figure 5. For example, if 
T5 is reduced at the same clock frequency for the 4-bit 
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up/down counter, the stimulating pulse amplitude of the 
negative pulse is reduced but this current level is held for 
longer period of time. 

Table 1 shows comparison of this work with some selected 
previous works. The presented EMS system has more 
flexibility in order to generate various kinds of pulse shape 
especially making trapezoid-shape stimulating pulse rather 
than using other topologies or feedback loop control. Also, 
there is no transformer required which enables smaller size of  

TABLE I.  COMPARISON WITH SELECTED PREVIOUS WORKS 

Item This work [2] [6] [7] 

Pulse type 
Bi-phasic & 

Monophasic 

Bi-phasic & 

Monophasic 
Bi-phasic Bi-phasic 

Amplitude < 106mA < 125mA < 110mA < 15mA 

Pulse width > 16µs > 10µs > 50µs > 50µs 

Topology 
Dual-output 
current DAC 

Flyback 

Switched 

Capacitor 

Push-pull 

Howland 

current 

source 

Pulse shape 

Rectangle / 
Trapezoid / 

Triangle / 

and etc.  

Rectangle 

only 

Rectangle 

only 

Rectangle 

only 

Supply voltage 9V N/A N/A N/A 

OPAMP 

(Prefer 'No') 
No No Yes Yes 

Transformer 
(Prefer 'No') 

No Yes No No 

 

package and more user-friendly than the approach with 
transformer. 

The stimulation performance of the presented EMS system 
is in the same level of clinical EMS devices in the market but 
the circuit topology has less complexity. The presented EMS 
system has no complicate feedback loop and no OPAMP 
usage in the circuit. Hence, there is no critical stability issue to 
be concerned. 

V. CONCLUSIONS 

The presented EMS system provides constant-current 
pulse with trapezoid shape by using dual-output current DAC 
operating in time-interleaving scheme. The presented EMS 
system can adjust the pulse shape by changing digital value in 
the current DAC which can be easily done by using 
microcontroller unit. This system, therefore, enables 

asymmetric pulse shape and can be further used as a universal 
stimulating pulse generator for other kinds of clinical therapy, 
not only in rehabilitation application. 
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Abstract— This paper presents the mathematical description 

of the fractional Fourier transform, focusing on the situation 

in which the light pulses undergoes a dramatic 

transformation of self-focusing throughout sections of 

graded-index (GRIN) fibre. It is shown how a mathematical 

description of the fractional Fourier transform can describe a 

propagation of an input image with various fractional orders. 

The simulation results show that an initial input image can be 

observed at twice the Fourier length along a propagation 

direction. In addition, our second objective in this work is to 

exploit the self-imaging effect based on the properties of the 

fractional Fourier transform (FRT) of commercially available 

GRIN fibres through the numerical simulation model. It is 

confirmed that the fractional Fourier transform can be 

interpreted as a new mathematical tool in optics by its use as 

a means of calculating propagation in a quadratic GRIN 

medium with an increasing fractional order. 

 

Keywords—optical fibre communications, graded-index 

multimode fibre, Fourier transform, fractional Fourier 

transform, self-imaging effect 

 

I. INTRODUCTION 

 

Light guiding in optical fibres can be described based 

on the phenomenon of total internal reflection (TIR) in 

which all lights bounces back and forth between the 

boundaries of the central fibre core, having a higher 

refractive index and the surrounding cladding, that made of 

materials of lower refractive index. Moreover, the current 

limitations of the graded-index (GRIN) optical fibre are 

optimised for optical telecommunications rather than for 

imaging purposes because the GRIN fibre is the best for the 

reduction of modal dispersion compared to step-index 

multimode fibre [1]. In addition, the index profile of the 

GRIN fibre is very nearly parabolic and accordingly can be 

used to compensate the differences in path length so that 

group velocities of different modes are approximately the 

same with less attenuation.  

This work has mainly focused on the realisation of 

self-imaging phenomenon to periodically re-focusing the 

beam into the gradient index fibre at high resolution. 

However, an important factor that needs to be investigated 

is the degradation of the optical signal due to the linear 

effects within the fibre. This is because it affects the quality 

of a self-imaging of the input field at the reproduction 

distance. It is necessary to quantify how imperfections of 

the GRIN fibre profile influence the beam quality. We 

therefore propose in this paper an alternative way for 

characterising a duplicated wavefronts output beam in 

sections of GRIN fibre for further exploitation of medical 

imaging diagnostics. 

The self-imaging phenomenon was first presented by 

Talbot in 1836 in which a spatially electromagnetic field 

can periodically duplicate the original field as a result of 

multiple interferences during the propagation along the 

direction of propagation. The self-imaging effect has been 

commonly studied for further design and fabrication of 

multimode planar waveguides [2,3]. Then a detailed 

observation of the self-imaging effect in multimode fibres 

was first observed intensively by Allison [4] to demonstrate 

the propagation effects in optical fibres transmitting a 

coherent light source. Additionally, several groups have 

been demonstrated for various applications based on 

multimode interference (MMI) effects which can be found 

in optical communication systems and several 

implementations in wavelength tunable laser [5], fibre-

optic displacement sensor [6]. Although the self-imaging 

phenomenon has shown some remarkable properties, the 

mathematical operation of the fractional Fourier transform 

(FRT) needs to be demonstrated through the study of 

lightwaves propagation throughout sections of a quadratic 

GRIN fibre [7].   

 

II. FRACTIONAL FOURIER TRANSFORM 

AND ITS OPTICAL INTERPRETATION 

The basic theory of the FRT has already been presented 

from elsewhere [7, 8, 9]. It can be physically interpreted 

from optical viewpoint as the propagation with a quadratic 

graded-index medium. It was already recognised in early 

work that the refractive index profiles of such GRIN 

multimode (MMF) can exhibit the self-imaging effect [10]. 

Several useful applications can be demonstrated from the 

FRT in the areas of signal processing and pattern 

recognition [11]. However, we therefore present the 

mathematical model of the FRT in which focusing and 

propagation takes place simultaneously in GRIN medium 

in this section. 

Self-mode of a GRIN medium is known as Hermite-

Gaussian (HG) function, which appropriately forms a 

complete orthogonal set [12]. The summation of the HG 

functions can represent any form of an input 

electromagnetic field distribution, propagating each of an 

individual HG functions. It is noted that higher-order 

202



modes usually propagate more slowly than lower-order 

modes because it takes a longer path to travel inside a 

GRIN medium at which the fields gradually change along 

any axial position. By means of a self-imaging technique it 

was possible to predict a certain position where the initial 

input field could possibly take place.  

The fractional Fourier transform (FRT) is basically 

known as a generalisation of the conventional Fourier 

transforms with a degree of 𝑎𝑡ℎ fractional order where the 

small degree of 𝑎𝑡ℎ fractional order continuously increases 

from a degree of zero at the initial plane to a degree of one 

at the Fourier transform plane [8, 13]. The 𝑎𝑡ℎ  FRT of a 

function 𝑓(𝑥, 𝑦) can be written in a short notation as 

𝔉𝑎{𝑓(𝑥, 𝑦)}. Letting 𝜓𝑙𝑚(𝑥, 𝑦) denote the 𝑙𝑚𝑡ℎ member of 

a complete orthogonal set, defined as 

 

𝜓𝑙𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝐻𝑙 (
√2𝑥

𝜔
) 𝐻𝑚 (

√2𝑦

𝜔
) 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑥2+𝑦2

𝜔2 )   (1) 

 

where 𝐻𝑙  and 𝐻𝑚 are the Hermite polynomial of the orders 

𝑙 and 𝑚, respectively. 

A constant parameter 𝜔 is related to the given GRIN 

medium and can be defined as 

 

𝜔 = (
𝑛1

𝑛2

)

1
4⁄

√
𝜆

𝜋
 

 

                  = (
𝑛1

𝑛2
)

1
4⁄

(
2

𝑘
)

1
2⁄

     (2) 

 

where 𝑛1 and 𝑛2 are the refractive index of the core and 

cladding of the GRIN medium, respectively with 𝑘 =  
2𝜋𝑛1

𝜆
 

and 𝜆 is known as the operating wavelength.  

Each of the HG modes in which it travels through the 

GRIN medium has different propagation constant values 

𝛽𝑙𝑚, defined as 

 

𝛽𝑙𝑚 = 𝑘 [1 −
2

𝑘
(

𝑛2

𝑛1

)

1
2

(𝑙 + 𝑚 + 1)]

1/2

 

 

≈ 𝑘 − (
𝑛2

𝑛1
)

1

2 (𝑙 + 𝑚 + 1)       (3) 

 

 

The HG function set can decompose any arbitrary field 

distribution 𝑓(𝑥, 𝑦) with the form 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) = Σ
𝑙

Σ
𝑚

𝐴𝑙𝑚𝜓𝑙𝑚(𝑥, 𝑦)     (4) 

 

where the amplitude of the field, denoted by 𝐴𝑙𝑚 is 

defined as 

 

  𝐴𝑙𝑚 = ∫ ∫
𝑓(𝑥,𝑦)𝜓𝑙𝑚

ℎ𝑙𝑚

+∞

−∞

+∞

−∞
𝑑𝑥𝑑𝑦    (5) 

and  

 

ℎ𝑙𝑚 = 2𝑙+𝑚𝑙! 𝑚! (
𝜋𝜔2

2
)     (6) 

 

Hence, the fractional Fourier transform of a function 

𝑓(𝑥, 𝑦) with the fractional order 𝑎𝑡ℎ is described by 

 

𝔉𝑎{𝑓(𝑥, 𝑦)} = Σ
𝑙

Σ
𝑚

𝐴𝑙𝑚𝜓𝑙𝑚(𝑥, 𝑦) exp (𝑖𝛽𝑙𝑚𝑎𝐿)   (7) 

 

where 𝐿 is a fractional propagation length that provides the 

𝑎 fractional Fourier transform order.  

III. PROPAGATION OF AN OPTICAL FIELD 

IN A GRADED-INDEX MEDIUM 

The amplitude field distributions in the GRIN fibre can 

be observed in any fractional plane and described as  

𝑧 = 𝑎𝑡ℎ𝐿       (8) 

where 𝐿 is given as 

𝐿 = (
𝜋

2
) (

𝑛1

𝑛2
)

1

2
      (9) 

It is clearly shown in (8) that a periodic re-producing of 

an optical field can be observed at many short distances by 

applying the FRT operation of an increasing order. At the 

specific length of a graded-index multimode fibre, the input 

image will perform a conventional Fourier transform in 

when the fields progressively propagated until the 𝑎𝑡ℎ 

order fractional is  

equivalent to 1. It is also important to note that increasing 

a fractional transform order closer to one causes the output 

field to be found at the Fourier plane.  
 

Fig. 1. Configurations of light propagation inside a quadratic gradient index medium at different planes. 
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A piece of graded-index fibre of the proper length can 

generate a Fourier transform, and cutting the piece of GRIN 

multimode fibre into fractional pieces the length of the 

fibre will correspond to an implementation of the FRT. We 

can interpret that one observes first an ordinary Fourier 

transform, and then one observes an inverted image at 

twice the Fourier length of propagation, i.e. z = 2L. Finally, 

at the plane z = 4L from the input plane, where the 

application of a Fourier transform is repeated four times, 

an erect image will be observed [15]. Thus, the process 

repeats again for the total length of 2Ln of the fibre, where 

n is a number of transformations where a light rays will be 

focused in order to reproduce the input signals as depicted 

in Fig. 1. 

 

 
Fig. 2. Schematic diagram of light propagation inside a GRIN multimode 

fibre with various modes [14]. 

 

Due to the property of the GRIN medium, combining self-

focusing and propagation, the distribution of an input field 

that is coupled into a GRIN medium can then be 

periodically recovered over any number of specified 

intervals of distance. This is because the GRIN medium can 

be used to implement a cascading FRT to produce a perfect 

optical imaging system, as shown in Fig. 2. Throughout the 

system, the input image will go through a frequency plane 

at some point over a distance, z, and over another distance, 

z, be returned to its inverted image at an imaging plane and 

back again to an erect image at the re-focusing plane where 

z = 4L. 

 

IV. NUMERICAL SIMULATION RESULTS 

 

We have demonstrated some numerical 

simulations of the fractional Fourier transform as the 

fractional orders are varied from 0 to 1. Now, let us 

assume that the input function is a two-dimensional 

image. The original Lena grayscale image is shown in 

Figure 3(a) whereas the imaginary information of the 

fractional Fourier transform of an order 0 is displayed 

in Figure 3(b). It is important to note that this same 

distribution is also the fractional Fourier transform of 

orders 2, 4, 6, and 8. 

 

 

 
(a) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

(b) 

 
Fig. 3. (a) Original grayscale image [16] and (b) Imaginary part of 

fractional Fourier transform of an order a = 0.  

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(a) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

(b)        (c) 

 
    (b)          (c) 

 

Fig. 4. Fractional Fourier transforms of the two-dimensional Lena 
grayscale image input function for the orders (a) 0.25, (b) 0.5, and 

(c) 0.75, respectively. 

 
 

Figure 4 shows the fractional Fourier transforms 

of our two-dimensional Lena grayscale image input 

function for the orders 0.25, 0.5, and 0.75, 

respectively. Moreover, the imaginary part of the zero 

fractional Fourier transform order of the input image 

is depicted in Figure 5. We observe that the image 
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evolving into a Fourier transform function as the 

fractional order becomes closer to 1.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fig. 5. Imaginary plot of the a = 1st-order fractional Fourier 

transforms of the two-dimensional Lena grayscale image. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Imaginary plot of Fourier transforms of the two-dimensional 

Lena grayscale image. 

 

 

In Figure 6 we plot the imaginary part of the 

Fourier transform of the Lena input image. Here, the 

FRT with an order of one is almost equivalent to the 

traditional Fourier transform as compared to the FRT 

with a = 1 in Figure 5. It is clear that the principal of 

self-imaging phenomenon can be confirmed with the 

simulation results. 

 
 

V. CONCLUSION 

 

In conclusion, we have discussed the application of 

the fractional Fourier Transform. It is much better than 

conventional Fourier Transform because optical 

propagation problems can be analysed well by the 

fractional Fourier transform. The effect of propagation 

down a quadratic GRIN medium can be interpreted 

physically as a fractional Fourier transform where a 

fractional order is linearly related to the length of a GRIN 

medium. This study is that only from the perspective 

of simulation, the image was studied in the Fractional 

Fourier Transformation with various transformation 

orders. Simulation results show that the fractional 

Fourier Transform of an image with a fractional order 

of one is almost similar to the traditional Fourier 

Transform of an image. In addition, several of the 

applications have been implemented in various areas like 

pattern recognition, communications, and information 

processing. In the future research, we can find new 

applications related to the fractional Fourier 

transform apart from the optical applications.  
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Abstract— In this paper, numerical analysis of a wireless 
charging system for an electric vehicle (EV) battery is proposed. 
The system consists of three parts that divide by frequency 
domains: 1) a high frequency power supply from a full-bridge 
inverter with frequency modulation for an inductive coupling 
transformer (ICT) that utilizes series resonant capacitors for 
both the primary and secondary coils, 2) a rectification output 
circuit that uses a full-bridge diode rectifier and 3) battery 
charging control system using buck-converter with switching 
frequency at 10kHz. The design of ICT is simulated and verified 
by finite element analysis (FEA) of ANSYS Maxwell with the 
gap between two coils is 20cm and using ICT circular pad with 
ferrite type. MATLAB software is using in this paper for 
modeling and simulation to investigate the work process of 
wireless battery charging system for electric vehicle. The results 
are shown by simulating the system with the specific load is Li-
ion Battery 36V 7.5Ah. These results show the wireless battery 
charging system for electric vehicle was working at multiple 
charging levels, with soft-switching operations.  

Keywords—Wireless power transfer (WPT), electric vehicle 
(EV), wireless battery charging, resonant converters. 

I. INTRODUCTION 
 Nowadays, the demand for hybrid electric vehicles (HEV) 
and electric vehicles (EV) has been rising due to the increase 
in oil prices and to environmental issues [1]. These vehicles 
use a regular cable connection for the recharge (on board 
battery) in charging stations which can provide power 
partially or entirely for the entire trip duration. Although a 
direct cable connection to a power outlet is suitable to a 
certain degree to provide power and recharge the batteries, 
more options will be available if that power was supplied 
wirelessly without cables and contacts. The elimination of 
charging posts, cords, and electrical shock would be 
welcomed by many drivers [2].  
 Wireless power transfer (WPT) consists in transferring 
energy from the source to the load without physical contact. 
This technology can be applied to EV battery charging for 
which daily recharge is mandatory. In this context, to avoid 
cables disadvantages, contactless charging (wireless 
charging) is an attractive alternative solution with more 
flexibility. This solution provides ease of use and a good 
robustness to vandalism [3]. A general block diagram for the 
contactless charger for EV battery is shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. General block diagram for a contactless charger for EV. 
 
 The overall system is made of two main parts: the WPT 
coil and the power electronics system connected to it. Before 
of the wireless stage, there are two conversion steps: The low 
frequency AC from the grid is converted to DC, and then the 
DC to AC high frequency. These conversion stages allow 
adjusting the power level by controlling the input voltage and 
the frequency. After the wireless stage, a final conversion 
from high frequency AC to DC is done to provide energy to 
the battery. In part of charging battery use regulator DC to 
DC (buck or buck-boost converter) by controlled duty cycle 
for constant current mode (CC) and constant voltage mode 
(CV). Power levels typically range from 0.5 W to 20 kW for 
a gap of 1 to 200 mm [4]-[6]. 

II. INDUCE COUPLING TRANSFORMER CORE DESIGN  
 The ICT model using in this research was ICT circular 
type because power pad circular type was the most used on 
WPT system in these recent years of researches [1]-[18]. And 
was simply to make and have an advantage in diagonal of all 
direction. Hence, The ICT circular pad type was used in this 
research at both primary and secondary side of system is 
shown in Fig. 2. 

  

Fig. 2. The 3D-model of ICT circular pad type in ANSYS program. 
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A. The design of ICT model with calculation 
The ICT model characteristic using in this paper was 

depend on the load (Li-ion battery 36V, 7.5Ah). And the ICT 
was made from litz wire therefore the first step of the design 
ICT model needs to design litz wire first. To design the litz 
wire for this ICT models need to know the max current (Imax) 
in the ICT and maximum frequency using in full-bridge 
inverter on this system to find the number (No.) of enameled 
wires.  

For this paper the maximum output current (Iml) was 7.5A 
with makes it up to 10A for the safety factor and resonant 
frequency at 50 kHz. Hence, the number of enameled wires 
using in this paper was an enameled wires No.25. Which have 
a property are diameter (dena) = 0.5mm, Ime = 0.457A and f = 
85kHz. Therefore, a characteristic of litz wire for the ICT can 
be calculated with equations (2.1) and (2.2). 

 ml
lines

me

I
n

I
=      (2.1) 

litz ena linesd d n=   (2.2) 

 After get the litz wire that suitable for the ICT the next 
step is to design ICT circular pad type which specific 
characteristics (which load is 36V 7.5Ah). Output for 
charging battery was Vout = 40V, Iout = 10A and Pout = 400W. 
 

out inP Pη=     (2.3) 
Then; 

out
in

in

P
I

Vη
=     (2.4) 

 
 According to equations (2.3) and (2.4), If the efficiency 
of ICT is 50% (η = 0.5). Then the power input of this ICT 
(Pin = 800W), which means Vin = 80V and Iin = 10A. 
 
Pitch diameter (dpitch) can be calculated by; 

4 pitch
pitch

A
d

π
×

=    (2.5) 

 
Total Diameter of the ICT (DT) can be calculated by; 

( )2T pitch litzD d d N= + ×   (2.6) 

 
Pitch Area of the coil (Apitch); 

5.58 1,550pitch
VAA =
×

  (2.7) 

 
 In order to obtain number of turns (N), the equation of 
electromagnetic field (EMF) for transformer are used. The 
equation of EMF is 

4.44E BANf=     (2.8) 
When;  

0 NI
B H

l
µ

µ= =    (2.9) 

Therefore; 
2

04.44 f N IA
E

l
µ

=    (2.10) 

Then; 

0

5.58 1,550
4.44 in

ElN
f I VAµ

× ×
=   (2.11) 

 
Total length of litz wire; 

( )
1

2 1
N

litz pitch litz
i

L r N dπ
=

 = + − 
 

∑  (2.12) 

 
Total length of enameled wire; 

( )2ena ena litzL n L= ×   (2.13) 
 
 
 
 

TABLE I  
PARAMETERS OF THE ICT MODELS FROM CALCULATION. 

 

Parameter Value Unit 
Pout 400 W 
Vout 40 V 
Iout 10 A 
η 0.5 - 

Pin 800 W 
Vin 80 V 
Iin 10 A 

fresonant 50 kHz 
N 50 Turns 

Gap(l) 0.2 m 
Total Diameter (DT) 30.43 cm 

Pitch Area (Apitch) 2.312x10-3 m2 
Diameter Pitch(dpitch) 54.26 mm 

Diameter litz(dlitz) 2.5 mm 
Llitz 25.3429 m 
Lena 1,520.57 m 

 
 The data from Table I is used to design for ICT of this 
system which can be shown in Fig. 3. 

Fig. 3. The dimensions of ICT circular pad type. 

B. Simulation test of ICT without ferrite/with ferrite type 
Ferrite is the most generally used in WPT system because 

it is no-loss at high frequencies, even for the lowest cost 
materials. Because of this magnetic circuit, induction is 
mainly concentrated between the two coils which helps in 
improving the coupling and also prevents from heating up the 
conducting parts near the inductive coupler. Two types of ICT 
were considered in the simulation with Finite Element Method 
(FEM): 1) the ICT circular pad type between without ferrite 
type and 2) with ferrite type.  
 To show characteristics of these ICT circular pads by 
modelized in ANSYS Maxwell program to simulate for study 
the physical behavior of the ICT circular pad type without 
ferrite and with ferrite. In this test each coil has copper wire 
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diameter at 2mm, 10turns and total diameter of ICT coil was 
60mm with pitch diameter at 10mm as shown in Fig. 4. 

 
Fig. 4. ICT circular pad type. a) Without ferrite b) With ferrite. 

The simulation results by FEM to compare between two 
models are shown in Fig. 5 and Fig. 6. In this simulation shows 
the result of magnetic flux density (B) on each coil model (Fig. 
5) and in air area (100mm2) field of coupling (Fig. 6). The 
range of B (tesla) in Fig. 5 a) and Fig. 6. a) is 4.032x10-8 to 
8.562x10-3 tesla and similarly 2.0171x10-6 to 2.3289x10-2 tesla 
in Fig. 5 b) and Fig. 6 b). 
 From these ranges of values were plot on surface of the 
ICT model workpiece with can be seen in range of colors. As 
from a red color with the highest value till a blue color with 
the lowest value in range that can be seen in Fig. 5 and Fig. 6. 

Fig. 5. ICT circular pad type FEM on coils model. a) Without ferrite b) With 
ferrite. 
 

Fig. 6. ICT circular pad type FEM in air area. a) Without ferrite b) With ferrite. 
 
With these results output which could use to finds coupling 

coefficient (k) and Inductance (L) with difference distance or 
gap (mm). As the results a gap will be varying at 5.0, 8.0, 

12.5, 20.0, 31.5, and 50.0 mm. The simulation results 
between two models at difference gaps were shown in Table 
II. The relationships between gap and coupling efficient can 

be shown in Fig. 7. The relationships between gap and 
Inductance as shown in Fig. 8.

TABLE II 
THE ICT MODEL WITHOUT FERRITE AND WITH FERRITE AT 

DIFFERENT GAPS. 

 
 As the simulation results as shown in Table II could use to 
plot graph a comparison values of k and L at difference gap 
for the ICT circular pad type between without ferrite and with 
ferrite each type. In Fig. 7 a graph shows that with the same 
gap or distance between two coils of ICT the value of k in the 
ICT circular pad type with ferrite have a higher value more 
than the ICT circular pad type without ferrite. 

 
Fig. 7. Graph show the results of between coupling coefficient (k) and 
Gap(mm). 
 

 
Fig. 8. Graph show the results of between Inductance(µH) and Gap(mm). 
 

However, in Fig. 8 show that with the same gap or distance 
between two coils of ICT the value of L in the ICT circular 
pad type with ferrite has a higher value more than the ICT 
circular pad type without ferrite. That means ICT with ferrite 
use power more than ICT without ferrite with was compensate 
by using Capacitor (C). Hence, the high value of L will 
increase C (LαC) this will also increase cost of this research 
but still have a better result more than ICT without ferrite type. 
In WPT system the compensation of the inductive elements of 
the ICT is needed to transfer the maximum power possible to 
the load. The goal is to find an appropriate topology is the best 
chosen for this paper. For the chosen topology, the 
interoperability is studied and conclusion is drawn based on 
the results obtained in this article.  
 As the result show in Fig. 7 and Fig. 8. The ICT model 
with ferrite still has a good result more than ICT model 
without ferrite. Normally, the value of k that used in WPT 
system are 0.1-0.5, which is higher k is better than lower k. 
The possibility for this model case was at gaps between 12.5-
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30.0 mm. If the gaps are wider than 30.0 mm. the value of k 
will be lower than 0.1 which is have a difficulty to transfers 
power from primary side to secondary side. As for the power 
loss at between gap of ICT can be compensate with double-
side series resonant circuit to make it sure that power will be 
enough to transfers for the load that use in WPT system.  
 With all these the result from running simulation test 
shown that the ICT circular pad with ferrite type have a better 
result (magnetic field density) than ICT without ferrite type. 
Therefore, the ICT model in this research will be ICT circular-
circular pad with ferrite type on both primary and secondary 
sides. 

III. NUMERICAL ANALYSIS OF SYSTEM 
 To design and simulation of electric circuit of WPT 

system was need to know the source input (Grid 220V/50Hz) 
and load target (Li-ion battery 36V 7.5Ah) with some specific 
parameters also the characteristic of the ICT coils. Likewise, 
with the limitation of cost of this research. 

Fig. 9. Block diagram of WPT system with divide by frequency domain. 
 
The wireless battery charging system for electric vehicle 

can be divided to three main parts by frequency domains 
consist of 1) Rectifier with LC filter, 2) Inverter with double-
sided LCLC compensate for ICT and 3) charging of battery 
control system with buck converter as shown in block diagram 
Fig. 9.  

A. Rectifier with LC filter  
This was the first part of the WPT system by connect with 

the source input. After plugged in grid AC 220V/50Hz needs 
to convert to DC. However, before that its necessary to 
decrease voltage down because 220V was too much in the 
system that will cause a high cost of electronic parts. 
Therefore, using step-down transformer to make voltage drop 
into the range of voltage that enough for the WPT system.  

 

Fig. 10. A Full-wave Rectifier with LC Low-Pass Filter  
 
The next step is to convert AC to DC by using Full-wave 

Rectifier with LC Low-Pass Filter in order to reduce the ripple 
of rectifier. LC low pass filters are made in their LC form 
using inductors and capacitors. Typically, they may be used to 
filter out unwanted signals that may be present in a band above 
the wanted pass band. In this way, this form of filter only 
accepts signals below the cut-off frequency. 

In this case, step-down transformer was 220V/100V with 
full-bridge rectifier plus LC low pass filter. With can be 
calculate L and C by using equations (3.1), (3.2) and (3.3). 

0

c

Z
L

fπ
=    (3.1) 

0

1

c

C
Z fπ

=    (3.2) 

1
cf LCπ

=   (3.3) 

 
 From the equation of the LC low pass filter; with R = 500 
ohms, Lr = 320mH and Co =600µF. With all of these 
parameters to design circuit in MATLAB/Simulink that can 
be seen in Fig. 10. 

B.  Inverter with double-sided LCLC compensate for ICT  
The second part of the WPT system that was divided by 

frequency domain was an inverter and double-sided LCLC 
compensate circuit with switching frequency at 50 kHz. An 
electric circuit of this part can be seen at Fig. 11. 

 

Fig. 11. An electric circuit of Inverter with double-sided LCLC compensate 
for ICT design with MATLAB/Simulink. 

 
The source input was DC voltage that can get the value of 

this parameter from previous output voltage part. Next, was 
full-bridge inverter which have a function as AC to AC 
converter that have four switches that toggle work at pairs 
(SW1:SW2/SW3:SW4) by toggle switch ON/OFF which can 
control duty cycle with pulse width modulation (PWM) at 
resonant frequency at 50kHz and C1, C2 to compensate the 
loss from L1, L2 by have a specific value that can be 
calculated in equation (3.4).  

 
1

2
f

LCπ
=     (3.3) 

Then; 

( )22
CL

fπ
=    (3.4) 

 
As for the L1 and L2 the value can get from Table III. The 

last of this part was need to convert AC back to DC for the 
next part of charging battery system. As same as from the 
previous part the full-bridge rectifier and filter. Then, the next 
thing that needs to do is design this circuit in 
MATLAB/Simulink and the simulation as shown in Fig. 11. 
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TABLE III 
PARAMETER OF INVERTER WITH DOUBLE-SIDED LCLC 

COMPENSATE FOR ICT CIRCUIT. 
 

Parameter Value Unit 
fr 50 kHz 

Cr, Cr1 200 nF 
L1, L2 50.66 µH 

Vin 80 V 
Co 200 µF 
Ro 3.84 ohms 

C. Battery Charging control system with buck converter 
The final part of WPT system was battery charging control 

system by using buck converter. For the battery that use in this 
model was Li-ion battery type which size is 36V 7.5Ah. The 
buck converter operates point is DC to DC converter by 
control duty cycle for battery charging system. As for a design 
the buck converter model which parameters can be calculated 
as C = 800µF, L = 5mH, R = 1,000 Ohms and frequency 
switching at 10 kHz for the switch and diode in this design 
was ideal type. 
 A working process of battery charging system has two 
modes that need to control are Constant-Current (CC) mode 
and Constant-Voltage (CV) mode which have a function to 
switch mode at set point of charging level that limit at 
maximum of capacity and type of battery. 

Then next is to design a model of closed-loop PI control in 
MATLAB/Simulink. From the characteristics of load (Battery 
Li-ion 36V 7.5Ah) set I at 7.5A and V at set point 41.8V which 
is maximum limit value of battery because this battery has size 
capacity at 36V 7.5Ah which voltage fully charge at 41.9V 
and peak current at 7.5A are limit at capable for charging this 
battery. 

IV. SIMULATION RESULTS 
After a design and simulation model of this system. Then 

next step is analyzing each model of system in simulation 
(MATLAB/Simulink) to find a result. These results will show 
the work process of system from the source input to output 
charging battery Li-ion. 

A. Rectifier with LC filter 
The simulation results of rectifier with LC filter model as 

show in Fig. 12. At Fig. 12 show peak current in diode switch 
about 0.3A and voltage output about 95V which drop from 
input voltage 100V around 5V. Voltage output should be 
smooth and low voltage drop. Which the value of voltage 
drops around 5V was acceptable for this system and the 
voltage output from the result can be vary to the size of step-
down transformer (Input from grid) and parameters of L, C in 
low pass filter.  

 

 

 

 

 
Fig. 12. A simulation results of switch current and voltage output from circuit. 

B. Inverter with double-sided LCLC compensate for ICT  
The simulation results which can be plot a graph and 

divide into three main sections. First, switches in inverter that 

have two pairs of function were Q1-Q4/Q2-Q3 as shown in 
Fig. 16. Second, is voltage of WPT coils in L1 and L2 as 
shown in Fig. 14. The last part, is output of voltage and power 
of this circuit as shown in Fig. 15. 

Figure 13 shows a function of switch Q14 and Q23 which 
is voltage switch (Vsw) at 80V and peak current at diode (Id) 
/switch (Isw) about 7A/10A. Between switch Q14 and Q23 has 
a same output but function at different time (toggle). The state 
function of full-bridge inverter limit for switchs need a dead 
time between a toggle pair of switchs which can be control by 
microcontroller and for the time (frequency switching at 
50kHz) which is duty cycle at 50%. These result show a 
function of full-bridge inverter in WPT system using 
frequency modulation for an inductive coupling transformer 
(ICT) in the next part. 

 
Fig. 13. A simulation results of switch current and voltage output from 
inverter. 
 

Figure 14 shows the simulation result in ICT coils to see 
each coil were compensate for the loss in air gap which was 
assume at η=0.5. In Fig. 14 the left side was voltage output in 
coil (L1) at primary side of WPT system and the right side was 
voltage output in coil (L2) at secondary side of WPT system. 
VL1 peak is about 230V and VL2 peak is about 290V which 
could be seen that resonant converter system with utilizes 
series resonant capacitors for both the primary and secondary 
coils function correctly but waveform was not sine waveform 
exactly due to of harmonic in waveform. However, harmonic 
in these results not affect too much on the system so it was 
acceptable for the WPT system. 

 
Fig. 14. A simulation results of voltage output from WPT coils. 

In Fig. 15 was the simulation results in 
MATLAB/Simulink that measures from the load which was 
resistive load at 3.84 ohms with voltage ouput (Vout) was  38V 
and power output (Pout) was 380W. Which means Iout = 10A 
this should be enough for load (Li-ion battery 36V 7.5Ah) of 
the next part in the WPT system (Charging of battery). Fig. 15 
show that voltage output (Vo) was 38 Volts and power output 
(Po) was 380 Watts. 
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Fig. 15. A simulation results of voltage and power output from design 
circuit. 

C. Battery Charging control system with buck converter 
According to charging the lithium-ion battery, the charging 

system should perform both the constant voltage mode and 
constant current regulation. The switch is used for an 
automatic mode change between constant-current mode and 
constant-voltage mode. When the sensed output volatge and 
current compare with voltage set point (Vref) and current set 
point (Iref) to generate pulse width modulation (PWM) for 
buck converter on frequency switching at 10kHz. Then 
running simulation test in MATLAB/Simulink to see batter 
charging control system function with start charging Li-ion 
battery at 99.5% to see the state of charge (SOC) ,voltage of 
Li-on battery (Vb) and current of Li-ion battery (Ib). The 
results is show in Fig. 16. 

The simulation results for State of Charge (SOC) with 
Constant Current Mode (CC Mode) and Constant Voltage 
Mode (CV mode) can be seen in Fig. 16 from the top to under 
in order. At first from the starting time was CC mode until 
sample time at about 5 seconds the mode has change to CV 
mode. 

Fig. 16. A simulation results of SOC, V and I at Li-ion battery (Load). 

V. CONCLUSIONS 
 The numerical analysis and design of wireless battery 
charging system for electric vehicle has been present. The 
analysis and comparison of the ICT between with ferrite and 
without ferrite were performed in order to improve the 
coupling coefficient k under the size and gap constraints. The 

ICT with ferrite type has a higher coupling coefficient than 
the ICT without ferrite type at the same size and gap. Because 
the Ferrite cores are used in electronic inductors, 
transformers, and electromagnets where the high electrical 
resistance of the ferrite leads to very low eddy current losses. 
They are commonly seen as a lump in a computer cable, 
called a ferrite bead, which helps to prevent high frequency 
electrical noise (radio frequency interference) from exiting or 
entering the equipment. The wireless battery charging system 
for electric vehicle was analyze in order to see the work 
process of system and can applies the design optimization 
considering of external factors. As for the primary side and 
secondary side series resonant converter with an ICT were 
presented. In order to improve the efficiency and reduce the 
switching device stress at the presence of the ICT. For the 
battery charging control system, the simple close-loop PI 
controls are used.  
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Abstract— This paper proposes speed control of brushless 

DC (BLDC) motor with boost converter and voltage source 

inverter (VSI). The VSI control uses speed feedback and PWM 

techniques for regulating motor speed.  In this research, speed 

respond is improving more than the traditional speed control 

BLDC motor with PWM techniques. Moreover, this system 

increases speed range of motor without increasing the battery 

size. The schematics and numerical results of speed control has 

been shown by MATLAB with Simulink.  

Keywords—BLDC motor, Boost converter, VSI 

I. INTRODUCTION 

Nowadays, Thailand has a trend to increase greenhouse 
gas emissions (GHGs) every year. The greenhouse gas leads 
to carbon dioxide (CO2) which is caused by transportation: 
vehicles using gasoline and diesel. In addition, the combustion 
engines result in air pollution and PM 2.5 which carry off 
global warming. According to research on the CO2 emission 
trends of Thailand in transportation is found that vehicles are 
predicted to increase every year [2]. The government then tries 
to change old vehicles which emitted large amounts of carbon 
dioxide to environmentally friendly electric vehicles. Electric 
vehicles use electric motors to drive. Therefore, the criteria for 
choosing an electric motor depends mainly on efficiency and 
maintenance cost. Brushless DC (BLDC) motor has a high 
efficiency with low maintenance cost. Moreover, it has a wide 
speed range which is suitable for electric vehicle drive [3].  

The BLDC motor was developed in the 19th century from 
the DC motor brush to eliminate loss from the carbon brush 
and the commutator [4]. BLDC motor is categorized in the 
synchronous machine which has a back electromotive force 
(back-EMF) as a trapezoidal wave form. The structure of the 
BLDC motor consists of three-phase armature coil and 
permanent magnet. Therefore, the BLDC motor does not lose 
any power at the stator coil. Consequently, the BLDC motor 
is a kind motor which has a high efficiency and has a good 
heat dissipation as well.  

This paper is improving a drive system in the electric 
vehicle. Moreover, this paper is focusing on controlling the 
speed of BLDC motor and increasing the motor speed range. 
Plus, the motor can drive more loads. This method uses boost 
converter and Pulse-width modulation (PWM) technique with 
voltage source inverter. Consequently, this paper will present 
simulation the result of the speed control BLDC motor system 
by using MATLAB with Simulink. 

II. PRINCIPLE OF BLDC MOTOR DRIVE 

In general, the BLDC motor drive is similar to brush DC 
motor. The BLDC motor drive system consists of a voltage 
source inverter, hall sensors and controller as shown in Fig. 2. 
The voltage source inverter has a same function of a brush and 
commutator in the brush DC motor. Therefore, BLDC motor 
is also called electronically commutated motor (EC motor) 
[4]. The mathematical model of the BLDC motor is similar to 
the Brush DC motor. The equivalent circuit of BLDC motor 
can be seen in Fig. 1. In the analysis of BLDC motor 
mathematical model, it is determined that the armature wire 
must be Y connected. According to the Fig 1., the phase 
voltage are 𝑉𝑎 , 𝑉𝑏  and 𝑉𝑐 . The current of armature coil are 
𝑖𝑎, 𝑖𝑏  and 𝑖𝑐. The inductance of armature coil are 𝐿𝑎, 𝐿𝑏 and 
𝐿𝑐. The resistant of armature coil are 𝑅𝑎, 𝑅𝑏 and 𝑅𝑐.The back-
EMF are 𝑒𝑎, 𝑒𝑏 and 𝑒𝑐. The natural point is 𝑉𝑛. 

 

Fig. 1. The equivalent circuit of BLDC motor. 

The terminal phase voltage can be written as equations (1), 

(2) and (3) 

a
a a a a a n

di
V L R i e V

dt
      (1) 

b
b b b b b n

di
V L R i e V

dt
      (2) 

c
c c c c c n

di
V L R i e V

dt
      (3) 

The electromagnetic power of the motor can be written as  

e a a b b c cP e i e i e i     (4) 

The electromagnetic power is turned into kinetic energy which 
the mechanical loss and stray loss ignoring can be written as 

e e mP T    (5) 
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The electromagnetic power in electromechanical system 

which includes load torque, rotor moment of inertia and 

viscous friction coefficient can be written as 

m
e m L

d
T J B T

dt


     (6) 

The BLDC motor drive require hall sensor signal for 

detection the rotor position [5]. The position of the rotor can 

divider 6 sectors. Each sectors have different inverter 

command signal. The inverter command signal was created 

for excite armature coils. The hall sensor signal and inverter 

signal can be shown in TABLE I. 

 

TABLE I.  HALL SENSOR SIGNAL AND INVERTER SIGNAL 

FOR EXCITE ARMATURE COILS. 

Sector 
Hall sensor signal Inverter command signal 

Ha Hb Hc Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

0 -
3

  1 0 0 1 0 0 0 0 1 

3

 - 2

3

  1 1 0 1 1 0 0 0 0 

2

3

 -   0 1 0 0 1 1 0 0 0 

 - 4

3

  0 1 1 0 0 1 1 0 0 

4

3

 - 5

3

  0 0 1 0 0 0 1 1 0 

5

3

 - 2  1 0 1 0 0 0 0 1 1 

 

The speed of BLDC motor is determined by voltage constant 

can be written as 

,

60

2

a peak

V

m

V
K





 
 
 

  (7) 

The torque of the BLDC motor can depend on the current. 

The predicament is also called torque constant can be written 

as 

,

e
T

a peak

T
K

i
    (8) 

III. BLDC MOTOR CONTROL STRATEGY 

This paper proposes speed control of BLDC motor by 
using combination of boost converter and VSI for improving 
traditional BLDC motor speed control can be shown in Fig. 6. 
The BLDC motor is supply by battery 12V. The boost 
converter is used to increase the speed range of the motor. 
Moreover, the VSI is control by using PWM technique for 
regulate speed of motor. This method allows the motor to 
drive load 1 N-m. Moreover, this method can be able to 
increase the speed operation range of BLDC whiteout 
increases battery size.  

A. Traditional BLDC motor speed control 

In general, the speed control of BLDC motors uses PWM 
techniques with inverter for drive motor. Fig. 2. shows the 
traditional BLDC motor drive system. Fig. 3. (a) shows a 
PWM signal for the inverter to control the motor speed. The 
speed of the motor is depending on the duty cycle of PWM 

[6]. Fig. 3. (b) shows PWM signal generation by comparator 
with carrier wave signals and inverter command signal. 
Moreover, this technique cannot control speed more than the 
voltage constant ratio. Fig. 4 shows the BLDC motor speed 
control with PWM signal while supply voltage is 30 V. This 
technique is uncomplicated but poor response because this 
system is open-loop control. Consequently, this system 
appropriate an application do not need precision. 

Voltage source

Inverter

Microcontroller

BLDC 

Motor

Duty 

cycle

Battery

Hall sensors

 

Fig. 2. The topology of traditional BLDC motor drive system.. 

 
Fig. 3. The PWM generating with carrier wave. (a) PWM signal. (b) PWM 

signal generation by comparison carrier wave and inverter command signal. 

 
Fig. 4. The speed control of motor with treandinal PWM technique. (a) The 

Speed of BLDC motor control by using PWM technique. (a) The duty cycle 
of PWM. (b) The speed of BLDC motor. 

B. BLDC motor speed control with boost converter and VSI 

 The traditional speed control of BLDC motor encountered 

the problem of regulation speed of the BLDC motor with 

PWM duty cycle. Therefore, the respond of speed controlling 

is poor. The solution for improving the traditional speed 

control with PWM technique is using speed feed-back control 

for generate PWM signal. The speed feedback control for 

generating a PWM signal can be shown in Fig. 5. This 
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method is uses speed feedback from hall sensors for 

calculating PWM duty cycle to regulation speed of the motor. 

 
Fig. 5. PWM signal generator with speed feedback control. 

 However, speed control with PWM signal is not enough 

to increase the speed range of the motor. The solution for 

improving the speed range of motor using boost converters. 

The boost converter uses to increase the voltage for motor 

instead of increasing the voltage or the size of the battery. 

Nevertheless, generally the boost converter cannot increase 

output voltage more than twice the supply voltage.  
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Fig. 6. The topology of BLDC motor drive by using boost converter and 

PWM technique.  
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Actually speed > 

Command speed

Generate PWM signal Do nothing.

Yes

Yes

No

No

 

Fig. 7. Flowchart of BLDC speed control with boost converter and voltage 

source inverter. 

 Although, the speed control with boost converter and 

speed feedback control PWM signal generator has an ability 

to drive load and regulation speed. But in the case sudden 

load changing the response of this method is not good. The 

strategy to increase efficiency of this control system is adding 

a P controller. The criteria of design P controller depending 

on a maximum voltage of BLDC motor. The maximum of 

BLDC motor calculations by equation (7). This system can 

be shown in flowchart as Fig. 7. 

IV. SIMULATION RESULTS 

Fig. 8. shows MATLAB with Simulink of BLDC motor 
speed control with boost converter and VSI in MATLAB 
environment. The parameter of the BLDC motor model is in 
Table II. The maximum speed of BLDC motor is 1500 RPM. 
The maximum output voltage of boost converter is 48 V. The 
switching frequency of boost converter is 10 kHz. The 
maximum load of motor drive is 1 N-m. The voltage of the 
battery is 24 V. Fig. 9. Shows an algorithm MATLAB with 
Simulink for control this system. In system testing, it is 
determined that command speed follow 5 range command 
speed with 1 second period under no-load and full-load 
conditions. The range of command speed consist of 300 RPM, 
600 RPM, 900 RPM, 1200 RPM and 1500 RPM. 

 

Fig. 8. MATLAB with simulink of BLDC motor speed control with boost 

converter and VSI. 

TABLE II.  THE PARAMETER OF BLDC MOTOR. 

Rating Symbol Value Units 

Power Pe  600 W  

Rated voltage Vrated  48 V  

Rated current irated  12.5 A  

Stator phase 

resistance 
Rs  0.3202   

Stator phase 

inductance 
Ls  629.23 H  

Number of pole 

pairs 
P  8 - 

Voltage Constant KV  30.8 / RPM
,

V
peak L L

 

Rotor Inertia J  0.001  2kg m  

Friction coefficient B  0.003 N m s   
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Fig. 9. Algorithm of BLDC motor speed control with boost converter and 
VSI. 

Fig. 10. shows the simulation result of speed control 
BLDC motor with boost converter and VSI while no-load 
condition. The command speed are 300 RPM at 0 ms, 600 
RPM at 0.2 ms, 900 at 0.4 ms, 1200 RPM at 0.6 ms and 1500 
RPM at 0.8 ms. The output voltage of boost converter is 
follow command voltage. The motor can regulate speed 
follow command speed. When suddenly changes the 
command speed is 0 – 1500 RPM at load 1 N-m, the system 
able to drive load and regulate speed as show in Fig. 12. The 
time to changing speed 0 – 1500 RPM is 6.33 ms. The 
overshoot speed is 1659 RPM. When system enter setting time 
has a steady-state error is 1.15%. The system can regulate 
speed of motor. But it has a speed ripple. 

 

 

Fig. 10. The simulation result of BLDC speed control with boost converter 

and VSI while no-load condition. (a) The voltage of motor. (b) Speed of 

motor. (c) The current phase A of motor. (d) The torque of motor. 

V. CONCLUSION 

This research proposed the speed control of BLDC motor 
with boost converter and voltage source inverter for improve 
responding traditional speed control. Furthermore, this system 
is increased speed range of motors without increasing the 
battery size. In addition, this system using the uncomplicated 
algorithm simple to coding. This system is succeeded in 
control BLDC motor 600 W. The advantage of this system is 
providing a quick response and low steady-state error. This 
system is suitable to be used to develop electric vehicle drive 
system. 

 

 

Fig. 11. The simulation results of BLDC speed control with boost converter 
and VSI while full-load condition. (a) The voltage of motor. (b) Speed of 

motor. (c) The current phase A of motor. (d) The torque of motor. 

 

Fig. 12. The speed of BLDC motor while  suddenly changes the command 

speed is 0 – 1500 RPM at load 1 N-m   
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Abstract—— A new discrete-time chaotic oscillator is 
described in this paper. The oscillator is performed based on 
approximation of modified chaotic tent map, which offers high 
robustness of chaos against parameter space regions. The chaotic 
dynamics are investigated in terms of bifurcation structures, 
Lyapunov exponent and chaotic waveform in the time-domain. 
The proposed oscillator automatically provides random signals 
without initial condition requirement. Therefore, an appropriate 
application is demonstrated through a one-time password (OTP) 
generation. Performances is evaluated in terms of NIST test suite 
and cross-correlation of two binary sequences. The proposed 
system has offered a truly random bit generation for a secure 
authentication and fully operated on 0.18 µm CMOS standard 
technology as well.   

Keywords—chaotic oscillator, chaos maps, random bits 
generator, one-time password generation. 

I.  INTRODUCTION  

The current advances  in data storages on  the internet have 
led to increasing demand for a secure authentication topology. 
Typically,  the  secure  authentication  requires  reliability, 
simplicity and high speed. Password systems have become the 
major  issue  and  widely  used  for  the  initial  method  of  the 
authentication.  Due  to  the  rapidly  develop  of  computing 
algorithm,  the  traditional  static  password  might  not  be 
acceptable against online attacks and the advanced cryptography 
algorithm.  For  this  reason,  One-Time  Password  (OTP),  is 
basically  defined  in  categories  of  a  dynamic  password,  has 
recently gained a great attention where the password or key is 
generated  for  only  single  login  session.  In  addition,  the 
significant desirable performance of  the  OTP  is  an  extremely 
difficult to predict the next password key based on the current 
password.  In  general,  the  OTP  is  generated  by  any  hash 
functions  based  on  pseudo-random  algorithms,  e.g.  SHA-1, 
MD4  and  MD5  which  have  been  realized  mainly  based  on 
digital processes, and therefore the performance of OTP depends 
upon the complicated of computational algorithms. 

Recently,  chaotic  oscillators  have  taken  many  roles  in  the 
field of a random number generator (RNG). Mainly motivations 
are the specific properties of chaotic dynamics, i.e. nonlinearity, 

extremely sensitivity to an initial condition and unpredictable in 
the  time-domain.  Searching  for  the  simple  architecture  and 
robust behavior are still the challenging issue. Generally, there 
are two different models to designing the chaotic oscillators, i.e. 
continuous-time and discrete-time. The continuous-time chaotic 
oscillators can be described by an ordinary-differential equation 
(ODE),  which  is  the  actual  way  to  generates  the  chaotic-like 
signals. Various oscillators have been proposed based on such a 
model such as a Duffing oscillator [1] and Van Der Pol oscillator 
[2].  These  circuits  provide  very  robust  chaotic  dynamics, 
however due to large value of passive components, realization 
in the transistor level is relatively difficult. On the other hand, 
the  discrete-time  chaotic  oscillator  can  generate  the  chaotic 
dynamics  through  one-dimensional  iteration  functions,  i.e. 
chaos  maps.  The  oscillator  can  be  simply  designed  based  on 
sample-and-hold (S/H) circuits and comparators and a nonlinear 
function  block,  which  is  suitable  for  integrated  circuits.  The 
discrete-time chaotic oscillators have been presented based on 
several chaos maps, e.g. logistic map [3], tent map [4] as well as 
an approximation of nonlinear characteristic [5-6]. Additionally, 
this  oscillator  model  has  been  used  as  a  core  circuit  in  truly 
random number generator (TNRG) applications [7-8].  

This  paper  therefore  presents  the  discrete-time  chaotic 
oscillator  for  random  binary  sequences  generation.  The 
oscillator  is  designed  based  on  chaos  tent  map,  where  the 
nonlinear characteristic is approximated by the basic structure of 
the CMOS circuit. Dynamic properties are investigated through 
the bifurcation diagram, Lyapunov exponents (LE) and chaotic 
waveform  in  the  time-domain.  Furthermore,  applying  for  the 
OTP application is demonstrated in terms of NIST test suite and 
cross-correlation of two binary sequences. 

II. MODIFIED TENT MAPS CIRCUIT 

  Generally, chaotic dynamics can be exhibited by at least one-
dimensional  evolution  function  in  discrete-time  domain  as 
follows 

 nn xfx 1                                     (1) 

where xn+1 and  f(xn) are the value of next stage and nonlinear 
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function,  respectively.  This  paper  realizes  the  tent  map  in  a 
category of topologically conjugate which is given by 
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Fig. 1. Modified chaotic tent map circuit.   
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Fig. 2. Transfer characteristic of Eq. 4. (a) from actual whereas (b) is generated 
by chaotic map circuit. 

where α is a control parameter. In order to increase a maximum 
amplitude and an input range, the nonlinear function in (2) can 
be modified in form of tent-like shape which offer the similar 
characteristic as follow 
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where the output characteristic can be expressed as 
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It can be clearly seen that in order to achieve the characteristic 
in  (4),  various  circuit  components  are  required  such  as 
multipliers and comparators. For this reason, Eq. 4 is rewritten 
as follows 
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After that, the output characteristic of g(x) can be approximated 
by the simple CMOS connection. Fig. 1 illustrates the proposed 
chaotic  map  circuit  which  is  provided  from  (5),  comprises 
approximated  circuit  and  voltage  subtract  circuit.  When 
determine the value of resister R1 equal to R2 and R3 equal to R4, 
the gain parameter α can be defined by R3/R1. In addition, Fig. 
2 shows the output characteristic of actual equation (a) and the 
chaotic map circuit (b) with a small deviation, where vg(x) and 
vout  represents  g(x)  and  y  with  various  gain  parameters  α, 
respectively. 

III. PROPOSED DSCRETE-TIME CHAOTIC OSCILLATOR 

A. Circuit Operation 

It  can  be  considered  from  (1)  that  stochastic  signals  in 
discrete-time  domain  can  be  generated  by  iteration  function, 
which comprises at least a nonlinear circuit and delay part as the 
simplest  structure.  Fig.  3  depicts  the  proposed  discrete-time 
chaotic  oscillator  based  on  (3),  where  the  nonlinear  part  is 
replaced by chaotic map circuit as described in section 2.1 and 
two  sample-and-hold  circuits  are  used  as  the  delay  part.  The 
oscillator  is  operated  when  active  ф1,  chaotic  map  circuit 
concurrently  provides  chaotic  value  and  stores  in  C1  as  the 
present  stage  output.  At  the  next  clock  cycle,  which  ф2  is 
enabled, the signal is transferred to C2 by the unity-gain buffer 
and  the  output  signals  of  the  next  stage  (xn+1)  is  generated. 
Likewise,  when  ф1  is  activated  again,  C2  discharges  and  the 
output signal is fed back into the input of the chaotic map circuit 
which continues iteratively. 

B. Chaotic Dynamics Examination 

The bifurcation diagram and Lyapunov exponents (LE) are 
the two major method in order to examine the chaotic dynamics. 
Simulations was performed by widely-used MATLAB software 
with  Fourth-order  Runge-Kutta  method,  while  the  proposed 
oscillator was operated upon Cadence and HSPICE environment 
with  0.18μm  CMOS  Rohm  technology.  Fig.  4  illustrates  the 
bifurcation  diagram  and  LE  spectrum  against  parameter  α, 
where the variety of values are exhibited on the dense region of 
bifurcation diagram, likewise the LEs values in such region is 
also greater than zero. These features indicate the robust chaotic 
dynamics  with  the  large  usable  region  of  parameter  α.  The 
chaotic signals obtained from the oscillator  is also depicted in 
Fig. 5, where the resister value is fixed as R1 = R2 = 2k and R3 = 
R4 = 38k for α = 19, the capacitor C1 = C2 = 1pF, and the ratio 
of  transistor M1,  M2  and M3  are 20/0.18µm, 0.54/0.54µm and 
4/0.18µm, respectively.    
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IV. ONE-TIME PASSWORD GENERATION 

According  to  the  Section.  III,  the  chaotic  signal  is 
automatically  generated  by  the  meta-stability  stages  in  the 
oscillator  as  the  initial  condition  of  the  system.  The  output 
sequences therefore vary in each restarted the operation. This  
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Fig. 3. The proposed discrete-time chaotic oscillator. 
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Fig. 4. The bifurcation diagram and LE versus parameter α. 
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Fig. 5. Chaotic time-series obtain from the oscillator. 

property is suitable for the OTP generation where the desirable 
performances  require  the  truly  random  generator  and  non-
deterministic  system.  In  order  to  achieve  the  truly  random 
property the simple post-processing method is performed based 
on a dual oscillator technique [9-10]. Fig. 6 shows the block  
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Fig. 6. The random binary generator and layout diagram the overall system. 

diagram of the binary generator and layout of the overall system 
with  22.19  mm2  of  the  area  overhead.  The  post-processing 
system involves the comparator, a D flip-flop and exclusive OR 
gate (XOR). This topology exploits the association between two 
independent oscillators, i.e.  a low frequency and high frequency 
oscillator. The output binary  sequences are generated  through 
the output signal of a fast oscillator sampling at the rising edge 
of the slower clock.  

Consequently,  the  proposed  chaotic  oscillator  combined 
with  the  post-processing  system  provides  the  straight 
characteristic  of  OTP  criteria.  In  other  word,  the  extremely 
sensitivity to initial conditions and system parameters of chaotic 
property causes the unpredictable outputs. The single transaction 
key generation obtains from the non-deterministic. In addition, 
the truly random property offers high resistance to cryptography 
algorithms.   

V. RANDOM QUALITY EVALUATION 

The  performance  of  OTP  generally  depends  on  the 
randomness  quality  and  the  relation  between  two  binary 
sequences. In this section, two standard statistical methods are 
utilized, i.e. NIST standard test suite and the cross-correlation of 
two binary sequences. 

A. NIST standard test suite 

The National Institute of Standards and Technology (NIST) 
has  provided  a  high-acceptable  statistical  tests  algorithm  for 
specifically evaluate the randomness of binary sequences. The 
algorithm from [11] is used with the 1,000,000 random binary 
sequences  input.  The  statistical  methods  involve  15  different 
standards, which the random quality of the binary sequences are 
indicated through probability parameters described by p-value. 
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The NIST test results of 1,000,000 binary sequences generated 
from  proposed  system  are  summarized  in  Table  1.  It  can  be 
clearly  seen  that  the  generated  sequences  achieved  all  the 
methods, which implies that the proposed system is potential to 
use as the truly random number generator. 

TABLE I 
Summarized of NIST Standard Test Results of 1,000,000 Bits  

Test Methods p-values Results 

Frequency Test  0.3975  Success 
Block Frequency  0.7967  Success 
Runs  0.8404  Success 
Longest Run of Ones Block  0.6691  Success 
Binary Matrix Rank  0.2841  Success 
Discrete Fourier Transform  0.3636  Success 
Non-overlapping Template Matching  0.0654  Success 
Overlapping Template Matching  0.7712  Success 
Universal Statistical  0.7837  Success 
Linear Complexity  0.8651  Success 
Serial  0.8053  Success 
Approximate Entropy  0.0539  Success 
Cumulative Sums  0.4619  Success 
Random Excursions  0.8074  Success 
Random Excursions Variant  0.8253  Success 
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Fig. 7. Normalized cross-correlation between two 10,000 bits sequences. 

B. Cross-Correlation 

The  cross-correlation  function  is  a  standard  method  for 
measuring  the  similarity  of  two  time-series.  The  input  binary 
sequences  are  compared  in order  to  identify  a  bit pattern  that 
repeating  in  the  time-series,  known  as  a  matched  template 
algorithm. The cross-correlation can be described as follows 
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where x(t), y(t) are different time-series. This function can also 
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Where  rxy(t)  is  a  normalized  quantity  in  range  -1  and  1. 
Typically, the value of rxy(t) = 1 indicates the exactly similar at 
alignment of two time-series, whereas the rxy(t) = 0 suggests that 

those  sequences  are  uncorrelated  together.  Fig.  7  exhibits  the 
normalized  cross-correlation  of  two  10,000  binary  sequences 
generated  form  proposed  system.  It  is  apparent  that  these 
sequences  are  practically  uncorrelated  due  to  the  correlation 
coefficients are relatively close to zero for entire values. 

VI. CONCLUSION 

The discrete-time chaotic oscillator based on modified chaos 
tent  map  has  been  presented.  Chaotic  behavior  has  been 
achieved by approximation of tent-like characteristic which can 
be constructed by  the basic circuit components. The oscillator 
has generated literally the chaotic time-series through the chaos 
map  circuit, S/H  switches  and  the  feed-back  loop. The  robust 
chaotic dynamics have been indicated by  the  thick region and 
positive values in the bifurcation diagram and LE, respectively. 
The  applying  to  OTP  generator  application  has  been 
demonstrated  in  terms  of  NIST  standard  test  suite  and  cross-
correlation of binary sequences. This work has also offered both 
truly  random number and non-deterministic applications, with 
the compact and cost-effective features through the realization 
of CMOS technology.  
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีท าการศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอรริ์ฟิเคชนัของ
กรดแอซิติกและเอทานอลโดยใช้อะลูมิเนียมออกไซดท่ี์ถกุกระตุ้นด้วยกรด
เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ท าการทดลองในเคร่ืองปฏิกรณ์แบบกะขนาด 2 ลิตร ท่ี
ความดนั 500 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา
ได้แก่  ปริมาณตวัเร่งปฏิกิริยาระหว่างร้อยละ 0-12 โดยน ้าหนักของกรดแอ
ซิติก อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่อเอทานอลระหว่าง 1:1-1:8 และ
อุณหภูมิท่ีใช้ในการท าปฏิกิริยาระหว่าง 100-180 องศาเซลเซียส ผลการ
ทดลองแสดงให้เหน็ว่าปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาเอสเทอรริ์ฟิเคชนัของ
กรดแอซิติกกบัเอทานอลเพียงปฏิกิริยาเดียวและเป็นปฏิกิริยาท่ีผนักลบัได้ 
การใช้อะลูมิเนียมออกไซดท่ี์ถกูกระตุ้นด้วยกรดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ได้ค่า
ร้อยละการเปล่ียนแปลงของกรดแอซิติกสูงกว่าแบบไม่ใช้ตวัเร่งปฏิกิริยา 
ค่าร้อยละการเปล่ียนแปลงของกรดแอซิติกมีค่าเพ่ิมขึ้นเม่ือปริมาณตวัเร่ง
ปฏิกิริยา อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่อเอทานอลและอณุหภมิูท่ีใช้
ในการท าปฏิกิริยามีค่าเพ่ิมขึ้น อย่างไรกต็าม ท่ีความเรว็รอบในการกวน
มากกว่า 100 รอบต่อนาที และท่ีอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่อเอทา
นอลท่ีมากกว่า 1:4 จะไม่ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ค่าพลงังานก่อกมัมนัต์
ของปฏิกิริยาในระบบท่ีไม่ใช้ตวัเร่งปฏิกิริยา และ ใช้ตวัเร่งปฏิกิริยามีค่า
เท่ากบั 64.96 และ 13.33 กิโลจลูต่อโมลของกรดแอซิติกตามล าดบั 

 
ค ำส ำคญั — ปฏิกิริยาเอสเทอรริ์ฟิเคชนั , กรดแอซิติกกบัเอทานอล , 

การใช้อะลูมิเนียมออกไซดท่ี์ถกูกระตุ้นด้วยกรดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
   
   ABSTRACT — Esterification of acetic acid with ethanol using 
activated acidic aluminium oxide as a solid catalyst is investigated in 
this study. The experiments were conducted in a 2 liters batch reactor 
at pressure of 500 psig. The effects of amount of catalyst of 0-12 % 

weight of acetic acid, the molar ratio of acetic acid to ethanol of 1:1-1:8 
and reaction temperature of 100-180 degree Celsius were studied. The 
experimental results show that ethyl acetate is produced by single 
reaction of esterification reaction of acetic acid with ethanol reaction is 
reversible reaction. Moreover, using activated acidic aluminium oxide 
as a solid catalyst in esterification reaction gives higher conversion of 
acetic acid than non-catalytic reaction. The conversion of acetic acid 
increases with increasing of the amount of catalyst, the molar ratio of 
acetic acid to ethanol and reaction temperature. Stirring speed higher 
than 100 rpm and molar of acetic acid to ethanol higher than 1:4 do not 
affect to the esterification reaction.  The activation energy of without 
catalyst and with catalyst 64.96 kJ/mole and 13.33 kJ/mole of acetic acid 
respectively. 
 

Keywords —  ESTERIFICATION , ACETIC ACID WITH ETHANOL , 
USING ACTIVATED ACIDIC ALUMINIUM OXIDE AS A SOLID CATALYST 

 
บทน า 

ปจัจุบนัอุตสาหกรรมพลาสติก แลกเกอร์ ทินเนอร์ และหมกึ
พมิพ์เป็นธุรกจิที่มคีวามจ าเป็นและเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาด การมี
แพคเกจจิ้งทีส่วยงามจะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสนิคา้นัน้ๆ การพมิพ์
ภาพหรอืฉลากทีม่รีูปแบบซ ้าๆและไดป้รมิาณทีม่ากเพื่อเป็นการลดต้นทุน
การผลิต  จึง เ ป็นที่นิยมในการท าแบรนด์  หรือฉลากต่างๆ ซึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมหมกึพมิพ์มอียู่ดว้ยกนัหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมหมกึ
พิมพ์กราเวียร์  โดยหลักการพื้นฐานหมึกพิมพ์จะมีองค์ประกอบ 4 
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2 
 

ส่วนประกอบ ใหญ่ๆ คือ 1) วานิช (Varnish) ที่ใช้ส าหรบัยดึเกาะบนตวั
รองรบั 2) ผงสี (Pigment) เป็นสารให้สี 3) สารเติมแต่ง (Additive) ช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและการพมิพ์ 4) ตวัท าละลาย (Solvent) ใชใ้น
การละลายเรซนิ เพื่อใหไ้ดว้านิชและใชใ้นการปรบัความหนืดใหเ้หมาะสม 
อกีทัง้ยงัใชป้รบัสมดุล ตลอดการพมิพ์งานต่างๆ ซึ่งจะเหน็ว่าในตลอดการ
พมิพจ์ะมกีารใชต้วัท าละลายจ านวนมาก 

ดงันัน้ตวัท าละลาย (Solvent) ในอุตสาหกรรมหมกึพมิพ์จงึเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในสีห่ลกัทีส่ าคญั และเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมากในอุตสาหกรรม
หมกึพมิพ์กราเวยีร ์เนื่องจากการพมิพก์ราเวยีร์เป็นหมกึพมิพท์ีม่แีนวคดิที่
มกีารพมิพง์านทีใ่ชค้วามหนืดของสทีีต่ ่าในระหว่างการพมิพช์ิน้งาน จงึมตีวั
ท าละลายหลายชนิด เช่น โทลูอีน เอทานอล และเอทิลอะซิเตท เพื่อ
ปรบัปรุงและควบคุมประสทิธภิาพในการพมิพ์ ซึ่งในปจัจุบนัมขีอ้ก าหนด
ของการพิมพ์งานประเภทแพคเกจจิ้งที่ใช้บรรจุเพื่อห่อหุ้มอาหาร หรือ
สมัผสักบัอาหารโดยตรง โดยมกีารหา้มใชต้วัท าละลายทีเ่ป็นสารก่อมะเรง็
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการปนเป้ือนในอาหารทางอุตสาหกรรมตวัอย่างเช่น 
โทลูอีน ซึ่งเป็นตัวท าละลายหลกัที่ใช้อย่างแพร่หลายในปจัจุบนั ดงันัน้
อุตสาหกรรมต่างๆจึงเริ่มมองหาตัวละลายใหม่ส าหรบัละลายเรซินได้
ตวัอย่างเช่น ตวัท าละลายกลุ่มแอลกอฮอล์และกลุ่มอะซเิตทและจะค่อยๆ
ลดการใช้โทลูอีนลง ตัวท าละลายกลุ่มอะซิเตท จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่
น ามาใชท้ดแทน เนื่องจาก เอทลิอะซเิตท (Ethyl acetate) มคีุณสมบตัทิีม่ ี
กลิน่หอมคลา้ยผลไมแ้ละสามารถละลายน ้าไดเ้ลก็น้อย [1] และยงัไม่มขีอ้
ห้ามในการพิมพ์งานในกลุ่มแพ็ตเกจจิ้งส าหรับอาหาร อีกทัง้สามารถ
ละลายเรซินได้หลากหลายกว่ากลุ่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในกระบวนการผลิต
เอทลิอะซเิตทสามารถผลติไดโ้ดยปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั 

 ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิ เคชัน  (Esterification reaction) เป็น
ปฏกิริยิาทีใ่ชก้นัทัว่ไปทีใ่ชส้ารตัง้ต้นในการท าปฏกิริยิาระหว่าง เอทานอล
กับกรดแอซิติก โดยจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น เอทิลอะซิเตท และน ้ า เป็น
ผลติภณัฑร์่วมปฏกิริยิานี้สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื ปฏกิริยิาแบบไมใ่ชต้วัเร่ง
ปฏกิริยิาและปฏกิริยิาแบบใชต้วัเร่งในการท าปฏกิริยิา 

1.1. ปฏกิริยิาแบบไม่ใชต้วัเร่งปฏกิริยิาสามารถเกดิขึน้ได ้แต่ให้
ผลผลิตที่ต ่ า  โดยใช้อุณหภูมิและความดันที่ต ่ า  แต่จะให้ร้อยละของ
ผลติภณัฑม์ากขึน้เมือ่ใชอุ้ณหภมูแิละความดนัสูงมากขึน้ [2] โดยจะม ีขอ้ด ี
คอื เกดิสารผลติภณัฑ์อย่างรวดเรว็ และไดผ้ลผลติรอ้ยละของผลติภณัฑท์ี่
สูง [13] อีกทัง้ไม่ต้องมกีระบวนการแยกตวัเร่งปฏกิริิยาออกหลงัจากท า
ปฏกิริยิาจงึไดส้ารผลติภณัฑท์ีบ่รสิุทธิ ์แต่มขีอ้เสยี [1,4] คอื ตอ้งใชพ้ลงังาน
สูง เพื่อใหเ้กดิในสภาวะทีเ่หมาะสมทีจ่ะเกดิปฏกิริยิา ส่งผลใหม้ตี้นทุนการ
ผลติทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย 

1.2. ปฏกิริยิาแบบใชต้วัเร่งปฏกิริยิาสามารถแบ่งย่อยขนิดของ
ตวัเร่งไดอ้กี 3 ชนิดดงันี้ 

1.2.1. ตวัเร่งแบบเอกพนัธุ์ ทีน่ิยมใชโ้ดยทัว่ไป คอื สารละลาย
โดยเฉพาะ กรดซัลฟิวริก [1,3] มีข้อดีคือ ตัวเร่งปฏิกิริยามีราคาที่ถูก 
ปฏกิริยิามรีาคาถูก เกดิสารผลติภณัฑไ์ดเ้รว็ และไดผ้ลผลติรอ้ยละทีส่งู แต่
มขีอ้เสยี [1,4] คอืความเป็นกรดทีรุ่นแรงท าใหเ้ครือ่งมอืสกึกร่อนไดเ้รว็ และ
ผลิตภณัฑ์มกีารปนเป้ือนตัวเร่งดงักล่าว เนื่องจากผลิตภณัฑ์และตวัเร่ง 
ปฏกิริยิาจะรวมตวัเป็นเนื้อเดยีวกนั ท าใหต้อ้งมกีระบวนการแยกตวัเร่งออก
จากผลติภณัฑ์ ส่งผลใหส้ิ้นเปลอืงค่าใชจ้่ายในการแยกอกีทัง้ไม่สามารถน า
ตวัเร่งปฏกิริยิากลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้กี 

1.2.2. ตวัเร่งแบบววิธิพนัธุ ์สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการ
ใชต้วัเร่งแบบเอกพนัธุ์ โดยตวัเร่งปฏกิริยิาจะมสีถานะเป็นของแขง็และสาร
ตัง้ตน้จะเป็นของเหลว ซึง่สภานะของสารมคีวามแตกต่างกนัจงึสามารถ
แยกตวัเร่งออกจากผลติภณัฑไ์ดง้า่ย ตวัอย่างเช่น ตวัเร่งแบบชนิดของแขง็ 
[5,6] สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของตวัเร่งปฏกิริยิาแบบเอกพนัธ์ โดยมขีอ้ด ี
คอืสามารถทนความรอ้นทีส่งูท าใหส้ามารถเพิม่อุณหภมูติามความตอ้งการ
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัปฏกิริยิา อกีทัง้สามารถแยกตวัเร่งปฏกิรยิากบัสาร
ผลติภณัฑไ์ดง้า่ย โดยไมท่ าลายหรอืกดักร่อนเครือ่งมอืในการผลติ และ
สามารถน าตวัเร่งปฏกิริยิากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้[15] โดยปฏกิริยิาทัง้สองแบบ
คอืแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิาและแบบใชต้วัเร่งปฏกิริยิาดงัตวัอย่างงานวจิยั
ของ A. Wang และคณะ [11] พบว่าในส่วนของปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั
โดยใชต้วัเร่งปฏกิริยิาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ข ัน้ตอน ขัน้แรกคอืการท า
ปฏกิริยิาระหว่างกรดแอซติกิและตวัเร่งปฏกิริยิา โดยตวัเร่งปฏกิริยิาจะท า
การดงึประจุบวกออกจากกรดแอซติกิ ท าใหเ้กดิเป็นประจุลบของคารบ์อ
เนียมไออน (Carbonium ions) ขัน้ทีส่องคอื อเิลก็ตรอนของเอทานอลท า
ปฏกิริยิากบัคารบ์อเนียม ไอออนเกดิเป็นสาร มธัยนัตร ์(intermediate) 
และประจุลบ ขัน้ทีส่ามคอืขัน้ตอนการก าจดัน ้า (Dehydration) จากประจุลบ
ของสารมธัยนัตร ์ (intermediate)  และขัน้ตอนสุดทา้ยคอื การเปลีย่นจาก
สารมธัยนัตรเ์อทลิอะซเิตท (Desorption) ดงัแสดงขัน้ตอนกลไกในรปูที ่7 

 

 
 

 รูปที ่1 แบบจ าลองกลไกการเกดิปฏกิริยิาของปฏกิริยิาเอสเทอร์รฟิิเค
ชนัของกรดแอซติิกกบัเอทานอลบนอะลูมเินียมออกไซด์ทีถู่กกระตุ้นดว้ย
กรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา [11] 
 

และงานวจิยัของ S. Akyalcin and M. Altiokka [3] ได้
ท าการศกึษาจลนพลศาสตรข์องปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิ
กบัออกทานอล ทัง้แบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิาและแบบใชต้วัเร่งปฏกิริยิาชนดิ
ของแขง็คอื แอมเบอรล์สิต์ 36 ท าการทดลองในเครือ่งปฏกิรณ์แบบกะ 
ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเกดิปฏกิริยิาคอื ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาอตัราส่วน
โดยโมลของกรดแอซติกิต่อออกทานอลในชว่งระหว่าง 1:1.20 – 1:3.53 
และอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการท าปฏกิริยิาระหว่าง 60 – 85 องศาเซลเซยีส ผล
การศกึษาพบว่า ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัออคทานอล
แบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏฺกิริยิามอีตัราการเกดิปฏกิริยิาทีช่า้มาก โดยมรีปูแบบ
ทางจลนพลศาสตรค์อื ปฏกิริยิาอนัดบัสองแบบผนักลบัได ้ส าหรบัปฏกิริยิา
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เอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัออคทานอลแบบใชต้วัเร่งปฏฺกิริยิา 
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลโดยตรงต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา ท า
ใหป้ฏกิริยิาเกดิไดร้วดเรว็ขึน้ และไดร้อ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดแอ
ซติกิสงูมากขึน้ถงึรอ้ยละ 90 นอกจากนี้ การเพิม่อตัราสว่นโดยโมลของกรด
แอซติกิต่อออคทานอล และอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการท าปฏกิริยิาส่งผลโดยตรง
ต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิาดว้ยศกึษาจลนพลศาสตรข์องปฏกิริยิาโดยใช้
โมเดล Eley-Rideal 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจยันี้จึงศึกษากระบวนการ
ผลติเอทลิอะซเิตรตแบบกะดว้ยปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิ
กบัเอทานอล เนื่องจากกรดแอซติกิมคีวามว่องไวในปฏกิริยิา มรีาคาถูก ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [1,6] โดยจะศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการ
เกดิปฏกิริยิา ไดแ้ก่ ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอ
ซติกิต่อเอทานอล และอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการท าปฏกิริยิา เป็นตน้ 
 

วตัถุประสงคข์องการท างานวจิยั 
1. ศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอร์รฟิิเคชนัของกรดแอซิติกกบัเอทา

นอลโดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา 
2. ศกึษาอทิธพิลและปจัจยัต่างๆทีม่ผีลต่อปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิ

เคชนัโดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา 
 
 

วธิดี าเนินการวจิยั 
 บทความนี้จะอธิบายถึงข ัน้ตอน วิธีการเตรียม และวิธีการทดลอง 
รวมถงึวธิกีารวเิคราะห์ โดย แบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้คอื  

1.อุปกรณ์และสารเคมทีีใ่ชใ้นการทดลอง  
2.วธิกีารด าเนินการทดลอง  
3.วธิกีาร วเิคราะห ์
4.ผลการทดลองและการวเิคราะหผ์ลการทดลอง 

1. อุปกรณ์และสารเคม ี
    สารเคมีทัง้หมดที่ใช้ส าหรบัการทดลองเป็นสารที่มีความบริสุทธิส์ูง
ส าหรบังานวเิคราะหท์างเคม ีรบัรองความบรสิุทธิ ์และปรมิาณสารปนเป้ือน 
ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 สารเคมทีีใ่ชใ้นงานวจิยั 

 
2. การเตรยีมตวัเร่งปฏกิริยิา 
 น าอะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดท าการอบเพือ่ก าจดัน ้าและ

สิง่เจอืปนอื่นๆทีอุ่ณหภูม ิ120 องศาเซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้
น าไปเผาทีอุ่ณหภมู ิ500 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 ชัว่โมง [1] 
 
3. เครือ่งปฏกิรณ์และวธิดี าเนินการทดลอง 
 ในกระบวนการผลติเอทลิอะซเิตท (Ethyl acetate) ทีเ่กดิจาก
ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัเอทานอล โดยใชอ้ะลมูเินียม 
ออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิานี้ เลอืกใชเ้ครือ่งปฏกิรณ์
แบบกะ (Stirrer batch reactor) ดงัแสดงในแผนผงัรปูที ่2 

 

 
 

รปูที ่2 แบบแผนผงัเครือ่งปฏกิรณ์แบบกะ [1] 
 
โดยเครือ่งปฏกิรณ์นี้ประกอบไปดว้ยสว่นต่างๆดงัต่อไปนี้ 
หมายเลข 1 คอื ถงัแก๊สไนโตรเจนทีต่่อกบัเกจวดัความดนั 
หมายเลข 2 คอื ถงับรรจุแอลกฮอล ์
หมายเลข 3 คอื เครื่องปฏกิรณ์แบบกะขนาด 2 ลติร ซึ่งท าจากสแตนเลส
เพื่อป้องกนัการกดักร่อนที่ เกิดจากสารเคมทีี่ใช้ และยงัสามารถทนต่อ
สภาวะต่างๆทีใ่ชท้ าการทดลอง โดยเครือ่งปฏกิรณ์สามารถ ทนความดนัได้
ถึง 2,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 400 
องศาเซลเซยีส 
 

ตารางที ่2 สภาวะการทดลอง 

 
 
4. วธิกีารวเิคราะหผ์ลการทดลอง 
 4.1. วเิคราะห์หาปรมิาณของกรดแอซติกิที่เหลอืจากการท าปฏกิริยิา 
ด้วยวธิกีารไทเทรต กบัสารละลายเบสโซเดยีมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 1.00 
โมลต่อลติร เพือ่ใชใ้นการค านวณรอ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิ 
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รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิ = [(C1-C2)/C1]x100 

 
โดยที ่
C1 = ความเขม้ขน้ของกรดแอซติกิทีเ่วลาเริม่ตน้ (โมลต่อลติร) 
C2 = ความเขม้ขน้ของกรดแอซติกิทีเ่วลาใดๆ (โมลต่อลติร) 

 
CAVA = CBVB 

 
CA = ความเขม้ขน้ของกรดแอซติกิทีม่อียู่ในสารตวัอย่าง (โมลต่อลติร) 
VA = ความเขม้ขน้ของโซเดยีมไฮดรอกไซด์ (โมลต่อลติร) 
CB = ปรมิาตรของสารตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้นการไทเทรต (มลิลลิติร) 
VB = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ที่ไทเทรตกับสาร
ตวัอย่าง (มลิลลิติร) 
  
 4.2. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสารทีอ่ยู่ในตวัอย่าง 
 
 น าไปวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี โดยใชเ้ครือ่งแก๊สโคร
มาโตกราฟแวเรียล (Varian 3800) คอลัมน์แบบคาปิลารี HP-Innowax 
(Polyethylene glycol) , เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลอดคาปิลารี 0.32 
มลิลเิมตร ความยาว 30 เมตร และความหนาขัน้ฟิล์ม 0.25 ไมโครเมตร 
โดยใช้ตัวตรวจวัดแบบเฟรมไอออนไนซ์  ( flame ionization detector) 
อุณหภูมิ injector และ detector จะใช้ที่ 300 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
คอลมัน์เริม่ต้น 55 องศาเซลเซียส และ เพิ่มอุณหภูมดิ้วยอตัรา 1 องศา
เซลเซยีสต่อนาท ีจนกระทัง่คอลมัน์มอุีณหภูม ิ150 องศาเซลเซยีส โดยใช ้
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) เป็น internal standard และใช้ acetone 
เป็นตวัท าละลาย โดยการเปรยีบเทยีบ Retention time ของเอทลิเอสเทอร์
กบั Methyl Isobutyl Ketone standard ดงัแสดงในโครมาโทรแกรมดงัรปูที ่
3 และต าแหน่งของสารดงัตารางที ่3 
 

 
 รปูที ่3 โครมาโทรแกรมของสารตวัอย่างแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา 
(อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:1 อุณหภมู ิ180 องศา
เซลเซยีส เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ีและทีค่วามเรว็รอบ 400 รอบ
ต่อนาท)ี 
 
 
 
 

ตารางที ่3 แสดง Retention time ของสารตวัอย่าง 

 
 

ผลการทดลองและอภปิราย 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอ

ซติกิกบัเอทานอลแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา เพือ่ศกึษาการด าเนินไปของ
ปฏกิริยิาอกีทัง้ปจัจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อปฏกิริยิาดงันี้ เช่น อตัราส่วนโดยโม
ลของเอทานอลต่อกรดแอซติกิ 1:1  1:2 1:4 และ 1:8  อุณหภมูทิีใ่ชใ้นการ
ท าปฏกิริยิา 100 120 150 และ 180 องศาเซลเซยีส ความเรว็รอบ 400 
รอบต่อนาท ีและท าการการทดลองศกึษาโดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ี่
กระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาทีส่ภาวะการทดลองเดยีวกนั และใช้
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาที ่0 3 5 7 10 และ 12 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ 
ผลการทดลองทัง้หมดจะถูกน ามาวเิคราะหโ์ดยแบ่งออกเป็น 2 วธิ ีคอื การ
วเิคราะหผ์ลติภณัฑท์ีเ่กดิขึน้ดว้ยเครือ่งแกส็โครมาโทรกราฟี ผลการทดลอง
จะถูกน าเสนอและ อภปิรายตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
 

1. ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัระหว่างกรดแอซติกิกบัเอทานอล 
 
 การทดลองชุดแรกเป็นการทดลองเพื่อศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอร์รฟิิเค
ชนัส าหรบัการผลติเอทลิอะซเิตท ทีเ่กดิจากการท าปฏกิริยิาระหว่างกรดแอ
ซิติกกับเอทานอล โดยท าการทดลองแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและใช้
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาอะลูมเินียมออกไซด์ทีถู่กกระตุ้นดว้ยกรดรอ้ยละ 3 
โดยน ้าหนักของกรดแอซิติก น ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทร
กราฟฟี 
 

 
  
 รปูที ่4 แสดงความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการศกึษาปฏกิริยิา
เอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา  
(ทีส่ภาวะการทดลองที ่ความเรว็รอบในการกวน 400 รอบต่อนาท ี
อตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:1 อุณหภมูทิีใ่ช ้180°C 
และเวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท)ี 
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รูปที ่5 ปฏกิริยิาเอสเทอร์รฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยไม่ใช้
ตวัเร่งปฏกิริยิา [1] 
 
 จากผลการวเิคราะหด์งัรปูที ่4 ของสารตวัอย่างแบบไมใ่ชต้วัเร่ง
ปฏกิริยิา พบว่ามปีรมิาณของเอทลิอะซเิตทเกดิขึน้แต่มปีรมิาณค่อนขา้งต ่า 
ซึง่ปฏกิริยิาเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ใน 30 นาทแีรก และค่อยๆชา้ลงจนความ
เขม้ขน้ไมเ่ปลีย่นแปลง แสดงใหเ้หน็ว่าปฏกิริยิาสามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยไมใ่ช้
ตวัเร่งปฏกิริยิาแต่ยงัเกดิขึน้ไดไ้มด่นีกั เมือ่วเิคราะหผ์ลการทดลองจากโคร
มาโทรแกรมดงัแสดงในรปูที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าในสารตวัอย่างมเีพยีงกรด
แอซติกิ เอทานอล และเอทลิอะซเิตท ซึง่เป็นสารตัง้ตน้และสารผลติภณัฑ์
หลกัในปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัดงัรปูที ่5 โดยสารทีต่รวจพบในการ
ทดลองแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้นี้มเีพยีงปฏกิริยิาเดยีว เนื่องจาก
ไมพ่บสารชนิดอื่น หรอืปฏกิริยิาขา้งเคยีงอื่นๆ 

จากการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิและเอ
ทานอลแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิาขา้งตน้ จงึไดม้งีานวจิยัทีท่ าการศกึษาและ
น าตวัเร่งปฏกิริยิามาใช ้โดยมุง่เน้นการท าปฏกิริยิาทีร่วดเรว็ขึน้ และใหร้อ้ย
ละการเปลีย่นแปลงหรอืใหผ้ลติทีม่ากขึน้ 

ตวัอย่างเช่น Y. Wua et al. [14]  ไดท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบ 
ในการผลติเอทลิอะซเิตท โดยท าปฏกิริยิาระหว่างกรดแอซติกิและเอทา
นอล แบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา, ใชต้วัเร่งปฏกิริยิาชนิดเอกพนัธุ ์(กรด
ซลัฟิวรกิ) และตวัเร่งชนิดปฏกิริยิาชนดิววิธิพนัธุช์นิดกรด (เรซนิแลก
เปลีย่นไอออน พวิโรไลต์ ซที ี179  จากผลการศกึษาพบว่า การไมใ่ชต้วัเรง่
ปฏกิริยิา มคี่าใชจ้่ายดา้นพลงังานทีส่งู เนื่องจากตอ้งใชอุ้ณหภมูแิละความ
ดนัทีส่งู การใชต้วัเร่งปฏกิริยิาแบบเอกพนัธุม์ตีน้ทนุค่าใชจ้่ายทีส่งูกว่าแบบ
ไมใ่ชต้วัเร่งปฏฺกริยิา แต่มคี่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานทีน้่อยกว่า อกีทัง้มี
ปญัหาทางดา้นการตดิตัง้อุปกรณ์และการเปลีย่นถ่ายตวัเร่งปฏกิริยิา แต่
การใชต้วัเร่งปฏกิริยิาแบบววิธิพนัธุช์นิดกรดจะเกดิปฏกิริยิาไดเ้รว็กว่าทัง้
ปฏกิริยิาไปขา้งหน้าและปฏกิริยิายอ้นกลบั แสดงใหเ้หน็ว่าการใชต้วัเร่ง
ปฏกิริยิาแบบววิธิพนัธุม์กีารตอบสนองต่อการวนลปูไดเ้รว็กว่า และปรบั
เสถยีรภาพของระบบในการท าใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หบ้รสิุทธิไ์ดน้้อยกว่า 
ดงันัน้ประสทิธภิาพในการควบคุม กระบวนการทีใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิาแบบ
ววิธิพนัธุจ์ะดกีว่าการใชต้วัเร่งปฏกิริยิาแบบเอกพนัธุ์ และแบบไมใ่ชต้วัเร่ง
ปฏกิริยิา 
 จากตวัอย่างการศกึษาขา้งตน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าปฏกิริยิาสามารถเกดิ
ไดด้ขี ึน้ในตวัเร่งปฏกิริยิาทีเ่ป็นกรด ซึง่งานวจิยันี้ไดท้ าการทดสอบ
ประสทิธภิาพของอะลมูเินียม ออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่ง
ปฏกิริยิา โดยการศกึษาพืน้ทีผ่วิจ าเพาะโดยวธิ ีBrunaure-Emmet-Teller 
(BET) ไดค้่าพืน้ทีผ่วิเท่ากบั 237.698 m²/g , วธิ ีBarrett-Joyner-Halenda 
(BJH) Analysis วเิคราะหข์นาด (Pore dimeter ) เท่ากบั 7.762 nm และ
การกระจายตวัของรพูรุน (Pore volume) เท่ากบั 0.588 cc/g และวเิคราะห์
ค่าความเป็นกรดดว้ยเทคนิค ammonia temperature programmed 
desorption (NH3-TPD) ซึง่เป็นการวเิคราะหค์วามเป็นกรดทีด่ดูซบั

แอมโมเนียไวท้ีอุ่ณหภมูต่ิางๆ ซึง่มคี่าเท่ากบั 2299.4 µmol/g.  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Thanabhorn Nitiwattana [4] ได้

ท าการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของไดคารบ์อกซลิกิและ
แอลกอฮอลโ์ดยใชเ้รซนิแลกเปลีย่นไอออนแอมเบอรล์สิต์ 15, แอมเบอร์
ลสิต์ 16 และ แอมเบอรล์สิต์ IR-120 เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการ
เร่งปฏกิริยิาซึง่ตวัเร่งปฏกิริยิาทัง้  3 ชนิด มคี่าพืน้ทีผ่วิ (53, 30 และ1.53 
m2/g ตามล าดบั) , การกระจายตวัของรพูรุน (0.4, 0.2 และ0.01 cm3/g 
ตามล าดบั) และค่าความเป็นกรด (1400, 1300 และ 1000 µmol/g 
ตามล าดบั) โดยศกึษาผลของชนิดตวัเร่งปฏกิริยิา ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา 
1-10 % ของกรดแอดพิกิ อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอดพิกิต่อ 2-เอทลิ-1-
เฮกซานอล 0.25 , 0.33 และ 0.5 และอุณหภมูใินการทดลอง 0.5 – 10 
ชัว่โมง พบว่าประสทิธภิาพของ แอมเบอรล์สิต์ 15 เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาทีม่ ี
ความว่องไวมากทีสุ่ด ซึง่ความวอ่งไวของตวัเร่งปฏกิริยิาสมัพนัธก์บัขนาดรู
พรุนและพืน้ผวิของตวัเร่งปฏกิริยิา การเพิม่ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาและการ
เพิม่อุณหภมู ิส่งผลใหไ้ดไ้ดเอสเทอรท์ีเ่ป็นสารผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้ และ
พลงังานกระตุน้ของปฏกิริยิานี้เท่ากบั 63.7 กโิลจลูต่อโมล 
 
 จากผลงานวจิยัขา้งตน้จงึไดท้ าการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั
ของกรดแอซติกิกบัเอทานอล โดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ย
กรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในปรมิาณรอ้ยละ 3 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ ที่
สภาวะการทดลองเดยีวกนักบัแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา และน ามาวเิคราะห์
ดว้ยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟฟี  
 

 
 
รปูที ่6 แสดงความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการศกึษาปฏกิริยิาเอส
เทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่ก
กระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา (ความเรว็รอบในการกวน 400 รอบต่อ
นาท ีอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:1 อุณหภมูทิีใ่ช ้
180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ีและปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิารอ้ย
ละ 3 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ) 
 
 จากผลการทดลองแสดงดงัรปูที ่6 พบว่าการใชอ้ะลมูเินียม ออกไซดท์ี่
ถูกกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของ
กรดแอซติกิกบัเอทานอล ส่งผลใหป้ฏกิริยิาด าเนินไปขา้งหน้ามากขึน้ 
เนื่องจากการใชต้วัเร่งปฏกิริยิาเป็นการเพิม่โอกาศในการเขา้ท าปฏกิริยิา 
(Active site) ระหว่างสารตัง้ตน้และเป็นการเพิม่ความเป็นกรดใหป้ฏกิริยิา
เพือ่ใหส้ารตัง้ตน้แตกตวัไดด้ขี ึน้ ส่งผลใหเ้กดิปฏกิริยิาไดเ้รว็ขึน้ ท าให้
ปฏกิริยิาเขา้สู่สภาวะสมดุลไดเ้รว็ขึน้ตามไปดว้ย ซึง่ในช่วงการท าปฏกิริยิา 
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120 นาทแีรก ปรมิาณของกรดแอซติกิจะมรีอ้ยละการเปลีย่นแปลงที่
รวดเรว็ และค่อยๆชา้ลงจนคงที ่ที ่150 นาท ีจากผลการทดลองนี้แสดงให้
เหน็ว่าปฏกิริยิาเกดิขึน้ไดเ้รว็มากขึน้เมือ่ใชต้วัเร่งปฏกิริยิาจากผลการ
วเิคราะหส์อดคลอ้งกบังานวจิยัของ A. Wang et al. [11] โดยศกึษากรดแอ
ซติกิกบับวิทานอล โดยใช ้kaolinite-supported SO4

2-/ ZnAl2O4 ดงัอตัราส่วน
ดงันี้ S/ZA, S/Kao, Raw Kao, S/ZA-Kao (2:8), S/ZA-Kao (4:6), S/ZA-Kao 
(5:5), S/ZA-Kao (6:4) และ S/ZA-Kao (8:2) ซึง่มอีตัราส่วนของความเป็นกรด  
Bronsted/Lewis เท่ากบั 25, 35, 42, 57, 62, 70 และ 41 ตามล าดบั โดยท า
การทดลองทีอุ่ณหภมู ิ90 – 115 °C ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา 7.26% โดย
น ้าหนกัของกรดแอซติกิ  อตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิกบับวิทานอล 
1:3 และเวลาในการท าปฏกิริยิา 0.5 – 1 ชัว่โมง สามารถสรุปว่า อตัราสว่น 
ของตวัเร่งปฏกิริยิา S/ZA-Kao (6:4) ทีม่คี่าความเป็นกรดสงูสุด จะเขา้สู่
สมดุลของปฏกิริยิาอย่างรวดเรว็ และใหค้่ารอ้ยละการเปลีย่นแปลงสงูสุด
รอ้ยละ 91 ดงันัน้คุณสมบตัพิืน้ผวิของตวัเร่งปฏกิริยิาจงึมคีวามส าคญัต่อ
การเร่งปฏกิริยิา 
  
 ดงันัน้จากงานวจิยัขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าจากผลการทดลองดงัรูปที ่4 
พบว่าการเพิม่ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาที่มากขึ้น ส่งผลให้การเร่งปฏกิริยิา
สูงขึ้น [9] เนื่องจากการใช้ตวัเร่งปฏกิริยิาชนิดกรด (Acid site) จะดูดซบั
กรดแอซิติกไว้บนพื้นผิวซึ่งเป็นการเพิ่มความเป็นกรดให้ปฏิกริิยา [7,8] 
เพือ่ใหก้รดแอซติกิแตกตวัไดด้ขี ึน้ [10,12] และช่วยเพิม่โอกาศใหเ้อทานอล
เขา้ท าปฏกิริยิาได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกดิปฏกิริยิาได้เร็วขึ้น ปฏกิริยิาเขา้สู่
สภาวะสมดุลไดเ้รว็ขึน้ตามไปดว้ย 
 
 จากการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิและเอทานอล
แบบไม่ใชต้วัเร่งปฏกิริยิา และใชอ้ะลูมเินียมออกไซด์ทีถู่กกระตุ้นดว้ยกรด
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังผลการทดลองรูปที่ 4 และรูปที่ 6 จะพบว่าเมื่อ
ปฏกิริยิาด าเนินไปจนรอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซติกิเปลีย่นแปลงน้อย
มากจนคงที ่แต่ปรมิาณของกรดแอซติกิยงัคงไม่หมดไป แสดงใหเ้หน็ว่ามี
ปฏกิริยิาย้อนกลบัเกดิขึ้น ดงันัน้จงึท าการทดลองศกึษาการผนักลบัของ
ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั โดยไม่ใชต้วัเร่งปฏกิริยิา และใชต้วัเร่งปฏกิริยิา 
ตามล าดบัโดยท าการทดลองทีส่ภาวะเดยีวกนั 
  

 
 
รปูที ่7 แสดงความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการศกึษาการผนักลบั
ของปฏกิริยิาแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา (ความเรว็รอบในการกวน 400 รอบ
ต่อนาท ีอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:1 อุณหภมูทิีใ่ช ้
180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ี) 

 
 
รปูที ่8 แสดงความเขม้ขน้ของสารตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการศกึษาการผนักลบั
ของปฏกิริยิาแบบใชอ้ะลมูเินียมออกไซดเ์ป็นตวัเร่งปฏกิริยิา (ความเรว็รอบ
ในการกวน 400 รอบต่อนาท ีอตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทา
นอล 1:1 อุณหภมูทิีใ่ช ้180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ีและ
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิารอ้ยละ 3 โดยน ้าหนกัขงิกรดแอซติกิ ) 
 

ผลการทดลองจากรปูที ่7 และ จากรปูที ่8 เป็นการศกึษาการ
ผนักลบัของปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของเอทลิอะซเิตท และน ้า เป็น
ผลติภณัฑร์่วมโดยท าการทดลองแบบไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิาและแบบใช้
อะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา พบว่ามเีพยีง
กรดแอซติกิและเอทานอลเกดิขึน้แต่ไมม่ากนกั และไมพ่บสารผลติภณัฑ์
อื่นๆ หรอืปฏกิริยิาขา้งเคยีงใดๆเกดิขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าปฏกิริยิาเอสเทอร์
รฟิิเคชนัของกรดแอซติกิและเอทานอลเป็นปฏกิริยิาทีส่ามารถผนักลบัได ้
(Reversible reaction) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตตยิา ก าแหงเดชพล 
[16] ไดท้ าการศกึษาจลนพลศาสตรข์องปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกร
ดลอรกิและกรดเสตยีรกิกบัเอทานอลโดยไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา พบว่าเมือ่
วเิคราะหด์ว้ยวธิแีก๊สโครมาโทรกราฟฟี ผลทีไ่ดไ้มพ่บสารชนิดอื่น สามารถ
สรุปไดว้่าการทดลองไมป่รากฏปฏกิริยิาขา้งเคยีง และจากการวเิคราะห์
ผลติภณัฑท์ีถู่กเกบ็จากสารตวัอย่างสดุทา้ยโดยพบเอทานอลและน ้าเป็น
ส่วนประกอบซึง่เป็นไปตามกลไกของปฏกิริยิาโดยมเีพยีงปฏกิริยิาเดยีว 
และเป็นปฏกิริยิาทีส่ามารถผนักลบัได ้

  
 จากการทดลองชุดแรกนี้สามารถสรุปไดว้่า ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั
ของกรดแอซติกิและเอทานอลโดยไม่ใชต้วัเร่งปฏกิริยิาสามารถเกดิขึ้นได้
แต่เกิดขึ้นได้ไม่ดีนัก เมื่อทดลองที่สภาวะเดียวกันโดยใช้อะลูมิเนียม 
ออกไซด์ทีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏิกริยิา พบว่าปรมิาณเอทลิอะซิ
เตทเพิ่มสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าการใช้ตวัเร่งปฏิกิรยิาส่งผลให้ร้อยละการ
เปลีย่นของกรดแอซติกิและเอทานอล ด าเนินไปขา้งหน้ามากขึน้ และจาก
การศกึษาปฏกิริยิาการผนักลบัของปฏกิริยิาเอสเทอร์รฟิิเคชนัแบบไม่ใช้
ตวัเร่งปฏกิริยิาและแบบใชต้วัเร่งปฏกิริยิา ใหผ้ลเหมอืนกนัคอื พบว่ามกีรด
แอซิติกและเอทานอลเกดิขึ้นแต่ไม่มากนัก แสดงให้เห็นว่าปฏกิริยิาเป็น
ปฏกิริยิาทีส่ามารถเกดิแบบผนักลบัได ้(Reversible reaction)  
 
2. ผลกระทบของอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอล 

                                
CH3CH2OH + CH3COOH               CH3COOCH2CH3 + H2O     (3.1) 

0

2

4

6

8

10

0 100 200 300 400

คว
าม

เข้ม
ข้น

(M
O

L/
L)

เวลา (นาที)

Acetic acid Ethanol Ethyl acetate

0

5

10

0 100 200 300 400

คว
าม

เข้ม
ข้น

 (M
O

L/
L)

เวลา (นาที)

Ethyl acetate Acetic Acid Ethanol

226



  
 

7 
 

การทดลองชุดนี้เป็นการทดลองเพือ่ศกึษาผลของอตัราส่วนโดย
โมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอลทีส่่งผลต่อค่ารอ้ยละการเปลีย่นแปลงของ
กรดแอซติกิและค่ารอ้ยละผลไดข้องเอทลิอะซเิตท ทีส่ภาวะการทดลองที ่
ความเรว็รอบในการกวน 400 รอบต่อนาท ีอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอ
ซติกิกบัเอทานอล 1:1-1:8 อุณหภมูทิีใ่ช ้180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 
360 นาท ีและปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิารอ้ยละ 10 โดยน ้าหนกัของกรดแอซิ
ตกิ ดงัแสดงในสมการที ่3.1 เมือ่น าผลการทดลองมาค านวณหาค่ารอ้ยละ
การเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิทีเ่วลาต่างๆ ดงัรปูที ่8 

 

 
 
 รปูที ่8 ผลกระทบของอตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอล
ทีม่ต่ีอปฏกิริยิาเอส เทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยใช้
อะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา(ความเรว็รอบ
ในการกวน 400 รอบต่อนาท ีอตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทา
นอล 1:1 - 1:8 อุณหภมูทิีใ่ช ้180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ี
และปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิารอ้ยละ 10 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ) 
 
 
ตารางที ่4 รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิทีส่ภาวะสมดุลที่
อตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอลต่างๆ 

 
 จากผลการวเิคราะหร์ปูที ่8 และตารางที ่4 ผลกระทบของอตัราส่วน
โดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอลทีม่ต่ีอปฏกิริยิาเอส เทอรร์ฟิิเคชนัของ
กรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรด
เป็นตวัเร่งปฏกิริยิา 

 
ผลการทดลองในรปูที ่10 แสดงใหเ้หน็ว่าค่ารอ้ยละการ

เปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิเทยีบกบัเวลา พบว่า ค่ารอ้ยละการ
เปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิมคี่าเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วง 180 นาทแีรก
ของปฏกิริยิา เมือ่ปฏกิริยิาด าเนินไปมากกว่า 300 นาท ีค่ารอ้ยละการ

เปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิมคี่าการเปลีย่นแปลงทีช่า้ลงจนคงที ่โดยผล
การทดลองมแีนวโน้มเดยีวกนัในทุกอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิต่อ
เอทานอลแสดงใหเ้หน็ว่าค่ารอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซติกิ ณ สภาวะ
สมดุลเมือ่อตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอลเปลีย่นแปลงไป  
เมือ่อตัราสว่นโดยโมลระหว่างกรดแอซติกิต่อเอทานอลมคี่ามากขึน้ จะ
ส่งผลใหค้่ารอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซติกิมคี่าเพิม่มากขึน้ โดย
อตัราสว่นโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอลที ่1:1 และ 1:2 ใหค้่ารอ้ย
ละการแปลงผนัของกรดแอซติกิ คอื 70.23 และ 81.53 ตามล าดบัซึง่
แตกต่างจากอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอล 1:4 และ 1:8 
ทีใ่หค้่ารอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซติกิสงูกว่ารอ้ยละ 90 แสดงใหเ้หน็
ว่า การเพิม่ปรมิาณเอทานอลส่งผลกระทบต่อการเกดิปฏกิริยิา ปฏกิริยิา
เขา้สู่สมดุลเรว็ขึน้และลดการเกดิปฏกิริยิาการผนักลบั ซึง่ผลการทดลองนี้
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนายชติธวชั วทิยากลู  [6]  ซึง่ไดท้ าการศกึษา
ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดโอเลอกิต่อเมทานอล บนตวัเร่งปฏกิริยิา 
แอมเบอรล์สิต์ บดี ี20 (Amberlyst BD 20 ) โดยไดท้ าการทดลองที่
อุณหภมู ิ90องศาเซลเซยีส ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา 20 กรมั และอตัราสว่น
โดยโมลของกรดโอเลอกิต่อเอทานอล 1:1 1:3 1:9 และ1:12  ไดส้รุปว่าการ
เพิม่อตัราสว่นโดยโมลของกรดโอเลอกิต่อเมทานอลใหม้ากเกนิพอจะ
สามารถช่วยผลกัสมดุลของปฏกิริยิาไปขา้งหน้ามากขึน้ท าใหไ้ดค้่ารอ้ยละ
การเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ แต่เมือ่เพิม่อตัราส่วนโดยโมลของกรดไขมนัปาลม์
ต่อเมทานอลมากกว่า 1:9 พบว่าค่ารอ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดไขมนั
ปาลม์ไมม่คีวามแตกต่างกนั  เนื่องจากเมือ่ใชอ้ตัราส่วนโดยโมลของกรด
ไขมนัต่อเมทานอลตัง้แต่ 1:9 ขึน้ไป ความเขม้ขน้ของเมทานอลในระบบจะ
มคี่ามากจนเสมอืนว่าความเขม้ขน้ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเมือ่เวลาในการท า
ปฏกิริยิาด าเนินไป 
  
 ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่า การท าปฏกิริยิาเอสเทอร์รฟิิเคชนัของกรด
แอซติกิและเอทานอล โดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยานัน้ อัตราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่อเอทานอลที่
เหมาะสมคอื อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอลที ่1:4 ซึ่งให้
ค่าร้อยละการแปลงผนัของกรดแอซิติก 92.28 เมื่อเพิม่อตัราส่วนโดยโม
ลของกรดแอซิติกกับเอทานอลจาก 1:4 เป็น 1:8 พบว่าค่าร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงของกรดแอซิติกไม่มคีวามแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ที่
อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:4 ขึน้ไป จะไม่ส่งผลต่อ
การเกดิปฏกิริยิา เนื่องจากอตัราการเกดิปฏกิริยิาไปขา้งหน้าจะไม่ขึน้กบั
ความเขม้ขน้ของเอทานอลอกี เพราะในระบบมคีวามเขม้ขน้ของเอทานอล
มากเกนิพอจนเสมอืนว่าความเขม้ขน้ของเอทานอลไม่มกีารเปลีย่นแปลง
เมื่อเวลาในการท าปฏิกิริยาด าเนินไป ดงันัน้ในการทดลองต่อไป จะใช้
อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซิติกต่ออาทานอลที่อัตราส่วน 1:4 เพื่อให้
ความเข้มข้นของเอทานอลเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากเสมือนเป็น
ค่าคงทีใ่นปฏกิริยิา 
 
4. ผลกระทบของปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา 
 

จากการศกึษาการเกดิปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอ
ซติกิกบัเอทานอล โดยไมใ่ชต้วัเร่งปฏกิริยิา เปรยีบเทยีบกบัการใช้
อะลมูเินียม ออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา ทีส่ภาวะการ
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ทดลองที ่ความเรว็รอบในการกวน 400 รอบต่อนาท ีอตัราส่วนโดยโม
ลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:4 อุณหภมูทิีใ่ช ้180°C เวลาในการท า
ปฏกิริยิา 360 นาท ีและปรมิาณตวัเรง่ปฏกิริยิารอ้ยละ 0-12 โดยน ้าหนกั
ของกรดแอซติกิ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมคีวามสนใจศกึษาผลกระทบของ
ตวัเร่งปฏกิริยิาดงัรปูที ่9 
 

 
  
 รปูที ่9 ผลกระทบของปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาปรมิาณต่างๆทีม่ผีลต่อ
ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิเคชนัระหว่างกรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยใช้
อะลมูเินียมออกไซดเ์ป็นตวัเร่งปฏกิริยิา (ความเรว็รอบในการกวน 400 
รอบต่อนาท ีอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอทานอล 1:4 อุณหภมูิ
ทีใ่ช ้180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ีและปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิา
รอ้ยละ 0 - 12 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ) 
 
 
ตารางที ่5 รอ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิทีเ่วลา 360 นาท ีที่
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาต่างๆ 
 

 
 
 จากผลการวิเคราะห์ผลรูปที่ 9 และ ตารางที่ 5 สามารถสรุปได้ว่า
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาที่เพิม่ขึ้นส่งผลต่อการแตกตวัของกรดแอซิติกไป
เป็นสารผลติภณัฑม์ากขึน้ และปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาทีเ่กนิรอ้ยละ 10 โดย
น ้าหนกัของกรดแอซติกิจะไมส่่งผลต่อปฏกิริยิา  
 จากผลการทดลองขา้งต้นสอดคล้องกบังานวจิยัของ งานวจิยัของ Y. 
Jiang และคณะ [5] ไดท้ าการศกึษาผลของปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาเอสเทอร์
รฟิิเคชนัระหว่างกรดโอเลอกิกบัเอทานอล โดยใชเ้รซนิแลกเปลีย่นไอออน
ชนิดซัลโฟเนต ไอออนบวกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยท าการทดลองที่
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาระหว่าง 52-80 มลิลกิรมั อุณหภมู ิ30 °C อตัราสว่น
โดยโมลของกรดลอริกต่อเอทานอล 1:9  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการเพิม่

มาณปริ เกดิปฏิกริยิาเพิม่ขึ้น แต่เมื่อปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิามากกว่า 20 
กรมัขึน้ไป จะไม่มผีลต่อการเกดิปฏกิริยิา เนื่องจากมบีรเิวณทีม่คีวามเป็น

กรดมเีพยีงพอต่อการเกดิปฏกิริยิา ดงันัน้การเพิม่ปรมิาณตวัเร่งปฏิกริยิา
มากกว่า  20 กรมั จงึไมส่่งผลต่อปฏกิริยิา 

จากผลการทดลองขา้งตน้สรุปไดว้่าการท าปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิ
เคชนัของกรดแอซติกิและเอทานอล โดยใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่ก
กระตุน้ดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิานัน้ ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาทีด่ทีีสุ่ดคอื 
ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาทีร่อ้ยละ 10 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ ซึง่ใหค้่า
รอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซติกิสงูถงึ 92.27 แต่เมือ่ปรมิาณตวัเร่ง
ปฏกิริยิามากกว่า   รอ้ยละ 10 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิขึน้ไป จะไมม่ผีล
ต่อการเกดิปฏกิริยิา เนื่องจากมบีรเิวณทีม่คีวามเป็นกรดมเีพยีงพอต่อการ
เกดิปฏกิริยิา 
 
5. ผลกระทบของอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการท าปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั 
 
 การทดลองชุดนี้เป็นการทดลองเพื่อศกึษาผลของอุณหภูมิที่มต่ีอค่า
ร้อยละการแปลงผันของกรดแอซิติก โดยใช้อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูก
กระตุ้นดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา ที่สภาวะการทดลอง ความเร็วรอบที ่
400 รอบต่อนาท ี ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาทีใ่ชร้อ้ยละ 10 โดยน ้าหนักของ
กรดอะซติกิ  อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอล 1:4 เวลาใน
การท าปฏกิริยิา 360 นาทแีละอุณหภูมทิี่ใช้ในการท าปฏกิริยิาต่างๆดงันี้  
คือ  100 120 150 และ 180 องศาเซลเซียส เมื่อน าผลการทดลองมา
ค านวณหาค่ารอ้ยละการเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิจะไดผ้ลดงัรปูที ่9 
 

 
  
 รปูที ่10 ผลกระทบของอุณหภมูทิีใ่ชใ้นการท าปฏกิริยิาทีม่ผีลต่อ
ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัระหว่าง กรดแอซติกิกบัเอทานอลโดยใช้
อะลมูเินียมออกไซด์ ทีถู่กกระตุน้ดว้ยกรด เป็นตวัเร่งปฏกิริยิา (ความเรว็
รอบในการกวน 400 รอบต่อนาท ีอตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิกบัเอ
ทานอล 1:4 อุณหภมูทิีใ่ช ้100 - 180°C เวลาในการท าปฏกิริยิา 360 นาท ี
และปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิารอ้ยละ 10 โดยน ้าหนกัของกรดแอซติกิ) 
 

ผลการทดลองในรปูที ่10 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่ารอ้ยละ
การเปลีย่นแปลงของกรดแอซติกิเทยีบกบัเวลา ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็
ว่า เมือ่อุณหภมูใินการท าปฏกิริยิาเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหค้่ารอ้ยละการแปลง
ผนัของกรดแอซติกิเพิม่มากขึน้ดว้ย โดยจากการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูทิี ่
100 120 150 และ 180 องศาเซลเซยีส ปฏกิริยิาเกดิเรว็ขึน้อย่างเกน็ไดช้ดั 
ซึง่แตกต่างจากการเพิม่อุณหภมูใินการท าปฏกิริยิาจาก 150 ไปเป็น 180 
องศาเซลเซยีส คอื ณ อุณหภมู ิ80 องศาเซลเซยีส ค่ารอ้ยละการแปลงผนั
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ของกรดแอซติกิ และอตัราเรว็ในการเกดิปฏกิริยิาเปลีย่นแปลงไปจาก 150 
องศาเซลเซยีสน้อยมาก เมือ่พจิารณาค่ารอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซิ
ตกิ ณ สภาวะสมดุลพบว่า ค่ารอ้ยละการแปลงผนัของกรดแอซติกิที่
อุณหภมูใินการท าปฏกิริยิา 180 องศาเซลเซยีสแตกต่างกนัน้อยมากกบัที่
อุณหภมู ิ150 องศาเซลเซยีส คอื รอ้ยละ 92.72 และ 91.96 ตามล าดบั 

จากผลการทดลองทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ K. Ghoreishi และคณะ [17] ไดท้ าการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเค
ชนัของกลเีซอรอลกบักรดแอซติกิโดยใชโ้พลไีพโรลทีถู่กกระตุน้ดว้ยกรดแอ
ซดิกิและท าการเปรยีบเทยีบอุณหภมูใินการท าปฏกิริยิาตัง้แต่ 50 องศา
เซลเซยีสจนถงึ 110 องศาเซลเซยีส พบว่ารอ้ยละของการเปลีย่นแปลงกลี
เซอรอลเพิม่สงูขึน้ตัง้แต่ 58.8 จนถงึ 98 และเปอรเ์ซน็ต์การเลอืกเกดิสาร
ผลติภณัฑ ์โมโน-อะซทินิ ลดลงจาก 75 เปอรเ์ซน็ต์ เหลอืเพยีง 10 
เปอรเ์ซน็ต์ และ ไตร-อะซทินิเพิม่ขึน้จาก 5 เปอรเ์ซน็ต์ไปเป็น 70 
เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎทีีก่ล่าวว่า ปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนั
เป็นปฏกิริยิาดดูความรอ้น ดงันัน้เมือ่อุณหภมูเิพิม่ขึน้ จะส่งผลใหป้ฏกิริยิา
เกดิขึน้ไดด้ขี ึน้  

 
สรุปผลการทดลอง 

  จากการศกึษาปฏกิริยิาเอสเทอรร์ฟิิเคชนัของกรดแอซติกิกบัเอทานอล
โดยใชอ้ะลูมเินียมออกไซด์ทีถู่กกระตุ้นดว้ยกรดเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในการ
ผลติเอทลิอะซเิตทสรุปไดด้งันี้ ปฏกิริยิาเอสเทอร์รฟิิเคชนัของกรดแอซติกิ
กบัเอทานอลเป็นปฏกิริยิาผนักลบัได้และมปีฏกิริยิาขา้งเคยีงเกดิขึน้น้อย
เมือ่เทยีบกบัปฏกิริยิาหลกั และการใชอ้ะลมูเินียมออกไซดท์ีถู่กกระตุน้ดว้ย
กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ดีและรวดเร็วกว่าแบบไม่ใช้ตัวเร่ง
ปฏกิริยิา ทีส่ภาวะการเพิม่อตัราส่วนโดยโมลของกรดแอซติกิต่อเอทานอล
ส่งผลให้ปฏกิริยิาเกดิได้ดขี ึ้น  เนื่องจากการเพิม่เอทานอลมากขึ้นจะเป็น
การผลกัปฏกิริยิาไปด้านหน้ามากขึน้ และทีอ่ตัราส่วนโดยโมลของกรดอะ
ซิติกต่อเอทานอลที่มากกว่า 1:4 จะไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
เนื่องจากมปีรมิาณเอทานอลทีม่ากเกนิพอ ซึ่งท าใหค้วามเขม้ขน้ของเอทา
นอล ในระบบมคี่ามากจนเสมอืนว่าความเขม้ขน้ไม่มกีารเปลีย่นแปลงเมื่อ
เวลาในการท าปฏกิริยิาด าเนินไป การเพิม่ปรมิาณตวัเร่งปฏกิริยิาส่งผลให้
เกดิปฏกิริยิาไดเ้รว็ขึน้ เนื่องจาก การเพิม่ปรมิาณตวัเร่งเป็นการเพิม่โอกาส
การเขา้ท าปฏกิริยิาของกรดแอซติกิกบัเอทานอลและเป็นการเพิม่บรเิวณที่
มคีวามว่องไวในการเกดิปฏกิริยิาใหม้ากขึน้ และการเพิม่อุณหภูมสิ่งผลให้
รอ้ยละการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้และปฏกิริยิาเขา้สู่สมดุลเรว็ อกีทัง้ปฏกิริยิา
เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน การเพิ่มอุณหภูมจิะท าให้ปฏิกิรยิาเร็วขึ้นซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎขีองอารเ์รเนียส 
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บทคดัย่อ  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการท างานเครื่องตดั

อตัโนมตั ิเพื่อเพิม่เปอรเ์ซน็ตเ์วลาใบมดีท างานและเพิม่จ านวนชิน้งานทีต่ดัได้
ต่อนาทแีรงงาน กรณีศกึษา บรษิัท อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ จ ากดั โดยเกบ็
ขอ้มูลเวลาใบมดีท างาน  ซึ่งก่อนการปรบัปรุงเฉลี่ยอยู่ที่70.77% ซึ่งไม่บรรลุ
เป้าหมายตาม KPI ที่ก าหนด คือ (≥) 83% และได้วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาโดยใชแ้ผนภูมกิา้งปลา และก าหนดมาตรการแกไ้ขโดยใชแ้ผนภูมติน้ไม ้
โดยแก้ไขตามมาตราการทีก่ าหนดไว ้ซึ่งผูว้จิยัพบว่าปัญหาหลกัทีท่ าใหเ้วลา
ใบมดีท างานไม่บรรลุเป้าหมายคอื พนักงานกดปุ่ มหยุดชัว่คราวเพื่อทิ้งขยะ
และเมื่อสายพานดนัชิน้งานใหม่มาชนชิน้งานเก่า อกีทัง้พนักงานกดปุ่ มหยุด
แก้ไขปัญหา/พกั เมื่อใชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งานจงึได้ท าการวเิคราะหห์าสาเหตุ
และท าการปรบัปรุงแก้ไขด้วยหลักการ Kaizen และ ECRS ได้ผลลัพธ์คือ
เปอร์เซ็นต์เวลาใบมดีท างาน เพิ่มขึน้เป็น 83.8% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อน
ปรบัปรงุคดิเป็นเพิม่ขึน้ 17.7 % และสามารถเพิม่จ านวนชิน้ต่อนาทแีรงงานได ้
ซึ่งก่อนการปรบัปรุงอยู่ที่ 0.56 ชิน้ต่อนาทแีรงงาน และหลงัการปรบัปรงุอยู่ที่ 
1.12 ชิน้ต่อนาทแีรงงาน  
 

ค ำส ำคญั  (-) 
 

ABSTRACT — This research aims to study the automatic cutting 
machine operation. In order to increase the percentage of work blades 
and increase the number of work pieces that can be cut per minute, labor 
case studies, Garment Industry Company Limited by collecting data on 
the working blade which before the average improvement was 70.77%, 
which did not achieve the goal according to the KPI specified 83.8% and 
analyzed the cause of the problem using the fishbone chart And set 
corrective measures using the tree chart By modifying according to the 
specified procedure the researcher found that the main problem that 
caused the blade to work was not achieving the goal. Employees press 
the pause button to throw away the garbage and when the belt pushes 
the new work piece to the old work piece. In addition, employees press 

the stop button to fix the problem / stay when using the plastic covering the 
workpiece, the cause analysis was performed and the improvement was made 
with Kaizen and ECRS principles. The result is the percentage of the working 
blade. Increased to 83.8% when compared to before the improvement, 
representing an increase of 17.7% and can increase the number of pieces per 
minute. Which before the improvement was 0.56 pieces per minute. And after 
the update is 1.12 pieces per minute.  

Keyword  (-) 
l. บทน า 

 จากกรณีศกึษาบรษิทัผูผ้ลติเสื้อผา้ส าเรจ็รูป ประเภทเสื้อแจค็เก๊ตและ
เสือ้กฬีา ในแผนกตดัและจดังานมกีารก าหนดไดม้กีารก าหนด KPIเกีย่วกบั % เวลา
ใบมดีท างานไว้ที่มากกว่าหรอืเท่ากบั 83% ซึ่งเมื่อท าการอ้างองิขอ้มูลของเดือน
กรกฎาคมถงึเดอืนตุลาคม 2561 พบว่า % เวลาใบมดีท างานของเครื่องตดัอตัโนมตัิ 
ไมไ่ดต้ามเป้าหมาย Kpi ทีก่ าหนดไว ้ซึง่แสดงไดด้งัภาพที ่l ดงันี้ 
 

 
ภาพที ่l. กราฟแทง่แสดง % เวลาใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตัเิฉลีย่ 4 เดอืน

เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย 
 

จากภาพที ่l. สรุปได้ว่า % เวลาใบมดีท างานของเครื่องตดัอตัโนมตั ิต่อ
เดือนและต่อเครื่อง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ (≥) 83% โดยเครื่องที่มี
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ค่าเฉลี่ยของ % เวลาใบมดีท างานเฉลี่ย 4 เดือนเทียบกับเป้าหมาย ได้ % 
เฉลี่ยต ่ าที่สุดคือเครื่องตัดอัตโนมัติ  เครื่องที่ 3  ของกรณีศึกษาบริษัท 
อตุสาหกรรมการเ์มน้ท ์จ ากดั 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้เลอืกท าการแกไ้ขเครื่องตดัอตัโนมตัิ เครื่องที ่3
ก่อนเพื่อศกึษาหาสาเหตุของปัญหาและก าหนดแนวทางการปรบัปรงุเพื่อทีจ่ะ
เพิม่ % เวลาใบมดีท างานของเครื่องตดัอตัโนมตั ิเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมาย KPI
ที่ก าหนดไว้และหลงัจากนัน้จงึท าการต่อยอดไปยงัเครื่องอื่นๆต่อไป โดยมี
วตัถุประสงคด์งันี้  

 เพื่อศกึษาและวเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัของกระบวนการตดัผา้
แผนกตดัและจดังาน 

 เพื่อเพิม่เปอรเ์ซน็ตเ์วลาใบมดีท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายที ่
ก าหนดไว ้

 เพื่อเพิม่จ านวนชิน้งานทีต่ดัไดต้่อนาทแีรงงาน 
 
 I.I ขอบเขตในการด าเนินงาน 
 ท าการศกึษากระบวนการแผนกตดัและจดังานของเครื่องตดั
อตัโนมตั ิบรษิทั อตุสาหกรรมการเ์มน้ท ์จ ากดั 
 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 II.I.I การประยุกต์ใชชุ้ดเครือ่งมอืแกปั้ญหา (7QC Tools ) คอื
กระบวนการแกไ้ขปัญหาในการท างานหรอืการปรบัปรงุคุณภาพงานอย่างเป็น
ระบบนัน้จ าเป็นต้องอาศยัเทคนิคทางสถติพิืน้ฐานบางประการเพื่อชว่ยในการ
รวบรวมขอ้มูลวเิคราะหข์อ้มูลน าเสนอขอ้มูลและเปรยีบเทยีบผลในการแกไ้ข
ปรบัปรงุซึง่เทคนิคทางสถติเิหล่านี้เรยีกว่า QC 7 TOOLS ซึง่ประกอบดว้ย 
1. ใบตรวจสอบ 2. กราฟชนิดต่างๆ 3. แผนผงัพาเรโต 4.แผนผงักา้งปลา    
5. แผนผงัการกระจาย 6. ฮสิโตแกรม 7. แผนภูมคิวบคุม 

II.I.II  QC Story คือขัน้ตอนการด าเนินการแก้ปัญหาจะต้องมี
การล าดบัเรื่องราวตามขัน้ตอนการพฒันาคุณภาพและเรยีกการด าเนินการ
ดงักล่าวนี้ว่าควิซสีตอรี ่(QC Story) ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 1. การ
คน้หาปัญหาและคดัเลอืกหวัขอ้ในการเลอืกปัญหา 2. การส ารวจสภาพปัจจบุนั
และก าหนดเป้าหมาย  3. การวางแผนการด าเนินกจิกรรม 4. การวเิคราะหห์า
สาเหตุ  5. การวางแผนการแก้ไขและการปฏบิตักิารตามมาตรการการแก้ไข 
6. การตรวจสอบผลและประเมนิผลการแกไ้ข 7. การก าหนดมาตรฐานการท า
ใหเ้ป็นมาตรฐาน 

I.I.III ไคเซน็ (Kaizen) คอื การปรบัปรงุ (Improvement) ซึง่เป็น
กจิกรรมการบรหิารทีน่ ามาใชใ้นการบรหิารการจดัการการอย่างมปีระสทิธผิล
โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงานทุกคนร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อปรบัปรุงวธิกีารท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดขีึน้อยู่เสมอ
ต้องมีการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement) 
และมจีติส านึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะท าใหด้ีขึน้เพื่อใหเ้กดิการลดต้นทุนลดการ
สูญเสยีต่างๆมรีะบบการผลติแบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) และต้องสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ [1] 

II.I. IV การลดความสญูเปลา่ดว้ยหลกัการ ECRS ประกอบไปดว้ย 
II.I. IV.Iการก าจดั (Eliminate) คือการศกึษาดูจากสภาพปัจจุบนัและท าการ
ก าจดัความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการในการผลติ II.I. IV.IIการรวมกนั (Combine) 
คือการลดการท างานลดขัน้ตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นลง II.I. IV.III การจดั
ใหม่ (Rearrance) คือการท าการจดัขัน้ตอนการผลติใหม่เพื่อให้จะลดการรอ
คอยลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็น II.I. IV.IV การท าให้ง่าย (Simplify) คือการ
ปรบัปรงุการท างานใหง้า่ยและสะดวกยิง่ขึน้ซึง่ในส่วนนี้เองสามารถลดของเสยี
ลงไดแ้ละลดการเคลื่อนทีแ่ละลดการท างานทีไ่มจ่ าเป็น [2] 

II.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
จกัรกฤษณ์ฮัน่ยะลา (2557) บทคดัย่องานวจิยันี้เป็นการศกึษาและพฒันา

ประสิทธภิาพกระบวนการผลิตกางเกงมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาวิธกีารท างานของ
พนักงานในโรงงานตวัอย่างเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาวธิกีารท างานใหมใ่หม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้โดยใชห้ลกัการการก าจดัการรวมกนั การจดัใหม ่การท าใหง้า่ย 
เพื่อลดขัน้ตอนและลดเวลาในกระบวนการผลิตโดยวธิกีารศกึษาเวลามาตรฐานของ
การท างานในแต่ละขัน้ตอนการผลิตของพนักงานก่อนและหลังการประยุกต์ใช้
หลกัการ ECRS [3] 

สุภรตัน์ พูลสวสัดิ ์(2559) งานวจิยันี้เป็นการศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานของแผนกเอกสารขาออก มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานของแผนกเอกสารขาออก และศกึษาแนวทางการเพิม่ประสิทธภิาพการ
ท างานของพนักงานเอกสารขาออก เพื่อนา ไปสู่การปรบัปรุงวธิกีารท างานใหม ่โดย
การน าหลกัการการการจดัขัน้ตอนงานทีไ่มจ่ าเป็น การรวมขัน้ตอนงานใหเ้หลอืน้อยลง 
การจดัล าดบังานใหม ่และการปรบัปรงุวธิกีารท างานใหง้า่ยขึน้มาเป็นแนวความคดิใน
การศกึษาเพื่อลดความสูญเปล่าและลดงานทีไ่มก่่อใหเ้กดิประโยชน์ [4] 

สุภาวติา ผลเจรญิและฐติมิา ไชยะกุล (2559) การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุปะ
สงคเ์พื่อวเิคราะหปั์จจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมสี่วนรว่มในกจิกรรมปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) โดยใช้วธิกีารวจิยัเชงิส ารวจเพื่อทดสอบวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้งต้น โดย
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นพนกังานทีป่ฏบิตังิานในอุตสาหกรรมยานยนต ์ นิคม
อุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง จาก 5 บรษิทัจ านวน 400 ตวัอย่าง จาก
พนักงาน 3 ระดบั คอืผูบ้รหิาร หวัหน้างาน พนักงานปฏบิตักิารและส านกังาน สถติทิี่
ใช้ในการทดสอบได้แก่ สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณผลการวเิคราะหพ์บว่า การรบัรู ้การสื่อสาร การสนับสนุนขององคก์าร
มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในกจิกรรมปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 99.99 และสามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 41.10 [5] 

 
III. วธิกีารด าเนินงาน 

 
ภาพที ่II. แผนภมูกิระบวนการแสดงขัน้ตอนในการด าเนินงาน 

 
 
 

 

เริม่ 

คน้หาปญัหาคดัเลอืกปญัหาและมลูเหตุจงูใจ 

ส ารวจสภาพปจัจบุนัและก าหนดเป้าหมาย  

วเิคราะหห์าสาเหตุ 

ก าหนดมาตรการแกไ้ข 

ลงมอืปฏบิตัติามมาตรการแกไ้ข 
 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

สรปุผลและท ามาตรฐาน 

จบ 

 

ร ปท่ี 3.2 แผนภมูกิระบวนการแสดงขัน้ตอนในการด าเนินงาน  
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III.I วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ศึกษาที่มาของปัญหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้วยเครื่องมือ
แผนภูมกิ้างปลา (Fish-Bone Diagram) โดยมปัีจจยัหลกัของปัญหา 4 ด้าน
ประกอบดว้ย 1.คน (Man) 2.เครื่องจกัร (Machine) 3.วธิกีาร (Method)  
4.วัตถุดิบ (Martial) และใช้หลักการ 2S ในการประเมินค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาโดยก าหนดให้ S1 คอืสาเหตุมผีลต่อปัญหาหรอืไม่ S2 คอืสาเหตุอยู่ใน
ความรบัผดิชอบกลุ่มหรอืไม่ต่อมาท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลกัการ 3 
จรงิคือการเขา้ไปศกึษาที่ชิ้นงานจรงิสถานการณ์จรงิสถานที่จรงิเพื่อศกึษา
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาและใชเ้ครื่องมอื ECRS และใชเ้ครื่องมอื Kaizen ใน
การปรบัปรุงแกไ้ขและมกีารเกบ็ขอ้มลูจากรายงาน%เวลาใบมดีท างานท าการ
จบัเวลาจดบนัทกึขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะหส์าเหตุการเกดิปัญหาต่อมาคอืการ
ท าการคัดเลือกแนวทางเพื่อไปปฏิบัติจริงใช้เครื่องมือมีแผนผังระบบ 
(Systematic Diagram) หรือแผนผงัต้นไม้ (Tree Diagram) ในการคัดเลือก
โดยก าหนดเกณฑก์ารคดัเลอืก3ด้านประกอบด้วยด้านต้นทุนด้านระยะเวลา
และด้านผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นและใชเ้ครื่องมอืแผนผงัเมทรกิซ์ (Matrix 
Diagram) ในการคน้หาแนวทางทีผ่า่นเกณฑค์ดัเลอืก 
 
III.II ก าหนดตวัชี้วดัในดา้นต่างๆทีจ่ะท าวจิยั 

ในการก าหนดตวัชีว้ดั ผูว้จิยัไดก้ าหนดโดยใช ้ KPI แผนกตดัและ
จดังาน เป็นตวัชีว้ดัโดยการค านวณบาทต่อนาทแีรงงานเทา่กบั 2.10 
สูตรค านวณบาทต่อนาทแีรงงาน 

เวลาสญูเสยีทีล่ดลง = เวลาสูญเสยีก่อนปรบัปรงุ - เวลาสญูเสยี
หลงัปรบัปรงุเวลาสูตรเสยีทีล่ดลง X  บาท/นาทแีรงงาน 
 

IV. ผลการด าเนินงาน 
IV.I. ศกึษากระบวนการท างานและก าหนดหวัขอ้ปัญหา 
 จากการเขา้ไปศกึษากระบวนการท างานของบรษิทั อุตสาหกรรม
การ์เม้นท์ จ ากัด พบว่าเมื่อได้ร ับแผนงานจะท าการสัง่ซื้อวัตถุดิบ จาก 
Supplier เมื่อรบัวตัถุดบิเขา้มาจะน าไปเกบ็ในสต๊อกสนิคา้และส่งไปแผนกตดั 
ต่อมาแผนกตดัเบิกผ้าเพื่อปูตดัตามแผน ส่งไปยงัแผนกจดังานน างานจาก
แผนกตดัไปจดัเป็นชุดเพื่อให้แผนกเยบ็ หากมงีานพิมพ์จะท าการส่งแผนก 
Decoration ก่อน จงึน ามาใหแ้ผนกจดังาน จดังานประกอบตวั จากนัน้จงึส่งไป
แผนกเยบ็ แผนกเยบ็ท าการเยบ็ประกอบตวัและบรรจุลงกล่อง และส่งไปยงั
แผนก Pre-Final เพื่อท าการตรวจโลหะและจดัส่งใหลู้กคา้ต่อไป  

จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลพบว่าเมื่ออา้งองิขอ้มูล %เวลา
ใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตัิเครื่องที ่3 ก่อนการปรบัปรุงของเดอืนตุลาคม 
2561 ซึง่แสดงรายละเอยีดในภาพที ่III 
 

 
ภาพที ่III กราฟเสน้แสดง % เวลาใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตัเิครื่องที3่ 

ของเดอืนตุลาคม 
จากภาพที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าเวลาใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตัิ

เครื่องที3่ มเีวลาใบมดีท างานมคี่าเฉลี่ยก่อนการปรบัปรุงอยู่ที ่70.77% ต ่าสุด

อยู่ที่ 63.00% และสูงสุดอยู่ที่ 79.8% ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว้คือ
มากกว่าหรอืเทา่กบั 83% 

 

 
ภาพที ่IV. แสดงกราฟแทง่การเปรยีบเทยีบเครื่องตดัอตัโนมตัิ เครื่องที ่3 ก่อน

ปรบัปรงุเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย  

หมายเหตุ จ านวนชิน้ต่อนาทแีรงงานก่อนปรบัปรงุเทา่กบั 0.56 ชิน้ต่อนาทแีรงงาน 
 

IV.II.ศกึษาทีม่าของปัญหาสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาวเิคราะหส์าเหตุดว้ย
แผนผงักา้งปลา 
  

 
ภาพที ่V. ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา % ใบมดีท างานต ่า 
 
จากการประเมนิสามารถวเิคราะหส์าเหตทุีส่่งผลต่อปัญหาของ %เวลา

ใบมดีท างาน ได ้3 สาเหตุดงันี้ 
ประเดน็ที ่1 ทิง้ขยะใชเ้วลานาน 
ประเดน็ที ่2 สายพานดนัชิน้งานใหมม่าชนชิน้งานเก่า                       
ประเดน็ที ่3 พนกังานกดปุ่ มหยุดเพื่อใชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งาน 

IV.III. วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดด้ว้ยวธิทีางสถติหิรอืเครือ่งมอืทดสอบ 
IV.III.I. วเิคราะหส์าเหตุทิง้ขยะใชเ้วลานาน จากการเขา้ไปศกึษาหน้างาน

จรงิ โดยใชห้ลกัการ 3 จรงิ พบว่าในทกุๆวนัจะตอ้งมพีนกังาน 1 คนต่อเครื่อง น าขยะ
บรเิวณทา้ยเครื่อง ไปทิง้บรเิวณปล่องทิง้ขยะ ซึง่ในส่วนนี้เอง ท าใหพ้นกังานหน้างาน
หายไป1คนจากทัง้หมด 3 คน  ท าใหต้อ้งกดปุ่ มหยุดชัว่คราวเพื่อไปทิง้ขยะ 
 

 
                      ภาพที ่VI. พนกังานบรเิวณทา้ยเครื่องน าขยะไปทิง้ 

เป้าหมาย 
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จากการจบัเวลาการกดปุ่ มหยุดชัว่คราว เพื่อไปทิง้ขยะของพนกังาน 
และท าการเกบ็ขอ้มลูเวลาการกดปุ่ มหยุดชัว่คราว โดยเกบ็ขอ้มลูสุ่ม 10 วนัจะ
เหน็ได้ว่า พนักงานใชเ้วลาในการปุ่ มหยุดชัว่คราวเพื่อไปทิง้ขยะ10รอบต่อวนั 
เวลาเฉลีย่ต่อวนัเทา่กบั 49.868 นาท ีปัดขึน้เทา่กบั 50 นาทตี่อวนั ซึง่สามารถ
น ามาค านวณได้ดงันี้ การกดปุ่ มหยุดชัว่คราวเพื่อไปทิ้งขยะแต่ละครัง้จะใช้
เวลาเฉลี่ย5นาทตี่อครัง้ ทัง้วนัทิง้ขยะ 10 ครัง้ เวลาท างานทัง้หมดไม่รวมOT  
7.75ชม. 1 วนั ทิง้ขยะ = 5 x 10 = 50 นาทเีวลาท างานทัง้หมด = 7.75 x 60 
= 465 นาท ีเวลาท างานทัง้หมด – เวลาทิง้ขยะ = 465 – 50 =415 นาท ีเวลา
ท างานจรงิอยู่ที ่415 / 465 = 89%  จงึสามารถสรปุไดว้่า สาเหตุสาเหตุทิง้ขยะ
ใชเ้วลานานนี้เกดิขึน้จรงิ และส่งผลต่อปัญหาฉะนัน้จงึเป็นตน้เหตุ 

 
IV.III.II. วเิคราะหส์าเหตุสายพานดนัชิน้งานใหมม่าชนชิน้งานเก่า 

พบว่าขัน้ตอนทีส่ายพานดนัชิน้งานใหมม่าชนชิน้งานเก่า เป็นผลท า
ใหพ้นกังานกดปุ่ มหยุดชัว่คราว 

 

 
ภาพที ่VII. แสดงเมื่อสายพานดนัชิน้งานใหมม่าชนชิน้งานเก่า 
จากการจบัเวลาในการกดปุ่ มหยุดชัว่คราวเมื่อสายพานดนัชิน้งาน

ใหม่มาชนชิ้นงานเก่าและท าการเก็บข้อมูลสุ่ม10วัน การที่เรากดปุ่ มหยุด
ชัว่คราวเมื่อสายพานดนัชิ้นงานใหม่มาชนชิน้งานเก่า ท าให้พนักงานต้องใช้
เวลา 4.97 นาทใีนการกดปุ่ มหยุด ปัดขึน้เท่ากบั 5 นาทตี่อครัง้ ซึ่งสามารถ
น ามาค านวณไดด้งันี้การกดปุ่ มหยุดเมื่อสายพานดนัชิน้งานใหมช่นชิน้งานเก่า
ใชเ้วลาเฉลีย่ 5 นาทตี่อครัง้ ทัง้วนัตดัผา้เฉลีย่ 20 มารค์ต่อเครื่อง เวลาท างาน
ทัง้หมดไม่รวม OT  7.75 ชม. 1วัน ตัดได้ 20 มาร์ค = 5 x 20 = 100 นาที 
เวลาท างานทัง้หมด= 7.75 x 60 =465 นาที เวลาท างานทัง้หมด-เวลาที่
สายพานใหมม่าชนชิน้งานเก่า = 465 – 100 = 365นาท ีเวลาท างานจรงิอยู่ที ่
365/465 = 78% จึงสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุสายพานดันชิ้นงานใหม่ชน
ชิน้งานเก่านี้เป็นจรงิและส่งผลต่อปัญหาจรงิฉะนัน้เป็นตน้เหตุ 
 
IV.III . III วเิคราะหห์าสาเหตุพนกังานกดปุ่ มหยุดแกไ้ขปัญหา/พกั เพือ่ใช้
พลาสตกิคลุมชิ้นงาน 

ใชห้ลกัการ 3 จรงิ พบว่าพนักงานจะท าการกดปุ่ มหยุดแก้ไขปัญหา/
พักทุกครัง้  เมื่อน าพลาสติกมาคลุมชิ้นงาน โดยพนักงานหน้างานจะใช้
พลาสตกิคลุมชิ้นงานก่อนที่เครื่องตดัอตัโนมตัิ ท างานและระหว่างเครื่องตดั
อตัโนมตั ิท างาน 

จากการจบัเวลาและรวบรวมขอ้มูลพบว่า จ านวนครัง้ทีพ่นักงานใช้
พลาสตกิคลุมชิน้งานและจ านวนครัง้ทีพ่นักงานกดปุ่ มหยุดเครื่องตดัอตัโนมตั ิ
พนักงานจะใช้พลาสติกคลุมชิ้นงานเฉลี่ยต่อมารค์ 3 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 1 
นาท ี(ขึน้อยู่กบัความยาวมารค์)   ทัง้วนัตดัผา้เฉลีย่ 20 มารค์ต่อเครื่อง เทา่กบั
จะใช้เวลาทัง้หมด 60 นาทีในการคลุมชิ้นงานต่อวนัเวลาท างานทัง้หมด = 
7.75 x 60 =465 นาท ีเวลาท างานทัง้หมด - เวลาทีใ่ชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งานตอ่
วนั = 465 - 60= 405 นาท ีเวลาท างานจรงิอยู่ที ่405/465 = 87% จงึสามารถ
สรปุไดว้่า สาเหตุพนกังานกดปุ่ มหยุดเพื่อใชพ้ลาสตกิคลมุชิน้งานนี้เป็นสาเหตุ
นี้เกดิขึน้จรงิ ส่งผลต่อปัญหาฉะนัน้จงึเป็นตน้เหตุ 

IV.IV. คดัเลอืกเลอืกแนวทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ เพือ่น าไปปรบัปรงุ
วธิกีารเก่าๆ 
IV.IV.I แนวทางการแกไ้ขปัญหาทิ้งขยะใชเ้วลานาน  
 

 
ภาพที ่VIII. แผนภูมติน้ไม ้

 
ผู้วิจ ัยจึงได้เลือกมาตรการติดตัง้โทรโข่งเพื่อเรียกหัวหน้างานมา เมื่อ

พนกังานตอ้งไปทิง้ขยะ ไปปรบัปรงุปัญหาการกดปุ่ มหยุดชัว่คราว 
IV. IV. I I แนวทางการแกไ้ขปัญหาสาเหตุสายพานดนัชิ้นงานใหมม่าชนชิ้นงานเกา่  

 

 
ภาพที ่IX. แผนภูมติน้ไม ้

 
ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกมาตรการท ารถเกบ็ชิน้งานไปปรบัปรงุปัญหาสายพานดนั

ชิน้งานใหมม่าชนชิน้งานเก่า 
IV. IV.III แนวทางการแกไ้ขปัญหาสาเหตพุนกังานกดปุ่มหยดุเพื่อใชพ้ลาสตกิคลมุ
ชิน้งาน 

 
ภาพที ่X. แผนภูมติน้ไม ้

 
ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกมาตรการท าใหพ้นักงานเตรยีมพลาสตกิทีค่ลุมชิน้งานไวใ้ห้

พร้อมเมื่อต้องคลุมชิ้นงาน จะได้หยิบคลุมชิ้นงานได้เลย โดยไม่ต้องหยุดเครื่องตดั
อตัโนมตั ิไปปรบัปรงุปัญหาพนกังานกดปุ่ มหยุดชัว่คราว 

 
IV.V  การด าเนินการทดลอง 

IV .V .I การด าเนินการทดลองมาตรการติดตัง้โทรโข่งเพื่อเรยีกหวัหน้า
งานมาทีห่น้างาน โดยเริม่จากการท าการทดลองเมื่อพนกังานกดปุ่ มหยุดชัว่คราวแล้ว

ชิน้งานใหม ่ ชิน้งานเก่า 
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จงึน าขยะไปทิง้ และเมื่อพนกังานตอ้งน าขยะไปทิง้ ใหพ้นกังานใชโ้ทรโขง่เรยีก
หวัหน้างาน เพื่อใหห้วัหน้างานมาทีห่น้างาน โดยไมต่อ้งกดปุ่ มหยุดชัว่คราว 
 

 
ภาพที ่XI. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรงุ 

 
หลงัการปรบัปรุงท าใหส้ามารถลดเวลาการกดปุ่ มหยุดแกไ้ขปัญหา/

พกัจากเดมิ 18.67 นาท ีลดลงเหลอื 11.8 นาท ีคดิเป็นเวลาทีล่ดลง 6.87 นาท ี
โดยคดิเป็นประมาณ 37% 

IV .V .II การด าเนินการทดลองมาตรการท ารถเกบ็ชิน้งาน โดยเริม่
จากท าการน ารถเกบ็ชิน้งาน มาวางไวบ้รเิวณทา้ยเครื่องตดั เพื่อจดัเกบ็ชิน้งาน
ทีต่ดัออกจากเครื่องตดัอตัโนมตั ิเพื่อลดปัญหาการกดปุ่ มหยุดชัว่คราว 
 

 
ภาพที ่XII. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรงุ 

 
หลงัการปรบัปรุงเมื่อใชร้ถเกบ็ชิน้งานโดยไม่กดปุ่ มหยุดชัว่คราวท า

ใหส้ามารถลดปัญหาสายพานดนัชิน้งานใหม่มาชนชิน้งานเก่าและสามารถท า
ให้พนักงานเก็บชิ้นงานด้วยรถเก็บชิ้นงานได้รวดเรว็มากขึน้ จากเดิม  16.2
นาท ีลดลงเหลอื 11.34 นาท ีคดิเป็นเวลาทีล่ดลง 4.86 นาทตี่อมารค์ โดยคดิ
เป็น 30 % 

IV .V . การด าเนินการทดลองมาตรการใหพ้นกังานเตรยีมพลาสตกิที่
คลุมชิน้งานไวใ้หพ้รอ้มเมื่อตอ้งหลุมชิน้งาน จะไดห้ยบิคลุมชิน้งานไดเ้ลย โดย
ไม่ต้องหยุดเครื่องตดั โดยเริม่จากการปรบัเปลื่ยนทีพ่นกังาน โดยใหพ้นกังาน
บรเิวณหน้างานตดัพลาสตกิคลุมชิน้งาน ระหว่างทีเ่ครื่องตดัอตัโนมตัิ ท างาน 
เมื่อต้องคลุมพลาสตกิทีช่ ิน้งาน พนักงานจะได้ใชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งานไดเ้ลย 
เพื่อลดปัญหาการกดปุ่ มเวลาหยุดแกไ้ขปัญหา/พกั 

 
ภาพที ่XIII. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรงุ 

  
จากการเขา้ไปท าการทดลองพบว่า หลงัการปรบัปรุงเมื่อเตรยีมพลาสตกิ

เพื่อทีจ่ะคลุมชิน้งาน โดยไม่กดปุ่ มเวลาหยุดแกไ้ขปัญหา/พกัท าใหส้ามารถลดปัญหา
พนักงานกดปุ่ มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิ้นงานและสามารถลดเวลาหยุดแก้ไข
ปัญหา/พกั ได้จากเดิม 1.68 นาท ีลดลงเหลือ 1.17 นาท ีคิดเป็นเวลาที่ลดลง 0.51 
นาทตี่อมารค์ 

 
IV. VI สรุปผล ก าหนดตวัชีว้ดัในดา้นต่างๆทีจ่ะท าวจิยั 

จากการด าเนินการตามแนวทางการแกไ้ขในจุดทีเ่ป็นปัญหา ทีส่่งผลกระทบ
ต่อ%เวลาใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตัิ เครื่องที ่3 โดยการใชโ้ทรโขง่เรยีกหวัหน้า
งานมา โดยไม่ตอ้งกดปุ่ มหยุดชัว่คราวท าใหใ้ชเ้วลาลดลงจาก18.67 นาท ีลดลงเหลอื 
11.8 นาท ี การใชร้ถเกบ็ชิน้งาน ท าใหส้ามารถลดปัญหาสายพานดนัชิน้งานใหมม่า
ชนชิน้งานเก่าและสามารถท าใหพ้นกังานเกบ็ชิน้งานดว้ยรถเกบ็ชิน้งานไดร้วดเรว็มาก
ขึน้ อกีทัง้ยงัท าให้เวลาในการกดปุ่ มหยุดชัว่คราวจากเดมิ 16.20 นาท ีลดลงเหลือ
11.30นาท ีและการให้พนักงานเตรยีมพลาสติกเพื่อที่จะคลุมชิ้นงาน โดยไม่กดปุ่ ม
เวลาหยุดแก้ไขปัญหา/พกัท าให้ใช้เวลาลดลงจาก 1.68 นาท ีลดลงเหลอื 1.17 นาท ี
ซึ่งส่งผลให้เวลาใบมีดท างานจากเดิมก่อนการแก้ไขอยู่ที่ 70.77% เป้าหมายอยู่ที่
มากกว่าหรอืเท่ากบั 83% หลงัการปรบัปรุงได้เท่ากบั 83.80% นอกจากนัน้ยงัส่งผล
ใหจ้ านวนชิน้ต่อนาทแีรงงานเพิม่ตามล าดบั  โดยก่อนการปรบัปรุงอยู่ที ่0.56 ชิน้ต่อ
นาทแีรงงาน หลงัการปรบัปรงุอยู่ที ่1.12 ชิน้ต่อนาทแีรงงาน 

จากตารางที่ 4.17 แสดงใหเ้หน็ว่า % เวลาใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตัิ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้  โดยสามารถน ามาเขยีนเป็นกราฟเส้นเพื่อแสดงเวลา
ใบมดีท างานเครื่องตดัอตัโนมตั ิไดด้งัภาพที ่XIV 

 

 
ภาพที ่XIV. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรงุเทยีบกบัเป้าหมาย 

 
หลงัจากการปรบัปรุงได้มกีารจดัท ามาตรฐานขัน้ตอนการตดัด้วยเครื่องตดั

อตัโนมตั ิใหม่ โดยมกีารก าหนดใหม้กีารใชช้ัน้เกบ็ชิน้งาน และเมื่อพนักงานหน้างาน
จะตอ้งน าขยะไปทิง้ โดยใหพ้นกังานใชโ้ทรโขง่เรยีกหวัหน้างานเมื่อตอ้งไปทิง้ขยะ อกี
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ทัง้เมื่อต้องใชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งาน ใหพ้นักงานตดัพลาสตกิออกเป็นชิน้ๆเพื่อ
ง่ายต่อการคลุมชิน้งาน แต่ไม่ต้องกดปุ่ มเวลาหยุดแก้ไขปัญหา/พกั ผูว้จิยัได้
ก าหนดโดยใช้ KPI แผนกตดัและจดังาน เป็นตวัชีว้ดัโดยการค านวณบาทต่อ
นาทแีรงงานเทา่กบั 2.10 สูตรค านวณบาทต่อนาทแีรงงานเวลาสูญเสยีทีล่ดลง 
= เวลาสูญเสยีก่อนปรบัปรงุ-เวลาสูญเสยีหลงัปรบัปรุงเวลาสูตรเสยีทีล่ดลง X 
บาท/นาทแีรงงาน 

 
V. สรปุ 

จากการเขา้ไปสหกิจศกึษาที่บรษิทั อุตสาหกรรมการ์เม้นท์ จ ากดั 
ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาสภาพปัจจบุนัในส่วนของแผนกตดัและจดังาน ไดค้น้พบ
ปัญหาในขัน้การตดัดว้ยเครื่องตดัอตัโนมตั ิ จากการเขา้ไปส ารวจสิง่แรกทีพ่บ
คอืในแผนกตดัและจดังาน คอืการส่งงานใหแ้ผนกอื่นไดไ้มท่นัตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้และผูว้จิยัไดร้บัหน้าทีใ่หจ้ดบนัทกึขอ้มูล จบัเวลา เมื่ออา้งองิขอ้มลู
ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2561 จึงสังเกตเห็นได้ว่าเวลาใบมดี

ท างานยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตัง้ไว้ได้ คือ (≥) 83%  จาก
การศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการท างานของพนักงานไม่เต็ม
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้เกดิจากวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกระบวนการ 
จงึไดส้นใจทีจ่ะเพิม่ % เวลาใบมดีท างานของเครื่องตดัอตัโนมตั ิ 

ซึ่งจากการเขา้ไปศกึษาปัญหา % เวลาใบมดีท างานของเครื่องตดั
อตัโนมตัิวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา นัน้เกิดจากสาเหตุ3ประเด็นคือ
ประเดน็ที ่1 ทิง้ขยะใชเ้วลานาน ,ประเดน็ที ่2 สายพานดนัชิน้งานใหม่มาชน
ชิน้งานเก่า,ประเดน็ที ่3 พนกังานกดปุ่ มหยุดเพื่อใชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งาน จาก
การวิเคราะห์ด้วยหลกัการ 2S พบว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อปัญหาและอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของแผนกตดัและจดังาน  
จากนัน้ผูว้จิยัจงึได้ท าการเขา้ไปพสิูจน์ว่าสาเหตุทัง้ 3 ประเดน็เป็นสาเหตุจรงิ
ด้วยการใชห้ลกัการ 3 จรงิ คอืสถานการณ์จรงิ ชิน้งานจรงิ สถานทีจ่รงิในการ
พสิูจน์ โดยประเดน็สาเหตุการทิง้ขยะใชเ้วลานาน ได้ใชเ้ครื่องมอื Kaizen มา
ช่วยในการปรบัปรุงการท างานของพนักงานหน้างาน โดยเมื่อพนักงานหน้า
งานจะตอ้งน าขยะไปทิง้ ใหใ้ชโ้ทรโขง่เรยีกหวัหน้างาน โดยไมต่อ้งกดปุ่ มหยุด 
ชัว่คราว เพื่อไปทิง้ขยะ  ซึง่ก่อนการทดลองใชเ้วลาเฉลีย่ในกดปุ่มหยดุชัว่คราว
เพื่อไปทิง้ขยะอยู่ที่ 18.67 นาท ีหลงัการปรบัปรุงใชโ้ทรโขง่เรยีกหวัหน้างาน
โดยไม่ต้องกดปุ่ มหยุดชัว่คราวเพื่อไปทิ้งขยะอยู่ที่ 11.8 นาที จากประเด็น
สาเหตุที ่2 คอืสายพานดนัชิน้งานใหมม่าชนชิน้งานเก่าไดใ้ชเ้ครื่องมอืKaizen 
และหลกัการ ECRS ผูว้จิยัจงึได้เขา้ไปท าการเกบ็ขอ้มูลและค้นพบสาเหตุว่า
เกดิจากการมดัชิน้งานไม่ทนัของพนักงานท าใหช้ิน้งานใหม่มาชนชิน้งานเก่า 
ซึ่งมาตรการที่จะช่วยในการแก้ไขคือโต๊ะเกบ็ชิ้นงานอนัเก่า ไม่สามารถเกบ็
ชิน้งานได้เพยีงพอเมื่อเทยีบกบัชัน้เกบ็งาน ซงึจากการทดลองเวลาในการมดั
ชิ้นงานโดยใช้โต๊ะอยู่ที่ 16.20 นาที หลังจากการทดลองอยู่ที่11.34 นาที  
ประเดน็ที ่3 พนักงานกดปุ่ มหยุดเพื่อใชพ้ลาสตกิคลุมชิน้งาน ได้ใชเ้ครื่องมอื 
Kaizen มาช่วย จากเดิมที่พนักงานกดปุ่ มหยุดเพื่อใช้พลาสติกคลุมชิ้นงาน 
จากการปรบัปรุงจะใหพ้นักงานเตรยีมพลาสตกิเพื่อทีจ่ะคลุมชิน้งานเลย โดย
ไม่ต้องกดปุ่ มหยุดเพื่อคลุมชิน้งาน ต่อมาท าการเกบ็ขอ้มลูจ านวนหลาต่อนาที
แรงงานในเดือนมกราคม พบว่าในเดือนมกราคม 2562 เวลาใบมดีท างาน
สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยบรษิทัตัง้เป้าหมาย%เวลาใบมดีท างานไว้
ที่ 83% หลงัจากการปรบัปรุงตามมาตรการแก้ไขแล้ว %เวลาใบมดีท างาน
เพิม่ขึน้เป็น 13.03 %ผลทางออ้มทีไ่ดค้อืจ านวนชิน้งานทีต่ดัไดต้่อนาทแีรงงาน 
 
V. I ขอ้เสนอแนะแนวทางใหม ่ 

ควรมีการเก็บข้อมูลที่สะดวกขึ้น เนื่องจากเครื่องตัดมีการบนัทกึ
ขอ้มูลอยู่แลว้แต่ไมส่ามารถน ามาใชไ้ด้ทนัท ีต้องค านวณจากขอ้มลูจากเครื่อง
และน ามาค านวณอกีครัง้ก่อนบนัทกึลงไดรฟ์ บรษิทัควรมกีารสอบถามความ

คิดเหน็ของพนักงานหน้างาน เนื่องจากพนักงานหน้างานพบเจอกบัปัญหาและอุป
สรรคใ์นการท างานมากทีสุ่ด เราควรน าสิง่ทีพ่นกังานมาคดิปรบัปรงุและแกไ้ข  
 
V. II.ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าวจิยั  

ปรบัปรงุขัน้ตอนกระบวนการตดัชิน้งานแผนกตดัและจดังานโดยก าหนดเป็น
มาตรฐานขัน้ตอนการท างาน เพิม่เปอรเ์ซน็ต์เวลาใบมดีท างานใหไ้ดต้ามเป้าหมายที่
บรษิทัไดก้ าหนดไวแ้ละเพิม่จ านวนชิน้งานทีต่ดัไดต้่อนาทแีรงงาน 
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 บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีน าเสนอการตรวจสอบค่าความถกูต้องและ
แม่นย าของหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม เน่ืองจากการน าหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรมมา
ใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องมีความถกูต้องและแม่นย าในการใช้งาน 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ โดยจะด าเนินการสอบเทียบระบบท่ี
พฒันาขึ้นมา แล้ววดัค่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์อตุสาหกรรมซ่ึงค่าท่ีได้
จะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีวดัได้จากเลเซอรแ์ทรกเกอร ์(Laser Tracker) 
ซ่ึงจะอ้างอิงวิธีการวดัตามมาตรฐาน ISO 9283 โดยผลการเปรียบเทียบ
ระบบท่ีพฒันาขึ้นกับเลเซอร์แทรกเกอร์ ค่าความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นใน
แนวแกน X จะมีความผิดพลาดของต าแหน่งแกน X ท่ี 0.203 มิลลิเมตร แกน 
Y ท่ี -0.424 มิลลิเมตร และแกน Z อยู่ท่ี 0.209 มิลลิเมตร และความผิดพลาด
ด้านทิศทาง i, j และ k อยู่ท่ี 0.026 มิลลิเมตร, 0.006 มิลลิเมตร และ 0.000 
มิลลิเมตร ตามล าดบั ส่วนค่าความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในแนวแกน Y มีค่า
ความผิดพลาดของต าแหน่งแกน X ท่ี -0.126 มิลลิเมตร แกน Y ท่ี -0.740 
มิลลิเมตรและแกน Z อยู่ท่ี -0.035 มิลลิเมตร และความผิดพลาดด้านทิศทาง 
i, j และ k อยู่ ท่ี 0.008 มิลลิเมตร, 0.015 มิลลิเมตร และ 0.000 มิลลิเมตร
ตามล าดบั   
 ค ำส ำคัญ — หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, เลเซอร์แทรกเกอร์, องค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 9283 
 
ABSTRACT — This research presents the validation of accuracy for 
industrial robots. Because the use industrial robots in the production 
process must have accurate and precise in use. To get quality products 
by conducting a calibration of the developed system and measure an 
error of the industrial robot, which measuring will be compared with 
measuring result by the laser tracker, which will reference the 

measurement method based on ISO 9283 by comparing the developed 
system with laser tracker. An error that occurs in the X axis will have an 
error of X-axis position at 0.203 millimeter, Y-axis at -0.424 millimeter 
and Z-axis at 0 .209  millimeter and the direction error i, j and k are at 
0.026 millimeter, 0.006 millimeter and 0.000 millimeter respectively. As 
for an error in the Y axis, there is an error of X-axis position at -0.126 
millimeter, Y-axis at -0.740  millimeter, and Z-axis at -0.035 millimeter, 
and direction error i, j and k are at 0.008 millimeter, 0.015 millimeter and 
0.000  millimeter respectively 
 Keywords — Industrial Robot, Laser Tracker, ISO 9283 

 
I. บทน า 

 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาประเทศไทยมกีารน าเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิ
(Automation Technology) เข้ามาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจาก
การศึกษาของ World Robotics ในปี 2015 พบว่าประเทศไทยจดัอยู่ใน
อนัดบัที ่8 ของประเทศทีม่กีารน าเขา้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากทีสุ่ดในโลก 
[1] เพื่อให้ผลติภณัฑ์สามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ ทัง้ในด้านราคาและ
ด้านคุณภาพจึงจ าเป็นจะต้องอาศยัเทคโนโลยีที่มคีวามยดืหยุ่นสูงอย่าง
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใชใ้นการผลติ ซึง่จะตอ้งถูกออกแบบมาให้
มคีุณสมบตัใินเรือ่งของความถูกตอ้งและแม่นย าในการเคลือ่นทีต่ามการใช้
งานต่าง  ๆ โดยค่าความถูกต้องและแม่นย า เ ป็นค่ าที่บ่ งบอกถึง
ความสามารถของเครือ่งมอืวดัในการอ่านค่าหรอืแสดงค่าทีว่ดัไดเ้ขา้ใกลค้่า
จรงิ 
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 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจากค าจ ากดัความของหุ่นยนต์ตามมาตรฐาน 
ISO หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คอื เครื่องจกัรที่ถูกควบคุมอตัโนมตัิ สามารถ
เขยีนโปรแกรมใหม่ได ้ใชง้านอเนกประสงค์ โปรแกรมการเคลื่อนทีจ่ะตอ้ง
สามารถโปรแกรมให้เคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 3 แกนหรอืมากกว่า หุ่นยนต์
อาจจะอยู่กบัทีห่รอืยา้ยต าแหน่ง (Mobile) เพือ่ใชใ้นงานอุตสาหกรรม [2] 
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ทัง้หมดได้ที่ความ
ละเอยีด 40 ไมครอน (0.04 มลิลเิมตร) แต่ในความเป็นจรงิไมส่ามารถผลติ
ชิ้นงานทีม่คีวามละเอยีดดงักล่าวได้ เนื่องจากในหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะมี
ค่ าความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นจากการประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นงานเนื่องจากอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงขณะท าการผลิต การสัน่สะเทือนจากแรงในการตัดเฉือน
ชิ้นงาน ความผดิพลาดของชุดควบคุมการเคลื่อนทีใ่นต าแหน่งต่าง ๆ การ
สกึกร่อนของมดีตดัเฉือนและระบบยดึชิน้งานไม่ม ัน่คง จงึต้องมกีารพฒันา
ระบบทีส่ามารถตรวจสอบค่าความผดิพลาดทีเ่กดิจากสาเหตุดงักล่าวได ้
 ทัง้นี้  เครื่องมอืที่ใช้ในการตรวจสอบการวดัที่มจี าหน่ายอยู่ทัว่ไปใน
ทอ้งตลาดเป็นเครือ่งมอืทีต่อ้งน าเขา้จากต่างประเทศและมรีาคาแพง ซึง่ท า
ให้มตี้นทุนในการผลติสูง การน าชุดเซ็นเซอร์วดัระยะซึ่งถูกพฒันามาให้
สามารถตรวจสอบค่าความถูกต้องของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและมรีาคา
จ าหน่ายอุปกรณ์ทีถู่กกว่าเขา้มาใชจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุน
ในการผลิต เพราะเมื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหุ่ นยนต์
อุตสาหกรรมได้ ผู้ประกอบการก็จะสามารถออกแบบกระบวนการในการ
ผลิตที่เหมาะสมและสามารถลดปริมาณของเสียในการผลิตได้ แต่ชุด
เซน็เซอรว์ดัระยะเป็นระบบทีเ่พิง่ไดร้บัการพฒันาขึน้มาท าใหย้งัขาดความรู้
ความเขา้ใจ อกีทัง้ยงัขาดความน่าเชือ่ถอืของค่าทีว่ดัได้ 
 ผู้วจิยัจงึมแีนวคดิที่จะตรวจสอบค่าความถูกต้องและแม่นย าของการ
เคลื่อนทีข่องหุ่นยนต์อุตสาหกรรมดว้ยชุดเซน็เซอรว์ดัระยะทีเ่พิง่พฒันาขึน้
มา โดยผู้วิจยัจะใช้ชุดเซ็นเซอร์ว ัดระยะจ านวน 6 ตัวในการตรวจสอบ 
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบค่าความผดิพลาดที่เกดิขึน้ได ้โดยอ้างองิวธิกีาร
ตรวจสอบตามมาตรฐาน International Organization for Standardization 
หรอื ISO แลว้น ามาค านวณหาค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ จากนัน้น าค่าที่
ไดจ้ากชุดเซ็นเซอร์วดัระยะมาเปรยีบเทยีบกบัค่าทีว่ดัไดจ้ากเลเซอรแ์ทรก
เกอร์ (Laser Tracker) ซึ่งเป็นเครื่องมอืทีเ่ป็นมาตรฐานในมาตรวทิยาดา้น
ความแมน่ย าและความน่าเชือ่ถอื เพือ่ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูที่
ไดจ้ากชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ เพื่อตรวจสอบค่าความถูกตอ้งและแม่นย า
ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมดว้ยชุดเซ็นเซอร์วดัระยะทัง้ 6 ตวัทีพ่ฒันาขึน้มา
โดยอ้างองิวธิกีารตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 9283 เปรยีบเทยีบกบัค่าที่
วดัไดจ้ากเลเซอร์แทรกเกอร์ (Laser Tracker) เพื่อหาค่าความผดิพลาดที่
เกดิขึน้ 

 
III. วธิดี าเนินการวจิยั 

 การด าเนินการวจิยัจะด าเนินการโดยใชชุ้ดเซน็เซอรว์ดัระยะทัง้ 6 ตวัที่
พัฒนาขึ้นมาในการตรวจวัดค่าความถูกต้องและแม่นย าของหุ่นยนต์
เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน ABB โดยชุดอุปกรณ์ทดสอบนี้ประกอบด้วยชุด
เซ็นเซอร์วดัระยะ คือ Linear Variable Differential Transformer (LVDT) 

จ านวน 6 ชุด ระบบเคลื่อนทีข่องอุปกรณ์ LVDT และฐานประกอบอุปกรณ์ 
ซึง่ชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ LVDT แสดงดงัรปูที ่I. 
 

 
รปูที ่I. ชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ LVDT 

III.I. สอบเทยีบระบบเซน็เซอรว์ดัระยะดว้ยเครือ่งมอืวดัเอนกประสงค ์
(CMM) 
 การสอบเทยีบระบบเซน็เซอรว์ดัระยะดว้ยเครือ่ง CMM จะเป็นการสอบ
เทยีบหาการยุบตวัของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะทัง้ 6 ตวั เนื่องจากเซน็เซอร์แต่
ละตัวเมื่อมกีารน าวตัถุมากดจะเกิดการยุบตัว แต่ในเซ็นเซอร์แต่ละตัว
อาจจะมมีุมทียุ่บตวัไม่เท่ากนั เพื่อใหส้ามารถชดเชยค่ามุมยุบตวัของแต่ละ
เซน็เซอรไ์ดถู้กตอ้งและเป็นไปตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ซึง่ไดอ้อกแบบใหแ้ต่ละ
เซ็นเซอร์ท ามุมเอียง 45 องศากบัหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ดงันัน้จะท าการ
สอบเทียบโดยใช้เพลากลม เนื่องจากเพลากลมมขีนาดที่แน่นอนท าให้
สามารถก าหนดระยะที่จะวดัค่าได้ โดยเพลากลมที่ใช้มขีนาดตัง้แต่ 14.5 
มลิลเิมตรและเพิม่ขนาดทลีะ 0.5 มลิลเิมตรไปจนถงึขนาด 24.5 มลิลเิมตร 
ตดิตัง้เขา้กบัเครือ่ง CMM จากนัน้เคลือ่นลงมากดทีชุ่ดเซน็เซอรว์ดัระยะทัง้ 
6 ตวัแล้วเก็บค่าขอ้มูลโดยมจี านวนรอบท าซ ้า 30 รอบ ซึ่งการสอบเทยีบ
ระบบเซน็เซอรว์ดัระยะดว้ยเครือ่ง CMM แสดงดงัรปูที ่II.   

 
รปูที ่II. การสอบเทยีบระบบเซน็เซอรว์ดัระยะดว้ยเครือ่งมอืวดั

เอนกประสงค ์(CMM) 
III.II. การวดัค่าความผดิพลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 การวัดค่าความผิดพลาดของหุ่นยนต์ในที่นี้จะเป็นการวดัค่าความ
ผดิพลาดในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน ABB โดยท า
การออกแบบวิธีการวัดชุดลูกบอลทรงกลมมาตรฐาน ซึ่งเป็นแท่งชุด
อุปกรณ์ทดสอบที่มลีูกบอลทรงกลมมาตรฐานขนาดเท่ากนัจ านวน 8 ลูก 
ตดิตัง้ในแนวแกน X และแกน Y ซึ่งจะก าหนดระบบพกิดัการเคลื่อนทีข่อง
หุ่นยนต์จากชุดลูกบอลทรงกลมมาตรฐานทีไ่ดส้อบเทยีบระยะจรงิ แลว้น า
พกิดัการเคลือ่นทีเ่ขา้โปรแกรม ซึง่โคด้ทีไ่ดจ้ากโปรแกรมจะน าไปอพัโหลด
ลงในหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน ABB เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยงั
ต าแหน่งที่ออกแบบไว้ดงัตารางที่ I. และตารางที่ II. แล้วติดตัง้หุ่นยนต์
เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน ABB และชุดอุปกรณ์ทดสอบดังรูปที่ III. ซึ่งจะ
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ก าหนดใหจ้ านวนรอบในการท าซ ้าเท่ากบั 30 รอบตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรฐาน 
ISO 9283 
 

ตารางที ่I. พกิดัการเคลือ่นทีข่องหุ่นยนต์ตามแนวแกน X 
พิกดั x y z i j k 

ลกูบอล 1 0 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 2 99.9978 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 3 200.0011 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 4 300.0018 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 5 400.0042 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 6 500.0044 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 7 599.9997 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 8 700.0119 0 0 0 0 1 

หน่วย : มลิลเิมตร 
 

ตารางที ่II. พกิดัการเคลือ่นทีข่องหุ่นยนต์ตามแนวแกน Y 
พิกดั x y z i j k 

ลกูบอล 1 0 0 0 0 0 1 
ลกูบอล 2 0 -99.9978 0 0 0 1 
ลกูบอล 3 0 -200.0011 0 0 0 1 
ลกูบอล 4 0 -300.0018 0 0 0 1 
ลกูบอล 5 0 -400.0042 0 0 0 1 
ลกูบอล 6 0 -500.0044 0 0 0 1 
ลกูบอล 7 0 -599.9997 0 0 0 1 
ลกูบอล 8 0 -700.0119 0 0 0 1 

หน่วย : มลิลเิมตร 

 

 
รปูที ่III. การตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัทดสอบ 

ซึง่เมือ่ชุดเซน็เซอรว์ดัระยะทัง้ 6 ตวัสมัผสักบัชุดลกูบอลทรงกลมมาตรฐาน
จะมีการยุบตัวตามสมมุติฐานที่ว่ าชุด เซ็น เซอร์ ว ัดระยะทัง้  6 ตัว
เปรยีบเสมอืนระนาบของหุ่นยนต์ โดยใช้หลกัการตดักนัของทรงกลมกบั
ระนาบชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ ดงัรปูที ่IV. 

รปูที ่IV. การตดักนัของระนาบหุ่นยนต์กบัลกูบอลทรงกลมมาตรฐาน 
แหล่งทีม่า : International Standard  
รูปที ่IV. แสดงการค านวณหาจุดสมัผสัจากการยุบตวัของชุดเซ็นเซอร์วดั
ระยะทัง้ 6 ตวั จากนัน้ท าการสรา้งสมการวงกลมทีม่จีุดหมุนที่เวกเตอร์ C 
และมเีวกเตอร์ i, j และ k เป็นเวกเตอร์ก ากบัวงกลม โดยจะเริม่จากการใช้

ทฤษฎี Singular Value Decomposition (SVD) เพื่อหาค่าเฉลี่ยของจุด
ศูนย์กลางระนาบวงกลม จากนัน้ใช้ทฤษฎ ีRodrigues Rotation เพื่อปรบั
ระนาบวงกลมใหอ้ยู่ในแนวแกน X และแกน Y แลว้ใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด
ในการหาจุดศูนย์กลางและรศัมขีองวงกลม เมื่อได้จุดศูนย์กลางและรศัมี
วงกลมแล้วจะแปลงจุดศูนย์กลางวงกลมกลบัไปอยู่ในแนวแกน X แกน Y 
และแกน Z ดว้ยทฤษฎ ีRodrigues Rotation ซึง่จะไดค้่าจุดศนูยก์ลาง รศัม ี
และเวกเตอร์ก ากบัวงกลมของระนาบทีต่้องการ ท าใหส้ามารถค านวณหา
ค่าความผดิพลาดของหุ่นยนต์ได ้
 การตรวจวดัค่าความผดิพลาดของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกนจะ
ด าเนินการวดัด้วยชุดเซ็นเซอร์วดัระยะทัง้ 6 ตวัควบคู่ไปกบัการวดัด้วย 
Laser Tracker ที่มคีวามแม่นย าและน่าเชื่อถือมากกว่า เพื่อให้สามารถ
เปรยีบเทยีบความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ได ้โดยจะด าเนินการตดิตัง้ชุด Laser 
Tracker FARO ION ใน 2 แกน คือแนวแกน X และแนวแกน Y ตามทิศ
ทางการวดัของชุดลกูบอลทรงกลมมาตรฐาน แลว้ตดิตัง้กระจกสะทอ้นแสง
เลเซอร์ไว้ในต าแหน่งของเป้าหมายที่เราต้องการวดัค่า นัน่ก็คอืต าแหน่ง
ของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ ซึง่จะครอบคลุมพืน้ทีก่ารท างานทัง้หมด แลว้ค่าที่
ว ัดได้จะถูกส่งเข้ามาในโปรแกรมรับค่าของ  Laser Tracker [3] ท าให้
สามารถวดัค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในต าแหน่งต่างๆ ของชุดลกูบอลทรง
กลมมาตรฐานไปพร้อมกนัได้ โดยจะด าเนินการทดสอบจ านวน 30 รอบ
ท าซ ้า ดงัรปูที ่V. 

 
รปูที ่V. การวดัค่าความผดิพลาดดว้ย Laser Tracker 

ซึ่งค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการวัดค่าการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
เคลือ่นทีอ่สิระ 6 แกน ABB สามารถค านวณไดด้ว้ยสมการต่อไปนี้ 
การค านวณค่าความผดิพลาดจากการวดั 

 ค่าความผดิพลาดสมับรูณ์ (Absolute Error) คอื ค่าผลต่างของ
ค่าทีว่ดัไดล้บดว้ยค่าจรงิ 

 

tm XX                                   (1) 
 

 โดย 
   mX  คอื ค่าทีว่ดัได ้
   tX   คอื ค่าจรงิ 
      คอื ค่าผดิพลาดสมับรูณ์ 
III.III. การหาค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability ของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 การค านวณหาค่า Positioning Accuracy (AP) และค่า Positioning 
Repeatability (RP) ทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหท้ราบถงึความถูกตอ้งและแม่นย าของ
ต าแหน่งและทศิทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการทดสอบ
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ต ามมาต ร ฐ าน  ISO 9283 [4] ซึ่ ง ค่ า  Positioning Accuracy แล ะ ค่ า 
Positioning Repeatability สามารถค านวณไดด้งัสมการต่อไปนี้ 
 

 Positioning Accuracy  
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 zyx ,,     คอื ค่าเฉลีย่ของพกิดัทีว่ดัไดห้ลงัจากท าซ ้าใน 
     ท่าทางเดมิจ านวน n  ครัง้ 

   ccc zyx ,,   คอื พกิดัของจุดอา้งองิทีก่ าหนด 
   vvv zyx ,,    คอื พกิดัของลกูบอลต่างๆ 

 Positioning Repeatability 
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   zyx ,,   คอื ค่าเฉลีย่ของพกิดัทีว่ดัไดห้ลงัจากท าซ ้าใน 
       ท่าทางเดมิจ านวน n  ครัง้  
   vvv zyx ,,   คอื พกิดัของลกูบอลต่างๆ 

 
IV. ผลการวจิยั 

IV.I. ผลการสอบเทยีบระบบเซน็เซอรว์ดัระยะดว้ยเครือ่งมอืวดั
เอนกประสงค ์(CMM) 
 การสอบเทียบระบบเซ็นเซอร์ว ัดระยะด้วยเครื่องวัดอเนกประสงค์ 
(CMM) เมือ่น าผลทีไ่ดม้าค านวณหามมุทียุ่บตวัของเซน็เซอรแ์ต่ละตวั ผลที่
ไดจ้ะแสดงดงัตารางที ่III. 
ตารางที ่III. มุมยุบตวัของระบบเซน็เซอรว์ดัระยะของเซน็เซอรแ์ต่ละตวั 

เซน็เซอร์ มุม θ 
CH1 

มุม θ 
CH2 

มุม θ 
CH3 

มุม θ 
CH4 

มุม θ 
CH5 

มุม θ 
CH6 

มมุ θ เฉลีย่ 41.3153 51.4278 52.6632 47.6023 56.7893 54.2293 

  
 จากตารางที่ III. จะเห็นได้ว่ามุมยุบตวัของเซ็นเซอร์ทัง้ 6 ตวัจะมคี่า
แตกต่างกนัและค่าทีไ่ดจ้ะมคีวามเบีย่งเบนไปจากค่าทีอ่อกแบบไว ้ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการประกอบอุปกรณ์หรอืปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค่าทีไ่ดจ้ะ
ถูกน ามาชดเชยมุมยุบตวัของแต่ละเซ็นเซอร์ เพื่อใหส้ามารถค านวณพกิดั
ความผดิพลาดของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะไดถู้กตอ้ง  
IV.II. ผลการวดัค่าความผดิพลาดของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 ค่าที่วดัได้จากชุดเซ็นเซอร์วดัระยะทัง้ 6 ตัวจะเป็นค่าที่ได้จากการ
ยุบตวัของเซ็นเซอร์ซึ่งมหีน่วยวดัเป็นความต่างศกัย์โวลต์ ดงันัน้จงึต้อง
แปลงค่าความผิดพลาดของชุดเซ็นเซอร์วดัระยะทัง้ 6 ตัวให้เป็นหน่วย
มลิลเิมตร แลว้น ามาค านวณระยะยุบตวัใหอ้ยู่ในรูปพกิดั X, Y และ Z เพื่อ
น าไปสร้างเป็นสมการวงกลมหาจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนที่และสร้าง
สมการระนาบดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ดเพือ่หาเวกเตอร ์i, j และ k ซึ่งเป็น
เวกเตอรก์ ากบัวงกลม เพือ่ใหส้ามารถค านวณค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ได ้
โดยเซ็นเซอร์จะมคี่าไฟเลี้ยง (Excitation Voltage) เท่ากบั 24.11 โวลต์ 
และเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะมคี่า Sensitivity ที่ไม่เท่ากนั ดงันัน้ การแปลง
ระยะยุบตวัของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะจะเป็นดงัสมการ (4) 
 
ระยะยุบ (mm) = ระยะยุบ (Volt)/(Sensitivity x Excitation Voltage)    (4) 
 
ซึ่งค่าความผดิพลาดของชุดเซ็นเซอร์วดัระยะทีไ่ดใ้นแนวแกน X แสดงดงั
ตารางที ่IV. และแนวแกน Y แสดงดงัตารางที ่V. 

ตารางที ่IV. ผลการวดัของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะในแนวแกน X 
พิกดั x y z i j k 

ลกูบอล 1 0.038 -0.574 0.023 -0.001 0.000 -1.000 
ลกูบอล 2 100.132 -0.486 0.003 0.013 0.009 -1.000 
ลกูบอล 3 200.238 -0.455 0.078 0.029 0.011 -1.000 
ลกูบอล 4 300.200 -0.468 0.023 0.023 0.010 -1.000 
ลกูบอล 5 400.201 -0.547 0.073 0.026 -0.001 -1.000 
ลกูบอล 6 500.275 -0.437 0.088 0.035 0.012 -0.999 
ลกูบอล 7 600.213 -0.481 0.122 0.026 0.009 -1.000 
ลกูบอล 8 700.282 -0.546 0.051 0.039 -0.004 -0.999 

หน่วย : มลิลเิมตร 
 

ตารางที ่V. ผลการวดัของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะในแนวแกน Y 
พิกดั x y z i j k 

ลกูบอล 1 0.030 -0.580 0.023 0.003 0.000 -1.000 
ลกูบอล 2 0.046 -100.673 0.007 -0.004 0.015 -1.000 
ลกูบอล 3 0.027 -200.780 0.049 -0.004 0.028 -1.000 
ลกูบอล 4 -0.032 -300.674 0.030 0.010 0.011 -1.000 
ลกูบอล 5 -0.047 -400.765 0.013 0.010 0.023 -1.000 
ลกูบอล 6 0.026 -500.774 0.021 -0.004 0.027 -1.000 
ลกูบอล 7 -0.030 -600.799 -0.037 0.005 0.030 -1.000 
ลกูบอล 8 -0.102 -700.721 -0.092 0.021 0.016 -1.000 

หน่วย : มลิลเิมตร 

 ส่วนการวดัค่าความผิดพลาดด้วย Laser Tracker ผลการวดัที่ได้จะ
ออกมาเป็นค่าพิกดั X, Y และ Z ซึ่งการหาค่าทิศทางนัน้จะท าการเก็บ
ต าแหน่งการเคลื่อนที่ 2 ต าแหน่ง คอื P1 และ P2 จากนัน้จะน าค่าที่ไดไ้ป
ค านวณหาทศิทางการเคลื่อนทีจ่รงิของหุ่นยนต์ทีว่ดัไดด้งัสมการที ่(5), (6) 
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และ (7) ซึ่งผลที่วดัได้จาก Laser Tracker ทัง้ในแนวแกน X และแกน Y 
แสดงดงัตารางที ่VI. และตารางที ่VII.  
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โดย 
xP1 , yP1 , zP1   คอื ต าแหน่งที ่1 ของพกิดั X, Y และ Z 
xP2 , yP2 , zP2  คอื ต าแหน่งที ่2 ของพกิดั X, Y และ Z 

 
ตารางที ่VI. ผลการวดัของ Laser Tracker ในแนวแกน X 

พิกดั x y z i j k 
ลกูบอล 1 0.019 0.021 -0.072 0.000 0.003 -1.000 
ลกูบอล 2 100.012 -0.006 -0.004 -0.001 0.001 -1.000 
ลกูบอล 3 199.991 -0.061 -0.136 -0.004 -0.001 -1.000 
ลกูบอล 4 300.049 -0.058 -0.009 -0.002 -0.001 -1.000 
ลกูบอล 5 399.997 -0.090 -0.155 -0.002 -0.001 -1.000 
ลกูบอล 6 499.971 -0.105 -0.164 -0.003 0.000 -1.000 
ลกูบอล 7 599.935 -0.117 -0.379 -0.004 0.000 -1.000 
ลกูบอล 8 699.977 -0.188 -0.292 -0.003 0.000 -1.000 

หน่วย : มลิลเิมตร 
 

ตารางที ่VII. ผลการวดัของ Laser Tracker ในแนวแกน Y 
พิกดั x y z i j k 

ลกูบอล 1 0.013 0.017 -0.027 -0.001 0.003 -1.000 
ลกูบอล 2 0.049 -99.950 0.017 -0.004 0.004 -1.000 
ลกูบอล 3 0.080 -199.912 -0.002 -0.004 0.005 -1.000 
ลกูบอล 4 0.107 -299.980 0.017 -0.004 0.004 -1.000 
ลกูบอล 5 0.124 -399.952 0.035 -0.004 0.005 -1.000 
ลกูบอล 6 0.175 -499.974 0.042 -0.004 0.006 -1.000 
ลกูบอล 7 0.189 -600.001 0.086 -0.003 0.003 -1.000 
ลกูบอล 8 0.194 -700.090 0.128 -0.003 0.003 -1.000 

หน่วย : มลิลเิมตร 

 จากนัน้จะน าผลการวดัที่ได้จากชุดเซ็นเซอร์วดัระยะและผลที่ได้จาก
การวัดด้วย Laser Tracker มาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความผดิพลาดที่
เกดิขึน้ตามสมการที ่1 ซึง่ผลทีไ่ดใ้นแนวแกน X แสดงดงัตารางที ่VIII. และ
แกน Y แสดงดงัตารางที ่IX. 
ตารางที ่VIII. ค่าความผดิพลาดระหวา่งผลการวดัจากชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ

กบัผลทีไ่ดจ้าก Laser Tracker ในแนวแกน X 
พิกดั ค่าความผิดพลาด (Error) 

x y z i j k 
ลกูบอล 1 0.019 -0.595 0.095 -0.001 -0.003 0.000 
ลกูบอล 2 0.120 -0.480 0.007 0.014 0.008 0.000 
ลกูบอล 3 0.247 -0.393 0.214 0.033 0.011 0.000 
ลกูบอล 4 0.151 -0.410 0.032 0.025 0.010 0.000 
ลกูบอล 5 0.204 -0.457 0.228 0.028 0.000 0.000 
ลกูบอล 6 0.304 -0.332 0.253 0.038 0.012 0.001 
ลกูบอล 7 0.278 -0.364 0.501 0.030 0.008 0.000 
ลกูบอล 8 0.305 -0.358 0.343 0.042 -0.003 0.001 

หน่วย : มลิลเิมตร 

 
 
 

ตารางที ่IX. ค่าความผดิพลาดระหว่างผลการวดัจากชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ
กบัผลการวดัทีไ่ดจ้าก Laser Tracker ในแนวแกน Y 

พิกดั ค่าความผิดพลาด (Error) 
x y z i j k 

ลกูบอล 1 0.017 -0.597 0.050 0.004 -0.003 0.000 
ลกูบอล 2 -0.003 -0.723 -0.010 0.000 0.011 0.000 
ลกูบอล 3 -0.053 -0.868 0.052 0.000 0.023 0.000 
ลกูบอล 4 -0.139 -0.694 0.013 0.014 0.007 0.000 
ลกูบอล 5 -0.171 -0.812 -0.022 0.014 0.019 0.000 
ลกูบอล 6 -0.149 -0.800 -0.020 0.000 0.021 0.000 
ลกูบอล 7 -0.218 -0.798 -0.123 0.008 0.027 0.000 
ลกูบอล 8 -0.296 -0.631 -0.219 0.024 0.013 0.000 

หน่วย : มลิลเิมตร 

 จากตารางที่ VIII. และตารางที่ IX. จะเห็นได้ว่าค่าความผิดพลาด
ระหว่างผลการวดัของชุดเซ็นเซอร์วดัระยะในแนวแกน X และแนวแกน Y 
กบัผลการวดัที่ได้จาก Laser Tracker ในแนวแกน X และแนวแกน Y ที่
ค านวณได ้มคี่าความผดิพลาดเกดิขึน้ในต าแหน่งแกน X ต าแหน่งแกน Y 
และต าแหน่งแกน Z รวมทัง้มคีวามผดิพลาดในดา้นทศิทาง i, j และ k  
IV.III. ผลการหาค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability 
ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 จ า ก ก า ร ค า น ว ณ ค่ า Positioning Accuracy แ ล ะ Positioning 
Repeatability ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมดว้ยสมการ (2) และสมการ (3) ผล
ทีไ่ดแ้สดงดงัตารางที ่X. และตารางที ่XI. 
ตารางที ่X. ค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability 

ของชุดเซน็เซอรว์ดัระยะ 
Result แนวแกน X แนวแกน Y 

 Positioning 
Accuracy  

(AP) 

Positioning 
Repeatability 

(RP) 

Positioning 
Accuracy  

(AP) 

Positioning 
Repeatability 

(RP) 
ลกูบอล 1 0.576 0.042 0.581 0.041 
ลกูบอล 2 0.458 0.459 0.677 0.026 
ลกูบอล 3 0.519 0.027 0.781 0.031 
ลกูบอล 4 0.508 0.033 0.673 0.030 
ลกูบอล 5 0.586 0.024 0.762 0.027 
ลกูบอล 6 0.521 0.024 0.770 0.027 
ลกูบอล 7 0.540 0.025 0.800 0.032 
ลกูบอล 8 0.611 0.023 0.722 0.027 

 
ตารางที ่XI. ค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability 

ของ Laser Tracker 
Result แนวแกน X แนวแกน Y 

 Positioning 
Accuracy  

(AP) 

Positioning 
Repeatability 

(RP) 

Positioning 
Accuracy  

(AP) 

Positioning 
Repeatability 

(RP) 
ลกูบอล 1 0.077 0.080 0.034 0.162 
ลกูบอล 2 0.016 0.087 0.070 0.180 
ลกูบอล 3 0.150 0.086 0.120 0.176 
ลกูบอล 4 0.075 0.110 0.110 0.174 
ลกูบอล 5 0.179 0.074 0.139 0.187 
ลกูบอล 6 0.198 0.084 0.182 0.175 
ลกูบอล 7 0.402 0.092 0.207 0.179 
ลกูบอล 8 0.349 0.097 0.245 0.178 

241



6 
 

  
 จากตารางที ่X. และตารางที ่XI. จะเหน็ไดว้่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมคี่า
ค่า Positioning Accuracy และ Positioning Repeatability ที่ได้จากการ
ตรวจวดัด้วยชุดเซ็นเซอร์วดัระยะในแนวแกน X และแกน Y แตกต่างกนั
เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย  ส่ ว น ค่ า  Positioning Accuracy แ ล ะ  Positioning 
Repeatability ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ต ร ว จ วัด ด้ ว ย  Laser Tracker จ ะ มีค่ า 
Positioning Accuracy ที่ใกล้เคียงกัน แต่ค่า Positioning Repeatability 
แตกต่างกนั 

V. สรุปและอภปิรายผล 
 จากการทดสอบพบว่า เมือ่น าผลการวดัทีไ่ดจ้ากชุดเซ็นเซอร์วดัระยะ
ทัง้ 6 ชุดมาค านวณและเปรยีบเทยีบกบัผลการวดัทีไ่ดจ้าก Laser Tracker 
จะเหน็ไดว้่าค่าความผดิพลาดที่เกดิขึน้ในแนวแกน X จะมคีวามผดิพลาด
ของต าแหน่งแกน X ที ่0.203 มลิลเิมตร แกน Y ที ่-0.424 มลิลเิมตร และ
แกน Z อยู่ที่ 0.209 มลิลเิมตร และความผดิพลาดด้านทศิทาง i, j และ k 
อยู่ที่ 0.026 มลิลเิมตร, 0.006 มลิลเิมตรและ 0.000 มลิลเิมตร ตามล าดบั 
ส่วนค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแนวแกน Y มคี่าความผิดพลาดของ
ต าแหน่งแกน X ที ่-0.126 มลิลเิมตร แกน Y ที ่-0.740 มลิลเิมตรและแกน 
Z อยู่ที่ -0.035 มลิลเิมตรและความผดิพลาดด้านทศิทาง i, j และ k อยู่ที่ 
0.008 มลิลเิมตร, 0.015 มลิลเิมตรและ 0.000 มลิลเิมตร ตามล าดบั   
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บทคัดย่อ — การตัดเฉือนเสมือนจริงเป็นเทคนิควิธีท่ีส าคญัในการ
ประมาณค่าพารามิเตอรก์ารตดัเฉือนของช้ินส่วนท่ีมีความซบัซ้อนสูงก่อนท่ี
จะน าไปสู่การตัดเฉือนจริง เพ่ือให้ช้ินส่วนมีความถูกต้อง แม่นย า และ
เท่ียงตรง งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 
มิติ ด้วยวิธีพิจารณาการตดัเฉือนเสมือนจริงบนเคร่ืองกดัซีเอน็ซี 5 แกนขนาด
เลก็ บนพ้ืนฐานพารามิเตอรก์ารตดัเฉือน การเบ่ียงเบนการเคล่ือนท่ีคิเนเม
ติกส์ รปูร่างเรขาคณิตของดอกกดับอลโนสเอน็มิล แรงของการตดัเฉือน และ
การโก่งงอของดอกกัด ด้วยวิธีการค านวณคณิตศาสตร์ทางโฮโมจีเนียส 
ทรานสฟอรม์เมชัน่เมทริกซ ์4x4 ผลการจ าลองพบว่า ค่าความหยาบผิวแบบ 3 
มิติ มีค่าเท่ากบัค่าความหยาบผิวสูงสุดแบบ 2 มิติ ซ่ึงทัง้สองค่านัน้แตกต่าง
กบัค่าความหยาบผิวทางทฤษฎีท่ี 1.43 % และมีค่าเฉล่ียความแตกต่างของ
ความหยาบผิวอยู่ท่ี 0.0298 µm โดยผลการจ าลองวิเคราะห์บนพ้ืนฐานการ
ออกแบบการทดลองวิธี Taguchi orthogonal array, L9 (33) ท่ีพิจารณาค่า S/N 
ratio ซ่ึงค่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพความหยาบผิวแบบ 3 มิติ ท่ีดีท่ีสุดคือ 
ความลึกของการตัดท่ี 0.06 mm อัตราการป้อนกัดท่ี 0.25 mm/tooth และ
ความเรว็ตดัท่ี 132 m/min 
 

ค ำส ำคญั — ความหยาบผิวแบบ 3 มิติ, การตดัเฉือนเสมือนจริง, 
การเบ่ียงเบนการเคล่ือนท่ีคิเนเมติกส์, กระบวนการกดัขึ้นรปู, การสร้างรปูร่าง
การเคล่ือนท่ี 
 

ABSTRACT — The virtual machining is one of the most important 
techniques to estimate the complex various machining parameters of 
machined parts before operating the real machining, in order to obtain 
the accuracy, precision, and reliability. The objective of this present 
research was to propose estimation of three-dimensional surface 
roughness considering virtual machining on mini 5-axis CNC machine, 
based on the machining parameters, kinematic motion deviations, the 

end mill ball nose geometries, cutting force and deflection of cutting 
tools. The individual motions were mathematically described by 
combining 4 by 4 transformation matrices including the kinematic 
motion deviations. The percentage of differences between the results of 
2D theoretical surface roughness and a maximum height of the 
assessed profile estimated values was 1.43 % and 0.0298 µm for an 
average difference. The 3D surface roughness Sa was equal to the 2D 
ones. The 3D surface roughness analyzed based on the design of 
experiments using the Taguchi approach, orthogonal array L9 (33), 
which the S/N ratio of factors affecting the 3D surface roughness quality 
was the depth of cut at 0.06 mm, feed per tooth at 0.25 mm/tooth and 
cutting speed at 132 m/min. 

 

Keywords — 3D surface roughness, Virtual machining, Kinematic 
motion deviations, Milling processes, Shape generation motion. 

 
 

I. บทน า  
ปัจจุบนัเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ ได้มกีารพฒันาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการและอ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติของมนุษย์ เทคโนโลยี
ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วจนสามารถประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิตอลที่ใช้ระบบ CAD CAM โดยพัฒนา
เทคโนโลยีสื่อสารกบัเครื่องจกัรและระบบการผลติอจัฉรยิะได้อย่างสิ้นเชงิ 
ส าหรบัในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ชิ้นส่วนไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอากาศยาน จ าเป็นต้องน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ในการเพิม่ประสทิธภิาพทางการผลติและเพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑ์ 
ชิ้นส่วนดงักล่าวจะผลิตได้ตามขนาดรูปร่างและพิ้นผิวชิ้นงานให้ตรงตาม
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ขอ้ก าหนดของแบบงานทีลู่กคา้ต้องการ จ าเป็นต้องพึง่ระบบการตดัเฉือนทีม่ ี
ความเทีย่งตรงและถูกตอ้งแมน่ย าสงู 

เครื่องกดัซเีอ็นซแีมชชนีนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน ในปัจจุบนักม็คีวามส าคญั
ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลติแบบดจิติอล ซึ่งต้องมกีารก าหนดพารามเิตอร์
การตัดเฉือน การเลือกเครื่องมอืตัดและการชดเชยค่าความผิดพลาดของ
เครื่องจกัรที่เหมาะสม จากเทคโนโลยทีี่ผ่านมาการตดัเฉือนที่พจิารณาเรื่อง
ความหยาบผวิของแม่พมิพ์นัน้จะพจิารณาบนพื้นฐานทฤษฎีความหยาบผวิ 
และใชเ้ครื่องมอืวดัผวิชิ้นงานหลงัจากท าการผลติเสรจ็แลว้ ถ้าชิ้นงานทีผ่ลติ
ออกมามลีกัษณะตรงตามแบบที่ต้องการก็สามารถส่งมอบให้ลูกค้าทนัเวลา 
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของลูกค้าก็จะมีการแก้ไขใหม่ตัง้แต่
กระบวนการเริ่มต้นการตัดเฉือน ท าให้ระยะเวลาของการผลิตและส่งมอบ
ยาวนาน ดงันัน้ข ัน้ตอนในการจ าลองการตดัเฉอืนเสมอืนจรงิ จงึมคีวามส าคญั
ก่อนที่จะน าไปสู่การตดัเฉือนจรงิผ่านเครื่องกดัซีเอ็นซีแมชชนีนิ่งเซ็นเตอร์    
5 แกน โดยเทคโนโลยีการตัดเฉือนเสมือนจริงจะช่วยในการเลียนแบบ
พฤตกิรรมและจ าลองรปูแบบความหยาบผวิของชิน้งานของการตดัเฉือนก่อน
จะน าไปสู่กระบวนการตัดเฉือนจริง โดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และ
ซอฟทแ์วรช์่วยในการจ าลองทางกายภาพ แต่อย่างไรกต็ามกย็งัไม่มคี าตอบที่
ชดัเจนในการศกึษานี้ ในปัจจุบนัได้มนีักวจิยัศึกษาคุณภาพความหยาบผิว
ของชิน้งานจากการตดัเฉอืนเสมอืนจรงิก่อนการผลติจรงิ 

Soori และคณะ (2013) [1] ได้น าเสนอการจ าลองการตัดเฉือนใน
สภาพแวดล้อมเสมอืนจรงิเทยีบกบัผลการตดัเฉือนจรงิด้วยรูปทรงอิสระ
แบบเส้นโค้งสไปล์น โดยพจิารณาการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่คเินเมติกส์ของ
เครื่องกดัซเีอ็นซชีนิด 3 แกน และความผดิพลาดระบบพกิดัทางเรขาคณติ
และการโก่งงอของดอกกดัเอ็นมลิ ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะรูปทรงของ
เส้นโค้งสไปล์นจากการจ าลองการตดัเฉือนในสภาพแวดล้อมเสมอืนจริง
และจากสภาวะการตดัเฉือนจรงิมคีวามใกล้เคยีงกนัที่ 98.3 % อย่างไรก็
ตามผูว้จิยัดงักล่าวยงัไม่ไดพ้จิารณาการเบีย่งเบนการเคลื่อนทีค่เินเมติกส์  
ที่ปลายของดอกกดัเอ็นมลิเพื่อน ามาประมาณค่าการตดัเฉือนเสมอืนจรงิ 
และเครือ่งจกัรซเีอน็ซ ี5 แกน 

Thasana และคณะ (2014) [2-3] ไดศ้กึษาการประมาณค่าความหยาบผวิ
แบบสามมติขิองชิ้นงานคว้านขึน้รูปบนเครื่องกดัซีเอ็นซแีมชชนีนิ่งเซ็นเตอร์  
3 แกน ด้วยวิธีพิจารณาการเบี่ยงเบนเคลื่อนที่คิเนเมติกส์  ระบบพิกดัทาง
เรขาคณิตของเมด็มดีอนิเสริ์ต การสกึหรอเครื่องมอืตดั และพารามเิตอร์การ
ตดัเฉือนเพื่อสรา้งพื้นผวิจ าลองการตดัเฉือนส าหรบัประมาณค่าความหยาบ
ผิวแบบสามมิติ และค่าพิกัดความผิดพลาดแบบสามมิติ  ซึ่งได้มีการ
เปรยีบเทยีบผลการศกึษาความเป็นทรงกระบอกจากการจ าลองการตดัเฉือน
เสมอืนจรงิและชิน้งานจรงิ โดยมคี่าความแตกต่างกนัที ่4.055 % อย่างไรกต็าม
ผูว้จิยัดงักล่าวยงัไมไ่ดพ้จิารณาค่าความหยาบผวิของชิน้งานของการตดัเฉือน
เสมอืนจรงิบนเครือ่งกดัซเีอน็ซแีมชชนีนิ่งเซน็เตอร์ 5 แกน 

Layegh และคณะ (2017) [4] ได้ศกึษาลกัษณะพื้นผวิสามมติิในงานกดั 5 
แกนดว้ยดอกกดับอลโนสเอน็มลิ เพือ่ท านายลกัษณะพืน้ผวิและค่าพารามเิตอร์
ความหยาบผวิชิ้นงานเช่น ค่าความหยาบผวิเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยก าลงัสองของ
ความหยาบผวิ โดยพจิารณาพารามเิตอร์ในการตดัเฉือนคอือตัราการป้อนกดั 
จ านวนร่องฟันของดอกกดั ระยะห่างของทางเดนิดอกกดั (step over) และความ
ลกึของการกดั ดว้ยการจ าลองลกัษณะพืน้ผวิสามมติจิากโปรแกรมคอมพวิเตอร์
เทยีบกบัการกดัชิน้งานจรงิแต่กย็งัไมไ่ดพ้จิารณาการโก่งงอของดอกกดั 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งต้นจะเห็นได้ว่ามกีารศกึษาและท าการ
วจิยัเกี่ยวขอ้งกบัการตดัเฉือนเสมอืนจรงิด้วยวธิกีารพจิารณาการเบี่ยงเบน
คเินเมตกิส ์อย่างไรกต็ามยงัไมม่กีารพจิารณาปัจจยัการเบีย่งเบนการเคลื่อนที่
คเินเมติกส์ที่ปลายของดอกกดับอลโนสเอ็นมลิและพารามเิตอร์ของการตัด
เฉอืนบนพืน้ผวิหน้าของรูปทรงกระบอกบนเครื่องกดัซเีอน็ซ ี5 แกนขนาดเลก็
แบบแนวนอน ส าหรบัน ามาประมาณค่าความหยาบผวิแบบ 3 มติบินพื้นฐาน
การประมาณค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบ Minimum Zone Cylinder (MZC) และ
เพื่อเป็นแนวทางในการน าโมเดลการจ าลองที่สร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้ในระบบ  
Virtual machining CAD CAM กับเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่ งเซนเตอร์แบบ
แนวนอนในภาคอุตสาหกรรมการผลติจรงิ 
 

II. การจ าลองกระบวนการกดัขึน้รปู 
II.I. โมเดลการเคลือ่นทีค่เินเมตกิสข์องกระบวนการกดัขีน้รปู 

เครื่องกดัซเีอ็นซแีมชชนีนิ่งเซ็นเตอร์ 5 แกน ทีใ่ชใ้นภาคอุตสาหกรรม
การผลติปัจจุบนัมอียู่หลายชนิด แต่ละชนิดกม็โีครงสรา้งและองค์ประกอบ
ทางกายภาพทีแ่ตกต่างกนั ส าหรบังานวจิยันี้เลอืกศกึษาเครื่องกดัซเีอ็นซี   
5 แกนขนาดเล็ก ที่มลีกัษณะโครงสร้างและองค์ประกอบเป็นแบบชนิด
ชิ้นงานเคลื่อนที่ (workpiece rotation type) โดยมีการเคลื่อนที่ในแนว
เสน้ตรงสามแกน คอืแกน X, Y, Z และมกีารเคลื่อนทีใ่นแนวหมุนรอบแกน
สองแกน คอืแกน X และแกน Z ซึ่งเรยีกว่าแกน A และ C ตามล าดบั การ
สร้างรูปร่างการเคลื่อนที่ (shape generation motion) [5] ของเครื่องกัด
ซเีอน็ซ ี5 แกน ขนาดเลก็ พจิารณาจากแผนผงัการเคลือ่นทีแ่นวป้อน (feed 
motion) และการเคลื่อนที่หลัก (main motion) จากชิ้นงานบนแท่นวาง 
ประกอบกบัพกิดัรปูร่างเรขาคณิตของดอกกดั ดงัแสดงในรูปที่ I โดยจดัให้
อยู่ในรูปแบบการค านวณคณิตศาสตร์ทางโฮโมจเีนียสทรานสฟอร์มเมชัน่
เมทรกิซ์ (homogeneous transformation matrix: HTM) 4X4 และสามารถ
สรุปสมการการสรา้งรูปร่างการเคลื่อนทีท่ีร่วมความผดิพลาดของต าแหน่ง
และทศิทางระหว่างคู่ของแกนการเคลือ่นทีโ่ดยเริม่จากต าแหน่งของชิน้งาน
บนเครือ่งกดัสามารถแสดงไดด้งัสมการที ่(1) 

 
rW = A3(d1) A6(θ1) ECA A1(d2) A4(φ) EAY A2(d3)A2(y)EYX A1(d4) 

          A1(x) EXZ A3(d5) A3(z) EZS A3(d6) EST A3(d7) EDF rT       
(1) 

โดยที ่
rW   คอื เวกเตอรต์ าแหน่งของจุดในระบบพกิดัชิน้งาน 
rT   คอื เวกเตอรต์ าแหน่งของจุดในระบบพกิดัทีป่ลายดอกกดั 
A1(*)   คอื HTM 4x4 การเคลือ่นทีใ่นแนวเสน้ตรงตามแกน X 
A2(*)   คอื HTM 4x4 การเคลือ่นทีใ่นแนวเสน้ตรงตามแกน Y 
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A3(*)   คอื HTM 4x4 การเคลือ่นทีใ่นแนวเสน้ตรงตามแกน Z 
A4(*)   คอื HTM 4x4 การเคลือ่นทีใ่นแนวหมนุรอบแกน X 
A6(*)   คอื HTM 4x4 การเคลือ่นทีใ่นแนวหมนุรอบแกน Z 
x, y, z คอื พารามเิตอรก์ารเคลือ่นทีใ่นแนวเสน้ตรงตามแกน X, Y     
              และ Z ตามล าดบั 
φ, θ   คอื พารามเิตอรก์ารเคลือ่นทีใ่นแนวหมนุรอบแกน X และ Z      
              ตามล าดบั  
di        คอื ระยะทางในแนวการเคลือ่นทีแ่บบเลือ่นต าแหน่งระหว่างคู่ที่  
               i ของแท่นเคลือ่นที ่
ECA   คอื ความผดิพลาดการเคลือ่นทีข่องต าแหน่งและทศิทาง 
              ระหว่างแกน C กบัแกน A          
EAY    คอื ความผดิพลาดการเคลือ่นทีข่องต าแหน่งและทศิทาง 
              ระหว่างแกน A กบัแกน Y     
EYX    คอื ความผดิพลาดการเคลือ่นทีข่องต าแหน่งและทศิทาง  
              ระหว่างแกน Y กบัแกน X          
EXZ   คอื ความผดิพลาดการเคลือ่นทีข่องต าแหน่งและทศิทาง 
              ระหว่างแกน X กบัแกน Z 
EZS   คอื ความผดิพลาดการเคลือ่นทีข่องต าแหน่งและทศิทาง 
              ระหว่างแกน Z กบัเพลาหมนุ (spindle) 
EST    คอื ความผดิพลาดการเคลือ่นทีข่องต าแหน่งและทศิทาง 
               ระหว่างเพลาหมนุกบัดอกกดั 
EDF    คอื ความผดิพลาดจากการโก่งงอของดอกกดั 

ส าหรับความผิดพลาดของเครื่องกัดซีเอ็นซี 5 แกน ขนาดเล็กใน
งานวิจัยนี้อ้างอิงความผิดพลาด (geometric error) ของต าแหน่งและ
ทศิทางจากมาตรฐาน ISO 230-1:2012 [6] ประกอบดว้ย 12 พารามเิตอร์ 
ดงัตารางที่ I และจากตารางที่ I ความผดิพลาดของต าแหน่งและทศิทาง

ระหว่างในแต่ละคู่ของการเคลื่อนที่จะน าไปใส่ใน HTM 4x4 ของสมการ    
ที ่(1) 

ตารางที ่I. ความผดิพลาดของต าแหน่งและทศิทางจากมาตรฐาน   
ISO 230-1:2012 

C- 
axis 

A- 
axis 

Y- 
axis 

X- 
axis 

Z- 
axis 

(C1) -
Spindle 

0 - - (0) - δx(c1) 
0 δya (0) - - δy(c1) 
- 0 - - (0) - 
Ɛxc (0) 0 - Ɛxz Ɛx(c1) 
Ɛyc Ɛya - 0 Ɛyz Ɛy(c1) 
(0) Ɛza Ɛzy 0 - - 

 
โดยที ่
δya  คอื ต าแหน่งความผดิพลาดในแนวเสน้ตรง y ทศิทางเคลือ่นทีไ่ป 
              ยงัแกน A  
δx(c1)  คอื ต าแหน่งความผดิพลาดในแนวเสน้ตรง x ทศิทางเคลือ่นทีไ่ป 
               ยงัเพลาหมนุ 
δy (c1)  คอื ต าแหน่งความผดิพลาดในแนวเสน้ตรง y ทศิทางเคลือ่นทีไ่ป 

                    ยงัเพลาหมนุ 
Ɛxc  คอื ความผดิพลาดเชงิมมุในแนวหมนุรอบแกน X ทศิทางเคลือ่นที ่
             ไปยงัแกน C  
Ɛyc  คอื ความผดิพลาดเชงิมมุในแนวหมนุรอบแกน Y ทศิทางเคลือ่นที ่
             ไปยงัแกน C  
Ɛya  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน Y ทศิทางเคลือ่นที ่
             ไปยงัแกน A  

 

รปูที ่I. แผนผงัการเคลือ่นทีแ่นวป้อน (feed motion) และการเคลือ่นทีห่ลกั (main motion) ของเครือ่งกดัซเีอน็ซ ี5 แกน ขนาดเลก็ 
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Ɛza  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน Z ทศิทางเคลือ่นที ่
             ไปยงัแกน A  
Ɛzy  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน Z ทศิทางเคลือ่นที ่
              ไปยงัแกน Y 
Ɛxz  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน X ทศิทางเคลือ่นที ่
              ตามแกน Z  
Ɛyz  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน Y ทศิทางเคลือ่นที ่
              ตามแกน Z 

Ɛx(c1)  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน X ทศิทางเคลือ่น 
              ทีไ่ปยงัเพลาหมนุ 
Ɛy(c1)  คอื ความผดิพลาดเชงิมุมในแนวหมนุรอบแกน Y ทศิทางเคลือ่น 
              ทีไ่ปยงัเพลาหมนุ 
 

II.II. โมเดลแรงการตดัเฉอืนของดอกกดับอลโนสเอน็มลิ 
การตดัเฉอืนในกระบวนการกดัขึน้รปูบนเครือ่งกดัซเีอน็ซ ี5 แกน จะอาศยัการ
เคลื่อนที่ส ัมพัทธ์ระหว่างเครื่องมือตัดกับชิ้นงาน ซึ่งในการตัดเฉือนนี้จะ
เกี่ยวข้องกับแรงของการตัดเฉือนและท าให้เกิดเศษตัดโลหะออกมาเมื่อ
พจิารณาแรงทีเ่กดิขึน้กบัเศษตดัและดอกกดับอลโนสเอน็มลิของการกดัขึน้รูป
ชิน้งาน สามารถแยกองค์ประกอบของแรงไดส้ามรูปแบบคอื แรงในแนวสมัผสั 
(tangential force: Ft) แรงในแนวรศัม ี(radial force: Fr) และแรงในแนวแกน 
(axial force: Fa) [7] ดงัแสดงในรปูที ่II 

รปูที ่II. รปูร่างเรขาคณติของดอกกดับอลโนสเอน็มลิ 

จากรปูที ่II สญัลกัษณ์พารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการค านวณแรงในการตดั
เฉอืนมดีงันี้ 

φ      คอื มมุการหมนุของคมตดัที ่
φpj      คอื มมุระหว่างรอ่งฟันคมตดัที ่j (Pitch angle of flute j)  
φj(Z)   คอื มมุการหมนุของเพลาหมนุของร่องฟันคม 
            ตดัที ่j ทีร่ะดบั z บนระนาบ XY  

     Ψ(z)   คอื มมุรศัมขีา้งหลงัของคมตดั (radial lag angle)  
K(z)   คอื มมุแกนของจุดทีท่ าการตดัเฉอืน (axial immersion angle) 
dz   คอื ความสงูเชงิอนุพนัธใ์นหนึ่งสว่นของเศษโลหะ  
db     คอื ความยาวของสนัคมตดั 

hj  คอื ความสงูของสนัคมตดั 

ซึง่แรงทัง้สามรปูแบบสามารถค านวณไดด้งัสมการที ่(2-4) ดงันี้ [8] 
 

Ft(ɸ) = Ktcah(ɸ) + Ktea 
Fr(ɸ) = Krcah(ɸ) + Krea 
Fa(ɸ) = Kacah(ɸ) + Kaea 

(2) 
 

โดยที ่ 
a  คอื ความลกึของการตดั 
h(ɸ) คอื ความหนาของเศษโลหะ (chip thickness) ซึง่จะเปลีย่นแปลงไป  
               ตามต าแหน่งการตดัและการหมนุของดอกกดั ทีค่ านวณไดด้งันี้ 
 

h(ɸ) = c sin(ɸ) 
 (3) 

 
โดยที ่ 
c            คอื ระยะป้อนต่อฟัน (mm/tooth) 
Kte, Kre, Kae     คอื สมัประสทิธแ์รงตดัทีส่นัคมตดัของดอกกดั  
Ktc, Krc, Kac  คอื สมัประสทิธแ์รงเฉอืน  

ซึ่งค่าสัมประสิทธ์นัน้หาได้จากการทดสอบการกัดที่น าเสนอโดย 
Budak และคณะ [9] สญัลกัษณ์ (c) และ (e) คอื องคป์ระกอบของแรงเฉอืน
และแรงทีส่นัคมตดัของดอกกดับอลโนสเอ็นมลิตามล าดบั ซึ่งงานวจิยันี้จะ
ใช้ค่าสมัประสิทธ์แรงตัดที่น าเสนอโดย Soori และคณะ [1] ที่ได้ท าการ
ทดลองและยนืยนัผลแลว้มาใช้ในการค านวณค่าองค์ประกอบของแรงทัง้
สามชนิด เพือ่น ามาหาแรงลพัธข์องการตดัเฉอืนไดด้งันี้ 

 
Fx(ɸ)  = - Ft cos ɸ – Fr sin ɸ 
Fy(ɸ)   = + Ft sin ɸ – Fr cos ɸ 
Fz(ɸ)   = + Fa 

(4) 
 

II.III. โมเดลการโก่งงอของดอกกดั 
การโก่งงอของดอกกดัขณะด าเนินการตดัเฉือนมอีิทธพิลต่อคุณภาพของ

ชิน้งานเป็นอย่างมาก โดยการโก่งงอของดอกกดัเกดิจากการทีด่อกกดัท าการตดั
เฉือนเนื้อวสัดุชิ้นงาน แรงในการตดัเฉือนส่งผลท าใหเ้กดิการเบีย่งเบนต าแหน่ง
ดอกกดั โดยเคลื่อนทีเ่บีย่งเบนเป็นระยะจากต าแหน่งทางทฤษฎ ีเพื่อใหเ้สน้ทาง
เดนิการตดัเฉือนเสมอืนจรงิของดอกกดัมคี่าใกล้เคยีงกบัเส้นทางเดนิการตัด
เฉือนจรงิมากที่สุดจงึต้องพจิารณาการโก่งงอของดอกกดัซึ่งการค านวณระยะ 
การโก่งงอของดอกกดัไดม้นีกัวจิยัไดท้ าการน าเสนอไวด้งัสมการที ่5 [1] 

3
F

δ = (L - 0.5a)
3EI

 

(5) 
โดยที ่ 
F คอื แรงการตดัเฉอืนเฉลีย่ของแกน X, Y และ Z ทีไ่ดจ้ากสมการที ่(4)  
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E คอื ค่ายงัมอดลูสัของสภาพยดืหยุ่น  
I  คอื โมเมนต์ความเฉื่อย  
L คอื ความยาวของดอกกดั  
 

III. การจ าลองการตดัเฉอืนเสมอืนจรงิของงานกดัรปูทรงกระบอก 
การจ าลองการตัดเฉือนเสมือนจริงของกระบวนการกัดขึ้นรูป

ทรงกระบอกกระท าโดยการสร้างผิวตัวแทนการกัดขึ้นรูปจากจุดพิกัด
ต าแหน่ง X, Y และ Z  ที่พิจารณาการเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่คิเนเมติกส์  
ระบบพกิดัทางเรขาคณิตและการโก่งงอทีป่ลายของดอกกดับอลโนสเอน็มลิ 
ของการตดัเฉอืนส าหรบัเครือ่งกดัซเีอน็ซ ี5 แกน ขนาดเลก็ ดว้ยการใส่ขอ้มลู
พืน้ฐานการเบีย่งเบนการเคลือ่นทีค่เินเมตกิสใ์ชต้วัเลขแบบสุ่ม จากโปรแกรม 
MATLAB และเรขาคณิตของแรงตดัเฉือนส าหรบัดอกกดับอลโนสเอน็มลิเพือ่
หาการโก่งงอของดอกกดัเป็นปัจจยัป้อนเขา้ ซึ่งข ัน้ตอนการจ าลองการตดั
เฉือนเสมอืนจรงิในงานวจิยันี้  จะอ้างอิงและประยุกต์จากการน าเสนอของ 
Thasana และคณะ [2] 

จากรปูที ่III ตวัอย่างการจ าลองการตดัเฉอืนเสมอืนจรงิของกระบวนการ
กดัขึน้รูปทรงกระบอกวสัดุ AL7075T651 ดว้ยโปรแกรม MATLAB โดยตลอด
การจ าลองมจีุดพกิดับนพืน้ผวิทีไ่ดร้บั 10,000 จุด 

 
รปูที ่III. ตวัอย่างการจ าลองการตดัเฉือนเสมอืนจรงิทีพ่จิารณาการ

เบีย่งเบนการเคลือ่นทีค่เินเมตกิสแ์ละการโก่งงอ 

ส าหรบัค่าพารามเิตอร์การเบีย่งเบนการเคลื่อนทีค่เินเมติกส์ของรูปที ่ III 
ตามสมการที่ (1) จะใช้ตัวเลขแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติโดยค่า
ต าแหน่งความผดิพลาด (δ) ใช้ค่าระหว่าง 0 – 1 µm และค่าความผดิพลาด
เชงิมุม (Ɛ) ใชค้่าระหว่าง 0 – 1 µrad การตดัเฉือนใชด้อกกดับอลโนสเอ็นมลิ
ท าจากวสัดุเหล็กกลา้รอบสูง (HSS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. มุมเอียง
คมตัด 30 องศา แบบ 2 ร่องคมตัด สมัประสิทธ์แรงตัด Ktc= 937.334, Kte= 

5.0386, Krc= 292.067, Kre= 6.7597,  Kac= 171.37 และ Kae = -0.83067, E = 
200 Gpa, a = 0.5 mm, c = 1 mm/tooth, Vc = 100 m/min ระยะ d1 = 40 mm,  

 

d2 = 75 mm, d3 = 60 mm, d4 = 160 mm, d5 = 75 mm, d6 = 11mm, d7 = 45 
mm, x = 63.5 mm, y = 87 mm, z = 3.6 mm 

 
IV. การประมาณค่าทีด่ทีีสุ่ดของเสน้แนวแกนทรงกระบอกดว้ยวธิ ีMZC 
การจ าลองการสรา้งพื้นผวิความเป็นทรงกระบอกให้มคีวามใกล้เคยีง

พื้นผิวงานจริงมากที่สุ ดจะประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มิติ 
โดยประมาณค่าที่ดีที่สุดของเส้นแนวแกนทรงกระบอกด้วยวธิี MZC ซึ่ง
พจิารณาสมการจากงานวจิยัทีน่ าเสนอโดย Thasana และคณะ [10]  

การจ าลองการสร้างพื้นผิวความเป็นทรงกระบอกแบบ 3 มิติ ของ
กระบวนการกดัขึ้นรูปใชจุ้ดพกิดั Pi(Xi, Yi, Zi) คอืจุดใด ๆ ที่อยู่บนพื้นผวิ
ทรงกระบอกจ าลองที่ห่างจากแนวแกนกลางเป็นระยะทาง  Ri โดย
ก าหนดให ้t คอื ผลต่างของระยะทาง Ri ทีจุ่ด Pi ทีม่คี่ามากสุดกบัจุด Pi ที่
มรีะยะน้อยสุด คือพื้นที่ที่เรียกว่า MZC ที่เป็นเทคนิคในการประเมนิค่า
ความผดิพลาดพืน้ผวิของทรงกระบอก แสดงไดด้งัสมการที ่(6) [10] 

 
t = ƒ(a0, b0, l0, m0,) 
  = min(max(Ri) - min(Ri)) 

= min(Rmax- Rmin) 
 (6) 

 
โดยที ่
l0 และ m0 คอื เวกเตอรบ์อกทศิทางของแกนทรงกระบอกทีไ่ดจ้ากการ 
                  จ าลอง  
a0, b0      คอื ต าแหน่งของแกน X และแกน Y ของทรงกระบอก 

                         จ าลองทีส่รา้งขึน้  
Rmax       คอื ระยะทางห่างจากแกนกลางทีม่ากทีสุ่ด  
Rmin      คอื ระยะทางห่างจากแกนกลางทีน้่อยทีสุ่ด 

ความผดิพลาด MZC ค านวณจากสมการ (6) บนพื้นฐานค่าพารามเิตอร์ 
l0, m0, a0, b0 และพิกดัจุด Pi(Xi, Yi, Zi) ที่สร้างขึ้น โดยค่า t ที่ค านวณได้ค่า   
ที่น้อยที่สุดจะน ามาใช้ในการประมาณค่าความหยาบผวิแบบ 2 มติิ คอื Rz, 
Ra, และ Rq ตามมาตรฐาน JIS B 0601:2001 ส่วนความหยาบผวิแบบ 3 มติ ิ
คอื Sz, Sa และ Sq จะประมาณค่าความหยาบผวิตามมาตรฐาน ISO 25178 
part 2 และ JIS B 0633:2001 
 

V. ผลการจ าลองการประมาณค่าความหยาบผวิ 3 มติ ิ
V.I. การก าหนดก าหนดพารามเิตอรก์ารตดัเฉอืนและระดบัการทดลอง 

ทุกๆ จุด ที่อยู่บนพื้นผิวทรงกระบอกจ าลองที่สร้างขึ้น  ได้จากการ
ออกแบบการทดลองด้วยวิธี Taguchi Orthogonal Array, L9 (33) โดย
งานวจิยันี้เลอืกใชปั้จจยัควบคุมทีเ่ป็นตวัแปรตน้คอื ความลกึของการตดั (a) 
ระยะป้อนกดัต่อฟัน (c) และความเรว็ตดั (Vc) รวม 3 ตวัแปร โดยมรีะดบัการ
ทดลอง 3 ระดบัดงัแสดงในตารางที่ II ซึ่งในแต่ละระดบัของปัจจยัควบคุม
อ้างองิค่าจากแคต็ตาลอ็กดอกกดับอลโนสเอ็นมลิยีห่อ้ sumitomo รุ่น GSX 
mill ballnose และพารามเิตอรอ์ื่น ๆ ตามหวัขอ้ที ่III 
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ตารางที ่II. การออกแบบปัจจยัควบคุมและระดบัการทดลอง 
ล าดบั ปัจจยัควบคมุ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1 ความลกึของการตดั (a) 0.06 0.12 0.18 
2 ระยะป้อนกดัต่อฟัน (c) 0.08 0.17 0.25 
3 ความเรว็ตดั (Vc) 132 264 396 

 

V.II. การเปรยีบเทยีบผลการจ าลองความหยาบผวิ 
การเปรยีบเทยีบค่าความหยาบผวิระหว่างค่าความหยาบผวิทางทฤษฎี

กบัค่าความหยาบผวิแบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิทีไ่ดจ้ากการจ าลองโดยยงัไมไ่ด้
พจิารณาค่าการเบีย่งเบนการเคลือ่นทีค่เินเมตกิส ์และการโก่งงอของดอกกดั 
โดยค่าความหยาบผวิทางทฤษฎคี านวณจากพารามเิตอร์ของระยะป้อนกดั
ต่อฟัน และรศัมดีอกกดั (ball nose radius: re) [2] ซึ่งสามารถใชเ้ป็นค่าการ
ยนืยนัโมเดลการเปรยีบเทยีบผลการจ าลองค่าความหยาบผวิแบบเฉลีย่ (Ra) 
และค่าความหยาบผิวสูงสุด (Rz) และค่าความหยาบผิวเฉลี่ยแบบ 3 มติิ 
(Sa) ได ้ 

จากตารางที ่III ส าหรบัผลลพัทค์่า Ra, Rz และ Sa มคี่าเท่ากนัเนื่องจาก
จุดพิกัดบนพื้นผิวทรงกระบอกจ าลองที่สร้างขึ้นดังกล่าวปราศจากค่า
เบีย่งเบนการเคลื่อนทีค่เินเมตกิส์ และการโก่งงอของดอกกดั เมือ่พจิารณา
พื้นทีห่น้าตดัของระนาบ 2 มติ ิจงึท าใหค้่าความหยาบผวิทุกหน้าตดัเท่ากนั
ทุกระนาบ และหากพิจารณาบนระนาบ 3 มติิ ที่ประกอบไปด้วยหน้าตดั
ระนาบ 2 มติ ิหลาย ๆ ระนาบรวมกนัแลว้จะส่งผลใหค้่าความหยาบผวิแบบ 
3 มติมิคี่าเท่ากนักบัค่าความหยาบผวิ 2 มติ ิซึ่งทัง้สามค่ามคีวามใกล้เคียง
กับค่าทางทฤษฎี (Rz_th) ที่การประมาณค่า 10,000 จุดพิกัดบนพื้นผิว
ทรงกระบอกจ าลองทีส่ร้างขึ้นโดยแตกต่างกนัที ่1.43 % และค่าเฉลีย่ความ
แตกต่างอยู่ที ่0.0298 µm 

 

 

VI. การออกแบบการทดลอง Orthogonal Array, L9 (33) 
ตารางที ่IV แสดงจ านวนรปูแบบการทดลองทัง้หมด 9 การทดลองของ

พารามเิตอร์การตดัเฉือน 3 ปัจจยัควบคุมที ่3 ระดบัการทดลอง ซึ่งในการ
ออกแบบการทดลอง Orthogonal Array, L9 (33) ใช้โปรแกรม MINITAB 
ในการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าพารามเิตอร์ที่เหมาะสมของการ
จ าลองการตดัเฉือนเสมอืนจรงิทีพ่จิารณาการเคลื่อนทีค่เินเมตกิส์ และการ
โก่งงอของดอกกดั ดงัแสดงในตารางที ่IV 

ตารางที ่IV. รปูแบบการทดลองแบบ Orthogonal Array, L9 (33) 

No. 
Control factors 

a 
(mm) 

c 
(mm/tooth) 

vc 
(m/min) 

1 0.06 0.08 132 
2 0.06 0.17 264 
3 0.06 0.25 396 
4 0.12 0.08 264 
5 0.12 0.17 396 
6 0.12 0.25 132 
7 0.18 0.08 396 
8 0.18 0.17 132 
9 0.18 0.25 264 

ตารางที ่V แสดงผลของความหยาบผวิแบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิทีไ่ดจ้ากการ
จ าลองกระบวนการกดัขึน้รูปทีพ่จิารณาการเบีย่งเบนการเคลื่อนที่คเินเมติกส์ 
และการโก่งงอของดอกกดั โดยค่าความหยาบผวิแบบ 3 มติ ิมคี่าน้อยกว่าความ
หยาบผวิแบบ 2 มติ ิทุกล าดบัการทดลอง    

 

 

ตารางที ่III. การเปรยีบเทยีบค่าความหยาบผวิทางทฤษฎแีละค่าจากการจ าลองทีไ่มไ่ดพ้จิารณาการเบีย่งเบนการเคลือ่นทีค่เินเมตกิส์ 
และการโก่งงอของดอกกดั 

No. 
Machining parameters 

Surface roughness (µm) 
Theory Simulation 

re 
 (mm) 

a 
(mm) 

c 
(mm/tooth) 

vc 
(m/min) 

Rz_th 
( a ) 

Rz   
( b ) 

Ra 
( c ) 

Sa 
( d ) 

Diff  
 ( a-b ) 

1 1 0.06 0.08 132 0.8 0.7977 0.7977 0.7977 0.0023 
2 1 0.06 0.17 264 3.6125 3.567 3.567 3.567 0.0455 
3 1 0.06 0.25 396 7.8125 7.6045 7.6045 7.6045 0.2080 
4 3 0.12 0.08 264 0.2667 0.2666 0.2666 0.2666 0.0001 
5 3 0.12 0.17 396 1.2042 1.2024 1.2024 1.2024 0.0018 
6 3 0.12 0.25 132 2.6042 2.5962 2.5962 2.5962 0.0080 
7 5 0.18 0.08 396 0.1600 0.1599 0.1599 0.1599 0.0001 
8 5 0.18 0.17 132 0.7225 0.7218 0.7218 0.7218 0.0007 
9 5 0.18 0.25 264 1.5625 1.5606 1.5606 1.5606 0.0019 

  Total 18.7451 18.4767 18.4767 18.4767 0.2684 
 AVG. 0.0298 

 %Diff 1.43 
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ตารางที ่V. ค่าความหยาบผวิของการจ าลองพืน้ผวิทรงกระบอกทีพ่จิารณา
ค่าการเบีย่งเบนการเคลือ่นทีค่เินเมตกิสแ์ละการโก่งงอของดอกกดั 

No. 
Machining parameters 

Surface 
roughness 
Simulation 

re 
(mm) 

a 
(mm) 

c 
(mm/tooth) 

vc 
(m/min) 

Ra 
 (µm) 

Sa 
 (µm) 

1 3 0.06 0.08 132 3.4133 2.3497 
2 3 0.06 0.17 264 2.8954 2.4607 
3 3 0.06 0.25 396 2.6059 2.0763 
4 3 0.12 0.08 264 3.4171 2.608 
5 3 0.12 0.17 396 3.2419 2.6679 
6 3 0.12 0.25 132 2.7443 2.2113 
7 3 0.18 0.08 396 3.4133 2.3497 
8 3 0.18 0.17 132 2.9263 2.3835 
9 3 0.18 0.25 264 2.7148 2.6921 

 
VII. การวเิคราะหผ์ลการจ าลองค่าความหยาบผวิแบบ 3 มติ ิ

หลงัจากไดอ้อกแบบการทดลองของการจ าลองการกดัขึน้รูปตามตารางที ่
IV แลว้ แต่ละพารามเิตอร์การตดัเฉือนทีร่ะดบัต่างกนัส่งผลใหค้่าความหยาบ
ผิวแตกต่างกนัไปตามจ านวนการทดลองที่ได้ออกแบบ ในงานวิจยันี้การ
ยนืยนัผลปัจจยัควบคุมทีเ่ป็นค่าดทีีสุ่ดจะพจิารณาค่าอตัราส่วนสญัญาณต่อ
สิ่งรบกวน (signal to noise ratio: S/N) โดยผลตอบสนองค่า S/N ratio ของ
พารามเิตอร์การตัดเฉือนจากการจ าลองส าหรบัความหยาบผิวแบบ 3 มติิ
แสดงในตารางที ่VI ซึง่ลกัษณะพารามเิตอรท์ีส่่งผลต่อคุณภาพความหยาบผวิ
คอืลกัษณะ S/N ratio ทีค่่ายิง่น้อยยิง่ด ี(smaller-the-better)  

ตารางที ่VI ผลลพัธข์องการจ าลองค่าความหยาบผวิแบบ 3 มติ ิ 
และค่า S/N ratio 

No. 
Level of factor Simulation 

a c vc 
Sa 

 (µm) 
S/N ratio 

 (dB) 
1 0.06 0.08 132 2.3497 -7.42025 
2 0.06 0.17 264 2.4607 -7.82117 
3 0.06 0.25 396 2.0763 -6.34580 
4 0.12 0.08 264 2.608 -8.32615 
5 0.12 0.17 396 2.6679 -8.52339 
6 0.12 0.25 132 2.2113 -6.89295 
7 0.18 0.08 396 2.3497 -7.42025 
8 0.18 0.17 132 2.3835 -7.54430 
9 0.18 0.25 264 2.6921 -8.60182 

ตารางที่ VII แสดงปัจจยัพารามเิตอร์ที่มีผลต่อค่าผลตอบสนอง S/N 
ratio และค่าผลตอบสนองเฉลี่ยของความหยาบผิวส าหรับกระบวนการ
จ าลองการกดัขึน้รูปบนพืน้ฐานค่าพารามเิตอรก์ารตดัเฉอืนของความลกึของ
การตดั (a) ระยะป้อนต่อฟัน (c) และความเรว็ตดั (Vc) ทีเ่ป็นปัจจยัควบคุม 

 

ตารางที ่VII ปัจจยัพารามเิตอรท์ีม่ผีลต่อค่าผลตอบสนอง S/N ratio 

Level 

Control factor Control factor 
S/N ratios 

Control factors 
Means 

Control factors 
a c vc a c vc 

1 -7.196 -7.722 -7.286 2.296 2.436 2.315 
2 -7.914 -7.963 -8.250 2.496 2.504 2.587 
3 -7.855 -7.280 -7.430 2.475 2.327 2.365 

Delta 0.718 0.683 0.964 0.200 0.177 0.272 
Rank 2 3 1 2 3 1 

จากการวเิคราะห์การออกแบบการทดลองด้วยวธิ ีTaguchi orthogonal 
array L9 (33), ที่พิจารณาค่า S/N ratio ที่สูงที่สุด จากรูปที่ IV  ค่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพความหยาบผวิแบบ 3 มติิ คอื ความลกึของการตดั (a) = 
0.06 mm ที่ระดบั 1 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยความหยาบผวิที่ 2.296 µm และอตัราการ
ป้อนกดั (c) = 0.25 mm/tooth ที่ระดบั 3 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยความหยาบผวิที่ 2.327 
µm และความเร็วตดั (Vc)  = 132 m/min ที่ระดบั 1 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยความหยาบ
ผวิที ่2.315 µm  

ส าหรบัค่าของปัจจยัควบคุมหลกัแต่ละปัจจยัและปัจจยัร่วม (interaction 
factor) ทีส่่งผลต่อความหยาบผวิแบบ 3 มตินิัน้ สามารถท าการวเิคราะห์ดว้ย
วธิกีารวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวธิกีารวเิคราะห์สมัประสทิธิ ์
ความถดถอย เพือ่ก าหนดเงือ่นไขค่าพารามเิตอร์ทีด่ทีีสุ่ด ซึง่วธิกีารดงักล่าว
ผูว้จิยัจะด าเนินการในงานวจิยัในอนาคตต่อไป 

 

(a) 

 

(b) 

รปูที ่IV. ผลกระทบหลกัของปัจจยัควบคุมทีส่่งผลต่อ a) ค่าเฉลีย่ของความ
หยาบผวิ b) ค่าเฉลีย่ของ S/N ratio 
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VIII. สรุปผล 
การประมาณค่าความหยาบผิวแบบ 3 มติิ ด้วยวิธีพิจารณาการตัด

เฉือนเสมอืนจริงบนเครื่องกดัซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็ก โดยการจ าลอง
พืน้ผวิทรงกระบอกจากกระบวนการกดัขึน้รปู สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) การจ าลองการตัดเฉือนเสมอืนจริงที่พิจารณาบนพื้นฐานของการ
สรา้งรูปร่างการเคลื่อนทีด่ว้ยวธิกีารทางคณิตศาสตร์ HTM โดยพจิารณาค่า
ความผดิพลาดการเคลื่อนทีข่องเครื่องกดัซีเอ็นซี 5 แกนขนาดเล็กและการ
โก่งงอของดอกกดัทีเ่ป็นผลมาจากแรงตดัเฉอืน ซึง่จ าลองพืน้ผวิทรงกระบอก
จากกระบวนการกัดขึ้นรูปที่ด าเนินการโดยวิธี MZC ด้วยโปรแกรม 
MATLAB บนจุดพกิดัพืน้ผวิทีไ่ดร้บั 10,000 จุด 

2) ผลความหยาบผิวที่ได้จากการจ าลองพื้นผิวทรงกระบอกจะน ามา
เปรยีบเทยีบกบัผลการค านวณค่าทางทฤษฎ ีโดยค่าความหยาบผวิแบบ 3 มติ ิ
มีความแตกต่างกับค่าความหยาบผิวที่ได้จากค่าทฤษฎีที่  1.43 % และมี
ค่าเฉลีย่ความแตกต่างของความหยาบผวิอยู่ที ่0.0298 µm  

3) การวเิคราะห์ผลการจ าลองค่าความหยาบผวิแบบ 3 มติ ิพจิารณาจาก
ค่า S/N ratio ที่ได้จากการออกแบบการทดลองด้วยวิธี Taguchi orthogonal 
array L9 (33), ซึ่งค่าปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพความหยาบผวิแบบ 3 มติิ ที่ดี
ทีสุ่ดคอื ความลกึของการตดัที ่0.06 mm อตัราการป้อนกดัที ่0.25 mm/tooth 
และความเรว็ตดัที ่132 m/min  
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บทคดัย่อ—สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และ
การแข่งขนัทางการตลาดสูง อุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องปรบัตัวให้ทัน
เทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า อุตสาหกรรมญ่ีปุ่ นกพ็ฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยการน าแนวคิดการผลิตแบบโมโนซุคริุมาใช้ในการพฒันาคน
และการผลิต เพ่ือสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพและตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซ่ึงเป็นความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวตักรรม ผู้วิจยัจึงสนใจ
ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของโมโนซุคุริในอุตสาหกรรม โดยค้นหา
งานวิจยัด้วยค าว่าโมโนซุคุริ (Monozukuri)  ซ่ึงรวบรวมผลงานวิจยัและ
วิชาการต่างประเทศในช่วงพ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560 จ านวน 50 ฉบับ
งานวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  โดยส ารวจ
ปัจจัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และยืนยนัปัจจยัด้วยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)  เพ่ือท าความเข้าใจความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยักับความส าเรจ็ของโมโนซุคุริ ได้แก่การศึกษา ความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะ และการผลิต 

ค ำส ำคญั—โมโนซุคริุ, การศึกษา, ความคิดสร้างสรรค,์ ทกัษะ 
 
ABSTRACT— High market competition and rapid change in 

economy is forcing Japanese industry to continuously improve itself 
and to innovate technologies. Monozukuri is a concept of human 
development and production for quality products meeting customer 
satisfaction.  The researchers are interested in the success factors of 
Monozukuri in manufacturing.  Qualitative research was conducted by 
compiling 50 research papers in 2005 – 2017.  Analyzed data and 
consolidation of success factors of Monozukuri by Exploratory Factor 
Analysis (EFA) and verified factors with Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) were conducted to understand the relationship between the 
factors of Monozukuri success including education, creativity, skill 
and production. 

Keywords—Monozukuri, Education, Creativity, Skill 
 
 
 

1. บทน า 
 ประเทศญี่ ปุ่ นประสบภัยพิบัติท างธรรมชาติบ่ อย  เช่น
แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ เมื่อปี 2011 (The Great East Japan Earthquake 
(GEJE)  Takahiro Fujimoto และ Young Won Park [1] ได้ส ารวจการ
ตอบสนองของผู้ผลติหลงัเกดิแผ่นดนิไหว พบว่าเกดิการหยุดชะงกัของ
ห่วงโซ่อุปทาน  และการปรบัสมดุลความแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กบัภยัพิบตั ิ
กบัความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่ง   บรษิทัจงึต้องปรบัตวัเพื่อฟ้ืนฟู
การผลติ  โดยเฉพาะสายการผลิตที่เสยีหายจากภยัพิบตัิ  การฟ้ืนฟูใช้
แนวคิดการผลิตแบบ Monozukuri ในการสร้างและส่งผ่าน  value-
carrying design information กบัลูกค้าการพฒันาการสัง่ซื้อ และการขาย 
ทัง้สนิคา้และบรกิาร  ในมมุมองของห่วงโซ่อุปทาน ใหค้วามส าคญักบัการ
รักษา technical cores  หลังเกิดแผ่นดินไหวปี  2011 บริษัท  MCU 
Supplier  สามารถฟ้ืนฟูการผลติได้ภายในเวลา 2 – 3 สปัดาห์ จากการ
ก าหนดเป้าหมายทีน่่าเชื่อถอื  การท างานล่วงเวลา การท างานในวนัหยุด 
การท างานร่วมกนั (Working together) และการหา weak links โดยหา
จาก taking time แล้วมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน โดย
ประหยดัและไม่ผลิตของเสยี   เช่นเดียวกบั Toyota ที่รบัรู้รายละเอียด
ของอุปกรณ์ และสถานการณ์การผลิต ผ่านทาง The Entire Supply 
Network  แบบวนัต่อวนั จงึกระจายการปฏบิตังิานและควบคุมขอ้มลูการ
ผลติ อย่างไรกต็าม ภยัพบิตัมิโีอกาสเกดิขึน้บางวนั แต่การแขง่ขนัเกดิขึน้
ทุกวนั  บรษิัทญี่ปุ่ นจงึต้องเตรยีมตวัรบัมอืกบัภยัพิบตัแิละการแข่งขนัใน
เวลาเดยีวกนั 
 
2. นิยามของโมโนซุคริุ 
 โ ม โ น ซุ คุ ริ  (Monozukuri) [2, 3] เ ป็ น ค า ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น 
ประกอบดว้ย mono หมายถงึ สิง่ของหรอืผลติภณัฑ ์และ zukuri หมายถงึ 
ข ัน้ตอนการท าหรอืการสรา้งดว้ยความเป็นเลศิ (excellence) ทกัษะ (skill) 
จิตวิญญาณ (spirit) ความมีชีวิตชีวา (zest) และ ความภูมิใจ (pride)            
ในการสรา้งสิง่ของทีด่ตีอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละประสบการณ์ผ่านการ
ฝึกฝนที่ยาวนาน  กล่าวคือโมโนซุคุริเป็นปรชัญาในการแสวงหาความ
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สมดุลและความกลมกลนืกบัธรรมชาติ  เป็นศลิปะมากกว่าวทิยาศาสตร์
นอกจากนี้ยงัมกีารน าโมโนซุคุรมิาประยุกต์ใชใ้นหลายดา้น ดงัต่อไปนี้ 
 
2.1 การเรียนรู้และการส่งผา่นความรู้ 
 Toshiko Asai [4] เมือ่ 1,000 ปีก่อน ในการยา้ยเมอืงหลวงจาก
เกียวโตไปโตเกียว ท าให้เกียวโตกลายเป็นแหล่งก าเนิดอุตสาหกรรม
มากมาย  การผลิตนัน้ตระหนักถึงความสวยงามที่ผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมที่แตกต่างกับธรรมชาติ เช่น การน าสีชุด kimono ในแต่ละ
ฤดูกาล  งานฝีมอื อาหารพื้นเมอืง การพฒันาประเพณีและวฒันธรรมใน
ชุมชน ท าให้เกดิโครงสรา้งการแบ่งงาน การท างานทีม่แีบบแผน ส่งผ่าน
คนรุ่นไปอย่างต่อเนื่อง  
             มาถึงศตวรรษที่ 21 ที่มนุษย์แสวงหาความร ่ารวยทางจิต
วญิญาณในสงัคมแบบ digital social platform  จากศูนย์กลางการเกดิโม
โนซุคุ ริใน เกียวโต ระบบสังคมและรากฐานของโมโนซุคุริน าไปสู่
ความส าเร็จในการใช้พื้นฐานของเทคโนโลยีทนัสมยัที่แตกต่างกนัและ
ส่งเสริมความเข้าใจและยอมรบัเทคโนโลยีเหล่านี้ ในสงัคม  ในมุมมอง
ความคดิสรา้งสรรค์  รากฐานเหล่านี้ค่อยๆ ปลูกฝังจนรูปแบบเปลี่ยนไป
จนถึงยุคทีโ่มโนซุคุรสิามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้  เป็น
พืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศญีปุ่่ นทีส่ าคญั 
             ญี่ปุ่ นได้เรียนรู้จากประเทศตะวันตกในสมัยเมจิ โดยการ
เลยีนแบบและการยืมจากตะวนัตก รูปแบบการเรยีนรู้ของญี่ปุ่ น ในการ
ฝึกฝนตอ้งการสถานการณ์และโครงสรา้ง เกีย่วกบัความรูส้ะสมของมนุษย์
จากประสบการณ์และการเรยีนรู ้ ความรูท้ีส่ าคญัไดร้บัจากการลองผดิลอง
ถูก  (trial and error) ที่สื่อสารผ่านสื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ  รูปแบบการ
เรยีนรู้ที่ชาวญี่ปุ่ นฝึกฝนมา 1,000 ปี คอื การเรยีนรู้+เชื่อฟัง-แตกสลาย-
แยกตัว  (learning + obedience - breakdown – breakaway)  แนวคิด
การเรยีนรู้ เชื่อฟัง แตกสลาย แยกตัว “Form,” learning + obedience - 
breakdown – breakaway  มาจาก Higashiyama Culture จากการแสดง
ละคร Noh จนถงึศลิปะการชงชา และประยุกต์ใชใ้นศลิปะการต่อสู ้ 

จติวญิญาณเหล่านี้ส่งผ่านจากยุค Edo สู่ยุคทนัสมยัโดยระบบ
ฝึกงานแบบโมโนซุคุร ิความสามารถและความรู้ของมนุษย์อยู่บนพื้นฐาน
ของความมปีระสทิธผิลการใช้ความรู้ฝังลกึ (Tacit Knowledge) และการ
จดัการความรู้  ความรู้คือการแสดงและการใช้ร่วมกนัจนเป็นระเบียบ  
กลายเป็นความรู้ในทางปฏิบัติของบริษัท แต่ Tacit Knowledge เป็น
ความรูเ้ฉพาะบุคคลไม่ใช่ทรพัยส์นิของบรษิทั จงึจ าเป็นตอ้งจดัการความรู้
นัน้ให้สามารถแบ่งปัน แลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกนั  และเป็นความรู้ของ
องคก์รได ้   
 
2.2 การพฒันาคน 
 K. Saito [2, 3] กล่ าว ถึ ง  Monozukuri แล ะ  Hitozukuri ว่ า 
Monozukuri ประกอบด้วย “Mono” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ และ “Zukuri” 
หมายถงึกระบวนการผลติทีส่รา้งสรรค์ ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ส่วน “Hito” 
หมายถงึ คน ดงันัน้ Hitozukuri หมายถงึการสรา้งคน การพฒันามนุษย์ที่
แตกต่างกนั 5 ข ัน้ตอนแบบ Confucius เมื่ออายุ 15 ตดัสนิใจเรยีน อายุ 
30 เป็นอิสระ อายุ 40 มุ่งเน้น อายุ 50 รูภ้ารกจิในชวีติ อายุ 60 สามารถ

ฟังผู้อื่นโดยไม่มอีคติได้  กล่าวคือ Hitozukuri เป็นกระบวนการพัฒนา
มนุษยอ์ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ 

การพัฒนามนุษย์มุ่งเน้นด้านการศึกษาและการวิจยั การตัง้
ส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น า เท ค โน โล ยี  (Institute of Research for 
Technology Development: IR4D) ขึ้นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีส าหรับ
นักวจิยัสร้างความกระตอืรอืรน้ในการศกึษา การฝึกฝนและพฒันาความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ ซึ่งช่วยใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ และการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Kaizen) น าไปสู่ความก้าวหน้าแบบ Breakthrough จากการปรับปรุง
เลก็ๆ จนถงึการพฒันาเทคโนโลยใีหม ่
 
2.3 การผลิต 

Mr. Hiroshi Ito [5] กล่าวถึงความแข็งแกร่งของ Monozukuri
ว่า Monozukuri คอืการน าการออกแบบขอ้มลูตามความต้องของลูกคา้มา
สรา้งผลติภณัฑ์ที่มมีลูค่าการออกแบบเพื่อสร้างผลติภณัฑ์จะต้องมคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆ  สายการผลิตที่มีความ
ยดืหยุ่นสามารถเปลี่ยน Model ได้ง่ายต้องท าให้สามารถผลติชิ้นงานได้
หลากหลายและผลติชิ้นงานจ านวนน้อยได้ท าให้ผลติชิ้นงานได้อย่างที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเรว็ เช่นระบบการผลติแบบ 
Just in time (JIT),   Toyota production system (TPS),  Kanban, Total 
Productive Maintenance (TPM), 5S   อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน
การแข่งขนัของ Monozukuri ขึ้นอยู่ก ับความสามารถในการผลิตของ
องค์กรซึ่งความสามารถในการผลิตขององค์การขึ้นอยู่ก ับทักษะและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลความรู้และเอกสารในการฝึกอบรมนัน้ไม่
ควรเกบ็ไวเ้พยีงล าพงัควรแบ่งปันใชร้่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

 
2.4  ทกัษะและประสบการณ์ 

Hisashi Togawa [6] ศูนย์ ฝึกอบรมทางเทคนิค (Technical 
Training Center: TTC) มโีปรแกรมการฝึกอบรมทีห่ลากหลาย ไดพ้ฒันา
หลกัสตูรส าหรบันกัเรยีนมธัยมตน้ใหน้กัเรยีนได้ประสบการณ์ความสุขของ
Monozukuri ผ่านการประดษิฐส์่งเสรมิการท างานเป็นทมี การแสดงความ
คดิเหน็ เพื่อใหน้ักเรยีนเขา้ใจความหมายของการพฒันา เหน็ความส าคญั
ของการแสดงความสามารถเฉพาะตัว ความส าคญัของการมีส่ วนร่วม 
ความส าคัญของข้อมูล การทดลองการตรวจสอบ การป้องกันและ
แก้ปัญหาจากประสบการณ์  เชื่อว่าประสบการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้
นกัเรยีนมคีวามสนใจในวทิยาศาสตร์และการผลติซึ่งความร่วมมอืระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและสถาบนัการศกึษาในการพฒันาหลกัสูตรภาคปฏบิตั ิ 
จะเป็นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลติ
ของญีปุ่่ น 

Kosaku Doi [7] กล่ าวถึงประสบการณ์ การสร้างสิ่งของ 
(Monozukuri) ในวยัเดก็ ท าใหเ้ดก็มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ เดก็ที่
มปีระสบการณ์สงูจะมคีวามมัน่ใจสูง มแีนวโน้มมคีวามภูมใิจและแรงจงูใจ
ในการท างาน  
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2.5  ความคิดสร้างสรรค ์
Masayuki Sasaki [8] กล่าวถงึเมอืง Kanazawa ในฐานะเมอืง

แห่งการสร้างสรรค์ของ UNESCO ในปี 2009 จากความร่วมมือของ
ประชาชนและรฐับาลทอ้งถิน่ในการฟ้ืนฟูและพฒันาเมอืง ด้วยระบบการ
ผลิตทางวัฒนธรรมและการบริโภคทางวัฒนธรรมที่ใช้ประโยชน์จาก
วฒันธรรมทีส่ะสมมานานด าเนินงานแบบโมโนซุคุร(ิMonozukuri) คอืงาน
ฝีมอืหรอืศลิปะการผลติ (craftsmanship, art of manufacturing) ส่งเสรมิ
งานฝีมอืและงานศลิปะแบบดัง้เดมิทีส่ ือ่ถงึวถิชีวีติและจติวญิญาณ น าไปสู่
การสรรสรา้งคุณค่า (creation of values) 

งานฝีมอืและศลิปะของเมอืง Kanazawa มชี่างฝีมอืที่สบืทอด
มาจากยุคสมยั Edo ทัง้ในด้านเซรามคิ การย้อมผ้าด้วยเทคนิค Yuzen
การแกะสลกั การปิดทองและหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ชาวเมอืงพยายาม
ปกป้องและรกัษาอุตสาหกรรมท้องถิ่นไว้ ท าให้เมอืง Kanazawa เป็น
เมอืงทีม่ชีวีติชวีาและชาวเมอืงใหค้วามส าคญัและภมูใิจใน Monozukuri 

 
3. ระเบียบวิจยั 
 การวจิยัท าการวจิยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาปัจจยัความส าเร็จ
ของ Monozukuri ในอุตสาหกรรมจากการค้นหาด้วยค าว่า Monozukuri
โดยรวบรวมขอ้มลูจากผลงานวจิยัและบทความทางวชิาการทีเ่ผยแพร่และ
ตีพิมพ์ในแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น  Emerald, Science Direct, IEEE และ
Springer ที่ เผ ย แพ ร่ ใน ช่ ว ง ปี  2 0 0 5  - 2017 จ าน ว น  5 0  ฉ บั บ                      
ดงัรายละเอยีด ในเอกสารอา้งองิ [1-50]  น ามาวเิคราะหด์งัต่อไปนี้ 
 
3.1 การวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

การวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาตามล าดบั
ความถีข่องปัจจยัทีส่ ารวจพบโดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหท์างสถติใินการนบั 

 
3.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม
วเิคราะห์ทางสถติ ิดว้ยเทคนิค Principal Components Analysis และการ
หมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉาก (Verimax Rotation)  ทดสอบความ
เหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย  Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ซึ่งค่า KMO ต้องมีค่า
มากกว่า 0.5  และ Bartlett’s Test of Sphericity ค่า Significance ควร
น้อยกว่า 0.05  ข้อมูลจึงมีความเหมาะสมในการใช้ เทคนิควิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  
 

สมมตฐิาน H0: ตวัแปรต่างๆ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 H1: ตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์นั 
 
การสกดัองค์ประกอบ (Factor extraction) พิจารณาค่าความ

แปรปรวนในตวัแปรเดมิโดยใชเ้กณฑ์ค่าไอเกน (Eigen values) มากกว่า 
1 และความแปรปรวนสะสม 0.6 ขึ้นไปเลือกปัจจัยโดยพิจารณา ค่า 
Factor Loading มากกว่า 0.6  ก าหนดชื่อกลุ่มปัจจยัและทดสอบความ
เชื่อมัน่(Reliability) ของแต่ละกลุ่มปัจจยัโดยการทดสอบค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (Cronbach's Alpha) ซึง่ควรมคี่ามากกว่า0.7 แสดงว่าตวัแปรของ
ปั จจัย นั ้น มีค ว าม เชื่ อ มั น่ เชิ งค ว ามสอดคล้อ งภ าย ใน  ( Internal 
Consistency)  กลุ่มเดยีวกนัสงู 

 
4. ผลการศึกษา 

การส ารวจและรวมปัจจยัจากเอกสารวชิาการ 50 ฉบบัดงักล่าว
ข้างต้น  โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา  (Content Analysis) ใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติในการนับความถี่  แล้วพิจารณาเลือกปัจจัยจาก
ความหมายและความสอดคลอ้งของเนื้อหา พบปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของ
โมโนซุคุรจิ านวน 30 ปัจจยั  ความถีข่องปัจจยัแสดงรปูที ่1 พบว่าปัจจยัที่
มี ค ว าม ส า คัญ  1 0  อั น ดั บ แ ร ก ได้ แ ก่ ปั จ จั ย  Production(12%), 
Education(10%), Development(7%), Skill(7%), Management(6%), 
Monozukuri(5%), Technology(5%), Function(5%), Creativity(4%)และ
Make(4%) ตามล าดบั เบื้องตน้ เพื่อด าเนินการตามหลกัการ Monozukuri 
นัน้ ปัจจัยทัง้ 10 ปัจจัยต้องยึดถือเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินการ           
เพือ่เป้าประสงคค์วามส าเรจ็ผลการด าเนินการ  

ส่วนปัจจยัที่ส าคญัรองมาและค่าทางสถิติแสดง ดงัตารางที่ 1 
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย 30 ปัจจัย อาจใช้เป็นภาพรวมช่วยเสริมเพื่อ
ประสบผลส าเรจ็ตามวถิ ีMonozukuri 

เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ์ของแต่ละปัจจยัทัง้ 30 ปัจจยัโดยใช้
โปรแกรมวเิคราะหท์างสถติสิรา้งเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ (Correlation Matrix) 
และสร้างกราฟแสดงค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ได้ผล ดงัรูปที่ 2 พบว่า
ปัจจยัส่วนใหญ่มคีวามสมัพันธ์กนัสูงไปในทิศทางบวก ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ปัจจยั Monozukuri มกัจะพบปัจจยั Standard, Management, 
Kaizen และ apply ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์สูงและมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ตามล าดบัดงันี้ 0.804,   0.675,  0.663 และ   0.514   

ปัจจัย Motivation มักจะพบปัจจัย  Human, Sense, Kaizen 
และ Standard apply มคีวามสมัพนัธ์สูงและมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ตามล าดบัดงันี้ 0.750, 0.641, 0.591 และ 0.528   

ปั จ จัย  Customer มัก จ ะพ บ ปั จจัย  Production, Variety, 
Function, Adaptation, Management แ ล ะ  Activity apply ซึ่ ง มี
ความสมัพนัธ์สูงและมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ตามล าดบัดงันี้ 0.870, 
0.865, 0.774, 0.707, 0.561 และ 0.560 
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ตารางที ่1 ผลการส ารวจปัจจยัจากผลงานวจิยั 

No. Factors Mean 
Std. 

Deviation 
Rank 

1 Activity 4.56 6.98 26 
2 Adaptation 5.42 10.57 23 
3 Apply 12.02 28.46 14 
4 Breakthrough 2.48 5.91 28 
5 Creativity 20.22 40.60 9 
6 Culture 7.38 17.14 20 
7 Customer 10.44 19.93 15 
8 Development 33.16 22.61 3 
9 Education 49.40 80.43 2 
10 Engineering 9.06 13.42 18 
11 Environment 6.14 8.23 22 
12 Experience 7.52 9.63 19 
13 Failure 1.96 3.51 30 
14 Focus 4.90 7.65 25 
15 Function 21.44 23.96 8 
16 Human 17.74 22.71 11 
17 Innovation 10.30 17.29 16 
18 Kaizen 7.22 9.60 21 
19 Make 18.14 23.82 10 
20 Management 30.34 44.58 5 
21 Monozukuri 23.62 29.97 6 
22 Motivation 2.40 3.03 29 
23 Production 58.84 64.75 1 
24 Sense 5.40 5.90 24 
25 Skill 31.74 31.73 4 
26 Standard 15.92 25.43 13 
27 Sustainable 4.30 20.41 27 
28 Technology 21.98 26.23 7 
29 TPS 17.66 24.98 12 
30 Variety 9.38 20.82 17 
 

ปัจจยั Standard มกัจะพบปัจจยัMonozukuri, Management, 
Kaizen และ Customer ซึ่ งมีความสัมพันธ์สูงและมีค่ าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธต์ามล าดบัดงันี้ 0.836, 0.804, 0.676  และ 0.565   

ปั จจัย  Adaptation มักจะพ บ ปั จจัย  Function, Customer, 
Production และ Variety ซึ่งมีความสัมพันธ์สูงและมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธต์ามล าดบัดงันี้ 0.755, 0.707, 0.644  และ0.621 

ปัจจัยที่มีค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ เป็นบวกสูงหรือมี
ความสมัพนัธ์กนัสูงในทศิทางบวก ควรจดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัเช่น ปัจจยั 
Creativity และ Culture จงึน าขอ้มลูมาวเิคราะหต่์อดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์
ทางสถิติเพื่อหาว่าควรจดัปัจจยัเป็นกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
ปัจจยัอะไรบ้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เชิง
ส ารวจ 

 
 

 
 

รปูที ่1. แสดงความถีข่องปัจจยัทีส่ ารวจพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่2. เมทรกิซ์สหสมัพนัธ ์(Correlation Matrix) 

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยทดสอบ

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ดั ง ไ ด้
กล่าวแลว้ขา้งต้นไดพ้บว่าค่า KMO เท่ากบั 0.548 และทดสอบ Bartlett’s 
Test of Sphericity พบว่าค่า Significance เท่ากบั 0.000 แสดงว่าขอ้มลูมี
ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor 
Analysis) ยอมรบัสมมตฐิาน H1: ตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์นั 

เมื่อสกดัองค์ประกอบหลงัการหมุนแกนองค์ประกอบแบบตัง้
ฉาก  (Varimax Rotation) พบว่าปัจจัยที่สกัดได้ควรมี 9 กลุ่ม ได้แก่               
การผลติ (Production) ไคเซ็น (Kaizen) การศกึษา (Education)  มนุษย์
(Human)  น วัต ก ร รม  (Innovation)  ป ร ะ ส บ ก าร ณ์  (Experience)  
ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) ความยัง่ยนื (Sustainable)  และทกัษะ
(Skill)  และทดสอบความน่าเชือ่ถอื (Reliability)  ของแต่ละกลุ่มปัจจยัโดย
การทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach's Alpha) ดงัแสดงในตาราง
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ที ่2 
กลุ่มปัจจัยการผลิต (Production) ประกอบด้วยปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้  Activity, Adaptation, Customer, 
Function, Make, Production และ variety มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาภายใน
กลุ่ม เท่ากบั 0.811   

ก ลุ่ ม ปั จ จัย ไค เซ็ น  (Kaizen) ป ร ะก อ บ ด้ ว ย ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้   Apply, Kaizen, Management, 
Monozukuri และ Standard  มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่มเท่ากบั 
0.861   

กลุ่มปัจจัยการศึกษา (Education) ประกอบด้วยปัจจัยที่มี
ความสมัพนัธ์และสอดคล้องกนัดงันี้  Breakthrough, Education, Failure  
และ Technology มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่ม เท่ากบั 0.439 

ก ลุ่ ม ปั จ จัย ม นุ ษ ย์  (Human) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ปั จ จัย ที่ มี
ความสมัพนัธ์และสอดคล้องกนัดงันี้  Human, Motivation และ Sense มี
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่ม เท่ากบั 0.506   

กลุ่มปัจจัยนวัตกรรม (Innovation)  ประกอบด้วยปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้   Development,  Engineering,  
Focus และ Innovation  ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่ม เท่ากบั 0.593 

กลุ่มปัจจยัประสบการณ์ (Experience) ประกอบดว้ยปัจจยัที่มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้   Experience  และ TPS ค่ า
สมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่ม เท่ากบั 0.359 

กลุ่มปัจจยัความคดิสรา้งสรรค์ (Creativity) ประกอบดว้ยปัจจยั
ที่มีความสมัพันธ์และสอดคล้องกันดังนี้   Creativity  และ Culture  ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่ม เท่ากบั 0.706 

กลุ่มปัจจยัความยัง่ยนื (Sustainable)  ประกอบดว้ยปัจจยัทีม่ ี
ความสมัพนัธ์และสอดคลอ้งกนัดงันี้  Environment และ Sustainable ค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาภายในกลุ่ม เท่ากบั 0.686 

กลุ่มปัจจยัทกัษะ (Skill) ซึ่งในกลุ่มนี้ก่อนน าขอ้มลูมาวเิคราะห์
ผูว้จิยัไดจ้ดัใหปั้จจยัทีม่คีวามหมายสอดคลอ้งกนัอยู่ในปัจจยั Skill  ไดแ้ก่  
Ability, Competence, Craftsmanship, Intuition, Talent, Training แ ล ะ
Specialization เป็นการลดจ านวนปัจจยัเพื่อความเหมาะสมของขอ้มูลใน
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 
5.  สรปุผลการวิจยั 
 จากศกึษาปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของโมโนซุคุรใินอุตสาหกรรม
จากผลงานวจิยัและบทความทางวชิาการจ านวน 50 ฉบบั พบปัจจยัแห่ง
ความส าเรจ็จ านวน 30 ปัจจยั มาวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมทางสถติิพบว่า
ควรจดัปัจจยัเป็น 9 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
 1.ปัจจยัการผลิต [9, 10] มกีารน าโมโนซุคุรมิาใช้ในการเพิ่ม
ความหลากหลาย (Variety) ของผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (Customer) [5] ซึ่งการออกแบบเพื่อสร้างผลติภณัฑ์จะต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ต้องการจริงๆ หรือ 
คุณสมบตัิตรงตามการใช้งาน (Fitness of Use) หรอืการน าขอ้มูลความ
ตอ้งการของลูกคา้จากเสยีงสะทอ้นของลกูคา้ (Voice of Customer) มาใช้
ในการออกแบบผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าโดยใช้สายการผลติทีม่คีวามยดืหยุ่น 
(Flexibility/Function) ส าม ารถ ป รับ เป ลี่ ย น  (Adaptation) Model ได้

โดยสะดวก รวดเร็วท าให้สามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายและผลิต
ชิน้งานจ านวนน้อยไดท้ าใหผ้ลติชิน้งานไดอ้ย่างมสีมรรถภาพ 
 2. ปัจจยัไคเซน็ [2, 3, 11, 12] ไคเซน็ คอืกจิกรรมการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ความสามารถและประสทิธภิาพในการผลติ โดย
การใชก้จิกรรมสนบัสนุน PDCA ไดแ้ก่  

การวางแผน(Planning):จากการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู
การลงมอืปฏบิตั(ิDo):ท าใหเ้ป็นมาตรฐาน(Standardize)  
การตรวจสอบ(Checking):ดว้ยเทคนคิ Genchi-Genba,5S,5W 
การปรบัปรุง(Action) : การแกไ้ขปัญหา 
3.ปัจจยัการศึกษา [13] การพฒันาความสามารถในการผลิต

และเทคโนโลยีโดยการน า Monozukuri มาใช้ในการจัดการโครงสร้าง
ความรู้จากการทดลองการรวบรวมความรู้จากคนหลากหลายสาขาวชิา
การบรูณาการความรูท้ าใหส้ามารถเผชญิกบัความทา้ทายใหม่ๆ  เพือ่ใหไ้ด้
ไดผ้ลลพัธ ์(Outcome) ตามผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) ตอ้งการ 
 4.ปัจจยัมนุษย์ [2, 3] การน าโมโนซุคุรมิาใช้ในการพฒันาคน
หรือฮิโตซุคุร ิมุ่งเน้นที่การให้การศึกษา การพัฒนาความคิด จติใจการ
ฝึกฝนเฉพาะบุคคล เพื่อหาความถนัดการท างานเป็นทมี ความเป็นผู้น า 
จริยธรรม ความกระตือรอืร้นและแรงจูงใจในการท างาน ฝึกฝนให้เป็น
บุคคลที่ เรียนรู้ตลอดชีพ  (Lifelong Learning) เตรียมพร้อมต่อการ
เคลือ่นยา้ยแรงงาน (Labor Mobility) ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 5. ปัจจยันวตักรรม [14-16] การพัฒนาการผลิตที่มคีุณภาพ
และการเพิ่มก าลงัการผลิตร่วมกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยการ
อบรมพนักงานให้มีความสามารถในหลายสาขาวิชา และการพัฒนา
เทคโนโลยใีนระยะยาว  
 6.ปัจจยัประสบการณ์ [5] ส่งเสรมิการฝึกงานให้นักศึกษาที่มี
ความรู้แต่ขาดประสบการณ์ [6] การสอนและการฝึกฝนนักเรียนท าให ้
นักเรยีนมโีอกาสได้ลองผิดลองถูก การแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเสีย การ
ฝึกงานหลายต าแหน่งงาน การแข่งขนัระหว่างกลุ่ม ท าใหน้ักเรยีนมคีวาม
สนใจในการผลติมคีวามคดิรเิริม่และความเฉลยีวฉลาด 
 7.ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ [8, 17] ความหลากหลายของ
ความคดิสร้างสรรค์มาจากวฒันธรรม ความทกัษะ ความรู้ที่แตกต่างกนั  
และเทคนิคเฉพาะตวั ในการน ามาออกแบบผลงาน 
 8.ปั จจัยความยั ง่ยืน  [16] การสร้างโม เดลธุ รกิจยั ง่ยืน
(Sustainable Business Model: SBM) เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสรมิความเขา้ใจการพฒันาความยัง่ยนืในอุตสาหกรรมทีม่มีูลค่า เช่น
การสร้างมูลค่า (Value creation) และการขนส่ง โดยใส่ใจผู้บรโิภคและ
ความยัง่ยนืของโลก 
 9.ปัจจยัทกัษะ [6, 18] การพฒันาทกัษะและความสามารถจาก
การฝึกฝนการลงมอืปฏิบตัิ การอบรมพนักงานให้มีทกัษะพื้นฐานและ
ทกัษะเฉพาะดา้น  การฝึกเทคนิคเฉพาะตวั (Core skill)  จนถงึการพฒันา
พนักงานใหม้ทีกัษะหลากหลาย (Multi skill)  ท าใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละ
ความช านาญในการควบคุมคุณภาพการผลติ 
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กลุ่มปัจจยัทัง้ 9 กลุ่มนี้ มคีวามส าคญัต่อความส าเร็จของการ
น าโมโนซุคุรไิปใชอุ้ตสาหกรรมต่าง ๆ ซึง่อนัดบัความส าคญัของแต่ละกลุ่ม
ปัจจยัแสดงดงัรปูที ่3 พบว่ากลุ่มปัจจยัการผลติมคีวามส าคญัมากทีสุ่ดถงึ 
27% ประกอบด้วยปัจจัย Activity, Adaptation, Customer, Function, 
Make, Production และ  Variety  ต ามด้ วยกลุ่ ม ปั จจัย ไค เซ็ น 19% 
ประกอบ ปัจจยัการศกึษา 16% ปัจจยัทกัษะ 7% ปัจจยัมนุษย์ 6% ปัจจยั
นวตักรรม 12% ปัจจยัประสบการณ์ 5% ปัจจยัความคดิสรา้งสรรค์ 6% 
และปัจจยัความยัง่ยนื 2% ตามล าดบัการน าปัจจยัแห่งความส าเรจ็เหล่านี้
ไปประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรม  ควรเริม่จากปัจจยัย่อยในกลุ่มเดยีวกนัก่อน   
จนถงึการประยุกต์ใชก้ลุ่มปัจจยัอื่นร่วมกนั จะช่วยใหด้ าเนินการโมโนซุคุร ิ
ไดอ้ย่างมผีลติภาพ 
 

 
รปูที ่3 กลุ่มปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของโมโนซุคุรใินอุตสาหกรรม 

 
 

ตารางที ่2 กลุ่มปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของโมโนซุครุหิลงัการหมนุแกนองคป์ระกอบแบบตัง้ฉากและการทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

Dimension 
Success 
Factors 

Rotated Component Matrix Reliability  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cronbach's Alpha 

Production 

Activity .671 -.137 -.058 -.084 .013 -.150 .092 .043 -.473 

0.811 

Adaptation .725 .173 .053 .016 -.089 .052 -.004 .003 .451 
Customer .922 .246 -.070 .007 .029 .048 -.009 .150 .035 
Function .754 .160 .106 -.085 .012 -.028 -.092 .261 .164 
Make .605 -.013 -.023 .516 .146 .098 .058 -.047 -.172 
Production .884 .219 -.110 -.078 .048 -.010 .047 -.060 .066 
Variety .947 .020 -.008 -.023 .013 -.024 -.016 -.116 -.030 

Kaizen 

Apply .152 .713 -.044 .178 -.050 .171 .188 .197 .200 

0.861 
Kaizen -.015 .842 .007 .151 .125 .300 .113 -.060 .130 
Management .383 .773 .110 .100 .153 -.064 .030 .083 .249 
Monozukuri .187 .845 .243 .176 -.072 -.101 .013 -.120 -.268 
Standard .120 .897 .001 .149 .140 -.221 -.005 -.054 .002 

Education 

Breakthrough -.140 -.030 .648 .029 .015 .631 -.004 .000 -.207 

0.439 
Education .062 .007 .855 .122 .107 .101 .078 -.012 .199 
Failure -.033 .183 .853 .017 .026 -.140 .149 -.019 .084 
Technology -.126 .014 .648 -.019 .589 -.018 -.058 -.004 .052 

Human 
Human -.025 .196 .092 .836 .012 -.056 .124 -.021 .253 

0.506 Motivation -.049 .475 -.073 .773 .018 .079 .023 -.024 .251 
Sense -.125 .215 .151 .766 -.044 .269 .104 -.042 -.216 

Innovation 

Development .178 .414 .217 .098 .459 .227 .210 .214 .231 

0.593 
Engineering -.107 -.032 .210 .086 .529 .463 -.051 -.099 -.257 
Focus .180 .190 -.025 -.005 .767 .166 -.002 .044 .313 
Innovation -.001 .034 .091 -.014 .801 -.225 -.032 .204 -.127 

Experience 
Experience -.054 -.152 .079 .370 .017 .708 -.021 .003 .134 

0.359 
TPS .158 .328 -.264 -.094 -.030 .659 .020 -.068 .146 

Creativity 
Creativity .008 .057 .170 .040 .027 -.016 .944 .073 -.002 

0.760 
Culture -.014 .152 .009 .156 -.061 .004 .928 .030 .088 

Sustainable 
Environment .049 -.049 .047 -.032 .179 -.021 .177 .882 .094 

0.686 
Sustainable .053 .045 -.078 -.039 .029 -.045 -.056 .949 -.065 

Skill Skill .126 .142 .276 .171 .090 .049 .127 .029 .637 - 

Production 

Kaizen 

Education 

Human 

Innovation 

Experience 

Creativity 

Skill 
Sustainable 
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บทคดัย่อ — โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานอดัข้ึนรปูพลาสติกจ าพวกหจูบั
หรือด้ามจบัหม้อ จากการศึกษาข้อมูล พบว่าวตัถดิุบทีใ่ช้ส าหรบัการอดัข้ึน
รปู เมือ่แขง็ตวัแล้วจะไม่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เมือ่มีของเสียเกิดข้ึน
จึงท าให้สูญเสียต้นทุนทัง้ต้นทุนด้านวตัถดิุบ ต้นทุนด้านแรงงานการผลิต
และการแก้ไขของเสีย จากการเก็บข้อมูลพบว่าปริมาณของเสียเฉลีย่คิด
เป็นร้อยละ 3.17 ของผลิตภณัฑท์ัง้หมด เนือ่งจากกระบวนการผลิตของแต่
ละผลิตภณัฑ์มีความคล้ายคลึงกัน งานวิจยัน้ีจึงได้น าผลิตภณัฑ์ทีส่่งผล
กระทบต่อต้นทุนสูงสุด คือ หหูม้อขนาดใหญ่ มาหาปัจจยัทีมี่ผลต่อการเกิด
ของเสีย มีวตัถปุระสงค์เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในกระบวนการผลิต และลด
ความสูญเปล่าทีเ่กิดข้ึน โดยเริม่จากการวิเคราะหก์ระบวนการโดยรวมของ
การผลิต การเกบ็รวบรวมข้อมูล และจ าแนกสาเหตขุองปัญหาทีเ่กิดข้ึน ซึง่
คาดว่าปัจจยัทีส่่งผลมากทีสุ่ด 5 ปัจจยั ได้แก่ ผู้จดัส่งวตัถดิุบ การเตรียม
วตัถดิุบ อุณหภมิู แรงกดอดั และเวลากดอดั จากนัน้ได้น าการออกแบบ
การทดลองเชิงวิศวกรรม โดยใช้การทดลองเชิงแฟกทอเรียลเตม็รปูแบบ 2 
ระดบัมาใช้ เพือ่หาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเกิดของเสีย ผลจากการทดลอง
พบว่า การเตรียมวตัถดิุบ อุณหภมิู แรงกดอดั และเวลากดอดั ส่งผลต่อ
การเกิดของเสีย เมือ่น าผลการวิจยัมาทดสอบใช้ในการบวนการ คือ การ
เตรียมวตัถดิุบโดยการอุ่นวตัถดิุบก่อนกดอดั อณุหภมิู 180 องศาเซลเซียส 
แรงกดอดั 18 MPa และเวลาในการกดอดั 5 นาที พบว่าร้อยละของเสียที ่
เกิดข้ึนของหหูม้อขนาดใหญ่ลดลงจากเดิมจากร้อยละ 3.72 เหลือ ร้อยละ 
1.60 
 

ค าส าคญั — หหูม้อขนาดใหญ่, ของเสีย, ความสูญเปล่า, การออกแบบ
เชิงวิศวกรรม, การทดลองเชิงแฟคทอเรียล 
 
 
 

ABSTRACT — The factory plastic extrusion is a case study of pot 
handle or grip the pot from the data it was found that the materials 
used for the forming extrusion when hardened will not be reused. 
When the waste has occurred lost cost raw materials, Labor cost, 
production and editing of waste. From the data found that the volume 
of average has 3.17 percent all of products because the 
manufacturing process products are similar. This research has led 
products that affect the high cost, is a large pot handle to the factors 
affecting the waste objects to the purpose to improve the quality in 
the production process. And reduce loss occurred. Starting from the 
analysis of the overall process of the production, collection of data, 
analysis and the causes of problem, which the most effective 5 
factors including the delivery of raw materials, preparation of raw 
material, temperature, axial compression and when pressed, then 
used the Engineering experiment design by using the full factorial 
experiment 2 levels to find out the factors affecting the occurrence of 
waste. It was found from the experimental results that the preparation 
of raw materials, temperature, axial compression and time press 
compression to affecting.  As the results of the research of waste 
used in the process is the preparation of raw material heated by raw 
material before pressing temperature 180 degrees Celsius, axial 
compression 18 MPa and time of pressing the compression 5 
minutes. The defect was found of the large pot handle lower from the 
original percent from the 3.72 left 1.60 percent. 
 

Keywords — Big size pot handle, Defect, Waste, Design of 
Experiment, Factorial Experiment  
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I. บทน า 
หูจับหรือด้ามจับจดัเป็นส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์จ าพวก 

หมอ้ กระทะ หรอืผลติภณัฑเ์ครื่องครวัทีใ่ชง้านคู่กบัความรอ้น ถูกสร้างขึน้
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน ป้องกันความร้อน และการ
เคลือ่นยา้ยทีส่ะดวกรวดเรว็ 

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีรูปแบบการท างานเป็น
ลกัษณะรบัจ้างผลติส่วนประกอบเครื่องครวัประเภทหูจบัหรอืด้ามจบั มผีู้
จดัหาวตัถุดบิส าหรบัการอดัขึน้รูป และลูกค้าที่ต้องการผลติภณัฑ์ท าให้มี
ก าลงัการผลติ และยอดขายตลอดทัง้ปี  

หูจบัหรอืด้ามจบัของโรงงาน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คอื ส่วนที่เป็น
พลาสตกิ และส่วนทีเ่ป็นอลมูเินียม ทางโรงงานไดใ้ช้วสัดุพลาสตกิประเภท
เทอร์โมเซตติงมีชื่อว่า เบคกาไลท์ มีลักษณะเป็นเม็ดผงสีด า ซึ่งว ัสดุ
พลาสตกิประเภทนี้จะหลอมเหลวไดใ้นขัน้ตอนขึน้รปูครัง้แรกเท่านัน้ และจะ
แข็งตัวทนทานต่อความร้อน  ดังนั ้น เมื่อขึ้น รูปแล้วจึงไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ข และไมส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้[1] 

ปจัจุบนัทางโรงงานประสบปญัหาดา้นของเสยีจากผลติภณัฑ์จงึส่งผล
ให้เกดิความสูญเปล่าตามมาทัง้ด้านกระบวนการท างานมคีวามลา้ชา้ การ
สูญเสยีทรพัยากรโดยไม่จ าเป็น และการส่งสนิคา้ไม่ไดต้ามเป้าหมาย โดย
ผลติภณัฑห์ลกัของโรงงานประกอบไปดว้ย 5 ชนิด ไดแ้ก่ หหูมอ้ขนาดใหญ่
พิเศษ หูหม้อขนาดใหญ่ หูหม้อขนาดเล็ก ด้ามกระทะ และหูแผ่น และ
ลกัษณะของเสยีทีพ่บแบ่งไดเ้ป็น ลกัษณะรอยรา้วหรอืแตก ลกัษณะชิน้งาน
ไมสุ่ก ลกัษณะชิน้งานไมเ่ตม็ ลกัษณะรอยกดหรอืร่องลกึ และลกัษณะทีเ่สยี
จากอลูมเินียม ผู้วจิยัจงึได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น ซึ่งแสดงใน
ตารางที ่I ดงันี้ 

 
ตารางที ่I. รายละเอยีดของผลติภณัฑภ์ายในโรงงานกรณศีกึษา 
ผลิตภณัฑ ์ ร้อยละ

สดัส่วนการ
ผลิต 

ร้อยละของ
เสีย 

ของแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์

ร้อยละ
ผลกระทบ
ด้านการ
สูญเสีย
ต้นทุน 

หหูมอ้ขนาดใหญ่พเิศษ 17.76 3.38 23.72 
หหูมอ้ขนาดใหญ่ 21.75 3.72 25.34 
หหูมอ้ขนาดเลก็ 38.58 2.16 19.79 
ดา้มกระทะ 14.19 2.92 20.64 
หแูผน่ 7.72 3.65 10.50 
รวม  100.00 

 
เนื่องจากกระบวนการผลติของผลติภณัฑ์แต่ละชนิดมคีวามคลา้ยคลงึ

กนั ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกผลติภณัฑ์ทีส่่งผลกระทบดา้นการสญูเสยีตน้ทุน
วตัถุดิบสูงสุดอนัดบัแรกคอื หูหมอ้ขนาดใหญ่ ส าหรบัการวเิคราะห์ และ
ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อการเลอืกผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ ซึ่ง
คาดว่าวตัถุดิบอาจเป็นปจัจัยส าคัญต่อการเกิดของเสียของผลิตภัณฑ ์
จากนัน้หาสาเหตุ และแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อลดปญัหาของเสยีที่
เกดิในกระบวนการ  
 

 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
I.เพือ่หาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการเกดิของเสยี 
II.เพือ่เสนอแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข 
III.เพือ่ลดจ านวนผลติภณัฑข์องเสยี 
 

III. วธิดี าเนินการวจิยั 
III.I. ศกึษาสภาพทัว่ไปของโรงงาน 

โรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานรบัจ้างอดัขึ้นรูปพลาสติก โดยลูกค้า
เป็นผูจ้ดัหาอลูมเินียมซึ่งเป็นโครงของหูจบัหรอืดา้มจบัมาให้ เพื่ออดัขึน้รูป
เป็นผลิตภัณฑ์หูจบัหรือด้ามจบัต่างๆ ผลิตภัณฑ์หลักของทางโรงงาน
ประกอบไปด้วย 5 ประเภท ได้แก่ หูหม้อขนาดใหญ่พิเศษ หูหมอ้ขนาด
ใหญ่ หหูมอ้ขนาดเลก็ ดา้มกระทะ และหแูผ่น แสดงดงัรปูที ่I และรปูที ่II   

 

 
รปูที ่I. ลกัษณะผลติภณัฑป์ระเภทหหูมอ้ 

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่II. ลกัษณะผลติภณัฑป์ระเภทดา้มกระทะ และหแูผ่น 

 
III.I.I. ศกึษากระบวนการอดัขึน้รปูพลาสตกิของทางโรงงานกรณศีกึษา 
กระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติก ประกอบไปด้วยกระบวนการกดอัด 

กระบวนการตดั กระบวนการตะไบ และตรวจสอบ ขัน้ตอนการกดอดัแสดง
ดงัรูปที ่III หลงัจากการกดอดัไดช้ิ้นแลว้ จะส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไป 
เพือ่ท าการตดัครบี และลบคม 

 
รปูที ่III. แสดงขัน้ตอนการกดอดัผลติภณัฑ์ของทางโรงงาน 
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III.II. การวเิคราะหค์วามสญูเปล่า 
ผู้วจิยัได้ใช้หลกัและทฤษฎีความสูญเปล่า 7 ประการ [2] ส าหรบัการ

ตรวจสอบปญัหาที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลติสูงที่สุด เพื่อน ามา
จดัการ และแกไ้ขเป็นอนัดบัแรกซึง่แสดงดงัตารางที ่II 

 
ตารางที ่II. การศกึษาความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้ภายในโรงงาน 

ความสูญเปล่า ปัญหาท่ีพบ 
Overproduction  
(การผลติมากเกนิไป) 

ไมพ่บปญัหา 

Defects  
(การผลติของเสยี) 

มผีลติภณัฑเ์สยีสง่ผลใหเ้สยีเวลาการท างาน
และวตัถุดบิ ซึง่อาจเป็นผลมาจาก การเลอืก
วตัถุดบิ วธิกีารท างานของคนงาน และความ
พรอ้มสมบรณ์ูของเครื่องจกัร 

Unnecessary inventory  
(การเกบ็สนิคา้คงคลงัที่
เกนิกว่าจ าเป็น) 

การเกบ็วตัถุดบิทีใ่ชอ้ดัขึน้รปูจะสัง่ครัง้ละมากๆ   

Inappropriate processing 
(การด าเนินการทีไ่ม่
เหมาะสม) 

มกีารท างานซ ้าเกดิขึน้ในกระบวนการซึง่บาง
กระบวนการสามารถท าไปพรอ้มกนัได ้เชน่ 
การตะไบและตรวจสอบกบัการนบัจ านวน
ผลติภณัฑ ์
การไมร่ะบพุืน้ทีท่ างาน หรอืชอ่งทางเดนิให้
เหมาะสมกบัพืน้ทีท่ างาน 

Excessive transportation 
(การขนสง่ทีม่ากเกนิไป) 

การเคลื่อนยา้ยงานจากแผนกหนึ่งไปยงัอกี
แผนกหนึ่งใชเ้วลามากเกนิไปและจ าเป็นตอ้งใช้
รถเขน็ในการเคลื่อนยา้ยเนื่องมกีารขนยา้ย
ปรมิาณครัง้ละมากๆ และมรีะยะหา่งกนั
โดยประมาณ 2-3 เมตร 

Waiting or inactivity 
(การรอหรอืไมไ่ดท้ า
กจิกรรมใดๆ) 

พนกังานท างานไดไ้มเ่ทา่กนัและยงัไมเ่ตม็
ประสทิธภิาพมกีารรอคอยเครื่องจกัร  

Unnecessary motion 
(การเคลื่อนไหวทีไ่มจ่ า) 

ลกัษณะการท างานอาจไมเ่หมาะสมท าให้
พนกังานเกดิความลา้ เชน่ โต๊ะท างานทีต่ ่า
จนเกนิไป การยนืท างานงานเป็นตน้ 

 
III.III. การวเิคราะหค์วามสญูเปล่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่IV. ลกัษณะผลติภณัฑห์หูมอ้ขนาดใหญ่ทีเ่ป็นของเสยี 

จากรปูที ่IV แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของเสยีทีพ่บ จากการศกึษาพบว่า
การเกิดของเสียส่งผลให้ สูญเสียต้นทุน และเกิดการท างานซ ้าจากการ
แกไ้ข ซึง่ท าใหเ้กดิตน้ทุนทีส่ญูเปล่าขึน้ทัง้ดา้นวตัถุดบิ และดา้นแรงงาน จงึ
ไดน้ าผลติภณัฑท์ีส่่งผลกระทบต่อตน้ทุนสงูสุด คอื หหูมอ้ขนาดใหญ่ มาท า
การวเิคราะหด์ว้ยการออกแบบเชงิวศิวกรรม (DOE) [3] 
 

III.IV. การวเิคราะหส์าเหตุทีเ่กดิของเสยีดา้นผลติภณัฑ ์
จาการศึกษาสามารถน าหลกัการแผนภูมกิ้างปลา [4] เพื่อตรวจสอบ

สาเหตุของของเสยีและคดัเลอืกปจัจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการเกดิของเสยี
มาท าการทดลอง ดงัรปูที ่V 

รปูที ่V. แผนภมูกิา้งปลาของการเกดิของเสยีของหหูมอ้ขนาดใหญ่ 
 

III.V. การคดักรองปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิของเสยีดว้ยการทดลองเชงิ 
แฟกทอเรยีลเตม็รปูแบบ 2 ระดบั 

จากการวเิคราะห์ขอ้มลู สามารถสรุปปจัจยัทีค่าดว่าจะมผีลต่อการเกดิ
ของเสียได้ทัง้หมด 5 ปจัจยั โดยแต่ละปจัจยัจะมี 2 ระดับ คือ ระดบัต ่า 
(แทนดว้ย -1) และระดบัสงู (แทนดว้ย +1) ดงัแสดงในตารางที ่III 

 
ตารางที ่III. ปจัจยัและระดบัของปจัจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

พารามิเตอร ์ สญัลกัษณ์ ระดบัต า่ 
(-1) 

ระดบัสูง 
(+1) 

หน่วย 

ผูจ้ดัส่ง A S2 S3  
การเตรยีมวตัถุดบิ B ไมอุ่น่ อุน่  

อณุหภูม ิ C 140 180  
แรงกดอดั D 14 21 MPa 

เวลาการกดอดั E 4 6 นาท ี
 
รายละเอยีดของแต่ละปจัจยั 

1. ผูจ้ดัส่ง ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู และใชห้ลกัการวเิคราะห์ล าดบั
ชัน้  (Analytic Hierarchy process: AHP) เพื่ อตรวจสอบปจัจัยในการ
คดัเลือกผู้จดัส่งวตัถุดิบ เนื่องจากเป็นวธิกีารที่ง่าย สะดวก และสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้รงิ [5] 
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ตารางที ่IV. ประเมนิปจัจยัทีม่ผีลต่อการคดัเลอืกวตัถุดบิ 
ปัจจยั คนท่ี 1  คนท่ี 2 คนท่ี 3 เฉล่ีย 

ปจัจยัดา้นคณุภาพของ
สนิคา้ 23.85% 

 
15.26% 22.20% 20.44% 

ปจัจยัดา้นก าหนดเวลา
ส่งสนิคา้ 15.87% 

 
8.71% 16.83% 13.80% 

ปจัจยัดา้นการบรกิาร
ก่อนและหลงัการขาย 1.91% 

 
5.61% 2.03% 3.18% 

ปจัจยัดา้นเงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 3.95% 

 
6.77% 4.43% 5.05% 

ปจัจยัดา้นรบัประกนั
สนิคา้ 15.87% 

 
14.11% 16.07% 15.35% 

ปจัจยัดา้นการบรรจุ
ภณัฑ ์ 6.11% 

 
4.12% 4.93% 5.05% 

ปจัจยัดา้นความไวใ้จได้
ของผูจ้ดัหาสนิคา้ 17.45% 

 
18.45% 16.49% 17.46% 

ปจัจยัดา้นราคา 15.00%  26.99% 17.02% 19.67% 
 

ตารางที ่V. ผลการประเมนิผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 
ผูจ้ดัส่งที ่ สญัลกัษณ์ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 เฉลีย่ 

1 S1 31.23% 32.67% 35.34% 33.08% 
2 S2 30.79% 36.43% 29.16% 32.13% 
3 S3 37.98% 30.90% 35.51% 34.79% 

 
จากตารางที ่IV และตารางที ่V แสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัใดทีส่่งผลต่อการ

คดัเลอืกวตัถุดบิ และผูจ้ดัส่งทีค่วรเลอืกใช ้ 
ดังนัน้ ปจัจยัผู้จ ัดส่ง ระดับต ่า (-1) ก าหนดให้เป็นผู้จ ัดส่ง S2 และ

ระดบัสงู (+1) ก าหนดใหเ้ป็นผูจ้ดัส่ง S3  
2. การเตรยีมวตัถุดบิ เนื่องจากคาดว่าความชืน้ในวตัถุดบิ อาจมผีลต่อ

การอดัขึ้นรูป จงึส่งผลให้เกดิของเสยีตาม จงึก าหนดให้ ระดบัต ่า (-1) ไม่
อุ่นวตัถุดบิ และระดบัสงู (+1) อุ่นวตัถุดบิ  

3. อุณหภูมิ ก าหนดให้ระดับต ่ า (-1) ที่ 140 องศาเซลเซียส และ
ระดับสูง (+1) ที่ 180 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยาการ
เชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุลจะอยู่ในช่วง 140 ถึง 200 องศาเซลเซียส [1] 
ขึน้กบัชนิดและประเภทของพลาสตกิ 

4.แรงกดอัด ก าหนดให้ระดับต ่า (-1) ที่ 14 MPa และระดับสูงที่ 20 
MPa อ้างองิจากความดนัทีใ่ชอ้ดัขึน้รูปชิ้นงานขนาดความหนา 0 ถงึ 0.75 
นิ้ว โดยความดนัที่เมื่อไม่ให้ความร้อนก่อนการกดอัดอยู่ที่ 21 MPa และ
เมือ่ใหค้วามรอ้นก่อนกดอดัอยู่ที ่7 ถงึ 14 MPa [1] 

5.เวลาการกดอดั ก าหนดใหร้ะดบัต ่า (-1) ที ่4 นาท ีและระดบัสูง (+1) 
ที ่6 นาท ี[6] 

ผู้วิจ ัยได้น าหลักวิธีการทดลองด้วยแผนการออกแบบการทดลอง
แฟคทอเรยีล 25 (25 Fractional Factorial Experiment) [7] เพื่อใช้ในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบของปจัจยัเบือ้งตน้  

 
 
 

IV. ผลการวจิยั 
IV.I. ผลการออกแบบการทดลองแฟคทอเรยีล 25 
วธิกีารทดลองโดยการก าหนดระดบัของปจัจยั และก าหนดจ านวนครัง้ 

ทดลอง โดยก าหนด 8 ชิ้นต่อ 1 ครัง้ 10 ครัง้ต่อ 1 วิธีปฏิบัติ ตัวแปร
ตอบสนอง (Y) คอืรอ้ยละของเสยีของหหูมอ้ขนาดใหญ่ทีไ่ดจ้ากวธิปีฏบิตั ิ

จากขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลองน ามาวเิคราะห์ด้วย โปรแกรม Minitab 
17 โดยแสดงผลกาทดลองดงัรปูที ่VI 

รปูที ่VI. กราฟพลอ็ตการกระจายแบบปกตขิองอทิธพิลในแต่ละ่ปจัจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่VII. ผลการวเิคราะห ์ANOVA 5 ปจัจยั 

 
จากรูปที่ VI และรูปที่ VII เมื่อพิจารณาที่ผลกระทบของปจัจยัหลัก 

(Main effects) พบว่า ป จัจัยที่มีนัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อค่ าตัวแปร
ตอบสนอง Y มทีัง้หมด 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ 

1. การเตรยีมวตัถุดบิ (B)  
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2. แรงกดอดั (D) 
3. เวลาการกดอดั (E) 
และเมือ่พจิารณาทีผ่ลกระทบร่วม (Interaction Effects) ของปจัจยั 

พบว่า ผลกระทบของปจัจยัร่วมทีม่นียัส าคญัทีม่อีทิธพิลค่าตวัแปร
ตอบสนอง Y มทีัง้หมด 1 ปจัจยั คอื 

1. อุณหภมู ิ(C) ร่วมกบัแรงกดอดั (D) และเวลาการกดอดั (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่VIII. กราฟวเิคราะหส์ดัสว่นตกคา้งของขอ้มลู 

 
จากรูปที ่VIII พจิารณารูปแบบการการกระจายตวัของค่าส่วนตกคา้ง 

(Residual) พบว่า มกีารกระจายแบบปกตลิกัษณะของจุดส่วนตกคา้งเรยีง
ตวักนั และมแีนวโน้มเป็นเส้นตรง มคีวามเป็นอิสระต่อกนั และจากการ
พลอ็ตกราฟระหว่างค่าของส่วนตกคา้งกบัล าดบัการทดลองพบว่า กราฟไม่
มลีกัษณะแนวโน้มเกดิขึน้  

ดงันัน้ สามารถสรุปได้ว่าลักษณะการกระจายตัวเป็นแบบอิสระไม่
ขึน้อยู่กบัล าดบัการทดลอง การทดลองนี้จงึมคีวามถูกตอ้ง และน่าเชือ่ถอื 
 

IV.IV. การหาค่าทีเ่หมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่VIIII. กราฟวเิคราะหก์ารพลอ็ตของอทิธพิลหลกั 
 

ผลจากการทดลองพบว่า ผู้จดัส่ง (A) ไม่มนีัยส าคญั ดงันัน้จงึสามารถ
ใชว้ตัถุดบิของผูจ้ดัส่งใดก็ได้ เมือ่พจิารณาจากต้นทุนพบว่า ผูจ้ดัส่ง S2 มี
ตน้ทุนต ่ากว่า จงึเลอืกใชว้ตัถุดบิจากผูจ้ดัส่ง S2 

การเตรยีมวตัถุดบิ (B) มนีัยส าคญั เมือ่พจิารณาจากรูปที่ VIIII พบว่า 
ระดบัสูง (+1) การอุ่นวตัถุดบิ ส่งผลให้เกดิของเสยีน้อยกว่า ระดบัต ่า (-1) 
การไมอุ่่นวตัถุดบิ  

อุณหภูม ิ(C) มนีัยส าคญั เมื่อพจิารณาจากรูปที่ VIIII พบว่า ระดบัสูง 
(+1) ที่อุณหภูม ิ180 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกดิของเสยีน้อยกว่า ระดบั
ต ่า (-1) ทีอุ่ณหภมู ิ140 องศาเซลเซยีส 

แรงกดอดั (D) มนีัยส าคญั เมือ่พจิารณาจากรปูที ่VIIII พบว่า ระดบัสูง 
(+1) แรงกดอดัที่ 20 MPa ส่งผลให้เกดิของเสยีน้อยกว่า แรงกดอดัที่ 14 
MPa  

เวลาการกดอัด (E) มีนัยส าคญั เมื่อพิจารณาจากรูปที่ VIIII  พบว่า 
เวลากดอดั 6 นาท ีส าหรบัการอดัขึน้รปูหหูมอ้ขนาดใหญ่  ส่งผลใหเ้กดิของ
เสยีน้อยกว่า เวลา 4 นาท ี

 
IV.III. หาระดบัของปจัจยัทีเ่หมาะสมดว้ยการทดลองแฟกทอเรยีลเตม็

รปูแบบ 
จากการวเิคราะห์ปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อรอ้ยละของเสยีของหูหมอ้ขนาด

ใหญ่ พบว่า ปจัจยัการเตรยีมวตัถุดบิ อุณหภูม ิแรงกดอดั และเวลากดอดั 
มผีลอย่างมนีัยส าคญั จงึท าการทดลองถดัมาเป็นการทดลองเพื่อหาระดบั
ของปจัจยัทีเ่หมาะสมส าหรบักระบวนการ แต่เนื่องจากการเตรยีมวตัถุดบิม ี
2 ระดบัทีส่ามารถปรบัระดบัได ้คอื ไมอุ่่นวตัถุดบิ กบัอุ่นวตัถุดบิ ดงันัน้ จงึ
น าผลการทดลองหาค่าทีเ่หมาะสมทีไ่ด ้คอื การอุ่นวตัถุดบิ มาใช ้

ปจัจยัที่เหลอือกี 3 ปจัจยั เป็นปจัจยัที่สามารถปรบัได ้จงึน าผลลพัธ์ที่
ไดม้าเป็นแนวทาง ในการก าหนดระดบัต่อไปดงัแสดงในตารางที ่VI 

 
ตารางที ่VI. ปจัจยัและระดบัของปจัจยัทีใ่ชใ้นการทดลองถดัมา 

พารามิเตอร ์ สญัลกัษณ์ ระดบั
ต า่  
(-1) 

ระดบั
กลาง 
(0) 

ระดบั 
สูง 

(+1) 

หน่วย 

อณุหภูม ิ C 160 180 200  
แรงกดอดั D 18 20 22 MPa 
เวลาการกดอดั E 5 6 7 นาท ี

 
ก าหนดอ านาจการทดสอบทีร่อ้ยละ 95 และก าหนดจ านวนครัง้ทดลอง 

8 ชิ้นต่อ 1 ครัง้ 20 ครัง้ต่อ 1 วธิปีฏบิตัิ ตวัแปรตอบสนอง (Y) คอืรอ้ยละ
ของเสยีของหหูมอ้ขนาดใหญ่ทีไ่ดจ้ากวธิปีฏบิตั ิทดลองท าซ ้า 2 ครัง้ 

 
รปูที ่X. ผลการวเิคราะห ์ANOVA 3 ปจัจยัของการทดลองถดัมา 
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จากรปูที ่X ผลจากการวเิคราะห ์ANOVA พบว่า อุณหภมู ิ(C) มผีลต่อ
ตวัแปรตอบสนอง Y เพยีงตวัเดียว จงึใช้การวเิคราะห์จากกราฟอิทธพิล
หลกั (Main Effects Plot) ส าหรบัการพจิารณาค่าทีเ่หมาะสม 

 
รปูที ่XI. กราฟวเิคราะหก์ารพลอ็ตอทิธพิลหลกัของปจัจยัอุณหภมู ิ
อุณหภูม ิ(C) มนีัยส าคญั เมือ่พจิารณาจากรูปที ่XI  พบว่า ทีอุ่ณหภูม ิ

200 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกดิของเสียน้อยกว่า ที่อุณหภูม ิ160 องศา
เซลเซยีส  

แรงกดอดั (D) ไม่มมีนีัยส าคญั  นัน่คอื ที่ระดบัต ่า (-1) และระดบัสูง 
(+1) ส่งผลใหเ้กดิของเสยีไมต่่างกนั 

เวลาการกดอดั (E) ไม่มมีนีัยส าคญั นัยส าคญั  นัน่คอื ทีร่ะดบัต ่า (-1) 
และระดบัสงู (+1) ส่งผลใหเ้กดิของเสยีไมต่่างกนั 

 
IV.V.ท าการทดลองเพือ่ยนืยนัผล 
เพื่อเป็นการยนืยนัว่าระดบัของปจัจยัที่ได้จากการทดลองสามารถลด

ปรมิาณของเสยีได้ จงึท าการทดลองซ ้าเพื่อทดสอบว่าจ านวนของเสียที่
เกดิขึน้จากการท างานปจัจุบนั และจากการปรบัระดบัของปจัจยัตามผลการ
ทดลองมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ ดงัแสดงในตารางที ่VII 

 
ตารางที ่VII. จ านวนของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการท างานในปจัจุบนั และ

จากการปรบัระดบัปจัจยัตามผลการทดลอง 
 

ล าดบัการ
ทดลอง 

จ านวนช้ินงาน (ช้ิน) 
การท างานในปัจจบุนั การปรบัระดบัของปัจจยั

ตามผลการทดลอง 
ผลิต เสีย สดัส่วน ผลิต เสีย สดัส่วน 

1 500 17 3.40 500 10 2.00 
2 500 22 4.40 500 13 2.60 
3 500 17 3.40 500 8 1.60 
4 500 23 4.60 500 6 1.20 
5 500 25 5.00 500 10 2.00 
6 500 17 3.40 500 7 1.40 
7 500 15 3.00 500 9 1.80 
8 500 24 4.80 500 7 1.40 
9 500 19 3.80 500 8 1.60 
10 500 16 3.20 500 6 1.20 
11 500 21 4.20 500 5 1.00 
12 500 22 4.40 500 7 1.40 
เฉลีย่ 6,000 298 3.97 6,000 96 1.60 

รปูที ่XII.ผลการวเิคราะหส์ดัส่วนของเสยี 
 

จากรูปที ่XII พบว่าทีร่ะดบันัยส าคญั 95 เปอร์เซ็นต์ ค่า p-value มคี่า
เท่ากบัน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้ ค่าสดัส่วนของเสยีของทัง้สองกลุ่มแตกต่างกนั 
โดยจะแตกต่างกนัเฉลีย่ 0.0236 และในที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซ็นต์ 
จะมคี่าสดัส่วนของเสยีทีแ่ตงกนัอยู่ในช่วง (0.0178, 0.0295)  

ดงันัน้ ผลการทดลองที่ได้จงึสามารถลดปรมิาณของเสยีเกดิขึ้นกบัหู
หมอ้ขนาดใหญ่ได ้
 

V. สรุปและอภปิรายผล 
ปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดของเสียได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ 

อุณหภมู ิแรงกดอดั และเวลาการกดอดั 
 

V.I. การจดัเตรยีมวตัถุดบิก่อนการกดอดั 
การเตรยีมวตัถุดบิ (B) การอุ่นวตัถุดบิ เพื่อไล่ความชื้น หรอืไอน ้าใน

วตัถุดบิก่อนการกดอดั จะส่งผลใหเ้กดิของเสยีน้อยกว่าการไมอุ่่นวตัถุดบิ 
 
V.II. การปรบัตัง้เครือ่งจกัรใหเ้หมาะสม 

1. อุณหภูมิ (C) การตัง้อุณหภูมิที่ 180 ถึง 200 องศาเซลเซียส จะ
ส่งผลให้เกดิของเสยีน้อย และเมื่อพิจารณาจากการใช้พลงังาน สามารถ
เลอืกใชไ้ดท้ีอุ่ณหภมู ิ180 องศาเซลเซยีส  

2. แรงกดอดั (D) สามารถตัง้แรงกดอดัได้ที่ 18 ถงึ 22 MPa จะส่งผล
ใหเ้กดิของเสยีน้อย และเมือ่พจิารณาจากการใชพ้ลงังาน สามารถเลอืกใช้
ไดท้ีแ่รงกดอดั 18 MPa 

3. เวลากดอดั (E) สามารถก าหนดเวลากดไดท้ี่ 5 ถงึ 7 นาท ีจะส่งผล
ใหเ้กดิของเสยีน้อย และเมือ่พจิารณาจากความสูญเปล่าดา้นเวลา สามารถ
เลอืกใชเ้วลากดอดัที ่5 นาท ี

 
V.III.ตน้ทุนในการท างาน 

สามารถลดของเสยีของหูหมอ้ขนาดใหญ่ลงจากเดมิรอ้ยละ 3.72 ลด
เหลือร้อยละ 1.60 ซึ่งสามารถลดต้นทุนทางด้านการผลิตลงได้ คิดเป็น
ต้นทุนต่อชิ้นที่ลดได้ร้อยละ 6.84  และผลิตผลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
14.78   
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บทคดัย่อ —งานวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาและวิเคราะหค์วาม
เป็นไปได้เพือ่เพิม่ก าลงัการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา โดยท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตใหม่  เนือ่งจากความต้องการ
ของลูกค้ามีสงูกว่าอตัราก าลงัการผลิตทีมี่อยู่ ซึง่ปัจจบุนัสามารถผลิตสินค้า
ได้เพียง 30% ของความต้องการของลูกค้าทัง้หมด โดยศึกษาครอบคลุมใน
ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจดัการ และด้านการเงิน เพือ่ใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการลงทุน 
ตลอดจนศึกษาถึงความเสีย่งทีย่อดการสัง่ผลิตลดน้อยลง วิธีการศึกษา 
โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้ทีเ่กีย่วข้องภายในโรงงาน  รวมถึงเอกสาร
งาน วิจัย ที ่เกี ่ยวข้อง  และน า ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลใน ด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ความต้องการของลูก ค้า ตารางงานของพนักงาน 
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน วิ เคราะห์แผนการเงินและ
ผลตอบแทนของโรงงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านการตลาด สินค้ามีลูกค้ารายเดิมรองรบัอยู่แล้ว อีกทัง้ยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้ารายใหม่ ด้านเทคนิคเป็นการเลือกความ
เหมาะสมของเครือ่งจกัรในเรือ่งของขนาดก าลงัการผลิต ด้านการจดัการ
เป็นการจดัหาบุคลากรให้เหมาะสมกบัหน้าทีก่ารท างาน ผลการวิเคราะห์
ด้านการเงินพบว่าให้ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) เท่ากบั 
3,914,537 บาท  อัตราผลตอบแทนภายใน( IRR) เท่ากับ 18.21% และมี
ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 4 เดือน ดังนั้นการสร้างโรงงานผลิตใหม่มีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน 

 
ค าส าคญั —การศึกษาความเป็นไปได้, ความต้องการของลูกค้า, ก าลงั

การผลิต 
 
 
 

ABSTRACT —The purpose of this research is to study, describe 
and analyze the feasibility study on increasing production capacity 
case study.  Due to the customers' demands are higher than the 
existing capacity. According to the current manufacture plant that are 
able to produce only 3 0 %  of all customers’  demands.  The study 
focused on the marketing, techniques, management, and finance to 
take the accurate and appropriate decision in the investment. 
Including studying the sensitivity of the variation of reducing 
production orders. The study methods included collecting data from 
Personnel involved in the factory, data from researches and various 
academic documents.   Several aspects were analyzed from the 
collected data including costumers’ demands, employees’ schedules, 
employees’ performance, financial plan analysis and the rate of return 
in the factory based on five-year of operation.  The result indicated 
that the marketing, the productions have been taken from the same 
costumers as well as the new costumers. The techniques section is 
to collect the appropriate type of the machines for both the 
production capacity. The management is recruiting proper employees 
in proper sections and responsibilities. The result of finance analysis 
found that the result of total net present value (NPV)  was 3,914,537 
baht. The internal rate of return ( IRR)  was 18 .2 1%  and the payback 
period was 3  years 4  months.  Therefore building new manufacture 
plant is feasible for the investment. 

 
Keywords —Feasibility, Customers' demands, Production capacity 
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I. บทน า 
เครื่องครวัทีท่ าจากอะลูมเินียม เป็นภาชนะในครวัเรอืนที่สามารถพบ

เหน็ไดใ้นชวีติประจ าวนัและทุกบา้นมตีดิครวัเช่น หมอ้ กระทะ เป็นตน้ จาก
การขยายตวัของธุรกจิเครือ่งครวัทีท่ าจากอะลมูเินียมในปจัจุบนั [1] ท าใหม้ี
ปรมิาณความต้องการของสนิค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมยีอดการจดั
จ าหน่ายทีส่งูขึน้ตามดว้ย ซึง่ส่งผลใหผู้ผ้ลติส่วนประกอบชิ้นส่วนเครือ่งครวั 
มยีอดการสัง่ผลติสนิคา้ทีส่งูขึน้ตามไปดว้ยเช่นกนั 

อุตสาหกรรมการผลติ การผลติสนิคา้ใหม้คีุณภาพและการจดัส่งสนิคา้
ใหต้รงทนัเวลานัน้ถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญั โรงงานกรณีศกึษาทีไ่ดท้ าการศกึษานี้
เป็นโรงงานขนาดเล็ก มกีารผลติสนิค้าเกีย่วกบัดา้มจบักระทะ และหูหมอ้ 
ของเครือ่งครวัทีท่ าจากอะลูมเินียม ลกัษณะเครื่องจกัรเป็นเครื่องจกัรแบบ
อดัขึน้รูปโดยใชว้ตัถุดบิคอื ผงพลาสตกิชนิดผงเบคกาไลท์ ซึ่งมคีุณสมบตั ิ
ทนความร้อนสูงและติดไฟได้ยาก ปจัจุบนัโรงงานกรณีศกึษามกี าลงัการ
ผลติเพยีง 30% ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีม่ที ัง้หมดดงั
รูปที ่I. ซึ่งท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงถึง 70% 
จงึท าให้เกิดค่าเสียโอกาสในการขายสินค้า (Opportunity Cost) [2] และ
อาจส่งผลใหล้กูคา้หาผูผ้ลติรายอื่นเขา้มาทดแทน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่I. สดัส่วนความตอ้งการของลกูคา้และก าลงัการผลติ 
แหล่งทีม่า : ฐานขอ้มลูโรงงานกรณศีกึษา 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงงานกรณีศึกษา พบว่าช่วงเวลาการ

ท างานของโรงงานคอื 8.00-12.00 น. พกักลางวนั 1 ชัว่โมง และท างานต่อ
เวลา 13.00-17.00 น. โดยมกีารท างานล่วงเวลาตัง้แต่ 17.30-21.00 น. 
รวมเวลาท างาน 11.30 ชัว่โมงต่อวนั ท างานทุกวนัจนัทร์-เสาร์ รวมวนั
ท างานต่อเดือน 26 วนั อีกทัง้โรงงานยงัมขี้อจ ากัดหลายด้าน อาทิเช่น 
เครือ่งจกัรมอีายุช ัว่โมงการท างานทีสู่งท าใหเ้กดิอาการหยุดชะงกับ่อย และ
บรเิวณพื้นทีก่ารท างานมพีื้นทีใ่ชง้านอย่างจ ากดั ท าให้ไม่สามารถเพิม่หรอื
ขยายก าลงัการผลติโดยการลงทุนซื้อเครื่องจกัรเขา้มาเพิม่ได้ ทัง้นี้โรงงาน
มคีวามตอ้งการทีจ่ะเพิม่ก าลงัการผลติเพือ่ผลติสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างน้อง 
80-90% ของลกูคา้ทัง้หมด จงึเป็นแนวคดิในการเพิม่ก าลงัการผลติในการ
สร้างโรงงานใหม่และลงทุนเครื่องจกัรใหม่ เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่มเีพิ่มมากขึ้น อีกทัง้เป็นการเพิ่มยอดขายให้กบัทาง
โรงงาน โดยใช้หลกัการวิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการ
จดัการและด้านการเงนิ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน ทัง้นี้ การ
เพิ่มก าลงัการผลติในการลงทุนสร้างโรงงานใหม่นัน้ย่อยมคีวามเสี่ยง  จงึ

ตอ้งมกีารวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการอย่างละเอยีดและรอบคอบ 
เพือ่ใหเ้กดิความคุม้ค่าในการลงทุนมากทีสุ่ด 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มก าลงัการผลิต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ โดยท าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นดา้น
การตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ รวมถงึดา้นการเงนิ  
 

III. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
ท าการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อศกึษาความเป็นไปไดด้้าน

ต่างๆของโครงการ ดงันี้ 
III.I เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนจากกการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงันี้ 

III.I.I ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สภาพทัว่ไปของโรงงาน กระบวนการผลติ รวมถงึขอ้มลูภายในของโรงงาน
ทีท่ าการศกึษา และขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานวจิยัในครัง้นี้ 

III.I.II ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยการศกึษาคน้ควา้เอกสาร
จากงานวจิยัจากหน่วยงานราชการเช่น กรมธนารกัษ์ กรมสรรพากร กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้  
III.II การศกึษาดา้นการตลาด 

การวเิคราะหค์วามเป็นไดด้า้นการตลาด เป็นการวเิคราะห์สภาวะความ
ต้องการของลูกค้า (Demand) และสภาวะการตอบสนองในการส่งสนิค้า
ของทางโรงงาน (Supply) รวมถึงสภาวการณ์ โอกาส และกลยุทธ์ทาง
การตลาด โดยพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายหรอืขนาดของตลาด และส่วน
ประสมทางการตลาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆในการด าเนินธุรกิจ 
โดยใชเ้ครื่องมอื SWOT Analysis[3] เพื่อท าใหท้ราบถงึความต้องการของ
ตลาดทีม่อียู่ 
III.III การศกึษาดา้นเทคนิค 

การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค โดยศึกษาจากเวลามาตราฐานการ
ท างานของพนกังาน  ประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน และเครือ่งจกัร
ทีใ่ชใ้นการท างาน ท าใหท้ราบขนาดของก าลงัการผลติ จากการศกึษาเวลา
โดยใช้ข้อมูลเวลามาตราฐาน (Standard Data) เป็นการศึกษาเวลาที่ใช้
ขอ้มลูเวลาทีจ่ดัท าเป็นมาตราฐานของโรงงานนัน้ๆดงัสมการที ่(I) และ (II) 

 
NT = RT × PR                             (I) 

                        ST = NT × (1+AF)           (II) 
โดยทีก่ าหนด 

RT = ค่าเวลาตวัแทน 
PR = อตัราความเรว็ในการปฏบิตังิาน   
ST  = เวลามาตรฐาน (Standard Time) 
NT = เวลาปกต ิ(Normal Time) 
 AF = เวลาเผือ่ (Allowance Factor) 
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การท างานในสายการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการใช้
แรงงานคนเป็นหลกัในกระบวนการผลติ การสร้างคนใหม้คีุณภาพจะต้อง
เป็นสิง่เริม่แรกทีต่้องท า เพราะคนทีม่ปีระสทิธภิาพในการท างานสูง จะท า
ให้คุณภาพของงานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ประสทิธภิาพการท างานของ
พนักงานขึน้อยู่กบัช่วงเวลาการท างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสทิธภิาพของ
ช่วงเวลาการท างานของพนกังานแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป และอกี
สาเหตุหนึ่ง ความเครยีดและช่วงเวลาการท างานกเ็ป็นปจัจยัส าคญั ทีท่ าให้
คนท างานมปีระสทิธภิาพต ่าลงดงัรูปที ่II. ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการท างาน
แต่ละสภาพแวดลอ้มการท างาน [4] 

 
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่II. ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานในแต่ละชว่งเวลา  
แหล่งทีม่า : Ralph M. Barnes [4] 
 

รปูแบบของเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ มลีกัษณะการท างาน 3 รปูแบบ 
คือ 1.ใช้คนในการควบคุมเครื่องทัง้หมด (Manual) 2.แบบกึ่งอัตโนมัต ิ
(Semi-Automatic) 3.แบบอัตโนมตัิทัง้หมด (Fully-Automatic) ทัง้นี้การ
เพิม่ผลผลติของเครื่องจกัรท าได ้โดยการพยายามลดเวลาของการจดัปรบั 
เครื่องจกัร (Setup Time) ลดเวลาการเสียของเครื่องจักร (Down Time) 
ขจดัการหยุดจากการรอคอยของเครื่องจกัร ทีอ่าจท าให้เกดิอุบตัเิหตุ และ
บางครัง้การเพิ่มผลผลิตของเครื่องจกัรท าได้โดยการลงทุน โดยเปลี่ยน
เครื่องจกัรใหม่ทดแทนการใชเ้ครื่องจกัรเก่าทีม่ปีระสทิธภิาพต ่า เนื่องจาก
อายุการใชง้านหรอืขาดการซ่อมบ ารุง [5] 
 III.IV การศกึษาดา้นการจดัการ 

การวเิคราะห์ด้านการจดัการเป็นการศึกษาเพื่อก าหนดรูปแบบของ
องค์กรที่ใช้ในการด าเนินงาน การจดัโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การ
ก าหนดหน้าที ่การจดัตารางการท างาน รวมถงึความรบัผดิชอบของแต่สาย
งานและต าแหน่งงาน[6] เพือ่เป็นการก าหนดคุณสมบตัขิองบุคคลากรในแต่
ละต าแหน่ง 
III.V การศกึษาดา้นการเงนิ 

การศึกษาความเป็นไปด้านการเงนิ ซึ่งได้ท าการศกึษาเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิเพือ่น าวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิ 
เพื่อประเมนิความสามารถในการท าก าไรของโรงงาน ดงันัน้การวเิคราะห์
ขอ้มูลด้านการเงนิ เป็นปจัจยัส าคญัที่จะน ามาประกอบการพจิารณาการ
ตดัสนิใจ และศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดยท าการวเิคราะหข์อ้มลู
ดา้นต่างๆ ดงันี้ 

I) สมมตฐิานทางดา้นการเงนิ โดยประมาณการดา้นรายได้ 
และค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน เงนิลงทุนในโครงการและแหล่งที่มาของ
เงนิทุน การประมาณการรายได้จากยอดก าลงัการผลติ ซึ่งรายรบัรวมมา
จากการที่น าราคาขายคูณกบัจ านวนชิ้นงานที่ผลติได้ ส่วนการประมาณ

การรายจ่ายในการด าเนินงานของโครงการไดป้ระมาณการจากต้นทุนรวม
และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทัง้หมดตัง้แต่เริม่โครงการจนกระทัง่สิ้นสุด
การด าเนินงานของโครงการ 

II) การวเิคราะหแ์ละการประเมนิดา้นการเงนิของโครงการ 
โดยใชท้ฤษฎทีีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการเงนิ ไดแ้ก่ 

(I) มลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองโครงการ (Net Present Value: NPV) [7] คอื 
กระแสเงนิสดรบัสุทธติลอดอายุโครงการกบัมูลค่าปจัจุบนัของเงนิลงทุน 
โดยผลตอบแทนที่ได้ปรบัเป็นมูลค่า ณ ปจัจุบนั มอีตัราคดิลดทีเ่หมาะสม
เป็นตวัประกอบในการพจิารณา ดงัสมการที ่(III) 

1
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โดยก าหนดให ้
NPV = มลูค่าทีค่ดิเป็นปจัจุบนั 
Bt    = ผลตอบแทนในงวดที ่t 
Ct = ค่าใชจ้่ายในงวดที ่t 
r = ผลตอบแทนของโครงการ 
t = รอบระยะเวลาของโครงการ 
n = ระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ 

ซึง่ใชเ้กณฑก์ารตดัสนิใจ 
NPV <= 0  ไมค่วรลงทุน 
NPV = 0  ไมม่คีวามแตกต่างระหว่างลงทุนกบัไมล่งทุน 
NPV >  0  ลงทุน 
(II) อัต ราผลตอบแทนภ าย ใน  ( Internal Rate of Return: IRR) 

หมายถงึ อตัราทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและค่าใชจ่้ายทีไ่ดค้ดิเป็นมลูค่าปจัจุบนั
แล้ว [8] อัตราที่กล่าวถึงจึงเป็นอัตราความสามรถของเงินลงทุนที่จะ
ก่อให้เกดิรายไดคุ้้มค่ากบัเงนิที่ลงทุนพอด ีหรอือตัราผลตอบแทนที่ทาให้
มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดรบัทัง้หมด เท่ากบัมลูค่าปจัจุบนัของกระแส
เงนิสดจ่ายทัง้หมดโดยสามารถหาค่าไดด้งัสมการที ่(IV) 
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โดยก าหนดให ้
IRR = ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
I = เงนิลงทุนครัง้แรก  
C = กระแสเงนิสดไดร้บัสุทธใินแต่ละงวด ที ่t  
t = จ านวนปีที ่1 ถงึปีที ่n  
n = จ านวนงวดดอกเบีย้ / จ านวนปี  
r = อตัราดอกเบีย้ หรอือตัราผลตอบแทน  
(III) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) คอื ระยะเวลาทีท่ าใหร้ายรบั 

รวมของโครงการเท่ากบัรายจ่ายรวมของโครงการ หากระยะเวลาคนืทนุที่
ค านวณไดย้ิง่ระยะเรว็กย็ิง่ด ีโดยค านวณไดด้งัสมการ (V) 
 
                    (V) 
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IV. ผลการศกึษา 
จากการศึกษาการศึกาความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตของ

โรงงานกรณีศกึษา โดยศกึษาการลงทุนแบบการสรา้งโรงงานใหม่ สามารถ
สรุปผลการศกึษารายละเอยีดในดา้นต่างๆไดด้งันี้ 
IV.I ผลการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด 

 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปพบว่าการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเพิ่ม
ก าลงัการผลติของทางโรงงานมคีวามเป็นไปได้เนื่องจากมีความต้องการ
ของตลาดอยู่แลว้ เป็นความต้องการของลูกคา้อยู่ที ่574,080 ชิ้นต่อเดอืน 
อีกทัง้ลูกค้ายังมคีวามต้องการของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ การสร้าง
โรงงานใหม่จึงมีความเป็นไปได้ โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์
ภาพรวมสถานการณ์ของโรงงาน โดยสรุปไดด้งันี้ 

จุดแข็ง (Strengths) คือ ธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขนัค่อนข้างน้อย 
ธุรกจิมขีนาดเลก็ท าใหบ้รหิารจดัการและตดัสนิใจภายในทีส่ามมารถท าได้
อย่างรวดเรว็ อกีทัง้มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้เดมิมายาวนาน  

 จุดอ่อน (Weaknesses) คอื ความตอ้งการของลกูคา้มจี านวนค่อนขา้ง
สูง ท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดท้ัง้หมด ชัว่โมง
เวลาการท างานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อประสทิธภิาพการท างาน
และจ านวนชิน้งานทีล่ดลง 

 โอกาส (Opportunities) คือ มกีารสนับสนุนของรฐับาลในกลุ่มของ
ธุรกจิขนาดอุตสาหกรรมขนาดเลก็ ตลาดการส่งออกเครือ่งครวัมแีนวโน้มที่
สูงขึ้นจากการขยายตวัของเศรฐกจิ สามารถเพิม่ลูกค้ารายใหม่เพิม่ให้กบั
ทางโรงงาน 

ภยัคุกคาม (Threat) คอื สภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารชะลอ
ตวั ส่งผลให้ผูบ้รโิภคมกีารจบัจ่ายใชส้อยน้อยลง เทคโนโลยทีีท่นัสมยักว่า
ส่งผลท าใหต้น้ทุนของการผลติต ่าลง 
IV.II ผลการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค พบว่ามีความเป็นไปได้
เนื่องจาก ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานภายในมีการท างาน
ประสิทธิภาพที่ดีและลดลงตามล าดับ เนื่ องจากความเหนื่ อยล้า และ
สภาพแวดลอ้มภายในการท างาน ช่วงเวลาการท างานทีด่คีอืช่วงเวลาการ
ท างานในการท างาน 5 ชัว่โมงแรกดงัตารางที ่I. 

 
ตารางที ่I. ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานรายชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การลงทุนสรา้งโรงงานใหม่มคีวามเป็นไปได ้เนื่องจากมทีี่ดนิเดมิจาก
เจา้ของ ส่วนการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรใหม่มทีีป่ระสทิธภิาพการท างานทีด่ี
ข ึน้ ประเภทเครื่องจกัรที่ใช้งาน คอื เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกชนิดผงเบค-
กาไลค ์ซึง่การท างานสามารถผลติสนิคา้ไดร้วดเรว็กว่าเครือ่งอดั ทัง้นี้ท าให้
มยีอดของการผลติสนิคา้เพิม่สูงขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องของ
ลกูคา้ ตามทีโ่รงงานคาดหวงัได ้โดยดา้นเทคนิคนี้มคี่าใชจ้่ายในการลงทุน
ประมาณ 7,922,800 บาท 
IV.III ผลการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ 

ผลการศกึษาความเป็นไปได้ดา้นการจดัการ พบว่า มคีวามเป็นไปได้
การจดัการ ซึ่งผู้วจิยัได้มแีนวทางการวางแผนด้านการจดัการ โดยการ
จดัหาบุคคลากร ประกอบไปด้วย หวัหน้า พนักงานซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร 
และพนกังานฝ่ายผลติ รวมทัง้สิ้น 18 คน พนักงานฝา่ยผลติแต่ละคนมกีาร
ท างานเป็นกะหมนุเวยีนกนั ในสองสปัดาหต์้องเปลีย่นกะหนึ่งครัง้  เพื่อให้
การท างานมปีระสทิธภิาพที่สูง โดยวธิกีารคดัเลอืก จะมกีารจดัฝึกอบรม
ก่อนการท างานจรงิ และพนักงานทุกคนจะได้รบัสวสัดกิารเพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจในการท างาน 
IV.IV ผลการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการเงนิ 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน รายรบัของโรงงานมาจาก
ยอดขายที่ผลิตได้คูณกับราคา ซึ่งโรงงานได้ก าหนดราคาแบ่งตามเป็น
ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายของโรงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1.
ค่าใชจ้่ายในการลงทุน ซึง่ประกอบดว้ย ค่าสรา้งโรงงานใหม ่และเครื่องจกัร
ใหม่ 2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใชจ้่ายในดา้นการ
การจดัการ ค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน ค่าภาษี เป็นต้น โดยใช้เกณฑ์ในการ
วเิคราะห์การวดัความคุม้ค่าททางการเงนิ และประเมนิความเป็นไปไดข้อง
โครงการการลงทุน ใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจโดยใช้เครื่องมอืต่างๆ ดงันี้  
ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period: PB), มูลค่าปจัจุบนัของผลตอบแทน
สุทธิ (Net Present value: NPV), อัต ราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุ น 
(Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate Retune: IRR) ซึ่ งจากการศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
การเงนิดงัตารางที ่II. และตารางที ่III. คอื 

 
ตารางที ่II. ระยะเวลาคนืทุน 

 
 
 
 
 
 
  
 

จากตาราง II. เป็นการวเิคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ซึ่งมี
ระยะเวลาคนืทุนเท่ากบั 3 ปี 4 เดอืน โดยน้อยกว่าระยะโครงการ 5 ปีจงึมี
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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ตารางที ่III. มลูค่าปจัจุบนัของผลตอบแทนสุทธ,ิ อตัราสว่นสว่นของ
ผลตอบแทนต่อตน้ทนุ และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 

 
  
จากตารางที ่III. สามารถสรุปไดว้่า มลูค่าปจัจุบนัของผลตอบแทนสุทธ ิ

โดยก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) อยู่ที่  4.875%  มีค่าเท่ากับ 
3,914,573 บาท ซึง่มคี่ามากกว่า ศนูย ์แสดงว่าโครงการนี้สมควรทีจ่ะลงทุน 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) มคี่าเท่ากบั 1.10 ซึ่ง
หมายความว่า เมื่อลงทุนไป 1 บาท จะมผีลตอบแทนเท่ากบั1.10 บาท 
แสดงใหเ้หน็ว่าโครงการนี้มปีระสทิธภิาพในการลงทุน 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ซึ่งท าใหม้ลูค่าปจัจุบนัของเงนิสดสุทธิ
รบัตลอดโครงการเท่ากบัมลูค่าของเงนิลงทุน และเงนิลงทุนเริม่ต้น ผลจาก
การค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบั 18.21% ซึง่มี
ค่ามากมากกว่าอัตราผลผลตอบแทนต ่าสุดที่ต้องการ คือร้อยละ 4.875 
ดงันัน้การลงทุนนี้มคีวามเป็นไปได ้[9] 
 

สรุปผลและวจิารณ์ 
จากการวเิคราห์ความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต กรณีศกึษา: 

โรงงานผลติขึน้รูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์  มคีวามเป็นไปได้ในทุกๆ
ดา้นทัง้ดา้นการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจดัการ และด้านการเงนิ โดย
การวิเคราะห์ผลทางด้านการเงนิสามารถสรุปได้ดังนี้  การลงทุนสร้าง
โรงงานใหมจ่ะท าใหไ้ดผ้ลประกอบการทีม่มีลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 
3,914,537 บาท มอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 18.21% ต่อปี มี
ระเวลาคนืทุน เท่ากบั 3 ปี 4 เดอืน โดยน้อยกว่าระยะเวลาทีด่ าเนินการ คอื 
5 ปี ดังนัน้จากตัวชี้วดัในการลงทุนดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือว่า
โครงการนี้มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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     บทคดัย่อ — งานวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดบัส าหรบัผู้อาศยัในคอนโดมิเนียม โดย
ศึกษาการลงทุนแบบโรงเรือนอจัฉริยะในจงัหวดันครปฐม ได้ท าการศึกษา
ครอบคลุมทัง้ในด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการเงิน และการจดัการ
โครงการ เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมในการลงทุน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอปุสรรคทีมี่ผลกระทบ
ต่อความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษา 
ประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลความนิยมประเภทต้นไม้ทีน่ ามา
ตกแต่งทีพ่กัอาศยั ปัจจยัการปลูกต้นไม้และคดัเลือกชนิดของต้นไม้ทีมี่
ความเหมาะสมส าหรบัการปลูกในคอนโดมิเนียม โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ความต้องการของผู้บริโภค วิเคราะหธ์รุกิจ
ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ด้านการเงินและผลตอบแทน 
วิเคราะห์ความเสีย่งและปัจจยัทีส่่งผลท าให้เกิดผลกระทบของโครงการ  
จากการศึกษาพบว่า ผู้ทีอ่าศยัในคอนโดมิเนียมมีความต้องการปลูกต้นไม้
ในทีพ่ักอาศัย แต่ตลาดต้นไม้ส าหรบัผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมยังมีไม่
แพร่หลาย ผู้วิจยัจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นระยะเวลา 5 
ปี ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินพบว่าให้ผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,329,349.94 บาท และค่าอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) เท่ากบั 38.12% และมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน  จากการศึกษา
ท าให้โครงการน้ีมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

 

ค าส าคญั — การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน, ผูอ้ยู่อาศยัใน
คอนโดมิเนียม, ธรุกิจไม้ประดบั, โรงเรือนอจัฉริยะ, ต้นไม้ในคอนโดมิเนียม 

 
 
 
 
 

ABSTRACT — The purpose of this research is to study and 
analyse the feasibility in ornamental plants business for 
condominium residence. The investment study in a form of smart 
farm in NakornPatom province. The study has covered marketing, 
techniques, finances and the project management and collecting 
useful information for the accurate and appropriate decision and the 
investment. Moreover the research has studied over some issue and 
the obstacles for the project. For instance, the study of development 
procedure of the quality for business appropriately, the study 
procedure of collecting data for proper type of decorative trendy 
plants in general residences and condominium residences and 
necessity of planting. Nevertheless, collective data was analysed in 
several ways, consist of customers' demands, analyzing both inner 
and outer parts of the business, analyzing finances and worth 
benefits, and analyzing the risk and main causes to the project. 
According to studies, it has been found that Residents of the 
condominium have a need to plant trees in the shelter. But the Tree 
Market for residents of condominiums is not widespread. The 
researchers had feasibility studied for 5 years for this project. And 
the result in finances found that the present value (NPV) is equivalent 
to 2,329,349.94 baht and the internal rate of return (IRR) is equivalent 
to 38.12% and payback period is 2 years and 7 months. Therefore the 
study of this project is feasible for the investment. 

 
Keywords — Investment Feasibility Study, Residents of 

Condominiums, Ornamental Business, Smart Farm, Tree in 
Condominiums 
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I. บทน า 
ปัจจุบนักรุงเทพมหานคร มพีื้นที่ทัง้หมด 1,569 ตารางกิโลเมตร มี

ประชากรตามทะเบยีนราษฎรมากกว่า 5.5 ลา้นคน ในอดตีทีอ่ยู่อาศยัทีค่น
ส่วนใหญ่เลอืกซื้อไวใ้นครอบครอง คอืบ้านในแนวราบหรอืบา้นเดีย่ว บา้น
แฝด และทาวน์เฮาส์ แต่ในช่วงเวลา 5-7 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมของตลาดที่
อยู่อาศยัของกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศยัอาคารสูง
ประเภทคอนโดมเินียม เขา้มาเป็นตวัเลอืกในการซื้อทีอ่ยู่อาศยัมแีนวโน้มที่
เพิม่สูงขึน้ โดยส่วนใหญ่ที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมเินียมจะเลอืกท าเลที่
อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า BTS และ MRT  

ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมอีัตราที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากข้อมูล
พบว่าประชากรทีอ่าศยัในพื้นทีก่รุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลอืกทีอ่ยู่อาศยั
คอนโดมเินียมขนาดพื้นที ่25 ตร.ม. ถึง 50 ตร.ม จากขนาดทีอ่ยู่อาศยัที่มี
อย่างจ ากดัจงึท าใหก้ารตกแต่งคอนโดมเินียมจงึนิยมเลือกของตกแต่งที่มี
ขนาดเลก็ ต้นไมเ้ป็นหนึ่งสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมถูกเลอืกน ามาตกแต่งตามที่
อยู่อาศยัแต่การเลอืกตน้ไมใ้หเ้หมาะสมกบัทีอ่ยู่พกัอาศยัตอ้งมกีารคดัเลอืก
ตน้ไมใ้หต้รงกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละพืน้ที ่โดยเฉพาะการเลอืกต้นไมใ้ห้
เหมาะสมกบัที่พักอาคารสูงที่มปัีจจัยส าคญั คือ แสงสว่างหรือแสงแดด 
ปรมิาณการรดน ้า การดแูลรกัษา วสัดุทีน่ ามาปลูก และภาชนะหรอืกระถาง 
[1] ซึง่ถอืว่ามคีวามส าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ไมท้ีจ่ะน ามาปลกูไวใ้น
บรเิวณที่อยู่อาศยั และนิตยสารดา้นเศรษฐกจิรายงานว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
เกดิหลงั พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา มคีวามสนใจในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้
ขนาดจิว๋หรอืแมแ้ต่พชือื่น ๆ ทีส่ามารถปลูกในอาคารมจี านวนสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่องประมาณ 10 เท่าจากผลส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2553 และยังคงมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นอีกด้วย [2] จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นมีปริมาณความ
ต้องการในการปลูกต้นไมใ้นคอนโดมเินียม ซึ่งปัจจุบนัตลาดต้นไมส้ าหรบั
คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมเินียมยังมีไม่แพร่หลายจึงท าการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องธุรกจิไมป้ระดบัส าหรบัผูอ้าศยัในคอนโดมเินียมเพือ่ใชใ้นการ
วางรปูแบบการลงทุนทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้น
การจดัการ และดา้นการเงนิ เพือ่เป็นขอ้มลูในการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน 
 

II. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1)  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดบัเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการส าหรบัประชากรทีอ่ยู่อาศยับรเิวณอาคารสงูประเภทคอนโดมเินียม  
2)  เพื่อศกึษาปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโครงการ 
ภายใตค้วามไมแ่น่นอนและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
III. วิธีด าเนินการวิจยั 

เกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อศกึษาความเป็นไปไดด้า้นต่าง ๆ 
ของโครงการดงันี้ 
III.I. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
      เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาแบ่งเป็น 2 ส่วนจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ดงันี้ 
1) ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นขอ้มลูเชงิพรรณนา ซึง่ไดม้าจากการ
เกบ็ขอ้มูลจากการสงัเกตการ์ณกจิการไมป้ระดบัโดยตรง เพื่อจดัท าขอ้มูล
และรายละเอยีดเกีย่วกบัความนิยมของไมป้ระดบั รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานเบือ้งตน้ 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมมาจากเอกสาร 
หนังสือ บทความ รายงานผลการศึกษาวิจยั วารสาร ข้อมูลสถิติ จาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
กระทรวงพาณิชย์ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็น
ตน้ ตลอดจนวทิยานิพนธ์และเอกสารประกอบการศกึษาของมหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยามหดิล เป็นต้น รวมถึง
เวบ็ไซต์ต่าง ๆ  
III.II. ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงาน 
ขัน้ที่ 1  รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัความนิยมของประเภทของต้นไมท้ีน่ ามา
ประดบัตกแต่งทีพ่กัอาศยัจากการศกึษาขอ้มลูงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ที่ 2 รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัการปลูกต้นไมส้ าหรบัที่อยู่อาศยัใน
อาคารสงูประเภทคอนโดมเินียม 
ขัน้ที่ 3 ท าการคดัเลอืกชนิดของต้นไมท้ีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัการปลูก
ในอาคารสงูประเภทคอนโดมเินียม  
ขัน้ที ่4 รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิคและวสัดุทีน่ ามาใชใ้นการปลูก
ตน้ไม ้
ขัน้ที่ 5 รวบรวมขอ้มูลจากรูปแบบและคุณสมบตัิของผลติภณัฑ์ที่มอียู่ใน
ทอ้งตลาดปัจจุบนัเพือ่ท าการเลอืกแบบบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสม 
III.III. การศึกษาด้านการตลาด 
      การศกึษาความเป็นไปไดด้้านตลาดเป็นการวเิคราะห์หาโอกาส และ
กลยุทธท์างการตลาด เพื่อหาช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้ โดยท าการ
ส ารวจขนาดของตลาด ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทัง้ปัจจยัอื่นที่
อาจมผีลต่อการด าเนินธุรกจิ เพือ่น าไปเป็นขอ้มลูในการก าหนดกลยุทธแ์ละ
แผนการตลาด ตลอดจนคาดคะเนรายรบัจากยอดขาย โดยผลทีไ่ดจ้ะเป็น
ส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมนิผลและการตดัสนิใจลงทุน จงึจ าเป็นต้องศกึษาความต้องการหรอื
ความคาดหวังของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดกลยุทธ์ด้วย
เครือ่งมอื SWOT ANALYSIS เป็นตน้ 
 III. IV. การศึกษาด้านเทคนิค 
      การศกึษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคเป็นการศกึษาความเหมาะสม
ของการลงทุนการสรา้งโรงเรอืนอจัฉรยิะ มกีารด าเนินงานเรือ่งจ านวนและ
คุณภาพของพนักงาน ก าหนดแผนการด าเนินงานของร้าน และการ
ประมาณการส าหรบัค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการลงทุน โดยน าผลที่ได้ไป
พจิารณาและประเมนิผลการตดัสนิใจในการลงทุน 
III.V. การศึกษาด้านการจดัการ 
      การศกึษาความเป็นไปไดด้้านการจดัการเป็นการศกึษาเกีย่วกบัการ
จดัการรูปแบบของการด าเนินการสร้างโรงเรือน โครงสร้างและความ
เหมาะสมกบัขนาดของโรงเรอืน ความพรอ้มขององคก์รในดา้นการจดัการ 
โครงการ เช่น ด้านการบรหิารองค์กร การจดัองค์กรโครงการการบรหิาร
องค์กรเชงิกลยุทธ์ และการจดัการทรพัยากรมนุษย์ [3] โดยน าผลทีไ่ดไ้ป
พจิารณาและประเมนิผลการตดัสนิใจในการลงทุน 
III.VI. การศึกษาด้านการเงิน 
      การศกึษาความเป็นไปด้านการเงนิของโครงการได้ท าการศกึษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  เพื่อประเมิน
ความสามารถในการท าก าไร รวมถึงศักยภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงนิของโครงการ 
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      การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงิน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ และศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดย 
วเิคราะหข์อ้มลูดา้นต่าง ๆ [4] ดงันี้ 
      I) สมมติฐานทางด้านการเงิน โดยประมาณการด้านรายได้และ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ เงนิลงทุนในโครงการและแหล่งที่มา
ของเงนิทุน การประมาณการรายไดข้องโครงการมาจากการจดัจ าหน่ายไม้
ประดบัการจ าหน่ายมหีลายขนาดใหลู้กคา้เลอืกตามความเหมาะสมของที่
อยู่อาศยั ซึง่รายรบัรวมมาจากการทีน่ าราคาขายคูณกบัจ านวนตน้ไมท้ีข่าย
ได้ ส่วนการประมาณการรายจ่ายในการด าเนินงานของโครงการได้
ประมาณการจากต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตัง้แต่เริ่ม
โครงการจนกระทัง่สิน้สุดการด าเนินงานของโครงการ 
      II) การวิเคราะห์และการประเมินด้านการเงนิของโครงการโดยใช้
ทฤษฎีที่ใช้ในการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิของโครงการ [5] 
ไดแ้ก่ 
(II.I) การหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองโครงการ (Net Present Value : NPV) 
หมายถงึ ผลตอบแทนของโครงการทีไ่ดป้รบัเป็นมลูค่า ณ ปัจจุบนั โดยมี
อตัราคดิลดทีเ่หมาะสมเป็นตวัประกอบในการพจิารณา โดยทีถ่า้ NPV มคี่า
มากกว่าศนูยห์รอืมคี่าเป็นบวกแสดงวา่เป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพเหมาะแก่
การลงทุน สามารถหาค่าไดด้งัสมการที ่(I) 
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โดยก าหนดให ้NPV คอื มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ
         tR คอื ผลตอบแทนในงวดที่ t  
         tC คอื ค่าใชจ้่ายในงวดที่ t  
          i คอื ผลตอบแทนของโครงการ 
          t คอื รอบระยะเวลาของโครงการ 
         n  คอื ระยะเวลาสิน้สุดของโครงการ 
(II.II) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : 
IRR) หมายถงึ อตัราผลตอบแทนทีท่าใหม้ลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดรบั
ทัง้หมดเท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดหรอืหมายถึง
อตัราผลตอบแทนทีท่ าใหม้ลูค่าของผลตอบแทนสุทธ ิ (NPV) ของโครงการ
มคี่าเท่ากบัศนูยพ์อด ี และสาหรบัการตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนหรอืไมน่ัน้ ถา้คา่ 
IRR > อตัราตน้ทุนทีเ่สยีโอกาสในการน าเงนิลงทุนมาลงทุนหรอืสงูพอกบั
ความพอใจทีไ่ดต้ัง้ไวน้ัน้ กถ็อืว่าโครงการมคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน แต่
ถา้ผลออกมาว่า ค่า IRR < อตัราดอกเบีย้ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะองิกบัอตัรา
ดอกเบีย้เงนิกู ้ หรอืความพงึพอใจทีต่ ัง้ไวน้ัน้ โครงการดงักล่าวกอ็าจจะไม่
สมควรแก่การลงทุน โดยสามารถหาค่าไดด้งัสมการที ่(II) 
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(II.III) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือ ระยะเวลาที่ท าให้รายรบั
รวมของโครงการเท่ากบัรายจ่ายรวมของโครงการโดยค านวณไดด้งันี้ 

                  ระยะเวลาคนืทุน  =                 (III) 

 
 

IV.  ผลการวิจยั 
      จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกจิไมป้ระดบัส าหรบัผู้
อาศัยในคอนโดมิเนียม โดยศึกษาการลงทุนแบบโรงเรือนอัจฉริยะใน
จงัหวดันครปฐม สามารถสรุปผลการศกึษารายละเอยีดดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
IV.I การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ด้านการตลาด 
       ด้านแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ  จากข้อมูลพบว่าตลาด
คอนโดมิเนียมมีการขยายตัวเมื่อพิจารณาถึงอัตราการขายรวมของ
คอนโดมิเนียมทัง้ตลาดยังคงที่อยู่ 90% [6] ซึ่งส่งผลต่อธรุกิจ เนื่องจาก
ความต้องการต้นไม้ที่น าไปตกแต่งในคอนโดมิเนียมจะเพิ่มสูงขึ้นตาม
จ านวนประชากรที่พักอาศัย รวมถึงตลาดต้นไม้ส าหรับผู้อาศัยใน
คอนโดมิเนียมยังมีไม่แพร่หลายดังนัน้ผู้ว ิจ ัยได้ส ารวจช่องทางการจัด
จ าหน่ายสนิค้าที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
คอื ช่องทางการจดัจ าหน่ายบรเิวณหน้าโรงเรอืนอจัฉรยิะทีจ่งัหวดันครปฐม, 
ช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ และช่องทางจัดจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสนิค้า เพื่อเป็นทางเลอืกให้กบักลุ่มลูกค้าหลกัที่ต้องการสินค้า
รวมถงึกลุ่มลุกคา้รายอื่นทีม่คีวามสนใจกบัสนิคา้ประเภทนี้ 
       ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 จากผลการศึกษาเราใช้ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ทัง้
สภาพแวดลอ้มภายในทีเ่ป็นจุดแขง็ จุดอ่อน สภาพแวดลอ้มภายนอกที่ก่อ
ใหโ้อกาส และอุปสรรค ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 

ตาราง I. การวเิคราะหส์ถานการณ์ SWOT ANALYSIS 

ภายใน 

จดุแขง็ 
(Strength) 

 ตน้ไมท้ีท่ าการคดัเลอืกมคีวาม
เหมาะส าหรบัการปลูกใน
คอนโดมเินยีม 

 ตอบสนองตามความตอ้งการของผูท้ี่
อยู่อาศยัในคอนโดมเินยีม 

 ธรุกจิแบบเฉพาะยงัไมแ่พรห่ลายใน
ตลาด 

 บรษิทัมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั 
supplier 

 บรษิทัมขีนาดเลก็ท าใหบ้รหิาร
จดัการและตดัสนิใจไดอ้ย่างรวดเรว็ 

จดุออ่น 
(Weakness) 

 ตราสนิคา้ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่ม
ผูบ้รโิภค 

 การเพาะปลกูตน้ไมแ้ต่ละชนดิมี
ระยะเวลารอคอยในการเจรญิเตบิโต 

 ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายมน้ีอยใน
ชว่งแรกของการด าเนินธรุกจิ 

ภายนอก 

โอกาส 
(Opportunity) 

 ตลาดทีอ่ยู่อาศยัในเขต
กรงุเทพมหานครมแีนวโน้มขยายตวั
และปรบัตวัดขีึน้ 

 ผูบ้รโิภคใส่ใจสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

อปุสรรค 
(Threat) 

 สนิคา้ทดแทนมอียู่จ านวนมากทีม่ ี
ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่เป็น
ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค 

 สภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยมี
การชะลอตวั 

273



  

 

 

IV.II การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ด้านการเทคนิค 
      สถานที่ตัง้ของโครงการอยู่ในจงัหวดันครปฐมมพีื้นที่โครงการ 133 
ตารางวาโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคอื โรงเรอืนอจัฉรยิะและอาคารจดั
จ าหน่ายสินค้า ภายในโรงเรอืนอัจฉริยะจะมอุีปกรณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของต้นไม้แต่ละชนิด เช่น การควบคุมแสงแดด ปริมาณน ้ า 
ความชื้นในอากาศ เป็นต้น ซึ่งภายในโรงเรือนอัจฉริยะประกอบด้วย
อุปกรณ์เซนเซอรอ์เิลก็ทรอนิกสต่์าง ๆ เช่น ระบบมา่นลดแสงอตัโนมตั,ิ พดั
ลม EVAP, Cooling Pad, ตู้ควบคุมซึง่ประกอบไปดว้ยการก าหนดเปิด-ปิด
การรดน ้ าซึ่งควบคุมตามความต้องการของเจ้าของธุรกิจ และระบบ
เซนเซอร์แสง เซนเซอร์อุณหภูม ิเซนเซอร์ความชื้นในอากาศและดนิ เป็น
ต้น ซึ่งทัง้หมดสามารถควบคุมและก าหนดผ่านแอพพลเิคชัน่ได้โดยตรง 
และจากตารางที ่II เป็นการคดัเลอืกตน้ไมท้ี่ไดร้บัความนิยม [7] ทีส่ามารถ
ปลูกและเจรญิเติบโตในคอนโดมเินียมได้ด ีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ส าหรบัผู้ที่ต้องการปลูกต้นไม้ในคอนโดมิเนียม โดยค่าใช้จ่ายทางด้าน
เทคนิคมคี่าใชจ้่ายในการลงทุนประมาณ 1,700,000 บาท 
 

ตาราง II. การคดัเลอืกตน้ไมป้ระเภทไมป้ระดบั 
 

ชื่อพนัธุไ์ม ้

ปัจจยัในการปลูกตน้ไมใ้น
คอนโดมเินยีม 

การ
ดูแล 
งา่ย 

ขนาด 
ตน้ไม ้แสง 

แดด 
น ้า ความชืน้ 

1 โกสน  - -   - 
2 คลา้   - -  - 
3 ชวนชม -    - 
4 บอนส ี  - - -  
5 บโีกเนยี      
6 ลิน้มงักร      
7 ฟิโลใบหวัใจ      
8 ฤาษผีสม -  -   
9 สบัปะรดส ี      
10 เขยีวหมื่นปี      

หมายเหตุ ตน้ไมใ้นตาราง II เป็นเพยีงบางส่วนในการคดัเลอืกเท่านัน้ 
  
IV.III การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ด้านการจดัการ 
        ผลการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นการจดัการ พบว่า มคีวามเป็นไปได ้
ผูว้จิยัได้ท าการวางแผนดา้นการจดัการธรุกจิไมป้ระดบัส าหรบัผู้อาศยัใน
คอนโดมเินียมโดยท าการเพาะปลูกด้วยโรงเรอืนแบบอัจฉรยิะ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คอืระยะก่อนการด าเนินการ มกีารก าหนดโครงสรา้งของ
โรงเรอืนอจัฉรยิะทัง้ 3 โรงเรอืนโดยประกอบดว้ยโรงเรอืนปลูกต้นไม ้ และ
โรงเรอืนเกบ็ตน้กลา้ ซึง่ธุรกจินี้ประกอบไปดว้ย หวัหน้า และพนักงาน รวม
ทัง้สิ้น 4 คน ไม่รวมเจา้ของธุรกจิ ในส่วนของพนักงานต้องมคีุณสมบตัทิี่ม ี
ความรู้และความสามารถในการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดเบื้องต้น เนื่องจาก
ธุรกิจใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะซึ่งสามารถช่วยในการบริหารจัดการ
โรงเรอืนสามารถควบคุม ก ากบั ติดตามการเจรญิเติบโตของต้นไมแ้ต่ละ
ชนิดได้โดยผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่อมาระยะด าเนินงาน เบื้องต้นมกีารจดั
จ าหน่ายต้นไมใ้นอาคารทีต่ดิอยู่กบัโรงเรอืน ดงันัน้พนกังานแต่ละต าแหน่ง
ต้องมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและต้องสามารถจัดจ าหน่ายต้นไม้ได้ 

นอกจากนี้ทางโครงการได้มกีารวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานโดยใช้
กลยุทธ์ต้นทุนที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนาธุรกจิและสร้างความได้เปรยีบในการ
แข่งขนั และโครงการยงัมกีารจดัการโครงสรา้งการท างานทีเ่หมาะสม โดย
แบ่งฝ่ายต่าง ๆ ตามหน้าที ่มกีารวางแผนการจดัการทีด่ ีการบรหิารจดัการ
ทีเ่ป็นระบบ  
IV. IV. การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ด้านการเงิน 
       รายรับของโครงการมาจากการจดัจ าหน่ายไม้ประดับทัง้ 5 ชนิด 
แสดงในตารางที่ III โดยมกีารจ าหน่าย 2 ขนาด คอื ขนาดกระถาง 3 นิ้ว 
และ 6 นิ้ว ใหล้กูคา้เลอืกตามความเหมาะสมของทีอ่ยู่อาศยั โดยไดท้ าการ
ก าหนดราคาจากการค านวณต้นทุนที่ใช้ในโครงการระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง
รายรบัรวมมาจากการที่น าราคาขายคูณกับจ านวนต้นไม้ที่ท าการปลูก
ต้นไม้ทัง้หมดและราคาขายมาจากการส ารวจราคาบนท้องตลาด ส่วน
ทางด้านค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่ง
ประกอบดว้ย ค่าก่อสรา้งโรงเรอืน วสัดุและอุปกรณ์ส าหรบัการปลูกต้นไม ้
เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในดา้นการ
ขายและส่งเสรมิการขาย ค่าภาษ ีเป็นตน้ 
 

ตาราง III. รายรบัของโครงการ 

ชื่อพนัธุไ์ม ้
จ านวน  
(ตน้) 

ราคาขาย  
(บาท/ตน้) 

รวมมลูคา่ 
(บาท) 

เขยีวหมื่นปี 
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว 

28,590 250/350 9,148,859 

สบัปะรดส ี 
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว 

28,590 250/350 9,148,859 

บโีกเนยี  
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว 

28,590 180/250 6,547,153 

ฟิโลใบหวัใจ 
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว  

28,590 150/200 5,289,183 

ลิน้มงักร 
กระถาง 3 และ 6 นิ้ว 

28,590 200/300 7,719,349 

รวม 142,950  37,853,403 
 
การประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ 
       ในการศกึษาคามเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการวเิคราะห์เพื่อหาผล
การด าเนินงานของโครงการว่าเมือ่ด าเนินโครงการไปแล้วจะเกดิคุ้มค่าใน
การลงทุนหรอืไม ่โดยวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องธุรกจิไมป้ระดบัส าหรบัผู้
อาศยัในคอนโดมิเนียมมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์การวดัความคุ้มค่าทาง
การเงนิของโครงการ 4 แนว คอื มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธ ิ(Net 
Present Value : NPV), อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate 
Return : IRR), ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) และอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio หรอื B/C Ratio) [8] 
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ตาราง IV. ระยะเวลาคนืทนุ 
ระยะโครงการ กระแสเงนิสดสุทธ ิ มลูคา่ปัจจบุนั 

0 - 1,700,000.00 -1,700,000.00 
1 - 204,943.15 -1,904,943.15 
2 1,060,098.39 -844,844.76 
3 1,299,845.59 455,000.84 
4 1,564,820.68 2,019,821.52 
5 1,857,569.97 3,877,391.49 

  
     จากตาราง IV. เป็นการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ ซึ่ง
ระยะเวลาคนืทุนของโครงการ เท่ากบั 2 ปี 7 เดอืน โดยน้อยกว่าระยะเวลา
โครงการ 5 ปี แสดงใหเ้หน็ว่าโครงการนี้มคีวามน่าสนใจในการลงทุน 
 
ตาราง V. มลูค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธ,ิ อตัราสว่นผลตอบแทนต่อ

ตน้ทุน และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
ระยะเวลา รายรบั รายจา่ย กระแสเงนิสดสุทธ ิ

0 - 1,700,000.00 -  1,700,000.00 
1 6,200,292.00 6,405,235.15 -    204,943.15 
2 6,820,324.00 5,760,225.61 1,060,098.39 
3 7,502,351.00 6,202,505.41 1,299,845.59 
4 8,252,587.00 6,687,766.32 1,564,820.68 
5 9,077,849.00 7,220,279.03 1,857,569.97 
รวม 37,853,403.00 33,976,011.51 3,877,391.49 
NPV   2,329,349.94 
BCR   1.11 
IRR   38.12% 

 
      จากตาราง V. สรุปได้ว่า มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธ ิ(NPV) 
โดยก าหนดอัต ราคิดลด  (Discount Rate) คือ  8.960% มีค่ าเท่ ากับ 
2,329,349.94 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่าโครงการนี้ มีความ
น่าสนใจในการลงทุน 
      อัต ราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุ น  (BCR) มีค่ าเท่ ากับ1.11 ซึ่ ง
หมายความว่า เมือ่มกีารลงทุนในโครงการ 1 บาท จะมผีลตอบแทนเท่ากบั 
1.11 บาท ซึง่แสดงว่าโครงการนี้มปีระสทิธภิาพในการลงทุน 
      อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบั 38.12% พบว่ามคี่า
มากกว่าอัตราผลตอบแทนต ่าสุดที่ต้องการ คือ ร้อยละ 8.960 และยัง
มากกว่าอตัราผลแทนที่เจ้าของต้องการคือ ร้อยละ 15 ดงันัน้การลงทุน
ธุรกจิไมป้ระดบัส าหรบัผูอ้าศยัในคอนโดมเินียมมคีวามคุม้ค่าแก่การลงทุน 
 

V. สรปุและอภิปรายผล 
 จากการเคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกจิไมป้ระดบัส าหรบัผู้อาศยัใน
คอนโดมิเนียม โดยศึกษาการลงทุนแบบโรงเรือนอัจฉริยะในจังหวัด
นครปฐม สามารถสรุปไดว้่า มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะลงทุนธุรกจินี้ เนื่องจาก
การลงทุนในโครงการนี้จะท าให้ได้ผลประกอบการที่ม ีมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิ
(NPV) เท่ากับ 2,329,349.94 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 
เท่ากบั 38.12% ต่อปี มรีะยะคนืทุนของโครงการเท่ากบั 2 ปี 7 เดอืน โดย
น้อยกว่าระยะเวลาโครงการทีก่ าหนดไว ้คอื 5 ปี ดงันัน้จากตวัชี้วดัในการ

ลงทุนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือว่าธุรกิจไม้ประดับส าหรับผู้อาศัยใน
คอนโดมเินียม มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณณมี สัจจกมลและผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นันทชยั กานตานันทะ ทีใ่หค้ าแนะน า ปรกึษา ตลอดจน
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด และขอขอบคุณ
ครอบครวัทีม่สี่วนช่วยเป็นก าลงัใจในการเขยีนบทความ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] ชตุมิา สุวานิชย,์ “ปลกูตน้ไมใ้นคอนโดมเินียม,” นิตยสารบา้นและสวน, ปีที ่

31, ฉบบัที ่364, หน้า 322, 2553. 
[2]  ดอิโีคโนมสิต,์ “คนเหงาในเมอืงใหญ่กระแสเลีย้งดูพชืจิว๋,” [Online]. Available  
      https://voicetv.co.th/read/ByBVZ-lRQ. [Accessed: 1 ธนัวาคม 2561]. 
 [3]  สุวฒัน์ ศรินิิรนัดร ์และภาวนา สายช,ู การบรหิารธรุกจิ, กรงุเทพฯ: พมิพค์รัง้   

ที ่14 ซ ีแอนด ์เอน็, 2555.    
[4]  พูนศกัดิ ์แสงสนัต ์และกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต,ิ การจดัการการเงนิธรุกจิ, 

กรงุเทพฯ: พมิพค์รัง้ที ่1 แมคกรอ-ฮลิ, 2552. 
[5] ชชูพี พพิฒัน์ศถิ,ี เศรษฐศาสตรก์ารวเิคราะหโ์ครงการ, กรงุเทพฯ: ภาควชิา

เศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544. 
[6]  Nexus Property Consultants. (2016). “Condominium Market 2016” 

[Online]. Available: http://nexus.co.th/research/condominium-market/. 
[Accessed: 25 ตุลาคม 2561] 

[7]  มกุดา สุขสวสัดิ,์ วสัดปุลกูไมป้ระดบั (ฉบบัปรบัปรงุ),  กรงุเทพฯ: พมิพค์รัง้
ที1่ บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่ จ ากดั, 2561. 

[8]  กานต ์จพูานิชย,์ “การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทนุในธรุกจิบา้น
จดัสรรในเขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร,ี” วทิยานพินธ ์วศ.ม. 
(อตุสาหการ), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ, 2560. 

275



 
การปรบัปรงุกระบวนการผลิตเครื่องปรบัอากาศโดยใช้ VSM 

 

AN APPLICATION OF VALUE STREAM MANAGEMENT 
FOR PROCESS IMPROVEMENT IN AIR CONDITIONER INDUSTRY  

 
1st กงัวาล ศรโีนนโคตร  

1st Kungwan Srinonkote 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ / สาขาเทคโนโลยวีศิวกรรม / สถาบนั

เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น MASTER OF ENGINEERING / ENGINEERING 
TECHNOLOGY 

/ THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
BANGKOK / THAILAND 
srinonkote@gmail.com 

 
 

2nd ด ารงเกยีรต ิรตันอมรพนิ 
2nd Dumrongkiat Ratana-amornpin  

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ / สาขาเทคโนโลยวีศิวกรรม / สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น  

MASTER OF ENGINEERING / ENGINEERING TECHNOLOGY 
/ THAI-NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

BANGKOK / THAILAND 
dumrongkiat@tni.ac.th 

 
บทคดัย่อ —สภาพอากาศท่ีร้อนขึ้นทุกๆ ปีส่งผลให้ความต้องการ

เคร่ืองปรบัอากาศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง การปรบัปรงุการกระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและให้สามารถเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว
งาน วิจัย น้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดความสูญ เป ล่าโดยการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตด้วยแผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping, 
VSM) และท าการปรบัปรุงด้วยการไคเซน (Kaizen) และ หลกัการ ECRS 
บนพ้ืนฐานการผสมผสานระหว่างระบบลีน (Lean System) กบัระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า (TPS: Toyota production system) เป็นระบบการผลิต
แบบไดก้ิน (PDS: Production of Daikin)  

ซ่ึงจากการด าเนินงานวิจยั พบว่าการปรบัปรงุกระบวนการผลิตด้วยวิธี
ดงักล่าว ท าให้ลดงานระหว่างผลิต (work in process) ลง 22.16% ลดเวลา
น าในการผลิตได้ (process lead-time) 24.78% ลดเวลาน าของสินค้าลง 
(stock lead-time) 23.26% และลดของเสียในไลน์ F1x ลง 4. 00 % ซ่ึงท าให้
ผลิตภาพเพ่ิมขึ้น (productivity) 4.30 % ช้ีให้เห็นว่าการไคเซนบนพ้ืนฐาน
ระบบการ PDSท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง Lean System กบั TPS เป็น
กิจกรรมท่ีน าไปสู่ต้นทุนการผลิตท่ีลดลง 

ค ำส ำคญั—ระบบลีน, ระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ, ระบบกำรผลิต
แบบไดก้ิน, สำยธำรคณุค่ำ VSM, หลกักำร ECRS 

 

ABSTRACT—According to temperature is increasing every year. 
The demand of air conditional going to increase. To increase 
competitiveness and growth in the long run it is necessary to continue 
to improve production process. This research purpose to eliminate the 
MUDA in production process with apply Value Stream Mapping (VSM) 
to analyze and improvement by Kaizen and ERCS principle base on 
develop among Lean system and Toyota production system (TPS) to 
Production of Daikin system (PDS) 

From the research, it was found that the improvement of the 
production process by this method reduced the work in process (work 
in process) 22.16%, reducing the lead time Process lead-time 24.78% 
Stock lead-time 23.26% and Decrease defect of F1x line4.00%, which 
increases productivity 4.30% indicates that kaizen based on the Daikin 
production system (PDS: Production of Daikin) caused by the 
integration of Lean System and Toyo Production System (TPS: Toyota 
production system) is an activity that leads to deduction of production 
cost. 

Keywords —Lean System, Toyota Production system, 
Production of Daikin system, Value Stream Mapping, ECRS principle 

 
I. บทน า 

สภาพอากาศทีร่อ้นขึน้และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการเครื่องปรบัอากาศเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง แผนการขายทีสู่งขีน้ ของ
ทุกๆ ปี ท าให้ทางโรงงานต้องเร่งเพิม่ก าลงัการผลิตให้สูงขึน้ตาม แต่สิง่ที่
พบได้จากการที่ต้องเร่งเพิ่มการผลิต ท าให้จ านวนสต๊อกของชิ้นส่วน
ระหว่างกระบวนการผลติของไลน์แต่ละไลน์เพิม่ขึ้นตามจนอาจเกนิความ
จ าเป็น อีกทัง้ยงัพบเมื่อมกีารผลติที่มากยิง่ขึ้นในกระบวนการผลติก็จะมี
จ านวนของเสยีมากขึน้ตามอตัราส่วน อนัเนื่องมาจากสภาพการท างานทีไ่ม่
เหมาะสม หรอื มคีวามยุ่งยากในกระบวนการผลติ รวมทัง้ผลติภาพทีล่ดลง
จากไลน์หยุดเนื่องจากปัญหาเครือ่งจกัร 

งานวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิตด้วยการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยแผนผังสายธารคุณค่า  (Value Stream 
Mapping) และท าการปรับปรุงพัฒนาด้วยการไคเซน  (Kaizen) โดย 
หลักการ ECRS บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างระบบลีน  (Lean 
System) กับระบบการผลิตแบบโต โยต้า  (TPS: Toyota production 
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system) เป็นระบบการผลติแบบไดกิ้น (PDS: Production of Daikin) เพื่อ
น าไปสู่การเพิม่ผลติภาพและลดตน้ทุง 
 

II. ทฤษฎ ี
2.1 ทฤษฎแีละหลกัการการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) [1-4]  

เป็นแนวคดิในการบรหิารจดัการการผลติหรอืองคก์รเพื่อเพิม่ผลติภาพโดย
ปราศจากความสญูเปล่า (Waste) ในทุกๆ กระบวนการเน้นสรา้งผลติภาพ
และลดการสูญเปล่าในวงจรการผลติที่มุ่งเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของ
งานเป็นหลกั โดยมหีลกัการพืน้ฐานทัง้หมด 5 ประการดงัต่อไปนี้ 

1. การนิยามคุณค่า (Value Definition)  
2. การวเิคราะหส์ายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) 
3. การไหล (Flow) 
4. การดงี (Pull) / ทนัเวลาพอด ี(Just In Tim) 
5. ความสมบรูณ์แบบ (Perfection) 
ระบบการผลติลนี จะสร้างมุมมองที่ใหเ้หน็ถงึกจิกรรมทีท่ าทัง้หมดทัง้

กระบวนการ จะมุ่งเน้นไปทีก่ารผลติผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีลู่กคา้ต้องการ 
โดยท าความเข้าใจในกระบวนการผลิต และ บ่งชี้ความสูญเปล่าภายใน
กระบวนการเหล่านัน้ และก าจดัความสูญเปล่าเหล่านัน้ทลีะขัน้ตอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 ระบบการผลติแบบโตโยตา้ (TPS: Toyota production system)  
TPS: Toyota production System คอืระบบการผลติทีมุ่่งเน้นการผลติ

เฉพาะผลติภณัฑ์ที่จ าเป็นตามจ านวณทีต่้องการ โดยการก าจดัของเหลอื
หรอืของส่วนเกนิต่างๆ จากกระบวนการผลติ ด้วยเป้าหมายดา้นคุณภาพ 
ต้นทุน และ การส่งมอบตรงเวลาหลกัส าคญัของ TPS สามารถแสดงใน
รูปแบบของ Toyota House ซึ่งประกอบไปด้วย Just In Time (JIT) และ 
JIDOKA  

Just In Time (JIT) คอื การผลติทนัเวลาพอด ีท างานใหพ้อด ีวางแผน
ให้ด ีซึ่งจะท าให้การผลติหรอืส่งมอบสิง่ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ ด้วย
จ านวนทีต่อ้งการ 

JIDOKA เป็นภาษาญี่เป็น ซึ่งแปลว่า “Autonomation” หมายความว่า
การควบคุมดว้ยตวัเองอตัโนมตั คอื การใชเ้ครื่องมอืหรอืเครื่องจกัรในการ
ป้องกนัความผดิพลาดในการท างานที่จะอาจจะเกดิของเสยีขึ้น ตรวจจบั 
หยุด ก่อนทีจ่ะเกดิของเสยีไดโ้ดยอตัโินมตั ิ

2.3 ระบบการผลิตของไดกิ้น (Production of Daikin System, PDS) 
PDS เกิดจากการน าหลักการผลิตของ Toyota production System มา
ประยุกต์ใชเ้พื่อใหเ้ขา้กบัผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นเครื่องปรบัอากาศเป้าหมายของ 
PDS   คอืลดต้นทุนจากการก าจดั MUDA หากไม่เขา้ใจ MUDA เพยีงพอ
จะไมส่ามารถหา MUDA ทีแ่ฝงอยู่ได ้

2.4 การจดัการสายธารคุณค่า (Value Steam Management) 
การจัด ก ารส ายธารคุ ณ ค่ า  (Value Steam Management) เป็ น

กระบวนการในการวางแผนและเชื่อมโยงโครงการรเิริ่ม ลีน ที่ผ่านการ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลูอย่างเป็นระบบซึ่งจะน าไปสู่การน าลนีไปใชไ้ด้
อย่างบรรลุผล และ คงรกัษาการปรบัปรุงการผลติแบบลนีใหย้ัง่ยนื 

แผนผงัสายธารคุณค่า (VSM: Value Stream Mapping) 
VSM เป็นเครื่องมอืในการเริม่ต้นวเิคราะห์ภาพรวมของกระบวนการ 

(Overall Process) ซึ่งระบุถึงข ัน้ตอนที่เป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า  (VA: 

Value Added) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA: Non-Value Added) 
หรอืทีเ่รยีกว่าความสญูเปล่า [5-7] 

ทัง้หลกัการผลติแบบลนี ระบบการผลติแบบโตโยตา้ (TPS) และ ระบบ
การผลติแบบไดกิน้ (PDS) ไดจ้ าแนกสิง่ไรค้่าหรอืWaste ซึง่ในภาษาญี่ปุ่ น
คอื MUDA ออกเป็น 7 ประเภทดงันี้ 

1. ความสญูเปล่า 7 ประการ (7 Waste or MUDA) 
2. Over production ความสญูเปล่านื่องจากการผลติมากเกนิไป 
3. Inventory ความสญูเปล่าเนื่องจากการเกบ็วสัดุคงคลงั 
4. Transportation ความสญูเปล่าเนื่องจากการขนส่ง 
5. Unnecessary Motion ความสญูเปล่าเนื่องจากการเคลือ่นไหวทีไ่ม่

จ าเป็น 
6. Over processing ความสญูเปล่าเนื่องจากกระบวนการผลติ 
7. Waiting ความสญูเปล่าเนื่องจากการรอคอย 
8. Defects ความสญูเปล่าเนื่องจากการผลติของเสยี 
การปรบัปรุงพัฒนาด้วยการไคเซน (Kaizen) โดยหลักการECRS 

หลกัการ ECRS เป็นหลกัการท�ีประกอบด้วยการก าจดั (Eliminate) การ
รวมกนั (Combine) การจดัใหม่ (Rearrange) และการท าใหง้า่ย (Simplify) 
ซึ่งเป็นหลกัการง่ายๆที่สามารถใช้ในการเริม่ต้นลดความสูญเปล่าได้เป็น
อย่ างดี รวมทั ้งเครื่องมือต่ างของระบบการผลิตแบบลีน  เช่น  5s, 
Production to Takt time, Visual control, Flexibility, Standardize, 
Continues flow and pull system. 

 
III. วธิกีารด าเนินงานและแผนการวจิยั 

การด าเนินงานวิจยันี้ เป็นแนววิธกีารศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิต
เครื่องปรบัอากาศส าหรบัที่พกัอาศยัภายในบา้น กรณีศกึษา บรษิัทไดกิ้น
อินดัสทรีย์  (ประเทศไทย) จ ากัด  (DIT: Daikin Industries (Thailand) 
LTD.)  

ซึ่งมคีุณลกัษณะของเครื่องปรบัอากาศและกระบวนการผลติที่ส าคญั
ดงัต่อไปนี้ ตามรปูที ่1 รปูที ่2 และ รปูที ่3 

 
รปูที ่1. เครือ่งปรบัอากาศส าหรบัทีพ่กัอาศยัภายในบา้น 

 

 
รปูที ่2. ชิน้สว่นหลกัเครือ่งปรบัอากาศส าหรบัทีพ่กัอาศยัภายในบา้น 
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รปูที ่3. ผงักระบวนการผลติ 

 
1. คลงัวตัถุดบิ 
2. ผลติชิน้สว่นเหลก็ Sheet metal 
3. ผลติชิน้สว่นฮตีเอกเชนเจอร ์Heat exchanger 
4. ผลติชิน้สว่นพลาสตกิ Plastic 
5. ไลน์ประกอบชิน้ส่วนพลาสตกิ Plastic 
6. ผลติชิน้สว่นท่อ Piping 
7. ไลน์ประกอบ Heat exchanger (F1X) 
8. ไลน์ประกอบ Product (F1) 
9. คลงัผลติภณัฑ ์
 
ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ศกึษากระบวนการผลติรวบรวมขอ้มลูการผลติตลอด Flow  
2. จดัท าสายธารคุณค่าของสภาพปัจจุบนัและสายธารคุณค่าใน

อนาคต 
3. วเิคราะหธ์ารคุณค่าคน้หา MUDA และท าการปรบัปรุงตลอด Flow  
4. ประเมนิก่อนและหลงัการปรบัปรุง 
 

IV. ผลการวจิยั 
จาการศกึษากระบวนการผลติสามารถสรุปขอ้มลู ดงัตาราที ่1 

ตารางที ่1.  ขอ้มลูกระบวนการผลติ 

กระบวนการ
CT (s) Efficienc

y (%)
พนกังาน

 (คน)
Yield 
(%)

WIP 
(pcs)

Stock 
(pcs)

1. คลงัวตัถุดบี 2,400 Fix Delivery time
2. ผลติชิน้ส่วนเหลก็ Sheet metal 24 80% 2 98% 84 200
3. ผลติชิน้ส่วนฮตีเอกเชนเจอร ์Heat exchanger 24 80% 5 98% 71 632
4. ผลติชิน้ส่วนพลาสตกิ Plastic 40 80% 1 95% 50 1,210
5. ไลน์ประกอบชิน้ส่วนพลาสตกิ Plastic 24 93% 27 95% 32 28
6. ผลติชิน้ส่วนทอ่ Piping 24 90% 5 98% 200 107
7. ไลน์ประกอบ Heat exchanger (F1X) 23 93% 24 93% 32 28
8. ไลน์ประกอบ Product (F1) 24 93% 28 100% 44 45
9. คลงัผลติภณัฑ์ Direct delivery from Production line  

 
จากขอ้มูลกระบวนการผลติสามรถน ามาเขยีนแผนผงัสายธารคุณค่า

ของสภาพปัจจุบนัไดต้ามรปูที ่4 
 

 
 
 
 

ตารางที ่2.  แสดงเวลาจากแผนผงัสายธารคุณค่าปัจจุบนั 
กิจกรรม เวลา ชั่วโมง

NVA 8.47 - 3.39 5.08

VA 42.9+36.3+90.8+14.2+19 3.39

Lead time 40+102.1+286.7+47.5+12.1+19.4 8.47  
 

จากการวเิคราะห์ด้วยแผนผงัสายธารคุณค่าในปัจจุบนั ดงัตารางที่ 2
พบว่าเวลาน ารวมตลอดโซ่อุปทานเป็น 8.47 ชัว่โมงซึ่งมผีลต่อเวลาทีเ่พิม่
คุณค่าเป็น 3.39 ชัว่โมงและเวลาที่ไม่เพิม่คุณค่าคอืเวลาในการขนส่งและ
เวลาในการรอคอยเท่ากบั 5.08 ชัว่โมง 

จากการวเิคราะห์ด้วยแผนผงัสายธารคุณค่าในปัจจุบนัท าให้สามารถ
คน้หาจุดทีต่อ้งปรบัปรุง ซึง่สามารถทีจ่ะระบุถงึข ัน้ตอนทีเ่ป็นกจิกรรมทีเ่พิม่
คุณค่า (VA: Value Added) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า (NVA: Non-
Value Added) หรือที่เรียกว่าความสูญเปล่า ที่จะส่งผลให้เวลาน ารวม
ตลอดโซ่อุปทานลดลง ซีง่พบจุดทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงดงัต่อไปนี้ 

1. ผลติชิน้ส่วนฮตีเอกเชนเจอร ์Heat exchanger 
พบว่า Heat exchanger line เป็นไลน์ที่สต๊อกถึง 632 ชิ้นการวาง

ชิ้นงานบนพาเลทไม้เกนิความจ าเป็นและไม่ก าหนดความเหมาะสนของ
จ านวณพาเลทดงัรปูที ่5 

 

 
รปูที ่5. ก่อนปรบัปรุงการวางชิน้งานบนพาเลท 

 
การปรบัปรุงวาง Heat exchanger บนรถที่ก าหนดจ านวณต่อรถและ

จ านวณรถที่จ าเป็นส าหรับการผลิตการสามารถควบคุมด้วยสายตา 
(Worksite Control) สต๊อกอยู่ที ่480 ชิน้ ดงัรปูที ่6 

 

 
รปูที ่6. หลงัปรบัปรุงการวางชิน้งานบนรถเขน็ 
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ตารางที ่3.  Heat exchanger line ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

กระบวนการ
CT (s) Efficiency 

(%)

พนกังาน 

(คน)

Yield (%) WIP (pcs) Stock 

(pcs)

ก่อนปรบัปรงุ 24 80% 5 98% 71 632

หลงัปรบัปรงุ 24 80% 5 98% 71 480

ผลต่าง 0 0.0% 0 0.0% 0 -152

0.0% 0.0% -24.1%  
 

2. ไลน์ประกอบ Heat exchanger (F1X) ซึ่งพบว่ามี ของเสียอยู่ที ่
7% WIP 32 unit stock 28 unit Operator 24 man OEE 93% 

ซึ่งหลงัจากเขา้ตรวจสอบกระบวนการผลติพบสาเหตุที่ท าให้เกดิของ
เสยีหลกัๆ เนื่องจากการวางผลติภณัฑใ์นแนวนอนซึ่งในกระบวนการตอ้งมี
การยกขึน้ลงบ่อยครัง้ท าให้เกดิปัญหาผลติภณัฑ์ถูกกระแทรบจนรอยและ
เกดิของเสยี และสามารถรวบรวม MUDA ทัง้หมด 115 รายการแสดงไดด้งั
รปูที ่7 และ รปูที ่8 

 

 
รปูที ่7. F1X line ก่อนการปรบัปรุง 

 

PD Approved PD Approved
Rev. Date Mgr. Mgr. Rev. Date Mgr. Mgr.

DESCRIPTION     STANDARD    SKETCH (รายละเอียด   มาตรฐาน   รปูภาพ)

หมายเหต ุ :   หากพบสิง่ผดิปกตใิหห้ยดุการท างาน แลว้ปรกึษาหวัหนา้กลุม่ หรอื หวัหนา้งานทนัที

CHECK  POINT (จุดตรวจสอบ)

CONTROL  NO. :  CP

REVISION REVISION
Contents Contents

 ISSUED DATE :

Ref. To.

Line

INTERNAL USE ONLY

              Fin        Fin          
     Fin    ,   ,       ,              

Claim

Prepared By

SV/FM

PD Mgr.

QC Mgr.

        Fin    ,                        

                                   

     Fin OK.

-        Fin    Process

-         Fin    Process

     Fin NG.

1.          Fin          

2.                             Fin

1.          Fin          

     Fin                      Fin NG.

          ,      ,          

                          

          ,      ,          

                          

 
รปูที ่8. สภาพขอเสยีในกระบวนการผลติ F1X line 

 

 
รปูที ่9. MUDA ในกระบวนการ F1X line 

 

ท าการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อลดของเสียและ MUDA ต่างๆ โดย
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบไลน์การผลติจากเดมิที่เป็นแบบวางแนวนอนเป็น
แนวตัง้ดงัรปูที ่10 

 

 
รปูที ่10. F1X line หลงัการปรบัปรุง 

 
การรปรับปรุง F1x Heat assembly line จากเดิมที่ เป็นไลน์แบบ

แนวนอนเป็นแบบแนวตัง้ท าให้ไลน์สัน้ลงสามารถน าไลน์ F1x มาต่อตรง
เขา้กบัไลน์ F1 ไดท้ าใหส้ามารถปรบัปรุงระบบ Synchronize ส่งผลต่อการ
ปรับลด WIP ในส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องลงได้ซึ่งแสดงแผนภาพการ
Synchronize ก่อนปรบัปรุงตามรปูที ่11 และหลงัปรบัปรุงตามรปูที ่12 

 

Running test
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Buffer : 28 unit
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Picking
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When Picking Pipe OK. then send buffer 
plan to picking bottom and main part

Running
test
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Buffer : 28 unit

 
รปูที ่11. แผนภาพการSynchronizeก่อนการปรบัปรุง 

 

Time                     = 4.95 minute/round

C/T (sec)           = 24 sec

Efficiency (%) = 97 %

n                             =Time (sec) / (C/T (sec) x Efficiency(%))

                                = 12 units / round

Test 
Flow/Air tight

Picking
Flat Heat Leak check

Final confirm
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F1X Line
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Picking
E-Box

Priority Plan
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Match
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Front
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Buffer : 12 unit
Buffer 1 unit

+ Match Acc.
Running

test

Buffer : 7 unit

AGV Transportation Distance : 247.5 m/round
AGV speed average : 50 m/min.

 
รปูที ่12. แผนภาพการ Synchronize หลงัการปรบัปรุง 

 
และสามารถที่จะลดมูดะในกระบวนการผลิตจากเดิม 115 รายการ

เหลอื 80 รายการลดลงไป 35 รายการ 
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รปูที ่13. MUDA ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

 

ตารางที ่4.  F1x line ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

กระบวนการ
CT (s) Efficiency 

(%)

พนกังาน 

(คน)

Yield (%) WIP (pcs) Stock 

(pcs)

ก่อนปรบัปรงุ 23 93% 24 93% 32 28

หลงัปรบัปรงุ 23 97% 22 97% 24 7

ผลต่าง 0 4.0% -2 4.0% -8 -21

-8.3% -25.0% -75.0%  
 
3. ผลติชิน้สว่นพลาสตกิ Plastic 
พบว่า Plastic line เป็นไลน์ที่สต๊อกถึง 1,210 ชิ้น และหลงัปรบัปรุงส

ต๊อกจะลดลงมาที ่1,050 ชิน้ ดงัรปูที ่14 และ รปูที ่15 
 

 
รปูที ่14. ก่อนปรบัปรุงการวางชิน้งานบนพาเลท 

 

 
รปูที ่15. หลงัปรบัปรุงการวางชิน้งานบนรถเขน็ 

 
 
 
 

ตารางที ่5.  Plastic line ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

กระบวนการ
CT (s) Efficiency 

(%)

พนกังาน 

(คน)

Yield (%) WIP (pcs) Stock 

(pcs)

ก่อนปรบัปรงุ 40 80% 1 95% 50 1,210

หลงัปรบัปรงุ 40 80% 1 95% 50 1,050

ผลต่าง 0 0.0% 0 0.0% 0 -160

0.0% 0.0% -13.2%  
 

4. ไลน์ประกอบชิน้ส่วนพลาสตกิ Plastic 
การรปรบัปรุงรถส าหรบัขนส่งพารท์ Plastic assembly จากใส่รถคนั

ใหญ่มาทลีะจ านวนมากๆ เป็น ระบบ Pull รถขนาดตามล๊อตเล๊กๆ สามารถ
ลดจ านวนสต๊อกลงไดด้งัรปูที ่16 และรปูที ่17 

 

 
รปูที ่16. ก่อนปรบัปรุงการวางงานสต๊อก 

 

 
รปูที ่17. หลงัปรบัปรุงการวางชิน้งานบนรถเขน็เลก็ตามแผน 

 
ตารางที ่6.  Plastic line Assembly ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

กระบวนการ
CT (s) Efficiency 

(%)

พนกังาน 

(คน)

Yield (%) WIP (pcs) Stock 

(pcs)

ก่อนปรบัปรงุ 24 93% 27 95% 32 28

หลงัปรบัปรงุ 24 97% 26 95% 24 12

ผลต่าง 0 4.0% -1 0.0% -8 -16

-3.7% -25.0% -57.1%  
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5. ผลติชิน้สว่นท่อ Piping 
การรปรบัปรงกรวางพาร์ท Piping ที่เบกิมาจากเดมิ 2 ตระกรา้เป็น 1 

ตระกรา้เท่าทีจ่ าเป็นหลงัปรบัปรุงการ synchronize line สามารถลดสต๊อก
จากเดมิ 200 ชิ้นเป็น 100 ลดลงไป 100 ชิ้นคดิเป็นลดลงไป 50.0%  ไดด้งั
รปูที ่18 และรปูที ่19 
 

 
รปูที ่18. ก่อนปรบัปรุงสต๊อก piping 

 

 
รปูที ่19. หลงัปรบัปรุงสต๊อก piping 

 
ตารางที ่ 7.  Piping ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

กระบวนการ
CT (s) Efficiency 

(%)

พนกังาน 

(คน)

Yield (%) WIP (pcs) Stock 

(pcs)

ก่อนปรบัปรงุ 24 90% 5 98% 200 107

หลงัปรบัปรงุ 24 90% 5 98% 100 20

ผลต่าง 0 0.0% 0 0.0% -100 -87

0.0% -50.0% -81.3%  
 

จากการปรบัปรุงขา้งสามารถเขยีนแผนผงัสายธารคุณค่าของสภาพ
อนาคตไดต้ามรปูที ่20 
 

ตารางที ่8.  แสดงเวลาจากแผนผงัสายธารคุณค่าอนาคต 
กิจกรรม เวลา ชั่วโมง

NVA 6.5 - 2.55 3.95

VA 42.9+36.3+45.4+9.8+18.2 2.55

Lead time 40+102.1+217.7+8.2+2.9+18.6 6.50  
 

จากการวิเคราะห์ด้วยแผนผังสายธารคุณค่าอนาคตดังตารางที่ 8 
พบว่าเวลาน ารวมตลอดโซ่อุปทานเป็น 6.50 ชัว่โมงลดลง 1.97 ชัว่โมงคดิ
เป็นลดลง 23.26% เวลาที่เพิม่คุณค่าเป็น 2.55 ชัว่โมงลดลง 0.84 ชัว่โมง
คดิเป็นลดลง 24.78% และเวลาที่ไม่เพิ่มคุณค่าคอืเวลาในการขนส่งและ

เวลาในการรอคอยเท่ากบั 3.95 ชัว่โมงลดลง 1.13 ชัว่โมงคิดเป็นลดลง 
22.24% 

 
V. สรุปผลการวจิยั 

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยแผนผังสายธารคุณค่า (Value 
Stream Mapping, VSM) และท าการปรับปรุงพัฒนาด้วยการไคเซน 
(Kaizen) และหลกัการECRS บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างระบบลนี 
(Lean System) กบัระบบการผลติแบบโตโยต้า (TPS: Toyota production 
system) เป็นระบบการผลิตแบบไดกิ้น  (PDS: Production of Daikin) 
สามารถสรุปการปรบัปรุงไลน์การผลติเครื่องปรบัอากาศภายในบา้นท าให้
งานระหว่างผลติลดลง (work in process) 22.16% ลดเวลาน าในการผลติ
ได้ (process lead-time) 24.78% เวลาน าของสินค้าลดลง (stock lead-
time) 23.26% และของเสยีในกระบวนการลดลง (defect of F1x) 4% ซึ่ง
ท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ (productivity) 4.3% ดงัตารางที9่และ ตารางที ่10 ซึ่ง
นอกจากนี้แลว้ในกระบวนการผลติทีไ่ดท้ าการปรบัปรุงไป 

 
ตารางที ่9.  สรุปผลการปรบัปรุงกระบวนการประกอบผลติ 

Summary improvement result
ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง ผลต่าง เปอรเ์ซนต์

Production Lead Time Hrs. 8.47 6.50 -1.97 -23.26

NVA เวลาทีไ่มเ่พิม่คุณค่า Hrs. 5.08 3.95 -1.13 -22.24

VA Process time Hrs. 3.39 2.55 -0.84 -24.78

Cycle time Sec. 24.00 24.00 0.00 0.00

Line Efficiency % 93.00 97.00 4.00 4.30

Production / shift unit. 1,116.00 1,164.00 48.00 4.30

Yield ของเสยีจากไลน์ F1x % 7.00 3.00 -4.00 -57.14  
 

ตารางที ่10.  สรุปผลการปรบัปรุง WIP และ Stock 
กระบวนการ

WIP Stock WIP Stock
1. คลงัวตัถุดบั 92 92 -    - -    -    

389 222 -    - -167 -43%
2. Sheet metal Line 84 200 84 200 -    - - -
3. Heat exchanger Line 71 632 71 480 -    - -152 -24%
4. Plastic Line 50 1,210 50 1,050 -    - -160 -13%
5. Plastic Assembly Line 32 28 24 12 -8 -25% -16 -57%
6. Piping Line 200 107 100 20 -100 -50% -87 -81%
7. F1X Assembly Line 32 28 24 7 -8 -25% -21 -75%
8. F1 Assembly Line 44 45 44 45 -    - -    -

ตลอด Flow 513 2,731 397 2,128 -116 -23% -603 -22%

หลงัปรบัปรุงกอ่นปรบัปรุง ผลต่าง
WIP Stock
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีเป็นการหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความแตกต่าง
ก าไรของระบบและมูลค่าสินค้าเน่าเสียก่อนท าการขายสินค้า เม่ือใช้
นโยบายการเติมเต็มสินค้าร่วมกันท่ีมีการพิจารณาอายุของสินค้ากับ
นโยบายการเติมเต็มแบบดัง้เดิม จากการจ าลองสถานการณ์ท่ีสินค้ามี
ก าหนดอายุและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีลกัษณะเป็นแบบเข้าทีหลงัออก
ก่อน การสร้างปัญหาทดสอบจ านวน 90 ปัญหา ถกูสร้างขึ้นโดยการจ าแนก
ตามปัจจยัหลกัสองประการคือ จ านวนสินค้าในระบบ 3 ระดบัและอายุของ
สินค้า 3 ระดบั เม่ือเปรียบเทียบนโยบายการเติมเตม็สินค้าท่ีมีการพิจาณา
อายุของสินค้ากบันโนบายการเติมเตม็สินค้าแบบดัง้เดิมพบว่านโยบายท่ีมี
การพิจารณาอายุของสินค้าให้ผลก าไรของระบบสูงกว่า และมูลค่าสินค้า
หมดอายุต า่กว่านโยบายแบบดัง้เดิมทัง้ 90 ปัญหาทดสอบ จากการวิเคราะห์
สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร ์พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความแตกต่างก าไรของ
ระบบคือปัจจยัอายุของสินค้า ขณะท่ีในการทดสอบความแปรปรวนสอง
ทางพบว่าปัจจยัจ านวนสินค้าในระบบมีผลต่อความแตกต่างมูลค่าสินค้า
เน่าเสียก่อนท าการขายสินค้าอย่างมีนัยส าคญั 
 

ค ำส ำคญั —ปัจจยั, รอบเวลาเติมเตม็สินค้า, สินค้ามีก าหนดอาย,ุ เข้า
หลงัออกก่อน 
 
 
 

ABSTRACT —  This research is to find factors that has influenced 
on the profit and cost of spoilage by comparing the traditional 
replenishment policy with the replenishment interval policy that 
considers the expiration dates of the product.  A simulation model is 
based on the profit maximization, in which it is being analyzed from the 
behavior of customers with the insertion of last-in first-out. There were 
90 experimental problems that have been conducted in this work. Those 
problems can be categorized into two main factors; number of products 
in three different levels and the product expiration dates with 3 different 
levels. In comparison to the traditional model, the model considering the 
expiration dates yielded higher system profits and lower cost of 
spoilages in all 90 experimental problems. Based on the study, the result 
from the analysis of nonparametric statistic showed that the expiration 
dates factor of the product has significant effect on the profit while in 
the two-way analysis of variance found that the number of products in 
the system has significant effect on cost of spoilages. 

 
Keywords — factors, replenishment interval, perishable product, 

last-in first-out 
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I. บทน า 
  การวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังมีความส าคญัต่อธุรกิจ 
เนื่องจากการมสีนิคา้คงคลงัจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนทีม่มีลูค่าสงูทัง้ราคาสนิคา้ 
และค่าจดัเกบ็สนิค้า หากร้านคา้ท าการเตมิเต็มสนิค้ามากเกนิไปจะท าให้
เกดิเป็นตน้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้ ตน้ทุนจม หรอืหากสนิคา้มกีารเสือ่มสภาพ 
สามารถส่งผลใหเ้กดิความสูญเสยีจากการเสื่อมสภาพของสนิค้า โดยทาง
กลบักนัหากร้านคา้ท าการเตมิเต็มสนิค้าน้อยเกนิไปอาจท าใหร้้านค้าเสยี
โอกาสในการท าก าไรใหก้บัรา้นคา้  อกีทัง้ยงัท าใหข้าดความน่าเชื่อถือได้ 
ร้านค้าปลีกจึงต้องมกีารจดัเก็บระดบัสินค้าคงคลังให้เหมาะสม เพื่อให้
สามารถตอบสนองลกูคา้ และท าก าไรใหก้บัรา้นคา้ของตนเองใหไ้ดด้ทีีสุ่ด  
 โดยทัว่ไปธุรกจิรา้นคา้ปลกีนิยมใชก้ารเตมิเตม็สนิคา้ตามรอบเวลา
เนื่องจากสามารถเติมเต็มสนิค้าหลายชนิดร่วมกนัได้ ขณะที่การเติมเต็ม
สินค้าตามจุดสัง่ซื้อไม่สามารถเติมเต็มสินค้าร่วมกันได้  นอกจากนี้
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยงัมอีทิธพิลต่อการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัสนิคา้ทีม่วีนัหมดอายุ เนื่องจากผูบ้รโิภคจะมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืก
ซื้อสนิค้าที่ใหม่กว่าส่งผลใหร้ะบบของสนิค้าคงคลงัมลีกัษณะเป็นเขา้หลงั
ออกก่อน (Last- in First-out; LIFO) นอกจากนี้อุปสงคท์ีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั
มสีภาวะไม่แน่นอนดงันัน้การมสีนิคา้เผือ่ (Safety Stock) จะช่วยลดตน้ทุน
ที่เกดิจากการขาดสนิค้า ทัง้นี้การจดัการสนิค้าคงคลงัให้มปีระสทิธิภาพ
สูงสุดขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ โดย [1] การเสื่อมสภาพของสนิคา้เป็น
ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อก าไรและต้นทุนของระบบสนิค้าคงคลงั อกี
ทัง้ไดส้รา้งแบบจ าลองการจดัการสนิคา้คงคลงัสองลกัษณะคอืแบบจ าลองที่
ค านึงถงึตน้ทุนในการขาดสนิคา้ และแบบจ าลองทีไ่มค่ านึงถงึตน้ทุนในการ
ขาดสนิคา้เพื่อเสนอนโยบายทีด่ทีี่สุดส าหรบัลดต้นทุนของระบบ [2] เสนอ
อลักอรทิมึเพื่อลดต้นทุนจากสนิค้าเน่าเสยีโดยการก าหนดราคา โดยการ
สรา้งตวัแบบหาความสมัพนัธ์ระหว่างราคาและความต้องการแบบสุ่มผ่าน
ฟังก์ชนัเชงิเส้น ซึ่งแบบจ าลองนี้พจิารณาถึงการลดราคาสินค้าเพื่อช่วย
กระตุ้นอุปสงค์และช่วยให้มสีนิค้าหมดอายุที่น้อยลง [3] ได้ศกึษาปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางธุรกจิโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า
ปัจจยัความส าเร็จภายใน ได้แก่ การบริการ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์
เครือ่งมอื ส่งผลต่อตน้ทุนโลจสิตกิส์อย่างมนียัส าคญั [4] ไดน้ าเสนอตวัแบบ
การค านวณระดบัสนิค้าคงคลงัสูงสุดส าเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายการ
เติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาเมื่อสินค้ามกี าหนดอายุและพฤติกรรมของ
ผู้บรโิภคเป็นแบบเขา้ทหีลงัออกก่อนพบว่านโยบายทีน่ าเสนอใหผ้ลก าไร
ของระบบทีส่งูกว่านโยบายแบบดัง้เดมิ 
 งานวิจยันี้ได้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อก าไรของระบบและ
ต้นทุนสนิคา้หมดอายุ เมื่อใช้นโยบายการเตมิเต็มสนิคา้ตามรอบเวลาทีม่ ี
การพจิารณาก าหนดอายุของสนิคา้ขณะทีพ่ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมลีกัษณะ
เป็นแบบเขา้หลงัออกก่อน [4] กบันโยบายการเตมิเต็มสนิคา้ตามรอบเวลา
แบบดัง้เดมิ ทัง้นี้ปัญหาทดสอบจ านวน 90 ปัญหา ถูกสรา้งจากแบบจ าลอง
สถานการณ์ซึง่แบ่งตามปัจจยัหลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ จ านวนสนิคา้ในระบบ 
3 ระดบัและอายุของสนิคา้ 3 ระดบั  
 
 
 
 
 

II. ค าอธบิายสญัลกัษณ์ย่อ 
𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙  รอบเวลาการเตมิเตม็สนิคา้ร่วมกนัทีเ่หมาะสมเมือ่ไม่
พจิารณาวนัหมดอายุของสนิคา้ (ปี) 

𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤  รอบเวลาการเตมิเตม็สนิคา้ร่วมกนัทีเ่หมาะสมเมือ่ 

พจิารณาวนัหมดอายุของสนิคา้ (ปี) 
𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖

 อายุของสนิคา้ประเภท 𝑖  (วนั)  
𝑄𝑖 ปรมิาณการเตมิเตม็ต่อรอบของสนิคา้ประเภท 𝑖 (ชิน้)  
𝑝𝑖 ราคาขายสนิคา้ของสนิคา้ประเภท 𝑖  (บาท)  
𝐶𝑖 ตน้ทุนของสนิคา้ประเภท 𝑖  (บาท)  
𝑓𝑖  สดัส่วนการถอืครองสนิคา้ประเภท 𝑖  
𝑆 ตน้ทุนในการเตมิเตม็สนิคา้ (บาทต่อครัง้) 
𝐻𝑖 ตน้ทุนในการถอืครองสนิคา้ประเภท 𝑖  (บาทต่อชิน้ต่อปี)  
𝑑𝑖  อุปสงคเ์ฉลีย่รายวนัของสนิคา้ประเภท 𝑖  (ชิน้ต่อวนั)   
𝜎𝑑𝑖

 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอุปสงคส์นิคา้ประเภท 𝑖 (ชิน้)   
𝑆𝑆𝑖 สนิคา้เผือ่ของสนิคา้ประเภท 𝑖  (ชิน้) 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖
𝑜𝑙𝑑 ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสุดของสนิคา้ประเภท 𝑖  เมือ่ไม่

พจิารณาวนัหมดอายุของสนิคา้(ชิน้)  
𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑛𝑒𝑤 ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสุดของสนิคา้ประเภท 𝑖  เมือ่
พจิารณาวนัหมดอายุของสนิคา้(ชิน้)  

𝑇𝑃 ก าไรรวมรายปี (บาทต่อปี) 
𝐾𝑛𝑒𝑤  มลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขาย เมือ่ใชน้โยบายการ

เตมิเตม็ทีค่ านึงอายุของสนิคา้ (บาทต่อปี) 
𝐾𝑜𝑙𝑑  มลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขาย เมือ่ใชน้โยบายการ

เตมิเตม็แบบดัง้เดมิ (บาทต่อปี) 
%𝑑𝑒𝑣𝑇𝑃  ค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของผลก าไร   
%𝑑𝑒𝑣𝐾  ค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่า

เสยีก่อนท าการขาย  
 

III. การเตมิเตม็สนิคา้ตามรอบเวลาส าหรบัสนิคา้หลายประเภท [4] 
ส าหรบัรา้นคา้ปลกีทีม่กีารขายสนิค้าหลายประเภทมักใช้การเติม

เตม็สนิคา้ตามรอบเวลาเนื่องจากสามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งสนิคา้ ทัง้นี้รอบ
เวลาการเตมิเต็มสนิคา้ ระดบัสนิคา้คงคลงัสูงสุด และสนิคา้เผื่อของสนิค้า
แต่ละประเภทสามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(1) สมการที ่(2) และสมการ
ที่ (3) ตามล าดบั [5] อย่างไรก็ตามสมการดงักล่าวไม่มกีารพจิารณาอายุ
ของสนิคา้ 

 

                                     𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙 = √

2𝑆

∑ 𝐻𝑖𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1

  (1) 

 
                      𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑜𝑙𝑑 = 𝐷𝑖(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙 + 𝐿)                        (2) 

         

                   𝑆𝑆𝑖 = 𝑧𝛼𝜎𝑑𝑖
√𝐿 + 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙                           (3) 
 

ทัง้นี้สมการขา้งต้นส่งผลใหร้ะบบเกดิก าไรสูงสุดกต่็อเมือ่สนิคา้ใน
ระบบไม่มกี าหนดหมดอายุของสนิค้า ดงันัน้หากสนิค้าในระบบมกี าหนด
หมดอายุส่งผลให้ต้องมกีารพจิารณาขอ้จ ากดันี้เพื่อมใิห้ระบบเกดิต้นทุน
จากการเน่าเสยีของสนิคา้ที่ไม่สามารถท าการขายก่อนสนิค้าหมดอายุได ้
โดยสามารถพจิารณาไดเ้ป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
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1) รอบเวลาการเตมิเตม็สนิคา้ร่วมกนัทีไ่ดจ้ากการค านวณมคี่า
มากกว่าหรอืเท่ากบัก าหนดอายุของสนิคา้ทุกประเภท หากเป็นรูปแบบนี้
อายุของสนิคา้ไม่ส่งผลกระทบใดต่อระบบ เนื่องจากระบบสามารถท าการ
ขายสนิค้าหมดก่อนก าหนดอายุของสนิค้า ส่งผลให้รอบเวลาการเตมิเต็ม
สนิค้าที่ดทีีสุ่ดมคี่าเท่ากบัรอบเวลาการเตมิเต็มสนิคา้ร่วมกนัทีไ่ดจ้ากการ
ค านวณดงัสมการที่ (1) รวมถึงระดบัสนิค้าคงคลงัสูงสุด และระดบัสนิคา้
เผือ่ ซึง่มคี่าดงัสมการที ่(2) และ สมการที ่(3) ตามล าดบั และสามารถเขยีน
สมการก าไรรวมของระบบดงัสมการที ่(4) 
 
              𝑇𝑃𝑦𝑒𝑎𝑟 = ∑ (𝑃𝑖 − 𝐶𝑖)

𝑄𝑖

𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤 −

𝑆

𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤

𝑛
𝑖=1 − ∑

𝐻𝑖𝑄𝑖

2

𝑛
𝑖=1         (4) 

 
2) รอบเวลาการเตมิเต็มสนิคา้ร่วมกนัทีไ่ดจ้ากการค านวณมคี่า

น้อยกว่าอายุของสนิคา้บางประเภทหรอืทุกประเภท ส าหรบัรูปแบบนี้รอบ
เวลาการเตมิเต็มสนิคา้ร่วมกนัทีด่ทีีสุ่ด (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 ) จะมคี่าอยู่ระหว่างอายุของ
สินค้าที่น้อยที่สุด และรอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกันที่ได้จากการ
ค านวณ (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙 ) เพื่อให้ระบบได้ก าไรสูงทีสุ่ดปรมิาณการเตมิเต็มต่อรอบ
ของสนิคา้แต่ละประเภท (𝑄𝑖) และผลก าไรต่อปีของระบบสามารถค านวณ
ไดด้งัสมการที ่(5) และ (6) ตามล าดบั 
 
                     𝑄𝑖 = 𝐷𝑖 × 𝑚𝑖 𝑛(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 , 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
)         (5) 

 
𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤) = ∑ (𝑃𝑖 − 𝐶𝑖)
𝑄𝑖

𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤 −

𝑆

𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤

𝑛
𝑖=1 −

                                       ∑
𝐻𝑖𝑄𝑖𝑚𝑖 𝑛(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 ,𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
)

2𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤

𝑛
𝑖=1               (6) 

 
นอกจากนี้การเตมิเต็มสนิคา้ร่วมกนัตามรอบเวลามรีะดบัสนิคา้คงคลงั

สูงสุดเป็นตวัก าหนดปรมิาณการเติมเต็มสนิค้าในแต่ละรอบเวลาการเตมิ
เต็ม โดยระดบัสนิคา้คงคลงัสูงสุดของสนิค้าแต่ละประเภทสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กรณ ีไดแ้ก่ 

1. กลุ่มสนิคา้ทีม่รีอบเวลาการเตมิเตม็สนิคา้ร่วมกนัทีด่ทีีสุ่ดน้อย
กว่าหรอืเท่ากบัก าหนดอายุของสนิคา้ (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 ≤ 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
) ระดบัสนิคา้คงคลงั

สงูสุดสามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(7) 
 

                     𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖
𝑛𝑒𝑤 = 𝐷𝑖(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 + 𝐿)                  (7) 
 

2. กลุ่มสินค้าที่มีรอบเวลาการเติมเต็มสินค้าร่วมกนัที่ดีที่สุด
มากกว่าก าหนดอายุของสนิค้า (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 > 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
) ทัง้นี้หากการขาดสนิคา้ 

ระบบสามารถท าการเติมเต็มย้อนหลงั (Backorder) ระดบัสินค้าคงคลงั
สงูสุดสามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(8) 
 
                      𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑛𝑒𝑤 = 𝐷𝑖(2𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
+ 𝐿 − 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 )                (8) 
 

ส าหรบักรณีการขาดสินค้าเป็นการสูญเสียโอกาสในการขาย 
(Lost sale) ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสุดสามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(9) 
 
           𝐸𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑛𝑒𝑤 = 𝐷𝑖(𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖
+ 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑖

+ 𝐿 − 𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑛𝑒𝑤 ))        (9) 

 

ทัง้นี้หากอุปสงค์มคี่าไม่คงที่ ระดบัสนิค้าคงคลงัสูงสุดต้องรวม
ปรมิาณสนิคา้เผือ่ (𝑆𝑆𝑖) เพื่อลดโอกาสในการสญูเสยีจากการขาย โดยรอบ
เวลาการเตมิเต็มร่วมกนั และปรมิาณสนิคา้เผือ่ทีเ่หมาะสมส าหรบัสนิคา้แต่
ละประเภท เป็นค่าทีท่ าใหผ้ลก าไรต่อปีของระบบมคี่าสูงสุด อย่างไรกต็าม
เมือ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นแบบเขา้ทหีลงัออกก่อน (Last-in First-out) 
การก าหนดรอบเวลาการเติมเต็มสนิค้าร่วมกนั (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤) รวมถึงระดบัการ
ใหบ้รกิารลูกคา้ต่อรอบทีเ่หมาะสม (𝑆𝐿) สามารถก าหนดไดจ้ากการจ าลอง
สถานการณ์ เพือ่ก่อใหเ้กดิก าไรสงูสุดต่อระบบ 
 
IV. การก าหนดตวัแปรส าหรบัจ าลองสถานการณ์เพือ่สรา้งปัญหาทดสอบ 

 ส าหรบัการเตมิเต็มสนิคา้ร่วมกนัหลายประเภทในกรณีทีอุ่ปสงคม์ี
ความไม่แน่นอนและพฤตกิรรมของผู้บรโิภคมลีกัษณะเป็นแบบเขา้ทหีลงั
ออกก่อน การก าหนดรอบเวลาเติมเต็ม และระดบัการให้บรกิารลูกค้าที่
เหมาะสมซึ่งเป็นตวัก าหนดระดบัสนิคา้เผื่อ ถูกก าหนดจากวธิกีารจ าลอง
สถานการณ์ โดยการจ าลองสถานการณ์ถูกสร้างดว้ยโปรแกรม MATLAB 
ซึ่งเป็นการจ าลองการเขา้-ออกของสนิค้าในแต่ละวนัเป็นจ านวน 360 วนั 
หรอืเป็นเวลา 1 ปี เพื่อค านวณหาผลก าไรรวมรายปีของระบบที่สูงที่สุด 
โดยมกีารเปลี่ยนค่าตวัแปร 2 ตวัแปร ได้แก่ รอบเวลาการเติมเต็มสนิคา้
ร่วมกนั และระดบัการให้บรกิารลูกค้าซึ่งเป็นตวัที่ก าหนดสนิค้า เผื่อ เมื่อ
ระบบมกีารเตมิเต็มสนิคา้ สนิคา้ทีเ่ขา้มาล่าสุดจะถูกใชก้่อน ในตวัแบบการ
จ าลองทีถู่กพฒันาอุปสงคม์คีวามไมแ่น่นอน ซึง่ถูกก าหนดใหม้กีารแจกแจง
แบบปกตดิว้ยค่าเฉลีย่เท่ากบั 𝑑𝑖 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 𝜎𝑑𝑖

 
นอกจากนี้การเกดิขึ้นของอุปสงค์จะเกดิที่ต้นคาบเวลาในแต่ละวนัเท่านัน้ 
ในส่วนของการเติมเต็มสินค้าจะเกิดที่ปลายคาบเวลา หมายถึง เมื่อถึง
ก าหนดรอบเวลาในการเติมเต็มสนิค้า ปรมิาณในการเติมเต็มสนิค้ามคี่า
เท่ากบัระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสุดหกัออกดว้ยจ านวนสนิคา้คงเหลอืในวนัทีท่ า
การเตมิเต็ม โดยระดบัสนิคา้คงคลงัสูงสุดสามารถค านวณไดจ้ากสมการที่ 
(7) – (9) ทัง้นี้ส าหรบัตวัแปรในการสร้างปัญหาทดสอบก าหนดให้มกีาร
แจกแจงแบบยนูิฟอรม์โดยมคี่าสงูสุด และค่าต ่าสุดดงัตารางที ่l. 
 

ตารางที ่l. การก าหนดค่าตวัแปรต่าง ๆ ในปัญหาทดสอบ 

ตวัแปร 
ค่าของตวัแปร 
ต ่าสุด สูงสุด 

อปุสงคเ์ฉลีย่ (ชิน้/วนั) 30 200 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอปุสงคเ์ฉลีย่ (ชิน้/วนั) 𝑑𝑖 7⁄  𝑑𝑖 4⁄  

ตน้ทนุสนิคา้ (บาท/ชิน้) 50 200 
ราคาขายสนิคา้ (บาท/ชิน้) 1.5𝑐𝑖 2𝑐𝑖 
ตน้ทนุการเตมิเตม็สนิคา้ (บาท/ครัง้) 1000 6000 

 
ในงานวิจยัได้ก าหนดปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อผลก าไรของระบบ และ

มลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขาย 2 ประการ โดยปัจจยัแรกคอืจ านวน
สนิคา้หมุนเวยีนในระบบ ซึ่งม ี3 ระดบั ไดแ้ก่ ในระบบมสีนิคา้หมุนเวยีน 3 
5 และ 10 ตามล าดบั ปัจจยัที่สองคอือายุของสนิค้า ซึ่งม ี3 ระดบั ได้แก่ 
อายุของสนิคา้ทุกประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเตมิเต็มสนิคา้ทีไ่ดจ้ากการ
ค านวณ อายุของสนิคา้บางประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเตมิเตม็สนิค้าทีไ่ด้
จากการค านวณ และอายุของสนิคา้ทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติม
เต็มสนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ ทัง้นี้อายุสนิคา้ถูกก าหนดโดยการค านวณ
รอบเวลาการเตมิเต็มสนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณก่อน แลว้ก าหนดอายุของ
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สนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัของปัจจยันัน้ ๆ  ซึง่มกีารแจกแจงแบบยนูิฟอรม์
ดว้ยค่าต ่าสุดและค่าสงูของแต่ละระดบัดงัตารางที ่ll. 

 
ตารางที่ ll. การก าหนดค่าของตัวแปรอายุของสินค้าในแต่ละระดบัของ
ปัจจยัอายุของสนิคา้ 

ระดบัปัจจยั 
ค่าของอายุสนิคา้ 

ต ่าสุด สงูสุด 
อายุของสนิคา้ทุกประเภทสัน้กวา่รอบเวลาการเตมิ
เตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

0.5𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙  𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙  

อายุของสนิคา้บางประเภทสัน้กวา่รอบเวลาการเตมิ
เตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

0.5𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙  2𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙  

อายุของสนิคา้ทุกประเภทยาวกวา่รอบเวลาการเตมิ
เตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙  2𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙  

 
อย่างไรก็ตามหากใช้ค่าในตารางที่ II. ส าหรบัระดบัปัจจยัอายุ

ของสินค้าบางประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าที่ได้จากการ
ค านวณอาจมบีางกรณีที่ท าให้เงื่อนไขที่ตัง้ค่าไม่เป็นจรงิ ในงานวจิยัจงึมี
การสรา้งปัญหาโดยการใหม้สีนิคา้อย่างน้อย 1 ประเภทมคี่าน้อยกว่ารอบ
เวลาการเติมเต็มสนิค้าที่ได้จากการค านวณ และให้มสีนิค้าอย่างน้อย 1 
ประเภทมคี่ามากกว่ารอบเวลาการเตมิเตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

 
V. การเปรยีบเทยีบผลก าไร และมลูค่าสนิคา้หมดอายุก่อนการขายสนิคา้
เมือ่ใชน้โยบายการเตมิเตม็สนิคา้ทีม่กีารพจิารณาอายุของสนิคา้ กบั

นโยบายการเตมิเตม็แบบดัง้เดมิ 
ในการก าหนดปัจจยัหลกัทัง้ 2 ประการ และการทดลองซ ้า 10 ครัง้ 

ส่งผลใหเ้กดิปัญหาทดสอบทัง้หมด 90 ปัญหา อย่างไรกต็ามเมือ่ใชน้โยบาย
การเตมิเต็มสนิคา้ทีม่กีารพจิารณาอายุของสนิคา้ พบว่าผลก าไรของระบบ 
หากใช้นโยบายการเติมเต็มที่มกีารพจิารณาก าหนดอายุของสนิค้าก าไร
รวมของระบบมคี่าสงูกว่านโยบายการเตมิเต็มสนิคา้แบบดัง้เดมิ นอกจากนี้
มลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายมคี่าต ่ากว่าหากใชว้ธิกีารแบบดัง้เดมิ 
เนื่องจากระบบมกีารพจิารณาก าหนดอายุของสนิคา้ส่งผลใหป้รมิาณสนิคา้
ทีห่มดอายุก่อนท าการขายมจี านวนทีน้่อยลง ทัง้ 90 ปัญหาทดสอบ  

นอกจากนี้ไดศ้กึษาอทิธพิลของปัจจยัทัง้ 2 ทีส่่งผลต่อเปอรเ์ซน็ต์ความ
แตกต่างผลก าไรของระบบ และเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ที่
เน่าเสียก่อนท าการขายสนิค้า เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสนิค้าที่ระดบั
สนิคา้คงคลงัสูงสุดมกีารพจิารณาก าหนดอายุของสนิคา้ และรอบเวลาการ
เตมิเต็มสนิคา้ถูกก าหนดจากการจ าลองสถานการณ์กบัวธิกีารค านวณรอบ
เวลาการเติมเต็มสนิค้าแบบดัง้เดมิซึ่งไม่มกีารพจิารณาก าหนดหมดอายุ
ของสนิคา้ (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙 ) ทีค่ านวณมาจากสมการที ่(1) โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างสามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่(10)  
 

     %𝑑𝑒𝑣𝑇𝑃 =
𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑛𝑒𝑤 )−𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙 )

𝑇𝑃(𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡
𝑐𝑎𝑙 )

× 100         (10) 
 

หากค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลก าไรมคี่ามากกว่าศูนย์แสดงว่า
นโยบายการเตมิเต็มสนิคา้ที่มกีารพจิารณาอายุสนิคา้ใหผ้ลก าไรมากกว่า
นโยบายการเติมเต็มสนิค้าแบบดัง้เดมิ และเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
มูลค่าสนิคา้ที่เน่าเสยีก่อนท าการขาย เมื่อใช้นโยบายการเตมิเต็มสนิคา้ที่
ระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสุดมกีารพจิารณาก าหนดอายุของสนิคา้ และรอบเวลา
การเตมิเตม็สนิคา้ถูกก าหนดจากการจ าลองสถานการณ์ กบัวธิกีารค านวณ

รอบเวลาการเติมเต็มสินค้าแบบดัง้เดิมซึ่ง ไม่มีการพิจารณาก าหนด
หมดอายุของสนิคา้ (𝑇𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡

𝑐𝑎𝑙 ) ทีค่ านวณมาจากสมการที ่(1) แสดงดงัสมการ
ที ่(11) 
                              %𝑑𝑒𝑣𝐾 =

𝐾𝑛𝑒𝑤−𝐾𝑜𝑙𝑑

𝐾𝑜𝑙𝑑
× 100       (11) 

 
หากค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายมี
ค่าน้อยกว่าศูนย์แสดงว่านโยบายการเตมิเต็มสนิค้าที่มกีารพจิารณาอายุ
สนิคา้มมีลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายน้อยกว่านโยบายการเตมิเตม็
สินค้าแบบดัง้เดิม ทัง้นี้ในงานวจิยัได้ท าการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยั
จ านวนสนิคา้หมุนเวยีนในระบบ และอายุของสนิคา้แต่ละประเภท ที่มผีล
ต่อเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลก าไร และมลูค่าสนิคา้เน่าเสยีก่อนท า
การขาย เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสนิค้าที่มกีารพจิารณาอายุสนิค้ากบั
นโยบายการเตมิเตม็สนิคา้แบบดัง้เดมิ  
 
Vl. ผลการวเิคราะหห์าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของผล
ก าไร เมือ่ใชน้โยบายการเตมิเตม็สนิคา้ทีม่กีารพจิารณาอายุของสนิคา้กบั

นโยบายการเตมิเตม็สนิคา้แบบดัง้เดมิ 
จากการเปรยีบเทยีบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลก าไร พบว่าเมือ่

ใชน้โยบายการเตมิเต็มสนิคา้ทีม่กีารพจิารณาอายุของสนิคา้ใหผ้ลก าไรสูง
กว่าเมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสนิค้าแบบดัง้เดิมทัง้  90 ปัญหา ทัง้นี้ค่า
ค่าเฉลีย่เปอร์เซน็ต์ความแตกต่างของผลก าไรนโยบายการเตมิเตม็สนิคา้ที่
มกีารพจิารณาอายุของสนิคา้ และนโยบายการเติมเต็มสนิค้าแบบดัง้เดมิ
ของแต่ละรปูแบบการทดสอบทัง้ 9 รปูแบบ แสดงดงัตารางที ่lll. 

 
ตารางที ่lll. ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของผลก าไรรวมของระบบ 

จ านวนสนิคา้ 

อายุของสนิคา้ 

คา่เฉลีย่ 

สนิคา้ทุก
ประเภทมี

ก าหนดอายุสัน้
กวา่รอบเวลา

การเตมิเตม็ทีไ่ด้
จากการค านวณ  

สนิคา้บางประเภท
มกี าหนดอายุสัน้
กวา่รอบเวลาการ
เตมิเตม็ทีไ่ดจ้าก
การค านวณ 

สนิคา้ทุกประเภท
มกี าหนดอายุยาว
กวา่รอบเวลาการ
เตมิเตม็ทีไ่ดจ้าก
การค านวณ 

3 ประเภท 59% 26% 7% 31% 
5 ประเภท 61% 28% 8% 32% 
10 ประเภท 45% 23% 9% 26% 
คา่เฉลีย่ 55% 26% 8% 30% 

 
เพือ่ทดสอบอทิธพิลของปัจจยัทัง้ 2 น าค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของ

นโยบายการเตมิเต็มสนิคา้ร่วมกนัที่มกีารพจิารณาอายุสนิคา้กบันโยบาย
การเติมเต็มสินค้าร่วมกนัแบบดัง้เดิมมาทดสอบการกระจายแบบปกติ 
(Normality Test) ดว้ยระดบันยัส าคญั 0.05 ดงัรปูที ่l. 
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รปูที ่l. การทดสอบการกระจายแบบปกตขิองค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง 

 
การทดสอบพบว่าค่า p-value มคี่าน้อยกว่า 0.005 แสดงว่าข้อมูล

ไม่ได้มกีารแจกแจงแบบปกต ิในการทดสอบจงึใชห้ลกัการวเิคราะห์ชนิด
สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistic) โดยวิธีทดสอบ 
Kruskal-Wallis ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 โดยก าหนดให้ปัจจยัของจ านวน
สนิคา้ม ี3 ระดบั และปัจจยัของอายุสนิคา้ม ี3 ระดบัดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ผล
การทดสอบไดค้่า p-value ดงัแสดงในตารางที ่lV.  

 
ตารางที ่lV. ค่า p-value จากการเปรยีบเทยีบนโยบายทีม่กีารพจิารณาอายุ
สนิคา้และนโยบายแบบดัง้เดมิ ของปัจจยัจ านวนสนิคา้ในระบบ และอายุ

ของสนิคา้ 
ปัจจยั P-value 

จ านวนสนิคา้หมนุเวยีนในระบบ 0.613 
อายุของสนิคา้ น้อยกวา่ 0.001 

 
ค่า p-value ของปัจจยัจ านวนสนิค้าหมุนเวียนในระบบมคี่าเท่ากบั 

0.613 และมีค่ามากกว่าระดับทดสอบที่ 0.05 แสดงว่าจ านวนสินค้า
หมุนเวียนในระบบไม่มนีัยส าคญัต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผล
ก าไรรวมในระบบ ส าหรบัค่า p-value ของปัจจยัอายุของสนิค้ามคี่าน้อย
กว่า 0.001 และมคี่าน้อยกว่าระดบัทดสอบที ่0.05 แสดงว่าอายุของสนิคา้มี
นัยส าคัญต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของผลก าไรรวมในระบบ 
นอกจากนี้ยงัใชก้ารวเิคราะห์ช่วงความเชื่อมัน่ที ่95 เปอร์เซ็นต์ของปัจจยั
อายุของสนิคา้โดยใชว้ธิ ีWilcoxon Signed Rank แสดงดงัตารางที ่V. 
 
ตารางที ่V.ผลการวเิคราะห ์Wilcoxon Signed Rank Test ของช่วงความ

เชือ่ม ัน่เปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของผลก าไร 

ระดบั 
95 % ชว่งความเชื่อมัน่ของคา่
เปอรเ์ซน็ตค์วามแตกต่าง 

1 
ทกุประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการ
เตมิเตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

(50.67, 59.47) 

2 
บางประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการ
เตมิเตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

(21.59, 28.94) 

3 
ทกุประเภทยาวกว่ารอบเวลาการ
เตมิเตม็สนิคา้ทีไ่ดจ้ากการค านวณ 

(6.59, 9.50) 

 
จากผลการวเิคราะห์ช่วงความเชื่อมัน่พบว่าปัจจยัของอายุสนิคา้ทัง้  3 

ระดับ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของก าไรที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเมื่ออายุของสินค้าทุก
ประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเตมิเต็มสนิค้าทีไ่ด้จากการค านวณ ส่งผลต่อ
ค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมากที่สุด ตามด้วยเมื่ออายุของสินค้าบาง
ประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสนิค้าทีไ่ด้จากการค านวณ และอายุ
ของสินค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าที่ได้จากการ
ค านวณ ตามล าดบั ซึ่งจากการเปรียบเทียบจะเห็นว่าผลก าไรที่ได้จาก
นโยบายทีม่กีารพจิารณาอายุของสนิคา้มคี่าสงูกว่านโยบายแบบดัง้เดมิ 

 
Vll. ผลการวเิคราะหห์าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของ
มลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขาย เมือ่ใชน้โยบายการเตมิเตม็สนิคา้ทีม่ ี

การพจิารณาอายุสนิคา้กบันโยบายการเตมิเตม็สนิคา้แบบดัง้เดมิ 
จากการเปรยีบเทยีบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิค้าที่เน่า

เสียก่อนท าการขาย พบว่าเมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสินค้าที่มีการ
พจิารณาอายุของสนิคา้ใหม้ลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายต ่ากว่าเมือ่
ใช้นโยบายการเตมิเต็มสนิคา้แบบดัง้เดมิทัง้ 90 ปัญหา ทัง้นี้ค่าเฉลีย่ของ
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายของแต่
ละรปูแบบการทดสอบทัง้ 9 รปูแบบ แสดงดงัตารางที ่Vl. 

 
ตารางที ่Vl. ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่า

เสยีก่อนท าการขาย 

จ านวน
สนิคา้ 

อายุของสนิคา้ 

คา่เฉลีย่ 

สนิคา้ทุกประเภท
มกี าหนดอายุสัน้
กวา่รอบเวลาการ
เตมิเตม็ทีไ่ดจ้าก
การค านวณ  

สนิคา้บางประเภท
มกี าหนดอายุสัน้
กวา่รอบเวลาการ
เตมิเตม็ทีไ่ดจ้าก
การค านวณ 

สนิคา้ทุกประเภท
มกี าหนดอายุยาว
กวา่รอบเวลาการ
เตมิเตม็ทีไ่ดจ้าก
การค านวณ 

3 ประเภท -79% -75% -76% -77% 
5 ประเภท -73% -79% -81% -77% 
10 ประเภท -72% -67% -76% -72% 
คา่เฉลีย่ -74% -74% -77% -75% 

 
 จากตารางที่ Vl. ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมูลค่าสนิคา้ที่
เน่าเสยีก่อนท าการขาย เมือ่ใชน้โยบายการเตมิเต็มสนิคา้ทีม่กีารพจิารณา
อายุของสนิคา้และนโยบายการเตมิเตม็สนิคา้แบบดัง้เดมิ มคี่าใกลเ้คยีงกนั 
ดงันัน้การวิเคราะห์ปัจจยัทัง้สองว่าส่งผลกระทบต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างหรอืไมจ่งึใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
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 การวเิคราะหอ์ทิธพิลของปัจจยัหลกัทัง้สองปัจจยัสามารถวเิคราะหโ์ดย
ใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.05 โดยผลการทดสอบแสดงดงัตารางที ่Vll. 

 
ตารางที ่Vll. ผลการทดสอบความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) 

Source DF SS MS F P 
อายุสนิคา้     2 0.023520 0.0117598 1.64 0.200 
จ านวนสนิคา้    2 0.061570 0.0307852 4.30 0.017 
Interaction 4 0.0150817 2.11 0.087  
Error 81 0.579273 0.0071515   
Total 89 0.724690    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) พบว่า

ปัจจยัของอายุสินค้ามคี่า p-value เท่ากบั 0.200 ซึ่งมคี่ามากกว่าระดบั
นัยส าคญั 0.05 แสดงว่าปัจจยัอายุของสนิคา้ไม่มผีลต่อค่าเปอรเ์ซน็ต์ความ
แตกต่างของมูลค่าสนิค้าที่เน่าเสียก่อนท าการขาย ขณะที่ปัจจยัจ านวน
สนิค้ามคี่า p-value เท่ากบั 0.017 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 
แสดงว่าปัจจยัจ านวนของสนิค้ามผีลต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของ
มลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขาย ทัง้นี้ปัจจยัทีม่ผีลต่อเปอรเ์ซน็ต์ความ
แตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขาย คอืจ านวนของสนิคา้ใน
ระบบ อันเนื่องมาจากระบบมกีารขายสินค้าหลายชนิดส่งผลให้จ านวน
สนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายมผีลต่อค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง ขณะที่
ปัจจยัอายุของสนิคา้ไมม่ผีลต่อค่าเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่าง นอกจากนี้ยงัใช้
วิธีเปรียบเทียบความแตกต่างระดับปัจจัยของจ านวนสินค้าโดยใช้วิธี 
Fisher ทีช่่วงความเชือ่ม ัน่ 95% ไดผ้ลดงัรปูที ่lll. 

 

 
 

รปูที ่lll. ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างปัจจยัระดบัของจ านวนสนิคา้
โดยใชว้ธิ ีFisher 

 
จากผลการเปรยีบเทยีบพบว่าเมื่อระบบมจี านวนสนิค้า 10 ประเภท 

ส่งผลใหค้่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการ
ขายมคี่าต่างจากค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเมื่อระบบมสีนิค้า 3 และ 5 
ประเภท ขณะที่ระบบมีสินค้า 3 และ 5 ประเภท ค่าเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างของมลูค่าสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท าการขายมคี่าไมต่่างกนั  

Vll. สรุป 
 จากการน าตัวแบบการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาหลายประเภท
ร่วมกนัเมื่อสนิค้ามวีนัหมดอายุและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นแบบเข้า
หลงัออกก่อนเพื่อสรา้งปัญหาทดสอบจากปัจจยัจ านวนสนิคา้หมุนเวยีนใน
ระบบ 3 ระดบั ไดแ้ก่ สนิคา้หมนุเวยีนในระบบ 3 5 และ 10 ประเภท ปัจจยั
อายุของสนิคา้อายุของสนิคา้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ อายุของสนิคา้ทุกประเภทสัน้
กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสนิค้าที่ได้จากการค านวณ อายุของสนิค้าบาง
ประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเติมเต็มสนิค้าทีไ่ด้จากการค านวณ และอายุ
ของสินค้าทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเติมเต็มสินค้าที่ได้จากการ
ค านวณ ซึง่การก าหนดค่าของระดบัปัจจยัดงักล่าวดงัตารางที ่ II. ส่งผลใหม้ี
รูปแบบปัญหาทัง้หมด 9 รูปแบบ นอกจากนี้มกีารทดลองซ ้ารปูแบบละ 10 
ครัง้ จึงเกิดปัญหาทดสอบทัง้สิ้น 90 ปัญหา ทัง้นี้ได้ท าการเปรยีบเทยีบ
เปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของผลก าไร และมลูค่าของสนิคา้ทีเ่น่าเสยีก่อนท า
การขาย เมื่อใช้นโยบายการเติมเต็มสนิค้าที่ค านึงถึงอายุของสนิค้า กบั
นโยบายการเติมเต็มถูกค านวณจากสมการดัง้เดิมที่ไม่มีการพิจารณา
ก าหนดอายุของสนิคา้  พบว่าตวัแบบการค านวณที่มกีารค านึงถงึอายุของ
สนิคา้ใหค้่าผลก าไรของระบบสูงกว่าตวัแบบดัง้เดมิทัง้ 90 ปัญหาทดสอบ 
โดยไม่มคีวามแตกต่างที่แต่ละระดบัของปัจจยัด้านจ านวนสนิค้าในระบบ 
ขณะที่ปัจจยัด้านอายุของสนิค้า เมื่อสนิค้ามกี าหนดอายุสัน้กว่ารอบเวลา
การเติมเต็มร่วมกนัเป็นจ านวนมากขึ้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างของผลก าไรมคี่ามากขึน้ โดยความแตกต่างเฉลีย่ของผลก าไรทัง้ 3 
ระดบัของอายุสนิคา้ คอื 1) สนิคา้ทุกประเภทมคี่าสัน้กว่ารอบเวลาการเตมิ
เต็ม 2) อายุสนิคา้บางประเภทสัน้กว่ารอบเวลาการเตมิเต็ม และ 3) ระดบั
อายุสนิคา้ทุกประเภทยาวกว่ารอบเวลาการเตมิเตม็ มคี่าเท่ากบั 55 26 และ 
8 เปอรเ์ซน็ต์ ตามล าดบั ส าหรบัเปอรเ์ซน็ต์ความแตกต่างของมลูค่าสนิคา้ที่
เน่าเสยีก่อนท าการขายสนิคา้เมือ่ใชน้โยบายทีม่กีารพจิารณาอายุสนิคา้กบั
นโยบายแบบดัง้เดมิ พบว่าจ านวนของเน่าเสยีก่อนท าการขายของระบบ
น้อยกว่าตวัแบบดัง้เดมิทัง้ 90 ปัญหาทดสอบ นอกจากนี้พบว่าปัจจยัทีม่ผีล
ต่อค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างคือจ านวนสนิค้าในระบบ เนื่องจากหาก
ระบบมกีารขายสนิคา้หลายชนิดอาจส่งผลใหเ้กดิการเน่าเสยีสนิคา้ก่อนท า
การขายได้ ในขณะทีปั่จจยัของอายุสนิคา้ไม่มผีลกระทบต่อค่าเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่าง ทัง้นี้สามารถพจิารณาไดว้่าเพื่อใหร้ะบบไม่เกดิการสูญเสยี
จากการขาย รอบเวลาการเตมิเต็มสนิค้าร่วมกนัต้องมีค่าสัน้กว่าอายุของ
สนิคา้ อกีทัง้เมือ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นแบบเขา้ทหีลงัออกก่อนส่งผล
ใหโ้อกาสทีเ่กดิต้นทุนจากการเน่าเสยีสูงขึน้ ดงันัน้ปรมิาณในการเติมเต็ม
สินค้าแต่ละครัง้จึงมีค่าไม่สูงนัก รวมถึงปริมาณสินค้าเผื่อมีค่าต ่า  เพื่อ
หลกีเลีย่งตน้ทุนทีเ่กดิจากการหมดอายุของสนิคา้ก่อนท าการขาย 
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Abstract—The objective of this paper is to determine the key 

success factors of construction project management in the 

intermediate and downstream petrochemical industry of 

Thailand. To identify the success factors, an empirical study 

based on related researches in scholarly literatures and expert 

opinions are collected to design the questionnaire. In 

determining the key success factors, the techniques of fuzzy 

theory and factor analysis are employed. The results revealed 17 

key success factors which can be used as guidelines for planning, 

implementing, controlling, and evaluating the performance of 

construction projects and also provide lessons for improving the 

performance of similar new construction projects. 

Keywords - construction project, fuzzy, multi-criteria decision 

analysis, petrochemical, success factors 

I. INTRODUCTION 

The petrochemical industry is one of the biggest 
businesses; in 2017 accounting for 27.1% of GDP in 
manufacturing industry sector of Thailand [1]. Its end 
products are driving forces behind many business sectors 
such as transportation, electronics, plastics and automobile.  
Furthermore, it has substituted feedstock imports to exports. 
World petrochemical product demands increased by 4.3%, 
4.5% and 4.5% during 2019 – 2021, and thereafter [2]. In 
order to increase the competitiveness of the petrochemical 
business in Thailand, good project management and suitable 
project selection under a proper economic model including 
practical assumptions are essential conditions to bring project 
success and the expected desirable benefits. In addition, there 
are many related empirical studies on project management 
that showed various key success factors for general 
construction projects, but none were conducted in 
petrochemical construction. Petrochemical industry 
construction projects have some differences in terms of the 
technologies used, special construction methods, and the 
complexities when compared with general construction 
projects.  However, some factors can be implemented or 
used as guidelines in determining success factors in 
petrochemical construction projects. There are three levels in 
petrochemical construction projects; upstream, intermediate, 
and downstream levels. The upstream level concerns oil 
drilling or offshore construction with high technology. The 
intermediate level is concerned with plant construction in the 
manufacture of polymer and plastics, ethaline oxide, 
aromatic products, olefins, etc. The downstream level 

includes chemical industries for packaging, automobiles, 
electronics, medical, etc. In regard to the technology used, 
the amount of capital investment, and the complexity of the 
project at each aforementioned level, the upstream level is 
very different with respect to the other two levels.    

The objective of this paper is to determine the key 
success factors in construction project management for the 
intermediate and downstream levels of the petrochemical 
industry in Thailand. These key success factors can be used 
as performance measures in construction projects for control 
and evaluation for future improvement of similar new 
projects. The related literatures are presented in Section II. In 
Section III, the methodology is presented. The results and 
conclusions are presented in Sections IV and V, respectively. 

II. RELATED LITERATURES 

Empirical studies on petrochemical and construction 
management have been reviewed and it was revealed that the 
key success factors can be grouped in 3 main factors: project 
execution, management and skills, and performance and 
results as in [3] and [4]. They are divided into 30 sub-factors. 
Project execution consists of 19 sub-factors [5] [6]. They are 
project selection, project characteristics, collective 
engineering design, construction management, project cost 
estimation and control, project planning and control, project 
change management, quality management, safety-security-
health-environment (SSHE) management, permits and 
licenses management, procurement and contracting 
management, document management, economic and 
financial change, risk management, company law and 
regulation, top management support, development of project 
organization,  clear roles and responsibility, and future 
potential improvement. 

For managerial and skills, [7] and [8] classified them into 
5 sub-factors. They are project manager competence, project 
team competence, contractor competence, communication 
and coordination skill, and commitment from the team. Last, 
performance and results, [9] and [10] proposed 6 sub-factors 
consisting of project profitability and return, stakeholder 
satisfaction, project completion on schedule, project 
completion within budget, quality of project completion, and 
safety and accident record. 
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III. METHODOLOGY 

A. Questionnair Design 

In designing the questionnaire, the first stage, an open-
ended questionnaire is applied to collect additional expert 
opinions on the key success factors gathered from the related 
literatures. The unweighted 0-1 factor model is used to select 
factors where 0 and 1 represent “yes or no” or “suitable or 
not suitable”, respectively [11].  In the second stage, 
significant feedback will be used to modify the closed-ended 
questionnaire before launching the official survey. By 
employing a Likert scale, importance weight scores ranging 
from 1 to 5 are used.  The scores of 1, 2, 3, 4, and 5 represent 
very unimportant, less important, moderately important, 
important, and strongly important, respectively. Since 
importance weights are expressed in terms of linguistic 
language, fuzzy theory based on triangular fuzzy numbers is 
applied in order to reduce human fuzziness. The fuzzy 
membership function consists of three real numbers; lower 
bound, medium bound and upper bound denoted as “l”, “m” 
and “u” [12]. The relationship between triangular fuzzy 
numbers and linguistic expressions are shown in Table I. 

TABLE I.  TRIANGULAR FUZZY NUMBER 

Linguistic Expression Triangular Fuzzy Number 

5 = Very Important (0.75, 1, 1) 

4 = Important (0.5, 0.75, 1) 

3 = Moderately Important (0.25, 0.5, 0.75) 

2 = Less Important (0, 0.25, 0.5) 

1 = Unimportant (0, 0, 0.25) 

 
In order to convert triangular fuzzy numbers to 

measurable values called crisp values, the following steps are 
employed: 

 Converting linguistic expressions to fuzzy numbers 
as defined in Table I. 

 Defuzzification by using the center of gravity 
approach. Defining “l”, “m” and “u” as triangular 
fuzzy numbers (l, m, u). Then, aggregate value of 
“l”, “m” and “u” and divide by three representing an 
importance score for each factor. 

B. Identify Experts Group Criteria 

Because of the lack of information about the population, 
[13] suggested that a random sampling of size of at least 384 
experts should be used. However, in cases where experts are 
required with specific characteristics, [14] recommended to 
use a smaller sample size with a homogeneous group. 
Regarding the information required in the survey to 
determine the key success factors in the performance 
measurement of petrochemical construction projects, 
homogeneous groups of experts are required as shown in 
Table II.   

TABLE II.  CRITIRIA SELECTION OF EXPERT GROUPS  

Expert’s Position Level Expert Criteria 

Project Director 

Experienced in project management and 

execution for project value more than 

300 million baht for at least 3 projects 

Project Manager 
Experienced in project management and 

execution for project value between 100 

Expert’s Position Level Expert Criteria 

- 300 million baht for at least 3 projects 

Senior Project Engineer 

Experienced in project management and 

execution for project value between 30 - 

100 million baht for at least 3 projects 

The expert group criteria were selected based on working 
experience in petrochemical construction. For the first and 
the second stages of the questionnaire design and the 
importance weight determination, questionnaires were 
distributed to 7 petrochemical construction companies and 3 
contractor companies via online application. Each company 
was requested at least 8 experts to response the 
questionnaire, 80 responses were totally returned, Three  
types of qualified expert as shown in Table II are considered 
as the expected respondents.  

C. Combining Success Factors 

Factor analysis is a statistical approach applied for factor 
combination. Factors which are related to others can be 
reduced and combined into a new factor [15]. The following 
steps describe the procedures of the factor analysis method 
that are used to reduce the number of success factors. 

 Collecting data and constructing a correlation matrix. 

 Extracting factors and cumulative of variance at a 
significance level more than 70% with an eigenvalue 
more than 1 are considered. 

 Rotating axis using varimax method and considering 
a loading score more than 0.5 is a decision criterion 
for combining factors. 

 Combining the significant correlated factors and the 
naming of the new factor is completed. 

Data analysis is performed by employing the SPSS 
program. 

D. Factor Classification 

In order to ensure that the combined success factors 
obtained from Step C reflect appropriate performance factors 
in the construction project, a second round of interview 
sessions by the selective experts was conducted. 

IV. RESULTS 

A. Success Factors Determination 

The results of the first stage, the open-ended 
questionnaire, were collected from the aforementioned 
samples and the total number of returned questionnaires was 
64 or 80 percent. They indicate that there are 3 main success 
factors for construction projects that involve project 
execution, management and skills, and performance and 
results. For the project execution factor, the proposed 
questions consist of 19 sub-factors as potential success 
factors. It was found that one factor was eliminated; future 
potential improvement.  More than 60% of the respondents 
indicated that this factor was not suitable for measuring 
project performance because every project is started by 
project initiators and also has its own purpose at the initiation 
stage. In addition, there are 6 additional factors proposed by 
the experts. They are project staff selection, company policy, 
stakeholder management, human resource management, 
shortage of skilled labor, and project auditing. These 
proposed factors will be added into the modified 
questionnaire in the second stage.  For managerial and skills, 
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the proposed questions consist of 5 sub-factors and it was 
found that all were suitable.  Furthermore, an additional 3 
factors were proposed by experts. They are project team 
building, conflict management, and ethics.   For the 
performance and results factor, the proposed questions 
consist of 6 sub-factors. All of them were suitable to measure 
project performance. No additional factors were proposed.  

The results of the first stage were modified. Regarding 
the 3 main success factors, the aforementioned sub-factors 
were regrouped based on the judgment of the selected 6 
experts via an interviewing and classified as sub-factors and 
detailed-factors in the questionnaire design of the second 
stage. On the other hand, the success factors are divided into 
3 hierarchical levels consisting of the main factors in the first 
level, the sub-factors in the second level, and detailed-factors 
in the third level. In the second questionnaire, 8 sub-factors 
and 38 detailed-factors are proposed as a closed-ended 
questionnaire. The survey is conducted via an online 
questionnaire to the same groups of the experts as mentioned 
earlier.  The total number of returned questionnaires was 53 
or 66.3 percent. The results are summarized in Tables III, IV, 
and V. 

TABLE III.  SUCCESS FACTORS OF PROJECT EXECUTION (X1) 

No. Sub- Factors Detailed-factors 

1 

Suitability of 

Economic and 

Financial factors (X11) 

Project Selection (X111) 

Project Characteristics (X112) 

Economic & Financial Change (X113) 

2 
Project Execution 

Management (X12) 

Construction Management (X121) 

Project Planning & Control (X122) 

Project Cost Estimation & Control 

(X123) Project Change Management (X124) 

Collective of Engineering Design (X125) 

Document Management (X126) 

Quality Management (X127) 

SSHE Management (X128) 

3 

Project External 

Management Factors 

(X13) 

Permits & Licenses Management (X131) 

Procurement & Contracting 

Management (X132) 

Risk Management (X133) 

4 
Project Stakeholder 

Management (X14) 

Project Staff Selection (X141) 

Human Resource Management (X142) 

Stakeholder Management (X143) 

Shortage of Skilled Labor (X144) 

5 
Company Strategy 

(X15) 

Top Management Support (X151) 

Company Policy (X152) 

Company Law & Regulation (X153) 

Project Auditing (X154) 

6 

Suitability of Project 

Organization & 

Responsibility (X16) 

Development of Project Organization 

(X161) 

Clearly Roles & Responsibility (X162) 

TABLE IV.  SUCCESS FACTORS OF MANAGERIAL AND SKILLS (X2) 

No. Sub- Factors Detailed-factors 

7 
Management & Skills 
(X21) 

Project Manager Competence (X211) 

Project Team Competence (X212) 

Contractors Competence (X213) 

Communication & Coordination Skills 

(X214) 

Commitment from Team (X215) 

Project Team Building (X216) 

Conflict Management (X217) 

Ethic (X218) 

TABLE V.  SUCCESS FACTORS OF PERFORMANCE AND RESULTS (X3) 

No. Sub- Factors Detailed-factors 

8 
Performance & Results 

(X31) 

Project Profitability & Return 

(X311) 

Project Completion on Schedule 

(X312) 

Project Completion within 
Budget (X313) 

Stakeholder Satisfaction (X314) 

Quality of Project Completion 

(X315) 

Safety & Accident Record (X316) 

B. Key Success Factor Determination 

The obtained importance score for each success factor as 
shown in Tables III, IV, and V were based on linguistic 
language, and were transformed to fuzzy scores as 
mentioned in Table I. The defuzzification was done to obtain 
a crisp value that will be used as input data for factor 
analysis.   

With respect to each sub-factor, the significant correlated 
success factors were analyzed. Non-combined and combined 
sub-factors were performed based on the proposed 
procedures of factor analysis. A new name for the combined 
detailed-factors was given and they were considered as the 
key success factors for performance evaluation for the 
petrochemical construction project. The key success factors 
and their measures are presented in Table VI. 

TABLE VI.  KEY SUCCESS FACTORS AND PERFORMANCE MEASURES 

Detailed-Factors 
Key/Combined 
detailed-factors 

Measures 

Project Selection (X111) 

Suitability of 
Economic and 
Financial 
factors (Y1) 

Estimated internal 
rate of return 
(% per year) 

Project Characteristics 
(X112) 

Economic & Financial 
Change (X113) 

Construction 
Management (X121) Project 

Planning & 
Control (Y2) 

Average monthly 
percentage of actual 
progress compared to 
planned project 
(% deviation from 
planned project) 

Project Planning & 
Control (X122) 

294



Detailed-Factors 
Key/Combined 
detailed-factors 

Measures 

Project Cost Estimating 
& Control (X123) 

Cost Estimating 
& Change 
Control (Y3) 

Average monthly 
actual costs compared 
to planned project’s 
costs  
(% deviation from 
planned project’s 
costs) 

Project Change 
Management (X124) 

Collective of 
Engineering Design 
(X125) 

Project Quality 
Management 
(Y4) 

Level of work 
execution quality 
(% completion) 

Document Management 
(X126) 

Quality Management 
(X127) 

SSHE Management 
(X128) 

SSHE 
Management 
(Y5) 

Safety procedure 
compliance 
(% completion) 

Permits & Licenses 
Management (X131) Project 

External 
Factors 
Management 
(Y6) 

Competency level of 
external factor 
management 
(scaling score) 

Procurement & 
Contracting 
Management (X132) 

Risk Management (X133) 

Project Staff Selection 
(X141) 

Project 
Stakeholder 
Management 
(Y7) 

Competency level of 
stakeholder 
management 
(scaling score) 

Human Resource 
Management (X142) 

Stakeholder 
Management (X143) 

Shortage of Skilled 
Labor (X144) 

Top Management 
Support (X151) 

Company 
Strategic (Y8) 

Supporting level from 
management 
(scaling score) 

Company Policy (X152) 

Company Law & 
Regulation (X153) 

Project Auditing (X154) 

Development of Project 
Organization (X161) 

Suitability of 
Project 
Organization & 
Responsibility 
(Y9) 

Competence level of 
workload 
arrangement 
(scaling score) 

Clear Roles & 
Responsibility (X162) 

Project Manager 
Competence (X211) Project 

Member and 
Contractor 
Competence 
(Y10) 

Technical competence 
level of team 
members 
(scaling score) 

Project Team 
Competence (X212) 

Contractors Competence 
(X213) 

Communication & 
Coordination Skills 
(X214) 

Problem 
Solving & Soft 
Skills 
Competence 
(Y11) 

Competence of 
problem solving skills 
of team members 
(scaling score) 

Commitment from 
Team (X215) 

Project Team Building 
(X216) 

Conflict Management 
(X217) 

Ethic (X218) 

Detailed-Factors 
Key/Combined 
detailed-factors 

Measures 

Project Profitability & 
Return (X311) 

Project 
Profitability & 
Return (Y12) 

Actual internal rate of 
return (% per year) 

Project Completion on 
Schedule (X312) 

Project 
Completion on 
Schedule (Y13) 

Completion date of 
actual compared to 
plan (% deviation 
from planned project ) 

Project Completion 
within Budget (X313) 

Project 
Completion 
within Budget 
(Y14) 

Budget variance at the 
end of project 
(% deviation from 
budgeted project) 

Stakeholder Satisfaction 
(X314) 

Stakeholder 
Satisfaction 
(Y15) 

Satisfaction level of 
stakeholder 
(scaling score) 

Quality of Project 
Completion (X315) 

Quality of 
Project 
Completion 
(Y16) 

End project quality 
compared to standard 
quality 
(scaling score) 

Safety & Accident 
Record (X316) 

Safety & 
Accident 
Record (Y17) 

Accident case at the 
end of project 
(number of accidents) 

V. CONCLUSION 

Regarding to the empirical studies’ results on 
petrochemical and construction management, there are three 
main success factors; project execution, management and 
skills, and performance and results. In practice, they are key 
project success indicators for project performance evaluation 
in general and limited in use when applied to the special 
project as in petrochemical construction projects. In this 
research, the key success factors for the performance 
evaluation of petrochemical construction projects were 
analyzed and proposed based on the empirical survey that 
was grounded on the judgment and experience of selected 
experts. The screening process reduced 38 success factors to 
17 key success factors using a reliable method; factor 
analysis.  These key success factors can help project 
managers as guidelines for planning, implementing, 
controlling, and evaluating the performance of a construction 
project. They also provide lessons for improving the 
performance of similar new construction projects. For the 
implementation of the proposed key success factors, decision 
makers need to realize that these factors have to be revised or 
modified when they change in the contemporary business 
environment.  

Future research on importance weight settings for each 
key success factor is recommended. For project performance 
evaluation, there are many techniques that are implemented 
whether with multiple attribute decision analysis or multiple 
criteria optimization. However, in cases where there is no 
historical data, a non-parametric analysis approach is an 
alternate approach. In such circumstances, a new variant of 
multiple criteria decision making, network data envelopment 
analysis, is recommended. It is appropriate for cases in which 
there are many performance measures and limitations of 
historical data.  
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีศึกษาการปรบัปรงุสายการผลิตของ

อตุสาหกรรมเสื้อผา้สาํเรจ็รปู โดยปริมาณความต้องการมีการเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลา การจดัสายการผลิตในปัจจบุนัไม่สามารถรองรบัลกัษณะ

ของความต้องการดงักล่าวได้ การผลิตล่วงเวลาจึงมีความจาํเป็นเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงสงู วตัถปุระสงค์

ของงานวิจยัน้ีคือการปรบัปรงุสายการผลิตโดยอาศยัเครื่องมือของการ

ปรบัปรงุงาน หลกัการ ECRS และการจดัสมดลุสายการผลิตด้วยวิธีท่ี

ถกูต้องเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิต และอตัราส่วนสมดลุสายการผลิต ผลจาก

การวิจยัพบว่าประสิทธิภาพสงูสดุท่ีเคยทาํได้อยู่ท่ี 66.04% แต่เมื่อใช้

โปรแกรมน้ีแล้วจะทาํให้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้เป็น 80.00% นอกจากน้ี

โปรแกรมเพ่ือการจดัสมดลุสายการผลิตได้ถกูพฒันาขึ้นโดยใช้เครื่องมือ 

VBA ในไมโครซอฟตเ์อกเซล เพ่ือให้ง่ายต่อผูใ้ช้งาน 

 

คาํสาํคญั — ความพึงพอใจแก่ลกูค้า , กาํลงัการผลิต , การจดัสมดลุ

สายการผลิต , อตัราส่วนสมดลุสายการผลิต 

 

ABSTRACT 

This paper focuses on improvement in a production line of 

garment industry, which demand is rapidly and frequently changed. 

However at the present the production capacity is insufficient to 

answer such demand. Therefore, over-time job is then needed to 

satisfy customers. This results in unnecessary high labor cost. The 

objective of this research is to improve the production line using work 

improvement technique, ECRS, and line balancing concept in order to 

increase production capacity. First, standard time is determined then 

the proper number of work station is computed. In order to maximize 

line balancing ratio, The right method to balance the line is employed 

in line balancing process. The result shows that the efficiency has 

increased from 66.04 percent to 80.00 percent. Moreover, the overtime 

hours were cut down to zero. Moreover, the line balancing program, is 

created using VBA in Microsoft excel spreadsheet. 

 

Keywords — Customer Satisfaction , Production Capacity , Line 

Balancing , Line Balancing Ratio 

I. บทนํา 

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป มีข ัน้ตอนการผลิตที่ค่อนข้าง

ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยทักษะการทํางานที่พิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อให้

ผลผลติทีอ่อกมาดทีีสุ่ด ถกูตอ้งทีส่ดุ และมปีระสทิธผิลสงูสุด ตอ้งใชว้ตัถุดบิ

และอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลติที่หลากหลาย จงึต้องอาศยัหลกัการทํางาน 

หรอืเครื่องมอืที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้การทํางานเป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น 

ด้วยเหตุน้ี การจัดสมดุลสายการผลิตจึงมีความสําคัญต่อการผลิตใน

อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู  

โดยหลกัการทีใ่ชใ้นการจดัสมดุลสายการผลติ [1] ประกอบดว้ย 2 เงื่อนไข

หลกัๆ ดงัน้ี  

I.I การจดัสมดุลสายการผลิตทีเ่วลาของงานย่อยอย่างน้อย 1 งาน มีค่า

มากกวา่รอบเวลาการผลติ (Cycle Time)  

ซึง่ตอ้งอาศยัหลกัการ Incremental Utilization Heuristic 

I.II การจดัสมดุลสายการผลติทีเ่วลาของงานย่อยทุกงานน้อยกวา่รอบเวลา

การผลติทัง้หมด  

ซึง่อาศยัหลกัการจดัสมดุลสายการผลติดว้ย 3 วธิดีงัน้ี 

1.) Kilbridge and Wester’s method  

2.) Longest-Task-Time Heuristic 

3.) Ranked Positional Weight 

หลักการจัดสมดุลสายการผลิตทัง้ 2 เงื่อนไขข้างต้น มีข้อดีข้อเสียที่

แตกต่างกัน เช่น วิธี Incremental Utilization Heuristic ในบางครัง้อาจ

จาํเป็นตอ้งแบ่งงานย่อยบางงานทีเ่วลาของงานย่อยมากกว่ารอบเวลาการ

ผลติ ใหอ้อกเป็น 2 งานย่อย เน่ืองจากถา้หากเวลาของงานย่อยยงัมากกวา่

รอบเวลาการผลติอยู่ อาจทําใหส้ายการผลตินัน้ไม่สมดุลหรอืส่งไม่ทนัวนั

กําหนดส่งของลูกค้าได้ แต่เมื่อแบ่งงานย่อยนัน้เป็น 2 งานแล้ว ต้อง

พจิารณาถงึความสามารถของพนกังานในการทํางานดว้ย เน่ืองจากทกัษะ

ในการทาํงานของพนกังาน อาจตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง ทาํใหพ้นกังานตอ้ง

ทําการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา หรือวิธี Kilbridge and Wester’s 

method ซึง่เป็นวธิทีีใ่นปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลติสว่นใหญ่ใชห้ลกัการน้ี

ในการจดัสมดุลสายการผลติ เน่ืองจากเป็นวธิทีีพ่จิารณาทัง้เวลารวมของ

งานยอ่ยใน 1 สถานี และงานก่อนหน้าทีจ่าํเป็นตอ้งทาํก่อนหน้างานนัน้ ๆ  
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ดงันัน้โครงงานน้ีจงึเลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัสมดุลสายการผลติ และ

ได้ทํ าการเขียน  Visual Basic for Application (VBA) [2] ในโปรแกรม 

Microsoft Excel เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถบนัทกึขอ้มูลเฉพาะเท่าที่จําเป็น 

และนําโปรแกรมน้ีไปประยุกต์ใช้กับสายการผลิตอื่น หรือแผนกอื่น

นอกเหนือจากตวัอยา่งทีผู่จ้ดัทาํไดนํ้าเสนอ 

 

II. ลกัษณะปัญหาของโรงงาน 

เบื้องต้นผู้จ ัดทําได้ใช้หลักการ Why-Why Analysis [3] เพื่อ

ทําการศึกษาหาปัญหาที่มีของโรงงานทัง้หมด พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่

สามารถพบเหน็ได้ชดัเจนบรเิวณหน้างานสามารถแสดงได้ดงัรูปที ่I และ 

รปูที ่II แต่ในอกีหลาย ๆ ปัญหาซึง่อาจเกดิขึน้แต่ผูจ้ดัทาํไมส่ามารถคน้พบ

ปัญหาเหล่านัน้ได ้เน่ืองจากเกนิขอบเขตของการศกึษาของผูจ้ดัทาํ  

 
รปูที ่I. ลกัษณะการทาํงานปัจจบุนัของโรงงาน 

 
รปูที ่I. ลกัษณะการทาํงานปัจจบุนัของโรงงาน (ต่อ) 

 

 
รปูที ่II แนวทางการแกปั้ญหาของสิง่ทีโ่รงงานทาํ 

จากรปูที ่I และ II แสดงใหเ้หน็ถงึหลากหลายปัญหาซึง่เป็นไปไดย้ากที่

ผูจ้ดัทําจะสามารถแก้ได้ทัง้หมด ผูจ้ดัทําจงึได้ทําการเลอืกปัญหาที่ส่งหา

ผลกระทบต่อโรงงานมาก เน่ืองจากเป็นส่วนทีโ่รงงานยงัไมม่ ีเป็นปัญหาที่

ไมค่วรจะเกดิขึน้ภายในสายการผลติ และเป็นปัญหาทีว่ศิวกรรมอุตสาหการ

ต้องสามารถแก้ปัญหาในส่วนน้ีได ้คอืเรื่องของการจดัสมดุลสายการผลติ

ดว้ย 2 เงือ่นไขขา้งตน้ทีไ่ดก้ล่าวมา นอกจากนัน้ผูจ้ดัทาํไดค้าํนึงถงึปัญหาที่
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สามารถนําคําตอบของการจัดสมดุลสายการผลิต ไปต่อยอดในการ

ประยุกตใ์ชค้ําตอบ คอืการวางแผนการผลติ [4] และการเลอืกสายการผลติ

ใหเ้หมาะสมกบัคาํสัง่ซือ้ทีล่กูคา้ตอ้งการ เน่ืองจากในโรงงานมสีายการผลติ

อยูม่าก จงึจาํเป็นตอ้งเลอืกสายการผลติใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมทีส่ดุ 

 

III. ขัน้ตอนการทาํงานของหลกัการจดัสมดุลสายการผลติ 

 ขัน้ตอนการทํางานโดยหลักการทัว่ ไปของหลักการจัดสมดุล

สายการผลติทีต่อ้งทาํ ประกอบดว้ย 7 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1) แบ่งงานย่อยตามทฤษฎกีารแบ่งงานย่อยใหถู้กตอ้ง ในการผลติสนิคา้ 

1 ชิน้ 

2) จดัลาํดบัของงานยอ่ยใหถ้กูตอ้งตามลาํดบัของงานก่อนหน้า 

3) วาดผังเครือข่าย (Precedence diagram) ด้วยวิธี Activity on node 

(AON) หรอืการวาดผงัเครอืขา่ยทีง่านยอ่ยต่าง ๆ จะอยูท่ีแ่ต่ละ node 

4) หาเวลามาตรฐานตามทฤษฎีการหาเวลามาตรฐานให้ถูกต้อง โดย

จาํเป็นตอ้งจบัเวลาจรงิซึง่ตอ้งถกูตอ้งและแมน่ยาํมากพอตามทฤษฎ ี

5) คาํนวณรอบเวลาการผลติ (Cycle Time) 

6) หาจาํนวนสถานีงานขัน้ตํ่าทีต่อ้งม ี(Minimun workstation) 

7) ใช้วธิกีารหาคําตอบเบื้องต้น (Heuristics) เพื่อจดังานเขา้สู่สถานีงาน 

พรอ้มทัง้จดัสมดุลสายการผลติ 

 

IV. วธิกีารหาคาํตอบเบือ้งตน้ของการจดัสมดุลสายการผลติ (Line 

Balancing Heuristic) 

หลกัการจดัสมดุลสายการผลติเบือ้งตน้เป็นเพยีงการหาคําตอบ

เบือ้งตน้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดของแต่ละวธิ ีซึง่จะเป็น

เพยีงแค่คําตอบที่เหมาะสมทีสุ่ด แต่ไม่สามารถหาคําตอบที่ดทีีสุ่ดได ้

แต่คําตอบที่สามารถหาได้จากการจดัสมดุลสายการผลติเบื้องต้นนัน้

เพยีงพอต่อการนําไปใชง้านในอุตสาหกรรมการผลติเสื้อผา้สําเรจ็รูป 

ซึง่ประกอบดว้ย 4 วธิดีงัน้ี 

 IV.I. Incremental Utilization Heuristic 

เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพสายการผลติ โดยพจิารณาจากรอ้ยละ

การใชป้ระโยชน์ในแต่ละสถานีงาน (%Utilization of workstation) เป็น

หลัก เมื่อกําหนดงานลงสถานีงานนัน้ ๆ จนกระทัง่ร้อยละการใช้

ประโยชน์ในแต่ละสถานีงานลดลงไปกว่าเดมิ จงึเริม่ขึน้สถานีงานใหม ่

ทาํเชน่น้ีจนครบทุกงาน 

IV.II Longest-Task-Time Heuristic มขี ัน้ตอนการทาํดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1 เรยีงลาํดบัเวลาการทาํงานของงานยอ่ยทัง้หมดจากเวลา

ทีม่ากทีส่ดุไปหาเวลาทีน้่อยทีส่ดุ 

  ขัน้ที ่2 นํางานย่อยทีเ่รยีงแลว้มาเรยีงเขา้สูส่ถานีงานตามทีเ่รยีง

ไวโ้ดยต้องพจิารณา 2 เงื่อนไขคอื ต้องพจิารณาผงัเครอืข่ายของงาน

ก่อนหน้า และ เวลาของงานย่อยในสถานีนัน้ ๆ ต้องไม่เกนิรอบเวลา

การผลติ 

  ขัน้ที ่3 ทาํขัน้ตอนที ่2 จนกวา่จะครบทุกงาน 

 IV.III Kilbridge and Wester’s Method มขี ัน้ตอนการทาํดงัน้ี 

  ขัน้ที ่1 จดัหลกั (Column) ตามผงัเครอืขา่ยจากซา้ยไปขวา 

  ขัน้ที ่2 จดังานลงสถานีงานตามหลกัทีจ่ดัไวโ้ดยพจิารณาถงึงาน

ก่อนหน้าที่จําเป็นต้องทําก่อน และเวลารวมของสถานีงานต้องไม่

มากกว่ารอบเวลาการผลติ (Cycle Time) หากไม่สามารถใส่งานย่อย

นัน้ ๆ ได้ จําเป็นต้องหางานย่อยตวัถดัไปที่เหลอืทัง้หมดนํามาใส่ใน

สถานีงานนัน้ ๆ ได ้แต่ตอ้งพจิารณา 2 เงือ่นไขเชน่เดมิ 

  ขัน้ที ่3 ทาํขัน้ตอนที ่2 จนกวา่จะครบทุกงาน 

 

 IV.IV Ranked Positional Weight  

เป็นวธิทีีพ่จิารณาทัง้เวลา และตําแหน่งไปพรอ้ม ๆ กนั และเป็น

การรวมวธิ ีKilbridge and Wester’s Method กบั Longest-Task-Time 

Heuristic เข้าด้วยกัน โดยการกําหนดค่าขึ้นมาใหม่ 1 ตัวแปร คือ 

RPW (Ranked Position Weights) ซึง่หาไดจ้ากสมการที ่1 

 

RPW = เวลาของงานย่อยทีส่นใจ + ผลรวมเวลาของงานย่อยทีท่ําหลงัจาก

งานน้ีทัง้หมด        (1) 

 

มขี ัน้ตอนการทาํงานดงัน้ี 

 ขัน้ที ่1 คาํนวณ RPW ของงานยอ่ยทุก ๆ งาน 

 ขัน้ที ่2 เรยีงลาํดบั RPW ของแต่ละงานยอ่ยจากมากทีส่ดุไปน้อยทีส่ดุ 

 ขัน้ที ่3 จดังานย่อยเขา้สู่สถานีงานโดยเรยีงตาม RPW ทีไ่ดจ้ดัไวแ้ล้ว 

พรอ้มพจิารณาผงัเครอืขา่ยของงานก่อนหน้าดว้ย 

  วธิีที่ 2, 3 และ 4 สามารถใช้ได้เมื่อเวลาของงานย่อยทุกงาน 

น้อยกวา่รอบเวลาการผลติ หรอืในกรณทีีเ่วลาของงานยอ่ย เทา่กบัรอบ

เวลาการผลติ จะสามารถใชไ้ดท้ัง้ 4 วธิ ีและทัง้ 4 วธิใีนการหาคาํตอบ

ของการจดัสมดุลสายการผลติ เป็นวธิเีบือ้งตน้ในการหาคาํตอบเท่านัน้ 

ไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดที่จะสามารถหาได้ แต่เป็นคําตอบที่ดีมาก

พอที่จะสามารถบรรลุจุดประสงค์ของการจดัสมดุลสายการผลิตได ้

นอกเหนือจาก 4 วธิใีนการจดัสมดุลสายการผลติขา้งต้นแล้ว ยงัมวีธิี

อื่น ๆ อกีมากมาย เช่น การแบ่งงานใหมต่ัง้แต่เริม่ตน้ การปรบัเปลีย่น

วิธีการทํางานใหม่ตามหลักการ Eliminate Combine Rearrange 

Simplify (ECRS) หรอื การจดัสถานีงานให้มหีลายสถานีงานรวมกนั

อยูใ่นทีเ่ดยีว (Work Center) เป็นตน้ 

 

V. ตวัอยา่งการประยุกตใ์ชห้ลกัการจดัสมดุลสายการผลติเบือ้งตน้ 

  การประยุกต์ใช้หลักการจดัสมดุลสายการผลิตเบื้องต้นจาก

ตวัอย่างสายการผลติอย่างง่ายทีส่ามารถพบเจอไดใ้นอุตสาหกรรมทัว่ 

ๆ ไป ซึง่สามารถนํามาจดัสมดุลสายการผลติตามขัน้ตอนทีไ่ดก้ล่าวไป

ขา้งต้น โดยสามารถวาดเป็นผงัเครอืขา่ย [5] (Precedence Diagram) 

ได้ดังรูปที่ III (การแบ่งงานย่อย การจัดลําดับของงาน และเวลา

มาตรฐานทีใ่ชเ้ป็นขอ้มูลมาตรฐานทีถู่กต้องและแม่นยําจากโปรแกรม

การคาํนวณอยูแ่ลว้) 
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รูปที่ 8 ปุมลางขอมูลเกา 

รูปที่ 10 ปุมเลือกตัวชี้วัดพรอมคํานวณ 

รูปที่ 9 ปุมจัดสมดุลสายการผลิต และวางแผนการผลิต 

 
รปูที ่III. ผงัเครอืขา่ย 

  ในแต่ละขัน้ตอนของ Precedence จะเป็นขัน้ตอนของงานย่อย

แต่ละงาน ซึ่งละเอียดและซบัซ้อน เมื่อได้ลําดบัการทํางานที่ถูกต้อง 

ผู้จดัทําได้ทําการสร้างโปรแกรมสําหรบัการจดัสมดุลสายการผลิต

เบื้องต้นไว้ทัง้ 4 วธิ ีที่ได้กล่าวไว้ในบทนํา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ

เลอืกวธิใีดก็ได้จาก 4 วธิน้ีี โดยโปรแกรมจะให้ผูใ้ช้งานพจิารณาจาก

ตวัชีว้ดัต่าง ๆ ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกตวัชีว้ดัได ้วา่ตอ้งการพจิารณา

ที่ตวัชี้วดัใด เน่ืองจากวธิกีารจดัสมดุลสายการผลติทัง้ 4 วธิ ีจะได้ค่า

ของตวัชีว้ดัต่าง ๆ ไมเ่ทา่กนั และมขีอ้ดขีอ้เสยีต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างกนั 

  เริ่มต้นผู้จดัทําได้สร้างโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน (User 

interface) มากทีส่ดุ โดยผูใ้ชง้านเพยีงบนัทกึขอ้มลูเทา่ทีจ่าํเป็น ดงัน้ี 

1.) เวลามาตรฐานของแต่ละงานย่อย (ซึ่งไดจ้ากโปรแกรม SAM ที่

เป็นมาตรฐานและถกูตอ้งอยูแ่ลว้) ดงัรปูที ่IV 

2.) ลาํดบัการทาํงานของงานก่อนหน้าทีจ่าํเป็นตอ้งทาํก่อนงานนัน้ ๆ 

ดงัรปูที ่III 

3.) ตวัแปรต่าง ๆทีเ่ป็นขอ้กําหนดของทัง้โรงงานและลูกคา้ ดงัรปูที ่

VI 

4.) ฐานขอ้มลูของแต่ละสายการผลติ(หากมกีารเปลีย่นแปลง) เพือ่ใช้

ในการวางแผนการผลิต ดังรูปที่ VII ซึ่งแสดงฐานข้อมูลของ

สายการผลิต B1 ถึง B10 ซึ่งในความเป็นจริงมีทัง้หมด 32 

สายการผลติ แต่ผูจ้ดัทาํไดนํ้ามาเป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ 

 
รปูที ่IV. เวลาของงานยอ่ยและงานยอ่ยก่อนหน้าทีต่อ้งทาํก่อน 

ตัวแปรตางๆ วัน เดือน ป (ค.ศ.)

วันเริ่มผลิต 15 2 2019

วันกําหนดสง 22 2 2019

ความตองการของลูกคา (ชิ้น)

ประสิทธิภาพที่ตองการ (%)

เวลาทํางาน (ชั่วโมง)

คาเผื่อ 12%

4600

100.00%

10.00

 
รปูที ่V. ตวัแปรต่าง ๆ ทีต่อ้งการ 

 

 
รปูที ่VI. ฐานขอ้มลูของสายการผลติ 

 

หลงัจากบนัทกึขอ้มูลทีจ่าํเป็นทัง้หมดครบแลว้ ผูจ้ดัทําไดส้รา้ง

ขัน้ตอนการทํางานของโปรแกรมไว้ทัง้หมดแล้ว เพียงผู้ใช้ทําตาม

ขัน้ตอนทุกขัน้ตอน การจดัสมดุลสายการผลติ และวางแผนการผลติก็

จะเสรจ็สมบรูณ์ทนัท ีและ ปุ่ มทีผู่จ้ดัทาํสรา้งขึน้ทัง้หมดมดีงัน้ี  

1.) สาํหรบัใหผู้ใ้ชง้านสามารถลา้งขอ้มลูเก่าทีไ่ดเ้คยสรา้งเอาไวแ้ล้ว 

ดงัรปูที ่VII 

2.) ปุ่ มทีก่ดแลว้โปรแกรมจะสามารถจดัสมดุลสายการผลติจากขอ้มลู

ทีผู่ใ้ชง้านบนัทกึใหไ้ดอ้ตัโนมตัดิงัรปูที ่VIII  

3.) ปุ่ มที่ต้องกดเพื่อเลอืกตวัชี้วดัต่าง ๆ ที่ใช้ต้องการทราบ ดงัรปูที ่

IX เพื่อความสะดวกต่อการใชง้าน เผื่อว่าในอนาคตผูใ้ชง้านอาจ

จําเป็นต้องนําโปรแกรมไปใช้กับสายการผลิตอื่น ๆ ผู้ใช้งาน

สามารถนําโปรแกรมไปประยุกตใ์ชต้่อไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

4.) หากผู้ใช้ต้องการสรุปออกมาเป็นไฟล์ PDF เพื่อในไปใช้งานใน

สายการผลติต่อ กส็ามารถกดปุ่ ม Export PDF ดงัรปูที ่X ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการผลิต จํานวนคน วันกําหนดสง (เดือน/วัน/ป) หมายเหตุ

B1 12 5/21/2018

B2 21 10/6/2017

B3 14 10/21/2017

B4 14 8/13/2019

B5 15 7/21/2017

B6 14 6/9/2018

B7 13 7/9/2019

B8 0 -

B9 13 5/7/2019

B10 15 3/31/2017

รปูที ่VII. ปุ่ มลา้งขอ้มลูเก่า 

 

รปูที ่VIII. ปุ่ มจดัสมดุลสายการผลติ และวางแผนการผลติ 

 

รปูที ่IX. ปุ่ มเลอืกตวัชีว้ดัพรอ้มคาํนวณ 
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รูปที่ 11 ปุมกดเพ่ือสรุปไฟลพรอม Export ออกมา
   

 

 

 

 

เมื่อผูใ้ช้งานกดปุ่ ม เริม่จดัสมดุลและวางแผนการผลติ! ดงัรปูที ่

VIII แล้ว โปรแกรมจะทําการคํานวณตามเงื่อนไขซึ่งดงัตัวอย่างกร

คํานวณในขอ้น้ีมรีอบเวลาการผลติเท่ากบั 0.459 นาท ีซึ่งจาํเป็นต้อง

ใช้วธิ ีIncremental Utilization Heuristic เน่ืองจากมหีลายงานที่เวลา

ของงานย่อยมากกว่ารอบเวลาการผลติ ดงันัน้โปรแกรมจงึนําขอ้มลูที่

ผูใ้ช้งานบนัทกึเขา้ ไปคํานวณกรจดัสมดุลสายการผลติต่อ ไดด้งัรปูที ่

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไวข้า้งต้น การจดัสมดุลสายการผลติจะต้อง

พจิารณารอบการผลติเป็นอย่างแรกโดยถ้าหากเป็นอกีเงื่อนไขที่ไม่มี

เวลาของงานย่อยใดเกนิรอบการผลติผูจ้ดัทาํไดย้กตวัอย่างพรอ้มทัง้ให้

โปรแกรมคํานวณด้วย 3 วธิ ีได้เช่นกนั แสดงดงัรูปที่ XII, XIII, และ 

XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
จากนั ้น เมื่อได้คําตอบของการจัดสมดุลสายการผลิตแล้ว 

โปรแกรมจะนําคําตอบนัน้ไปสรุปรวมดังรูปที่ XV, XVI, XVII และ 

XVIII เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นว่ามสีถานีงานทัง้หมดกี่สถานี แต่ละ

สถานีประกอบดว้ยงานใดบา้ง และสรุปเวลารวมของแต่ละสถานีว่าแต่

ละสถานีใชเ้วลาเทา่ใด ในแต่ละวธิ ี

 
 

 

 

  

 

 

Work Station Task Task Time Sum of Task Time               

1 1 0.2 0.2

1 2 0.4 0.6

1 4 0.1 0.7

1 5 0.3 1

2 3 0.7 0.7

2 6 0.11 0.81

3 7 0.32 0.32

3 8 0.6 0.92

4 9 0.27 0.27

4 10 0.38 0.65

5 11 0.5 0.5

5 12 0.12 0.62

 

  

   

 Kilbridge and Wester's Method

 

รูปที่ 12 การจัดสมดุลสายการผลิตดวยวิธี Incremental Utilization 
 

 

Work Station Task Task Time No. of workstation Actual No. of workstation % Utilization

1 1 0.2 0.44 1 43.56

1 2 0.6 1.31 2 65.34

1 3 1.3 2.83 3 94.38

2 4 0.1 0.22 1 21.78

2 5 0.4 0.87 1 87.12

3 6 0.11 0.24 1 23.96

3 7 0.43 0.94 1 93.66

4 8 0.6 1.31 2 65.34

4 9 0.87 1.89 2 94.74

5 10 0.38 0.83 1 82.77

5 11 0.88 1.92 2 95.83

6 12 0.12 0.26 1 26.14

Incremental Utilization Heuristic

รปูที ่X. ปุ่ มกดเพือ่สรปุไฟลพ์รอ้ม Export ออกมา 

 

รปูที ่XI. การจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีIncremental 

 

 

รปูที ่XII. การจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีKilbridge and Wester’s 

  

 

รปูที ่XIII. การจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีLongest-Task-Time Heuristic 

รปูที ่XIV. การจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีRanked Positional 

Weight-method Utilization 

 

รปูที ่XV. ผลสรปุจากการจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีIncremental 

Utilization Heuristic 
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อย่างทีผู่จ้ดัทําไดก้ล่าวไวข้า้งต้น สามารถนําตอบที่ไดจ้ากการ

จัดสมดุลสายการผลิตไปใช้ในการวางแผนการผลิตและเลือก

สายการผลติได ้ซึง่การวางแผนการผลติจะมเีงือ่นไขของโรงงานต่าง ๆ  

ดงัน้ี 

1.) วนัทีท่ีเ่ร ิม่ผลติ และวนักําหนดส่งของลูกคา้ (วนัทีท่ีเ่ร ิม่ผลติต้อง

เป็นวันที่ เริ่มผลิตจริง ๆ   ไม่ใช่ว ันที่ลูกค้าเข้ามาสัง่สินค้า 

เน่ืองจากวนัที่ลูกคา้มาสัง่ ทางบรษิทัอาจจะยงัไม่ไดเ้ริม่ผลติวนั

นัน้เลย อาจตอ้งรอวตัถุดบิ แรงงาน สายการผลติ และอื่น ๆ อกี

มากมายทีเ่ป็นปัจจยัภายนอก ซึง่เมือ่ปัจจยัทุก ๆ อย่างพรอ้ม จงึ

สามารถเริม่ผลติได้และวนันัน้ถงึจะเป็นวนัที่ที่เริม่ผลติจรงิ ๆ ที่

ผูใ้ช้งานต้องบนัทกึลงไปในโปรแกรม รวมถงึปัจจยัในเรื่องของ

ระยะเวลาในการเรยีนรูง้านใหม่ของพนักงาน ซึ่งทางโรงงานตัง้

มาตรฐานไวท้ี่ 2-3 วนั เพื่อให้พนักงานได้เรยีนรู ้และอาจทําให้

ประสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ) 

2.) เวลามาตรฐานที่ได้จากการคํานวณจากโปรแกรมมาตรฐานอยู่

แลว้ โดยมหีน่วยเป็น นาท/ีชิน้ 

3.) ประสทิธภิาพของสายการผลติขัน้ตํ่าทีบ่รษิทัตอ้งการ ซึง่ตอ้งเกดิ

จากการคาํนวณถงึจุดคุม้ทุนของโรงงาน วา่ถา้หากประสทิธภิาพ

ตํ่าไปมากกว่าน้ี บริษัทจะไม่คุ้มกับต้นทุน ซึ่งทางโรงงานได้

คาํนวณและกาํหนดไวแ้ลว้อยูท่ี ่80% 

4.) เวลาทํางานของพนักงานใน 1 วนั โดยมหีน่วยเป็นชัว่โมง โดย

เริ่มต้นพนักงานจะมีเวลาในการทํางาน 8 ชัว่โมงต่อวนัก่อน 

หลงัจากนัน้โปรแกรมจะเริม่ทําการคํานวณความสามารถในการ

ผลิตให้ ว่าสามารถส่งได้ทนัวนักําหนดส่งของลูกค้าหรอืไม่ ถ้า

หากไม่ทนั โปรแกรมจะแสดงเวลาที่พนักงานควรทําล่วงเวลา 

(OT) เพื่อใหท้นัวนักําหนดส่ง นอกจากนัน้ ถ้าหากเพิม่ล่วงเวลา

เขา้ไปแลว้ (มาตรฐานของโรงงานกําหนดไวใ้ห้พนักงานทํางาน

ล่วงเวลาไดไ้มเ่กนิ 2 ชัว่โมง/วนั/คน) ยงัไมส่ามารถผลติไดท้นัวนั

กําหนดส่งของลูกค้า โปรแกรมก็จะสามารถคํานวณจํานวน

พนกังานทีต่อ้งเพิม่เขา้มาในสายการผลติได ้วา่ควรเพิม่เขา้มาใน

สถานีใด จาํนวนเท่าไหร ่เพื่อใหเ้วลาในการทาํงานลดลง และทนั

วนักาํหนดสง่ของลกูคา้ 

5.) ค่าเผื่อของเวลาในการทํางานของพนักงาน ซึ่งต้องเกดิจากการ

คํานวณของบรษิัทถึงสถานที่ทํางาน ลกัษณะการทํางาน และ

ปัจจยัอื่น ๆ ภายนอก ทีจ่ะสง่ผลต่อการทาํงานของพนกังาน เพือ่

บวกค่าเผื่อให้เหมาะสมและไม่เป็นการเอาเปรยีบทัง้พนักงาน 

และไมเ่ป็นการทาํใหเ้สยีผลประโยชน์กบัทางบรษิทัดว้ย 

 เมื่อผูใ้ชง้านบนัทกึขอมูลทุกอย่างอยู่บนเงื่อนไขของโรงงานเรยีบรอ้ย 

โปรแกรมจะทาํการคาํนวณหาสายการผลติทีส่ามารถผลติคาํสัง่ซือ้น้ีได้

ทันที ไม่ติดการผลิตคําสัง่ซื้ออื่น ๆ อยู่ และมีจํานวนพนักงานใน

สายการผลติเพยีงพอ ซึ่งสามารถสรุปไดใ้นแต่ละวธิดีงัรปูที ่XIX, XX, 

XXI และ XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งสายการผลติที่ใช้ได้จากการจดัสมดุลสายการผลติแต่ละวธิ ี

นัน้ ใช้ฐานขอ้มูลของแต่ละสายการผลิตเดยีวกนั ดงัรูปที่ XXIII โดย

โปรแกรมจะเลอืกสายการผลติใดมาใช ้ขึน้อยูก่บั 2 ปัจจยัดงัน้ี 

1.) หากสายการผลิตใดมจีํานวนพนักงานเพียงพอ (มากกว่าหรอื

เท่ากบั) จํานวนพนักงานที่วธิกีารจดัสมดุลสายการผลิตนัน้ ๆ 

รปูที ่XVI. ผลสรปุจากการจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีKilbridge and 

Wester’s method 

รปูที ่XVII. ผลสรปุจากการจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีLongest-

Task-Time Heuristic 

รปูที ่XVIII. ผลสรุปจากการจดัสมดุลสายการผลติดว้ยวธิ ีRanked 

Positional Weight 
รปูที ่XIX. สายการผลติทีใ่ชไ้ดจ้ากวธิ ีKilbridge and Wester’s method 

รปูที ่XX. สายการผลติทีใ่ชไ้ดจ้ากวธิ ีLongest-Task-Time Heuristic 

รปูที ่XXI. สายการผลติทีใ่ชไ้ดจ้ากวธิ ีRanked Positional Weight 

รปูที ่XXII. สายการผลติทีใ่ชไ้ดจ้ากวธิ ีIncremental Utilization 
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ต้องการ (รวมถึงกรณีที่ต้องเพิม่จํานวนพนักงานเขา้ไปในบาง

สถานีแลว้ดว้ย ในบางวธิทีีจ่าํเป็น) 

2.) สายการผลติที่ว่างและพรอ้มทีจ่ะผลติทนัท ีไม่มคีําสัง่ซื้อเก่าตดิ

คา้งอยู ่

  หากสายการผลติใดตรงกบั 2 เงื่อนไขขา้งต้น โปรแกรมจะทํา

การเลอืกสายการผลตินัน้ ๆ มาสรุปเป็นคําตอบดงัขา้งตน้ ใหผู้ใ้ชง้าน

สามารถเลือกสายการผลิตที่ใช้ได้ตามความต้องการ เน่ืองจากการ

เลอืกสายการผลติใดสายการผลติหน่ึงทีจ่ะนําไปใชจ้รงิ ๆ นัน้ บางครัง้

อาจจําเป็นต้องพจิารณาถงึปัจจยัอื่น ๆ ภายนอก เช่น ประสบการณ์

ของสายการผลตินัน้ ๆ ลกัษณะของพนักงานแต่ละคนในสายการผลติ

นัน้ ๆ หวัหน้าของสายการผลิตนัน้ ๆ หรอืแม้กระทัง่สถานที่ทํางาน

ของสายการผลตินัน้ ๆ ดว้ย เพราะฉะนัน้โปรแกรมจงึจาํเป็นต้องสรุป

คําตอบออกมาอย่างชดัเจน เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถพจิารณาไดอ้ย่าง

งา่ยดาย 

  นอกจากน้ี ผู้จดัทํายังได้ทําการคํานวณตัวชี้วดัต่าง ๆ ดังน้ี 

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ของแต่ละวิธี และสามารถ

ตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้ ดงัรปูที ่XXIV ซึง่ประกอบดว้ยดงัน้ี 

 

1.) Production rate : อตัราการผลติ 

2.) Balance Delay : แสดงความไม่มปีระสทิธผิลของสายการผลิต 

ซึง่สง่ผลใหม้เีวลาวา่งเน่ืองจากการแบง่งานทีไ่มส่มบรูณ์ 

3.) Line Balancing Ratio : บอกถึงประสิทธิภาพการจัดสมดุล

สายการผลิตผ่าน Yamazumi Chart หมายความว่าถ้า Line 

Balancing Ratio ยิง่มคี่ามาก แสดงว่ากราฟแท่งบน Yamazumi 

Chart ยิง่มคีา่ใกลเ้คยีงกบัเสน้ของ Cycle Time มาก 

4.) Number of worker : จํ าน วน พ นั ก งาน ที่ จํ า เ ป็ น ต้ อ งมี ใน

สายการผลติ (ในเบื้องต้นโปรแกรมจะจดัสมดุลสายการผลติให้

เป็น 1 คน 1 สถานี แต่ถ้าหากไม่สามารถผลติไดท้นัวนักําหนด

ส่ง โปรแกรมจะทําการเพิม่ OT ใหก้บัพนักงานก่อน โดยจะเพิม่

สูงสุดไม่เกิน 2 ชัว่โมงตามมาตรฐานของโรงงาน ถ้าหากยงัไม่

สามารถผลติได้ทนั โปรแกรมจะเพิม่จํานวนพนักงานให้ในบาง

สถานีทีจ่าํเป็น เพือ่ใหท้นัวนักาํหนดสง่ของลกูคา้) 

5.) Maximum %Worstation Utilization : สดัส่วนการใช้เวลาในการ

ทาํงานในแต่ละสถานีงาน 

6.) Yamazumi Chart : แสดงเวลางานในแต่ละสถานีดงัรปูที ่XXV 

 

VI. บทสรปุ 

  การศกึษาปัญหาขา้งตน้เป็นการศกึษาปัญหาทีเ่กีย่วกบัสมดุลใน

สายการผลติทัง้หมด เน่ืองจากปัญหาอื่น ๆ ทีพ่บเจอในโรงงานผูจ้ดัทาํ

ได้ทดลองทําการศกึษาต้นตอของปัญหา เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้ว 

และในบางประเดน็อาจมบีางสว่นทีผู่จ้ดัทาํมองวา่น่าจะเป็นปัญหาของ

โรงงาน เน่ืองจากส่วนโรงงานสว่นใหญ่มกัจะเป็นจุดเริม่ตน้ของปัญหา

เหล่าน้ี แต่เมื่อได้เขา้ไปศึกษาปัญหาจรงิ ๆ ทดลองจรงิ จบัเวลาจรงิ 

ผูจ้ดัทําได้พบว่าปัญหานัน้ไม่ใช่ปัญหาของโรงงาน เพราะโรงงานได้

ดําเนินการมาอย่างถูกต้องตามหลกัการและวธิกีารอยู่แลว้ แต่ในเรื่อง

ของการจดัสมดุลสายการผลตินัน้ โรงงานยงัเป็นปัญหาอยู่ เน่ืองจาก

ในปัจจุบนัยงัไมม่โีปรแกรมสาํเรจ็รปูทีโ่รงงานใช ้และยงัไมไ่ดจ้ดัสมดุล

สายการผลติตามหลกัการที่ถูกต้องแต่อย่างใดเลย ในบางครัง้ถงึข ัน้

หัวห น้างานในแต่ละสายการผลิต  (ซึ่ งไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ                

วศิวอุตสาหการใด ๆ เลย) มาเป็นผูว้างงานใหพ้นกังานในสายการผลติ

แต่ละคนทําเอง เมื่อเริ่มทํางานไปแล้ว แล้วประสิทธิผลไม่ได้ตาม

ต้องการ ยังต้องใช้วิศกรอุตสาหการเข้ามาจบัเวลา และจดัสมดุล

สายการผลติใหม่ทหีลงัอกีครัง้ เน่ืองจากตัง้แต่แรกวศิวกรไม่สามารถ

จดัสมดุลสายการผลิตให้ได้ทนั เน่ืองจากไม่มเีวลา ไม่มโีปรแกรมที่

สะดวก และรวดเรว็พอ ผู้จดัทําจงึเล็งเห็นความสําคญัของการสรา้ง

สมดุลสายการผลิตและวางแผนการผลิตน้ีให้กบัโรงงาน และการที่

สายการผลติไมส่มดุลนัน้ มกัจะเป็นปัญหาเริม่ตน้ทีส่ง่ผลใหเ้กดิปัญหา

อื่น ๆ ตามมาของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปัจจบุนั 

  เมื่อผู้จดัทําเล็งเห็นปัญหาน้ีแล้ว จึงได้แก้ปัญหาด้วยวิธีที่ได้

กล่าวมาขา้งตน้ทัง้หมด ซึง่การจดัสมดุลสายการผลติเป็นการแกปั้ญหา

หลักของโครงงานที่ ผู้ จ ัดทํ าได้ทํ าขึ้น น้ี  และสามารถช่ วย ให้

ประสทิธภิาพเพิ่มเป็น 80.00% ได้เน่ืองจากเป็นข้อมูลป้อนเข้าของ

โปรแกรม แต่การวางแผนการผลติเพิม่เตมิทีผู่จ้ดัทําไดนํ้าเสนอไวน้ัน้ 

เป็นเพยีงการศึกษาเพิม่เติม ที่ผู้จดัทําเล็งเห็นว่าสามารถนําคําตอบ

จากการจดัสมดุลสายการผลติไปประยุกต์ใชต้่อได ้และทางโรงงานที่

ผู้จดัทําเข้าไปแก้ปัญหานัน้ ยังไม่ได้มีส่วนน้ีเป็นส่วนประกอบของ

โปรแกรมทีใ่ชง้านอยู่ดว้ย จงึนํามาเสรมิในโครงงาน เพื่อความสะดวก

ต่อการใชง้านของโปรแกรมทีม่ากขึน้ 

 

VII. กติตกิรรมประกาศ 

  การทําโครงงานเรื่องการปรบัปรุงประสทิธภิาพสายการผลติใน

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปจะไม่สามารถสําเร็วลุล่วงไปได้ หาก

ปราศจากอาจารยท์ีป่รกึษา อ.ดร. รมดิายุ อยู่สขุ ทีช่ว่ยใหค้าํปรกึษาใน

ทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกบัโครงงานที่ผูจ้ดัทําไดท้ํา ตลอดจนให้กําลงัใจใน

การทํางานอีกด้วย และท่านกรรมการโครงงานอาจารย์อีก 2 ท่าน              

อ.แพรวพรรณ ประหยดัทรพัย ์และ ผศ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสรฐิ ซึง่

ไดใ้หค้าํปรกึษาทางดา้นอื่น ๆ ในการทาํโครงงานอกีเชน่กนั 
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กวนิ อุทยานะกะ 

ปัจจบุนัเป็นนิสติปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 ภาควชิา

วศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

บทความน้ีเป็นสว่นหน่ึงของโครงงานเรือ่ง 

“การปรบัปรงุประสทิธภิาพสายการผลติใน

อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู”  

 

รมดิายุ อยูส่ขุ 

อาจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

มคีวามสนใจทางดา้นการจดัการหว่งโซ่อุปทาน การ

ขนสง่ การจดัการสนิคา้คงคลงั และการจดัการ

คุณภาพ 

 

 

 
รปูที ่XXIII. ฐานขอ้มลูของแต่ละสายการผลติ 

 
รปูที ่XXIII. ฐานขอ้มลูของแต่ละสายการผลติ (ต่อ) 

 
รปูที ่XXIV. ตวัชีว้ดัต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัการจดัสมดุลแต่ละวธิ ี

 
รปูที ่XXV. Yamazumi Chart ของแต่ละวธิ ี

สายการผลิต จํานวนคน วันกําหนดสง (เดือน/วัน/ป) หมายเหตุ สายการผลิต จํานวนคน วันกําหนดสง (เดือน/วัน/ป) หมายเหตุ

B1 13 3/13/2019 B11 11 3/28/2019

B2 12 3/16/2019 B12 12 3/28/2019

B3 18 3/26/2019 B13 16 3/26/2019

B4 12 3/31/2019 B14 11 3/31/2019

B5 11 3/17/2019 B15 9 3/31/2019

B6 0 - B16 0 -

B7 12 3/27/2019 B17 12 3/28/2019

B8 0 - B18 13 3/18/2019

B9 10 3/14/2019 B19 14 4/1/2019

B10 13 3/15/2019 B20 0 -

สายการผลิต จํานวนคน วันกําหนดสง  (เดือน/วัน/ป) หมายเหตุ สายการผลิต จํานวนคน วันกําหนดสง  (เดือน/วัน/ป) หมายเหตุ

B21 11 3/23/2019 B31 0 -

B22 15 4/5/2019 B32 12 3/7/2019

B23 0 -

B24 14 3/10/2019

B25 15 3/17/2019

B26 13 3/22/2018

B27 14 3/25/2019

B28 12 3/23/2019

B29 14 3/11/2019

B30 12 3/22/2019

5

0.398

0.899

0.147

0.377

0.853

5

0.101

Line Balancing Ratio

Balance Delay

Production rate

0.147

#Worker

KPI

90.466Max. %Utilization Station

Kilbridge and Wester's Longest-Task-Time Ranked Positional Weights

0.377

0.853

5

95.360 95.360

Kilbridge and Wester's Longest-Task-Time Ranked Positional Weights
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บทคดัย่อ —งานวิจยัช้ินน้ีนําเสนอการประยกุตใ์ช้วิธีการเชิงพนัธกุรรม

สาํหรบัการแก้ปัญหาพรีเว้นท์ทีฟแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ (Preventive 

Lateral Transshipment) ร่วม กับ วิ ธี การขน ส่ งแบ บประหยัด (Saving 

Algorithm) ในการจดักลุ่มผู้ค้าปลีก เพือ่หาต้นทุนรวมของระบบให้มีค่า

เหมาะสมทีสุ่ดในปัญหาสินค้าคงคลงั ภายใต้นโยบายระยะเวลาการสัง่คงที ่

ปริมาณความต้องการมีการแจกแจงปัวซ์ซอง ตัวแปรด้านต้นทุนและ

ค่าเฉลีย่ปริมาณความต้องการของผู้ค้าปลีกทีเ่หมือนกนัจาํนวน 20 ราย 

โดยพิจารณาจาก 2 ตวัแปร  คือ ระดบัอ้างอิงสินค้าคลงัคลงัของผู้ค้าปลีกที ่

ใช้พิจารณาจาํนวนการขนส่ง (Ri) และระดบัสูงสุดของคลงัสินค้า (Si)  จาก

การหาคาํตอบจากวิธีการเชิงพนัธุกรรมในตวัอย่างการทดลองทีแ่ตกต่าง

กนัพบว่า วิธีการขนส่งแบบแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท สามารถลดต้นทุน

รวมในการบริหารสินค้าคงคลงัได้ดีในกรณีทีมี่ค่าเฉลีย่ของปริมาณความ

ต้องการทีต่ํา่ และต้นทุนการเกิดสินค้าขาดทีสู่ง โดยต้นทุนทีล่ดลงเกิดจาก

ระดบัสงูสดุของคลงัสินค้า (Si) ร่วมกบัการเกิดสินค้าขาดทีต่ํา่ลงจึงส่งผลให้

ต้นทุนการจดัเกบ็และต้นทุนการเกิดสินค้าขาดตํา่ลง เปอรเ์ซ็นต์ต้นทุนที ่

ลดลงมีค่าระหว่าง 6.95 เปอรเ์ซ็นต์ ถึง 13.63 เปอรเ์ซน็ต์ โดยมีค่าเฉลีย่อยู่

ที ่11.65  เปอรเ์ซน็ต ์

 

คาํสําคญั — การบริหารสินค้าคงคลงั, แลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์, 

ผูค้้าปลีกหลายแห่ง วิธีการเชิงพนัธกุรรม 

 

ABSTRACT — This research represents the application of 

algorithm for the preventive lateral transshipment with saving 

algorithm. Sorting out retailers into groups for finding the appropriate 

total cost of the system in case of the inventory issue, under the 

constant demand quantity order of Poisson distribution period policy. 

Variable cost and the amount average of 20 amount of identical 

retailers's demands, considering from 2 variables. First is the 

reference level of retailers' inventory that considering the number of 

transportation(RI) and the second is the highest reference level of the 

inventory(SI) from finding the accurate answer from genetic algorithm 

procedure. According to an example of different experiments found 

that the lateral transshipment procedure is able to reduce total cost 

properly in the inventory management for some case of the low 

demand quantity average and high reduction of product cost. 

Therefore the highest level of inventory (SI) with low reduction of 

products cause reducing cost and storage cost. Low reduction of 

product cost is equivalent to 6.95 percentage up to 13.63 percentage 

and 11.65 percentage is the average. 

 

Keywords —Inventory Management, Lateral Transshipment, 

Multiple retailers, Genetic Algorithm 

I. บทนํา 

ในปัจจุบนัการแขง่ขนัทางอุตสาหกรรมการผลติและการบรกิารมคีวาม

รนุแรงมากขึน้ สง่ผลทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งปรบัตวัเพื่อใหธุ้รกจิยงั

สามารถเดนิต่อไปได ้และการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นหน่ึงในแนว

ทางการปรบัตวัของธุรกจิ เน่ืองจากการจดัการห่วงโซ่อุปทานทีด่ ีส่งผลต่อ 

ต้นทุนรวม และระดบัการให้บรกิาร การจดัการสนิคา้คงคลงัเป็นส่วนหน่ึง

ของการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้มผีู้คิดค้นวธิีการบรหิาร

จดัการสินค้าคงคลังมาหลากหลายวิธีเช่น วิธีการสัง่ซื้อแบบประหยัด

(Economic Order Quantity: EOQ), วธิกีารสัง่ซื้อแบบรอบเวลา(Periodic 
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or Fixed Time Period System)[1] และแลท เทอรอลทรานชิป เม้นท ์

(Lateral Transshipment)  

 แลทเทอรอลทรานชปิเมน้ทถ์ูกนําเสนอในระบบสนิคา้คงคลงัทีม่รีาคา

สงู เน่ืองผูค้า้ปลกีมตีน้ทุนการจดัเกบ็สงูหากต้องการระดบัการใหบ้รกิารที่

สูง และในทางกลบักนัการจดัเกบ็ในปรมิาณทีน้่อยเพื่อลดต้นทุนสนิค้าคง

คลงั กส็ง่ผลทาํใหร้ะดบัการใหบ้รกิารลดตํ่าลงเช่นกนั วธิแีลทเทอรอลทราน

ชปิเมน้ท์สามารถแก้ไขปัญหาน้ีโดยการขนยา้ยสนิคา้ระหว่างผูค้า้ปลกี ที่

อยู่ใกล้เคยีงกนั เพื่อประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการส่งสนิค้า มากกว่า

การสัง่สนิค้าแบบฉุกเฉินจากศูนย์กระจายสนิค้าและช่วยเพิ่มระดบัการ

ใหบ้รกิารลกูคา้ [2]  
งานวจิยัชิ้นน้ีผูว้จิยัศกึษางานวจิยั[3] โดยเสนอวธิกีารในการจดักลุ่ม

ผูค้า้ปลกีก่อนการพจิารณาแลทเทอรอลทรานชปิเมน้ท์ เน่ืองจากปัญหามี

ขนาดใหญ่ซึ่งมคีวามยากและซบัซ้อนในการหาค่าคําตอบ ร่วมกบัวธิกีาร

เชงิพนัธุกรรมในการหาคา่คาํตอบทีเ่หมาะสม 

 

 
รปูที ่I. แลทเทอรอลทรานชปิเมน้ท ์

แหล่งทีม่า :  Colin [4] 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

เพื่อศึกษาการลดต้นทุนในการบรหิารสนิค้าคงคลงัในภาพรวมและ

เสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้วธิกีารเชงิพนัธุกรรมสําหรบั

ปัญหาแลทเทอรอลทรานชปิเมน้ทแ์บบป้องกนัรว่มกบัการจดักลุ่มผูค้า้ปลกี

ด้วยวธิีการขนส่งแบบประหยดั และทําการศึกษาตวัแปรด้านต้นทุนที่มี

ผลกระทบต่อแลทเทอรอลทรานชปิเมนท ์

 

III. วธิกีารดาํเนินงานวจิยั 

จากงานวจิยั [5] ไดท้าํการวจิยัแลทเทอรอลแบบป้องกนัสาํหรบั 2 ผูค้า้

ปลกี โดยผูค้า้ปลกีทาํการตรวจสอบสนิคา้คงคลงัก่อนการเกดิสนิคา้ขาด ณ 

จดุทีไ่ดก้ําหนดไวร้ว่มกนัและทาํการขนสง่สนิคา้ระหวา่งกนั[6] เน่ืองจากไม่

มีผู้ค้าปลีกรายใดที่ส่งของในคลังสินค้าของตนเองให้ผู้ค้าปลีกรายอื่น

ทัง้หมด [6,7] จงึพจิารณาจํานวนการขนส่งจากระดบัอ้างองิสนิคา้คงคลงั

(Ri) และระดบัสงูสุดของคลงัสนิคา้ (Si)  ต่อมา[3]ไดท้ําการขยายขอบเขต

งานวจิยัออกโดยเพิม่จํานวนผูค้า้ปลกีมากกว่า 2 รายและพจิารณาต้นทุน

การขนสง่รว่มดว้ย เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัสถานการณ์จรงิ  ผูว้จิยั

เลอืกใช้รปูแบบปัญหาเชงิคณิตศาสตรข์อง[3]   ในการหาต้นทุนสนิค้าคง

คลงัรวมและจํานวนการขนส่งระหว่างผูป้ลกี และทําการขยายปัญหาโดย

การพจิารณาผูค้า้ปลกีจาํนวน 20 ราย เน่ืองจากปัญหาการขนส่งแบบแลท

เทอรอลมีความยุ่งยากและความซับซ้อนในการหาคําตอบที่เหมาะสม 

เน่ืองจากมจีาํนวนตวัแปรตดัสนิใจเป็นจาํนวนมาก ผูว้จิยัจงึออกแบบวธิกีาร

หาค่าผลเฉลยด้วยเมต้าฮิวริสติกส์ (Meta Heuristic) โดยวิธีการเชิง

พนัธุกรรมร่วมกบัการแบ่งเส้นทางผู้ค้าปลีกออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 

ผูค้า้ปลกี และใชโ้ปรแกรม Matlab 2018b เป็นเครื่องมอืในการหาคําตอบ 

โดยมสีมุตฐิานงานวจิยัดงัน้ี 

- ความตอ้งการสนิคา้เป็นการแจกแจงแบบปัวรซ์องเป็นอสิระต่อกนั 

- ผูค้า้ปลกีทุกรายดาํเนินธุรกจิภายใตน้โยบายพืน้ทีส่ตอ็กทีม่รีอบเวลา

ทบทวนสนิคา้คงคลงัเดยีวกนั (Periodic Base Stock Review Policy) 

- ไมพ่จิารณาการเตมิเตม็สนิคา้จากจดุกระจายสนิคา้ 

- อุปสงค์ของลูกค้าที่ไม่สามารถตอบสนองได้ถูกพิจารณาเป็นการ

สญูเสยีการขายในระบบ ไมม่กีารเตมิเตม็สนิคา้ยอ้นหลงั 

- พจิารณาจาํนวนผูค้า้ปลกี 20 รายสนิคา้ 1 ชนิด และมตีวัแปรตน้ทุน

ทุนเหมอืนกนัทุกประการ 

การใชส้ญักรณ์ (Notation) สาํหรบัปัญหาแลทเทอรอลทรานชปิเมน้ท ์

i  คอื ผูค้า้ปลกีรายทีเ่ป็นผูส้ง่สนิคา้  i=1,2,…,n 

j  คอื ผูค้า้ปลกีรายทีเ่ป็นผูร้บัสนิคา้  j=1,2,…,m  

S คอื ระดบัสงูสดุของสนิคา้คงคลงัทีก่าํหนดไวข้องผูค้า้ปลกี i   

R คอื ระดบัอา้งองิสนิคา้คงคลงัของผูค้า้ปลกี i ทีใ่ชใ้นการ

พจิารณา สง่สนิคา้ระหวา่งผูค้า้ปลกี i   

OH คอื ระดบัสนิคา้คงคลงั ณ ปัจจบุนัของผูค้า้ปลกี i  

Xij คอื ปรมิาณสนิคา้ทีข่นสง่จากผูค้า้ปลกี i ไปยงัผูค้า้ปลกี j  

L คอื ชว่งเวลาในการรอสนิคา้มาสง่หลงัจากมคีาํสัง่ 

T คอื รอบระยะเวลาในการสัง่สนิคา้  

  คอื ชว่งเวลาหลงัจากการพจิารณาระดบัสนิคา้ของผูค้า้ปลกี แต่

ละแหง่ จนถงึเวลารบัสนิคา้  

 คอื ความตอ้งการเฉลีย่ของผูค้า้ปลกี i  

h คอื ตน้ทุนการเกบ็รกัษาต่อหน่วยของผูค้า้ปลกี    

 คอื ตน้ทุนการเกดิสนิคา้ขาดต่อหน่วยของผูค้า้ปลกี  

kij คอื ตน้ทุนการสง่สนิคา้จากผูค้า้ปลกี i ไปยงัผูค้า้ปลกี j  

E[I] คอื คา่คาดหวงัปรมิาณการจดัเกบ็สนิคา้ 

E[B] คอื คา่คาดหวงัปรมิาณการเกดิสนิคา้ขาด 

TC คอื ตน้ทุนรวมทัง้หมดของผูค้า้ปลกี  

TCt คอื ตน้ทุนรวมการสง่สนิคา้ของผูค้า้ปลกี i   

ฟังกช์ัน่วตัถุประสงค ์(Objective Function) 

 

 

 

 III.I. ข ัน้ตอนการดาํเนินงานแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน 

III.I.I.ขัน้ตอนการจดักลุ่มผูค้า้ปลกี 

จากการพิจารณาค่าขนส่งด้วยวิธี  Saving Algorithm [8]  โดยการ

พจิารณาระยะทางทีป่ระหยดัในการจดักลุ่ม เน่ืองจากหากระยะทางระหวา่ง

ผูค้า้ปลกีแต่ระรายมคี่าทีสู่งจะส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในการขนส่งระหว่างผูค้้า

ปลกี ซึง่ตน้ทุนค่าขนส่งเป็นตวัแปรในการตดัสนิใจการในการส่งสนิคา้รวม 

ดงันัน้หากการเดนิรถในกลุ่มผูค้า้ปลกีมรีะยะทางทีส่ ัน้หรอืประหยดัจะสง่ผล

ใหต้่อตน้ทุนรวมของระบบ 
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 วธิกีารคาํนวณระยะประหยดั        

  Sij = C1j+C1i-Cij     (II) 

โดยกาํหนดให ้ 

 Sij คอื  ระยะทางระหยดัระหวา่งผูค้า้ปลกีรายที ่i ไปยงัรายที ่j 

 C1j คอื ระยะทางระหวา่งจดุศนูยก์ลางไปยงัผูค้า้ปลกีรายที ่i  

 C1j คอื ระยะทางระหวา่งจดุศนูยก์ลางไปยงัผูค้า้ปลกีรายที ่j 

 Cij คอื  ระยะทางระหวา่งผูค้า้ปลกีรายที ่i ไปยงัผูค้า้ปลกีรายที ่j 

 

 

 

รปูที ่II a เสน้ทางการเดนิรถแบบปกต ิ 

และ b เสน้ทางการเดนิรถแบบประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่III  ขัน้ตอนการจดัเสน้ทางดว้ยวธิแีบบประหยดั 

ขัน้ตอนการจดักลุ่มผูค้า้ปลกี ผูค้า้ปลกีจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม

ย่อยกลุ่มละ 4ผูค้า้ปลกีดว้ยวธิกีารขนส่งแบบประหยดั เริม่จากการคาํนวณ

ระยะทางประหยดัของผู้ค้าปลีกทัง้ 20 รายจากสมการที่ II และทําการ

เรยีงลําดบัระยะทางประหยดัจากมากไปน้อย ต่อดว้ยคดัเลอืกผูค้า้ปลกีทีม่ ี

ระยะทางประหยดัที่มากที่สุดเพื่อเป็นผูค้า้ปลกีรายแรกของกลุ่ม ซึ่งจะได้

ผูค้า้ปลกีรายที ่2  ของกลุ่มพรอ้มกนั และนําผูค้า้ปลกีรายที ่2 มาพจิารณา

ระยะทางประหยดัเพื่อเลอืกผูค้า้ปลกีรายที่ 3 ทําการคดัเลอืกเสน้ทางที่มี

ระยะประหยดัรองลงมาจนครบ 4 ผูค้า้ปลกี และตดัระยะทางประหยดัของ

เสน้ทางทีไ่ดท้ําการเลอืกออกระยะทางประหยดั โดยทําเช่นน้ีจนครบทัง้ 5 

กลุ่มยอ่ย 

 

III.I.II. ข ัน้ตอนการดาํเนินการของแลทเทอรอลทรานชปิเมน้ท ์

  ลาํดบัเหตุการณ์ดาํเนินงานแบบแลทเทอรอลทรานชปิเมน้ท ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่IV ลาํดบัเหตุการณ์ในรอบระยะเวลาการสัง่สนิคา้ 

ตําแหน่งที่ 1 ณ เวลา L คือ จุดการเติมเต็มสนิค้าจากศูนย์กระจาย

สนิคา้ในรอบแรก  

ตาํแหน่งที ่2 ณ เวลา (L+T-τ) คอื จดุการพจิารณาการขนสง่สนิคา้ ซึง่

ผู้ค้าปลีกทุกรายทําการตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของตนเอง เพื่อ

พจิารณาการขนส่งจากระดบัสนิค้าคงคลงัปัจจุบนั (OH) และระดบัอ้างองิ

สนิคา้คงคลงั (R)  
ตาํแหน่งที ่3 ณ หลงัจดุการขนสง่ระหวา่งผูค้า้ปลกีเกดิความตอ้งการ

ระหวา่งชว่งเวลา τ และทาํการสัง่สนิคา้คงคลงัในรอบถดัไปโดยพจิารณา

จากระดบัสนิคา้คงคลงัสงูสดุ(S) 

ตาํแหน่งที ่4 ณ เวลาจดุ ( L +T ) จดุการเตมิเตม็สนิคา้จากศนูย์

กระจายสนิคา้ในรอบทีส่อง 

 

รูปแบบการเกิดสินค้าคงคลังของแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ ณ 

ตาํแหน่งที ่2 (L+T-τ) สามารถแบง่ออกเป็น 3 กรณคีอื    
 

กรณทีี ่1 สนิคา้คงคลงั ณ จุดการพจิารณาการขนสง่(ตาํแหน่งที2่) ของ

ผูค้า้ปลกีทุกราย มปีรมิาณมากกว่าจุดอ้างองิระดบัสนิคา้คงคลงักรณีน้ีไม่

เกดิการขนสง่ระหวา่งผูค้า้ปลกี (OHi > Ri)  i = 1,2,3,4  

 

 
รปูที ่VI.สนิคา้คงคลงั (OHi > Ri) (ซา้ย) สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเป็นบวก 

(ขวา) สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเป็นลบ 

แหล่งทีม่า :  Yousuk  [3] 

 

กรณทีี ่2 สนิคา้คงคลงั ณ จุดการพจิารณาการขนสง่(ตาํแหน่งที2่) ของ

ผูค้้าปลกีทุกรายมปีรมิาณน้อยกว่าจุดอ้างองิระดบัสนิค้าคงคลงักรณีน้ีไม่

เกดิการขนสง่ระหวา่งผูค้า้ปลกี (OHj  ≤ Rj )    j = 1,2,3,4  
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รปูที ่V. สนิคา้คงคลงั (OHj  ≤ Rj ) (ซา้ย) สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเป็น

บวก(ขวา) สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเป็นลบ 

แหล่งทีม่า : Yousuk  [3] 

 

กรณทีี ่3 ณ จดุการพจิารณาการขนสง่ของผูค้า้ปลกี ม ี2 ลกัษณะคอื มี

ผูค้า้ปลกีทีม่ปีรมิาณสนิคา้คงคลงัมากกวา่จุดอา้งองิระดบัสนิคา้คงคลงั และ

ผู้ค้าปลีกที่มีปรมิาณสนิค้าคงคลงัน้อยกว่าจุดอ้างอิงระดบัสนิค้าคงคลงั 

กรณี น้ีเกิดการขนส่งระหว่างผู้ค้าปลีก (OHi > Ri)  และ (OHj  ≤ Rj )  

i = (1,2,3,…,n) , j =  (1,2,3,…,m) , N = n+m  และจํานวนการขนส่ง

ระหว่างผูค้้าปลกีเท่ากบั Xij = Min{OHi - Ri, Rj – OHj }  คือการเติมเต็ม

ใหถึ้งระดบั R เพียงเท่านั้นเพ่ือไม่ใหเ้กิดการขนส่งสินคา้ท่ีเกินความจาํเป็น 

 

 
รปูที ่VII.สนิคา้คงคลงัของผูค้า้ปลกีทีเ่กดิการสง่สนิคา้ (i)  (ซา้ย) สนิคา้ 

คงเหลอืปลาย  งวดเป็นบวก (ขวา) สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเป็นลบ 
แหล่งทีม่า : Yousuk  [3] 

 

 
รปูที ่VIII. สนิคา้คงคลงัของผูค้า้ปลกีทีเ่กดิการรบัสนิคา้ (j) (ซา้ย) สนิคา้ 

คงเหลอืปลาย  งวดเป็นบวก (ขวา) สนิคา้คงเหลอืปลายงวดเป็นลบ 

แหล่งทีม่า : Yousuk  [3] 

 

 
รปูที ่IX.ขัน้ตอนการคาํนวณตน้ทุน 

 

ขัน้ตอนการคํานวณต้นทุนการบรหิารสินค้าคงคลังเริม่จากการสุ่ม

ปรมิาณความตอ้งการของสนิคา้และเปรยีบเทยีบกบัระดบัสนิคา้คงคลงัใน

ชว่งเวลาก่อนเวลาขนสง่ เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 

กรณีดงัขา้งต้น และคํานวณต้นทุนการจดัส่งที่ถูกที่สุดจากโปรแกรมเชิง

เสน้ตรง ตน้ทุนคา่จดัเกบ็สนิคา้คงคลงั ตน้ทุนการเกดิสนิคา้ขาด และตน้ทุน

รวม ทําเช่นน้ีจนครบจาํนวนรอบทําซํ้า เพื่อคํานวณตน้ทุนเฉลีย่จากความ

น่าจะเป็น 

 

III.I.III.ข ัน้ตอนการหาคา่คาํตอบดว้ยวธิกีารเชงิพนัธุกรรม  

เน่ืองจากปัญหาเป็นรปูแบบ NP-Hard ผูว้จิยัจงึออกแบบวธิกีารหาค่า

ผลเฉลยด้วยเมต้าฮิวริสติกส์ (Meta Heuristic) และเลือกใช้วิธีการเชิง

พันธุกรรม เพราะใช้เวลาในการประมวลผลที่ตํ่ าและหาค่าคําตอบที่

เหมาะสมไดด้ ีโดยพจิารณา 2 ตวัแปร คอื ระดบัอ้างองิสนิค้าคงคลงั(Ri) 

และระดบัสูงสุดของคลงัสินค้า (Si) และกําหนดให้ตัวแปรด้านต้นทุนมี

คา่คงที ่
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รปูที ่X. ขัน้ตอนการดาํเนินงานภาพรวม 

 

ขัน้ตอนการหาคําตอบดว้ยวธิกีารเชงิพนัธุกรรมเริม่จากการการสรา้ง

ประชากรเริม่ตน้และทาํการประเมนิค่าคาํตอบจากขัน้ตอนที ่2 ต่อดว้ยการ

ผสมขา้มสายพนัธุ์ (Crossover rate; PC = 0.8) การกลายพนัธุ ์(Mutation 

rate; Pm= 0.2) และการคดัเลอืกประชากรดว้ยวงลอ้รเูลต็ ประชากรทีม่คี่า

คาํตอบทีเ่หมาะสมจะมโีอกาสในการถูกคดัเลอืกเป็นประชากรรุน่ถดัไปทีส่งู

กว่าประชากรที่มีค่าคําตอบที่ไม่ดี ทําเช่นน้ีจนค่าคําตอบที่ดีที่สุดไม่

เปลีย่นแปลง 

 

III.II.การสรา้งกรณศีกึษา  

ผูว้จิยัใชต้น้ทุนการจดัสง่สนิคา้ของ Solomon [8]  จาํนวน 20 ผูค้า้ปลกี 

และทําการสรา้งกรณีศึกษาจากตวัแปรที่มผีลกระทบต่อต้นทุนในการส่ง

สนิคา้ ดงัตารางที ่I. 

ตารางที ่I. ตวัแปรทีม่ผีลกระทบต่อตน้ทุนในการสง่สนิคา้ 

 

 

 

 

IV.ผลการวจิยั 

ผลทีไ่ดจ้ากการหาคา่คาํตอบพบวา่กรณมีกีารสง่สนิคา้ระหวา่งตวัแทน

จาํหน่ายมตีน้ทุนทีต่ํ่ากวา่กรณไีมม่กีารสง่สนิคา้ระหวา่งตวัแทนจาํหน่ายทุก

กรณศีกึษาโดยตน้ทุนทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อเปอรเ์ซน็ตก์ารลดลงของ

ตน้ทุนดงัแสดงในตารางที ่II.  และ รปูที ่XI. 

ตารางที ่II. ตารางแสดงผลการทดลอง 

ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม

1 5 1 50 8 2 119.09 9 139.69 20.61 14.75%

2 5 1 100 8 2 129.96 10 155.75 25.79 16.56%

3 5 3 50 6 2 286.26 7 337.90 51.63 15.28%

4 5 3 100 7 2 323.24 8 386.42 63.18 16.35%

5 10 1 50 13 3 181.12 15 209.24 28.12 13.44%

6 10 1 100 14 4 198.83 16 230.14 31.30 13.60%

7 10 3 50 12 2 446.88 13 518.31 71.43 13.78%

8 10 3 100 12 3 504.32 14 583.92 79.60 13.63%

9 20 1 50 25 8 307.60 26 335.92 28.31 8.43%

10 20 1 100 25 8 331.21 28 361.77 30.56 8.45%

11 20 3 50 21 4 750.61 23 832.21 81.60 9.81%

12 20 3 100 23 7 839.86 25 933.03 93.17 9.99%

13 30 1 50 34 9 414.61 37 449.25 34.64 7.71%

14 30 1 100 37 12 446.62 40 486.92 40.30 8.28%

15 30 3 50 34 10 1096.73 33 1178.66 81.93 6.95%

16 30 3 100 34 10 1152.45 36 1271.41 118.97 9.36%

กรณี  

ศึกษา

ตัวแปรด้าน

ต้นทุน

กรณีมีการส่งสินค้า

ระหว่างตัวแทน

จําหน่าย

กรณีไม่มีการส่ง

สินค้าระหว่าง

ตัวแทนจําหน่าย

ต้นทุน

ที�ลดลง

เปอร์เซ็น

ต์ต้นทุน

ที�ลดลง
𝑆𝑖 𝑆𝑖𝑅𝑖𝜋𝑖ℎ𝑖𝜆𝑖

 
 

 
รปูที ่XI.กราฟเปรยีบเทยีบตน้ทุนรวมของระบบ 

 

 
รปูที ่XII.กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตต์น้ทุนทีล่ดลง 

ตวัแปร คา่ 

ความตอ้งการเฉลีย่ ( λi )  5, 10, 20, 30 

ตน้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงั (hi) 1, 3 

ตน้ทุนการเกดิสนิคา้ขาด (π i ) 50, 100 

ชว่งเวลาหลงัจากการพจิารณาระดบัสนิคา้ของ

ตวัแทนจาํหน่ายแต่ละแหง่ จนถงึเวลารบัสนิคา้ (τ) 

0.4 

ชว่งเวลาในการรอสนิคา้มาสง่หลงัจากมคีา่สัง่ไป 

(Lead Time)  (L) 

0.3 
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รปูที ่XIII. กราฟเปรยีบเทยีบตน้ทีล่ดลง 

ในคา่เฉลีย่ปรมิาณความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 

 

จากรปูที ่XIII.แสดงใหเ้หน็วา่ เปอรเ์ซน็ตต์น้ทุนทีล่ดลงจะมคีา่สงูใน

กรณทีีม่ปีรมิาณความตอ้งการเฉลีย่เทา่กบั 5 รองลงมาคอื 10,20,30 

ตามลาํดบั  

 
รปูที ่XIV.กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตต์น้ทุนทีล่ดลงในการจดัเกบ็สนิคา้ 

 

จากรปูที ่XIV. แสดงเปอรเ์ซน็ตต์น้ทุนทีล่ดลงกรณีทีม่ตีน้ทุนค่าจดัเกบ็

ที่แตกต่างกนั ระหว่าง 1 และ 3 และกําหนดให้ตวัแปรอื่นมคี่าคงที่พบว่า 

กรณีที่มีต้นทุนการจดัเก็บที่สูงสามารถลดต้นทุนรวมของระบบที่มีการ

ขนสง่ระหวา่งผูค้า้ปลกีไดม้ากกวา่กรณีทีม่ตีน้ทุนการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัที่

ตํ่า 

 
รปูที ่XV.กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตต์น้ทุนทีล่ดลงในการเกดิสนิคา้ขาด 

 

จากรูปที ่XV. แสดงเปอรเ์ซ็นต์ต้นทุนที่ลดลงกรณีที่มตี้นทุนการเกิด

สนิคา้ขาดทีแ่ตกต่างกนั ระหว่าง 50 และ 100 และกําหนดใหต้วัแปรอื่นมี

คา่คงทีพ่บวา่ตน้ทุนการเกดิสนิคา้ขาดทีม่คี่ามาก จะสง่ผลทาํใหส้ามารถลด

ต้นทุนรวมของระบบที่มกีารขนส่งระหว่างผู้ค้าปลีกได้มากกว่ากรณีที่มี

ตน้ทุนการเกดิสนิคา้ขาดทีม่คี่าตํ่า เน่ืองจากการจดัสง่สนิคา้สามารถลดการ

เกดิสนิคา้ขาดของระบบลงได ้

 

V.สรปุผล 

 จากการแก้ไขปัญหาแลทเทอรอลทรานชิปเม้นท์ด้วยวิธีการเชิง

พนัธุกรรมพบว่า สามารถหาคําตอบได้ในเวลาอนัสัน้และให้ผลคําตอบที่

สามารถลดตน้ทุนการบรหิารสนิคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเมือ่เทยีบ

กบัการบรหิารสนิคา้คงคลงัแบบทัว่ไปทีไ่ม่มกีารขนส่งสนิคา้หากนัระหว่าง

ผูค้า้ปลกี เน่ืองจากสามารถลดระดบัสนิคา้คงคลงั และลดปรมิาณการเกดิ

สนิคา้ขาด จากการส่งสนิคา้หากนั ณ จุดการขนส่ง ซึง่เป็นตน้ทุนทีส่ําคญั

ของการบรหิารสนิคา้คงคลงั แลทเทอรอลทรานชปิเมน้ท ์สามารถลดตน้ทุน

รวมได้ดีในกรณีที่ มคี่าเฉลี่ยของปรมิาณความต้องการที่ตํ่า ต้นทุนการ

จดัเกบ็สนิคา้ทีส่งู และตน้ทุนการเกดิสนิคา้ขาดทีส่งู ดงัทีแ่สดงผลก่อนหน้า 

 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ขอบคุณ อาจารย์ ดร. รมิดายุ  อยู่สุข และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สุวชิภรณ์ วชิกูล ที่ช่วยให้คําปรกึษา แนะนํา ตลอดจน

การแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งต่างๆ  
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บทคดัย่อ – งานวิจยัน้ีพฒันาซบัรทีูนเพ่ือสร้างโปรแกรมค านวณผลการ
ด าเนินงานของการจดัล าดบังานท่ีช่วยนักวิจยัในการท าวิจยัด้านการพฒันา
ขัน้ตอนวิธีในการจดัตารางงานโดยช่วยประเมินประสิทธิภาพของการ
จดัล าดบังาน เพ่ือตอบสนองต่อนักวิจยัทดแทนการใช้เวลาในการพฒันา
ฟังก์ชนัเพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินการของแต่ละขัน้ตอนวิธีของ
แต่ละรอบการค านวณ และเพ่ือทดแทนการใช้โปรแกรมท่ีมีราคาสูงและมี
ข้อจ ากดัด้านจ านวนงาน ด้วยหวงัว่าโปรแกรมน้ีจะยงัประโยชน์แก่นักวิจยั
ในการท าวิจยัและพฒันา ประโยชน์แก่อาจารย์ในการช่วยการเรียนการ
สอน และประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต 
 

ค ำส ำคัญ – โปรแกรมค ำนวณประสิทธิภำพกำรจดัล ำดับงำน, กำร
พฒันำขัน้ตอนวิธี, วิชวลเบสิกส ำหรบัโปรแกรมประยุกต ์
 

Abstract -- This research developed subroutines to create a 
performance sequencing calculation program that help researchers in 
conducting research on the development of algorithms for scheduling 
tasks by helping to assess the effectiveness of sequencing. This 
research was prepared to respond to researchers. This research can 
replace the use of time to develop functions for use in evaluating the 
performance of each algorithm of each calculation cycle, and to 
replace the use of programs that are expensive and have a limited 
number of jobs .With the hope that this program will benefit 
researchers in research and development, benefit to teachers in 
teaching and learning, and benefits to entrepreneurs in improving 
production efficiency. 
 

Keywords: Sequencing Performance Calculation Program, 
Algorithm Development, Visual Basic for Applications 
 

I. บทน า 
การวจิยัเกีย่วกบัการจดัตารางงาน ประกอบไปดว้ยส่วนหลกัไดแ้ก่ การ

พัฒนาขัน้ตอนวิธีและจดัล าดับงาน และการค านวณเพื่อจดัตารางงาน 
ปัญหาทียุ่่งยากในการท าวจิยัคอืการค านวณผลลพัธข์องการจดัล าดบังานที่
จดัโดยขัน้ตอนวธิ ีเป็นขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลาในการค านวณ ยิง่มจี านวนงานมาก
เพียงใด ยิ่งต้องใช้เวลาในการค านวณมากเท่านั ้น โดยเฉพาะปัญหา
ประเภท NP-hard ที่มรีอบการท าซ ้าหลายครัง้ เป็นปัญหาที่การค านวณ
โดยทัว่ไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการได ้แมว้่าการเขยีนโปรแกรม
จะช่วยในการค านวณได้ นักวจิยัก็ยิง่ต้องใช้เวลานานในการเรยีนรูภ้าษา
โปรแกรม ท าความเขา้ใจตรรกะ และเขยีนโปรแกรมขึ้นมา กระบวนการ
ดงักล่าวนี้ถา้หากมเีครือ่งมอืมาตรฐานทีช่่วยในการค านวณอย่างเป็นระบบ
จะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นักวจิยัไดม้าก นักวจิยัไมต่้องเสยีเวลาใน
การพัฒนาฟังก์ชันเพื่อใช้ในการประเมินผลการด าเนินการของแต่ละ
ขัน้ตอนวธิขีองแต่ละรอบการค านวณ 

งานวจิยันี้จงึขอเสนอโปรแกรม CALCULATOR ช่วยการวจิยัในส่วน
การค านวณเพื่อค านวณผลการด าเนินงานของการจัดล าดับงานที่ถูก
จัดล าดับแล้วโดยขัน้ตอนวิธีเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
(Performance) การจดัล าดบังานได้ โปรแกรมนี้รองรบัตวัแบบเครื่องจกัร
แ บ บ  Single machine Parallel machine Flow shop แ ล ะ  Job shop 
รองรบัขอ้จ ากดั (Constraint) ประสทิธภิาพ (Performance) และขัน้ตอนวธิ ี
(Algorithm) ส่วนใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัตารางงาน  

โปรแกรมนี้พฒันาด้วยภาษา VBA ใน Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยม
ใช้กนัโดยทัว่ไป โปรแกรมถูกออกแบบมาให้มคีวามยืดหยุ่นสามารถถูก
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เรยีกใชง้านไดจ้ากหลายภาษา การพฒันาบน Excel ท าใหส้ามารถรองรบั
ปรมิาณงานและจ านวนเครื่องจกัรได้มาก ขึ้นอยู่กบัขนาดหน่วยความจ า
ของเครือ่ง 

โปรแกรมนี้รองรบัประสทิธภิาพ (Performance) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
ตารางงาน ไดแ้ก่ เวลาทีแ่ลว้เสรจ็โดยเฉลีย่ ( jc ) เวลารวมงานแลว้เสรจ็ (Ʃ 

c j) เวลารวมงานล่าชา้ (Ʃ T j) การถ่วงน ้าหนกัระยะเวลาสัน้ทีสุ่ด (Ʃ w j c j) 
เวลาสิ้นสุดงานสุดท้ายที่น้อยที่สุด (cmax หรอื Makespan) เวลางานล่าช้า
สงูสุดทีน้่อยทีสุ่ด (Tmax) จ านวนงานทีล่่าชา้ (Ʃ U j) ค่าปรบังานล่าชา้สงูสุด
ทีน้่อยทีสุ่ด (hmax) และสามารถค านวณผลการจดัล าดบังานของขัน้ตอนวธิี
ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกฎการจัดล าดับความส าคัญ (Dispatching 
Rules) เช่น การเลอืกงานทีส่ามารถท างานไดก้่อนมาท าก่อน (FCFS) การ
เลอืกงานที่เวลาการท างานน้อยสุดก่อน (SPT) การเลอืกงานที่เวลาการ
ท างานน้อยสุดก่อนแบบถ่วงน ้ าหนัก (WSPT) การเลือกงานที่เวลาการ
ท างานมากสุดก่อน (LPT) และการเลอืกงานที่มกี าหนดส่งมอบเร็วสุดท า
ก่อน (EDD) ขัน้ตอนวธิี Johnson และขัน้ตอนวิธีที่เป็นปัญหา NP-hard 
เช่น PF-Heuristic Branch & Bound และ Shifting Bottleneck Heuristic 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

เพือ่สรา้งเครือ่งมอืค านวณผลการด าเนินงานและประสทิธภิาพของการ
จดัล าดบังานที่ช่วยนักวจิยัในการท าวจิยัดา้นการพฒันาขัน้ตอนวธิีในการ
จดัตารางงาน 
 

III. วธิกีารด าเนินงาน 
III.I. ภาพรวมการท างานของโปรแกรม CALCULATOR 

การสร้างโปรแกรมการแก้ปัญหาการจดัตารางงานที่สามารถรองรบั
ข ัน้ตอนวิธีทัง้แบบเครื่องจักรเดียว แบบเครื่องจักรขนาน การผลิต
แบบต่อเนื่อง และการผลติแบบไมต่่อเนื่อง เป็นปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้นและ
มตีวัแปรตดัสินใจจ านวนมาก และยากที่จะหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดใน
เวลาจ ากดั งานวจิยัฉบบันี้จงึไดน้ าเสนอโปรแกรม CALCULATOR ทีช่่วย
วิเคราะห์ผลการจดัล าดับงาน (Sequencing) มีข ัน้ตอนในการท างาน 3 
ข ัน้ตอนหลกัๆ ประกอบดว้ย 1. รบัขอ้มูลจากผู้ใชไ้ดแ้ก่ ชื่อเครื่องจกัร ชื่อ
งาน เวลางาน เสน้ทางทีง่านผ่านเครือ่งจกัร ล าดบังานทีจ่ดัแลว้โดยขัน้ตอน
วธิ ี2. น าขอ้มูลมาค านวณหาเวลาเริม่ต้นของงานและเวลาสิ้นสุดของงาน 
และค านวณหาประสทิธภิาพของการจดัล าดบังานเพื่อประเมนิขัน้ตอนวธิี 
3. ส่งออกขอ้มลูผลการด าเนินงานและขอ้มลูประสทิธภิาพของการจดัล าดบั
งานเพือ่ใหผู้ใ้ชโ้ปรแกรมน าขอ้มลูไปใชง้านต่อไป 

แนวคดิหลกัในการสร้างโปรแกรมเพื่อรบัขอ้มูลการจดัล าดบังานโดย
ขัน้ตอนวิธี (Algorithm) จากโปรแกรมภายนอก แล้วน ามาค านวณหา

ประสทิธภิาพของการจดัล าดบังานนัน้ จากนัน้ส่งขอ้มูลประสทิธภิาพและ
ผลการด าเนินงานกลบัไป เพื่อใหผู้เ้รยีกใช้โปรแกรมน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปใช้
งานต่อไป ขัน้ตอนในการท างานแสดงดงัรปูที ่I 

 
รปูที ่I. ภาพรวมการท างานโปรแกรม CALCULATOR 

III.II. กรณศีกึษาตวัอย่างการท างานของโปรแกรม CALCULATOR 
เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนในเอกสารฉบบันี้จงึขออธบิายรายละเอยีดการ

ท างานของโปรแกรม CALCULATOR โดยใช้โจทย์ปัญหา Job Shop ซึ่ง
ถูกจัดล าดับงานแล้วด้วยขัน้ตอนวิธี FCFS มาเป็นกรณีศึกษา โดยมี
ข ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

III.II.I. เริม่ต้นหลงัจากทีผู่ใ้ช้โปรแกรม CALCULATOR ไดก้รอกขอ้มลู
พื้นฐานจากโปรแกรมภายนอกได้แก่ ชื่อเครื่องจักร ชื่องาน เวลางาน 
เส้นทางที่งานผ่านเครื่องจกัร การจดัล าดับงาน และได้บนัทึกเป็นแฟ้ม
ขอ้ความแลว้ แสดงดงัรปูที ่III จากนัน้ผูใ้ชไ้ดส้ ัง่โปรแกรมตน้ทางให้เรยีกใช้
ซบัรทูนีภายใตโ้ปรแกรมชือ่ CALCULATOR.xlsm 

 
รปูที ่III. แฟ้มขอ้ความของขอ้มลูกรณศีกึษาทีน่ าเขา้โปรแกรม 

CALCULATOR 

 
รปูที ่IV. การเรยีกดแูฟ้มขอ้ความทีบ่นัทกึไวเ้พือ่น าเขา้ขอ้มลู 

รปูที ่II. ตวัอย่างโปรแกรมภายนอกแสดงตารางกรอกขอ้มลู 
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III.II.II. เมื่อเรียกใช้โปรแกรม โปรแกรมจะให้ผู้ใช้งานเรียกดูแฟ้ม
ขอ้ความที่บนัทึกไว้ ดงัรูปที่ IV จากนัน้โปรแกรมจะน าเขา้ขอ้มูลที่อยู่ใน
แฟ้มกรอกลงในแถบ Calculator จากนัน้โปรแกรมจะสร้างจุดต่อ (Node) 
จากชือ่งานและชือ่เครือ่งจกัร 

III.II.III. โปรแกรมจะค านวณหาเวลาเริม่ตน้ (Start Time) และเวลาเสรจ็ 
(Finish Time) โดยแนวคิดการค านวณจะกล่าวในหวัข้อหลกัถัดไป และ
โปรแกรมจะค านวณหาขอ้มลูทีส่ าคญัส าหรบัการจดัตารางงานดว้ยขัน้ตอน
วิธี เช่น เวลาที่ครบก าหนดภายใน (Internal due date) เวลางานสาย
ภายใน (Internal lateness)  

ตารางที ่I แสดงตวัอย่างโจทย์การค านวณ [3] ทีน่ ามาใชใ้นกรณีศกึษา
มงีาน 3 งาน ที่ต้องท าการจดัตารางเวลา งานแต่ละงานต้องผลติเรยีงตาม
ขัน้ตอนโดยแต่ละขัน้ตอนใชเ้ครื่องจกัรแตกต่างกนั 4 เครื่อง จากขอ้มลูใน
ตาราง i แสดงถึงชื่อเครื่องจกัรและ j แสดงถึงชื่องาน ขอ้มูลตวัเลขถดัมา
แสดงถึงเวลาที่ใช้ในการผลติบนเครื่องจกัร เช่น ในงานที่ C ข ัน้ตอนที่ 1 
ต้องผลติบนเครื่องจกัรที่ 3 และใช้เวลาผลิต 10 นาที ทัง้นี้ผู้ว ิจยัได้เพิ่ม
เวลาที่ครบก าหนด (dij) ของงานแต่ละงาน เพื่อต้องการทราบเวลางาน
ล่าชา้สงูสุดทีน้่อยทีสุ่ด (Tmax)  

ตารางที ่I. กรณศีกึษาปัญหา Job Shop 

งาน 
เส้นทาง
เครื่องจกัร 

เวลางาน (p ij) (นาที) 

เวลาท่ี
ครบ

ก าหนด 
(d j) 

(นาที) 
A 1,2,3,4 p1A = 9 p2A = 8 p3A = 4 p4A = 4 d A = 25 
B 1,2,4,3 p1B = 5 p2B = 6 p4B = 3 p3B = 6 d B = 32 
C 3,1,2,4 p3C = 10 p1C = 4 p2C = 9 p4C = 2 d C = 30 

แหล่งทีม่า : [3, หน้า 113]  
III.II.IV. จากนั ้น โปรแกรมจะบันทึกผลการค านวณลงในแถบ 

Calculator ซึ่ งแสดงดังรูปที่  VI พร้อมทั ้งค านวณ  เวลางานล่ าช้ า 
(Tardiness Time) เพื่อหาเวลางานล่าช้าสูงสุดที่น้อยที่สุด (Tmax) และใน

ส่วนถดัมาจะค านวณผลการด าเนินงานในรูปแบบของประสิทธภิาพการ
จดัล าดบังาน ไดแ้ก่ เวลาทีแ่ลว้เสรจ็โดยเฉลีย่ ( jc ) เวลารวมงานแลว้เสรจ็ 

(Ʃ c j) เวลารวมงานล่าชา้ (Ʃ T j) การถ่วงน ้าหนักระยะเวลาสัน้ที่สุด (Ʃ 
w j c j) เวลาสิ้นสุดงานสุดท้ายที่น้อยที่สุด (cmax หรือ Makespan) เวลา
งานล่าช้าสูงสุดที่น้อยที่สุด (Tmax) จ านวนงานล่าช้า (Ʃ U j) ค่าปรบังาน
ล่าชา้สงูสุดทีน้่อยทีสุ่ด (hmax)  

III.II.V. โปรแกรมจะส่งออกแฟ้มขอ้ความ 2 แฟ้มให้ทนัท ีได้แก่  1. 
แ ฟ้ ม ที่ มี ข้ อ มู ล ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ งก า ร จั ด ล า ดั บ ง าน ใน ชื่ อ 
“PerformanceData 20190508 01.10.txt” ดังรูปที่ VII 2. แฟ้มที่มีข้อมูล
ผลการด าเนินงานของการจดัล าดับงานในชื่อ  “OutputData 20190508 
01.10.txt” ดงัรปูที ่VIII โดยแฟ้มขอ้ความจะถูกเกบ็อยู่ในทีอ่ยู่เดยีวกนักบั
ทีแ่ฟ้มโปรแกรมนี้ถูกเกบ็อยู่ จากนัน้โปรแกรมจะบนัทกึและปิดโปรแกรม 

 
รปูที ่VII. แฟ้มขอ้ความของขอ้มลูส่งออกทีแ่สดงประสทิธภิาพของการ

จดัล าดบังานของกรณศีกึษา 

 
รปูที ่VIII. แฟ้มขอ้ความของขอ้มลูส่งออกทีแ่สดง 

ผลการด าเนินงานของการจดัล าดบังานของกรณศีกึษา 

รปูที ่V. หน้าต่างโปรแกรมแสดงหน้าต่างการค านวณ ในแถบชือ่ Calculator โปรแกรม CALCULATOR 

 

รปูที ่VI. หน้าต่างโปรแกรมแสดงประสทิธภิาพและผลการค านวณของการจดัล าดบังาน ในแถบชือ่ Calculator โปรแกรม CALCULATOR 
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ผู้ใช้งานสามารถน าขอ้มูลไปประเมนิประสิทธภิาพของการจดัล าดบั
งานได้ และเมื่อปรบัแก้หรอืเพิ่มเติมข้อมูลการจดัล าดบังาน ก็สามารถ
เรยีกใชโ้ปรแกรม CALCULATOR ไดอ้กี เพื่อหาการจดัล าดบังานทีด่ทีีสุ่ด
ต่อไป 
III.III. การอธบิายแนวคดิการค านวณของซบัรทูนี (Subroutine) 

 ขัน้ตอนวธิใีนการค านวณการจดัล าดบังานเพื่อให้ได้เวลาเริม่ต้นและ
เวลาเสรจ็ของงาน (ดรูปูที ่IV สดมภ ์J และ K) มดีงัต่อไปนี้ 

III.III.I.  ขัน้ตอนที ่1 
ก าหนดให ้t = 0 
ก าหนดให้ S j = 0 และ C j = p j ส าหรบัแต่ละงาน j ที่ไม่มีงานที่มา

ก่อนมนั 
โดยที ่

t = เวลา (นาท)ี 
S j = เวลาเริม่ตน้ทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดข้องงาน j (นาท)ี 
C j = เวลาเสรจ็ทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดข้องงาน j (นาท)ี 
p j = เวลางานของงาน j (นาท)ี 
III.III.II. ขัน้ตอนที ่2 
ค านวณเวลาทีเ่ริม่เขา้มาของแต่ละงาน j 
 

 
{  }
max


j k

all k j
S C   (1) 

 
โดยที ่

C k = เวลาเสรจ็ทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดข้องงาน k ทีม่าก่อนงาน j (นาท)ี 
ดงันัน้ 
 

 C j = S j + p j (2) 
 

เวลาเสรจ็ทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดข้องงานปัจจุบนั มาจากผลรวมของ
เวลาเริม่ตน้ทีเ่รว็ทีสุ่ดทีเ่ป็นไปไดข้องงานก่อนหน้า รวมกบัเวลางานของ
งานปัจจุบนั 

III.III.III. ขัน้ตอนที ่3 
เวลาสิน้สุดงานสุดทา้ย (Makespan) จะไดเ้ป็น 

 
 max 1max( ,..., ) nC C C  (3) 

 
III.IV. การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม CALCULATOR กับ
โปรแกรม LEKIN 

III.IV.I. ตัวอย่ างที่  1 ผลการจัดล าดับงาน  Job Shop หลังจาก
จดัล าดบังานดว้ยการป้อนดว้ยมอื (Manual entry) 

ก าหนดขอ้มลูน าเขา้ดงัตารางที ่II และรปูที ่IV 
ตารางที ่II. ขอ้มลูล าดบังานทีไ่ดน้ าเขา้โปรแกรม CALCULATOR  

ตวัอย่างที ่1 

งาน 
เครื่อง 
จกัร 

เวลา
งาน 

เส้นทาง
งาน 

ล าดบั
งาน 

เวลาท่ีครบ
ก าหนด 

A 1 10 1 1 25 
A 2 4 2 1 25 
A 3 4 3 1 25 

ตารางที ่II. ขอ้มลูล าดบังานทีไ่ดน้ าเขา้โปรแกรม CALCULATOR  
ตวัอย่างที ่1 (ต่อ) 

งาน 
เครื่อง 
จกัร 

เวลา
งาน 

เส้นทาง
งาน 

ล าดบั
งาน 

เวลาท่ีครบ
ก าหนด 

A 4 4 4 1 25 
B 1 5 1 2 32 
B 2 6 2 2 32 
B 4 3 3 2 32 
B 3 6 4 2 32 
C 3 9 1 3 30 
C 1 2 2 3 30 
C 2 9 3 3 30 
C 4 8 4 3 30 

 

 
รปูที ่IX. ขอ้มลูล าดบังานทีไ่ดน้ าเขา้โปรแกรม LEKIN ตวัอย่างที ่1 
จะไดข้อ้มลูส่งออกประสทิธภิาพดงัตารางที ่III และรปูที ่V 

ตารางที ่III. ขอ้มลูส่งออกประสทิธภิาพโดยโปรแกรม CALCULATOR 
ตวัอย่างที ่1 

ประสิทธิภาพ ค่า (นาที) 
เวลาสิน้สุดงานสุดทา้ยทีน้่อยทีสุ่ด (cmax)           59.00  

เวลาทีแ่ลว้เสรจ็โดยเฉลีย่ ( jc )           31.58  

เวลารวมงานแลว้เสรจ็ (Ʃ c j)         118.00  

การถ่วงน ้าหนกัระยะเวลาสัน้ทีสุ่ด (Ʃ w j c j)         118.00  

เวลารวมงานล่าชา้ (Ʃ T j)           31.00  
เวลางานล่าชา้สงูสดุทีน้่อยทีส่ดุ (Tmax)           29.00  

จ านวนงานทีล่่าชา้ (Ʃ U j)             2.00  
ค่าปรบังานลา่ชา้สูงสุดทีน้่อยทีสุ่ด (hmax)               -    

 

 
รปูที ่X. ขอ้มลูส่งออกประสทิธภิาพโดยโปรแกรม LEKIN ตวัอย่างที ่1 
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จาก แ ฟ้ มข้ อ ค ว ามที่ ได้ จ าก ข้ อ มู ล ส่ งอ อ ก โด ย โป รแก รม 
CALCULATOR ทีแ่สดงผลการด าเนินงานของการจดัล าดบังานตวัอย่างที ่
1 เมือ่น าขอ้มลูมาจดัเรยีงตามเครื่องจกัรและวาดเป็นแผนภมูแิกนต์แลว้จะ
ได้แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานดังรูปที่  XI เทียบกับแผนภูมิจาก
โปรแกรม LEKIN ดงัรปูที ่XII 

 
รปูที ่XI. แผนภมูแิกนต์แสดงผลการด าเนินงาน ตวัอย่างที ่1 

 
รปูที ่XII. แผนภมูแิกนต์แสดงผลการด าเนินงานโดยโปรแกรม LEKIN 

ตวัอย่างที ่1 
III.IV.II. ตัวอย่ างที่  2 ผลการจัดล าดับ งาน  Job Shop หลังจาก

จดัล าดบังานดว้ยขัน้ตอนวธิ ีShifting Bottleneck Heuristic 
ก าหนดขอ้มลูน าเขา้ดงัตารางที ่IV และรปูที ่XIII 

ตารางที ่IV. ขอ้มลูล าดบังานทีไ่ดน้ าเขา้โปรแกรม CALCULATOR 
ตวัอย่างที ่2 

งาน 
เครื่อง 
จกัร 

เวลา
งาน 

เส้นทาง
งาน 

ล าดบั
งาน 

เวลาท่ีครบ
ก าหนด 

A 1 10 1 2 25 
A 2 4 2 2 25 
A 3 4 3 3 25 
A 4 4 4 2 25 
B 1 5 1 1 32 
B 2 6 2 1 32 
B 4 3 3 1 32 
B 3 6 4 2 32 
C 3 9 1 1 30 
C 1 2 2 3 30 
C 2 9 3 3 30 
C 4 8 4 3 30 

 

 
รปูที ่XIII. ขอ้มลูล าดบังานทีไ่ดน้ าเขา้โปรแกรม LEKIN ตวัอย่างที ่2 

จะไดข้อ้มลูส่งออกประสทิธภิาพดงัตารางที ่V และรปูที ่XIV 
ตารางที ่V. ขอ้มลูส่งออกประสทิธภิาพโดยโปรแกรม CALCULATOR 

ตวัอย่างที ่2 
ประสิทธิภาพ ค่า (นาที) 

เวลาสิน้สุดงานสุดทา้ยทีน้่อยทีสุ่ด (cmax)           33.00  
เวลาทีแ่ลว้เสรจ็โดยเฉลีย่ ( jc )           19.50  
เวลารวมงานแลว้เสรจ็ (Ʃ c j)           83.00  

การถ่วงน ้าหนกัระยะเวลาสัน้ทีสุ่ด (Ʃ w j c j)           83.00  
เวลารวมงานล่าชา้ (Ʃ T j)             8.00  

เวลางานล่าชา้สงูสดุทีน้่อยทีส่ดุ (Tmax)             5.00  
จ านวนงานทีล่่าชา้ (Ʃ U j)             2.00  

ค่าปรบังานลา่ชา้สูงสุดทีน้่อยทีสุ่ด (hmax)               -    
 

 
รปูที ่XIV. ขอ้มลูส่งออกประสทิธภิาพโดยโปรแกรม LEKIN ตวัอย่างที ่2 

จาก แ ฟ้ มข้ อ ค ว ามที่ ได้ จ าก ข้ อ มู ล ส่ งอ อ ก โด ย โป รแก รม 
CALCULATOR ทีแ่สดงผลการด าเนินงานของการจดัล าดบังานตวัอย่างที ่
2 เมือ่น าขอ้มลูมาจดัเรยีงตามเครื่องจกัรและวาดเป็นแผนภมูแิกนต์แลว้จะ
ได้แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานดังรูปที่  XV เทียบกับแผนภูมิจาก
โปรแกรม LEKIN ดงัรปูที ่XVI 

 
รปูที ่XV. แผนภมูแิกนต์แสดงผลการด าเนินงาน ตวัอย่างที ่2 
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รปูที ่XVI. แผนภมูแิกนต์แสดงผลการด าเนินงานโดยโปรแกรม LEKIN 

ตวัอย่างที ่2 
III.V. ผลการด าเนินงาน 

ผลการค านวณผลการจดัล าดบังานของปัญหา Job shop ของ
กรณศีกึษาซึง่ถูกจดัล าดบังานแลว้ดว้ยขัน้ตอนวธิ ีFCFS ผลการค านวณ
ผ่านโปรแกรม CALCULATOR แสดงดงัตารางที ่VI และตารางที ่VII 

ตารางที ่VI. ขอ้มลูส่งออกประสทิธภิาพของกรณศีกึษาโดยโปรแกรม 
CALCULATOR  

ประสิทธิภาพ ค่า (นาที) 
เวลาสิน้สุดงานสุดทา้ยทีน้่อยทีสุ่ด (cmax)           34.00  

เวลาทีแ่ลว้เสรจ็โดยเฉลีย่ ( jc )           22.08  

เวลารวมงานแลว้เสรจ็ (Ʃ c j)           93.00  

การถ่วงน ้าหนกัระยะเวลาสัน้ทีสุ่ด (Ʃ w j c j)           93.00  

เวลารวมงานล่าชา้ (Ʃ T j)             6.00  
เวลางานล่าชา้สงูสดุทีน้่อยทีส่ดุ (Tmax)             4.00  

จ านวนงานทีล่่าชา้ (Ʃ U j)             2.00  
ค่าปรบังานลา่ชา้สูงสุดทีน้่อยทีสุ่ด (hmax)               -    

ตารางที ่VII. ขอ้มลูส่งออกผลการด าเนินงานของกรณศีกึษาโดยโปรแกรม 
CALCULATOR  

งาน 
เครื่อง 
จกัร 

เวลา
งาน 

เส้นทาง
งาน 

ล าดบั
งาน 

จดุ
ต่อ 

เร่ิม 
ต้น 

A 1 9 1 1 1A 0 
A 2 8 2 1 2A 9 
A 3 4 3 2 3A 17 
A 4 4 4 1 4A 21 
B 1 5 1 2 1B 9 
B 2 6 2 2 2B 17 
B 4 3 3 2 4B 25 
B 3 6 4 3 3B 28 
C 3 10 1 1 3C 0 
C 1 4 2 3 1C 14 
C 2 9 3 3 2C 23 
C 4 2 4 3 4C 32 

การจดัล าดบังานท าใหง้านทีต่อ้งท าในแต่ละเครือ่งจกัรสามารถท างาน
ไดอ้ย่างต่อเนื่องไมท่บัซอ้นงานกนัและไดเ้วลาสิน้สุดงานสุดทา้ยทีน้่อยทีสุ่ด 
(cmax) ที ่34 นาท ี

ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม CALCULATOR ดงัที่กล่าวมา เป็น
เพียงส่วนหนึ่งจากหลาย ๆ การจดัล าดบังานที่โปรแกรมสามารถรองรบั
การค านวณหาประสทิธภิาพและผลการด าเนินงานได้โดยมลี าดบัข ัน้การ
ท างานของโปรแกรมเหมอืนกนั 

ตารางที ่VII.ขอ้มลูส่งออกผลการด าเนินงานของกรณศีกึษาโดยโปรแกรม 
CALCULATOR (ต่อ) 

เสรจ็ 

เวลาท่ี
ครบ

ก าหนด
ภายใน 

เวลา
งาน
สาย

ภายใน 

เวลา
งาน
ล่าช้า 

เวลาท่ี
ครบ

ก าหนด 

การ
ถ่วง

น ้าหนัก
เวลา
เสรจ็ 

การ
ถ่วง

น ้าหนัก 

9 9 -5 0 25 9 1 
17 17 -5 0 32 17 1 
21 21 -6 0 30 21 1 
25 25 -6 0 25 25 1 
14 17 9 0 32 14 1 
23 23 9 0 30 23 1 
28 28 1 3 25 28 1 
34 34 1 2 32 34 1 
10 17 -8 0 30 10 1 
18 23 -4 0 25 18 1 
32 32 1 0 32 32 1 
34 34 1 4 30 34 1 

 
IV. สรุปและวจิารณ์ 

IV.I. สรุปผลการวจิยั 
งานวิจัยนี้ ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเครื่องมือค านวณผลการ

ด าเนินงานของการจดัล าดบังานทีช่่วยนักวจิยัในการท าวจิยัดา้นการพฒันา
ขัน้ตอนวธิกีารจดัตารางงานโดยช่วยประเมนิประสทิธภิาพของขัน้ตอนวธิทีี่
นกัวจิยัใชก้ารจดัล าดบังาน ช่วยลดระยะเวลาลดภาระงานและลดขัน้ตอนใน
การวจิยั อกีทัง้ยงัช่วยลดต้นทุนการวจิยั ปัญหาการจดัตารางงานบางครัง้
เป็นปัญหาที่ซับซ้อน จึงต้องหาโปรแกรมเฉพาะทางเพื่อช่วยในการหา
ค าตอบ แต่โปรแกรมส่วนมากกม็ขีนาดใหญ่และราคาแพง ท าใหเ้กนิความ
จ าเป็นทีจ่ะต้องสัง่ซื้อโปรแกรมขนาดใหญ่มาเพื่อหาค าตอบเพยีงเลก็น้อย 
บางครัง้สามารถหาโปรแกรมมาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ติดปัญหาใน
ดา้นขดีจ ากดัของขอ้มูล หรอืความสามารถของโปรแกรมไม่ครอบคลุมกบั
ความต้องการของผู้วจิยั ถ้าต้องการเพิม่ขดีจ ากดัอาจต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ 
ขอ้จ ากดัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ LEKIN ในการจดัตารางการผลิต
สามารถจดัได้สูงสุดเพียง 50 งาน และสามารถจดัตารางการผลิตเฉพาะ
เครื่องจกัรที่เหมอืนกนัและมเีวลาการผลติที่เท่ากนัต่อการผลตินัน้  ๆ [4] 
เมื่อพิจารณาข้อจ ากดัของโปรแกรม CALCULATOR พบว่าโปรแกรมที่
น าเสนอในงานวิจยันี้ข้อจ ากดัด้านปริมาณงานและเครื่องจกัรสามารถ
รองรับได้ม าก  ขึ้น อยู่ ก ับจ า น วน แถ ว ใน  Excel แ ล ะขน าด ข อ ง
หน่วยความจ าของเครื่อง 

ในกรณีศกึษาประกอบด้วยงาน 3 งาน และเครื่องจกัร 4 เครื่อง การ
สร้างจุดต่อ (Node) ในโปรแกรม CALCULATOR จะใช้จ านวนแถวใน 
Excel เพื่อค านวณซึ่งกรณีศกึษาต้องใช้ 12 จุดต่อจงึต้องใช้ 12 แถว เมื่อ
พจิารณาจ านวนแถวทีม่ใีน Excel รุ่น 2013 ทีใ่ชใ้นงานวจิยัพบว่ามจี านวน
มากถึง 1,048,576 หรือประมาณ 1 ,000,000 แถว จึงรองรับจุดต่อได ้
1 ,000,000 จุด  เมื่อคิด เป็นค่ าประมาณของจ านวนงานและจ านวน
เครื่องจกัรที่โปรแกรมสามารถรองรบัได้ จะสามารถรองรบังานได้ 1,000 
งาน และเครือ่งจกัรได ้1,000 เครือ่งจกัร 
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โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักวจิยัท างานได้เรว็ขึน้ ไม่ต้องเสยีเวลาในการ
ค านวณ นักวจิยัสามารถใชเ้วลาไปกบัการพฒันาขัน้ตอนวธิ ีและโปรแกรม
นี้จะช่วยให้การเรยีนการสอนเกีย่วกบัการจดัตารางงานสะดวกรวดเรว็ขึ้น 
โปรแกรมมีลกัษณะไม่ซับซ้อนโดยมีข ัน้ตอนการใช้งานหลักเพียงสาม
ขัน้ตอน ผู้ประกอบการที่ได้ศึกษาความรู้ทางด้านการจัดตารางงานใน
เบื้องต้น ก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการ
จดัล าดบังานหรอืปรบัปรุงการผลติของสถานประกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพ
ได ้
IV.II. วจิารณ์และขอ้เสนอแนะ 

1) เมื่อโปรแกรมผ่านกระบวนการค านวณเสรจ็สิ้น โปรแกรมจะถูก
บนัทกึไว ้และแสดงผลการค านวณในหน้าต่างการค านวณ โปรแกรมยงัคง
สูตรที่ใช้ในการค านวณไว้ ผู้ใช้งานโปรแกรมจึงสามารถเปิดและแก้ไข
ตัวเลขข้อมูลต้นทางเพื่อให้สูตรท างานได้ และสามารถเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของผลลพัธ์และเปรยีบเทยีบได้ในทนัท ีหรอืสามารถดูที่มา
ของผลการค านวณได ้

2) เวลา (processing time) ที่ใช้ในการค านวณเป็นค่าคงที่ อาจต่อ
ยอดดว้ยการใชก้ารแจกแจงทางสถติเิพื่อสามารถหาค าตอบทีใ่กลเ้คยีงกบั
ความเป็นจรงิมากขึน้ 

3) จ านวนงาน จ านวนเครื่องจกัร และจ านวนจุดต่อ ทีส่ามารถใช้ใน
การค านวณผลการจดัล าดบังานด้วยโปรแกรมนี้ข ึ้นอยู่กบัขดีจ ากดัด้าน
ทรพัยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล การที่มจี านวน
งาน จ านวนเครื่องจกัร และจ านวนจุดต่อมาก อาจท าให้หน่วยความจ า
ของคอมพวิเตอร ์ไมเ่พยีงพอส าหรบัการใชง้านโปรแกรม 

4) ระยะเวลาทีโ่ปรแกรมใชค้ านวณจนกว่าจะจบขัน้ตอนขึน้กบัจ านวน
งานและจ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการล าดับงาน หากปัจจยัดังกล่าวมี
จ านวนมากจะท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการค านวณนาน 
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Abstract—— The objectives of this research are to simulate 

the distribution of three warehouses and three retailers with 

cross filling policy and to analyze the effects of related 

parameters. The developed model is simulated by varying the 

demands at each location and the filling rate to observe the total 

number of stockout in the system. The ten replications of each 

scenario are simulated and the results show that the total 

number of item’s stockout increases when demand’ dispersion 

is high. Retailer with the lowest demand in a distribution results 

in the highest number of units’ stockout. By varying the filling 

rate, the distribution with low dispersion demand among 

retailers trends to has lowest number of units stockout.   

Keywords— Cross Filling, Filling Rate, Inventory, Multiple 

Warehouses and Multiple Retailers, Simulation 

I. INTRODUCTION 

The cross filling policy is a virtual distribution system of 
products in logistic network. The local warehouses share 
theirs’ inventory in order to achieve customer service level at 
retailers when products are not available at the primary 
warehouse. When a primary warehouse is out of stock, 
demand is satisfied by the nearby warehouses using rush 
shipping. The inventory costs of holding item and 
backordering item are compensated by rush transportation 
form any nearby warehouses.  The inventory management is 
the significant activities of logistics system. [1] has reviewed 
researches about inventory management published in major 
logistics journals. They conclude that there are two major 
themes from logistics researches focused on inventory 
management. The first one is integrating logistics decisions 
between inventory management with transportation or 
warehousing decisions and the second one is inventory 
management through collaborative model which is more 
recently focused. The virtual inventory management is a 
collaborative model which has been studied extensively such 
as the cross filling policy as presented by reference [2]-[7]. [2] 
studied the consolidate effect on safety stock and regular stock 
under cross filling allocation rule. This research presents the 
effect of filling demand from more than one primary stock to 
the overall inventory level which seem to be reduced. In 
addition, cross filling does not favor regular stock but do favor 

in reducing safety stock. [3] focuses on the significance of 
available information in the typical supply chain distribution. 
The inventory control through supply network depend on the 
variability management and present the cooperated joint 
venture model as virtual distribution. Demand distribution is 
a significant factor effecting inventory level [2]. For cross 
filling policy, when demands at each location are different, the 
total safety stock trends to decrease [2]. Since aggregate 
inventory of consolidation results in safety stock decreasing, 
[4] study the interaction between the coefficient of variation 
of demand and the ratio between inventory ordering and 
holding costs and indicates that the key variable for 
consolidation is the ratio between the standard deviations of 
lead time.  Inventory management is significant to retail 
management as study by [5]. This research study the limitation 
of shelf stocking of multiple item. [5] developed inventory 
replenishment model to minimize the retail space with the 
situation that there is no stocking out possibility since this case 
is 100% of substitutable products. For multiechelon inventory 
system, [6] present the virtual allocation rule to study the 
dense and small retailers. [7] presents a model of decentralized 
inventory sharing among suppliers in distribution network 
when product is expensive and has low demand. Reference [7] 
considers the independent suppliers when demand is Poisson 
distribution and apply the queuing theory using dynamic 
programing to study the total cost of two suppliers as for 
study.  

In conclusion, most recent researches focus on inventory 
management of distribution network and looking for virtual 
distribution system. Cross filling policy is an interesting 
method extensively study.  However, factors involving 
inventory model of cross filling are rarely studied. The 
distribution networks normally contain multiple locations of 
plants, warehouses, and retailers. Inventory levels at these 
locations have been determined by the optimization of the cost 
related to inventory and transportation. The improvement of 
business logistics via information system support virtual 
inventories management which the shortage products of 
primary supply location are served by the other supply 
locations. The compensation of shortage cost with rush 
delivery by the secondary or tertiary warehouse must be 
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considered in order to keep their customer service level 
representing product availability. 

In the virtual inventory control of N stocking location, 
cross filling becomes important, since the decentralized 
storage is widely adopted [2]. The logistics decisions of 
multiple stocking locations become complex. When the fill 
rate for the primary stocking location is less than 100%, the 
secondary or the tertiary stocking locations are considered. 
Orders filling from more than one stocking points result in the 
least risk of stocking out. This paper considers a priority rule 
of replenishment which are the available inventories from the 
secondary and tertiary stocking points. The warehouses are 
used as primary and secondary inventories of items for all 
demand zones. Customers are assigned to the nearest 
warehouse that defines their primary serving warehouse with 
the lowest transportation cost rate as shown in Figure 1. Some 
demands are satisfied by the secondary and tertiary 
warehouses. The weekly demand forecast is random variable 
with demand mean and standard deviation. The three different 
demand means and demand standard deviations are assigned 
to retailers. The transportation cost rate of secondary and 
tertiary warehouse is greater than the primary warehouse. 
Therefore, the stockout cost is compensated by the extra 
transportation cost. The more number of units’ stockout, the 
more extra transportation cost in order to keep customer 
service level. However, safety stock is used to support demand 
variation and decrease the probability of stockout. The 
manager have to decide how many safety stock to be keep and 
how many units’ stockout will be accepted. Thus, the best 
inventory decision depends on the demand variation, 
inventory holding cost of safety stock, stockout cost, order 
filling rate, and transportation cost.          

This research aims to simulate the cross filling policy of 
three warehouses and three retailers distribution system and to 
study the effect of the demand, the dispersion of demand 
among these locations and the filling rate to the number of 
units’ stockout at each demand’s location. The simulation of 
three demand points and three stocking points is performed by 
using Arena program. The retailers of each zone, which are 
Zone 1, Zone 2 and Zone 3, are supplied by the primary 
warehouse A, B, and C, respectively. However, some 
demands that may not be able to respond by the primary 
warehouse will be supplied by the secondary and the tertiary 
warehouse respectively. The sensitivity analysis is performed 
to determine the effect of demands’ variation and the different 
level of filling rate. 

Fig. 1 Retailers are supplied by three warehouses [2] 

II. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Research Method 

The distribution of three warehouses and three retailers is 
simulated by using Arena software. The first objective is to 
analyze the effect of filling rate and the demand dispersion to 
the safety stock level at each location. The second objective is 
to study the effect of demand dispersion and filling rate to the 
number of units’ stockout. The inventory management 
method of the considered problem is the push system. When 
the inventory level reach the reorder point, the new order is 
placed and arrives according to its replenishment interval as 
shown in figure 2.  However, this research problem is 
complicated when a warehouse which plan the safety stock for 
the responsible retailers’ zone may sometimes have orders 
from other retailers’ zones. The demand variation is important 
factor to the overall safety stock of logistics network.  

 

 

Fig. 2 Inventory Management [9] 

 

This research apply the push inventory system with 

stochastic demands occurring at retailers. The classical 

economic order quantity [8] is applied. Demand at each 

retailer is normal distribution with average demand per period 

and a standard deviation of demand. The inventory decisions 

for each retailers which are replenishment order quantity, 

safety stock, and reorder point are calculated as equation (1), 

(2), and (3), respectively [8]. 
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The related notations are as follow: 

iQ  is replenishment quantity of retailer i (unit) 

iD  is average demand of retailer i (unit per week) 

 
idS is demand standard deviation of retailer i (unit per week) 

iSS   is safety stock of retailer i (unit) 

C  is item price (dollars) 

S  is inventory setup cost (dollars/order) 

WH C 

3 

1 

2 

WH A 

WH B 

Allocation rule 

 Primary, t = 0.3 

Secondary, t = 0.25 
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I  is percentage of inventory holding cost (percent per year) 

FR is filling rate in percentage or service level 

Z  is standard deviation of normal distribution depend on the 
filling rate (FR) 

LT is replenishment lead time (week) 

iR  is reorder point of retailer i (unit) 

t  is transportation rate  

 
Each retailer i faces difference level of demands. Some 
retailers have high demands whereas some have low demands.  
 
Research Assumptions 

Basic assumptions are as follow:  

1) Customers’ demands are random with normal 
distribution 

2) Inventory cost occurs at retailers. 

3) Retailers adopt push inventory system with safety stock       

4) Related costs are inventory holding cost of safety stock, 
stockout cost and transportation cost 

5) When products are shortage, product replacement can 
be done by secondary and tertiary warehouse, respectively. 

6) The probability of stockout is represented by the order 

filling rate. 

 

B. Instance Problem     

The instance problem is a distribution of three warehouses 
and three retailers with different demand levels. The demands 
are normal distribution with the average weekly demand and 
standard deviation of 77 and 25, 350 and 150, and 750 and 300 
for retailer1, retailer2, and retailer3, respectively. The 
inventory parameters are 25% of holding cost, 10 dollars per 
order for setup cost and 2 dollars per unit for shortage cost. 
Suppose that the item has a value of 200 and the lead time for 
replenishment an item is 6 weeks. The primary warehouse has 
to replenish orders from retailers or zone of retailer with order 
filled rate of 95% and the less is filled by the secondary and 
the tertiary warehouses. The instance problem is a distribution 
of three warehouses with three retailers which has order filled 
rate of 95% by primary warehouse, 4% by secondary 
warehouse and 1% by tertiary warehouse. Transportation rate 
is lowest for the primary warehouse and increases for the 
secondary and primary warehouse. 

 

III. EXPERIMENTAL RESULTS 

The research problem is developed as the three 
warehouses and three retailers’ distribution system by using 
Arena simulation. Then, simulation is performed in different 
scenarios to observe the effect of related factors which are 
demand and filling rate to the number of units’ stockout. 

A. Simulation Model 

The problem was created on Arena simulation modelling 

program with 3 modules. The first module is supplying 

activity which will replenish item when the inventory level at 

a retailer reach its’ reorder point as shown in figure 3. The 

second module, as shown in figure 4, is creating orders at 

each retailer according to its’ uncertain demands varying 

between retailers. The third module is shown in figure 5 

which simulate the replenishment activities of three 

warehouses. The 95% of orders are replenished by the 

primary warehouse of that retailer. The less orders of 4% are 

supported by the secondary warehouse and the left of 1% are 

replenished by the tertiary warehouse.  

The developed model was simulated by varying demands 

and order filling rate with ten replications for each scenario. 

The considered demands are randomly normal distribution 

with three different levels assigned to retailer.  

 

 

 

Fig. 3 Supplying Module 

 
 

 

Fig. 4 Distribution Module 
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Fig. 5 Replenishment Module 

 

B. Experimental Results 

 The model was simulated in four scenarios to evaluate the 
effect of demand dispersion. The random demands of three 
retailers with low, middle and high values of demands is 
assigned as shown in table I to table V. The order quantity, 
safety stock and reorder point are calculated as equation (1), 
(2), and (3), respectively. According to table II, the three 
retailers’ average demands are set nearby comparing to 
average demands in table I.  After performing the simulation, 
the total average number of units’ stockout decrease when the 
network has demands close by. For equally assigned demands 
as shown in table III, the simulation results show significantly 
decreasing in average number of units’ stockout. For table IV, 
demand average and variation is increased about 4 times 
comparing to the second scenario. The average number of 
units’ stockout is 5.5 times comparing to the results from the 
second scenario. 

 

TABLE I: THE SIMULATION RESULTS WITH LOW DEMANDS  

Scenario I Retailer1 Retailer2 Retailer3 

Demand 10 350 900 

Standard DEV 5 150 320 

Order quantity 14.14 83.67 134.16 

Safety stock 20.21 606.25 1293.33 

Reorder Point 80.21 2706.25 6693.33 

Max. No. Stockout 19,947.71 448.99 927.72 

Avg. No. Stockout 14,929.12 334.54 709.43 

Max. Stockout Cost 39,895.41 897.99 1,855.45 

 

TABLE II: THE SIMULATION RESULTS WITH MEDIUM DEMANDS 

Scenario II Retailer1 Retailer2 Retailer3 

Demand 77 350 750 

Standard DEV 25 150 300 

Order Quantity 39.24 83.67 122.47 

Safety stock 101.04 606.25 1212.50 

Reorder Point 563.04 2706.25 5712.50 

Max. No. Stockout 13,525.59 532.77 1,020.24 

Avg. No Stockout 9,987.35 396.97 774.63 

Max Stockout Cost 27,051.18 1,065.55 2,040.48 

 

 

TABLE III: THE SIMULATION RESULTS WITH EQUAL DEMANDS 

Scenario III Retailer1 Retailer2 Retailer3 

Demand 400 400 400 

Standard DEV 194 194 194 

Order quantity 89.44 89.44 89.44 

Safety stock 784.08 784.08 784.08 

Reorder Point 3,184.08 3,184.08 3,184.08 

Max.No.Stockout 3,184.08 3,184.08 3,184.08 

Avg No Stockout 1,467.62 1,751.26 2,090.46 

Max Stockout Cost 1,134.23 1,318.03 1,620.59 

 

TABLE IV: THE SIMULATION RESULTS WITH HIGH DEMANDS 

Scenario IV Retailer1 Retailer2 Retailer3 

Demand 385 1750 3750 

Standard DEV 125 750 1500 

Order quantity 87.75 187.08 273.86 

Safety stock 505.21 3031.24 6062.49 

Reorder Point 2,815.21 13,531.24 28,562.49 

Max. No. Stockout 67,796.00 2,595.87 7,269.04 

Avg No Stockout 49,990.00 1,934.18 5,015.13 

Max Stockout 

Cost 
13,5591.90 5,191.75 14,538.08 

 

By varying the filling rate from 95% (FR = 0.95) to 80% (FR 
= 0.8), the average number of units’ stockout increases as 
following equation: 

 

100%
)95.0(

)8.0(






FR

FR

ockoutNumberofSt

ockoutNumberofSt
Deviation  (4) 

 

By calculating %Deviation according to results in table V; 

 %44.183100
09.973,15

75.300,29
% scenarioIDeviation  

 %95.195100
95.158,11

97.865,21
% scenarioIIDeviation  

 %49.194100
94.938,56

79.737,110
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 %49.194100
94.938,56
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Consequently, the 15 percentage decreasing of filling rate 
(95% to 80%) results in the increasing the average number of 
units’ stockout of 192.1 percentage.    
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     0

0      

     0

0      

     0
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TABLE V: THE RESULTS COMPARISON BETWEEN FILLING RATE OF 0.8 

AND 0.95 
C

as
es

 S
tu

d
y
 

Location 
Demand 

Distribution 

Average Number of 

Stockout (Unit) 

Filling 

Rate=0.8 

Filling 

Rate=0.95 

S
ce

n
ar

io
 1

 Retailer1 N(10,5) 22,080.64 14,929.12 

Retailer2 N(350,150) 4,484.38 334.54 

Retailer3 N(900,320) 2,735.73 709.43 

Total  29,300.75 15,973.09 

S
ce

n
ar

io
 2

 Retailer1 N(77,25) 15,128.24 9,987.35 

Retailer2 N(350,150) 4,143.92 396.97 

Retailer3 N(750,300) 2,593.81 774.63 

Total 21,865.97 11,158.95 

S
ce

n
ar

io
 3

 Retailer1 N(385,125) 76,204.30 49,989.63 

Retailer2 N(1750,750) 20,833.69 1,934.18 

Retailer3 N(3750,1500) 13,699.80 5,015.13 

Total 110,737.79 56,938.94 

S
ce

n
ar

io
 4

 Retailer1 N(400,194) 2,787.53 1,134.23 

Retailer2 N(400,194) 3,598.94 1,318.03 

Retailer3 N(400,194) 3,716.95 1,620.59 

Total 10,103.42 4,072.85 

 

C. Results Discussion 

According to the simulation results from table I to table 
IV, when the demand dispersion is low, as shown in table III, 
the maximum average value of total number of units stockout 
is 4,072.85 units. On the other hand, if the demand dispersion 
increases as the results in table II and table I, the maximum 
average value of total number of units stockout is 11,158.95 
and 15,973.09 units, respectively. As the result, when the 
demands among retailers are more difference, the distribution 
system trends to have higher total number of units stockout. 

The results for all scenarios (table I to table IV) show that the 
retailer with the lowest demand has significant high in number 
of units’ stockout. 

IV. CONCLUSION 

The simulation of cross filling replenishment of multiple 

warehouses and multiple retailers’ distribution system by 

varying of retailers’ average demands shows effect to the 

average number of units’ stockout.  When retailers in the 

network have close by average demands, the average number 

of units’ stockout decreases. If the retailers have equal 

average demands, the distribution system gives lowest 

number of units’ stockout. By varying filling rate from 95% 

to 80%, the number of units’ stockout dramatically increase 

about 192 percentage in average for every scenarios. 

For future research, the sensitivity analysis of related 

factors such as inventory holding cost and setup cost should 

be performed.    
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บทคดัย่อ — บทความวิจยัน้ี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือน าเทคโนโลยีการอ่านป้าย
ทะเบียนรถยนต์อตัโนมติั มาช่วยลดระยะเวลาในการติดตามรถยนต์ท่ีถกู
โจรกรรม โดยใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดท่ีถกูติดตัง้อยู่บริเวณแยก 
ต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด โดยน าภาพท่ีได้จากกล้องวิดีโอ มาท าการเปล่ียนแปลง 
จากภาพสี เป็นภาพขาวด า ปรบัขนาดและค่าความชัดเจนของภาพให้
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความชดัเจน และลดส่ิงท่ีไม่ต้องการออกจากภาพก่อน
น ามาท าการ Matching กบั Template ตวัอกัษรพยญัชนะไทยต่าง ๆ และ
ตวัเลข ทัง้น้ี เพ่ือเป็นการลดความผิดพลาด ก่อนน าภาพไปเข้าโปรแกรม
การอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์อตัโนมติั จึงมีการน าภาพมาปรบัแต่งให้มี
ความชัดเจนและลดส่ิงท่ีไม่ต้องการออกให้มากท่ีสุดก่อน ซ่ึงจะท าให้
สามารถอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 
ผลการวิจยัพบว่า ภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นภาพในมุมสูง และไกล มี
ความชดัเจนของป้ายทะเบียนน้อย ท าให้วิดีโอท่ีได้จากกล้องวงจรปิด ยงัไม่
สามารถน ามาใช้ได้ จึงได้ท าการทดลองกับภาพจากกล้องวิดีโอ โดย
โปรแกรมการอ่านป้ายทะเบียนรถยนตอ์ตัโนมติัสามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก
การอ่านค่าจากกล้องวิดีโอ มาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีต้องการได้อย่างถกูต้อง
ถึง 97.10%  

 

ค ำส ำคญั — ป้ำยทะเบียนรถยนต,์ เทคโนโลยีกำรอ่ำนป้ำยทะเบียน
อตัโนมติั, เปรียบเทียบเทมเพลต, กำรรู้จ ำตวัอกัษร  
 

ABSTRACT — The purpose of this paper is to apply technology 
License Plate Recognitions for reducing time for tracking stolen cars 
by using video from CCTV cameras. First of all, making changes from 
color picture to black and white picture and then adjust size and 
quality of the picture. The important thing is to reduce noise and other 
details that we don’t want to read from picture. After adjusting quality, 
system will match alphabets that extract from picture to the templates. 
From the testing results, the program can read the license plate 

accurately 97.10 %. We found that program License Plate Recognition 
can read license plate from video camera and compare value with the 
stolen car license plate data correctly. 

 

Keywords — License plate, License Plate Recognition (LPR), 
Template Matching, Character recognition. 

 
1.บทน า 

เนื่ องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์  ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เติบโตขึ้น มกีารผลิตรถยนต์มากขึ้น 
ประกอบกบัรถยนต์บางรุ่นมรีาคาถูกลง ท าให้ประชากรมกี าลงัในการซื้อ
รถยนต์มากขึน้ ส่งผลใหร้ถยนต์มปีรมิาณเพิม่ขึน้ ท าใหม้ปีญัหาการจราจร
ตดิขดั และปญัหาการโจรกรรมรถยนต์ตามมา  

ปจัจุบัน เทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนอตัโนมตัิได้รบัการพัฒนา 
และเป็นที่นิยมมากขึ้น มีการน าไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ อย่าง
แพร่หลาย เช่น การจดัการระบบการเขา้-ออกของรถยนต์ในอาคารจอดรถ 
การตรวจสอบรถยนต์ทีม่สีทิธิผ์่านเขา้-ออกสถานทีต่่าง ๆ เป็นตน้ แต่กย็งัมี
การโจรกรรมรถยนต์อยู่ 
     จากการศึกษาพบว่า รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมากที่สุด  เป็นประเภท
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไมเ่กนิ 7 ที ่นอกจากนี้ยงัพบว่า ช่วงเวลากม็นียัส าคญั
ในการเกดิการโจรกรรม โดยการโจรกรรมรถยนต์ส่วนมากเกดิในช่วงเวลา
ตัง้แต่ 16.00 – 20.00 น. ซึง่เป็นเวลาเยน็ใกลพ้ลบค ่า 
 
 
 
 
 
 

323



  

 

 

ตารางที ่1. จ านวนรถยนต์ทีถู่กโจรกรรม จ าแนกตามยีห่อ้ 

 
ทีม่า: http://www.mot.go.th/statmot_vehicle.html 
 
ตารางที ่2. จ านวนรถยนต์ทีถู่กโจรกรรม จ าแนกตามช่วงเวลาเกดิเหตุ 

 

 

ทีม่า: http://www.mot.go.th/statmot_vehicle.html 
 

 

     จากสถติดิงักล่าว จงึน ามาสู่การศกึษาและพฒันาระบบตดิตามรถยนต์
ทีถู่กโจรกรรม โดยตดิตามจากระบบการอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์จากกลอ้ง
วงจรปิด ที่ถูกติดตัง้อยู่ตามสี่แยกต่าง ๆ บนท้องถนน เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาในการตดิตามรถยนต์ทีถู่กโจรกรรม 
 
2.ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 การประมวลผลภาพและวดิโีอ 
     การประมวลผลรูปภาพดจิติอล คอื การใชอ้ลักอรทิมึของคอมพวิเตอร์
เพื่อช่วยในการประมวลผลรูปภาพบนรูปภาพดิจิตอล ที่เกี่ยวกับการ
ประมวลผลภาพ โดยการค านวณและการจดัการสใีนระดบัพิกเซล หรือ
โมเดลของส ีมกีารเปลีย่นแปลงของสไีด ้เพื่อประโยชน์ในการท างาน เช่น 
RGB มปีระโยชน์กบัการมองเหน็ของมนุษย ์ในขณะที ่CMYK เป็นสจีรงิที่
ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพและวิดีโอ ประกอบด้วย
เทคนิคหลกั ดงันี้ 
     2.1.1 Segmentation เป็นการวเิคราะห์ หรอืแยกภาพออกเป็นส่วน ๆ 
ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กนัในรูปภาพ ใชใ้นการรวมพกิเซลใหเ้ป็นกลุ่มเดยีวกนั
และแยกพกิเซล ระหว่างพกิเซลทีเ่ป็นวตัถุที่เราสนใจออกจากพื้นหลงั ซึ่ง 
ถือเป็นส่วนที่ยากที่สุดในกระบวนการประมวลผลภาพ การที่จะประสบ
ความส าเร็จ ในกระบวนการ ขึ้น อยู่ ก ับความสามารถ ในการท า 
Segmentation 
     2.1.2 Thresholding เป็นเทคนิคที่ ใช้หลากหลายในกระบวนการ
ประมวลผลภาพ ซึ่ง Thresholding เป็นการเปลีย่นเดตา้เบสทีเ่กบ็ค่าหลาย
ค่าต่างกนัออกไป ใหเ้ป็นดาตา้เบสใหมท่ีม่เีพยีง 2 ค่า คอื จะท าใหพ้กิเซลที่
มคี่าต ่ากว่าค่า Threshold เป็นค่าค่าหนึ่ง และมคี่าสูงกว่าเป็นอีกค่าหนึ่ง 

คือ ขาวกับด า (1,0) ท าให้ภาพที่ผ่านกระบวนการนี้จะได้ออกมาเป็น 
Binary Image 
 
2.2 การอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์ (License Plate Recognition) 
          เป็นเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการระบุยานพาหนะโดยอ่านป้ายทะเบยีน มี
การน าไปใช้อย่างแพร่หลายทัง้ในด้านความปลอดภัย หรือเกี่ยวกับ
การจราจรต่าง ๆ เป็นระบบทีใ่ชก้ลอ้งในการจบัภาพหน้ารถยนต์ จากนัน้ส่ง
เขา้กระบวนการประมวลผลภาพ เพือ่ท าการวเิคราะหภ์าพ และระบุออกมา
เป็นขอ้มูลตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่บนป้ายทะเบียนรถยนต์ สามารถน า
ระบบ LPR (License Plate Recognition) ไปใช้ในการเก็บขอ้มูลการเขา้-
ออก ของรถยนต์แต่ละคนัได ้หรอืใชใ้นการเปิดประตู หากรถยนต์คนัที่จะ
ผ่านมสีทิธิเ์ขา้มาในพืน้ทีไ่ด ้ปจัจุบนั ระบบ LPR เป็นระบบทีม่กีารน าไปใช้
อย่างแพร่หลาย และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้จงึมกีาร
พฒันาแอปพลเิคชนัทีน่ าเอาระบบ LPR ไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ในแอปพลเิคชนัดงัตวัอย่าง ต่อไปนี้ 
     2.2.1 ที่จอดรถยนต์ ป้ายทะเบยีนจะถูกอ่านโดยอตัโนมตัิ และส่งค่าที่
อ่านได้บันทึกลงในฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลเวลาเข้า และ ออก ของ
รถยนต์ เพือ่น าไปค านวณค่าจอดรถยนต์ 
     2.2.2 ควบคุมการเขา้ – ออกของรถยนต์ ป้ายทะเบยีนจะถูกอ่านและ
ส่งค่าไปเปรยีบเทยีบบกบัขอ้มลูในฐานขอ้มลู เพื่อตรวจสอบว่ารถคนันี้เป็น
สมาชกิ หรอืมสีทิธิเ์ขา้ – ออกสถานทีห่รอืไม่ หากขอ้มลูถูกต้องตรงกนั ไม้
กัน้กจ็ะเปิดอตัโนมตั ิ
     2.2.3 การนับจ านวนรถยนต์ที่ผ่านทางด่วน การอ่านป้ายทะเบียน
รถยนต์  ถู ก ใช้ ใน การนับ จ านวนรถยนต์ที่ ใช้บ ริก ารท างด่ วน ใน 
แต่ละวนั เพือ่ค านวณค่าผ่านทางทีไ่ดร้บัในแต่ละวนั 
     2.2.4 ควบคุมการจราจร การนับจ านวนรถยนต์บนท้องถนน เพื่อ
เปลีย่นสญัญาณไฟจราจร ป้องกนัการเกดิรถตดิสะสมตามทางแยกต่าง 
 
3. การออกแบบซอฟต์แวร์ 
3.1 การอ่านค่าป้ายทะเบยีนรถยนต์ 

หลงัจากศกึษาการท างานของระบบ LPR โดยใช้การเขยีนโปรแกรม 
MATLAB เพื่ออ่านขอ้มลูรูปภาพ และวดิโีอ โดยท าการศกึษาการตรวจจบั
หมายเลขทะเบียนรถยนต์จากภาพถ่ายป้ายทะเบียนรถยนต์พื้นหลงั 3 
ชนิดคอื พื้นสขีาว พื้นสเีหลอืง และพื้นหลงัลาย (ป้ายประมูล) ช่วงเวลาที่
ท าการทดสอบ คอื 11.00 น. และ 16.00-20.00 น. และอ่านค่าหมายเลข
ทะเบยีนรถยนต์ที่ได้จากไฟล์วดิโีอ เพื่อน าผลลพัธ์ไปค้นหาเส้นทางของ
รถยนต์ทีถู่กโจรกรรม 

 
 

 
ภาพที ่1. ภาพขัน้ตอนการเปรยีบเทยีบป้ายทะเบยีนรถยนต ์
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ในกระบวนการอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์ ควรน าภาพที่ได้จากกล้อง
วดิโีอมาท าการแปลงจากภาพสใีห้เป็นภาพขาวด าก่อน โดยการปรบัค่า 
Threshold ของภาพให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความชัดเจนและลดสิ่งที่ไม่
ตอ้งการออกจากภาพ กรณีนี้ เหมาะสมกบัการอ่านค่าป้ายทะเบยีนรถยนต์
แบบป้ายประมลู เพราะพืน้หลงัทีเ่ป็นลายอาจท าใหก้ารอ่านค่าป้ายทะเบยีน
เกดิขอ้ผดิพลาดได ้เมือ่ปรบัภาพใหเ้ป็นภาพขาวด าแลว้ ขนาดของภาพกม็ี
ความส าคัญเช่นกนั เนื่องจากวิธีที่ใช้เป็นวิธี Template Matching โดยมี
การสร้าง Template ขนาด 24*42 พกิเซล ดงันัน้จงึควรท าการปรบัขนาด
ของภาพก่อนน ามาท าการ Matching กบั Template เพือ่ลดความผดิพลาด 

 
ภาพที ่2. ภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้งวดิโีอ 

 
ภาพที ่3. ภาพการตดัสิง่ทีไ่มต่อ้งการออกจากป้ายทะเบยีน 

 
3.2 สรา้งโปรแกรมระบุเสน้ทางการเดนิรถ 

หลงัจากสามารถอ่านค่าป้ายทะเบยีนรถยนต์ และระบุค่าป้ายทะเบยีน
รถยนต์ออกมาไดแ้ลว้ ระบบจะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบอ่านค่าป้ายทะเบยีน
รถยนต์ มาเปรยีบเทียบว่าตรงตามค่าที่ต้องการหรอืไม่ หากตรงกบัป้าย
ทะเบยีนของรถยนต์ทีต่อ้งการตดิตาม ระบบจะท าการก าหนดสญัลกัษณ์ไว้
บนแผนที่ ให้ทราบว่ารถยนต์ที่ต้องการติดตามได้เคลื่อนที่ผ่านบรเิวณนี้  
จากนัน้ท าการตรวจสอบบรเิวณแยกใกลเ้คยีง ดูว่ารถยนต์มาการเดนิทาง
ไปทางเสน้ทางไหน เช่น บรเิวณสีแ่ยกสะพานควาย มกีารตรวจพบรถยนต์
คนัทีต่้องการคน้หา ดงันัน้ จะท าการอ่านขอ้มลูจากกลอ้งวดิโีอของบรเิวณ
ใกล้เคยีง 4 จุด คอื 1) เส้นที่มุ่งหน้าไปอนุสาวรยี์ชยัสมรภูม ิ2) เส้นที่มุ่ง
หน้าไปยงัจตุจกัร 3) เสน้ทีมุ่่งหน้าไปหว้ยขวาง และ 4) เสน้ทีมุ่่งหน้าไปยงั
ถนนประดพิทัธ์ หาพบรถยนต์คนัที่ต้องการค้นหาอยู่ที่บรเิวณใด ท าการ

พลอ็ตจุดไวบ้นแผนที ่แลว้ท าการคน้หาบรเิวณใกลเ้คยีงต่อไป เพือ่ใหท้ราบ
แนวโน้มการเดนิทางของรถยนต์ หรอืเสน้ทางทีร่ถยนต์เดนิทางผ่าน  

 
ภาพที ่4. ภาพขัน้ตอนการพลอ็ตเสน้ทางการเดนิทาง 

 
ระบุหมายเลขทะเบยีนรถยนต์ทีต่อ้งการคน้หา และเลอืกไฟล์วดิโีอของ

สถานที่ใกล้เคียงที่รถยนต์ถูกโจรกรรม โปรแกรมจะท าการตรวจสอบ
เปรยีบเทียบ ป้ายทะเบยีนรถยนต์ของที่ต้องการค้นหา กบัป้ายทะเบยีน
รถยนต์ที่อ่านได้ในวิดีโอ หากตรวจพบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการ
ค้นหา ว่าตรงกบัป้ายทะเบียนที่อยู่ในวิดีโอ โปรแกรมจะท าการบนัทึก
ต าแหน่งทีค่น้พบป้ายทะเบยีนรถยนต์เพื่อน าไปพลอ็ตเสน้ทางการเดนิทาง
ของรถยนต์ต่อไป 

 

 
ภาพที ่5. ตวัอย่างโปรแกรมตดิตามรถยนต์ทีถู่กโจรกรรม 

 

 
ภาพที ่6. ตวัอย่างบนัทกึสถานทีท่ีต่รวจพบรถยนต์ 

 
น าต าแหน่งของสถานทีท่ีค่น้พบป้ายทะเบยีนรถยนต์ทีบ่นัทกึไว ้มาท า

การพลอ็ตลงในแผนที ่เพือ่ดเูสน้ทางการเดนิทางของรถยนต์ทีต่อ้งการ
คน้หา 
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ภาพที ่7. ตวัอย่างการพลอ็ตเสน้ทางการเดนิทางของรถยนต์ 

 
4. ผลการทดลองและการวเิคราะหข์อ้มลู 
     ผลการทดลองอ่านค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ทัง้ 3 ประเภท คือ ป้าย
ทะเบยีนพืน้สขีาว พืน้สเีหลอืง และพืน้กราฟิก (ป้ายประมลู) ประเภทละ 32 
ตวัอกัษร ในเวลา 11.00 น. พบว่าความถูกต้องของตวัอกัษรทีอ่่านออกมา
ได้สูงสุด 97.10% คอืประเภทป้ายทะเบียนพื้นสขีาว และต ่าสุด 71.88% 
คอืประเภทป้ายทะเบยีนพืน้กราฟิก (ป้ายประมลู) 
 
ตารางที ่3. ผลการอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์จ าแนกตามประเภทของป้าย

ทะเบยีนรถยนต ์

 
 
     จากนัน้ ท าการเลอืกประเภทของป้ายทะเบยีนทีอ่่านค่าไดถู้กต้องมาก
ทีสุ่ด คอื ป้ายทะเบยีนพื้นสขีาว มาท าการทดสอบอ่านค่าป้ายทะเบยีนใน
ช่วงเวลา 20.00 น. จ านวน 32 ตวัอกัษร พบว่า มคี่าความถูกต้องของการ
อ่านป้ายทะเบยีนเพยีง 37.50% เนื่องจากภาพจากกลอ้งวดิโีอ มแีสงสว่าง
บรเิวณป้ายทะเบยีนไม่เพยีงพอ รวมถงึมแีสงรบกวนจากไฟหน้ารถ ท าให้
ไม่สามารถแยกตวัอกัษรจากป้ายทะเบยีนรถยนต์แต่ละตวัอกัษรออกมา
อ่านค่าได ้

 
บทสรุป 

บทความวจิยันี้ไดอ้อกแบบโปรแกรมอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์อตัโนมตั ิ
เพือ่ช่วยในการตดิตามรถยนต์ทีถู่กโจรกรรม โดยอาศยัเทคโนโลยกีารอ่าน
ป้ายทะเบยีนรถยนต์อตัโนมตัิ ซึ่งใชภ้าพจากกลอ้งวดิโีอ โดยภาพทีไ่ด ้จะ
ถูกน าไปประมวลผลเพื่อเพิม่ความชดัเจน และลดสิง่ทีไ่ม่ต้องการออกจาก
ภาพก่อน จากนัน้จึงท าการแยกแต่ละตัวอักขระ และจับคู่ก ับแม่แบบ
ตวัอกัษรพยญัชนะไทยต่าง ๆ และตวัเลข ผลการวจิยัพบว่า โปรแกรมอ่าน
ป้ายทะเบียนรถยนต์อตัโนมตัิสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านค่าจาก
กล้องวิดโีอ มาเปรยีบเทยีบกบัค่าที่ต้องการได้โดยมคี่าเปอร์เซ็นต์ความ

ถูกต้องสูง 90% ซึ่งงานวจิยันี้ ยงัมขีอ้ผดิพลาดและความคลาดเคลื่อนของ
ความถูกต้องอยู่ ในอนาคตหากไดม้กีารปรบัปรุงใหโ้ปรแกรมสามารถอ่าน
ค่าความถูกต้องได้มากขึน้ และพฒันาใหส้ามารถอ่านภาพจากกลอ้งวงจร
ปิดได ้กจ็ะเป็นประโยชน์มากขึน้ 

 
ขอ้เสนอแนะ 

โปรแกรมที่พัฒนา ยังมีข้อจ ากัดอยู่  คือ ไม่สามารถอ่านค่าป้าย
ทะเบยีนรถยนต์ได้ในบางกรณี โดยปจัจยัทีท่ าใหโ้ปรแกรมการอ่านค่าป้าย
ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ ไม่สามารถอ่านค่าป้ายทะเบียนได้ หรือมี
ขอ้ผดิพลาดจากการอ่านค่าป้ายทะเบยีนรถยนต์ คอื ช่วงเวลาและแสงสว่าง 
ทัง้จากดวงอาทิตย์ และแสงไฟจากรถยนต์ ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม ให้สามารถอ่านค่าป้ายทะเบียน
รถยนต์จากกลอ้งวดิโีอได ้โดยไม่มขีอ้จ ากดัดา้นความคมชดัและแสงสว่าง
ของภาพ ซึง่จะท าให้สามารถตดิตามรถยนต์ทีถู่กโจรกรรมไดอ้ย่างรวดเรว็
มากขึน้ 
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ที่นี้ ผู้วจิยัมคีวามซาบซึ้งในความกรุณาอนัดยีิง่จากทุกท่านและขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ  — บทความวิจัยฉบับน้ี ได้เสนอโพรโทคอลการลดจ านวน
ช่องสัญญาณท่ีว่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมต้นไม้ จากผลการทดสอบพบว่า โพรโทคอลการลดจ านวน
ช่องสัญญาณท่ีว่าง สามารถลดจ านวนช่องสัญญาณท่ีว่างได้ และท าให้
ประสิทธิภาพของอลักอริทึมต้นไม้ดีขึ้น นอกจากน้ี ยงัพบว่าเม่ือผู้ใช้ใน
ระบบเพ่ิมขึ้น โพรโทคอลน้ีจะมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

 

ค ำส ำคญั —อลักอริทึมต้นไม้, โพรโทคอลกำรลดจ ำนวนช่องสญัญำณ
ทีว่่ำง  
 

ABSTRACT — This paper introduces Idle Slot Removal algorithm. 
The objective of the proposed algorithm is to enhance the performance 
of tree algorithm. From the results, we found that Idle Slot Removal 
algorithm can help reduce the number of idle slots and thus improve the 
performance of tree algorithm. In addition, it is found that Idle Slot 
Removal algorithm is more effective when the number of users is 
relatively large. 

 

Keywords — Tree Algorithm, Idle Slot Removal Algorithm. 
 

บทน า 
จากการพฒันาระบบสือ่สารไรส้ายความเรว็สูง ท าใหเ้กดิความตอ้งการ

ที่จะรบัส่งขอ้มูลจ านวนมากผ่านทางช่องสญัญาณ หากผู้ใช้หลายรายส่ง
ขอ้มูลพร้อมกนั จะท าให้เกดิการชนกนัของขอ้มูลขึ้น ดงันัน้ จงึจ าเป็นที่
จะต้องมโีพรโทคอลที่ควบคุมการเข้าถึงช่องสญัญาณ โดยโพรโทคอลที่
ควบคุมการเขา้ถงึช่องสญัญาณแบ่งออกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ โพรโทรคอล
ที่ไม่มกีารแข่งขนักนั และโพรโทรคอลที่มกีารแข่งขนักนั ในส่วนโพรโทร
คอลทีไ่ม่มกีารแข่งขนักนั จะมกีารจดัสรรการใชช้่องสญัญาณใหก้บัผูใ้ชทุ้ก
ราย ตวัอย่างของโพรโทคอลประเภทนี้ ไดแ้ก่ การร่วมใชช้่องสญัญาณแบบ

แบ่ ง เ ว ล า  (Time Division Multiple Access : TDMA) [1], การ ร่ วม ใช้
ช่องสัญญาณแบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiple Access : 
FDMA) [2] และ การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งรหัส (Code Division 
Multiple Access : CDMA) [3] แต่ขอ้จ ากดัของโพรโทคอลประเภทนี้ ไดแ้ก ่
ในเวลาทีผู่ใ้ชไ้มม่ขีอ้มลูทีจ่ะส่ง จะท าใหส้ญูเสยีการใชง้านช่องสญัญาณโดย
เปล่าประโยชน์ ส าหรบัโพรโทรคอลทีม่กีารแขง่ขนักนันัน้ ผูใ้ชแ้ต่ละรายจะ
ช่วงชงิการเขา้ใช้ช่องสญัญาณ ตวัอย่างของโพรโทคอลประเภทนี้ ได้แก่  
การเขา้ถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและการหลกีเลี่ยงการชน (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Avoidance : CSMA/CA) [4], 
อลักอรทิมึการสุ่มตวัเลขนบัถอยหลงั (random backoff algorithm) [5] และ
อลักอรทิมึตน้ไม ้(tree algorithm) [6] 

ส าหรับอัลกอริทึมต้นไม้นัน้ จะแบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการชนกัน
ออกเป็นกลุ่มย่อย หากเกดิการชนขึ้นอกีก็จะแบ่งกลุ่มผู้ใชท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั
การชนนัน้ออกเป็นกลุ่มย่อยไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่ผู้ใช้ทุกรายส่งข้อมูล
ส าเรจ็  

บทความวิจัยฉบับนี้  มีว ัต ถุประสงค์เพื่อ เสนอวิธีก ารปรับปรุง
ประสทิธภิาพของอลักอรทิมึตน้ไม ้โดยใชว้ธิกีารลดช่องสญัญาณทีท่ราบแน่
ชดัว่าเป็นช่องสญัญาณว่าง โดยล าดบัการน าเสนอของบทความวจิยัฉบบันี้
มดีงันี้ ในส่วนถดัไปจะกล่าวถึง อลักอรทิมึต้นไมป้ระเภทต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ 
อลักอรทิมึไบนาร,ี อลักอรทิมึเทอนาร ีและอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่มเท่ากบั
จ านวนผูใ้ช ้จากนัน้จะแสดงรายละเอยีดของโพรโทคอลทีน่ าเสนอ ซึง่ไดแ้ก่ 
โพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณที่ว่าง ล าดบัต่อมาจะแสดงผลการ
ทดสอบ การวเิคราะหข์อ้มลู และสรุปรายละเอยีดของบทความวจิยั 

 
II. อลักอรทิมึไบนาร,ี เทอนาร ีและการแบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้
ในส่วนนี้ จะอธบิายรายละเอียดของอลักอรทิมึไบนาร,ี เทอนาร ีและ

การแบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผู้ใช้ รวมทัง้แสดงตวัอย่างกระบวนแก้ปัญหา
การชนของแต่ละอลักอรทิมึ  
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อลักอรทิมึไบนาร ี

อลักอรทิมึไบนารถีูกคดิคน้โดยบุคคล 2 กลุ่ม กลุ่มแรกไดแ้ก่ 
Capetanakis ในปี ค.ศ. 1979 [7] และกลุ่มที ่ 2 ไดแ้ก่ Tsybakov และ 
Mikhailov ในปี ค.ศ. 1978 [8] ในการเขา้ใชช้่องสญัญาณ หากมผีูใ้ช ้1 คน 
ส่งขอ้มลูในชอ่งสญัญาณทีพ่จิารณา สถานะของช่องสญัญาณนัน้คอื ประสบ
ความส าเรจ็ในการส่งขอ้มลู หากไมม่ผีูใ้ชร้ายใดส่งขอ้มลูในช่องสญัญาณที่
พจิารณา สถานะของชอ่งสญัญาณนัน้คอื ว่าง หากมผีูใ้ชม้ากกว่า 1 ราย ส่ง
ขอ้มลูในชอ่งสญัญาณทีพ่จิารณา สถานะของช่องสญัญาณนัน้คอื ชน  

หลกัการของอลักอรทิมึนี้คอื ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการชนกนัจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย โดยผูใ้ชก้ลุ่มแรกจะส่งขอ้มลูในชอ่งสญัญาณถดัมา 
ในขณะทีผู่ใ้ชก้ลุ่มทีส่องจะตอ้งรอจนกว่าผูใ้ชก้ลุ่มแรกส่งขอ้มลูส าเรจ็ หาก
เกดิการชนกนัขึน้อกีครัง้ ผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการชนครัง้นัน้ กจ็ะแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อยอกีครัง้ กระบวนการแบ่งกลุ่มจะด าเนินการไปเรือ่ย ๆ 
จนกว่าผูใ้ชทุ้กคนสามารถส่งขอ้มลูไดส้ าเรจ็ ตวัอย่างกระบวนการแกปั้ญหา
การชนของอลักอรทิมึไบนาร ีแสดงไดด้งัรปูที ่1 
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รปูที ่1 ตวัอย่างกระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึไบนาร ี

อลักอรทิมึเทอนาร ี

กรณทีีม่ผีูใ้ชจ้ านวนมาก อย่างเช่น มผีูใ้ช ้ 10 คน การแบ่งกลุ่มผูใ้ช้
ออกเป็น 2 กลุ่ม จะเกดิการชนกนัหลายครัง้ ในช่วงชอ่งสญัญาณแรก ๆ ซึง่
ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของอลักอรทิมึไบนารไีมด่ใีนสถานการณ์เช่นนี้ จงึได้
มคีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรุงประสทิธภิาพของอลักอรทิมึไบนาร ี โดยการ
ทดลองเปลีย่นจ านวนกลุ่มทีแ่บ่งออกเป็นค่าอื่น ๆ ทีไ่มเ่ท่ากบั 2 และพบว่า 
การแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม จะใหป้ระสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ด [9] อลักอรทิมึทีม่ ี
การแบ่งกลุ่มเท่ากบั 3 กลุ่มนี้ ถูกเรยีกว่า อลักอรทิมึเทอนาร ี ตวัอย่าง
กระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึเทอนาร ีแสดงไดด้งัรปูที ่2 
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รปูที ่2 ตวัอย่างกระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึเทอนาร ี

อลักอรทิมึการแบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้
ในเวลาต่อมา ไดม้คีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรุงประสทิธภิาพของ

อลักอรทิมึเทอนาร ี โดยน าขอ้มลูจ านวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการชนมาใชใ้นการ
หาจ านวนการแบ่งกลุ่มทีเ่หมาะสม ซึง่มวีธิทีีส่ามารถทราบจ านวนผูใ้ชท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการชนกนัได ้ดงัทีแ่สดงในบทความวจิยัหลายฉบบั [9-10] และ
พบว่าการแบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการชน จะมี
ประสทิธภิาพดกีว่า การแบ่งกลุ่มเท่ากบั 3 กลุ่ม ยกตวัอย่างเช่น หากตอน
เริม่แรกมผีูใ้ชใ้นระบบจ านวน 10 คน กจ็ะแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่ม และ
หากในช่องสญัญาณถดัมา มผีูใ้ชจ้ านวน 4 คน เขา้ใชช้่องสญัญาณเดยีวกนั 
กจ็ะแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม วธิกีารนี้ ช่วยลดโอกาสทีจ่ะเกดิการชนกนั
ของผูใ้ช ้และสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของอลักอรทิมึได ้โดยเฉพาะกรณทีี่
มผีูใ้ชใ้นระบบมาก ๆ อลักอรทิมึนี้ถูกเรยีกว่า อลักอรทิมึการแบ่งกลุ่ม
เท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้ [11] ตวัอย่างกระบวนการแกปั้ญหาการชนของ
อลักอรทิมึการแบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้แสดงไดด้งัรปูที ่3 
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รปูที ่3 ตวัอย่างกระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่ม
เท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้

III. โพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่าง 
ในกรณทีีรู่ว้่า ชอ่งสญัญาณไหนทีจ่ะว่างแน่ ๆ การยกเลกิการใช้

ช่องสญัญาณทีว่่างนัน้ จะช่วยใหป้ระสทิธภิาพของอลักอรทิมึดขี ึน้ได ้
อย่างเช่น ในรปูที ่4 ในช่องสญัญาณที ่7 ผูใ้ช ้ง และ จ ถูกแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม เมือ่ทราบแน่ชดัว่าทัง้ผูใ้ช ้ ง และ จ เลอืกช่องสญัญาณเดยีวกนัใน
ช่องสญัญาณที ่ 8 ดงันัน้ช่องสญัญาณถดัมาตอ้งเป็นช่องสญัญาณทีว่่างแน่ 
ๆ หากยกเลกิการใชช้่องสญัญาณทีว่่างนัน้ จะสามารถลดจ านวน
ช่องสญัญาณทีว่่างลงได ้และส่งผลใหป้ระสทิธภิาพของระบบดขีึน้ 

ในรปูที ่4, 5 และ 6 ช่องสญัญาณทีถู่กยกเลกิจะแสดงดว้ยเสน้ประ ซึง่
เมือ่เทยีบกบัรปูที ่1, 2 และ 3 จะพบว่าสามารถลดช่องสญัญาณทีว่่างลงได ้
1, 2 และ 3 ช่องสญัญาณ ตามล าดบั 
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รปูที ่4 กระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึไบนารทีีน่ าโพรโทคอ

ลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช ้
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รปูที ่5 กระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึเทอนารทีีน่ าโพร
โทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช้ 
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รปูที ่6 กระบวนการแกปั้ญหาการชนของอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่ม
เท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้ทีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช้ 

IV.  ผลการทดสอบและการวเิคราะหข์อ้มลู 
     จากผลการทดสอบ การน าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่าง
มาใชก้บัอลักอรทิมึต่าง ๆ ไดผ้ลการทดสอบดงันี้ 

รปูที ่ 7 แสดงจ านวนช่องสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของอลักอรทิมึไบ
นารทีีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช้ จากรปูจะพบว่า 
จ านวนชอ่งสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามจ านวนผูใ้ช ้

0 1 2 3 4 5 6 7 80

0.5

1

1.5

2

2.5

3

            

   
  

  
   
   

  
 
    

  
  
  

  
    

 

รปูที ่7 จ านวนช่องสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของอลักอรทิมึไบนารทีีน่ าโพร
โทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช้ 

 
รปูที ่ 8 แสดงจ านวนช่องสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของอลักอรทิมึ

เทอนารทีีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช ้ จากรปูจะ

พบว่า อลักอรทิมึเทอนารทีีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่าง
มาใช ้ จะสามารถลดจ านวนช่องสญัญาณไดม้ากกว่าอลักอรทิมึไบนารทีีน่ า
โพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช ้  
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รปูที ่8 จ านวนช่องสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของอลักอรทิมึเทอนารทีีน่ า

โพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช้ 
รปูที ่ 9 แสดงจ านวนช่องสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของอลักอรทิมึการ

แบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผูใ้ชท้ีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณที่
ว่างมาใช ้ จากรปูจะพบว่า เมือ่จ านวนผูใ้ชเ้ท่ากบั 1 ราย จ านวน
ช่องสญัญาณทีล่ดลงไดจ้ะเท่ากบั 0 ช่อง เนื่องจากในกรณทีีผู่ใ้ชเ้ท่ากบั 1 
ราย ผูใ้ชจ้ะประสบความส าเรจ็ในการส่งขอ้มลูตัง้แต่ช่องสญัญาณแรก และ
ไมม่ชี่องสญัญาณว่างทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ 
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รปูที ่9 จ านวนช่องสญัญาณทีล่ดลงโดยเฉลีย่ของอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่ม
เท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้ทีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช ้ 
     รูปที ่10 แสดงการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างอลักอรทิมึไบนารี 
และอลักอรทิมึไบนาร ีทีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมา
ใช ้จากผลทีไ่ดพ้บว่าเมือ่พจิารณาประสทิธภิาพในเทอมของค่าเฉลีย่เวลา
ประวิงในหน่วยช่องสญัญาณ อัลกอริทมึไบนารี ที่น าโพรโทคอลการลด
จ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช ้มปีระสทิธภิาพทีด่กีว่าอลักอรทิมึไบนาร ีที่
ไมไ่ดน้ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช้ จากรปูจะพบว่า
โพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างสามารถช่วยลดช่องสญัญาณที่
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ว่างลงได้ และส่งผลใหอ้ลักอรทิมึไบนารมีปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะ
ในกรณทีีม่จี านวนผูใ้ชใ้นระบบจ านวนมาก  
     รูปที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างประสิทธิภาพ
ระหว่างอลักอรทิมึเทอนารแีละอลักอรทิมึเทอนาร ีทีน่ าโพรโทคอลการลด
จ านวนช่องสัญญาณที่ว่างมาใช้ และรูปที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพระหว่างประสทิธภิาพระหว่างอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่มเท่ากบั
จ านวนผูใ้ช้ และอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่มเท่ากบัจ านวนผูใ้ช้ ทีน่ าโพรโทคอ
ลการลดจ านวนช่องสญัญาณที่ว่างมาใช ้ผลที่ได้จากรูปทัง้ 2 เป็นไปทาง
เดยีวกนักบัผลลพัธ์ในรูปที ่10 ซึ่งเป็นการยนืยนัว่าการน าโพรโทคอลการ
ลดจ านวนช่องสญัญาณที่ว่างมาใช้ สามารถช่วยให้อัลกอริทึมต่าง ๆ มี
ประสทิธภิาพดขีึน้ นอกจากนี้ ยงัพบว่าเมือ่ผูใ้ชใ้นระบบเพิม่ขึน้ โพรโทคอ
ลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่าง จะมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 
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รปูที ่10 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างอลักอรทิมึไบนารแีละ

อลักอรทิมึไบนาร ีทีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช้ 
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รปูที ่11 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างอลักอรทิมึเทอนารแีละ

อลักอรทิมึเทอนาร ีทีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนชอ่งสญัญาณทีว่่างมาใช ้ 
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รปูที ่12 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่ม

เท่ากบัจ านวนผูใ้ช ้ทีน่ าโพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่างมาใช ้ 
 

V. บทสรุป 
บทความวิจัยฉบับนี้  ได้น าเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

อลักอรทิมึไบนาร,ี อลักอรทิมึเทอนาร ีและอลักอรทิมึการแบ่งกลุ่มเท่ากบั
จ านวนผูใ้ช ้โดยใชโ้พรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณทีว่่าง จากผลการ
ทดสอบพบว่า โพรโทคอลการลดจ านวนช่องสัญญาณที่ว่าง สามารถ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของของอลักอรทิมึตน้ไมไ้ด้ นอกจากนี้ ยงัพบว่าเมือ่
ผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้น โพรโทคอลการลดจ านวนช่องสญัญาณที่ว่าง จะมี
ประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้  
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Abstract—Nowadays, the elderly population is getting 

bigger, causing health care service unable to cover all the elderly 

physical and mental needs. Therefore, Internet of Things 

technology concept combined with elderly health care service is 

designed to help solving this issue. In this research, the 

notification system is developed in order to notify relatives on 

the elderly’s status. When abnormal electrocardiogram of the 

elderly is detected, the system sends notifications to relatives 

through Line group chat.  

As a result, the developed equipment using Internet of 

Things can work properly in order to monitor the elderly heart 

rate and send notification to relatives in Line group chat when 

the elderly heart rate is abnormal. In future work, the system 

can be developed to examine more on cardiovascular disease or 

other related sensing. 

Keywords— Internet of Things, heart rate  

I. INTRODUCTION 

The ageing population in Thailand has drastically 
increased since 1960s. Not only the increasing of ageing, but 
also the precipitous falling of birth rate (since 1960s) has 
affected Thailand population ratio and caused a shrink of 
labour force in various sections. TABLE I. provides a 
projection of the number of elder in last decade including 
estimation of their growth rate. The health care section is one 
of the sections that have affected by this phenomenon since, 
elder required medical attention due to their chronic health 
condition and so on. Therefore, the shrinking of labour force 
causes inefficient in their operation. 

TABLE I.  POPULATION OF 60 AND OLDER ACCORDING TO OFFICIAL 

PROJECTIONS, 2010-2040 [1] 

 
a. Source: Projections prepared for National Economic and Social Development Board for the 11th 

Socioeconomic Plan 

Internet of Things (IoTs) has recently become dominant 
research field. The definition has given by The International 
Telecommunication Union (ITU) as a global infrastructure for 
the information society, enabling advanced services by 
interconnecting (physical and virtual) things based on existing 
and evolving interoperable information and communication 
technologies [2]. IoTs composes of two main components, 
things and internet. Things, a physical device allows 
communication physical environment sensing and remote 
provisioning over standard network. While internet defines a 
standard communication that things used for communication. 
The rise of IoTs enables a new frontier of applications that 
allow massive information to be obtained. In additions, IoTs 
provides a seamless global connection. This directly affect our 
daily life and allow new business model to be developed. 

The IoTs has potential to give rise to many medical 
applications such as remote health monitoring systems, fitness 
programs, chronic diseases, and elderly care [3]. IoTs provides 
low-cost and enchants medical and health care services for 
patient. For instance, any medical instruments can be 
converted to smart devices (Things) that allow network 
communication which enable patients’ information retrieval 
over standard network. In this case, patients can be at home 
while their health information is being sensed and fed from 
home to the center or hospital for analysis. Not only that, but 
also IoTs can be implemented as a health surveilling system 
allowed notification on anomaly conditions of patients. Thus, 
the mentioned surveillance and notification system was 
developed on this research. 
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This work proposed a model for live-at-home elder 
electrocardiograms (ECGs) signal monitoring, particularly on 
heart rate measurement. If abnormal signal is detected (the 
heart rate is too fast / too slow), the developed system will 
notify a user or supervisor via LINE application. In future 
work, we aim to develop more sophisticate analysis model in 
order to examine more complex abnormal signals for 
cardiovascular disease. 

This paper is organized as follows 

 Objectives 

 Related Technologies 

 System Implementation and Integration 

 Future Work 

 Conclusion 

II. OBJECTIVES 

This paper has three main objectives. 

 To develop elder health monitoring system based on 
IoTs concepts. 

 To propose an elder health-care platform. 

 To develop a framework for IoTs health care section. 

 

III. RELATED TECHNOLOGIES 

A. ESP32 and NodeMCU ESP32  

ESP32 is a single 2.4 GHz Wi-Fi-and-Bluetooth system-
on-chip (SoC) which embedded with dual-core 32-bit LX6 
microprocessor Xtensa (600 MIPs) including 448-KB RAM 
and 520-KB SRAM [4]. It is designed to achieve the best 
power and radio frequncy performance, showing robustness, 
versatility and reliability in a wide variety of applications and 
power scenarios. Fig. 1 illustrates ESP32 functional block 
diagram including provided peripherals as shown. 

 

 
Fig. 1. ESP32 functional block diagram 

 

Various vendors have implemented their own versions of 
ESP32-Development Boards using Espressif ESP32 SoC in 
order to provide a convenient way of programming by 
embedded serial communication IC while other functions 

remain similar through each vendor. In this work, we used 
NodeMCU ESP32s (Fig. 2) for development. Despite similar 
implementation of ESP32 through various vendors in term of 
interface (serial communication), there are variants on pin out 
map, and other additional features (LED, temp sensor, LDR 
etc). Please refer to a specific datasheet of ESP32S vendor for 
schematic details. 

 

 
Fig. 2. NodeMCU ESP32S 

ESP32 can either be programmed using Arduino style 
(Arduino IDE library), Platform IO or using C-SDK from 
Espressif. Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 
is an official Espressif framework for programming ESP32 
using C language. 

B. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is used as a generic 
protocol for communication between user agents and proxies 
/ gateways to other internet systems. HTTP allows basic 
hypermedia access to resources available from diverse 
applications. Practical information systems require more 
functionality than simple retrieval, including search, front-end 
update, and annotation. HTTP allows an open-ended set of 
methods and headers that indicate the purpose of a request. 
HTTP builds on the discipline of reference provided by the 
Uniform Resource Identifier (URI), as a location (URL) or 
name (URN), for indicating the resource to which a method is 
to be applied. HTTP composes of two types of messages 
called Request and Response. The message structure is 
illustrated on Fig. 3. 

 

 
 

(a) Request Message 

 

 
 

(b) Response Message 

Fig. 3. Message types in HTTP 
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HTTP Request structure on Fig. 3 (a) is arranged into 
different fields: Method, Path and Header. First, Method 
defines a purpose of communication between server and 
client. Second, Path determines a resource on server which 
will be inquired by client accordingly to method. Last, Header 
contains an information of request message. There are various 
kinds of headers [5] which can be passed through 
communication. HTTP Response message is replied to client 
by server after request message is transferred and received. 
Structure of response message is described on Fig. 3 (b). 
Status code states a result of message transfer which is 
represented by code number. Normally, HTTP response 
contains a body after header section. Body contains 
information from server depending on request method. 

HTTP provides various kinds of methods for server / client 
communication, nevertheless, secure communication should 
be implemented on server side. For instance, GET method 
should only be used to retrieve data on server only. However, 
there exists an appropriate implementation of GET method in 
order to manipulate source on server instead of using PUT, 
POST or DELETE etc. Thus, HTTP RESTful is introduced. 

RESTful, based on representational state transfer (REST) 
technology, is a guideline suggestion using a specific HTTP 
method on a specific type of call made to the server (though 
technically, it is possible to violate this guideline, yet it is 
highly discouraged) [6]. RESTful defines HTTP method that 
should be implemented on server side as the following 
TABLE II.  

TABLE II.  RESTFUL HTTP METHOD [6] 

 

 

C. LINE Notify API  

LINE Notify API is a platform service provided by LINE, 
a widely used chat application. Developer / Programmer can 
use their available API for create a notify message through 
LINE application to their user accounts or groups. LINE 
Notify API uses HTTP method POST in order to relay a 
message through LINE server. Nevertheless, token for 
notification used must be generated prior to further 
development and must be used on HTTP header 
(Authorization). The full detail of LINE notify API usage will 
be discussed more on Implementation section. 

 

IV. SYSTEM IMPLEMENTATION AND INTEGRATION 

 

 
Fig. 4. Proposed system model structure 

 

The proposed model of implementation is described in 
Fig. 4. The system composes of the NodeMCU ESP32 as a 
main data acquisitioning unit, heart rate sensor for monitoring 
a heart rate in BPMs (beat per minutes) unit which will be 
attached to elder body. On prototyping process, to prove the 
conceptual design, heart rate sensor is replaced by 
potentiometer. The heart rate condition of elder will be 
monitored every ten seconds. If anomaly signal is detected, 
the system will notify elder care-taker or relatives via LINE 
notification. 

The system process is characterized by state machine as 
described in Fig. 5. Next, we will illustrate the detail 
implementation which consists of the following topics. 

 

 
Fig. 5. The proposed system state machine 

 

A. NodeMCU ESP32 and Proposed System Schematic 

ESP32 NodeMCU on ESP-IDF can be developed using C-
SDK. The NodeMCU is connected to potentiometer (as a 
replica of heart rate sensor) to read analog signal which 
represents a heart rate. ADC on ESP32 is 12-bit resolution 
with 3.3-Volt reference. Potentiometer is connected to 
NodeMCU on ADC2 for analog signal retrieval. ADC1 is 
used by Wi-Fi driver. The ADC driver API supports ADC1 (8 
channels, attached to GPIOs 32 - 39) and ADC2 (10 channels, 
attached to GPIOs 0, 2, 4, 12 - 15 and 25 - 27). However, the 
usage of ADC2 has some restrictions for the application. For 
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the selected NodeMCU ESP32, Pin 4 and 12-15 of ADC2 can 
be used. 

 

 
Fig. 6. Proposed system connection (prototype) 

B. LINE Notify API 

Before using LINE API, token is required. In order to 
obtain personal token, go to https://notify-bot.line.me/th. The 
API uses POST method from HTTPs (via port 443) including 
special header (Authorization) to relay user message through 
receiver [7]. The HTTPs-POST-method request format is 
shown in Fig. 7. 

 

 
Fig. 7. LINE notify HTTP Request message 

 

As mentioned in Fig. 4, the system keeps tracking elder 
heart rate (every ten seconds), if anomaly heart rate is detected 
(fast, slow or stop), notification will be made via LINE 
application. The result of system implementation is shown on 
Fig. 8. The heart rate is represented by TEST_ADC 
(ratiometric) value which is varied from 0 to 4095. In this 
prototyping state, we have divided heart rate value into three 
cases. 

 0 <= TEST_ADC < 200 : Heart rate stop 

 200 <TEST_ADC < 800 : Heart rate is slow 

 2900 < TEST_ADC <= 4095 : Heart rate is fast  

 

 
 

(a) Heart rate stop 
 

 
 

(b) Heart rate is slow 

 

 
 

(c) Heart rate is fast 

Fig. 8. The result of system implementation 

V. CONCLUSION 

The proposed model of elder ECGs monitoring system 
using LINE application is proposed in order to develop a 
health care IoTs platform. The result indicates that the 
conceptual design of the system can be practically 
implemented. The proposed system can identify anomaly 
heart rate, which is represented by ratiometric value of ADC, 
and notify user via LINE application. The proposed system 
spends less than one second in order to complete notification. 
In addition, overall HTTPs request message size is relatively 
small. 

Nevertheless, HTTPs is connectionless. In other word, 
new connection must be established before information can be 
transferred. This leads to not only energy consumption but 
also system performance issue. Additionally, the system relies 
on Wi-Fi connection which can be interrupted and limited by 
the distance from access point. This also raise an issue on 
coverage area as well. 

 

VI. FUTURE WORK 

We aim to implement another type of monitoring, for 
instance, fall detection to prevent / alert when fall is detected, 
electrocardiogram signal to identify complex cardio related 
disease or glucose level. Besides more kinds of monitoring, 
we also aim to develop open-source health care platform 
which can be further adapted and modified accordingly to the 
requirements. 

In the proposed work, backend-system is not yet 
developed. To enchant our proposed system, we are going to 
implement elder information storage in order to predict a risk 
of chronic disease using artificial intelligent method. 
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บทคดัย่อ — ขัน้ตอนวิธีของการรูจ้  าภาพได้รบัความสนใจอย่างมาก 
โดยเฉพาะในยุคปัจจบุนัท่ีได้ถกูน าไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น 
งานด้านการพฒันาหุ่นยนต ์ งานด้านการติดตามบคุคล งานด้านการขบัข่ี
ยานพาหนะแบบอตัโนมติั เป็นต้น จึงท าให้เกิดงานวิจยัเพ่ือสนับสนุนงาน
ดงักล่าวอย่างมากมาย แต่อย่างไรกต็าม อปุสรรคส าคญัของงานในอดีตท่ี
ผ่านคือ เม่ือน าขัน้ตอนวิธีไปใช้งานท่ีมีปริมาณมาก หรือขนาดข้อมูลท่ีใหญ่
ท าให้การประมวลผลของขัน้ตอนวิธีเกิดความล่าช้า ดงันัน้ในงานวิจยัน้ีจึง
น าเสนอการรูจ้  าภาพท่ีมีปริมาณมาก และขนาดใหญ่ด้วยการหา
คณุลกัษณะภาพด้วยขัน้ตอนวิธี Deep Belief Network ซ่ึงเป็นการลดขนาด
ของรปูภาพด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบขัน้สงู ท าให้ช่วยลดเวลาของ
การประมวลการฝึกสอนเพ่ือรู้จ าภาพ โดยในงานวิจยัน้ีได้น าบอรด์ 
Raspberry Pi มาใช้เพ่ือการทดสอบขัน้ตอนวิธีท่ีน าเสนอ โดยได้น าตวัเลข
ท่ีเขียนด้วยลายมือจากฐานข้อมูลของ MNIST มาทดสอบซ่ึงผลปรากฏว่า
ขัน้ตอนวิธีท่ีน าเสนอน้ีสามารถลดขนาดข้อมูลลงถึง 70 เปอรเ์ซน็ตด้์วย
ความถกูต้อง 99.60 เปอรเ์ซน็ต ์  

ค ำส ำคญั — ขัน้ตอนวิธีการรู้จ าภาพ, ขัน้ตอนวิธีการเรียนรูข้อง
เครื่องจกัรกล, บอรด์ราสเบอรร์ี่พาย, ขัน้ตอนวิธีการลดขนาดของภาพ, 
ขัน้ตอนวิธีการหาคณุลกัษณะ 

 

ABSTRACT — The algorithm of image recognitions has received a 
lot of attention. Especially in modern times that has been used in many 
different fields such as robot development applications, personal 
driving automatic vehicles, etc., Consequently, many of research 
papers have been published to support such work. However, the major 
drawbacks that is often seen in the pass are large quantities or large 
data size, causing the processing of algorithms to be delayed. 
Therefore, in this paper, we present image recognition algorithm using 
a Deep Belief Network algorithm, which reduces the size of the image, 
helping to reduce the time of training for image recognition. In this 
experiment, Raspberry Pi board was used to test the proposed 
algorithms implemented on image recognition application, handwritten 
numbers, which were taken from the MNIST database. This research is 
clearly shown that the proposed algorithm can reduce the processing 
time by up to 70% with 99.60% of the accuracy. 

Keywords — Image recognition algorithms, machine learning 
algorithms, Raspberry Pi, image size reduction algorithms, feature 
extraction algorithm. 

I. บทน า 
ในปัจจุบนังานวจิยัเกี่ยวกบัขัน้ตอนวธิกีารรูจ้ าภาพไดเ้ป็นหนึ่งในส่วน

ส าคญัของการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น [1, 2, 3, 4] โดย
กระบวนการของขัน้ตอนวธิกีารรูจ้ าภาพทีพ่บในปัจจุบนัไดแ้ก่ การูจ้ าภาพ
ดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) [5] การรูจ้ าภาพ
ด้วยขัน้ตอนวิธี Support Vector Machine [6] การใช้ข ัน้ตอนวิธีการรู้จ า
ภาพดว้ยการเรยีนรู้แบบเสรมิแรงเชงิลกึ (Deep Reinforcement Learning) 
[7] เป็นตน้ ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนวธิมีขีอ้ดขีอ้เสยีต่างกนัออกไปทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
รูปภาพที่ได้น ามาใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนวธิกีารรูจ้ าภาพมกัจะ
ประสบปัญหาดา้นการใชเ้วลาในการประมวลทีม่ากอนัเนื่องมาจากปรมิาณ
ภาพทีม่เียอะ หรอืขนาดของภาพทีใ่หญ่ ท าใหเ้กดิงานวจิยัมากมายทีไ่ดใ้ช้
ข ัน้ตอนวิธีต่าง ๆ เพื่อลดขนาดของภาพด้วยการใช้การสกัดและเลือก
คุณลกัษณะก่อนการน าไปเขา้กระบวนการรูจ้ าภาพ เช่น การสกดัและเลอืก
คุณลกัษณะภาพด้วยขัน้ตอนวธิ ีPCA [8] การสกดัและเลอืกคุณลกัษณะ
ภาพดว้ย CCA [9] การสกดัและเลอืกคุณลกัษณะภาพดว้ย LDA [10] การ
สกดัและเลอืกคุณลกัษณะภาพดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีม [11] เป็นตน้   

ถึงแม้ว่าในงานวิจัยของงานด้านการรู้จ าภาพในอดีตจะประสบ
ความส าเรจ็เป็นอย่างมากมายดงัตวัอย่างทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ แต่กพ็บว่า
ข ัน้ตอนวิธเีหล่านัน้ยงัต้องได้รบัการปรบัปรุงเพื่อขจดัขอ้เสียต่าง ๆ และ
เพิม่ประสทิธภิาพของขัน้ตอนวธิใีหด้ยีิง่ข ึน้ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึขอน าเสนอ
การรู้จ าภ าพด้ วย ขั ้นต อนวิธีที่ มีชื่ อ ว่ า  Deep Belief Network เป็ น
กระบวนการประกอบดว้ยการผสมการลดขนาดภาพพรอ้มกบัการรูจ้ าภาพ
ภายในขัน้ตอนวธิเีดยีวกนั พรอ้มกนันี้งานวจิยันี้ยงัไดน้ าบอร์ดราสเบอร์รี่
พาย (Raspberry Pi) มาใชเ้พื่อการทดสอบขัน้ตอนวธิ ีซึ่งในการทดลองได้
ใชข้อ้มลูจาก MNIST ซึ่งเป็นตวัอย่างของการเขยีนตวัเลข 0 ถงึ 9 ทีเ่ขยีน
ด้วยลายมอืโดยแต่ละตัวเลขจะถูกเขยีนด้วยบุคคลต่าง ๆ กว่า 50,000 
แบบ โดยจากการทดลองผลปรากฏว่าข ัน้ตอนวธิทีี่น าเสนอนี้สามารถลด
ขนาดขอ้มูลลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกบัการใช้ข ัน้ตอนวธิรีู้จ าแบบ
ทัว่ไป นอกเหนือจากนี้ประสทิธภิาพของขัน้ตอนวธิใีนด้านความถูกต้อง
ของการจ าแนกตวัเลขมมีากถงึ 99.60 เปอรเ์ซ็นต์ ดงันัน้เป็นการยนืยนัว่า
ข ัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอนี้สามารถใชก้บังานในอนาคตไดอ้ย่างแน่นอน 
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ส่วนหวัขอ้ทีเ่หลอืของงานวจิยัแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 4 ส่วนดงันี้ ส่วนที ่2
จะกล่าวถึงส่วนของการทฤษฎีการรู้จ าภาพที่เกี่ยวขอ้งและขัน้ตอนวธิีที่
น าเสนอ ส่วนที่ 3 จะกล่าวถงึส่วนของการทดลองทีไ่ดน้ าบอร์ดราสเบอร์รี่
พาย (Raspberry Pi) มาใช ้และบทสรุปของงานวจิยัจะถูกกล่าวถงึในส่วน
สุดทา้ยทีบ่ทวจิยั 

 
II. ทฤษฎกีารรูจ้ าภาพทีเ่กีย่วขอ้งและขัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอ 

ขัน้ตอนวธิกีารรู้จ าภาพในปัจจุบนัแสดงดงัรูปที่ 1 ซึ่งเป็นไดอะแกรม
ของกระบวนการรู้จ าภาพที่ม ักจะประกอบด้วย  3 ส่วนคือการสกัด
คุณ ลักษณ ะ (Feature Extraction) การเลือกคุณ ลักษณ ะ  (Feature 
Selection) และสุดทา้ยกระบวนการคดัแยกและรูจ้ าภาพ ( Classification) 

ภาพต้น บบั

การสกดัคุณลักษณะภาพ

การเลอืกคุณลักษณะภาพ

การคดัแยกภาพ  
รปูที ่I. ไดอะแกรมของกระบวนการรูจ้ าภาพ 

และเนื่องจากว่ากระบวนการหาค่าคุณลักษณะและกระบวนการเลือก
คุณลกัษณะมผีลอย่างมากต่อเวลาในการประมวลผล โดยกระบวนการของ
กระบวนการหาค่าคุณลกัษณะและกระบวนการเลอืกคุณลกัษณะมกัจะใช้
ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางคณิศาสตร์อาทิเช่น โครงข่าย
ประสาทเทียม ขัน้ตอนวิธี Support Vector Machine การเรียนรู้ของ
เครื่องจกัรกล (Machine Learning) เป็นต้น เปลีย่นภาพให้อยู่ในมติิอื่น ๆ 
ก่อนการน ามาเป็นภาพขนาดเลก็เพื่อใหส้ามารถลดเวลาในการประมวลผล
เมือ่ตอ้งการคดัแยกและรูจ้ าภาพ หรอืการรูจ้ าภาพ  

ในส่วนของการรู้จ าภาพ (Image Recognition) และการคัดแยกและ
รูจ้ าภาพ (Image Classification) เป็นกระบวนการทีต่้องใช้ข ัน้ตอนวธิทีาง
คณิตศาสตร์เช่นเดีย่วกนักบักระบวนการของการหาค่าคุณลกัษณะ ซึ่งใน
งานวจิยันี้ได้น าข ัน้ตอนวธิทีี่เรยีกว่า Deep Belief Network มาใช้เพื่อการ
หาค่าและเลอืกคุณลกัษณะ และสุดทา้ยเป็นการคดัแยกและรูจ้ าภาพภายใน
ตัวเดียวกันโดยขัน้ตอนวิธีนี้ ได้ใช้ความรู้พื้นฐานของทฤษฎีโครงข่าย
ประสาทเทยีม 

ภาพ
ต้น บบั

การสกดัและการเลือกคณุลักษณะดว้ย
อลักอรทิึม Deep Belief Network 

การคดัแยกและ
การรูจ้ าภาพ

คุณลกัษณะภาพ
 

รปูที ่II. ไดอะแกรมของขัน้ตอนวธิกีารรูจ้ าภาพทีน่ าเสนอ 
 

ส่วนประกอบของขัน้ตอนวิธีที่น าเสนอนี้  (เรียกว่า Deep Belief 
Network) มาใชเ้พือ่การหาค่าและเลอืกคุณลกัษณะ และสุดทา้ยเป็นการคดั
แยกและรูจ้ าภาพภายในตวัเดยีวกนัดงัรูปที ่2 ซึง่ประกอบดว้ยส่วนของ 1) 
ส่วนของขัน้ตอนวธิกีารสกดัและการคดัเลอืกคุณลกัษณะ และ 2) ส่วนของ
ขัน้ตอนวธิกีารคดัแยกและรูจ้ าภาพโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 II.I ส่วนของขัน้ตอนวธิกีารสกดัและการคดัเลอืกคุณลกัษณะ    

ส่วนนี้เป็นเป็นส่วนของการน าโครงข่ายประสาทเทยีมในรูปโครงสรา้ง
แบบการเรยีนรูเ้ชงิลกึ (Deep Belief Network) มาใช้เพื่อการสกดัและการ
เลือกคุณลกัษณะที่โดดเด่นของรูปภาพโดยโครงสร้างของตัวโครงข่าย
ประสาทเทยีมแสดงไดด้งันี้ 

x1

x2

xn

Input

y1

y2

yn

W

W

 
รปูที ่III. ไดอะแกรมโครงขา่ยประสาทเทยีมในรปูโครงสรา้งแบบการเรยีนรู้

เชงิลกึ (Deep Belief Network ) ทีน่ าเสนอ 
 

โครงสรา้งของโครงข่ายประสาทเทยีมในรูปโครงสรา้งแบบการเรยีนรู้
เชงิลกึ (Deep Belief Network ) ประกอบดว้ยชัน้อนิพุต และชัน้ซ่อน โดย
ในแต่ชัน้ของโครงข่ายจะประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทเทยีม (Neuron) และมี
เส้นเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทเทียมของชัน้อินพุตกบัเซลล์ประสาท
เทียมของชัน้ซ่อนเรยีกว่า “น ้าหนัก (weight, w) ” โดยจ านวนของเซลล์
ประสาทเทียมของชัน้อินพุตเท่ากบัจ านวนจุดภาพ (pixel) ของรูปภาพ
ต้น บบั ในส่วนการก าหนดจ านวนของเซลล์ประสาทเทียมของชัน้ซ่อน
ขึ้นอยู่ก ับความต้องการลดขนาดของจุดภาพ และความเร็วในการ
ประมวลผลของการประยุกต์ใชง้านต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่แลว้ในงานด้านการ
สกดัและเลอืกการคุณลกัษณะของภาพ จ านวนของเซลลป์ระสาทเทยีมของ
ชัน้อนิพุตจะมากกว่าเซลลป์ระสาทเทยีมของชัน้ซ่อน 

ตัวแปรส าคัญของค้นหาและเลือกคุณลักษณะส าคัญของภาพคือ
น ้าหนกัทีเ่ชือ่มต่อระหว่างชัน้ของโครงขา่ย ซึ่งในกระบวนการสกดัและการ
เลอืกคุณลกัษณะส าคญัของภาพนัน้จะต้องใชก้ารปรบัค่าน ้าหนักใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายของฟังก์ชันตามโครงสร้างแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep 
Belief Network )  ซึ่งประกอบดว้ยการค านวณ 2 ส่วน โดยมสี่วนแรกคดิ
จากค่าเอาต์พุตที่ค านวณจากซัน้ซ่อนแทนด้วย yj ต าแหน่งเซลล์ประสาท
เทยีมของชัน้ซ่อนล าดบัที ่j ซึง่มคี่าเท่ากบั 



 
  

 


1

m

j i ij i
j

y f x w a           (1) 

เมือ่ก าหนดให ้w คอืน ้าหนักของทีเ่ชือ่มต่อระหว่างเซลลป์ระสาทเทยีมของ
ชัน้อนิพุตไปยงัชัน้ซ่อน และ a คอืค่าไอบสัของชัน้ซ่อน และส่วนที่สองคอื
เอาต์พุตจากการค านวณกลับไปค่าอินพุตต้น บับ เรียกว่าเอาต์พุต
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พยากรณ์แทนดว้ย ýj ต าแหน่งเซลลป์ระสาทเทยีมของชัน้ซ่อนล าดบัที ่j ซึ่ง
มคี่าเท่ากบั  



 
  
 


1

ˆ ˆ
n

i j ji i
i

y f y w b           (2) 

เมื่อก าหนดให้ ŵ  คือน ้าหนักของที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทเทยีม
ของชัน้ซ่อนกลบัมายงัอินพุต ส่วน b คอืค่าไอบสัของการพยากรณ์ และ 
f(*) คอืฟังกช์นัการแปลงค่า (Transfer Function) ทัง้สองสมการขา้งตน้เป็น
การค านวณแบบล าดบั ซึ่งขอ้ก าหนดของโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้
โครงสร้างแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Belief Network ) ต้องให้ค่า
เอาต์พุตพยากรณ์มคี่าเท่ากบัอินพุตต้น บบั เรยีกว่าค่าผดิพลาด (แทน
ดว้ย e) โดยเมือ่รวมค่าผดิพลาดทีค่ านวณไดจ้ากเซลลป์ระสาทเทยีมแต่ละ
เซลลท์ าใหส้ามารถก าหนดเป็นฟังก์ชนัตน้ทุนตามรอบการค านวณ k ใด ๆ 
(Cost Function, Ek) สามารถก าหนดใหเ้ป็นดงันี้ 

 


 
1

ˆ
k

k d i k
k

E y y           (3) 

เพราะ ะนัน้ เป้าหมายของค่าฟังก์ชนัต้นทุนจะต้องเป็นศูนยห์รอืใกลเ้คยีง
กบัศนูย์ หรอือาจจะเป็นค่าทีก่ าหนดไว ้การทีจ่ะท าใหค้่าฟังก์ชนัตน้ทุนเป็น
ศนูย์สามารถท าไดโ้ดยการปรบัค่าน ้าหนกัของโครงขา่ยประสาทเทยีมโดย
ใช้โครงสร้างแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Belief Network )  ดังนั ้น
เป้าหมายของการปรบัค่าน ้าหนักคอืต้องใหส้อดคลอ้งกบัค่าฟังก์ชนัต้นทุน
ที่ก าหนดไว้นัน้เอง ซึ่งสามารถท าได้โดยการใช้ข ัน้ตอนวิธีการปรบัค่า
น ้าหนัก ซึ่งในที่นี่ก าหนดให้เป็นขัน้ตอนวิธีแบบการแพร่ย้อนกลบัแบบ 
Resilient (Resilient Propagation Learning Algorithm) ทั ้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้
สามารถน าไปใชง้านบนบอรด์  Raspberry Pi ซึง่แสดงไดด้งัสมการดงันี้ 
 


















  
  

 
  

        
 

  
 

 

1

1

1
1

1

1

1

0

, 0

0 0

k k
k

k k

k k
k k k k k

k k

k k

k k

E E
w

w w

E E
w w w w w

w w

E E
w w

       (4) 

 คอือตัราการเรยีนรูข้องโครงขา่ยประสาทเทยีม 
 
II.II ส่วนของขัน้ตอนวธิกีารคดัแยกและรูจ้ าภาพ    
เนื่องจากบทวจิยันี้น าเสนอขัน้ตอนวธิกีารรูจ้ ารปูภาพทีม่สี่วนของการสกดั
และคดัเลอืกคุณลกัษณะส าคญัของภาพก่อนการด าเนินการส่วนของการคดั
แยกและรูจ้ าภาพท าใหง้านส่วนการคดัแยกและรูจ้ าลดความซบัซ้อนลงมาก 
ท าให้สามารถเพิ่มความเรว็ของการประมวลผลการคดัแยกได้สูงขึ้น โดย
ขัน้ตอนวธิกีารคดัแยกและรูจ้ าภาพนี้ไดใ้ชโ้ครงข่ายประสาทเทยีมหลายชัน้
แบบแข่งขนั (Competitive Multi-layer Neural Network) ซึ่งประกอบด้วย 
3 ชัน้คือ ชัน้อินพุต ชัน้ซ่อน และชัน้เอาต์พุต โดยที่ช ัน้อินพุตเป็นค่า
จุดภาพที่ได้จากการสกดัและเลอืกการคุณลกัษณะส าคญัด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียมในรูปโครงสร้างแบบการเรียนรู้เชิงลึก  (Deep Belief 
Network) มาแล้ว ส่วนชัน้ซ่อนสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสมซึ่ง
จ านวนเซลล์ประสาทเทียมของชัน้ซ่อนได้มาจากการทดลอง (Trial and 

error) ซึ่งสามารถก าหนดใหม้คี่าทีน้่อย หรอืไม่ต้องมชี ัน้ซ่อนกอ็าจเป็นไป
ได้เนื่องจากจ านวนอินพุตที่น้อยลงท าให้ความซบัซ้อนของภาพก็น้อยลง
ดว้ย และสุดทา้ยชัน้เอาต์พุตซึ่งแต่ละเซลล์บ่งชี้ถงึค่าตวัเลขตัง้แต่ 0 ถึง 9 
ดงันัน้จ านวนของเซลล์ประสาทเทียมของชัน้เอาต์พุตนี้จึงมีจ านวน 10 
เซลล์ และก าหนดใหค้่าเป้าหมายของชัน้เอาต์พุต (yd) มคี่าตามตารางที ่1 
โดยก าหนดใหก้ารท างานของโครงข่ายประสาทเทยีมในชัน้เอาต์พุตเซลล์
ไหนไดค้่าสงูสุดถอืว่าชนะ (ก าหนดใหเ้ซลล์นัน้ ๆ เป็น 0 และจะก าหนดให้
เซลลอ์ื่น ๆ เป็น 0 ทัง้หมด เราเรยีกว่าข ัน้ตอนวธินีี้ว่าแบบผูช้นะไดท้ัง้หมด 
หรอื winner take all) ซึ่งสามารถท าได้โดยการใช้ข ัน้ตอนวธิกีารปรบัค่า
น ้าหนัก และเนื่องจากอินพุตมคีวามซบัซ้อนที่น้อยมากท าให้การก าหนด
ขัน้ตอนวธิขีองการปรบัค่าน ้าหนักท าได้โดยง่าย ซึ่งในที่นี่ก าหนดให้เป็น
ขัน้ตอนวิธีแบบการแพร่ย้อนกลับแบบประยุกต์  (Back Propagation 
Learning Algorithm) ซึง่แสดงไดด้งัสมการดงันี้ 
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เมือ่ก าหนดให ้ J คอืค่าความผดิพลาดทีเ่กดิจากเอาต์พุตของโครงขา่ย
ประสาทเทยีมส าหรบัรูจ้ าและคดัแยก (zk) ภาพเอาตพ์ุตทีก่ าหนด (td) และ 
 คอือตัราการเรยีนรูข้องโครงขา่ยประสาทเทยีม 

ตารางที ่I.  ค่าเป้าหมายของเซลลป์ระสาทเทยีมในชัน้เอาตพ์ุตส าหรบั
ตวัเลขตัง้แต่ 0 ถงึ 9 

เซลลป์ระสาท
เทียมของชัน้
เอาตพ์ตุ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เซลลท์ี ่1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เซลลท์ี ่2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
เซลลท์ี ่3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
เซลลท์ี ่4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
เซลลท์ี ่5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
เซลลท์ี ่6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
เซลลท์ี ่7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
เซลลท์ี ่8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
เซลลท์ี ่9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
เซลลท์ี ่10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

III. การทดลอง 
ใสส่วนบทนี้จะกล่าวถงึการทดลองเพือ่พสิูจน์ประสทิธภิาพของขัน้ตอน

วิธีที่น าเสนอด้วยการใช้บอร์ด   Raspberry Pi ดังแสดงตามแผนผัง
ไดอะแกรมดงัรปูที ่IV 

Handwriting 
number

Camera Raspberry Pi

Image Classification using 
Deep Belief Network

Label

 
รปูที ่IV. แผนผงัไดอะแกรมการทดสอบการท างานของขัน้ตอนวธิกีารคดั

แยกและรูจ้ าภาพ 
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การเตรยีมการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้  การเตรยีมรูปภาพ
ส าหรบัการฝึกสอนขัน้ตอนวิธี และการเขียนโค้ดโปรแกรมส าหรบัการ
ท างานของบอร์ด Raspberry Pi ซึ่งการเตรยีมรูปภาพส าหรบัการฝึกสอน
ขัน้ตอนวธินีัน้ไดน้ ารปูภาพมาจากฐานขอ้มลูของ MNIST ซึ่งเป็นฐานขอ้มลู
รูปภาพของการเขยีนตัวเลขด้วยลายมอืที่ประกอบด้วย 60,000 ขอ้มูลดงั
ตวัอย่างตามรูปที่ V โดยแต่ละตวัเลขจากฐานขอ้มูล MNIST เป็นรูปภาพ
ขนาด 28 × 28 จุดภาพซึ่งใช้เป็นอินพุตส าหรบัการฝึกสอนของขัน้ตอน
วธิกีารรูจ้ าภาพทีน่ าเสนอ 
 

 
รปูที ่V. ตวัเลขจากฐานขอ้มลู MNIST เป็นรปูภาพขนาด 28 × 28 จุดภาพ 
 

หลงัจากเตรยีมขอ้มูลส าหรบัการฝึกสอนด้วยการดาวน์โหลดมาไว้ที่
หน่วยความจ าของบอร์ด Raspberry Pi แล้ว การเตรียมโค้ดส าหรบัการ
ด าเนินการของบอรด์ Raspberry Pi ดว้ยใชภ้าษาโปรแกรมทีม่ชี ือ่ว่า Python 
ซึง่จะต้องมกีารสรา้งโคด้โปรแกรมส าหรบัตวัโครงข่ายประสาทเทยีม 2 ตวั
ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทยีมส าหรบัการสกดัและเลอืกคุณลกัษณะภาพ 
และโครงข่ายประสาทเทยีมส าหรบัคดัแยกและรูจ้ าภาพ โดยมขี ัน้ตอนการ
เขียนโค้ดโปรแกรมเป็นไปตามขัน้ตอนวิธีที่  1 และขัน้ตอนวิธีที่  2 
ตามล าดบั ซึ่งในทีน่ี่ก าหนดให้ค่าฟังก์ชนัต้นทุนทัง้ Ek และ Jk มคี่าเท่ากบั
0.001 เพือ่เป็นเงือ่นไขการวนซ ้าของขัน้ตอนวธิ ี1 และ 2       

ขัน้ตอนวิธี 1 ขัน้ตอนวิธีส าหรบัการสกดัและเลือกคณุลกัษะภาพ
บนบอรด์ Raspberry Pi 

Initialization:  initial the neural network variables such as w, y, ý,  
      a, b, and lr.  
      set the node quantity of the neural networks. 
      load and normalize MNIST data for training set. 

for: each step do until Ek meet condition 

 
calculate the new weight update wk+1 using the resilient back 
propagation learning algorithm. 

 
calculate the cost function (the condition):  
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 update wk+1 
end for 

 
ซึ่งเมื่อน าภาพต้น บับป้อนไปให้กบับอร์ด Raspberry Pi ที่ถูกเขยีน

โค้ดโปรแกรมตามขัน้ตอนวธิทีี่ 1 ท าให้ได้ผลลพัธ์เป็นรูปภาพที่ผ่านการ

สกดัและเลอืกคุณลกัษณะของภาพดงัรูปที่ VI และเมื่อน าภาพที่ผ่านการ
สกดัคุณลกัษณะมาป้อนให้กบัส่วนของการคดัแยกและรู้จ าภาพจะท าให้
ขนาดขอ้มูลของภาพมขีนาดเล็กลงเป็นอย่างมากซึ่งหากค าณวนแล้วจะ
ลดลงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของภาพต้น บับ มผีลท าให้การออกแบบ
โครงสรา้งของโครงขา่ยประสาทเทยีมส าหรบัการคดัแยกรปูภาพไมซ่บัซอ้น
และส่งผลท าใหเ้ปอร์เซ็นต์ความถูกต้องกม็มีากขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งจากการ
ทดสอบขัน้ตอนวธิทีี่น าเสนอด้วยการด าเนินการของบอร์ด Raspberry Pi 
โดยในการทดลองได้ท าการทดสอบการจบัภาพที่เขยีนบนกระดาษ A4 
ด้วยลายมอืจากผู้ทดลอง 10 คนโดยแบ่งเป็น ผู้หญิง 5 คน และผู้ชาย 5 
คน ซึ่งแต่ละตวัเลข (ตวัเลข 0 ถึง 9) จ านวน 10 ครัง้เพื่อทดสอบ ซึ่งภาพ
ตวัอย่างที่ได้จากการตรวจจบัด้วยกลอ้งที่เชื่อมต่อกบับอร์ด Raspberry Pi 
แสดงไวด้งัรปูที ่VII และผลการทดสอบความถูกตอ้งเป็นไปตารางที ่II  

 

ขัน้ตอนวิธี 2 ขัน้ตอนวิธีส าหรบัการคดัแยกและรู้จ  าภาพบนบอรด์ 
Raspberry Pi 

Initialization: load trained weight set. 
       import camera interface library. 

for: each step do until Jk meet condition 

 
calculate the new weight update wk+1 using the back-
propagation learning algorithm. 

 
calculate the cost function (the condition):  

 


 
1

k

k d k
k

J t z  

 update wk+1 
end for 

 

 
รปูที ่VI. ตวัอย่างภาพทีผ่่านการสกดัและเลอืกคุณลกัษณะ 

 

 
รปูที ่VII. ภาพตวัอย่างจากการถ่ายจากกลอ้งทีเ่ชือ่มต่อดว้ยบอรด์ 

Raspberry Pi 
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ตารางที ่II.  เปอรเ์ซน็ต์ความถูกตอ้งของการคดัแยกและรูจ้ าตวัเลข 0 ถงึ 9 
ตวัเข %ความถกูต้อง 
0 ชาย หญิง รวม 
1 100 100 100 
2 100 100 100 
3 100 100 100 
4 98 94 96 
5 100 100 100 
6 100 100 100 
7 100 100 100 
8 100 100 100 
9 100 100 100 

 
จากตารางที ่ II แสดงถงึเปอรเ์ซน็ต์ความถูกตอ้งของการคดัแยกและ

รูจ้ าตวัเลข 0 ถงึ 9 ซึง่ไดใ้ชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีมเพือ่คดัแยกตวัเลข
ทัง้หมด 10 กลุ่มตวัเลขดว้ยตารางค่าเป้าหมายของเซลลป์ระสาทเทยีมใน
ชัน้เอาต์พตุดงัตารางที ่ I ซึง่พบว่าตวัเลขทีม่คีวามแสดงผดิพลาดสงูกว่า
ปกตคิอืตวัตวัเลขสี ่ “4” เนื่องจากลายมอืการเขยีนของตวัเลขของแต่ละผู้
ทดสอบนัน้มรีปูแบบการเขยีนทีห่ลากหลายเป็นอย่างมากท าใหก้ารคดัแยก
ภาพเกดิความผดิพลาดขึน้ได ้ 

จากขัน้ตอนวธิขีองงานวจิยันี้ทีไ่ดใ้ชโ้ครงขา่ยประสาทเทยีมทีช่่วยใหล้ด
ขนาดของขอ้มลูลง 70 เปอรเ์ซน็ต์ ดงันัน้ไมว่่าจะใชชุ้ดประมวลผลแบบไหน
มาทดสอบใชง้านกส็ามารถลดเวลาในการรูจ้ าขอ้มลูไดอ้ย่างแน่นอน 

IX.  สรุป 
  งานวจิยันี้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการทดสอบขัน้ตอนวธิสี าหรบัการรูจ้ า
ภาพดว้ยบอรด์ Raspberry Pi ซึง่ไดน้ าเสนขัน้ตอนวธิทีีม่ชี ื่อว่า “การเรยีนรู้
เชิงลึก (Deep Belief Network )” โดยขัน้ตอนวิธีที่น าเสนอนี้ได้ใช้ภาษา
โปรแกรม Python เพื่อเขยีนโคด้โปรแกรมส าหรบัสรา้งโครงข่ายประสาท
เทียมเพื่อสกดัคุณลักษณะและรู้จ าภาพ  ซึ่งจากผลการทดลองก็เป็นที่
ประจกัษ์ว่าข ัน้ตอนวธิทีี่น าเสนอนี้สามารถน ามาประยุกต์ใชง้านบนบอร์ด 
Raspberry Pi เกี่ยวกบัการรูจ้ าและคดัแยก พร้อมกนันี้ ได้พิสูจน์ถึงความ
ถูกต้องและความมปีระสทิธภิาพของขัน้ตอนวธิทีีน่ าเสนอนี้ได้ในระดบัที่ดี
มาก ซึ่งจากผลการทดลอง ความถูกต้องของการคดัแยกและรูภ้าพมสีูงถงึ 
99.6 เปอร์เซ็นต์ อีกทัง้ยงัสามารถลดขนาดขอ้มูลลงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ท า
ให้มคีวามรวดเร็วของการประมวลผลมากขึ้นตามไปด้วย   ส าหรบัการ
พฒันางานวจิยัในอนาคต ทางผู้วจิยัคิดว่าควรน าข ัน้ตอนวธิขีองการรู้จ า
ภาพดว้ยบอรด์ Raspberry Pi มาประยุกต์ใชง้านกบัชุดประมวลผล หรอืชุด
คอมพวิเตอรแ์บบอื่น ๆ เพือ่แสดงถงึความหลากหลายของการใชง้าน 
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บทคัดย่อ — ในยุคอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความ
ต้องการท่ีจะส่งข้อมูลปริมาณมากและต่อเน่ือง อย่างเช่น การส่งข้อมูล
วิดีโอความคมชดัสูง ส าหรบัโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF ผู้ใช้งานจะส่ง
ข้อมูลได้เพียง 1 ครัง้ต่อเฟรม การยอมให้ผู้ส่ง ส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 ครัง้ 
ต่อเฟรม สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลได้เรว็มากขึ้น บทความฉบบัน้ี มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือหาจ านวนครัง้ในการเข้าถึงท่ีเหมาะสมของโพรโทคอล 
IEEE 802.11 DCF ท่ีใช้ขนาดเฟรมคงท่ี จากผลการทดสอบพบว่า จ านวน
ครัง้ในการเข้าถึงท่ีเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับ จ านวนผู้ใช้งานในระบบ และ
จ านวนช่องสญัญาณทัง้หมด การใช้จ านวนครัง้ท่ีเหมาะสม สามารถช่วย
ปรบัปรงุประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นได้ อย่างเช่น หากก าหนดให้จ านวน
ผู้ใช้งานในระบบเท่ากบั 2 ราย และจ านวนช่องสญัญาณต่อเฟรมเท่ากบั 8 
ช่อง จะพบว่าจ านวนครัง้ในการเข้าถึงช่องสญัญาณท่ีเหมาะสมเท่ากบั 4 
ครัง้ต่อเฟรม การใช้ค่าจ านวนครัง้ท่ีเหมาะสมน้ี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ของระบบท่ีดีท่ีสุด  

 

ค ำส ำคญั —จ ำนวนครัง้ในกำรเข้ำถึง, โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF, 
ขนำดหน้ำต่ำงคงที ่ 
 

ABSTRACT — In the new era of high-speed internet. The demand 
for data transmission has instantly increased. For the IEEE 802.11 DCF 
protocol, each user is allowed to access the channel once per frame. 
Allowing the users to access more than once per frame can increase 
the data rate. The purpose of this paper is to determine the appropriate 
number of accesses of IEEE 802.11 DCF with Constant Contention 
Window. From the results, we found that the appropriate number of 
accesses depends on the number of users and the number of slots in a 
frame. Using the appropriate number of accesses can help enhance 
the system efficiency. For instance, if the number of users in the 

system and the number of slots in a frame are equal to 2 and 8, 
respectively. It is found that the appropriate number of accesses is 
equal to 4. Using this appropriate number of accesses can help 
achieve maximum system performance    

Keywords — Number of Accesses, IEEE 802.11 DCF protocol, 
Constant Contention Window Size 

 
I. บทน า 

จากวิว ัฒนาการระบบการสื่อสารข้อมูล ท าให้ระบบการสื่อสารมี
ความเร็วในการส่งขอ้มลูสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้มคีวามต้องการในการส่ง
ขอ้มูลประเภทมลัติมเีดยี อย่างเช่น วดิโีอความคมชดัสูง มากขึ้น โพรโท
คอลหนึ่งที่นิยม น ามาใช้ในการส่งขอ้มูลได้แก่ โพรโทคอล IEEE 802.11 
DCF ซึ่งโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF [1,2]  ใช้อัลกอริทึม Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) [3,4] 
และ binary exponential random backoff [5,6]  เพื่อที่จดัการการเข้าถึง
ช่องสญัญาณระหว่างผูใ้ชห้ลายราย   

ส าหรับขัน้ตอนการส่งข้อมูลเป็นดังนี้  ผู้ใช้แต่ละรายจะพิจารณา
ช่องสญัญาณว่า มผีู้ใช้รายอื่นส่งขอ้มูลอยู่หรอืไม่ ถ้าช่องสญัญาณไม่ว่าง 
ผู้ใช้จะรอจนกระทัง่ช่องสัญญาณว่างเป็นระยะเวลาเท่ากับค่า DIFS 
(Distributed Interframe Space) จากนัน้ผู้ใช้จะเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่ง
เรยีกว่า random backoff ส าหรบักระบวนการ random backoff นัน้ ผู้ใช้
จะสรา้งตวัเลขสุ่ม ในช่วงตัง้แต่ 0 จนถงึ CW-1 ซึง่เรยีกค่านี้ว่า ค่า backoff  
โดยค่า backoff จะลดค่าลงทลีะ 1 ทุกครัง้ทีช่่องสญัญาณว่าง และจะหยุด
การลดค่าเมื่อช่องสัญญาณไม่ว่าง และจะเริ่มนับถอยหลังอีกครัง้ เมื่อ
ช่องสญัญาณกลบัมาว่างอีกครัง้ เมื่อค่า backoff ลดลงถึงค่า 0 ผู้ใช้จะส่ง
ขอ้มลูทนัท ี  
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โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF จะยอมให้ผู้ใช้แต่ละรายส่งข้อมูลได้
เพยีง 1 ครัง้ต่อเฟรม บทความวจิยันี้ จงึไดน้ าเสนอการปรบัปรุงอลักอรทิมึ 
binary exponential random backoff ให้สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 
ครัง้ ในช่วงเวลา 0 จนถึง CW-1 โดยจะแสดงจ านวนครัง้ในการเข้าถึงที่
เหมาะสมของโพรโทคอล IEEE 802.11 DCF ทีใ่ชข้นาดเฟรมคงที ่ในส่วน
ถดัไปของบทความวจิยัฉบบันี้ ประกอบดว้ย การทบทวนรายละเอยีดของ
อัลกอริทึม  binary exponential random backoff จากนั ้น จะกล่ าวถึ ง
อลักอรทิมึ binary exponential random backoff ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เขา้ถึง
ช่องสญัญาณไดห้ลายครัง้ใน 1 เฟรม ในส่วนต่อมาจะแสดงผลการทดสอบ 
การวเิคราะหข์อ้มลู และสรุปบทความวจิยั 

II. อลักอรทิมึ binary exponential random backoff 
อัลกอริทึม  binary exponential random backoff ถูกน ามาใช้ เพื่ อ

ควบคุมการเขา้ถงึช่องสญัญาณของผูใ้ชง้าน ผูใ้ชแ้ต่ละรายจะสงัเกตสถานะ
ของช่องสญัญาณว่า มผีูใ้ชร้ายอื่นส่งขอ้มูลอยู่หรอืไม่ ถ้าช่องสญัญาณไม่
ว่าง ผู้ ใช้จะรอจนกระทัง่ช่องสัญญาณว่าง จากนั ้นผู้ ใช้จะเริ่มต้น
กระบวนการ random backoff ซึ่งเป็นกระบวนการทีผู่ใ้ชแ้ต่ละรายสรา้งค่า
ตวัเลขสุ่ม ในช่วงตัง้แต่ 0 จนถงึ CW-1 ซึ่งเรยีกว่าค่า backoff ค่า backoff 
จะลดค่าลงทีละ 1 ทุกครัง้ที่ช่องสญัญาณว่าง และจะหยุดการลดเวลาเมื่อ
ช่องสัญญาณไม่ว่าง และจะเริ่มนับถอยหลังอีกครัง้ เมื่อช่องสัญญาณ
กลบัมาว่างอกีครัง้ เมือ่ค่า backoff ลดลงถงึค่า 0 ผูใ้ชจ้ะส่งขอ้มลูทนัท ีรูป
ที ่1 แสดงตวัอย่างผูใ้ช ้1 ราย สุ่มเลอืกช่องสญัญาณ 1 ช่อง 

       1

                 CW     

0 1 CW-1...

 
รปูที ่1 ตวัอย่างผูใ้ช ้1 ราย สุ่มตวัเลขระหว่าง 0 จนถงึ CW-1 

III. อลักอรทิมึ binary exponential random backoff ซึง่อนุญาตใหเ้ขา้ถงึ
ไดห้ลายครัง้ใน 1 เฟรม 

ขอ้จ ากดัของอัลกอรทิึม binary exponential random backoff คือ ใน
กรณทีีม่จี านวนช่องสญัญาณต่อเฟรมมาก เมือ่เทยีบกบัจ านวนผูใ้ชใ้นระบบ 
หากผูใ้ชเ้ลอืกช่องสญัญาณไดเ้พยีงช่องเดยีว จะท าใหเ้กดิช่องสญัญาณว่าง
เป็นจ านวนมาก การอนุญาตใหผู้้ใช้เลอืกช่องสญัญาณไดม้ากกว่า 1 ช่อง 
จะช่วยลดจ านวนช่องสญัญาณว่าง และท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบดขีึ้น 
รปูที ่2 แสดงตวัอย่างผูใ้ช ้1 ราย สุ่มเลอืกช่องสญัญาณ 2 ช่อง และรูปที ่3 
แสดงตวัอย่างผูใ้ชจ้ านวน 2 ราย แต่ละรายสุ่มเลอืกช่องสญัญาณ 2 ช่อง  

       1

                 CW     

0 1 CW-1...

 
รปูที ่2 ตวัอย่างผูใ้ช ้1 ราย สุ่มตวัเลข 2 ตวั ทีไ่มซ่ ้ากนั ระหว่าง 0  

จนถงึ CW-1 

       1

                 CW     

0 1 CW-1...

       2
 

รปูที ่3 ตวัอย่างผูใ้ช ้2 ราย สุ่มตวัเลข 2 ตวั ระหว่าง 0 จนถงึ CW-1 เพือ่
เขา้ใชช้่องสญัญาณ 

IV.  ผลการทดสอบและการวเิคราะหข์อ้มลู 

    ในส่วนนี้ จะกล่าวถงึ ผลการทดสอบการเปลีย่นจ านวนครัง้ในการเขา้ถงึ
ช่องสญัญาณ ว่ามผีลกระทบอย่างไรต่อประสทิธภิาพของระบบ ซึ่งได้ผล
การทดสอบดงันี้ 

รปูที ่4 แสดงผลของการปรบัจ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณทีม่ ี
ต่อค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ เมือ่ก าหนดใหจ้ านวนผูใ้ชง้าน
ในระบบเท่ากับ 2 ราย จากรูปจะพบว่า ในกรณีที่ผู้ใช้แต่ละรายเข้าถึง
ช่องสญัญาณได ้1 ครัง้ต่อเฟรม เมือ่เพิม่จ านวนช่องสญัญาณต่อเฟรมจาก 
2 ถึง 16 ช่อง ค่าเฉลี่ยจ านวนครัง้ในการส่งข้อมูลส าเร็จ  จะมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้ แต่จะมคี่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ไมเ่กนิ 2 ครัง้  
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รปูที ่4 ค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ เมือ่ปรบัค่าจ านวน
ช่องสญัญาณต่อเฟรม และจ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณ 

ก าหนดใหจ้ านวนผูใ้ชง้านในระบบเท่ากบั 2 ราย 
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รปูที ่5 ค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ เมือ่ปรบัจ านวนผูใ้ชง้าน
ในระบบ และจ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณ ก าหนดใหจ้ านวน

ช่องสญัญาณต่อเฟรมเท่ากบั 8 ช่อง 

เมือ่ก าหนดให้ผูใ้ชแ้ต่ละรายเขา้ถงึช่องสญัญาณได ้2 ครัง้ต่อเฟรม จะ
พบว่าค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ แต่จะ
มคี่าไม่เกนิ 4 ครัง้ และเมือ่ก าหนดใหผู้้ใชแ้ต่ละรายเขา้ถงึช่องสญัญาณได ้
4 ครัง้ต่อเฟรม จะพบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนครัง้ในการส่งข้อมูลส าเร็จ จะมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ ส าหรบัสาเหตุที่ค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็
เพิม่ขึน้ ตามจ านวนช่องสญัญาณ เนื่องจากในกรณีที่จ านวนช่องสญัญาณ
มากกว่าจ านวนผู้ใช้งานในระบบมาก ๆ อย่างเช่น กรณีที่มีผู้ใช้งานใน
ระบบ 2 คน และมจี านวนช่องสญัญาณเท่ากบั 16 ช่อง หากผูใ้ชแ้ต่ละราย
เขา้ถึงช่องสญัญาณไดเ้พยีงครัง้เดยีว จะมชี่องสญัญาณว่างอย่างน้อย 14 
ช่อง การอนุญาตให้ผู้ใชเ้ขา้ถึงช่องสญัญาณได้มากกว่า 1 ครัง้ จะช่วยลด
จ านวนช่องสัญญาณว่างลงได้ และท าให้ประสิทธิภาพการใช้ งาน
ช่องสญัญาณดขีึน้ 

รปูที ่5 แสดงผลของการปรบัจ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณทีม่ ี
ต่อค่าเฉลี่ยจ านวนครัง้ในการส่งข้อมูลส าเร็จ เมื่อก าหนดให้จ านวน
ช่องสญัญาณต่อเฟรมเท่ากบั 8 ช่อง จากรูปจะพบว่า ในกรณีที่ผูใ้ช้แต่ละ
รายเข้าถึงช่องสญัญาณได้ 1 ครัง้ต่อเฟรม เมื่อจ านวนผู้ใช้งานในระบบ
เพิม่ขึน้ ค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้   

เมือ่ก าหนดให้ผูใ้ชแ้ต่ละรายเขา้ถงึช่องสญัญาณได ้2 ครัง้ต่อเฟรม จะ
พบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนครัง้ในการส่งขอ้มูลส าเร็จ จะมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเมื่อ
จ านวนผูใ้ชง้านในระบบเพิม่ขึน้ และจะมคี่าลดลงเมือ่จ านวนผูใ้ชง้านระบบ
มากกว่า 4 ราย และเมื่อก าหนดใหผู้ใ้ช้แต่ละรายเขา้ถึงช่องสญัญาณได้ 4 
ครัง้ต่อเฟรม จะพบว่าค่าเฉลี่ยจ านวนครัง้ในการส่งข้อมูลส าเร็จ  จะมี
แนวโน้มลดลง  

จากผลการทดสอบขา้งตน้ สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ เมือ่พจิารณากรณี
ทีม่จี านวนผูใ้ชง้านในระบบน้อยเมือ่เทยีบกบัจ านวนช่องสญัญาณ การเพิม่
จ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณ จะท าใหค้่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่ง
ขอ้มลูส าเร็จเพิม่ขึน้ เนื่องจากจ านวนช่องสญัญาณต่อเฟรมเท่ากบั 8 ช่อง 
การเพิ่มจ านวนครัง้ในการเข้าถึงช่องสัญญาณ จะช่วยลดจ านวน
ช่องสญัญาณว่างลงได ้และท าใหป้ระสทิธภิาพของระบบดขีึน้  

เมือ่พจิารณากรณีทีม่จี านวนผูใ้ชง้านในระบบมากเมือ่เทยีบกบัจ านวน
ช่องสัญญาณ การเพิ่มจ านวนครัง้ในการเข้าถึงช่องสญัญาณ จะท าให้
ค่าเฉลี่ยจ านวนครัง้ในการส่งข้อมูลส าเร็จลดลง อยากเช่น ก าหนดให้
จ านวนช่องสญัญาณต่อเฟรมเท่ากบั 8 ช่อง และมผีูใ้ชร้ะบบเท่ากบั 8 ราย 
การเพิม่จ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณ จะท าใหเ้กดิการชนกนัของ
ขอ้มูลที่ส่ง และส่งผลให้ประสทิธภิาพของระบบลดลง ดงันัน้การเลอืกใช้
จ านวนครัง้ในการเข้าถึงที่เหมาะสม จะช่วยปรบัปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบให้ดขี ึ้นได้ และค่าจ านวนครัง้ในการเขา้ถึงที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กบั 
จ านวนผูใ้ชง้านในระบบ และจ านวนช่องสญัญาณทัง้หมด  

รูปที่ 6 แสดงจ านวนครัง้ในการเข้าถึงช่องสัญญาณที่เหมาะสม เมื่อ
ปรบัค่าจ านวนช่องสญัญาณต่อเฟรม และจ านวนผูใ้ชง้านในระบบ จากรูป
จะพบว่า กรณีทีจ่ านวนผูใ้ชง้านในระบบน้อย อย่างเช่น จ านวนผูใ้ชง้านใน
ระบบเท่ากบั 1 ราย หรอื 2 ราย จ านวนครัง้ในการเขา้ถึงช่องสญัญาณที่
เหมาะสมจะเพิ่มตามจ านวนช่องสัญญาณต่อเฟรม เนื่อ งจากการเพิ่ม
จ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณตามจ านวนช่องสญัญาณทีเ่พิม่ขึน้ จะ
ช่วยลดจ านวนช่องสญัญาณว่าง และส่งผลใหค้่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่ง
ขอ้มลูส าเรจ็เพิม่ขึน้  

นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาที่จ านวนช่องสญัญาณต่อเฟรมค่าหนึ่ง ๆ จะ
พบว่าเมื่อจ านวนผู้ ใช้ในระบบเพิ่ม ขึ้น  จ านวนครัง้ในการเข้าถึ ง
ช่องสญัญาณที่เหมาะสม จะมคี่าเท่ากบั 1 ครัง้ เนื่องจากกรณีที่มจี านวน
ผู้ใช้งานในระบบมาก การเพิ่มจ านวนครัง้ในการเข้าถึงช่องสัญญาณ
มากกว่า 1 ครัง้ จะท าใหเ้กดิโอกาสชนกนัของขอ้มลูสงู  
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รปูที ่6 จ านวนครัง้ในการเขา้ถงึช่องสญัญาณทีเ่หมาะสม เมือ่ปรบัค่า

จ านวนชอ่งสญัญาณต่อเฟรม และจ านวนผูใ้ชง้านในระบบ 
รปูที ่ 7 แสดงค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ เมือ่ปรบัค่า

จ านวนชอ่งสญัญาณต่อเฟรม และจ านวนผูใ้ชง้านในระบบ ผลลพัธข์องรปูนี้ 
ไดม้าจากการเลอืกใชจ้ านวนครัง้ในการเขา้ถงึทีเ่หมาะสม ดงัแสดงในรปูที ่
6 จากรปูจะพบว่า ค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ จะเพิม่ขึน้ตาม
จ านวนชอ่งสญัญาณต่อเฟรม โดยสามารถอธบิายผลลพัธไ์ดด้งันี้ 

กรณทีีม่ผีูใ้ชง้านน้อย การเพิม่จ านวนช่องสญัญาณ จะท าใหเ้กดิ
ช่องสญัญาณว่างมากขึน้ แต่การใชจ้ านวนครัง้ในการเขา้ถงึทีเ่หมาะสม จะ
ช่วยลดช่องสญัญาณว่างลงได ้ ส่งผลใหค้่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลู
ส าเรจ็เพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่ผีูใ้ชง้านมาก จ านวนครัง้ในการเขา้ถงึทีเ่หมาะสม
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จะเท่ากบั 1 ครัง้ เนื่องจาก หากค่าจ านวนครัง้ในการเขา้ถงึทีเ่หมาะสม
มากกว่า 1 ครัง้ จะท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเกดิการชนกนัของขอ้มลูสงู และการ
เพิม่จ านวนช่องสญัญาณจะชว่ยลดการชนกนัของขอ้มลูลงได ้ 

ดงันัน้ จากผลลพัธข์า้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การเพจิารณาเลอืกใช้
จ านวนครัง้ในการเขา้ถงึทีเ่หมาะสม ตามจ านวนผูใ้ชง้านในระบบและ
จ านวนชอ่งสญัญาณต่อเฟรม จะชว่ยใหป้ระสทิธภิาพของระบบดขีึน้ 
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รปูที ่7 ค่าเฉลีย่จ านวนครัง้ในการส่งขอ้มลูส าเรจ็ เมือ่ปรบัค่าจ านวน
ช่องสญัญาณต่อเฟรม และจ านวนผูใ้ชง้านในระบบ 

      
V. บทสรุป 

บทความวิจัยฉบับนี้  มีว ัต ถุป ระสงค์ เพื่ อห าวิธีก ารปรับปรุ ง
ประสทิธภิาพของอลักอรทิมึ binary exponential random backoff ซึง่ใชใ้น
โพรโทคอล IEEE 802.11 DCF วิธีการที่น าเสนอคือ การอนุญาตให้
ผูใ้ชง้านส่งขอ้มลูไดม้ากกว่า 1 ครัง้ต่อเฟรม ซึ่งสามารถช่วยใหส้่งขอ้มลูได้
เรว็มากขึน้ จากผลการทดสอบพบว่า การเลอืกใชจ้ านวนครัง้ในการเขา้ถงึ
ที่เหมาะสม จะช่วยปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดีขึ้นได้ และค่า
จ านวนครัง้ในการเขา้ถึงที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กบั จ านวนผู้ใชง้านในระบบ 
และจ านวนช่องสญัญาณทัง้หมด  
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Abstract— The novel energy technology has attracted 

researchers in several fields. One of the upcoming topics is 

analysis of oxygen reduction reaction (ORR) which is an 

electrochemical reaction that occurs on the cathode catalyst of 

the fuel cells. This process consists of complex intermediates on 

the surface of catalyst, therefore, the molecular investigation 

becomes important method to clarify its difficulty. Briefly, 

ORR has adsorption and dissociation of oxygen molecules. 

During the adsorption, the electron properties, i.e. the spin 

state of adsorbate, can be changed. In previous studies, the spin 

transition is showed in oxygen adsorption on both metal 

surface and nitrogen-doped carbon nanotube. In order to 

explain ambiguous results, we analyze the effect of spin change 

during the adsorption process by comparison of computational 

results and visualization such as potential energy curves (PEC). 

Keywords—spin state, adsorbed oxygen, spin transition. 

I. INTRODUCTION

The fuel cells technology has been reported as one of the 
most popular upcoming alternative energy in both portable 
and stationary applications. However, the use of fuel cells 
cannot conquer to apply in commercial scale. The major 
problem is high overpotential which mainly caused by slow 
reaction rate of oxygen reduction reaction (ORR). ORR is 
the electrochemical reaction that involves electron transfer 
from catalyst surface, i.e. platinum, to the oxygen molecule; 
hence, numerous topics in the view point of atomistic level 
have been carried out. Mostly, previous studies focused on 
explanation of the reaction intermediates since ORR is 
discovered that it has various possible reaction pathways 
including the dissociation and adsorption of oxygen 
molecules. These complex explanations caused by different 
procedure by experiment and computations. Previous works 
have investigated to find out preferable pathway of ORR in 
the view point of energy and electrical profile [1-3]. 
However, some electron properties have been not taken into 
account, for example, spin state.  

Fundamentally, the initial interaction between O2 
molecules and platinum surface is defined as the dissociative 
adsorption. The state of adsorption is defined by the degree 
of overlap of molecular orbitals [4].  During this overlap, the 
spin state of adsorbed oxygen molecule might be changed. 
The spin transition is considered in the metal surface [1] and 
nitrogen-doped carbon nanotube [2]. Earlier computation [3] 
focused only the singlet oxygen molecule; on the other hand, 

the most stable state of the isolated oxygen molecule in 
natural is the triplet state. As shown in Figure 1, the 
molecular orbital of triplet oxygen is illustrated. In 2𝜋𝑃

∗  
molecular orbital, the arrangements of the two residual 
valence electrons have six possibilities. These arrangements 
can be counted to three states with total spin angular 
momentum equal to one. Since molecular orbital is varied by 
surrounding molecules, the spin state of oxygen molecule 
may be affected during sub-reactions in ORR. In detail, the 
oxygen molecule located far from catalyst should be 
assumed in the triplet state and when it became closer to the 
metal surface, the spin state might be changed to singlet 
state.  

To analyze preferable spin state in each computation of 
ORR pathway, the effect of spin state transition is examine in 
this study by using density function theory (DFT) method. 
The computations are concentrated in the dissociative
adsorption process due to its important role in overall process 
of ORR. The small platinum cluster is used in this 
consideration since it has been reported to sufficiently study 
about catalytic activity [5-8] and show the distinction in 
geometrical configurations of adsorbent oxygen molecules 
[3].   

Figure 1 Alignment of molecular orbital energy level [9]
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 The functional of DFT calculation and basis set, which 
have varieties of conditions to describe various electronic 
structures and their electron state, need to be validated to 
confirm the possibility for the triplet state calculation. Thus, 
some parameters are computed and compared with 
theoretical value to indicate most preferable conditions to use 
in DFT computations. Moreover, the potential energy surface 
is normally utilized in explanation of the behavior of oxygen 
on metal surface since it provides the variation of structural 
energy according to sub-step in electrochemical reaction. 
The potential energy surface is generated to visualize the 
efficiency of selected condition in computations by varying 
structural parameter. 

II. METHODOLOY   

Firstly, the single point calculations is computed to 
comparison the previous condition, which is The B3LYP 
functional with the Def2-SVP basis set, and the other which 
are suitable to study the electron transfer, i.e., TPSS 
functional method and LANL2DZ-ECP basis set. Because 
the spin transition from triplet to singlet state occurs via 
complex alignment in molecular orbitals, the method and 
basis set are required to verify their capability. 

Next, the potential energy curves are displayed for both 
singlet and triplet states to specify the variation of spin state 
regarding to the electronic energy and the gap between the 
adsorbent and platinum cluster. However, there is limitation 
to calculate the triplet state system, hence, its computational 
condition has to be adjusted manually, i.e., convergence 
criteria and the molecule co-ordinate. This may be onerous in 
the case of continuous calculations; therefore, the DFT 
calculation has to be simplified such as the quadratically 
convergent SCF procedure [10]. 

 

Figure 2 A molecular configuration of adsorbed oxygen on 

Pt3 cluster. 

 

The computational system consist of three atoms of 
platinum cluster (Pt3) with one oxygen molecule so as to 
decrease computational time-consuming as shown in figure 2. 
All the calculations are performed by using Gaussian 09 
program pack [11]. The density functional in comparison are 
hybrid B3LYP, which combines the Becke three-parameter 
hybrid functional [12] with the nonlocal correlation of Lee, 
Yang, and Parr [13] and TPSS exchange-correlation 
functional of Tao, Perdew, Staroverov, and Scuseria’s work 
[14].  About basis set, the Def2-SVP basis set using douple-ζ 
set with polarization function of Weigend and Ahlrichs [15-
16] and LANL2DZ using effective core pseudopotentials of 
double-ξ type [17-20]  are validated.   

III. RESULTS AND DISCUSSION  

A. Theoretical parameters 

Recalling to the virial theorem, the average kinetic 
energy and the average potential energy of the total system 
are related. This theory identify that the total energy is equal 
to one-half of the average potential energy and the average 
kinetic energy is equal to the total energy with the sign 

changed at the ground state [21].  Briefly, the relation can be 

derived as; 

 2T = V  (1) 

where T represents the kinetic energy and V is the potential 

energy. The −
𝑉

𝑇
  is called virial ratio and theoretical value is 

two. In addition, the square of spin length (S2), which is 
measurable parameter of the spin state, has to be validated.  

 Since spin is the internal angular momentum of particle, 
only particular value can be observed. The S2 is state by 
following [22]; 

 S2 = s(s + 1)ħ2  (2) 

where s is the spin quantum number and ħ is the reduced 
Planck constant. For the singlet state, the s is equal to zero, 
thus its S2 also become zero. For the triplet state, the s is 1; 
accordingly, the S2 is equal to two. 

 As in the Table 1, the computational results are compared 
with the theoretical value. The results of B3LYP functional 
are relatively larger with all basis sets, which may relate to 
the inaccurate conductance in previous works [3]. 
Meanwhile, the result of TPSS functional with LANL2DZ 
basis set is most similar value to the theoretical one. This 
identifies its capability to apply in the triplet oxygen 
computation. 

 

Table 1 Validation of theoretical parameters 

Method Basis set Virial ratio S2 

Theoretical value ≈ 2.00 2.00 

B3LYP 
Def2-SVP 3.48 3.35 

LANL2DZ 3.48 3.32 

TPSS 
Def2-SVP 3.49 4.03 

LANL2DZ 2.93 3.03 
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Figure 3 shows the visualization of the spin density of 
oxygen adsorbed on platinum cluster and that of the isolated 
triplet oxygen. The forms of spin are coincided with each 
other; hence, this method performs reliable computation of 
the triplet oxygen adsorbed onto the platinum cluster. 

 

(a) triplet state of isolated oxygen molecule 

 

(b) adsorbed oxygen on Pt3 cluster 

Figure 3 Visualization of spin density. 

 

 

 

Figure 4 The potential energy curve of the oxygen 

adsorbed on the Pt3 cluster in singlet and triplet state.  

 

In Figure 4, the potential energy surface is computed by 
TPSS functional with LANL2DZ level of theory. There are 
Pt3 planer cluster and one oxygen molecule in computed 
structure as illustrated in Figure 2. The oxygen molecule is 
aligned with Pt3 cluster by their center of mass.  The gap 
between them is varied by the distance, d. Naturally, the 
triplet state is known as the stable condition of isolated 
oxygen molecule and the singlet occurs in excited state. 
Therefore, their produce potential energy curves are 
produced in different ways. In triplet condition, the initial 
structure is the farthest position of oxygen, d = 5 Å, then, the 
distance is decreased to come closer to the platinum cluster, 
hence the adsorption. Conversely, the singlet computation 
starts with the closet location, d = 1 Å, in order to follow the 
desorption process of excited oxygen molecule. As presented 
in Figure 4, the energy of singlet system is little higher than 
that of triplet when d is over 2 Å, thus, the adsorption of the 
singlet is not much different to the triplet state.  

Additionally, the computation with triplet oxygen 
becomes obstacles in continuous works. That is, the self-
consistent field loop of DFT is difficult to get the 
convergence because the convergence criterion is not met. 
To perform the computations, the convergence criteria value 
and other conditions, e.g., molecule co-ordinate, have to be 
defined manually in each time. This problem will caused 
time-consuming in practical calculation and energy profile 
shows not much different results, therefore, the effect of spin 
state might be neglected in study of oxygen adsorbed on 
platinum surface. 

CONCLUSION 

 The singlet and triplet state show similar result in 

potential energy curve. The computed virial ratio and S2 also 

is not much different to each other. On the other hand, the 

triplet is difficult to use in continuous DFT computation 

which is usually performed for variation in electrochemical 

reaction i.e. ORR. In conclusion, the effect of spin state 

during dissociative adsorption of oxygen molecule on 

platinum cluster may be neglected.  
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บทคัดย่อ — งานวิจัยน้ีทําขึ้นเพ่ือประเมินความรู้สึกพึงพอใจและ       

การยอมรบัต่อสภาพความสบายเชิงอุณหภาพ จากสภาพด้านอุณหภูมิ 

ความช้ืนสัมพัทธ์  และการไหลเวียนของลมภายในพื้น ท่ี ห้องสมุด               

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยใช้แบบสอบถามกับ

ผู้ใช้บริการห้องสมุดในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกสบาย เยน็เลก็น้อย อากาศแห้งเลก็น้อย และลม

ไหลเวียนตํา่เลก็น้อย และส่วนใหญ่ยอมรบัสภาพความสบายได้ในขณะท่ี

อีกส่วนหน่ึงยอมรบัว่าเยน็เลก็น้อย ซ่ึงจากการวดัค่าพารามิเตอรข์องสภาพ

อากาศพบว่าอุณหภูมิ ความช้ืน และความเรว็ลมของอากาศกระจายไม่

สมํา่เสมอในชัน้ท่ี 3  จึงยงัมีศกัยภาพในการปรบัปรุงการกระจายลมเย็น

จากเครื่องส่งลมเยน็ของเครื่องปรบัอากาศต่อไป เพ่ือให้มีระดบัความพึง

พอใจดีขึน้ 

 

คาํสาํคญั — ห้องสมุด, ความสบายเชิงอณุหภาพ, แบบสอบถาม, 

อณุหภมิู, ระบบปรบัอากาศ 

 

ABSTRACT — This research has been conducted to evaluate 

satisfaction and perception of occupants on the thermal comfort related 

to the air condition, i.e., air temperature, relative humidity and air 

circulation in the library of faculty of laws Chulalongkorn University by 

using questionnaires, during January - February 2019. It was found that 

most of the occupants felt; comfort, rather cold, rather dry and rather 

low air circulation. Most of the occupants accepted the thermal comfort 

condition, while a part of them accepted that it was rather cold. Based 

on measurement of air condition parameters on the 3rd floor, it was 

found that temperature, relative humidity and air velocity were not 

uniform. Therefore, there is a potential to improve the primary air 

distribution, which is supplied by the Air Handling Unit of the air 

conditioner to enhance occupants satisfaction.  

 

Keywords — Library, Thermal comfort, Questionnaire, 

Temperature, Air Conditioner 

 

1. บทนํา 

ประเทศไทยมสีภาพอากาศแบบรอ้นชืน้และมแีนวโน้มอุณหภมูทิีส่งูขึน้ 

ทุกปี โดยเฉพาะในฤดรูอ้นทีม่ชีว่งเวลายาวนานกวา่ฤดอูื่น และมคีวามเสีย่ง

ต่อสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศโลก (Global climate change) [1] บ้านเรอืนและอาคารต่างๆ   

จงึต้องมกีารปรบัอากาศ เพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายหรอืความสบายเชงิ

อุณหภาพ (Thermal comfort)  

 ความรูส้กึสบายเชงิอุณหภาพ (Thermal comfort) ขึน้อยู่กบัปัจจยัเชงิ

ปริมาณ 6 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) ความชื้น

สมัพทัธ ์(Relative humidity) ความเรว็ลม (Air speed) อุณหภมูกิารแผร่งัส ี

(Radiant temperature) ระดับกิจกรรม (Activity level) ที่ส่งผลต่อการ          

เผาผลาญพลงังาน และระดบัฉนวนของเสื้อผ้า (Clothing insulation) [2] 

นอกจากน้ี ยงัขึน้อยูก่บัปัจจยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ ความชอบของแต่ละบุคคล 

ความเคยชนิกบัสภาพอากาศ นิสยั การศกึษา เพศ [3]  

งานวิจยัน้ีสนใจความสบายเชิงอุณหภาพของผู้ใช้บริการห้องสมุด      

ซึง่เป็นพืน้ทีซ่ึง่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการความสบายเป็นอย่างมาก และตอ้งปรบั

อากาศตลอดช่วงเวลาการใช้งาน ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมนิ

ความสบายทางด้านอุณหภูม ิความชื้น และความเรว็ลมภายในหอ้งสมุด                     
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คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ศูนย์ “เพชรรัตน”             

นิติทรัพยากร ชัน้  1 – ชัน้ 4 อาคารเทพทวาราวดี ซึ่ง เ ป็นอาคาร

สถานศึกษาและมีผู้มาใช้บริการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา                 

การสํารวจและวเิคราะห์ผลกระทบของสภาวะอากาศแวดล้อมในอาคาร

สถานศึกษา จะดําเนินการตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55 [2]              

หากพบว่าผู้ใช้บรกิารห้องสมุดส่วนมากรู้สกึพงึพอใจก็แสดงว่าการปรบั

อากาศมปีระสทิธภิาพ 

 

2. การทาํการทดลอง 

2.1. สถานทีท่าํการทดลอง 

      สถานที่ทําการทดลอง คือ ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทย าลัย  จํ า นวน  4 ชั ้น  ร วมพื้ นที่ ใ ช้ ส อยทั ้ง สิ้ น  2,756 m2                                   

ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้เปิดให้บริการห้องสมุดให้แก่นิสิต บุคลากร และ

บุคคลภายนอก ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2546 เป็นต้นมา ต่อมาในเดือน

สงิหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ได้มกีารปรบัปรุงตกแต่งภายในห้องสมุด

ใหม่ และได้รบัพระราชทานนามใหม่ว่า ศูนย์ “เพชรรตัน” นิติทรพัยากร 

โดยไดเ้ปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในเดอืนมกราคม 2558 เป็นตน้มาจนถงึปัจจุบนั 

ซึง่ไดแ้สดงตวัอยา่งสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 3 ดงัรปูที ่1  

ระบบปรบัอากาศของห้องสมุดใช้เครื่องปรบัอากาศชุดเดิมที่มกีาร

ติดตัง้และใช้งานมาตัง้แต่ปี 2547 ระบบเครื่องปรบัอากาศเป็นแบบแยก

สว่น (Split type) ยีห่อ้ Carrier ทัง้หมด โดยมเีครือ่งสง่ลมเยน็ (Air Handing 

Unit : AHU) จํานวนทัง้สิ้น 10 เครื่อง ซึ่งติดตัง้ที่ช ัน้ที่ 1 - 4  ปัจจุบัน

เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานมากว่า 15 ปี และในแต่ละชัน้ของ

ห้องสมุดมรีะบบท่อส่งจ่ายลมเย็นไปยงัพื้นที่ต่างๆ ผ่านหวัจ่ายลมแบบ

สีเ่หลีย่มสาํหรบักระจายลมออกทัง้สีด่า้น มอีตัราการไหลลมเยน็จากหวัจา่ย

ประมาณ 400 – 600 CFM ซึ่งได้ปรบัปริมาณความเร็วลมต่างกันตาม

ลกัษณะการใชง้านของพืน้ที ่ 

รปูที ่1  สภาพแวดลอ้มพืน้ทีห่อ้งสมุด ชัน้ 3 

 

2.2. การประเมินความรู้สึกสบายต่อสภาพอากาศ ณ ปัจจบุนั 

 ห้อ ง สมุ ด เ ปิ ดบ ริก า รตล อดวันตั ้ง แ ต่ เ ว ล า  8:00 – 21:00 น .                   

ซึ่งผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ย่อมต้องการความสบายจากระบบปรบัอากาศ            

โดยแผนผงัการแบ่งโซนเพื่อเก็บขอ้มูลจากพื้นที่ปรบัอากาศชัน้ที่ 1 - 4                

ดังรูปที่  2 – 5 โดยแบ่ ง เ ป็นโซนความร้อน (Thermal Zone) ต่ างๆ           

เพื่อความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามทีอ่อกแบบมาอย่างดี

จาํนวน 1 หน้า โดยมกีารถามขอ้มลูสว่นตวั ระดบักจิกรรม ความเป็นฉนวน

ของเสือ้ผา้ ความพงึพอใจและการยอมรบัสภาพแวดลอ้มในดา้นความเยน็

ความร้อน ความชื้น และความแรงของลม และขณะเดียวกันผู้ว ิจ ัย             

กไ็ดท้ําการเกบ็และวดัค่าพารามเิตอรส์าํคญั อาท ิเวลา อุณหภูม ิความชืน้

สมัพทัธ์ ความเรว็ลม และอุณหภูมโิกลบ เพื่อนําขอ้มูลมาประเมนิสภาวะ

ความสบายเชงิอุณหภาพ (Thermal comfort)   
 

 
 

รปูที ่2  การแบง่โซนพืน้ทีป่รบัอากาศหอ้งสมดุ ชัน้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที ่3  การแบง่โซนพืน้ทีป่รบัอากาศหอ้งสมดุ ชัน้ 2 
 

 
 

รปูที ่4  การแบง่โซนพืน้ทีป่รบัอากาศหอ้งสมดุ ชัน้ 3 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1 23.3 23.7 24.5 24.2 24.3 23.4 24.0

2 24.1 23.9 26.5

3

4 23.9 24.3 24.4 23.8 25.4 23.6 24.7 24.8 25.6 26.2 25.8

5 23.7 25.0 24.4 23.0 23.2 26.2

6 23.6 23.5 24.2 23.6 24.2 23.8 25.4 25.6 23.6 23.7

7

8

9

10

 
   

รปูที ่5  การแบง่โซนพืน้ทีป่รบัอากาศหอ้งสมดุ ชัน้ 4 
 

2.3. การวดัค่า 

 เครื่องมือที่ใช้วดัค่าพารามิเตอร์ด้านสภาพอากาศที่สําคัญ ได้แก่ 

เครื่องมือวดัอุณหภูมิและความเร็วลม แบบ Hot wire และเครื่องมือวดั

ความชืน้สมัพทัธ ์เพือ่วดัคา่อุณหภมูอิากาศ ความชืน้สมัพทัธ ์และความเรว็

ลม รวมถึงเครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิโกลบ รวมแสดงภาพเครื่องมือวดั

ทัง้หมดดงัรูปที่ 6 โดยระดบัความสูงของการวดัค่าสภาพอากาศสูงจาก        

พื้นห้องประมาณ 1 เมตร ซึ่งเป็นระดับเดียวกับความสูงของร่างกาย

ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุดในอริยิาบถการนัง่ และตําแหน่งการวดัดว้ยเครื่องมอื

วดัอุณหภูม ิความชื้นสมัพทัธ์ ความเร็วลม และอุณหภูมโิกลบ นัน้เป็น

ตาํแหน่งเดยีวกนัทัง้สิน้ เพือ่ใหข้อ้มลูการวดัสอดคลอ้งกนัและตรงกบัสภาพ

ความเป็นจริง โดยช่วงเวลาในการวดัค่าและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม            

เป็นช่วงเที่ยงถึงเย็น ตัง้แต่ 11:20 ถึง 16:35 น. ซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิ

อากาศสูงกว่าช่วงเชา้ และใชเ้วลาวดัค่าต่างๆ ในแต่ละตําแหน่งประมาณ 

10 – 15 นาท ีโดยการวดัค่าทาํในคาบเวลาเดยีวกบัการตอบแบบสอบถาม

เชน่กนั และเครือ่งปรบัอากาศใชง้านมาเป็นระยะเวลาทีน่านพอสมควร 
 

 
 

รปูที ่6  เครือ่งมอืวดัคา่พารามเิตอรด์า้นสภาพอากาศ 

 

2.4. แบบสอบถาม 

แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการสาํรวจประกอบดว้ย 2 สว่น โดยสว่นแรกเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ที่อนุญาตให้สํารวจข้อมูล อาทิ อายุ เพศ การแต่งกาย 

น้ําหนัก ประเภทเสื้อผ้าที่สวมใส่ในขณะนัน้ และส่วนที่สองชุดคําถาม           

ที่เกี่ยวข้องกบัความสบายในช่วงที่กําลงัสมัภาษณ์และตรวจจบัสภาวะ

แวดล้อมของอากาศภายในห้อง โดยมีการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล

จาํนวน 135 ชุด เพื่อเกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถนํามาวเิคราะหร์ะดบัความสบาย

ทางด้านอุณหภาพ ด้านความชื้น และด้านการไหลเวยีนของอากาศหรอื

ความเรว็ลม ภายในหอ้งปรบัอากาศทีถู่กประเมนิตามมาตรฐาน ASHRAE 

Standard 55 [2]  

 

3. ผลการวิเคราะหค์วามรู้สึกสบายและการยอมรบัต่อสภาพอากาศ 

ผูว้จิยัได้นําขอ้มูลที่วดัได้และขอ้มูลแบบสอบถามมาศกึษาความรูส้กึ

สบายและการยอมรบัต่อสภาพอากาศของผู้ใช้บรกิารห้องสมุด โดยเน้น

วเิคราะห์ผลที่ช ัน้ 3 ก่อน เน่ืองจากคณะนิติศาสตร์จดัสรรพื้นที่ห้องสมุด  

ชัน้ 3 เป็นพื้นที่สําหรบัคน้ควา้หนังสอืกฎหมายไทยและหนังสอืกฎหมาย

ต่างประเทศ ทําให้มผีูม้าใช้บรกิารห้องสมุดเป็นจํานวนมากและยาวนาน

กว่าพืน้ทีห่อ้งสมุดชัน้อื่น ๆ โดยการตรวจวดัค่าอุณหภูมอิากาศ ความชื้น

สัมพัทธ์ และความเร็วลมที่ เกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมกราคม             

ถงึกุมภาพนัธ ์2562 นัน้มกีารวางแผนตําแหน่งการตรวจวดัค่าเป็น 2 โซน 

คื อ  Thermal zone A กับ  Thermal zone B ผ ล จ า ก ก า ร ต ร ว จ วัด                  

คา่ความรูส้กึสบายอากาศหอ้งสมดุ ชัน้ 3 ตามผงัตาํแหน่ง ดงัรปูที ่4  

พบว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมแิละความชื้นสมัพทัธ์ในพื้นที่ปรบัอากาศ 

Thermal zone A  ตัง้แต่สดมภ์ A ถึง  J ซึ่ง เ ป็นพื้นที่ ฝั ่งทิศตะวันตก            

มคี่าตํ่ากว่าของพื้นที่ปรบัอากาศ Thermal zone B ตัง้แต่สดมภ์ K ถึง U 

ฝัง่ทศิตะวนัออก เน่ืองจากพืน้ทีป่รบัอากาศ Thermal zone A  อยู่บรเิวณ

ต้นทางของท่อส่งจ่ายลมเยน็และอยู่ใกล้กบัหอ้งควบคุมเครื่องปรบัอากาศ 

ทําให้สูญเสียความเย็นน้อยกว่าลมเย็นที่จ่ายไปยังพื้นที่ปรับอากาศ 

Thermal zone B ซึ่งมีระบบท่อส่งจ่ายลมเย็นที่มีระยะทางไปไกลกว่า              

การกระจายอุณหภมูแิละความชืน้สมัพทัธแ์สดงดงัรปูที ่7-8 คา่ความเรว็ลม

ในพืน้ทีป่รบัอากาศ Thermal zone A และ Thermal zone B มกีารกระจาย

ลมที่ไม่สมํ่าเสมออย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 9 เน่ืองจากการออกแบบ          

ฝ้าเพดานที่เป็นแบบตะแกรงอลูมเินียม แม้ว่าลมเย็นที่ออกจากหวัจ่าย           

ส่วนหน่ึงไหลลงมาเป็นอากาศปฐมภูมิเพื่อผสมกับอากาศภายในห้อง              

แต่อีกส่วนหน่ึงก็สามารถไหลกลับขึ้นบนฝ้าเพดานผ่านตะแกรง               

และกลบัไปยงัเครื่องส่งลมเยน็ไดเ้ลย จงึอาจทําใหล้มทีไ่หลเวยีนลงมายงั

พืน้ทีใ่หบ้รกิารน้อยกว่าทีค่าดไว ้และโดยเฉพาะในพืน้ที ่Thermal zone B 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความเร็วลมตํ่า แนวทางปรับสภาพอากาศที่ผ่านมา คือ               

การปรับตัง้หัวจ่ายลมในแต่ละหัวให้อัตราการไหลอากาศเย็นออกมา            

ไม่เท่ากนั ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในระยะแรกหลงัการปรบัปรุง

หอ้งสมดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที ่7 อุณหภมูภิายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 3 หน่วยองศาเซลเซยีส 

Zone A Zone B 
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รปูที ่8  ความชืน้สมัพทัธภ์ายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 3 หน่วย % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่9  ความเรว็ลมภายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 3 หน่วย m/s 
 

นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัไดท้าํการประเมนิความรูส้กึสบายทางดา้นอุณหภมูิ

อากาศหรอืดา้นอุณหภาพจากผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ จาํนวน 135 คน โดยได้

แบ่งระดบัการประเมนิ 7 ระดบั คอื หนาว (-3) เยน็ (-2) เยน็เลก็น้อย (-1) 

สบาย (0) อุ่นเล็กน้อย (1) อุ่น (2) และร้อน (3) และระดับประเมินการ

ยอมรบัอุณหภมูอิากาศ 3 ระดบั คอื ไมย่อมรบัเพราะหนาวหรอืรอ้นเกนิไป 

(1) พอยอมรบัไดเ้พราะอยู่ไดแ้ต่ไม่นานจนถงึ 1 ชัว่โมง (2) และยอมรบัได้

พงึพอใจเพราะอยู่ไดต้่อเน่ืองเป็นเวลานาน (3) ผลการตอบแบบสอบถาม

แสดงวา่ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึวา่อุณหภูมอิากาศทาํใหรู้ส้กึสบายและค่อนขา้งเยน็

เล็กน้อย ในภาพรวมของทัง้ 4 ชัน้ ดงัรูปที่ 10 – 13 และในบางตําแหน่ง

ของพืน้ทีผู่ใ้ชบ้รกิารรูส้กึรอ้น ไดแ้ก่ หอ้งสมุด ชัน้ 1 ชัน้ 3 และชัน้ 4 และ

พบวา่รูส้กึเยน็มากจดุหน่ึงในชัน้ 4 
ทัง้น้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะหค์วามรูส้กึสบายต่ออุณหภูมอิากาศทีว่ดัไดจ้าก

เครื่องมอืวดั บรเิวณพื้นที่หอ้งสมุด ชัน้ 3 ฝัง่ทศิตะวนัตก พบว่าอุณหภูม ิ   

ที่ว ัดได้อยู่ในช่วงประมาณ 24 องศาเซลเซียส ณ ตําแหน่งสดมภ์ A           

แถวที่ 4 ถึง 6 ดังรูปที่  7 แต่ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความรู้สึกร้อน               

ดังรูปที่ 12 สาเหตุเกิดจากบริเวณพื้นที่ด ังกล่าวอยู่ติดกับผนังกระจก              

ของอาคารและมไิด้ตดิตัง้ม่านบงัแสงแดด จงึทําให้ได้รบัอุณหภูมแิผ่รงัสี

จากดวงอาทติย ์อกีทัง้ดา้นนอกยงัเป็นพืน้ทีร่ะเบยีงสาํหรบัตดิตัง้ชุดระบาย

ความรอ้นของเครือ่งปรบัอากาศหอ้งสมดุดว้ย   

จากการประเมนิการยอมรบัความรูส้กึสบายต่ออุณหภูม ิความชืน้ และ

ความเรว็ลม ในภาพรวม ดงัรปูที ่14 โดยคดิเป็นรอ้ยละความรูส้กึทีย่อมรบั

พบว่าประชากรส่วนใหญ่รูส้กึสบายในดา้นอุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ ์และ

ความเรว็ลม ทีร่ะดบัรอ้ยละ 50, 68, และ 60 ตามลําดบั แต่ในสว่นของการ

ยอมรบัต่ออุณหภมูใินระดบัเยน็เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 22  รูส้กึวา่ระดบัความชืน้

แหง้เลก็น้อยรอ้ยละ 24 และรูส้กึว่าระดบัการไหลเวยีนของอากาศทีล่มตํ่า

เล็กน้อยที่ร้อยละ 33 และเมื่อเทียบระดบัความสบายกับการยอมรบัต่อ

อุณหภูมิอากาศก็สอดคล้องกันที่ร้อยละ 50  ดังรูปที่ 15 ในขณะที่               

กลุ่มทีรู่ส้กึเยน็เลก็น้อยกร็ูส้กึยอมรบัทีร่อ้ยละ 22 เชน่กนั 

 

 
 

รปูที ่10  ความรูส้กึสบายต่ออุณหภมูอิากาศภายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 1 

 

 
 

รปูที ่11  ความรูส้กึสบายต่ออุณหภมูอิากาศภายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 2 

 

 
 

รปูที ่12  ความรูส้กึสบายต่ออุณหภมูอิากาศภายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 3 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1 55.0 56.7 53.7 56.4 55.7 55.6 49.5

2 50.1 48.9 58.1

3

4 55.0 54.2 53.8 47.7 57.9 67.0 58.8 60.3 56.5 57.4 58.2

5 56.8 56.7 62.5 56.8 56.6 57.0

6 58.9 56.1 55.8 60.5 57.6 60.9 56.1 60.5 56.7 55.3

7

8

9

10

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

1 0.301 0.189 0.213 0.085 0.386 0.337 0.030

2 0.124 0.002 0.002

3

4 0.002 0.058 0.301 0.030 0.002 0.002 0.002 0.002 0.019 0.002 0.002

5 0.002 0.340 0.019 0.178 0.296 0.002

6 0.020 0.471 0.462 0.002 0.019 0.099 0.030 0.106 0.411 0.171

7

8

9

10

Zone A Zone B 

Zone A Zone B 
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รปูที ่13  ความรูส้กึสบายต่ออุณหภมูอิากาศภายในพืน้ทีห่อ้งสมดุ ชัน้ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที ่14  การยอมรบัความรูส้กึสบายต่ออุณหภมู ิความชืน้และความเรว็ลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่15  ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูส้กึต่ออุณหภมูอิากาศหอ้งสมดุ 

 

4. สรปุผลการวิจยั 

ผลการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ใช้บริการห้องสมุดเบื้องต้นน้ี    

เพื่อประเมนิความสบายทางดา้นอุณหภาพทัง้ดา้นอุณหภูม ิความชืน้ และ

ความเร็วลม พื้นที่สํารวจข้อมูล คือ ภายในห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ชัน้ 1 – ชัน้ 4 อาคารเทพทวาราวดี พบว่า

ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่รูส้กึสบาย เยน็เลก็น้อย อากาศแหง้เลก็น้อย และลม

ไหลเวยีนตํ่าเลก็น้อย และสว่นใหญ่รูส้กึยอมรบัสภาพความสบายในขณะที่

อกีสว่นหน่ึงยอมรบัวา่เยน็เลก็น้อย ซึง่จากการวดัคา่พารามเิตอรข์องสภาพ

อากาศพบว่าอุณหภูม ิความชื้น และความเรว็ลมของอากาศกระจายไม่

สมํ่าเสมอในชัน้ที ่3 จงึยงัมศีกัยภาพในการปรบัปรงุการกระจายลมเยน็จาก

เครือ่งสง่ลมเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศต่อไป 

  

ทัง้น้ี แนวทางในการทําวิจยัขัน้ต่อไป คือ การทํานายค่าการโหวต

ความรูส้กึเชงิอุณหภาพ Predicted Mean Vote (PMV) และคา่รอ้ยละความ

ไมพ่อใจเชงิอุณหภาพ Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) ของ

ผูใ้ช้บรกิารห้องสมุดจากแบบจําลองตามมาตรฐาน ASHRAE ต่อไป และ       

จะเปรยีบเทยีบกบัคา่ทีว่ดัไดจ้ากแบบสอบถาม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ที่ได้ให้การ

สนับสนุนสถานที่ทําการทดลอง ได้แก่ ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ หรือ             

ศนูย ์“เพชรรตัน”  นิตทิรพัยากร อาคารเทพทวาราวด ีชัน้ 1 – 4 
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บทคดัย่อ — ร้านสะดวกซ้ือท่ีให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ได้เพ่ิมจ านวน
ขึ้นอย่างต่อเน่ืองทัง้ในเขตชุมชนเมืองและพ้ืนท่ีชนบทของประเทศไทย 
ภายในร้านค้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตัง้มากมายส าหรบัการท าความเยน็ การ
ปรบัอากาศ การส่องสว่าง การอุ่นอาหาร และอ่ืนๆ จึงต้องการใช้ไฟฟ้าสูง 
ร้านสะดวกซ้ือหลายแบรนด์ได้ด าเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานอย่าง
ต่อเน่ือง งานวิจยัน้ีต้องการทราบลกัษณะการใช้พลงังานของร้านค้า เหตุ
ปัจจัยรวมถึงกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน โดยได้ส ารวจ
ภาคสนามร้านสะดวกซ้ือจ านวน 10 แห่ง การวิเคราะห์พลงังานจากผล
ตรวจวดัท าให้ทราบว่า ร้านสะดวกซ้ือมีการใช้ไฟฟ้าสูงในระดบั 172,800 
kWh/year หรือ 823 kWh/m2.year และค่าความเข้มของการใช้พลงังานสูง
กว่าอาคารส านักงานและห้างสรรพสินค้า ระบบท าความเยน็เป็นระบบท่ีใช้
พลังงานรวมสูงท่ีสุดร้อยละ 60-80 โดยระบบปรับอากาศใช้พลังงาน
ประมาณร้อยละ 25 ขณะท่ีการส่องสว่างด้วยไฟฟ้าใช้พลงังานไม่เกินร้อยละ 
5 ผลงานวิจยัน าเสนอเทคโนโลยีและแนวทางอนุรกัษ์พลงังาน อาทิ การใช้
เคร่ืองปรบัอากาศแบบอินเวอรเ์ตอร ์การใช้คอมเพรสเซอรอิ์นเวอรเ์ตอร์
ส าหรบัตู้ เยน็แบบเปิดและแบบวอรค์อิน การติดตัง้เซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิต
ไฟฟ้า ซ่ึงมาตรการทัง้หมดน้ีสามารถลดการใช้พลงังานของร้านสะดวกซ้ือ
และประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่าเชิงต้นทุน ระยะเวลาคืนทุน 0.8 – 5.9 ปี  

ค ำส ำคญั — ร้ำนสะดวกซ้ือ, กำรอนุรกัษ์พลงังำน, กำรท ำควำมเยน็, 
คอมเพรสเซอรอิ์นเวอรเ์ตอร,์ กำรติดตัง้เซลลแ์สงอำทิตยผ์ลิตไฟฟ้ำ 
 

ABSTRACT — The convenience stores that provide services for        
24 hours have been growing in urban and countryside. The store 
contained many electric appliances for refrigeration, air-conditioning, 
lighting, food heating, etc. that require so much electricity. Particular 
convenience stores have been continually conducted energy 
conservation measures. This research investigated energy usage 
pattern, factors, and activities that affect the energy utilization. The 
energy analysis from field energy audits of 10 convenience stores 
showed that the stores used electricity at 172,800 kWh/year or                
823 kWh/m2.year. The energy intensity was higher than an office building 
and a department store. The refrigeration system used large energy 
portion at 60-80%, the air-conditioning used 25%, and the electric 
lighting system used less than 5%. The potential technology and 
guidelines of energy conservation measures has been proposed; e.g., 
inverter air-conditioner, inverter compressor for refrigeration of the 
open showcase and walk-in, solar rooftop PV. All these measures could 
reduce energy usage of such convenience store cost- effectively with a 
payback period of 0.8 – 5.9 years. 

 
Keywords — Convenience store, Energy conservation, 

Refrigeration, Inverter compressor, solar rooftop PV  
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I. บทน า 
ร้านสะดวกซื้อเป็นสถานประกอบการที่มสีนิค้าจ าหน่ายหลากหลาย 

เข้าถึงสะดวก ภายในร้านปรับอากาศท าให้เป็นที่นิยมใช้บริการของ
ประชาชนทัว่ไป แมว้่าราคาสนิคา้ในร้านสะดวกซื้อจะสูงกว่าซุปเปอร์มาร์
เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต แต่ร้านสะดวกซื้อกลบัมสีดัส่วนของยอดขายที่
มากกว่า แสดงว่า ผูบ้รโิภคชาวไทยมพีฤตกิรรมชอบความสะดวกสบาย  

จากการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชพ้ลงังานในรา้นสะดวกซื้อ โดย
Kritsanawonghong et al. [1] ได้ประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าส าหรับ
อุปกรณ์ในร้านค้าไว้ที่ 112,128 กิโลวัตต์ชัว่โมงต่อปี และการใช้ไฟฟ้า
ส าหรบัอุปกรณ์ส่องสว่างที ่23,652 กโิลวตัต์ชัว่โมงต่อปี ส าหรบัรา้นสะดวก
ซื้อขนาดทัว่ไปประมาณ 100 ตารางเมตร สดัส่วนการใช้ไฟฟ้าส าหรับ
อุปกรณ์ท าความเย็นคดิเป็นร้อยละ 58 ระบบปรบัอากาศร้อยละ 30 และ
ระบบส่องสว่างรอ้ยละ 12 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ารวม  

DTE Energy [2] ไดท้ าการศกึษาการใชพ้ลงังานของรา้นสะดวกซื้อใน
หลายๆ แห่ง พบว่ามกีารใช้พลงังานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในปริมาณ
มาก ถือเป็นค่าใช้จ่ายล าดบัต้นๆ ของการด าเนินการ โดยเฉพาะการใช้
พลงังานไฟฟ้าในระบบท าความเยน็ ซึง่มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงูถงึร้อยละ 
60 ของพลงังานไฟฟ้าทัง้หมด (ซึ่งคลา้ยคลงึกบัสดัส่วนของประเทศไทยที่
ร้อยละ 64) นอกจากนี้ยงัมกีารใช้พลงังานร้อยละ 18 ในระบบส่องสว่าง 
และร้อยละ  15 ในระบบปรับอากาศ (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning; HVAC) 

นอกจากนี้กรณีศึกษาจากต่างประเทศ จากการศึกษากลยุทธ์การ
ประหยดัพลงังานในรา้นสะดวกซื้อในไตห้วนั โดย Hao-Yu WENG [3] ระบุ
ว่า ในไต้หวนัมรี้านสะดวกซื้อจ านวน 9,204 ร้าน และในทุกพื้นที่ที่มคีน
อาศยัอยู่ 2,500 คน จะต้องมรี้านสะดวกซื้ออย่างน้อย 1 ร้าน ระบบที่ใช้
ไฟฟ้ามากทีสุ่ด คอื ระบบปรบัอากาศรอ้ยละ 32.54 และรองลงมา คอื การ
ท าความเยน็รอ้ยละ 24.23 ของการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดในรา้น 

ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเป็นอาคารธุรกิจที่ให้บรกิารจ าหน่าย
สนิคา้หลากหลายตลอด 24 ชัว่โมง รา้นคา้มทีัง้แบบทีเ่ป็นอาคารเดยีวหรอื
ตัง้อยู่ในอาคารพาณิชย์ ภายในรา้นคา้ประกอบดว้ยเครือ่งใชไ้ฟฟ้าจ านวน
มาก อาท ิตู้แช่และหอ้งแช่เยน็อาหาร/เครื่องดื่ม เครื่องปรบัอากาศ หลอด
ไฟฟ้า เครือ่งอุ่นอาหาร ปัม๊น ้า ฯลฯ รา้นสะดวกซื้อมพีืน้ทีใ่ชส้อย 200 - 300 
ตารางเมตร จดัสรรเป็นสองส่วน คอื บรเิวณจ าหน่ายสนิคา้ซึ่งปรบัอากาศ 
มสีดัส่วนร้อยละ 70 และบริเวณหลงัร้านที่เหลือใช้เก็บสินค้าซึ่งไม่ปรับ
อากาศ ด้านหน้าร้านคา้เป็นผนังกระจกใสชัน้เดยีวหนา 8 มม. ประตูเป็น
กระจกบานเลื่อนอตัโนมตั ิผนังก่ออฐิมวลเบาส าหรบัร้านค้าใหม่ และเป็น
ผนังก่ออิฐถือปูนส าหรับอาคารเก่า หลังคาของร้านค้าเดี่ยวเป็นแผ่น
อะลมูเินียมหนา 3 มม. ลาดเอยีงต ่า ทาสขีาว ตดิฉนวน PE หนา 5 มม.  

II. ผลการตรวจวดัพลงังานและแบบจ าลองคณิตศาสตร ์
จากการตรวจวัดพลังงานเป็นรายระบบ/อุปกรณ์ในแต่ละร้านค้า

ต่อเนื่อง (7 วนั) ประเมนิได้ว่าร้านค้าใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 172,800 kWh/year 
ค่าเฉลี่ยพลงัไฟฟ้าสูงสุด 20 kW (อาจเกิดได้ทัง้กลางวนัหรือกลางคืน) 
ค่าเฉลี่ยความเข้มของการใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่ 823 kWh/m2.year การใช้
ไฟฟ้าของรา้นคา้สมัพนัธ์กบักจิกรรมของธุรกจิ โดยระบบเครื่องเยน็/ห้อง
แช่เยน็ใชพ้ลงังานสงูสุดคดิเป็นรอ้ยละ 60.1 ของการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด ระบบ
ปรบัอากาศใชไ้ฟฟ้าในระดบัรองลงมาทีร่อ้ยละ 26.9 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

อยู่ที่ร้อยละ 5.2 โดยการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่เหลอืเป็นของอุปกรณ์ใหค้วาม
รอ้นและอื่นๆ ดงัแสดงในรปูที ่I. อนึ่ง จากการทีก่ลุ่มธุรกจินี้มุ่งเน้นการขาย
สนิคา้อาหารพรอ้มทานใหม้ากขึน้ รา้นคา้จงึมแีนวโน้มของการใชไ้ฟฟ้าที่
สงูขึน้ในอนาคต 

 
รปูที ่I. สดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าของรา้นสะดวกซือ้ 

 
ขอ้มูลการตรวจวดัได้รบัการพฒันาเป็นแบบจ าลองคณิตศาสตร์เพื่อ

ประเมนิการใชไ้ฟฟ้าของรา้นสะดวกซื้อ โดยแบบจ าลองแสดงความสมัพนัธ์
ของลกัษณะร้านค้า สมรรถนะของระบบ/อุปกรณ์ กบัความต้องการพลงั
ไฟฟ้า (Power demand) และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical 
energy consumption) ซึง่ความสมัพนัธแ์สดงไดต้ามสมการที ่(1) 
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    (1) 

 
เมือ่ 
OTTVi  คอื ค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของผนงัภายนอก (Wth/m2)  
RTTVi  คอื ค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของหลงัคา (Wth/m2)  
Awi คอื พืน้ทีผ่นงัภายนอก (m2) 
Ari คอื พืน้ทีห่ลงัคา (เฉพาะส่วนทีต่่อกบัพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้) (m2) 
LPDi คอื การใชไ้ฟฟ้าเพือ่การสอ่งสว่าง (Welec/m2) 
EQDi คอื การใชไ้ฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Welec/m2) 
OTHERi คอื แหล่งความรอ้นอื่นๆ (Wth/m2) 
COPi คอื สมรรถนะพลงังานของระบบปรบัอากาศ )- (  
Ai  
nh 

คอื พืน้ทีใ่ชส้อย (m2) 
คอื จ านวนชัว่โมงท างานตลอดทัง้ปี (ชัว่โมง) 

 
จากสมการที่ (1) การวเิคราะห์พลงังานไฟฟ้าของรา้นค้าถูกแบ่งตาม

พื้นที่เป็น 2 ส่วน คอื ส่วนจ าหน่ายสนิค้า และส่วนจดัเก็บสนิคา้ พื้นที่ทัง้
สองนี้มเีครื่องไฟฟ้าและการใชพ้ลงังานแตกต่างกนั แต่ละพื้นทีจ่ าแนกการ
ใช้ไฟฟ้าเป็น 3 ส่วน คือ ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 

การใชไ้ฟฟ้าของระบบปรบัอากาศเป็นผลจากภาระความรอ้นทีถ่่ายเท
ผ่านกรอบอาคาร (หลงัคาและผนังร้านค้า) ซึ่งมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นผนังทบึและ

356



  

 

 

กระจก ความร้อนจากหลอดไฟฟ้าและจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ปรบั
อากาศ 

ปรมิาณความรอ้นทีถ่่ายเทผ่านผนงัและหลงัคาประเมนิจากผลค านวณ
ค่าสัมประสิทธิก์ารถ่ายเทความร้อนรวมส าหรับผนังและหลังคา หรือ 
Overall Thermal Transfer Value (OTTV) แล ะ  Roof Thermal Transfer 
Value (RTTV) ตามล าดบั โดยอา้งองิเกณฑส์มรรถนะพลงังานของอาคารที่
ก่ อสร้าง ใหม่  ร่ วมกับการตรวจวัดการ ถ่าย เทความร้อนภายใต้
สภาพแวดล้อมจรงิโดยใช้ฮตีฟลกัซ์เซนเซอร์ (Heat flux sensor) ส าหรบั
ความรอ้นจากหลอดไฟฟ้า และจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ประเมนิจากการใช้
ไฟฟ้าเฉลีย่ของอุปกรณ์นัน้ๆ ซึง่ค่าพลงัไฟฟ้าเฉลีย่ไดจ้ากการตรวจวดัเป็น
รายอุปกรณ์ 
 

III. ลกัษณะอาคารร้านสะดวกซ้ือตามแบบจ าลองและอปุกรณ์ใช้
ไฟฟ้า 

III.I ลกัษณะอาคาร 
แบบจ าลองรา้นสะดวกซื้อแบบรา้นคา้เดีย่ว (Standalone) ก าหนดให้

มพีื้นที่ 265.6 m2 โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ พื้นที่จ าหน่ายสินค้า (ปรบั
อากาศ) ขนาด 200 m2 และพื้นที่หลงัร้านจดัเก็บสนิค้าที่ไม่ปรบัอากาศ    
66 m2 

กรอบอาคารของรา้นสะดวกซื้อ ประกอบดว้ย ผนงัดา้นหน้ารา้นทีเ่ป็น
กระจก ผนังดา้นซ้ายของรา้นตดิกบันอกอาคาร ส่วนดา้นขวาและดา้นหลงั
รา้นจะตดิกบัพืน้ทีไ่ม่ปรบัอากาศ ขอ้มลูจ าเพาะดา้นอาคารของแบบจ าลอง 
ประกอบดว้ย พื้นทีผ่นังภายนอกทัง้หมด พื้นทีผ่นังทบึ พื้นทีก่ระจก พื้นที่
หลงัคา พื้นทีป่รบัอากาศ พื้นทีไ่มป่รบัอากาศ พื้นทีผ่นงัภายใน และชัว่โมง
ใชง้านอาคารตลอดปี 
III.II กรอบอาคาร 

จากผลการส ารวจและการค านวณ ค่าเฉลี่ยสมัประสทิธิก์ารถ่ายเท
ความรอ้นรวมของผนงั (OTTV) และของหลงัคา (RTTV) ของรา้นคา้ ไดค้่า
สมรรถนะของกรอบอาคาร คอื OTTV 40 Wth/m2 และ RTTV 9.4 Wth/m2 
III.III ระบบปรบัอากาศ 

ร้านสะดวกซื้อใช้เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อน
ด้ ว ย อ าก าศ  (Air-cooled split-type air-conditioner)  สมร รถน ะของ
เครื่องปรบัอากาศ COP 2.8 ขนาดท าความเยน็พกิดัรวม 120,000 BTU/H 
แต่เปิดใช ้3 เครือ่ง ก าลงัไฟฟ้ารวม (3 เครือ่ง) 5,292 Welec 

 
III.IV ระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในรา้นสะดวกซื้อเป็นหลอด T8 ชนิด LED 
ประสทิธภิาพเชงิแสง 150.3 lm/W หลอดไฟฟ้าถูกจดัเรยีงตามแนวทางเดนิ 
มกีารวดัค่าความเขม้ของการส่องสว่างในพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้และพืน้ที่เกบ็
สนิคา้ 
III.V หอ้งแช่เยน็แบบ Walk-in 

ห้องแช่เย็นแบบวอร์คอินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าสูง ห้องแช่ เย็น
ประกอบดว้ยผนังและพืน้ทีเ่ป็นฉนวน ผนังดา้นที ่1 เป็นผนังทีต่ดิกบัพื้นที่
ปรบัอากาศ ผนังด้านที่ 2 ติดกบัพื้นที่ไม่ปรบัอากาศหลงัร้าน ห้องแช่มี
ประตูกระจก 5-8 บานส าหรบัหยบิสนิค้า ในห้องมคีอยล์เย็น 2-3 ชุด ท า
หน้าทีใ่หค้วามเยน็และหมนุเวยีนอากาศ สมัประสทิธิส์มรรถนะของหอ้งเยน็ 

COPva 2.0 ก าลงัไฟฟ้า Power (Pva) 2,606 Welec มกีารวดัค่าความร้อน
ผ่านประตูกระจกของห้องเย็น พื้นที่ประตูกระจก พื้นที่ผนังและค่าความ
รอ้นผ่านผนงัตดิพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ปรบัอากาศ รวมถงึความรอ้นผ่านผนัง
ตดิพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้หลงัรา้น 
III.VI ตูแ้ช่เยน็แบบเปิด (Open showcase) 

รา้นคา้มตีูแ้ช่เยน็แบบเปิด 2-4 ชุด ดา้นหน้าจะเปิดโล่งไมม่ปีระตู โดย
มผีนังเฉพาะด้านข้างและด้านหลงั หน้าตู้ติดตัง้ม่านอากาศเพื่อลดการ
สูญเสยีความเยน็ การท าความเยน็ใหก้บัสนิคา้มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัหอ้ง
แช่เย็นแบบ Walk-in สมัประสทิธิส์มรรถนะของตู้แช่เย็นแบบเปิด COPoc 

2.2 ก าลงัไฟฟ้า Power (Pva) 4,922 Welec มกีารวดัความร้อนผ่านกระจก
ดา้นขา้งของตูแ้ช่ และพืน้ทีข่องกระจกดา้นขา้ง 
III.VII อุปกรณ์อืน่ๆ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ จ าแนกเป็นกลุ่มทีท่ าความเยน็ กลุ่มท าความรอ้น 
และส่วนที่เหลอือกีเล็กน้อย การใช้พลงังานของแต่ละอุปกรณ์ได้จากการ
ตรวจวดัจรงิแลว้น ามาคดิเป็นค่าเฉลีย่ต่อพืน้ทีท่ีอุ่ปกรณ์ตัง้อยู่ 
 กลุ่มท าความเยน็ในพืน้ทีป่รบัอากาศ อาท ิตูไ้อศครมี 2 ตอน ตูน้ ้าแขง็     

ยูนิต ตู้แช่ขา้วกล่องแนวตัง้ ตู้น ้าอดัลม ตู้น ้าหวาน ตู้สเลอป้ี ตู้น ้าแขง็
กด  

 กลุ่มท าความรอ้นในพืน้ทีป่รบัอากาศ อาท ิเครือ่งท าน ้ารอ้น เครือ่งท า
กาแฟ ไมโครเวฟ ตู้ซาลาเปา เครื่องคดิเงนิ เครื่องอบแซนวชิ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ทางดา้นหน้ารา้น  

 กลุ่มท าความเยน็หลงัรา้น ไดแ้ก่ ตูแ้ช่แบบปิด และตูท้ าน ้าแขง็  
 อุปกรณ์อื่นๆ ไดแ้ก่ ปัม๊น ้า พดัลม และอื่นๆ  
 แหล่งความรอ้นอื่นๆ ไดแ้ก่ ความรอ้นจากคนและจากอากาศรัว่  
 
IV. แบบจ าลองการใช้พลงังานในร้านสะดวกซ้ือและมาตรการ
อนุรกัษ์พลงังาน 

 ผลจากการวเิคราะหแ์บบจ าลองพลงังานของรา้นสะดวกซื้อ แสดงดงั
แผนภาพวงกลมในรปูที ่II. และเมือ่แทนค่าพารามเิตอรต่์างๆ ลงในสมการ
ที่ 1 การใช้พลงังานของร้านค้าจะเท่ากับ 14 ,962 kWh/month ค่าพลงั
ไฟฟ้าเท่ากบั 20.7 kW ซึ่งใกล้เคยีงกบัผลส ารวจ สดัส่วนการใชพ้ลงังาน
ของระบบปรบัอากาศ คอื 31% ตู้แช่เย็นแบบเปิด (Open showcase) คอื 
24% และตามด้วยตู้แช่เย็นแบบ Walk-in คอื 13% และอุปกรณ์ท าความ
เยน็อื่นๆ ทางดา้นหน้ารา้นเป็น 10% 

คณะผูว้จิยัใชแ้บบจ าลองทางคณติศาสตรท์ีพ่ฒันาขึน้ดงัสมการที ่1 
ประกอบการคาดการณ์การใชพ้ลงังานของธุรกจิรา้นสะดวกซื้อ และ
ประเมนิศกัยภาพอนุรกัษ์พลงังานของมาตรการต่างๆ 
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รปูที ่II. สดัส่วนการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ต่างๆ ในรา้นสะดวกซือ้จาก

แบบจ าลองทางคณติศาสตร ์
จากการส ารวจและตรวจวดัพลงังานร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องรา้นสะดวก

ซื้อ คณะผูว้จิยัไดก้ าหนดมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน วเิคราะห์ผลประหยดั
ไฟฟ้าจากสมรรถนะของเทคโนโลย ีและประเมนิความคุม้ค่าของการลงทุน 
โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายตลอดอายุว ัฏจักร (อายุมาตรการ) ซึ่ง
ประกอบดว้ยตน้ทุน ค่าพลงังานไฟฟ้า และค่าบ ารุงรกัษา ค านวณ ณ ปีฐาน 
(ปีที ่0) ค่าพารามเิตอรป์ระกอบการวเิคราะหก์ าหนดดงันี้ 

 ค่าไฟฟ้า   3.50 บาท/หน่วย 
 อตัราค่าไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 2.5 %/ปี 
 อตัราดอกเบีย้  6.5 %/ปี 
 อายุการใชง้าน  ขึน้กบัมาตรการ 
ยกตวัอย่างมาตรการที่มศีกัยภาพสูง อาท ิมาตรการการผลติไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทติย์บนหลงัคา (Solar roof) มาตรการเครื่องปรบัอากาศ
ชนิดอนิเวอร์เตอร์ มาตรการคอมเพรสเซอร์แบบอนิเวอร์เตอร์ส าหรบัตู้แช่
เย็นแบบเปิด (Open showcase) มาตรการคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์
ส าหรบัหอ้งเยน็แบบปิด (Walk-in cold room) 

 
มาตรการการผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar roof) 

เทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยม์กีารพฒันาใหป้ระสทิธภิาพสงูขึน้ ขณะที่
ราคาลดลงอย่างรวดเรว็ รา้นสะดวกซื้อแบบเดีย่วนัน้หลงัคามพีืน้ทีม่ากและ
เป็นส่วนที่รบัรงัสอีาทติย์ตลอดทัง้วนั การติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์บน
หลงัคาสามารถให้ประโยชน์ทัง้การผลติไฟฟ้าและการบงัเงาเพื่อลดความ
ร้อนผ่านหลงัคา มาตรการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ขนาด    
15 kWp มตี้นทุน 782,800 บาท ค่าไฟฟ้าของร้านค้าประเมนิได้เท่ากบั 
6,772,183 บาท ตลอดอายุมาตรการ 20 ปี โดยค่าไฟฟ้าลดลงจาก 
8,636,350 บาท ผลประหยดัค านวณจากการผลิตไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่
ลดลงของระบบปรบัอากาศ เนื่องจากแผงเซลลแ์สงอาทติย์ช่วยบงัแดด ผล
การค านวณแสดงว่ามาตรการนี้มรีะยะเวลาคนืทุน 5.9 ปี 
 
มาตรการเครือ่งปรบัอากาศชนิดอนิเวอรเ์ตอร ์

ร้านสะดวกซื้ อปรับอากาศตลอด 24  ชัว่ โมง  การ เลือกใช้
เครื่องปรบัอากาศประสทิธภิาพสูงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าลง
ได้มาก ปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับ
คอมเพรสเซอร์ ระบบควบคุมทีช่าญฉลาดช่วยเสรมิใหส้มรรถนะพลงังาน
ของเครือ่งปรบัอากาศสงูกว่าอดตีมาก การเปลีย่นใชเ้ครือ่งปรบัอากาศแบบ
อนิเวอรเ์ตอร์ส าหรบัรา้นสะดวกซื้อคาดว่าจะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 เงนิลงทุนเปลีย่นเครื่องปรบัอากาศ 40,000 BTU/h 
จ านวน 3 เครือ่ง เท่ากบั 185,000 บาท มาตรการนี้สามารถลดการใชไ้ฟฟ้า
ลงได ้9,204 kWhelec/yr และค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานไฟฟ้าทีล่ดลงตลอดอายุ
การใช้งาน 10 ปี คอื 262,558 บาท และเมื่อคดิค่าบ ารุงรกัษาหรอืค่าลา้ง
เครือ่งปรบัอากาศปีละสองครัง้จะมผีลต่างของค่าใชจ้่ายตลอดโครงการกรณี
เค รื่ อ งปรับอ ากาศแบบคอม เพรส เซอร์ อิน เ วอ ร์ เ ตอ ร์ เทียบกับ
เครื่องปรบัอากาศแบบธรรมดาเป็นเงนิ 237,398 บาท เมื่อวเิคราะห์ทาง
การเงนิคดิเป็นระยะเวลาคนืทุน 0.8 ปี คดิเป็นค่าใชจ้่ายในด าเนินมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้านี้ ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 2.80 บาทต่อ
กโิลวตัต์ชัว่โมง 

 
มาตรการคอมเพรสเซอรแ์บบอนิเวอรเ์ตอรส์ าหรบัตูแ้ช่เยน็แบบเปิด 

การท าความเย็นของตู้แช่เย็นแบบเปิดอาศยัวงจรท าความเย็นแบบ
อัดไอเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่ภาวะ การท างานต่างกัน 
คอมเพรสเซอร์ของตู้แช่เยน็แบบเปิดในปัจจุบนัเป็นชนิดสกอร์หรอืดจิติลั
สกอร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นชนิดอินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงาน
ในช่วงภาระความเย็นบางส่วน ในอดีตมกีารทดลองใช้คอมเพรสเซอร์
อนิเวอร์เตอรท์ดแทนคอมเพรสเซอรด์จิติลัสกอร ์และพบว่าผลประหยดัอยู่
ทีป่ระมาณรอ้ยละ 15 ขณะทีร่าคาคอมเพรสเซอรอ์นิเวอร์เตอรย์งัสงูอยู่มาก
จงึยงัไม่มกีารใชค้อมเพรสเซอรแ์บบอนิเวอร์เตอร์อย่างแพร่หลายส าหรบัตู้
แช่แบบเปิด ในปัจจุบนัเทคโนโลยอีนิเวอร์เตอร์แพร่หลายมากขึน้ในระบบ
ท าความเย็น จากการสอบถามผู้ผลิตและจ าหน่ายคอมเพรสเซอร์
อินเวอร์เตอร์พบว่าราคาลดลงมาอยู่ที่ 30,000 บาทต่อแรงม้า จากการ
ประเมนิการใชไ้ฟฟ้าของตูแ้ช่แบบเปิดทีใ่ชค้อมเพรสเซอรอ์นิเวอรเ์ตอร์คาด
ว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าได้ 7,138 kWhelec/yr ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้า
ตลอดอายุการใชง้าน 10 ปี ลดลง 146,626 บาท ตลอดอายุมาตรการ คดิ
เป็นระยะเวลาคนืทุน 2.3 ปี ค่าใชจ้่ายในด าเนินมาตรการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้านี้ ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในปีแรกเท่ากับ 26.90 บาทต่อ
กโิลวตัต์ชัว่โมง 

 
มาตรการคอมเพรสเซอรอ์นิเวอรเ์ตอรส์ าหรบัหอ้งเยน็แบบปิด 

การท าความเยน็ของหอ้งเยน็แบบวอร์คอนิ (Walk-in cold room) ใช้
วงจรท าความเยน็แบบอดัไอเช่นเดยีวกบัเครือ่งปรบัอากาศ คอมเพรสเซอร์
ทีใ่ชใ้นปัจจุบนัยงัคงเป็นแบบความเรว็รอบคงที ่ซึง่สามารถเปลีย่นเป็นชนิด
อินเวอร์เตอร์ซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถนะให้สูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม 
จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นบอรด์ควบคุมใหเ้หมาะสม การเปลีย่นมาตดิตัง้
คอมเพรสเซอร์แบบอนิเวอร์เตอร์พรอ้มบอร์ดใหม่กบัหอ้งแช่เยน็แบบวอร์
คอนิ คาดว่าจะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้รอ้ยละ 20 (สูงกว่าตู้แช่แบบ
เปิดเนื่องจากมีช่วงเวลาการท างานที่ภาระบางส่วนมากกว่า) ค่าชุด
คอมเพรสเซอร์ใหม่แบบอินเวอร์เตอร์พรอ้มบอร์ดควบคุมที่ราคาประเมนิ
ประมาณ 30,000 บาทต่อแรงมา้ จงึคาดว่าระบบอนิเวอรเ์ตอรจ์ะลดการใช้
ไฟฟ้าของ Walk-in cold room ได ้5,711 kWhelec/yr ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน
ไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน 10 ปี ลดลง 115,401 บาท คดิเป็นระยะเวลา
คนืทุน 2.3 ปี ค่าใชจ้่ายในด าเนินมาตรการนี้ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ประหยดัได้
ในปีแรก 28.02 บาทต่อกโิลวตัต์ชัว่โมง 
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V. ศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังานในร้านสะดวกซ้ือ 
ผลคาดการณ์จากการน า 4 มาตรการส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ มาตดิตัง้

ใช้กบัร้านค้าสะดวกซื้อ พิจารณาความเป็นไปได้ทัง้แบบติดตัง้เป็นราย
มาตรการและการติดตัง้ร่วมกันหลายมาตรการ ส าหรับร้านสะดวกซื้อ       
5 แบรนด์ ที่คาดการณ์ว่าจะมกีารเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2561 ถึง 
2570 โดยสมมตวิ่าอตัราการเตบิโตจะลดลงเรื่อยๆ จากปี 2561 เป็นตน้ไป 
คิดเป็นร้อยละการเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2561 – 2564 โดยเฉลี่ยร้อยละ 6.7 
จากนัน้ในช่วงปี 2564 – 2567 โดยเฉลีย่รอ้ยละ 4.4 และส าหรบัปี 2568 – 
2570 โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ตามล าดบั รูปที่ III (ก) แสดงแนวโน้มของ
จ านวนร้านค้าซึ่งแบ่งเป็นร้านค้าเดี่ยวร้อยละ 60 และร้านค้าในอาคาร
พาณิชย์รอ้ยละ 40 หากการใชพ้ลงังานของรา้นคา้เหล่านี้เป็นเช่นปัจจุบนั 
(Business as usual) หรอืไม่มกีารด าเนินมาตรการอนุรกัษ์ใดๆ เพิม่เติม 
การใชไ้ฟฟ้าของรา้นสะดวกซื้อจะเป็นไปตามรูปที ่III (ข) จากการประเมนิ
โดยแบบจ าลองคณิตศาสตร์พบว่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของรา้นสะดวกซื้อ
จะเพิม่เป็น 4,104 GWh/yr ในปี 2570 หรอืเตบิโตขึน้ 1.50 เท่า ในอกี 10 
ปีขา้งหน้า 

 
(ก) จ านวนรา้นคา้  

 
(ข) การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

รปูที ่III.แนวโน้มจ านวนรา้นสาขาและการใชไ้ฟฟ้าในปี 2561–2570 
(GWh/yr) 

 
จากมาตรการอนุรกัษ์พลงังานขา้งตน้ คณะผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบจ าลองรา้น

สะดวกซื้อประเมินผลประหยัดต่อเดือนจากการด าเนินมาตรการ โดย
มาตรการที่เกี่ยวขอ้งกบัหลงัคาจะด าเนินการเฉพาะกบัร้านคา้เดี่ยว และ
โดยทัว่ไปรา้นสะดวกซื้อจะมกีารปรบัปรุงใหม่ทุก 7 ปี จงึสมมุตใิหร้า้นคา้ที่
ปรบัปรุงในแต่ละปีด าเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน ซึง่จะแลว้เสรจ็ทัง้หมด
ใน 7 ปี รปูที ่IV (ก) แสดงแนวโน้มของการใชพ้ลงังานในกรณฐีานเทยีบกบั

กรณีด าเนินแต่ละมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน โดยแสดงเฉพาะมาตรการที่
กล่าวไวข้า้งตน้ซึง่มศีกัยภาพสงู ส าหรบัรา้นสะดวกซื้อแบบรา้นคา้เดีย่ว ซึง่
จะเห็นชัดเจนว่ามาตรการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลดการใช้
พลงังานลงไดม้ากทีสุ่ด ตามดว้ยการประยุกต์ใชอ้นิเวอร์เตอร์ในระบบปรบั
อากาศ และการใชอ้นิเวอรเ์ตอรใ์นหอ้งแช่เยน็  

ทัง้นี้หากลงทุนกับร้านค้าเดี่ยวโดยติดตัง้และด าเนินการหลาย
มาตรการร่วมกนั กย็่อมน ามาซึ่งการใชพ้ลงังานทีล่ดลงมากกว่า แต่กต็้อง
พจิารณาถงึความคุม้ค่าทางการเงนิดว้ย รูปที ่IV (ข) แสดงแนวโน้มการใช้
พลงังานที่ลดลง เมื่อร้านค้ามกีารด าเนินหลายๆ มาตรการร่วมกนั คือ 
หลงัคาติดตัง้เซลล์แสงอาทติย์ เครื่องปรบัอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter 
air-conditioner) ตูแ้ช่เยน็แบบเปิดอนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter open showcase) 
หอ้งแช่เยน็แบบปิดอนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter walk-in) 

รูปที ่V (ก) และ (ข) แสดงแนวโน้มการใชพ้ลงังานของรา้นสะดวกซื้อ
ในอาคารพาณิชย์ ซึ่งกลุ่มร้านค้านี้จะไม่สามารถด าเนินมาตรการที่
เกีย่วขอ้งกบัหลงัคาได ้ท าใหศ้กัยภาพในการลดการใชพ้ลงังานต ่ากว่ากรณี
รา้นคา้เดีย่ว ทัง้นี้มาตรการใดทีม่คี่าใชจ้่ายในการด าเนินมาตรการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าที่ประหยดัได้ที่ต ่ากว่า ก็ย่อมน่าสนใจที่จะ
ตดิตัง้ก่อนมาตรการอื่น 

 

 
(ก) เมือ่ด าเนินการเป็นรายมาตรการฯ 

 

 
(ข) เมือ่ด าเนินหลายมาตรการฯ ร่วมกนั 

 
รปูที ่IV. แนวโน้มการใชพ้ลงังานของรา้นสะดวกซื้อประเภทรา้นคา้เดีย่ว 
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(ก) เมือ่ด าเนินการเป็นรายมาตรการฯ 

 

 
(ข) เมือ่ด าเนินหลายมาตรการฯ ร่วมกนั 

 
รปูที ่V. แนวโน้มการใชพ้ลงังานของรา้นสะดวกซือ้ 

ประเภทรา้นคา้ในอาคารพาณชิย ์
 

แมว้่ารา้นสะดวกซื้อจะมกีารด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่อง 
แต่กย็งัมศีกัยภาพเชงิเทคนิคทีจ่ะลดการใชพ้ลงังานไดอ้กีมาก อาท ิการลด
ภาระความร้อนของอาคาร การใช้อุปกรณ์ประสทิธภิาพสูง และการผลติ
ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึงร้อยละ 25-30 โดย
เทคโนโลยอีนุรกัษ์พลงังานที่น าเสนอในบทความวจิยันี้มคีวามพร้อมเชงิ
พาณิชย์และสามารถประยุกต์ใช้กบัรา้นค้าที่มอียู่แล้วและรา้นค้าก่อสรา้ง
ใหม ่ 

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานที่มศีกัยภาพสูงส าหรบัร้านสะดวกซื้อทัง้
แบบร้านค้าเดี่ยวและร้านค้าในอาคารพาณิชย์  ได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้
คอมเพรสเซอรอ์นิเวอรเ์ตอรก์บัหอ้งแช่เยน็แบบ Walk-in และตูแ้ช่เยน็แบบ 
Open showcase เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มกีารใช้ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 40 
ของการใช้ไฟฟ้าทัง้หมด โดยปัจจุบนัคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กบัห้องแช่เย็น
แบบปิดและตูแ้ช่เยน็แบบเปิดยงัเป็นคอมเพรสเซอรแ์บบความเรว็รอบคงที่
ทัง้หมด 

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานต่างๆ จะมคีวามคุ้มค่าหากมตี้นทุนของ
ค่าใชจ้่ายต่อหน่วยไฟฟ้า (บาทต่อกโิลวตัต์ชัว่โมง) ต ่ากว่าการผลติไฟฟ้า
จากเชือ้เพลงิ มาตรการทัง้ 4 ทีน่ าเสนอขา้งตน้ เป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพ 
หากไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐักจ็ะท าใหร้ะยะเวลาคนืทุนลดลงได ้

 
 

VI.  สรปุ 
  รา้นสะดวกซื้อเป็นอาคารธุรกจิทีใ่ห้บรกิารจ าหน่ายสนิค้าหลากหลาย
ตลอด 24 ชัว่โมงมทีัง้แบบอาคารเดี่ยวหรอืร้านที่ตัง้อยู่ในอาคารพาณิชย์ 
จากการตรวจวดัพลงังานรา้นสะดวกซื้อ 10 รา้น และไดพ้ฒันาแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์เพื่อประเมินการใช้พลังงานในแต่ละอุปกรณ์และการใช้
พลงังานโดยรวมของรา้น ระบบท าความเยน็เป็นระบบทีใ่ชพ้ลงังานรวมสงู
ทีสุ่ดรอ้ยละ 60-80 โดยระบบปรบัอากาศใชพ้ลงังานประมาณรอ้ยละ 25 - 
30 การส่องสว่างดว้ยไฟฟ้าใชพ้ลงังานไมเ่กนิรอ้ยละ 5  

จากการน าเสนอเทคโนโลยแีละแนวทางอนุรกัษ์พลงังานทีม่ศีกัยภาพ
เชงิเทคนิคที่จะลดการใช้พลงังานได้ โดยการใช้อุปกรณ์ประสทิธภิาพสูง  
อาทอินิเวอร์เตอรส์ าหรบัระบบปรบัอากาศและระบบท าความเยน็ และการ
ผลติไฟฟ้าโดยหลงัคาเซลล์แสงอาทติย์ จะสามารถลดการใชไ้ฟฟ้าลงไดถ้งึ
รอ้ยละ 25-30 และประเมนิไดว้่ามคีวามคุม้ค่าเชงิต้นทุน ระยะเวลาคนืทุน 
0.8 – 5.9 ปี โดยมาตรการอนุรกัษ์พลงังานที่มีศกัยภาพสูงส าหรับร้าน
สะดวกซื้อ ไดแ้ก่ การเปลีย่นใชค้อมเพรสเซอร์อนิเวอรเ์ตอรก์บัหอ้งแช่เยน็
แบบ Walk-in และตู้แช่เย็นแบบ Open showcase และเครื่องปรบัอากาศ
แบบอนิเวอรเ์ตอร ์
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บทคดัย่อ — กระบวนการท าสญัลกัษณ์เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญั
ในการผลิตท่อไฮโดรลิกส าหรบัระบบบงัคบัเลี้ยว และมกัเกิดข้อผิดพลาด
ขึ้นท่ีกระบวนการผลิตน้ี การศึกษาน้ีเป็นกรณีศึกษาเก่ียวกบัการใช้แนวคิด 
Pokayoke และ เทคโนโลยีการตรวจวัดด้วยภาพถ่าย มาประยุกต์เพ่ือ
ปรบัปรงุข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตน้ี ระบบการตรวจวดัน้ีใช้
กล้องเว็บแคมถ่ายภาพท่อไฮดรอลิค และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูก
พัฒนาขึ้น เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจวัดการท าสัญลักษณ์บนท่อ  ระบบมี
ส่วนประกอบคือ กล้องเว็บแคม 2 ตัว ชุดยึดจับกล้อง และโปรแกรม
ตรวจวัดภาพถ่าย ก่อนการประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดด้วยภาพพบว่า 
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 30 ppm ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน และต้องมี
การตรวจวดัช้ินงานหลายขัน้ตอน หลงัจากการประยุกต์ใช้ระบบตรวจวดั
ด้วยภาพพบว่า ไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (0 ppm) ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน และขัน้ตอนการตรวจคณุภาพช้ินงานลดลง 
 

ค ำส ำคญั — การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพ, กล้องเวบ็แคม, ท่อไฮโดร
ลิก, การท าสญัลกัษณ์ 
 

ABSTRACT — Marking process is an important process for 
power steering hose. Defects were found in this process by in-
process inspection and final product inspection. This case study was 
applied pokayoke concept and new inspection technology and 
technique to improve production. Vision inspection system using 
webcam was developed to inspect marks on hose which is composed 
of two webcams, webcam holder, and vision inspection program. 
Before inspection system was implemented, it is found that 30 ppm 
of defect was found. Costs of repair works and various inspections in 
marking process were necessary. After inspection system was 
implemented, no defect was found. Cost of repair work was 
necessary and inspection in marking production was reduced. 

 
Keywords — Vision inspection, Webcam, Hydraulic Hose, 

Marking  
I. บทน า 

ปัจจุบนัการลดต้นทุนในการผลติของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปัจจยั
ส าคญัต่อบรษิทัและโรงงานต่าง ๆ การใชเ้ทคนิคเชงิบรหิารต่าง ๆ เพือ่เพิม่
ผลผลติและลดของเสยีจากกระบวนการผลติสามารถท าได้เพยีงส่วนหนึ่ง

เท่านัน้ การลดของเสยีจากกระบวนการผลติสามารถกระท าไดโ้ดยการใช้
ระบบการตรวจสอบมาช่วยตรวจวดัจุดทีต่อ้งการตรวจสอบ เพื่อทีจ่ะทราบ
ขอ้มลูจากกระบวนการผลติและปัญหาที่เกดิขึน้ได้ทนัเวลา งานวจิยันี้เป็น
กรณีศกึษาในการน าระบบการตรวจสอบชิน้งานเพือ่ป้องกนัความผดิพลาด
มาประยุกต์ใชก้บักระบวนการท าสญัลกัษณ์บนท่อไฮดรอลกิ (Hose) ของ
บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ท่อไฮดรอลิกในระบบบังคับเลี้ยว 
ท่อไฮดรอลกิในรถแทรกเตอร ์เป็นตน้ ปัจจุบนัการแขง่ขนัในตลาดค่อนขา้ง
รุนแรง ดงันัน้บริษัทจึงจ าเป็นต้องหาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่  ๆ มา
ประยุกต์เพือ่ท าใหต้น้ทุนการผลติลดลง ผลติไดเ้รว็ขึน้ และสามารถแขง่ขนั
ในตลาดได้ บรษิัทมเีป้าหมายที่จะท าให้ในทุกขัน้ตอนการผลติปราศจาก
ของเสยี (Zero defect)  

การท าสญัลกัษณ์ (Marking Process) ซึ่งเป็นกระบวนการทา้ยสุดของ
การผลติท่อไฮดรอลกิ โดยจะใชด้า้มตวัพมิพ์รูปต่าง ๆ พมิพ์สญัลกัษณ์ลง
บนท่อเช่น หวัลกูศร วงแหวน หรอืสญัลกัษณ์อื่นๆ เป็นต้น ปัญหาทีพ่บคอื 
พนักงานท าสญัลกัษณ์ทีท่่อไม่ครบตามต าแหน่งทีก่ าหนด และมกัจะตรวจ
พบโดยผูต้รวจสอบคุณภาพดว้ยการสุ่มตรวจชิน้งานในขัน้ตอนสุดทา้ย เมือ่
ผูต้รวจสอบพบท่อทีท่ าสญัลกัษณ์ไมค่รบจะต้องน าท่อมาท าสญัลกัษณ์ใหม่
อกีครัง้จงึท าให้เกดิการสูญเสยีเช่น การเสยีเวลา การเสยีค่าใชจ้่ายในการ
แกไ้ขงาน การสญูเสยีเนื่องจากลกูคา้ปฏเิสธทีจ่ะรบังาน เป็นตน้ 

กระบวนการท าสญัลกัษณ์จะมขี ัน้ตอนดงันี้  น าท่อมาวางที่ JIG ตาม
รูปแบบทีก่ าหนด ท าสญัลกัษณ์รูปหวัลูกศร วงแหวน หรอือื่นๆ ลงบนท่อ
ตามต าแหน่งทีก่ าหนดไว้ ตรวจสอบชิ้นงาน และบรรจุท่อใส่ถุงใส ปัญหาที่
เกดิขึน้มกัจะเกดิทีข่ ัน้ตอนการท าสญัลกัษณ์เช่น ไมท่ าสญัลกัษณ์ไวบ้นท่อ 
สญัลกัษณ์ไม่ชดั เป็นต้น บรษิัทจงึก าหนดเป้าหมายว่าต้องไม่มขีองเสีย
เกดิขึ้น (Zero defect) ที่กระบวนการท าสญัลกัษณ์นี้  เพื่อไม่ให้มขีองเสีย
เกดิขึน้ระหว่างกระบวนการผลติ และป้องกนัไม่ใหม้ขีองเสยีส่งไปยงัลูกคา้ 
ดงันัน้การแก้ปัญหานี้ได้มกีารประยุกต์เทคนิคการตรวจสอบชิ้นงานด้วย
กลอ้งเวปแคมโดยใชโ้ปรแกรม LabVIEW เพื่อใชต้รวจสอบต าแหน่งทีต่้อง
ท าสญัลกัษณ์ตามทีก่ าหนด ก่อนทีจ่ะส่งไปยงัขัน้ตอนบรรจุรอส่งต่อไป   
 

II. การวเิคราะหปั์ญหา 
ตวัอย่างท่อไฮโดรลกิทีใ่ชใ้นรถยนต์ยีห่อ้หนึ่งเป็นกรณศีกึษา ท่อนี้ต้อง

ท าสัญลักษณ์ทัง้หมด 4 ต าแหน่งบนท่อ โดยต าแหน่งที่ท าสัญลักษณ์
ประกอบดว้ยรปูหวัลกูศร 2 ต าแหน่ง (ทีป่ลายท่อทัง้สองดา้น) และวงแหวน 
2 ต าแหน่งแสดงดงัรปูที ่I และ ตวัอย่างท่อไฮโดรลกิทีท่ าสญัลกัษณ์ไมค่รบ
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แสดงดงัรูปที ่II ข ัน้ตอนการท าสญัลกัษณ์บนท่อดงัทีก่ล่าวก่อนหน้า ท่อจะ
ถูกน ามาวางบน JIG ดงัรูปที ่III การท าสญัลกัษณ์จะท าตามล าดบัคือ 1-2-
3-4 โดยจะท าสญัลกัษณ์รูปลูกศรทีป่ลายท่อแต่ละด้านก่อน (ต าแหน่งที่ 1 
และ 2)  และท าสัญลักษณ์รูปวงแหวน 2 ต าแหน่งที่กลางท่อต่อไป 
(ต าแหน่งที่ 3 และ 4) ปัญหาการท าสญัลกัษณ์ไม่ครบตามที่ก าหนดได้
ท าการศกึษาจากขอ้มลูขอ้ผดิพลาดในกระบวนการผลติซึง่มกัจะตรวจพบที่
ข ัน้ตอนสุดท้ายคอืการตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุเพื่อส่งต่อไปยงัลูกค้า 
จากการศึกษาพบว่ามีชิ้นงานที่ท าสัญลักษณ์ไม่ครบตามที่ก าหนด 
พนักงานไมไ่ดท้ าสญัลกัษณ์รูปหวัลูกศร หรอืวงแหวน บนท่อตามต าแหน่ง
ที่ก าหนด เมื่อท าการวิเคราะห์ล าดบัข ัน้ตอนการท างานของพนักงานใน
กระบวนการผลติ และ การวเิคราะหก์ารสญูเสยี สามารถสรุปไดด้งันี้  

 ท าสญัลกัษณ์ไมค่รบตามทีก่ าหนดเท่ากบั 30 ppm ต่อปี  
 ค่าใชจ้่ายของการแกไ้ขงาน 
 ขอ้ผดิพลาดจะตรวจพบที่ข ัน้ตอนสุดท้ายก่อนบรรจุลงกล่องเพื่อ

รอส่ง 
 พนกังานตอ้งตรวจสอบชิน้งานดว้ยและใชเ้วลา 2 วนิาทต่ีอชิน้ 
 การตรวจวดัต้องใช้ 2 ข ัน้ตอนคอื ข ัน้ตอนสุดท้ายและสุ่มตรวจ

ระหว่างการท าสญัลกัษณ์บนท่อ 
 

 
รปูที ่I ตวัอย่างท่อไฮโดรลกิและต าแหน่งทีท่ าสญัลกัษณ์ 

 

 
 

รปูที ่II ท่อไฮโดรลกิทีท่ าสญัลกัษณ์ไมค่รบ 
ขอ้ผดิพลาดในกระบวนการท าสญัลกัษณ์นี้ทีฝ่่ายควบคุมคุณภาพไดสุ้่ม

ตรวจระหว่างกระบวนการผลติและที่ข ัน้ตอนสุดท้ายและเกบ็บนัทกึขอ้มูล
ตลอดปีทีศ่กึษา พบว่า ขอ้ผดิพลาดรวมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เนื่องจากไม่ไดท้ า
สัญลักษณ์วงแหวนและหัวลูกศรเท่ ากับ  6 และ 3 ชิ้น  ตามล าดับ 
ขอ้ผิดพลาดที่เกดิขึ้นทุกเดอืนไม่เท่ากนั บางเดือนเกิดข้อผิดพลาด บาง
เดอืนไม่เกดิขอ้ผดิพลาดเลย ดงันัน้สาเหตุของปัญหาจงึไม่สามารถสรุปได ้
เมื่อท าการวเิคราะห์ข ัน้ตอนการผลติคาดว่าขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึ้นอาจเกดิ
จากพนักงานไม่ได้ท าสัญลักษณ์ตามล าดับขัน้ตอนการท างานตามที่
ก าหนด นอกจากนี้ข ัน้ตอนการบรรจุท่อไฮโดรลิกนัน้  พนักงานที่บรรจุ

จะต้องตรวจสอบต าแหน่งทีท่ าสญัลกัษณ์ซึ่งอาจจะเกดิจากพนักงานไม่ได้
มองชิน้งานขณะตรวจสอบก่อนบรรจุลงกล่อง 

 

 
รปูที ่III ต าแหน่งทีท่ าสญัลกัษณ์บนทอ่ 

 
การหาสาเหตุที่แท้จรงิของการเกดิขอ้ผดิพลาดขึ้นในกระบวนการจงึ

เจาะจงลงไปที่ข ัน้ตอนการท าสญัลกัษณ์โดยก าหนดการทดลองขึ้นเพื่อ
ตรวจสอบจ านวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท างานของพนักงาน
ตามล าดบัขัน้ตอนทีก่ าหนด โดยก าหนดใหพ้นักงานท าสญัลกัษณ์ลงบนท่อ
ตามล าดบัแบบปกตคิอื 1-2-3-4 และแบบอื่น ๆ คอื 1-2-4-3, 2-1-3-4 และ 
2-1-4-3 โดยให้ท าการทดลองแต่ละแบบ 30 ชิ้น ผลการทดลองล าดับ
ขัน้ตอนการท าสญัลกัษณ์แสดงดงัตารางที ่I โดยใหพ้นักงานท าสญัลกัษณ์
หวัลกูศรทัง้สองต าแหน่งก่อน แลว้จงึท าสญัลกัษณ์รปูวงแหวน ซึ่งต าแหน่ง
ทัง้สองจะท าตามล าดบั และสลบัต าแหน่งกนั พบว่า ถ้าพนักงานท าตาม
ขัน้ตอนปกต ิ(แบบที ่1) จะไมพ่บขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ แต่ถา้พนักงานท าผดิ
ล าดบัขัน้ตอนการท างาน เช่นแบบที ่2, 3 และ4 จะตรวจพบขอ้ผดิพลาด 1, 
2 และ 1 ชิ้น ตามล าดับ ผลการทดลองนี้สรุปได้ว่าถ้าพนักงานไม่ท า
สญัลกัษณ์ตามล าดบัต าแหน่งทีก่ าหนด พนักงานมโีอกาสท าขา้มขัน้ตอน
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัทกัษะและความช านาญของพนกังาน 

 
ตารางที ่I ผลการทดลองล าดบัขัน้ตอนการท างานของการท าสญัลกัษณ์ 

เงื่อนไขการทดลอง ผลการทดลอง (30 ชิน้) ผลการทดลอง 
ล าดบัขัน้ตอนการท างาน OK NG 
(1) 1-2-3-4 ปกต ิ 30 0 ปกต ิ
(2) 1-2-4-3  29 1 ขา้มขัน้ตอน 1 ครัง้ 
(3) 2-1-3-4  28 2 ขา้มขัน้ตอน 2 ครัง้ 
(4) 2-1-4-3  29 1 ขา้มขัน้ตอน 1 ครัง้ 
OK คอื ชิน้งานด ี NG คอื ชิน้งานทีท่ าสญัลกัษณ์ไม่ครบ 
 

III. การแกปั้ญหา 
ปัญหาของกระบวนการท าสญัลกัษณ์เกดิจากการไม่ท าตามขัน้ตอนที่

ก าหนดไวข้องพนักงาน การประยุกต์ใช้หลกัคดิทางคุณภาพคอื Pokayoke 
[1] มาก าหนดวิธีการป้องกันความผิดพลาดพลัง้เผลออันเกิดจากการ
ท างานของพนักงาน เทคนิคทีจ่ะตรวจวดัการท าสญัลกัษณ์ไดม้กีารทดลอง
การใช้งานเบื้องต้นด้วยกนั 2 เทคนิคคือ การตรวจวดัด้วยเซนเซอร์วดั
ความเขม้ส ีและการตรวจวดัโดยการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งเวบ็แคม 

เทคนิคการตรวจวดัด้วยเซนเซอร์วดัความเข้มสีได้มีการทดลองใช้
เซนเซอรเ์พื่อตรวจวดัความเขม้สทีีต่ าแหน่งท าสญัลกัษณ์ ถ้าสเีขม้แสดงว่า
ไม่ไดท้ าสญัลกัษณ์ ระบบเตอืนจะท างานส่งเสยีงเตอืนดงัขึน้ พนักงานต้อง
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แกไ้ขชิน้งานใหม่อกีครัง้ ถา้ความเขม้ต ่าแสดงว่ามกีารท าสญัลกัษณ์บนท่อ 
ระบบวดัจะนับจ านวนชิ้นงานและท างานต่อไป รูปแบบการวดัแบบใช้
เซนเซอรต์รวจวดัความเขม้จะตอ้งตดิตัง้เซนเซอรบ์น JIG ทีใ่ชว้างท่อดงัรูป
ที ่IV   วธิกีารนี้ตอ้งใชเ้ซนเซอร ์1 ตวัต่อต าแหน่งวดั ราคาค่อนขา้งสงู และ
การตดิตัง้ค่อนขา้งยุ่งยาก 

 

 
รปูที ่IV การตรวจวดัท่อโดยใชเ้ซนเซอรว์ดัความเขม้ส ี

 
เทคนิคการตรวจวัด โดยการถ่ ายภาพด้วยกล้องเว็บแคม  จะ

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื กลอ้งเวบ็แคม และ โปรแกรม LabVIEW เทคนิค
นี้มหีลกัการดงันี้ กล้องเวบ็แคมจะใชถ่้ายภาพต าแหน่งที่ต้องการตรวจวดั
การท าสญัลกัษณ์ซึ่งจะถูกติดตัง้ไว้บน JIG ส าหรบัวางท่อพร้อมชุดยึด
กลอ้งทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัรปูแบบของกลอ้งทีใ่ช ้กลอ้งเวบ็แคมจะใช ้2 ตวั กลอ้ง
แต่ละตวัจะใชต้รวจสอบต าแหน่งท าสญัลกัษณ์ได ้2 ต าแหน่ง ตวัอย่างการ
ใชง้านกลอ้งเวบ็แคมเพื่อตรวจวดัชิ้นงานดงัรูปที ่V กลอ้งเวบ็แคมทีใ่ชเ้ป็น
กลอ้งทีม่ขีายตามทอ้งตลาด ขึน้อยู่กบัรูปแบบของกลอ้งและจ านวน pixels 
ซึ่งเว็บแคมที่ใช้จะมคีวามละเอียดภาพประมาณ 0.3 Mpixels กล้องเว็บ
แคมทีใ่ชแ้ละอุปกรณ์จบัยดึกลอ้งทีต่ดิตัง้บน JIG ส าหรบัวางท่อแสดงดงัรูป
ที ่VI 

โปรแกรม LabVIEW ที่พ ัฒนาขึ้นนี้ จะประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ 
โปรแกรมส่วนแรกเป็นโปรแกรมเตรยีมภาพอ้างอิงตามต าแหน่งบนท่อที่
ต้องการตรวจสอบ และก าหนดขอบเขตหรอืบรเิวณที่ต้องการตรวจสอบ 
โปรแกรมส่วนที ่2 เป็นโปรแกรมตรวจสอบต าแหน่งทีท่ าสญัลกัษณ์  ภาพที่
ถ่ายได้จากกล้องเว็บแคมจะถูกน าไปประมวลผลร่วมกบัภาพอ้างอิงตาม
ต าแหน่งต่างๆ โปรแกรมจะน าภาพทีถ่่ายมาและภาพอา้งองิแต่ละต าแหน่ง
มาเปรยีบเทยีบกนัตามขอบเขตทีก่ าหนด โดยโปรแกรมจะใหค้ะแนนความ
เหมือนของภาพที่ต าแหน่งตรวจสอบแต่ละต าแหน่งตั ้งแต่ 0 – 1000 
คะแนน [2-4] ถ้าหากผลการเปรยีบเทยีบได ้1000 คะแนน แสดงว่า ภาพ
ทัง้สองเหมอืนกนั ถา้หากภาพทีต่อ้งการตรวจสอบมรีปูร่างเพีย้นไปเช่น รูป
บดิเบี้ยว หรอืเอยีงไป ผลการเปรยีบเทยีบจะมคีะแนนลดลงเช่น 500 หรอื 
600 คะแนน เป็นต้น ดงันัน้การตรวจวดัต าแหน่งทีต่้องการจะต้องก าหนด
คะแนนการเปรยีบเทยีบภาพที่แต่ละต าแหน่งที่ตรวจซึ่งคะแนนของแต่ละ
ต าแหน่งอาจไม่เท่ากนัก็ได ้คะแนนการเปรยีบเทยีบภาพสามารถก าหนด
ได ้ขึน้อยู่กบัภาพ รปูร่าง และรายละเอยีดของสญัลกัษณ์ทีต่อ้งการตรวจจบั 
เทคนิคนี้มคีวามเหมาะสมกว่า เนื่องจากกลอ้งเวบ็แคมที่ใช้หาไดง้่าย มใีห้
เลอืกหลายแบบ และราค่าไม่แพง ส่วนค่าใช้จ่ายส าหรบัการท าชุดจบัยึด
กลอ้งบน JIG ไมส่งูนกั รวมทัง้ตดิตัง้งา่ย 

 

 
รปูที ่V การใชก้ลอ้งเวบ็แคมเพือ่ตรวจวดัชิน้งาน 

 

 
รปูที ่VI เวบ็แคมและชุดยดึกลอ้ง 

 

 
รปูที ่VII ตวัอย่างโปรแกรมตรวจวดัชิน้งานแบบ 4 ต าแหน่ง 

 
IV.  การตรวจสอบดว้ยการถ่ายภาพ 

เทคนิคการตรวจวัดโดยการถ่ายภาพด้วยกล้องเว็บแคมได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดกระบวนการท าสัญลักษณ์โดยจะใช้ในการ
ตรวจวดัท่อไฮโดรลกิของระบบบงัคบัเลี้ยวซึ่งจะมตี าแหน่งที่ตรวจวดั  4 
ต าแหน่ง เป็นสญัลกัษณ์รูปลูกศรที่ปลายท่อ และรูปวงแหวน อย่างละ 2 
ต าแหน่ง ดงัรูปที่ I กล้องเว็บแคมจะถูกติดตัง้กบัชุดยึดกล้องที่ยึดอยู่บน 
JIG วางท่อดงัรปูที ่6 กลอ้งทีใ่ชเ้ป็นกลอ้งทีม่ขีายตามทอ้งตลาด ขึน้อยู่กบั
จ านวน pixels ซึ่งเว็บแคมที่ใช้จะมีความละเอียดภาพประมาณ  0.3 
Mpixels ภาพทีแ่สดงผลจะมขีนาด 640 X 480 pixels ต่อกลอ้ง ภาพของแต่
ละกลอ้งจะน ามารวมกนัเป็นภาพที่มขีนาด 1280 X 480 pixels ดงัตวัอย่าง
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โปรแกรมการใช้งานดงัรูปที่ VII ทัง้นี้สามารถเลือกใช้กล้องเว็บแคมที่มี
ความละเอยีดภาพสูงกว่านี้ไดซ้ึ่งจะท าใหร้ะยะเวลาการประมวลผลเพิม่ขึน้
ตามขนาดของภาพ  

 

 
รปูที ่VIII ตวัอย่างโปรแกรมตรวจวดัชิน้งานแบบ 5 ต าแหน่งทีช่ ิน้งานท า

สญัลกัษณ์ครบ 
 

 
 

รปูที ่IX ตวัอย่างโปรแกรมตรวจวดัชิน้งานแบบ 5 ต าแหน่งทีช่ ิน้งานท า
สญัลกัษณ์ครบ 

 
โปรแกรมตรวจสอบการท าสัญลักษณ์บนท่อที่พัฒนาขึ้นรุ่นแรก

สามารถวดัได ้4 ต าแหน่งดงัรูปที ่7 ซึ่งจะมปีุ่ มควบคุมต่าง ๆ บนหน้าต่าง
ของโปรแกรมค่อนขา้งมาก ซึง่ถา้พนักงานทีใ่ชง้านอาจเผลอไปปรบัเปลีย่น
การตัง้ค่าซึ่งอาจท าให้โปรแกรมท างานผดิพลาดได้ ดงันัน้โปรแกรมจงึได้
ถูกพฒันาและปรบัเปลีย่นหน้าต่างที่ใชส้ าหรบัตัง้ค่าเท่าที่จ าเป็น ตวัอย่าง
โปรแกรมทีป่รบัปรุงใหม่ในรุ่นถดัมามหีน้าต่างของโปรแกรมส่วนแรกการ
เตรยีมภาพอ้างองิและต าแหน่งทีต่รวจสอบดงัรูปที ่VIII ส่วนของโปรแกรม
ตรวจสอบแสดงดงัรูปที่ IX ซึ่งสามารถตรวจสอบการท าสญัลกัษณ์ได้ 5 
ต าแหน่ง และโปรแกรมต าแหน่งที่ตรวจสอบแต่ละต าแหน่งจะตรวจสอบ
เฉพาะบรเิวณที่ก าหนดไว้ในกรอบสีเขยีว โปรแกรมจะท างานโดยใช้ค่า
เริ่มต้นที่ก าหนดดังรูปที่ X(a) และ X(b) ซึ่งประกอบด้วยคะแนนการ
เปรยีบเทยีบภาพทีแ่ต่ละต าแหน่ง และค่าพารามเิตอร์ต่าง ๆ ของภาพเช่น 
การหมนุภาพ ขนาดของภาพ และการทบัซอ้นกนัของภาพ โปรแกรมจะท า
การตรวจสอบก็ต่อเมื่อมกีารกดปุ่ ม ESC ที่คยี์บอร์ด หรอื ใช้เท้าเหยียบ
ปุ่ มกดทีพ่ืน้ 

 

  
(a) คะแนนเปรยีบเทยีบ (b) พารามเิตอรข์องภาพ 

รปูที ่X หน้าต่างก าหนดพารามเิตอรต่์าง ๆ ของโปรแกรมตรวจสอบชิน้งาน 
 

 
 
รปูที ่ XI ตวัอย่างโปรแกรมตรวจวดัชิน้งานแบบ 5 ต าแหน่งทีช่ ิน้งานท า
สญัลกัษณ์ไมค่รบ 

 
 เมือ่โปรแกรมท าการเปรยีบเทยีบภาพทีต่รวจวดักบัภาพอา้งองิของแต่

ละต าแหน่ง หากผลการเปรยีบเทยีบไดค้ะแนนมากกว่าค่าที่ก าหนดดงัรูป 
10(a) ผลการเปรยีบเทยีบจะแสดงสญัลกัษณ์และรายละเอยีดเป็นตวัอกัษรสี
แดงพร้อมทัง้จะมีตัวอักษรค าว่า “PASS” ปรากฏขึ้นดังรูปที่ 9 แต่ถ้า
คะแนนเปรยีบเทยีบต ่ากว่าค่าที่ก าหนดจะไม่ปรากฏผลการเปรยีบเทยีบ
เป็นสญัลกัษณ์และอกัษรสแีดงและจะแสดงผลค าว่า “FAIL” และจะมเีสยีง
ดงัเตอืนขึน้ดว้ยดงัรปูที ่XI  

การตรวจสอบการท าสัญ ลักษ ณ์ ด้วยภาพ ได้น าไป ใช้งาน ใน
กระบวนการท าสญัลกัษณ์ ท าใหพ้นักงานมรีะบบตรวจวดัและระบบเตอืน 
ท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที ข้อดีที่ได้จากการ
ปรบัปรุงกระบวนการท าสญัลกัษณ์ในช่วงทีท่ดสอบระบบนี้สรุปไดด้งันี้ 

 ไมต่รวจพบของเสยีในกระบวนการผลติ (0 ppm) 
 ไมม่คี่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการแกไ้ขงาน 
 ไมจ่ าเป็นตอ้งสุ่มตรวจในกระบวนการผลติ 
 ลดเวลาในการตรวจเชค็ของพนกังานลง 2 วนิาทต่ีอชิน้ 
 ลดก าลงัคนทีใ่ชสุ้่มตรวจในกระบวนการผลติได ้0.5 คน 
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 โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้นี้ยงัไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าสญัลกัษณ์
หวัลูกศรได้ท าสญัลกัษณ์กลบัทศิทางหรอืไม่ เนื่องจากภาพที่ใช้เป็นภาพ
อ้างองิมขีนาดเล็กเกนิไป และภาพที่ต าแหน่งที่ 1 หวัลูกศรอยู่ในลกัษณะ
เอียงท าให้ภาพลูกศรไม่ชดัเจนนัก ดงันัน้การตรวจสอบการท าสญัลกัษณ์
ยงัจ าเป็นต้องพฒันาและปรบัปรุงโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบการกลบั
ทศิทางของหวัลูกศร เพื่อท าให้โปรแกรมตรวจสอบมคีวามสามารถและ
ความถูกตอ้งเพิม่ขึน้ดว้ย 
 

V. สรุป 
 การใช้หลักคิดทางคุณภาพ  Pokayoke มาใช้ ในการปรับปรุ ง
กระบวนการผลติร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ดงัเช่น การตรวจสอบ
ชิน้งานดว้ยการถ่ายภาพ ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาเรื่องการท าสญัลกัษณ์
บนท่อจากกระบวนการผลติไดอ้ย่างมรีะบบ จากการปรบัปรุงกระบวนการ
ท าสญัลกัษณ์ด้วยการใช้เทคนิคการตรวจวดัโดยภาพถ่ายด้วยกล้องเว็บ
แคมโดยใช้ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW ซึ่งสามารถตรวจสอบว่าได้ท า
หรอืไม่ไดท้ าสญัลกัษณ์ไวบ้นท่อ ยงัไม่สามารถบอกทศิทางของสญัลกัษณ์
ได้เช่น หัวลูกศร โปรแกรมที่พัฒนานี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 
สามารถลดการผดิพลาดของพนักงานที่เกดิขึ้น ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ไม่
แพง ส่งผลท าให้ภาพลักษณ์ของบริษัทที่ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและ
น่าเชือ่ถอืมากขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณสุรพล อ่วมอาร ีที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบักระบวนการผลิต
ขัน้ตอนการท างาน และการทดสอบโปรแกรม และขอขอบคุณทางสถาบนั
เทคโนโลยไีทย - ญี่ปุ่ นที่สนับสนุนทุนวจิยัเพื่อพฒันาระบบการตรวจสอบ
ชิน้งานดว้ยภาพ 
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บทคดัย่อ — การทดสอบระบบท าความเยน็ของตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
อตัโนมติั แบบคอมเพรสเซอรเ์ด่ียว โดยการวดัอุณหภมิูท่ีหลายต าแหน่ง
ต่างๆ จงัหวะการเปิดปิดวาลว์ 3 ตวั เพ่ือแบ่งน ้ายาท าความเยน็ไปยงัเคร่ือง
ท าระเหย 3 ตวั และจงัหวะการเปิดปิดคอมเพรสเซอร ์ท าให้ทราบพฤติกรรม
การท างานของระบบท าความเย็น และประเมินได้ว่ามีการควบคุมการ
ท างานแบบพีไอดี ซ่ึงสามารถน าผลไปพฒันาการออกแบบโค้ดส าหรบั
บอรด์ควบคมุระบบท าความเยน็ของตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติัได้ต่อไป 
 

ค ำส ำคญั — ตู้จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั, ระบบท าความเยน็, การ
เปล่ียนแปลงอณุหภมิู, คอมเพรสเซอร,์ พีไอดีคอนโทรล 
 

ABSTRACT — Experiment on the refrigeration system of a vending 
machine using a single compressor was carried out by measuring the 
temperatures at different locations, detecting on-off steps of three 
valves allocating refrigerant to three evaporators, and on-off steps of 
the compressor. The operation behavior of the refrigeration system was 
identified. It could be assessed that the control approach of the system 
should use a PID controller. It is possible to use this results to develop 
a coding design for control board of the refrigeration system of the 
vending machine thereafter. 
 

Keywords — Vending Machine, Refrigeration system, Temperature 
variation, Compressor, PID Control 

 
 

I. บทน า 
      ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  (Vending Machine) มีการใช้งานกัน
แพร่หลายในต่างประเทศ ส าหรบัจ าหน่ายเครื่องดื่ม ขนม หนังสอืพมิพ์ 
และบุหรี ่เป็นต้น ในประเทศไทยตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัไิดร้บัความ
นิยมมากขึน้ เนื่องจากสามารถลดค่าใชจ้่ายและแรงงานไดม้ากกว่าการเปิด
ร้านขายเครื่องดื่มแบบเดิม เพราะใช้พื้นที่น้อยกว่า สามารถเปิดขายได้

ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนี้ยงัสามารถตรวจสอบและควบคุมยอดขายได้
งา่ย 
    ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ผู้ผลติตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิของประเทศ
ญี่ปุ่ นไดเ้ริม่ออกตู้ทีม่กีารควบคุมการท างานดว้ยการตัง้เวลาเพื่อประหยดั
พลงังาน ปัจจุบนัตูจ้ าหน่ายเครือ่งดืม่อตัโนมตัทิีใ่ชท้ ัว่ไปกว่า 70% เป็นตูรุ้่น
ประหยดัพลงังาน [1] 
   ตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัมิกีารตดิตัง้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในประเทศ
ไทย โดยตู้ที่น าเขา้จากประเทศญี่ปุ่ นถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยของประเทศญี่ปุ่ นที่ 32 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 65% [2] แต่สภาวะ
แวดล้อมของประเทศไทยทีอุ่ณหภูมสิูงสุดถงึ 39.8 oC มคีวามชื้นสมัพทัธ์ 
74 % [3] ท าใหม้ภีาระในการท าความเยน็ทีส่งูขึน้ 

 วงจรควบคุมระบบท าความเยน็ทีม่าพรอ้มกบัตู้ ซึ่งออกแบบมาไม่ตรง
กบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยทีม่อีากาศรอ้นชืน้ ควรไดร้บัการพฒันา
ให้เหมาะสม เพื่อท าให้ประสิทธิภาพในการท าความเย็นเป็นไปตามที่
ต้องการ ส่งผลให้เครื่องดื่มเย็นได้ตามอุณหภูมิที่ก าหนด งานวิจยันี้จึง
มุ่งเน้นการวเิคราะห์ผลการทดสอบระบบท าความเยน็กบัตู้มอืสองทีน่ าเขา้
จากประเทศญี่ปุ่ น และน าเสนอลกัษณะการควบคุมการท าความเย็นในตู้
จ าหน่ายเครื่องดื่มอตัโนมตัิ ซึ่งสามารถน ามาช่วยการออกแบบการท างาน
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มของประเทศไทยไดต่้อไป  
 

II. ลกัษณะตู้จ  าหน่ายน ้าด่ืม 
ตู้จ าหน่ายน ้าดื่มซึ่งบรรจุทัง้กระป๋อง ขวดแกว้ และขวด Polyethylene 

Terephthalate (PET) ภายในตู้มกีารบรรจุน ้าทัง้สิ้น 18 ชนิด มปีริมาตร
รวม 4.35 L ท าใหตู้้มนี ้าหนักโดยรวมประมาณ 230 kg หากบรรจุของเตม็ 
ลกัษณะของตู้แสดงดงัรูปที่ I ตู้ด้านนอกแบ่งเป็นส่วนบน ได้แก่ ตวัอย่าง
สนิค้าและปุ่ มเลอืกสนิค้า ตู้ด้านล่างแบ่งเป็นช่องที่เครื่องดื่มออกมา ช่อง
จ่าย-ทอนเงนิ จอแสดงจ านวนเงนิ และส่วนโฆษณา  

ภายในตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มดงัรูปที่ II ประกอบด้วย ส่วนฝาตู้ที่เป็น
กลไกการเกบ็เงนิ กล่องควบคุม และรโีมทคอนโทรล ดา้นในตู้ถูกแบ่งเป็น 
3 ช่องตามจ านวนของส่วนท าระเหย (Evaporator) ได้แก่ ส่วนซ้ายขนาด
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ใหญ่ที่สุด ส่วนกลางขนาดเลก็ทีสุ่ด และส่วนช่องขวาใหญ่ปานกลาง ช่อง
ส าหรบัโชว์เครื่องดื่มด้านบนรวมทัง้สิ้น 36 ช่อง ส่วนกลางตู้เป็นช่องทาง
ป้อนสนิคา้ทีเ่ลี้ยวไปมา (Serpentine) ท าใหเ้ครื่องดื่มทีเ่กบ็ด้านบนไหลลง
มา โดยในโซนนี้จะเป็นโซนทีเ่ครื่องดื่มถูกลดอุณหภมูลิงจนพรอ้มจ าหน่าย 
ส่วนล่างลงมาเป็นช่องส าหรบัให้เครื่องดื่มไหลออกช่องจ าหน่ายดา้นหน้า 
ส่วนล่างสุดคือส่วนของระบบท าความเย็น  ได้แก่  เครื่องควบแน่น 
(Condensor) และ เครือ่งอดัไอ (Compressor)  

 

 
รปูที ่I. ส่วนประกอบดา้นนอกของตูจ้ าหน่ายเครือ่งดืม่อตัโนมตั ิ[4] 

 

 
รปูที ่II. ส่วนประกอบดา้นในของตูจ้ าหน่ายเครือ่งดื่มอตัโนมตั ิ[4] 

 
II.I วงจรท ำควำมเยน็ของตูจ้ ำหน่ำยเครือ่งดืม่อตัโนมตั ิ

วงจรท าความเย็นของตู้จ าหน่ายอตัโนมตัิ ชนิดวงจรท าความเย็นมี
คอมเพรสเซอร์ 1 ลูก ประกอบดว้ยคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก คอนเดนเซอร์ 1 
ลูก วาล์วลดความดัน 3 ตัว และอีแวปเปอเรเตอร์ 3 ตัว และจากการ
ทดสอบ ไดม้กีารตดิตัง้เซนเซอรว์ดัอุณหภมูทิีต่ าแหน่งต่างๆ ดงัรปูที ่III. 

 
รปูที ่III. ต าแหน่งตดิตัง้เซน็เซอรว์ดัอุณหภมูใินวงจรท าความเยน็ 

    
II.II เตรยีมกำรทดสอบ 

  การทดลองเกบ็ขอ้มลูใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิ 12 จุด ในวงจรความ
เย็นโดยติดตัง้ที่หน้าอีแวพเปอเรเตอร์ทัง้  3 จุด ทางเข้าคอมเพรสเซอร์       
1 จุด ทางออกคอมเพรสเซอร์ 3 จุด และทางออกคอนเดนเซอร์ 1 จุด ส่วน
ของภายนอกวงจรความเย็นติดตัง้เซนเซอร์ว ัดอุณหภูมิที่แผ่นเหล็ก
ดา้นหน้าช่องปล่อยของทัง้ 3 ช่อง และวดัอุณภูมบิรรยากาศ 1 จุด และได้
ติดตัง้หลอด LED เพื่อแสดงสถานการณ์ท างานของคอมเพรสเซอร์และ
วาลว์  

 
II.III ขัน้ตอนกำรทดสอบ 

(1) ติดตัง้เซนเซอร์วดัอุณหภูมแิละวางแผนการทดลอง เตรยีมการอ่าน
ผล 

(2) บรรจกุระป๋องเครือ่งดืม่และขวดน ้าใหเ้ตม็ 400 ชิน้ โดยในขณะท าการ
ทดสอบจะไมม่กีารกดเครือ่งดืม่ออกมา  

(3) เปิดระบบท าความเย็นให้ท างาน โดยเริ่มจากอุณหภูมบิรรยากาศ 
และปล่อยให้ระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยท างานตัง้แต่เวลา 8.00-
17.00 น. 

(4) ทุก 1 นาท ีบนัทกึเวลา อุณหภูม ิ12 จุด และจงัหวะการเปิดปิดของ
วาล์วทัง้ 3 ตวั เพื่อแบ่งน ้ายาท าความเยน็ไปยงัอแีวปเปอเรเตอร์แต่
ละตวั โดยพบว่าระบบจะส่งน ้ายาไปยงัอีแวปเปอเรเตอร์ 2 ตวัเป็น
อย่ าง น้อย  และระบุ จังหวะการท างานและหยุดท างานของ
คอมเพรสเซอรด์ว้ย 

 
III. ผลการทดสอบและวิเคราะหผ์ล 

  หลังจากเปิดระบบท าความเย็นของเครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่ม
อตัโนมตัพิบว่าอุณหภูมทิีส่่วนท าระเหย (Evaporator) จะลดลงจาก 25oC 
ลงมาที่อุณหภูมติ ่ากว่า 5oC โดยเครื่องท าระเหยตวัที ่3 ใช้เวลา 13 นาท ี
และเมือ่เวลาผ่านไป 80 นาทจีะลดระดบัลงจนทัง้ 3 ช่อง มอุีณหภูมลิดลง
ต ่ากว่า 1oC จากนัน้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 ชัว่โมง พบว่าระบบท า
ความเยน็พยายามรกัษาสภาวะไม่ใหอุ้ณหภมูแิกว่งขึน้ไปจนเกนิ 10oC ดงั
รปูที ่IV โดยคอมเพรสเซอรจ์ะเริม่หยุดท างานเมือ่เวลาผ่านไป 4 ชัว่โมง  
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รปูที ่IV. กราฟแสดงอุณหภมูขิอง Evaporator 

การท างานของวาล์วลดความดนั (Expansion Valve) จะท างานโดย
การเปิดปิดวาล์วพร้อมกนัเพยีง 2 ตวั โดยจากกราฟการท างานงานของ
วาล์วทัง้ 3 ตัว ดังรูปที่ V – VII พบว่า การเปิดปิดของวาล์วตัวที่ 1 มี
ความถีน้่อยทีสุ่ด และมชี่วงเวลาทีเ่ปิดมากทีสุ่ด เนื่องจากวาลว์ตวัที ่1 เป็น
วาล์วของเครื่องท าระเหยส าหรบัหอ้งแช่ทีใ่หญ่ทีสุ่ด จงึท าใหต้้องท าความ
เย็นมากที่สุด และหากคอมเพรสเซอร์ปิด วาล์วทัง้ 3 ก็จะปิดด้วย เพื่อ
ความปลอดภยั โดยจงัหวะการเปิดปิดการท างานของคอมเพรสเซอรแ์สดง
ดงัรปูที ่VIII 

 
รปูที ่V. แสดงสถานะการท างานของวาลว์ตวัที ่1 

 
รปูที ่VI แสดงสถานะการท างานของวาลว์ตวัที ่2 

 

รปูที ่VII แสดงสถานะการท างานของวาลว์ตวัที ่3 

    

 

รปูที ่VIII. กราฟแสดงสถานะการเปิดปิดการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

จากการทดลองคอมเพรสเซอร์ท างานตลอดในช่วง 150 นาทีแรก 
เพือ่รกัษาใหอุ้ณหภมูลิดลงเขา้ใกลอุ้ณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้หลงัจากนัน้จะมกีารเปิด
ปิดเพื่อร ักษาให้อุณหภูมิที่ช่องทางออกอยู่ ในช่วง  1oC - 10oC การ
ตรวจสอบอุณหภมูชิ่องทางออกของผลติภณัฑเ์ป็นสิง่ส าคญั ทีจ่ะตรวจสอบ
ว่าเครื่องดื่มเย็นเพยีงพอหรอืไม่ จากกราฟรูปที่ IX พบว่าที่ช่องทางออก
ผลติภณัฑท์ี ่1 เมือ่เวลาผ่านไป 60 นาท ีอุณหภมูทิีช่่องทางออกมแีนวโน้ม
ลดลงต ่ากว่า 10oC และระบบพยายามรกัษาระดบัอุณหภูมใิห้อยู่ในช่วง 
1oC - 10oC  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอกี 2 ช่องพบว่า ช่องที ่1 มกีารแกว่งของ
อุณหภูมิน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่องที่ 2 และ 3 ดังรูปที่ X - XI 
เนื่องจากเป็นช่องทีใ่หญ่ทีสุ่ด ท าใหว้าล์วตวัที ่1 มจีงัหวะการเปิดมากทีสุ่ด
เป็นสองเท่าของช่องที ่2 และ 3 

ช่องทางออกที่ 2 ดังรูปที่ X เมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที อุณหภูมิมี
แนวโน้มลดลง จนต ่ากว่า 12oC และหลังจากผ่านไป 150 นาที ระบบ
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สามารถรกัษาระดบัอุณหภมูใิหอ้ยู่ในช่วง 1oC - 10oC ได ้จากรปูที ่XI ช่อง
ทางออกที่ 3 มกีารแกว่งของอุณหภูมมิากที่สุด เพราะมจีงัหวะการเปิด
วาล์วที่น้อยที่สุด โดยเมื่อเวลาผ่านไป 60 นาท ีอุณหภูมทิี่ช่องทางออกมี
แนวโน้มลดลง ต ่ากว่า 14oC และหลงัจากผ่านไป 150 นาท ีระบบสามารถ
รกัษาระดบัอุณหภมูใิหอ้ยู่ในช่วง 1oC - 10oC ได ้ 

จากกราฟอุณหภมูทิางออกของคอมเพรสเซอรท์ัง้ 3 ช่อง ดงัรปูที ่XII – 
XIV พบว่าในจงัหวะทีค่อมเพรสเซอรท์ างานอุณหภมูจิะสงูขึน้ อยู่ในช่วง 50 
oC และหลงัจาก 150 นาทผี่านไป เมือ่จงัหวะทีค่อมเพรสเซอรห์ยุดท างาน
อุณหภูมจิะลดลงเข้าสู่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม จากกราฟอุณหภูมทิางออก
คอนเดนเซอร์ดังรูปที่  XV พบว่าในช่วงเริ่มต้นถึง  150 นาทีแรกที่
คอมเพรสเซอร์ท างานต่อเนื่องกนัตลอดอุณหภูมทิางออกคอนเดนเซอรจ์ะ
อยู่ในช่วง 42 oC - 46 oC ส่วนอุณหภูมสิิง่แวดล้อมดงัรูปที่ XVI ขณะท า
การทดลองตัง้แต่เวลา 8.00-17.00 น. มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 31.7 oC 

 

รปูที ่IX อุณหภมูทิีช่่องจ าหน่ายเครือ่งดืม่ที ่1 

 

รปูที ่X อุณหภมูทิีช่่องจ าหน่ายเครือ่งดืม่ที ่2 

 

        

รปูที ่XI อุณหภมูทิีช่่องจ าหน่ายเครือ่งดืม่ที ่3 

 

รปูที ่XII อุณหภมูทิางออกคอมเพรสเซอรท์ี ่1 

 

รปูที ่XIII อุณหภมูทิางออกคอมเพรสเซอรท์ี ่2 
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รปูที ่XIV อุณหภมูทิางออกคอมเพรสเซอรท์ี ่3 

 

รปูที ่XV อุณหภมูทิางออกของคอนเดนเซอร ์

 

รปูที ่XVI การเปลีย่นแปลงอุณหภมูบิรรยากาศตลอดการทดลอง 

IV แนวคิดการควบคมุการเปิดปิดคอมเพรสเซอรแ์ละวาลว์ด้วย               
PID Controller  

เมื่อวิเคราะห์การท างานของระบบท าความเย็น  จากค่าการ
เปลีย่นแปลงอุณหภูมแิละจงัหวดัการเปิดปิดคอมเพรสเซอรแ์ละวาลว์ คาด
ว่าเป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลบั มกีารน าค่าความผดิพลาดที่ค านวณ
จากความแตกต่างของตวัแปรในกระบวนการและค่าทีต่้องการมาค านวณ
ค่าสมัประสทิธิห์รอืค่าคงที่ ตวัควบคุมจะท าให้ระบบแม่นย ามากขึ้น โดย
พยายามลดค่าผดิพลาดให้เหลอืน้อยที่สุด ด้วยการรกัษาการท างานของ
ระบบท าความเย็นใหเ้ขา้สู่อุณหภูมทิี่ก าหนด (Set point) มากขึ้น ลดการ
แกว่งของอุณหภูมริะหว่างการท างาน โดยการท างานทีม่ขีอ้จ ากดัของการ
เปิดปิดวาล์วเพียง 2 ตัว การเลือกใช้ PID controller จะช่วยรักษาให้
อุณหภูมขิองทัง้ 3 ช่องให้ไม่แกว่งหนีไปจากกนัมาก โดยจะสัง่ให้เปิดปิด
วาลว์สลบักนัตามค่าอุณหภมูทิีถู่กป้อนกลบั ซึง่จะดกีว่าการใชร้ะบบ on-off 
control ซึง่จะเปิดปิดการท างานเมือ่มอุีณหภมูเิกนิขอบเขตบนและล่าง 
สมการทัว่ไปของสญัญาณขาออกของ PID ดงันี้ 

สมการที่ I เป็นสมการทัว่ไปที่แสดงการควบคุมแบบ PID ซึ่งจะมี

ค่าคงที่ pk  ik และ dk โดยผู้วจิยัได้วเิคราะห์หาค่า Gain จากจงัหวะ

การเปิดปิดของวาลว์และจากขอ้มลูการทดลอง โดยไดค้่ามา 2 ชุด คอื [Kp= 
1.3815 , Ki= 0.217 , Kd= 10.17] แ ล ะ  [Kp= 2.0305, Ki= 0.3724, Kd= 
12.8753] ซึง่จะสามารถน าไปใชก้บับอรด์ควบคุมการท างานคอมเพรสเซอร์
ชุดใหม ่หากจะมกีารเปลีย่นทดแทนต่อไป 
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 Block Diagram ของระบบควบคุมการเปิดปิดวาลว์ทัง้ 3 ตวัของ
ระบบท าความเยน็แบบคอมเพรสเซอรเ์ดีย่ว น าเสนอดงัรปูที ่XVII 

 

รปูที ่XVII Block Diagram ของระบบควบคุมวงจรท าความเยน็ดว้ย PID 

V. สรปุผลการวิจยั 
ตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมตัิมอืสองที่น าเข้าจากญี่ปุ่ น  ได้รบัการ

ทดสอบการท างานของระบบท าความเยน็ โดยบทความวจิยันี้ไดน้ าเสนอ
ผลการทดสอบและผลการวเิคราะหค์่าอุณหภมูแิละจงัหวะการเปิดปิดวาลว์
และคอมเพรสเซอร์ ท าให้ทราบว่ามกีารควบคุมการท างานของระบบท า
ความเยน็แบบ PID ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาโคด้ส าหรบับอร์ดควบคุมวงจร
ท าความเย็นที่จะออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับการท างานของตู้
จ าหน่ายน าอตัโนมตัใินประเทศไทยต่อไป 
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บทคดัย่อ — ระบบกนัสะเทือนของรถยนต์นัง่และรถบรรทุกขนาดเลก็
ท่ีใช้กันแพร่หลายมกันิยมใช้สปริงขดแบบทรงกระบอกเป็นช้ินส่วนเพ่ือ
รองรบัภาระต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการขบัข่ี เน่ืองจากมีสมรรถนะในการ
ถ่ายเทพลงังานท่ีดี สามารถติดตัง้และใช้งานได้ในพ้ืนท่ีจ ากัด มีความ
ทนทาน และต้องการการบ ารงุรกัษาต า่ ในปัจจุบนัสปริงขดทรงกรวยเร่ิม
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะเป็นสปริงท่ีมีความเสถียร และมีอตัราส่วน
ความชะลูดสูง แต่เน่ืองจากรปูร่างท่ีซบัซ้อน โดยมีเส้นผ่านศนูยก์ลางของ
สปริงท่ีไม่สม า่เสมอ จึงเป็นการยากท่ีจะท านายพฤติกรรมจากทฤษฎี และ
ต้องใช้ประสบการณ์ในการออกแบบสูง งานวิจยัน้ีจึงท าการวิเคราะหส์ปริง
ขดทรงกรวยท่ีมีหน้าตดัแตกต่างกนั และมีจ านวนขดของสปริงท่ีแตกต่าง
กันด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการศึกษา พบว่าสปริงขดทรงกรวยท่ีมี
จ านวนรอบการขดเท่า ๆ กนั สปริงขดทรงกรวยหน้าตดัวงกลมมีค่าคงท่ี
สปริงมากกว่าสปริงขดทรงกรวยหน้าตดัส่ีเหล่ียม และสปริงขดทรงกรวยท่ี
มีหน้าตดัเหมือนกนั สปริงท่ีมีจ านวนรอบการขดน้อยกว่าจะมีค่าคงท่ีสปริง
มากกว่าสปริงท่ีมีจ านวนรอบการขดมากกว่า 
 

ค ำส ำคัญ — สปริงขดทรงกรวย, ความแข็งเกรง็ของสปริง, ค่าคงท่ี
สปริง, ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
 

ABSTRACT A helical spring is a component of suspension system 
which is widely used on passenger cars and light trucks due to its 
durability, maintainability, capability of installation and utilization in 
limited area. Recently, helical tapered spring plays more important role 
because of stability and high slenderness ratio. However due to 
complex geometry, it is very difficult to design and predict behavior of 
helical tapered spring using the conventional method. This research 
aims to study the behavior of helical tapered spring with different cross 
sections and different a number of revolutions of helical tapered spring 

using finite element analysis. It is found that the stiffness of helical 
tapered springs with circular cross section are higher than the stiffness 
of helical tapered springs with square cross section and the stiffness of 
less revolution helical tapered springs are higher than the stiffness of 
more revolution helical tapered springs. 
 

Keywords — Conical Springs, Spring Stiffness, Spring Constant, 
Finite Element Method 

 
I. บทน า 

สปริงขดเป็นชิ้นส่วนทางกลซึ่งมหีน้าที่เก็บสะสมพลงังานจากภาระ
ภายนอกต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในรูปของพลงังานความเครยีดของวสัดุ และถ่ายเท
ออกจากตัวสปริง ซึ่งสปริงขดนี้ เป็นชิ้นส่วนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
เครือ่งจกัรกลทัว่ไป ตลอดจนระบบกนัสะเทอืนของรถยนตน์ัง่และรถบรรทกุ
ขนาดเล็ก เนื่องจากมสีมรรถนะในการถ่ายเทพลงังานที่ด ีสามารถติดตัง้
และใช้งานได้ในพื้นที่ที่จ ากดั มคีวามทนทาน ราคาถูก และต้องการการ
บ ารุงรกัษาต ่า 

ในปัจจุบนัสปรงิขดทรงกรวยเริม่เขา้มามบีทบาทมากขึน้ เพราะมคีวาม
เสถยีร และมอีตัราส่วนความชะลูดสูง (slenderness ratio) นัน่กค็อื สปรงิ
เกดิการบดิงอเมือ่ไดร้บัแรงต ่า ส าหรบัสปรงิขดทรงกรวยทีน่ ามาศกึษา เป็น
สปริงที่มเีส้นผ่านศูนย์กลางของสปริงที่ไม่สม ่าเสมอ เนื่องจากรูปร่างที่
ซบัซ้อนของสปรงิชนิดนี้ จงึเป็นการยากทีจ่ะท านายพฤตกิรรมจากทฤษฎี 
และต้องใชป้ระสบการณ์ในการออกแบบสูง งานวจิยันี้จงึท าการวเิคราะห์
ค่าคงทีส่ปรงิขดทรงกรวยทีม่หีน้าตดัแตกต่างกนั และมจี านวนขดของสปรงิ
ที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) ใน
การศกึษา เพือ่เป็นประโยชน์ต่อ ๆ ไป ในกระบวนการออกแบบผลติภณัฑ ์
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II. ทฤษฏ ี
II.I การค านวณหาค่าคงทีแ่ละระยะยุบของสปรงิ 

สปริงเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้สามารถสะสมและคายพลังงาน
เชงิกลโดยอาศยัหลกัการสภาพยืดหยุ่น (Elasticity) ของวสัดุ ซึ่งสปรงิมี
ดว้ยกนัหลากหลายชนิด แบ่งตามรปูทรงและวสัดุ เช่น  

1. สปรงิกด สปรงิยดื สปรงิดดั  
2. สปรงิแผ่น หรอืแหนบ 
3. สปรงิกน้หอย 
สปรงิทีม่กัใชก้นัทัว่ไป คอื สปรงิขด (Helical Spring) ซึ่งประกอบดว้ย

วัสดุส่วนใหญ่ที่ท าจากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ท าการขดเป็นวง
ต่อเนื่องกนั ซึง่สปรงิขดนี้มหีลากหลายแบบ ทัง้แบบกด ยดื และดดั  

ตวัแปรส าคญัทีใ่ชใ้นการออกแบบ คือ ขนาดของลวด (d), ขนาดวงขด 
(D), ระยะพทิ (p), รปูแบบปลายสปรงิ และค่าโมดลูสัเฉอืนของวสัดุ (G) 

 
II.I.I ความเคน้ในสปรงิขด 
ความเค้นสูงสุดทีเ่กดิบนสปรงิขดสามารถพจิารณาเหมอืนกบัการบดิ

ตามแนวลวด และการเฉอืนจากแรงทีก่ดอดั 

 
รปูที ่1 (a) สปรงิขดรบัแรงกดตามแนวแกน 

(b) แผนภาพอสิระเมือ่มแีรงกดกระท ากบัสปรงิ [1] 
 

  
max

Tr F

J A
      (1) 

 
ก าหนดค่า Spring Index โดย Spring Index ทีเ่หมาะสมควรอยู่ในช่วง 
 

  
D

C
d

     (2) 

 
ค่าความเคน้สูงสุดบนสปรงิขด จงึหาไดจ้ากสมการ (3) โดย KS เป็น

ค่า Shear stress correction factor ซึง่มคี่าเท่ากบั  

  
3

8
S

FD
K

d



    (3) 

  
2 1

2
S

C
K

C


    (4) 

 
II.I.II อทิธพิลของความโคง้กบัการบดิตวับนลวดสปรงิ 

โดยปกติการดดัคานให้โค้งจะส่งผลให้เกิดความเค้นบริเวณด้านใน 
(ดา้นทีใ่กลศ้นูยก์ลางความโคง้) มากกว่าดา้นนอก ซึง่ลกัษณะความโคง้นี้มี
ผลอย่างมาก เมือ่พจิารณาภาระภายใตค้วามลา้ (Fatigue) 

 

 
รปูที ่2 คานโคง้ส่งผลใหค้านเกดิการเสยีรปู [3] 

 

ทฤษฎีก า ร แก้ค่ า สัมป ร ะ สิท ธินี้ โ ด ย  Wahl factor (
W

K ) และ 

Bergstrasser factor (
B

K ) 
 

  
4 1 0.615

4 4
W

C
K

C C
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   (6) 

 
ดงันัน้ กรณทีีเ่กดิความเคน้สงูสุดจงึเป็น 
 

  
3

8
B

FD
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    (7) 

 
II.I.III การยุบตวัของสปรงิขด 
พจิารณาจากพลงังานทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นรปูร่าง (Strain Energy) 
 

  
2 3 2

4 2

4 2F D N F DN
U

d G d G
   (8) 

 
จะไดร้ะยะยุบของสปรงิต่อแรงกดอดั 
 

   
3 3

4 2 4

8 1 8
1

2

U FD N FD N
y

F d G C d G


   


 
 
 

 (9) 

 
โดยค่าคงที่ของสปริง (Spring rate, k) เป็นค่า Stiffness ของสปริง

เท่ากบัอตัราส่วนแรงต่อระยะยุบ 
 

  
4

3
8

F d G
k

x D N
     (10) 
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II.I.IV ความสมัพนัธข์องระยะยุบและแรงกด 
ระยะ Free length คือ ระยะสปริงที่ไม่มแีรงมากระท า (สปริงที่ไม่ม ี

preload) 
ระยะ Solid length คอื ความยาวที่สปรงิยุบต่อไม่ได้ เนื่องจากสปรงิ

ทุกขดเบยีดกนั จนไม่มรีะยะใหส้ปรงิยุบต่อ ซึ่งระยะยุบและแรงจะสมัพนัธ์
เชงิเสน้ ดงัรปูที ่4 

 

 
รปูที ่3 แสดงระยะ Free length และระยะ Solid length ของสปรงิ [4] 
 

 
รปูที ่4 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างแรงกบัระยะยุบ [5] 

II.I.V คุณลกัษณะสปรงิกด 
ลกัษณะปลายสปรงิ 4 ชนิดทีน่ิยมใชใ้นสปรงิกด 

 
รปูที ่5 ลกัษณะปลายสปรงิทัง้ 4 ชนิด [1] 

 
ตารางที ่1 คุณลกัษณะสปรงิทีม่ปีลายแตกต่างกนั [1] 

Term 

Type of Spring Ends 

Plain 
Plain 
and 

Ground 

Squared 
or Closed 

Squared 
and 

Ground 
End coils, Ne 0 1 2 3 
Total coils, Nt Na Na+1 Na+2 Na+2 
Free length, L0 pNa+d p(Na+1) pNa+3d pNa+2d 
Solid length, Ls d(Nt+1) dNt d(Nt+1) dNt 
Pitch, p (L0-d)/Na L0/(Na+1) (L0-3d)/Na (L0-2d)/Na 

 
II.II แบบจ าลองไฟไนต์เอลเิมนต์ 
แบบจ าลองไฟไนต์เอลเิมนต์ที่ใชใ้นงานวจิยันี้ ทัง้หน้าตดัแบบวงกลม

และแบบสีเ่หลีย่ม ไดส้รา้งขึน้โดยใชโ้ปรแกรม CAD และมสีมมตฐิานต่าง ๆ 
ในการศกึษา ดงันี้ 

- วสัดุเป็นเนื้อเดยีวกนัและมสีมบตัเิท่ากนัทุกทศิทาง 
- ไมม่แีรงเสยีดทานระหว่างชัน้ของสปรงิ 
- สปรงิมกีารเคลือ่นทีใ่นแนวดิง่เท่านัน้ 
- มแีรงกระท าในแนวดิง่เท่านัน้ 
- ไมม่กีารเลือ่นระหว่างสปรงิกบัฐานรองรบั 
 
II.II.I รปูร่างของแบบจ าลอง 
สปรงิขดทรงกรวยทัง้หน้าตดัวงกลมและสีเ่หลีย่ม เอยีงท ามุมกางออก

ในแนวดิง่ 10 องศา สูง 150 มลิลเิมตร และเสน้ผ่านศูนย์กลางของขดลวด
เท่ากับ 5 มิลลิเมตร โดยสปริงขดทรงกรวยหน้าตัดวงกลม มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางสปรงิดา้นบนเท่ากบั 40 มลิลเิมตร ในขณะทีส่ปรงิขดทรงกรวย
หน้าตดัสี่เหลี่ยม มขีนาดกว้าง 40 มลิลเิมตร ยาว 40 มลิลเิมตร และรศัมี
ความโค้งที่มุมเท่ากบั 5 มลิลเิมตรทางด้านบน โดยสปรงิขดทรงกรวยทัง้
สองชนิดนี้ จะท าการเปลีย่นจ านวนรอบการขดสปรงิทัง้หมด 3 ขนาด คอื 6 
รอบ, 10 รอบ และ 15 รอบ ตามล าดบั ซึง่มลีกัษณะดงัรปูที ่6 

 

 
รปูที ่6 แบบจ าลองสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัวงกลมและสีเ่หลีย่ม 

จ านวนรอบการขด 6, 10 และ 15 รอบ ตามล าดบั 
 

II.II.II สมบตัทิางกลของวสัดุ 
แบบจ าลองสปรงิเกลยีวเทเปอร์ที่ใชศ้กึษาเป็นเหลก็ Structural steel 

ซึง่มสีมบตัทิางกล แสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 สมบตัทิางกลของ Structural steel 
สมบติัทางกลของวสัด ุ Structural steel 

ความหนาแน่น (kg/m3) 7850 
โมดลูสัความยดืหยุ่น (GPa) 200 
อตัราส่วนปัวซง (Poisson’s ratio) 0.3 
โมดลูสัของแรงเฉือน (GPa) 76.923 
ความแขง็แรงดงึ ณ จดุคราก (MPa) 250 
ความแขง็แรงดงึสงูสดุ (MPa) 460 
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II.II.III Mesh Independent study 
ก่อนท าการวเิคราะหค์่าคงทีข่องสปรงิเกลยีวแบบ  เทเปอร์จ าเป็นตอ้ง

ท าการศกึษาระยะยุบของสปรงิขดแบบทรงกระบอกก่อน เพื่อให้ม ัน่ใจว่า
ผลลพัธ์ที่ได้มคีวามถูกต้องแม่นย า โดยท าการค านวณระยะยุบของสปรงิ
จากทฤษฎเีปรยีบเทยีบกบัการค านวณระยะยุบดว้ยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์  

ก าหนดใหข้นาดของสปรงิขดแบบทรงกระบอก มขีนาด ดงันี้ เสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางสปรงิเท่ากบั 40 มลิลเิมตร สงู 150 มลิลเิมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลาง
ของขดลวดเท่ากบั 5 มลิลเิมตร จ านวนรอบการขดสปรงิเท่ากบั 10 รอบ 
และก าหนดใหท้ีป่ลายสปรงิดา้นหนึ่งมฐีานรองรบัแบบยดึแน่น สปรงิไดร้บั
แรงกดในแนวดิ่ง 600 นิวตัน และสปริงสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวดิ่ง
เท่านัน้ ซึง่สปรงิขดแบบทรงกระบอกทีไ่ด ้จะมลีกัษณะดงัรปูที ่7 

 
รปูที ่7 แบบจ าลองสปรงิขดแบบทรงกระบอก 

 
การค านวณหาระยะยุบของสปริงจากทฤษฎ ีจะน าสมการที ่(9) มาใช้

ในการค านวณ  
พบว่า ระยะยุบของสปรงิจากทฤษฎมีคี่าเท่ากบั 57.51 มลิลเิมตร 
จากนัน้ท าการวเิคราะหร์ะยะยุบของสปรงิดว้ยวธิ ี ไฟไนต์เอลเิมต์ โดย

ท าการ generate mesh หลาย ๆ ค่า เพื่อหา mesh independent จากนัน้
น าผลลพัธท์ีไ่ดส้รา้งเป็นกราฟ ดงัรปูที ่8 และรปูที ่9 

พบว่า mesh independent ของสปริงขดแบบทรงกระบอกอยู่ที่  
217974 โดยทีจุ่ดนี้มรีะยะยุบเท่ากบั 63.431 มลิลเิมตร 

รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหว่างระยะยุบตวัของสปรงิและจ านวนเอลเิมนต์ 

 

 
รปูที ่9 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเคน้ทีเ่กดิขึน้กบัจ านวนเอลเิมนต์ 

 
เมือ่น าระยะยุบทีไ่ดจ้ากทฤษฎกีบัระยะยุบทีไ่ดจ้ากวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์

มาเปรยีบเทยีบกนั พบว่าเกดิความคลาดเคลือ่นเพยีง 10.3 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่
ถอืว่าเป็นค่าทีส่ามารถยอมรบัได ้ดงันัน้จงึสามารถก าหนดเงือ่นไขเช่นนี้กบั
สปรงิเกลยีวเทเปอรท์ัง้หน้าตดัวงกลมและสีเ่หลีย่มได ้
 

III. การค านวณ 
 

ก่อนท าการวิเคราะห์ค่าคงที่ของสปริงเกลียวเทเปอร์จ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาหา mesh independent ของสปริงขดทรงกรวยทัง้ 6 แบบ
ก่อน เมื่อท าการ generate mesh ไปเรื่อย ๆ กบัสปรงิทัง้ 6 แบบ พบว่า 
จ านวนเอลเิมนต์ทีเ่หมาะสมจะอยู่ทีส่องแสนถงึสามแสนเอลเิมนต์ขึน้ไป 

จากนัน้ใหแ้รงกดกบัสปรงิทัง้ 6 แบบทัง้หมด 5 แรง ดงันี้ 25, 50, 75, 
100 และ 125 นิวตนั ตามล าดบั โดยใช้ Mesh Independent ที่ได้ของแต่
ละแบบของสปรงิในการวเิคราะห ์บนัทกึผลการค านวณทีไ่ด้ 

 
IV. ผลการวเิคราะห ์

ในการวเิคราะห์ผลจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 คอื การ
เปรยีบเทยีบค่าคงทีข่องสปรงิทัง้ 6 แบบทีไ่ดจ้ากการค านวณ ส าหรบักรณี
ที่ 2 จะกล่าวถึงผลการวเิคราะห์ความเค้นที่เกดิขึ้นบนสปรงิเกลยีวทัง้ 6 
แบบ ดงัทีจ่ะแสดงดงัต่อไปนี้ 
IV.I ผลการวเิคราะหค์่าคงทีข่องสปรงิ 

เมื่อน าผลลพัธ์จากการค านวณด้วยวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์มาสร้างเป็น
กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างแรงกดและระยะยุบของสปรงิ ดงัรปูที ่10 
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รปูที ่10 ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงกดทีก่ระท ากบัสปรงิกบัระยะยุบของสปรงิ 

 
พบว่า เมื่อแรงกดเพิ่มขึ้น ระยะยุบของสปรงิทัง้ 6 แบบก็จะเพิม่ขึ้น 

เป็นอตัราส่วนทีเ่ท่า ๆ กนัในแต่ละสปรงิ นัน่กค็อื ระยะยุบของสปรงิแปรผนั
ตรงกบัแรงกดทีก่ระท ากบัสปรงิ 

เมื่อให้แรงกดที่เท่า ๆ กนั กระท ากบัสปรงิทัง้ 6 แบบ พบว่าที่สปรงิ
จ านวนรอบเท่า ๆ กนั ระยะยุบของสปรงิหน้าตดัวงกลมจะน้อยกว่าระยะ
ยุบของสปรงิหน้าตดัสีเ่หลีย่ม นัน่คอื สปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัวงกลมจะ
มคีวามแขง็มากกว่าสปรงิเกลยีวเทเปอร์หน้าตดัสีเ่หลีย่ม และทีส่ปรงิหน้า
ตัดเหมอืนกนั ระยะยุบของสปริงที่ขดน้อยกว่าจะน้อยกว่าระยะยุบของ
สปรงิทีข่ดมากกว่า นัน่คอื สปรงิเกลยีวเทเปอร์ทีม่จี านวนรอบการขดน้อย
กว่าจะมคีวามแขง็แรงมากกว่าสปรงิเกลยีวเทเปอร์ที่มจี านวนรอบการขด
มากกว่า จากรูปที ่10 ท าใหส้ามารถค านวณหาค่าคงทีข่องสปรงิเกลยีวเท
เปอรท์ัง้ 6 แบบไดด้งัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ค่าคงทีข่องสปรงิเกลยีวเทเปอรท์ัง้ 6 แบบ 
สปริงขดทรงกรวย ค่าคงท่ีของสปริง 

(N/m) หน้าตดัสปริง จ านวนรอบขดสปริง 

วงกลม 
6 รอบ 3049 
10 รอบ 1838 
15 รอบ 1225 

สีเ่หลีย่ม 
6 รอบ 2333 
10 รอบ 1412 
15 รอบ 941 

 
จะเหน็ไดว้่า ทีจ่ านวนรอบเท่า ๆ กนั สปรงิเกลยีว  เทเปอร์หน้าตดัวงกลม
มคี่าคงทีส่ปรงิมากกว่าสปรงิเกลยีวเทเปอร์หน้าตดัสีเ่หลีย่ม และทีห่น้าตดั
เหมอืนกนั สปรงิเกลยีวเทเปอร์ทีม่จี านวนรอบการขดน้อยกว่าจะมคี่าคงที่
สปรงิมากกว่าสปรงิเกลยีวเทเปอรท์ีม่จี านวนรอบการขดมากกว่า 
 

IV.II ผลการวเิคราะหค์วามเคน้ 
ผลลพัธ์ที่ได้จากการค านวณความเค้นของสปรงิเกลยีวเทเปอร์ทัง้ 6 

แบบ ด้วยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ เมื่อพจิารณาเพยีงบรเิวณกลางของสปริง 
พบว่า ทีส่ปรงิจ านวนรอบเท่า ๆ กนั สปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัวงกลมจะ
เกดิความเคน้ขึน้บนขดลวดของสปรงิน้อยกว่าสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดั
สีเ่หลีย่ม ในขณะที่สปรงิหน้าตดัเหมอืนกนั สปรงิเกลยีวเทเปอร์ทีม่จี านวน
รอบการขดน้อยกว่าจะเกดิความเคน้ขึน้บนขดลวดของสปรงิน้อยกว่าสปรงิ
เกลยีวเทเปอรท์ีม่จี านวนรอบการขดมากกว่า ดงัรปูที ่11 ถงึรปูที ่16 

 

 
รปูที ่11 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัวงกลมทีม่ ี

จ านวนรอบการขด 6 รอบ 
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รปูที ่12 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัวงกลมทีม่ ี

จ านวนรอบการขด 10 รอบ 
 

 
รปูที ่13 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัวงกลมทีม่ ี

จ านวนรอบการขด 15 รอบ 
 

 
รปูที ่14 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัสีเ่หลีย่มทีม่ ี

จ านวนรอบการขด 6 รอบ 

 
รปูที ่15 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัสีเ่หลีย่มทีม่ ี

จ านวนรอบการขด 10 รอบ 
 

 
รปูที ่16 ความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัสีเ่หลีย่มทีม่ ี

จ านวนรอบการขด 15 รอบ 
 

V. สรุปผลการทดลอง 
จากการเปรยีบเทยีบผลการค านวณของสปรงิเกลยีวเทเปอร์ทีห่น้าตดั

แตกต่างกนั และจ านวนรอบต่างกนั พบว่า ที่สปรงิเกลยีวเทเปอร์จ านวน
รอบการขดเท่า ๆ กนั สปรงิเกลยีวเทเปอร์หน้าตดัวงกลมมคี่าคงที่สปรงิ
มากกว่าสปรงิเกลยีวเทเปอร์หน้าตดัสีเ่หลี่ยม ท าใหร้ะยะยุบเมือ่ไดร้บัแรง
กดของสปริงเกลียวเทเปอร์หน้าตัดวงกลมน้อยกว่าระยะยุบของสปริง
เกลียวเทเปอร์หน้าตัดสี่เหลี่ยม และท าให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนสปริง
เกลยีวเทเปอร์หน้าตดัวงกลมมน้ีอยกว่าความเคน้ทีเ่กดิขึน้บนสปรงิเกลยีว  
เทเปอรห์น้าตดัสีเ่หลีย่ม 

ในขณะทีท่ีส่ปรงิเกลยีวเทเปอรห์น้าตดัเดยีวกนั สปรงิเกลยีวทีม่จี านวน
รอบการขดน้อยกว่าจะมคี่าคงทีส่ปรงิมากกว่าสปรงิเกลยีวที่มจี านวนรอบ
การขดมากกว่า ท าใหร้ะยะยุบของสปรงิเกลยีวทีม่จี านวนรอบการขดน้อย
กว่ามคี่าน้อยกว่าสปรงิเกลยีวที่มจี านวนรอบการขดมากกว่า และสปรงิ
เกลียวเทเปอร์ที่มีจ านวนรอบการขดน้อยกว่าจะเกิดความเค้นขึ้นบน
ขดลวดของสปริงน้อยกว่าสปริงเกลียวเทเปอร์ที่มีจ านวนรอบการขด
มากกว่าดว้ย 
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ให้กบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล (HR) ท าให้ประสบปัญหาบ่อยครัง้ในการเรียกดู
ข้อมูล พ้ืนท่ีการจดัเก็บเอกสารไม่เพียงพอ เอกสารสูญหาย การค้นหา
เอกสารย้อนหลงัค่อนข้างล าบาก เป็นต้น งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอแนวคิดการ
ออกแบบ และพฒันาระบบบริหารชัว่โมงปฏิบติังาน เพ่ือแก้ไขปัญหาใน
กระบวนการด าเนินงานดงักล่าว ซ่ึงงานวิจยัน้ีประกอบด้วย 3 ส่วนส าคญั 
คือ ส่วนแรกเป็นการน าเสนอปัญหาและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องส าหรบัการ
พฒันางานวิจยั ส่วนท่ีสองเป็นการน าเสนอแนวคิดในการออกแบบและการ
พฒันาระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเวบ็เซอรวิ์ส, Json, Mysql และเทคโนโลยี
อินเทอรเ์น็ต และส่วนสุดท้ายเป็นการสรปุผลท่ีได้จากแนวคิดการพฒันา 
และการใช้งานระบบบริหารชัว่โมงปฏิบติังาน โดยประโยชน์ของงานวิจยัน้ี 
เพ่ือลดระบวนการท างานระหว่างฝ่ายงาน ปรบักระบวนการการจดัการ
ข้อมูลสารสนเทศของคณาจารย์ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล 
ค้นหา และการประมวลผลข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 

ค ำส ำคญั — ระบบบริการ, ชัว่โมงปฏิบติังาน, ระบบสารสนเทศ 
 

ABSTRACT — Thai-Nichi Institute of Technology have used 
technology to help in teaching and use in managing various 
information within the institution. But there is still a process of 
operation between departments that also use paper to gather 
information or exchange information between the departments, such 
as data collection of professors’ workload. Each semester, teachers 
must summarize their teaching workload and sent to Human 
Resources Department (HR). Many times there are problems in 

retrieving information, insufficiency of document storage areas, and 
lost documents, etc. This research aims to design and develop 
workload application for TNI to fix the problems in the implementation 
process. This research consists of three parts: The first part is a 
presentation of the issues and related technologies for research 
development. The second part presents the concept of design and 
development of the system by using Web Services, Json, and Mysql. 
And the last section is summarizing the results from development of 
workload system. The benefits of research are to reduce the process of 
operation between departments, manage information systematically, 
and increase efficiency of data processing. 
 

Keywords — Application service, Workload, Information System. 
 

I. บทน า 
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในปจัจุบนัมคีวามส าคญัมากส าหรบัการพฒันา

ระบบการจดัการข้อมูลสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้
ผลลพัธ์ในรูปแบบทีส่ามารถน ามาใชป้ระกอบการวางแผนหรอืตดัสนิใจใน
การด าเนินงานได ้หลายหน่วยงาน หลายองค์กร รวมทัง้สถาบนัการศกึษา
ทัง้ของภาครฐัและเอกชนต่างๆ จึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ประยุกต์ใชก้บังานในแต่ละหน่วยงานทีม่กีระบวนการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น ระบบรายงาน ระบบจัดการเอกสาร ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นการ
จดัการและจดัเกบ็ขอ้มลูเอกสารต่างๆในรปูแบบออนไลน์ แทนทีก่ารจดัเกบ็
เอกสารรูปแบบเก่า หรอื Hard copy เพื่อลดความผดิพลาดของการจดัเกบ็
ขอ้มลู ลดพื้นทีใ่นการจดัเกบ็เอกสาร การคน้หาเอกสาร ความซ ้าซ้อนของ
ขอ้มลู รวมทัง้ช่วยเพิม่ความสะดวกสบายในการเรยีกดขูอ้มลูยอ้ยหลงั เพื่อ
การน าไปใชง้านในดา้นต่างๆดว้ย  

ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มกีารพัฒนาหลายระบบ เพื่อ
น ามาช่วยในการจดัการและวเิคราะห์ขอ้มลูในแต่ละฝา่ย แต่ทัง้นี้กย็งัมบีาง
ลักษณะงานหรือบางกระบวนการท างาน  ที่ย ังคงใช้กระดาษในการ
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ด าเนินการปฏิบัติงาน ต่างๆระหว่างฝ่ายงานอยู่  เช่น ในแต่ละภาค
การศกึษา คณาจารย์ทุกท่านจะต้องจดัท ารายงานสรุปภาระงานสอนและ
ภาระโหลดงานต่างๆของตนเอง เพื่อยื่นส่งต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคล (HR) 
และรายงานดงักล่าวจะต้องผ่านการเซน็อนุมตัหิรอืเซ็นรบัรองจากประธาน
หลกัสูตรและคณบดดีว้ย ทัง้นี้กระบวนการท างานดงักล่าว มวีตัถุประสงค์
เพื่อช่วยให้บุคลากรมีแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง เพิ่มความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และเพิม่สมรรถนะของตน ใหเ้กดิความก้าวหน้าใน
วชิาชพี ซึง่เป็นยุทธศาสตร์กลไกการพฒันาบุคลากรของสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น รวมทัง้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั จะได้ทราบถึงภาระโหลดงาน
สอนของคณาจารย์แต่ละท่านด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์และวางแผน เพื่อช่วยในการจดัตารางสอน มอบหมายภาระงาน
ต่างๆ ให้กบัอาจารย์แต่ละคน รวมทัง้การวางแผนการฝึกอบรมและการ
พฒันาตนของคณาจารยต์ามแนวทางทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้  

แต่ทัง้นี้ในกระบวนการท างานดงักล่าวก็ยงัต้องมกีารจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบ Hard copy อยู่ โดยคณาจารย์จะกรอกขอ้มลูลงบนเอกสารที่ทาง
ฝ่ายบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ได้
จดัเตรยีมไว้ให้ ซึ่งจะพบปญัหาในการจดัการขอ้มูลเอกสารต่างๆตามมา 
เช่น ขอ้มลูมกีารสญูหาย การค านวณขอ้มลูบางส่วนมคีวามผดิพลาด พืน้ที่
ในการจดัเกบ็เอกสารไม่เพยีงพอ รวมทัง้ปญัหาในการสบืคน้หรอืรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อน าไปใชง้านค่อนขา้งล าบาก อกีทัง้แนวทางของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
หมวด 9 ซึ่งระบุให้มกีารพฒันาบุคลากรทัง้ด้านผู้ผลติ ผู้ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้มกีารใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการปฏบิตัิงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด จงึมี
แนวคดิในการจดัท างานวจิยันี้ข ึน้มา  

จากปญัหาและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวของ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รวมทัง้กระบวนการด าเนินงานและการ 
รวบรวมข้อมูลระหว่างฝ่ายงานที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ท าให้เกิด
แนวคิดในการจดัท างานวิจยัและพัฒนาระบบบริหารชัว่โมงปฏิบตัิงาน 
(Work Load Management System) นี้ ข ึ้ น มา โดย ใช้ เทค โน โลยีเว็บ
เซอร์วิส, Json, Mysql, เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาระบบและ
ประมวลผลข้อมูล อีกทัง้ได้วิเคราะห์ถึงความพึงพอใจของคณาจารย์
ผูใ้ชง้านระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบส าหรบัการ
พฒันาระบบจดัการขอ้มลูอื่นๆในการใชง้านภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีปุ่น่ดว้ย 
 

II. งานวจิยัและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
งานวจิยัฉบบันี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการออกแบบและพฒันาระบบ

บริหารชัว่โมงปฏิบัติงาน (Work Load Management System)  ซึ่งจาก

การศกึษาค้นคว้าเอกสาร รวมทัง้ผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบ

และพฒันาระบบสารสนเทศ มรีายละเอยีดดงันี้ 

II.I ทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I.I Web Service 
Web Service [1] เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนั ระหว่างเครื่องคอมพวิเตอร์ผ่านระบบเครอืข่าย 

โดยภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  คอื XML 
และในการใช้งานสื่อสารโต้ตอบกบัเว็บเซอร์วิสนัน้  อาจมีการใช้งานใน
แนวทางของ SOAP หรอืในแนวทางของ REST ก็ได้ ซึ่งปกติแล้วถูกส่ง
โดยอาศัย  HTTP และใช้  XML ร่วมกับมาตรฐาน เกี่ยวกับ เว็บอื่นๆ 
โปรแกรมทีถู่กเขยีนโดยภาษาต่างกนั และท างานบนแพลตฟอร์มทีต่่างกนั 
แต่สามารถใชเ้วบ็เซอร์วสิเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนัได้  ในงานวจิยั
นี้เลอืกใช้ งานเวบ็เซอร์วสิในรูปแบบของ REST (Representational State 
Transfer) เป็นแนวใหม่ในการสร้าง Web Service แบบเรียบง่าย โดย
เรยีกใชผ้่านทาง HTTP Method GET/POST/PUT/DELETE และส่งขอ้มลู
ออกมาในรปูของ XML, Json, Java หรอือื่นๆ ท าใหป้รมิาณขอ้มลูทีร่บัส่ง 
น้อยกว่าการใช ้Protocol SOAP ดงัแสดงในรปูที ่I 

รปูที ่I รปูโครงสรา้งการท างานของ REST 
การท างานของ  REST จะมี  2 ส่วนคือ  โปรแกรมฝ ัง่ผู้ร ับบริการ 

(Client) ส่งค ารอ้งดว้ย 4 วธิ ีคอื GET, PUT, DELETE, POST ไปยงัฝ ัง่ผู้
ใหบ้รกิาร (Server) ซึ่งจะประมวลผลแลว้ใหค้ าตอบกลบัมา ท าใหส้ามารถ
น าโครงสรา้งนี้ไปประยุกต์ใชอ้ย่างไรกไ็ด ้เช่น ส่งขอ้มลู รบัขอ้มลู ควบคุม
อุปกรณ์เครือ่งจกัร เป็นตน้ 

II.I.II JSON 
JSON (JavaScript Object Notation)  [2] เป็ น ฟ อ ร์ แ ม ต ส าห รับ

แลกเปลีย่นขอ้มลูคอมพวิเตอร์ อยู่ในรปูขอ้ความธรรมดา (plain text) ทีท่ ัง้
มนุษย์และโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ามารถอ่านเขา้ใจได ้และมหีลกัการการ
เขยีนที่คุ ้นเคยกบันักเขยีนโปรแกรมภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา C, 
C++, C#, Java, Javascript, Perl, Python และอื่นๆ  ซึ่ง ปจัจุบนั JSON 
นิยมใช้ในเวบ็แอพพลเิคชัน่ โดยเฉพาะ AJAX โดย JSON เป็นฟอร์แมต
ทางเลอืกในการส่งข้อมูล นอกเหนือไปจาก XML ที่นิยมใช้กนัอยู่แต่เดิม 
สาเหตุที่ JSON เริม่ได้รบัความนิยมเป็นเพราะกระชบัและเขา้ใจง่ายกว่า 
XML งานวจิยันี้จงึเลอืกใช ้JSON เป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลู 

II.I.III Mysql 
มายเอสคิวแอล (MySQL) [3]  คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมูล 

ท าหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสัง่เอสคิวแอล (SQL = 
Structured Query Language) เป็นเครื่องมือส าหรบัเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้
ร่วมกบัเครื่องมอืหรอืโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่
รองรบัความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกบัเครื่องบรกิารเวบ็ (Web 
Server) เพื่อให้บรกิารแก่ภาษาสครปิต์ทีท่ างานฝ ัง่เครื่องบรกิาร (Server-
Side Script) เช่ น  ภ าษ าพี เอชพี  (PHP) , ภาษ าเอ เอสพีด อท เน็ ต 
(ASP.NET) , หรือภาษาเจเอสพี (JSP) เป็นต้น หรือท างานร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวชิวลเบสกิดอทเน็ต 
(VB) ภาษาจาวา (JAVA) เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบใหส้ามารถท างาน
ได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูล  Open 
source ทีถู่กน าไปใชง้านมากทีสุ่ด  

II.I.IV Responsive Web 

380



  
 

 

 Responsive Web [4] คอื การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่าง
เหมาะสม จากการใช้งานหรอืการเข้าถึงเว็บไซต์บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
Mobile, ipad, pc เป็นต้น โดยเวบ็ไซต์จะท าการปรบัรูปแบบของเวบ็ไซต์ 
หรอืเปลีย่นลกัษณะการแสดงผลโดยอตัโนมตั ิเพื่อความสะดวกหรอืความ
เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้เขา้ใช้ตามแต่ละอุปกรณ์ที่ได้ใช้เชื่อมต่อใช้
งานในระบบนัน้ๆ 

II.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
การใชง้านระบบสารสนเทศทีม่ากขึ้น เกดิจากการพฒันาระบบเพื่อใช้

งานภายในหน่วยงานหรอืองค์กร ซึ่งจะท าใหเ้กดิความสะดวกสบายในการ
ท างาน ง่ายต่อค้นหา มกีารจดัเก็บและจดัการข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น  
รวมทัง้ช่วยลดปรมิาณเอกสารในการด าเนินการต่างๆดว้ย เช่น 

อนุรุท จ าเรญินุสทิธิ ์[5] ได้ศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบั
แบบประเมนิภาระงานบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ เพื่อให้การด าเนินงานด้านบรกิารบุคลากร และการบรหิารงานดา้น
การจดัการศกึษาด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบุคลากรสามารถกรอก
ข้อมูลภาระงาน ผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบ Client/Server ได้ โดยมี
โปรแกรมเป็นตัวค านวณ ภาระงาน ท าให้ง่ายต่อการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขัน้  พร้อมทัง้จัดท ารายงานไว้ ส าหรับ
บุคลากรทัว่ไป และรายงานเพื่อผู้บรหิารได้ใช้ในการตัดสนิใจ ซึ่งพฒันา
ด้วยภาษา Visual Basic.NET จากการทดสอบ ประสิทธิภาพของระบบ
โดยผูเ้ชีย่วชาญส าหรบัแบบประเมนิภาระงานบุคลากรจ านวน 5 คน พบว่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นมปีระสิทธภิาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี และการประเมิน
ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบจ านวน 5 คน พบว่าอยู่ในระดบัด ี

Rawshan Are Begum และ Joy Jacqueline Pereira [6] น าเสนอการ
พฒันาระบบฐานขอ้มลูส่วนกลางในการจดัเกบ็ขอ้มลูขยะอุตสาหกรรมของ
ประเทศมาเลเซยี ซึง่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการจดัเกบ็ขอ้มลูขยะอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การรื้อถอน ก่อสรา้ง คอนกรตี และขยะอื่นๆ 
ใช้แนวคิดในการจดัเก็บระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์ มรีูปแบบในการ เก็บ
ขอ้มูลขยะอุตสาหกรรมทีม่อียู่แบบกระจายไวท้ี่เดยีวกนั ท าใหง้่ายต่อการ
จัดการ และรวมรวมข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ สู่การพัฒนา ในการ
บรหิารงานภายในประเทศของประเทศมาเลเซยีต่อไป  

Thai National Research Repository : TNRR [7 ] ได้พัฒนาระบบ

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย 

นกัวจิยั และผลงานจากโครงการวจิยัของหน่วยงานวจิยัในประเทศไทย ใน

ลกัษณะเครอืข่ายความร่วมมอื ซึ่งใชแ้นวคดิการรวมศูนย์ ในการน าระบบ

ย่อยที่มอียู่แล้ว 5 ระบบ มาพฒันาให้มคีวามเชื่อมโยงกนั สามารถค้นหา

หรอืใชง้านร่วมกนัผ่านระบบคลงัขอ้มลูงานวจิยัไทยได ้ท าใหง้่ายต่อการใช้

งาน การคน้หา การรวบรวมขอ้มลูในการน าขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป 

จติราภรณ์ เพ็งดี [8] ได้ศกึษาสภาพการความพึงพอใจ ปญัหา และ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ที่มีต่อบริการสืบค้นรายการบรรณานุกรมระบบ
ออนไลน์ ของห้องสมุดสถาบันราชภัฏสกลนคร พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้
บรกิารระบบตามวตัถุประสงค์ ซึ่งอาจารย์มวีตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมการ
สอน นักศกึษามวีตัถุประสงค์เพื่อท ารายงานประกอบการเรยีน โดยผู้ใช้
สามารถเรยีนรูว้ธิกีารใชบ้รกิารระบบจากค าอธบิายหน้าจอ ผลทีไ่ดค้อื ผูใ้ช้

มคีวามพงึพอใจต่อผลการสบืคน้ ความสามารถของระบบและการใหบ้รกิาร
ระดบัมาก ส่วนปญัหาทีผู่ใ้ชส้่วนใหญ่พบคอื โปรแกรมมคีวามล่าชา้ในการ
ท างาน เครื่องคอมพวิเตอร์มไีม่เพยีงพอ และใชเ้วลานานในการรอผลการ
สบืคน้ 

ธนาชยั บูรณะวฒันากูล [9] ได้ท าการวิจยัเพื่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่าย MCUNet ร่วมกับข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในการ
พัฒนาระบบ โดยได้ทดลองและเปรียบเทียบจากการบันทึกข้อมูลการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัหอสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
ท าการประมวลผลขอ้มูล กบัรายงานการศกึษาของตนเอง พบว่า ระบบที่
พฒันาขึ้นสามารถประมวลผลขอ้มลูได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้การแสดงผล
สถติต่ิางๆสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพ็ญศิริ ลี้ตระกูล และคณะ [10] ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศบุคลากร ซึง่การพฒันาไดด้ าเนินการตามทฤษฎวีงจรการพฒันา
ระบบ (SDLC) โดยใชภ้าษา PHP, Jquery และ Ajax ในการเขยีนเวบ็และ
ออกแบบระบบ ใช้ phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ  
รวมทัง้ได้ประเมนิระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมนิความพึงพอใจโดย
ผู้ใช้งานระบบ พบว่าผลการประเมนิความพึงพอใจจากการประเมนิของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก และผลการประเมนิความพึง
พอใจของผูใ้ชง้านระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัด ี

จากตวัอย่างงานวจิยัที่กล่าวมา ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาระบบสนเทศ 
เพือ่ใชง้านในการจดัการขอ้มลูต่างๆ โดยฝา่ยงานใดฝา่ยงานหนึ่ง เช่น การ
จดัเกบ็ขอ้มลูใหเ้ป็นระเบยีบ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ในการเรยีกใช้
งานขอ้มลูทีม่ากขึน้ รวมทัง้การทดสอบประสทิธภิาพของระบบทีพ่ฒันาขึน้
มาเพื่อใชง้านนัน้ๆ แต่ในงานวจิยันี้มคีวามแตกต่างจากงานวจิยัข ัน้ตน้ คอื 
เป็นการพฒันาระบบเพื่อช่วยลดกระบวนการด าเนินงานของหลายๆฝ่าย 
ไดแ้ก่ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล คณาจารย์ ประธานหลกัสตูรและคณบดใีนแต่
ละคณะ รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสูงด้วย ซึ่งจะช่วยลดกระบวนการท างาน 
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการแจกเอกสารของฝ่ายทรพัยากรบุคคลให้กบัคณาจารย ์
เพื่อกรอกรายละเอียดและน าส่งไปยงัประธานหลกัสูตรและคณบดเีป็นผู้
ตรวจสอบอนุมัติ ก่อนจะรวบรวมเอกสารส่งให้ผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานและวางกลยุทธ์ต่างๆภายในสถาบนัฯ 
โดยทุกขัน้ตอนขัน้ต้นจะถูกปรบัให้มกีารด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน มีความถูกต้องในการคิด
ค านวณภาระโหลดงานต่างๆ และท าใหก้ารด าเนินงานเป็นระบบมากยิง่ขึน้ 

 
III. วธิกีารวจิยั 

ในการศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลบริหารชัว่โมง

ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัไดว้างแผนและมขี ัน้ตอนการด าเนินงาน 

คอื ศกึษาปญัหาและวเิคราะห์ระบบงานเดิม, การวเิคราะห์และออกแบบ

ระบบ, การสร้างและพัฒนาระบบ  และการทดสอบระบบและการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู มรีายละเอยีดดงันี้ 

III.I การศกึษาปญัหาและวเิคราะหร์ะบบงานเดมิ 

เป็นการศกึษาระบบงานเดมิและปญัหาทีม่ใีนระบบงานเก่า  โดยมกีาร

จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบ Hard copy ซึ่งเป็นการกรอกลงบนเอกสารที่ทาง
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ฝ่ายบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ได้

จดัเตรยีมไว ้ซึ่งกระบวนการเกบ็ขอ้มูลนัน้ พบปญัหาต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูมี

การสูญหาย การค านวณข้อมูลมีความผิดพลาด การค้นหาข้อมูลเพื่อ

ตรวจสอบ และปญัหาของการรวบรวมข้อมูล ผู้พ ัฒนาได้น าระบบ

เทคโนโลยขีองเวบ็แอพพลเิคชัน่ ฐานขอ้มลู และระบบเครอืขา่ยอนิทราเน็ต 

มาใช้ในการพฒันาระบบ เพื่อการจดัการและบรกิารขอ้มูลสารสนเทศให้

บุคลากรสามารถใช้ระบบได้ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้ใช้ได้ถูก

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ผูใ้ชร้ะบบ ผูบ้รหิาร และผูด้แูลระบบ  

III.II การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ เป็นขัน้ตอนส าคญั ซึ่งจะวเิคราะห์

เกี่ยวกบัขอบเขตงาน รูปแบบหน้าเว็บ การใช้งานระบบ การออกแบบผงั

รายละเอยีดของการด าเนินงานต่างๆ เพือ่ใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ รวมทัง้การ

วเิคราะห์โครงสรา้งของฐานขอ้มูลและความสมัพนัธ์ของแฟ้มขอ้มลูต่างๆ 

เพื่อใหร้ะบบมคีวามสอดคลอ้งกนั และเกดิความเหมาะสมในการออกแบบ

ระบบอย่างมากทีสุ่ด 

III.III การสรา้งและพฒันาระบบ 
การสรา้งและพฒันาระบบ เป็นส่วนของการออกแบบและพฒันาระบบ

ขอ้มลูบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน( Work Load Management System) ซึ่งได้

พฒันาระบบด้วยโปรแกรมภาษา PHP, HTML, CSS, JSON โปรแกรม

ช่วยในการพฒันาระบบ คอื Bracket ส่วนการออกแบบระบบฐานขอ้มลูใช้

โปรแกรม MySQL และโปรแกรมที่ ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ 

PhpMyAdmin ซึง่เวบ็ไซต์ตดิตัง้บน Apache Web Server 

III.IV การทดสอบระบบและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การน าไปใช้งาน ได้น า Source Code และฐานข้อมูลที่พัฒนา อัพ

โหลดเข้าสู่ระบบ Server จรงิ โดยมเีจ้าหน้าที่ HR หวัหน้าฝ่ายผู้บรหิาร 

และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งไดใ้ชง้าน รวมทัง้ประเมนิความพงึพอใจในระบบ 

เพือ่การปรบัปรุงและพฒันาฟงักช์ ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆต่อไป 

 

IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
แนวคิดในการออกแบบระบบ  มาจากการวิเคราะห์กระบวนการ

ด าเนินงานในการจดัการขอ้มูลคณาจารย์ ภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีปุ่น่ ซึง่มรีปูแบบการจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบเก่าเป็นแบบ Hard copy โดย
จะท าการกรอกข้อมูลต่างๆ ลงบนเอกสารที่ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้
จดัเตรียมไว้ให้ และต้องผ่านการรับรองข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา แล้ว
ส่งกลบัไปยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อน าไปใช้ในการประมวลผลต่างๆ
ต่อไป ซึ่งจะประสบปญัหาหลายอย่าง เช่น ข้อมูลมีการสูญหาย การ
ค านวณข้อมูลมีความผิดพลาด ความยุ่งยากของการค้นหาข้อมูล และ
ปญัหาของการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในงานวิจัยนี้ จึงน าเสนอแนวคิด
แบบจ าลองการออกแบบและพฒันาระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน  (Work 
Load Management System) เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้การจดัเก็บ
และประมวลผลข้อมูลมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมูลดงักล่าว ท าให้ได้รูปแบบการใช้งานระบบ ดงัในรูปที่ II 
และไดร้ปูแบบของโมเดลทีม่กีระบวนการการท างาน ดงัในรปูที ่III 

IV.I Overview of System 
จากการวเิคราะหก์ระบวนการด าเนินงาน ท าใหไ้ดร้ปูแบบการใชง้าน

ระบบ ดงัในรปูที ่II 

 
รปูที ่II. รปูแบบการใชง้านระบบ 

รปูแบบการใชง้านระบบ มขี ัน้ตอนดงันี้ 
I. ในระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตัิงาน จะม ีTemplate และมขี้อมูล

บางส่วนให ้เพือ่ช่วยในการสรา้งเอกสารภาระงานของคณาจารย์
ทีส่ะดวกยิง่ขึน้ 

II. คณาจารย์จะท าการกรอกขอ้มูลเอกสารเกี่ยวกบัขอ้มูลชัว่โมง
ปฏบิตังิานของตนเองเขา้ไปในระบบ 

III. ขอ้มูลเอกสารของคณาจารย์แต่ละท่านจะถูกส่งไปยงัประธาน
หลกัสูตรและคณบด ีเพื่อรบัทราบขอ้มลู และท าการรบัรองหรอื
อนุมตัภิาระงานของคณาจารย ์

IV. หากข้อมูลของคณาจารย์มีความผิดพลาด  ทางประธาน
หลกัสูตรและคณบด ีจะส่งกลบัขอ้มลูไปยงัคณาจารย์ เพือ่ใหท้ า
การแกไ้ขขอ้มลูอกีครัง้  

V. เอกสารทีถู่กตกีลบั จะถูกส่งมาใหค้ณาจารยเ์พือ่แกไ้ข  และหาก
คณาจารย์แกไ้ขขอ้มูลเสรจ็ ก็จะส่งมาให ้ประธานหลกัสูตรและ
คณบดี เพื่อการพิจารณาอีกครัง้ ซึ่งกระบวนการนี้จะท าวน
จนกว่าขอ้มลูจะถูกตอ้ง สมบรูณ์ และไดร้บัการอนุมตัจิากคณบด ี

VI. เมือ่ขอ้มลูถูกตอ้งและไดร้บัการอนุมตัจิากคณบดแีลว้ คณาจารย์
สามารถเรยีนดูรายงานของตนเองได้  ประธานหลกัสูตรและ
คณบดกีส็ามารถเรยีกดรูายงานสรุปภาระงานของผูใ้ตบ้ญัชาได้ 

VII. ขอ้มลูรายงานสรุปชัว่โมงของคณาจารย์ภายในสถาบนัฯ จะถูก
ส่งให้กบัผู้บรหิาร เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนหรือ
น าไปใชง้านอื่นๆต่อไป 
 

IV.II Conceptual Model 
จากการวเิคราะหร์ะบบ ท าใหไ้ดแ้บบจ าลองการออกแบบและพฒันา

ระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน ดงัในรปูที ่III 
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รปูที ่III แบบจ าลองของระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิานโดยรวม 

โครงสรา้งการท างานของระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน มดีงันี้ 
I. Platform เป็นเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขา้ใชง้านระบบ

บรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน เช่น pc, Ipad, mobile เป็นตน้ 
II. Front end เป็นอนิเทอรเ์ฟซหลกัในการตดิต่อสื่อสารเพื่อใชง้าน

ระบบ ซึ่งจะท าหน้าทีใ่นการแสดงผลขอ้มูลต่างๆ ผ่านหน้าเว็บ
เพจ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานข้อมูลหรือจดัการข้อมูล
ต่างๆ ผ่านหน้าเวบ็เพจได ้

III. Responsive Web Apps. เป็นขัน้ตอนการปรับรูปแบบการ
แสดงผลของหน้าเว็บให้เป็น Responsive web หรอืท าให้หน้า
เวบ็สามารถแสดงผลทีเ่หมาะสมผ่านแต่ละอุปกรณ์ไดน้ัน่เอง 

IV. Classified User เป็นกระบวนการของการคดัแยกกลุ่มผูเ้ขา้ใช้
งานระบบ เพื่อการเขา้ถึงและการแสดงผลขอ้มูลที่แตกต่างกนั 
ซึง่จะแบ่งเป็น อาจารย,์ ประธานหลกัสตูร, คณบด,ี ผูบ้รหิาร  

V. Set Permission เป็นส่วนของการเชค็สทิธห์รอืก าหนดสทิธิก์าร
เขา้ใชง้านระบบให้กบัผูใ้ช ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึข้อมลูและ
จดัการขอ้มลูต่างๆภายในระบบตามสทิธิท์ีต่นไดร้บันัน่เอง 

VI. Function Works เป็นส่วนของฟงัชัน่การท างานต่างๆ ของ
ระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน เช่น ฟงัชัน่การคน้หาขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลู การประมวลผลหรอืการจดัการขอ้มูลภายในระบบ 
รวมทัง้การอนุมตัิภาระงานต่างๆภายในระบบด้วย ซึ่งในส่วน 
Function Works นี้จะมคีวามเชื่อมโยงกบัส่วนของ Permission 
เพื่อการเข้าถึงหรือเข้าจดัการข้อมูลตามสทิธิท์ี่ผู้ใช้งานได้รบั 
และในส่วนนี้ยงัมคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกบัฐานขอ้มูล ในการ
เรยีกใช้งานข้อมูล การบนัทึก การแก้ไข หรอืการประมวลผล
ขอ้มูลต่างๆ ตามค ารอ้งขอจากผู้ใช้งานด้วย ซึ่งฟงัก์ช ัน่ในการ
ท างานต่างๆในส่วนนี้จะถูกสรา้งหรอืพฒันาในรปูของ Json/xml 
นัน่เอง 

VII. Database (workload) คอืสว่นในการจดัเกบ็ขอ้มลูของระบบ
บรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน เช่น ผูใ้ชง้าน ภาระงาน การอนุมตัิ
ภาระงานต่างๆ เป็นตน้ 

 
IV.III Examples of Systems 
จากการพฒันาและออกแบบระบบตามกระบวนการด าเนินงาน และ

แบบจ าลองระบบบรหิารชัว่โมงปฏิบตัิงาน ท าให้ได้ระบบเพื่อใช้งาน ดงั
ตวัอย่างแสดงในรปูที ่IV ถงึรปูที ่VI 

 
รปูที ่IV ตวัอย่างหน้าภาระงานของคณาจารยใ์นระบบ 

 
รปูที ่V ตวัอย่างหน้าหลกัในการกรอกภาระงาน 

 
รปูที ่VI ตวัอย่างหน้ากรอกขอ้มลูภาระงาน 

 

V. การประเมนิผล 
จากการน าเสนอแบบจ าลองระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตัิงาน เพื่อการ

พฒันาระบบมาใช้งานภายในสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น งานวจิยันี้ได้
ด าเนินการประเมนิผลแบบจ าลองดงักล่าว โดยการวดัผลการประเมนิจากผู้
เชยีวชาญ 5 ท่าน มเีกณฑ์ในการวดัผล คอื  4.01-5.00 : มคีวามเหมาะสม
มากที่ สุ ด , 3.01-4.00 : มีความ เหมาะสมมาก , 2.01-3.00 : มีความ
เหมาะสมระดบัปานกลาง, 1.01-2.00 : มคีวามเหมาะสมน้อย, 0.00-1.00 : 
มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด อกีทัง้ได้พฒันาระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน
ขึ้นมาจากแบบจ าลอง และประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่ง
กลุ่มตวัอย่างในการวดัผลความพงึพอใจ คอื คณาจารย์ผูใ้ช้งานระบบ 15 
ท่าน  มเีกณฑ์ในการวดัผล คอื  4.01-5.00 : ความพงึพอใจในระดบัสูงมาก
, 3.01-4.00 : ความพึงพอใจในระดับสูง, 2.01-3.00 : ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง, 1.01-2.00 : ความพึงพอใจในระดับน้อย , 0.00-1.00 : 
ความพงึพอใจในระดบัน้อยมาก  

 
ผลที่ได้รบัจากกลุ่มตัวอย่าง ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย      

(t-test) เพื่อวดัระดบัความเหมาะสมของแบบจ าลอง ดงัแสดงในตารางที่ I 

383



  
 

 

และระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารชัว่โมงปฏิบตัิงาน ดงั
แสดงในตารางที ่II 

 
ตารางที ่I การวดัความเหมาะสมแบบจ าลองระบบ จากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน 

รายละเอียดการประเมิน x ̄ S.D. ระดบัความ
เหมาะสม 

1. Platform  4.00 0.71 มาก 
2. Front end 4.40 0.55 มากทีสุ่ด 
3. Responsive web Apps. 3.20 0.45 มาก 
4. Classified user 3.60 0.55 มาก 
5. Set permission 2.60 0.55 ปานกลาง 

6. Function works 3.00 0.71 ปานกลาง 

7. Database (Workload) 3.20 0.45 มาก 

8. ความเหมาะสมโดยรวมของแบบจ าลอง 3.60 0.55 มาก 
ตารางที ่I แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมนิความเหมาะสมของแบบจ าลอง
ระบบบริหารชัว่โมงปฏิบัติงาน  จากผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับ 
เหมาะสมมาก ซึ่งเฉลี่ย 3.60 โดยแบบจ าลองนี้มคีวามเหมาะสมที่สุด คอื 
Front end เฉลี่ย  4.40  และส่วนที่มีความเหมาะสมต ่ าสุ ด  คือ  Set 
permission  มคี่าเฉลีย่ในระดบัปานกลาง 2.60 
 

ตารางที ่II ผลความพงึพอใจในการใชง้านระบบ จากกลุ่มตวัอย่าง 15 คน 

 
 ตารางที ่ II แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจ ในการใชง้าน

ระบบขอ้มลูบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัสงู ซึง่เฉลีย่ 3.73 โดย
หวัขอ้ทีม่ ี ความพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื ระบบมเีป็นระบบทีใ่ชง้านงา่ยไม่
ซบัซอ้น เฉลีย่ 4.27  และหวัขอ้ทีม่คีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด อยู่ในระดบัสงู  
คอื ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ครบถว้น มคี่าเฉลีย่ 3.07 

 
VI. สรุป 

งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอแนวคดิในการออกแบบและพัฒนาระบบบรหิาร
ชัว่โมงปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาปรบัใช้ เพื่อช่วยลด
กระบวนการท างานระหว่างฝา่ยงานใหเ้กดิความรวดเรว็ มคีวามเป็นระบบ
มากขึน้ อกีทัง้ระบบมปีระสทิธภิาพในการรวบรวม คน้หา และประมวลผล
ขอ้มูล ท าให้เกดิความสะดวกในการเรยีกดูและตรวจสอบขอ้มูล ช่วยลด
กระบวนการในการด าเนินงานในรูปแบบเก่า ลดการใช้กระดาษ (Hard 
Copy) ท าให้การจดัเก็บเอกสารเป็นระเบียบมากขึ้น ทัง้นี้ยงัสามารถน า
แนวคิดที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ
เดยีวกนัใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อไปในอนาคตได ้ 

นอกจากนี้แลว้ ในงานวจิยัยงัไดผ้่านการประเมนิความเหมาะสมของ
แบบจ าลองจากผูเ้ชีย่วชาญ ซึ่งผลการประเมนิ ได้ค่าเฉลีย่ความเหมาะสม
ของแบบจ าลองอยู่ที่ 3.60/5 (S.D.=0.55) แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองที่
น าเสนอในงานวิจัยนี้  มีความเหมาะสมมาก ที่จะเป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศต่อไป และจากการวเิคราะห์ถงึความ
พึงพอใจในการใช้งานระบบบรหิารชัว่โมงปฏิบตัิงาน พบว่า มคีวามพึง
พอใจเฉลีย่อยู่ที ่3.73/5 (S.D.=0.46) แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้มคีวามพงึพอใจ
มาก ในการใชง้านระบบบรหิารชัว่โมงปฏบิตังิาน และระบบสามารถช่วยลด
ปญัหาจากการจดัเกบ็ขอ้มลู สบืคน้ขอ้มลู ลดปญัหาความซ ้าซอ้นของขอ้มลู 
รวมทัง้ลดขัน้ตอนในกระบวนการด าเนินงานไดจ้รงิ 
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มงคลอสีาน, นครราชสมีา, 2014. 

รายละเอียดการประเมิน x ̄ S.D. ระดบั 

1. ระบบใชง้านงา่ยไมซ่บัซอ้น  4.27 0.59 สูงมาก 
2. การแสดงผลและเขา้ถงึขอ้มลูทีต่อ้งการ 3.40 0.63 สูง 
3. ความรวดเรว็ในการตอบสนองของระบบ 3.80 0.56 สูง 
4. ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น 3.07 0.70 สูง 
5. ขอ้มลูมปีระโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 3.47 0.92 สูง 
6. ความพงึพอใจโดยรวม 3.73 0.46 สูง 
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Abstract—PM2.5 is the pollution metric alarming in the 

city of Bangkok during the past few years but this year it has 

gone a level up in effects of its consequences. There are many 

technologies available to keep track with the recording of 

PM2.5 values using weather stations and handheld smart 

devices. The data recorded for this metric is available in 

various sources online and there are different methods to 

predict the concentration of PM 2.5 for the future with the 

existing trends. This paper addresses a framework of 

collecting hourly data of weather parameters and PM2.5 

concentrations and an empirical analysis of selection of 

features using Support Vector Regression to be taken to 

predict the concentration of PM2.5 specifically to the 

geography of Bangkok. 

Keywords—PM 2.5, Predictive Analytics, SVR 

I. INTRODUCTION

The air quality index (AQI) is the most eminent data 

worrying people in many countries worldwide [1]. It is a 

man-made disaster due to various factors. This pollutant 

metric is the concentration of carbon particles of aero 

dynamic diameter of 2.5 microns and is associated with 

various health hazards related to respiratory and cardio 

vascular systems [2]. There are many studies done on the 

concentration of PM 2.5 all over the world and few 

methodologies has been proposed to predict the 

concentration of the pollutant in real time data. Various 

studies have been done in various countries all over the 

world like Vietnam [3], Chile [2], Thailand [4] and Central 

America [1].  

The PM 2.5 concentration in Bangkok, Thailand is 

alarming in the year 2019 and it raised concerns over the 

health of people living in the city. The methodologies 

proposed by various existing literatures show that the 

features taken to consider the prediction of PM 2.5 varied 

over the geographic locations and some existing 

methodology cannot be applied for Bangkok’s PM 2.5 

Data. PM 2.5 has been a menace for many countries in the 

South East Asia like Thailand, Vietnam, Malaysia and 

Indonesia. Though the countries are in the same region, the 

factors affecting PM 2.5 concentration varies for each 

country.  

This paper addresses the factors responsible for PM 2.5 

concentrations in Bangkok, Thailand using some 

predictive analytics and identify the key features 

corresponding to the prediction of PM 2.5 concentrations 

in Bangkok, Thailand. Dong et al [5] proposed a hidden 

semi -markov model (HSMM) based prediction on PM 2.5 

concentrations in Chicago, Illinois during 2000-01. Linear 

Regression and multiple later neural networks were used in 

[2] whereas various unsupervised learning methodologies

were used in [1]. Multiple Regression methods were used

in the prediction in some cities of Vietnam [3]. The main

intention of this research is to find the suitable and

dominating features for the prediction study of PM 2.5

over the future data. This paper also shows the effect of

PM 2.5 taken over the past 4 years in selected distribution

of provinces all over Thailand.

II. PROPOSED METHODOLOGY

The data for this study is PM 2.5, PM 10 and other 

parameters of weather data from the respective provinces 

in the Kingdom of Thailand. Bangkok, Samut Prakan, 

Kanchanaburi, Rayong, Narathiwat and Chiang Mai were 

the provinces selected for the study. However, the results 

are not available to provinces other than Bangkok. This 

unavailability is due to data is not sufficient. For all the 

provinces, data is taken from the online sources of 

Air4Thai [6] and Berkeley Earth [7]. Part of source code 

was adopted from the github repository of [8]. In the 

latter’s source code, the weather data is taken from the web 

scrapping done on The Weather Channel API and PM2.5 

data from [7] were taken. The proposed architecture is 

given in Fig 1 below. This data source is good for 

preliminary studies but not enough for real time basis. The 

architecture for the proposed methodology is shown in Fig 

1. The data collected from [7] are available for the years

2016 – 2018 and it is not active in updating in 2019. So

this data is appended with the real time hourly data taken

from [6]. For each province, taken for study, the PM2.5

Data is collected in this method. The data collected is until

6th February 20, 2019. Nearly 25000 entries from each

study area were collected as shown in Fig 2. The

implementation is done using Jupyter notebook.
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Fig 1: Architecture of proposed methodology 

 

Fig 2: PM2.5 Trend in study areas. Top row: Bangkok and Kanchanaburi. Middle row: Samutprakan and Rayong. Bottom 

row : Narathiwat and Chiang Mai 
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The PM2.5 data consists of hourly data during 2016-19 

of timestamp, PM2.5, PM 10 and retrospective. This data 

is concatenated with the weather data scrapped from the 

weather channel API. The weather channel API has made 

Bangkok data alone available. So the prediction studies are 

presented only for Bangkok. PM 2.5 data for other 

provinces are taken for a comparative study of PM 2.5 data 

over the years in various parts of Thailand. This data 

accumulated is subjected to data cleaning. The cleaning 

process consists of pruning of inconsistent data, repetitive 

data and sparse entries. This data is then normalized.  

Prior to this training, the data is subjected to linear 

regression and the importance of features are studied using 

Linear Regression. The training and testing based on the 

linear regression is taken with the same configuration of 

[8] and the importance of features is obtained as below. 

 

Fig 3: Importance of features calculated with the linear 

regression done as in [8] 

With the metrics obtained using linear regression, the 

same data is subjected to normalization and subjected to 

nonlinear support vector regression using radial basis 

function [9]. The data taken under SVR is subjected to 

80:20 training and testing in 5 folds. The mean of feature 

importance is calculated and it is evident that the day of the 

year is more prominent in predicting the weather and 

particulate matter concentration. Support Vector 

Regression is chosen over linear regression due to its 

operability in polynomial and radial function based 

classification. This study is done to train entries in 

BANGKOK dataset alone. There is a need to validate a day 

which is not in the dataset and then the parameter of 

accuracy and the confusion matrix could be justified. 

 

The bar charts in Fig 3 and 4 show clearly about the 

importance of features to be considered while predicting 

the PM 2.5 concentration in the future with the real time 

data collected. For the experiments used in this 

framework, the raw data has nearly 50 vectors to make a 

regression based classifier model.  The features identified 

in the proposed methodology can be filtered out from the 

raw data and the reduced set of features are obvious that 

the process of prediction and classification will be faster 

and more accurate with the relevant features. The 

importance of features in methodologies proposed in other 

countries has not done significant studies on the selection 

of features. Selection of ideal features will reduce time 

and increase the classification accuracy. The classification 

metric of F score is taken to validate the proposed 

methodology. This is a foundation to build a classifier 

with datasets collected from a single source. 

The trend shown by Kanchanaburi province is quite 

interesting to know that the PM 2.5 concentrations for 

Bangkok and Kanchanaburi are going hand in hand with 

each other. This is evident from the quantitative results 

shown in the Fig 2.  

From the feature importance graph listed in Fig 3, it is 

decided to choose day of the year, dew point, hour, day, 

pressure, humidity, wind speed and direction. These 

dominant features are speculated to bring better 

performance when it is subjected to regression based 

classification on the grounds weighted features or reduced 

number of features having a threshold of feature 

importance. This study is not extended to the data 

collected from other provinces than Bangkok. This is due 

to the availability of consistent data corresponding to 

weather. Provided these provinces have data as consistent 

as Bangkok with respect to weather, the study of PM 2.5 

concentration and its predictive analytics would be more 

interesting with the relationship attributes with the 

combination of provinces over the yearly data available.  

There is a need for the availability of open data in 

PM2.5 and weather data together for future studies in this 

domain. The data is growing every hour and it needs more 

availability    and thereby giving a clear classification and 

prediction of AQI from any location in Thailand. The 

dataset used in the experiments listed in this paper is from 

two sources in the case of PM 2.5. This is due to the 

inconsistency in the availability of Berkeley earth data [7]. 

The observation of test data against the prediction shows 

that the prediction of the PM concentrations follows the 

same trend of observations but in a different magnitude. 

Thus it is evident from the experiments that the features 

for the prediction of PM 2.5 concentration from next year 

could be predicted and classified in a more efficient way 

and avoid bad weather conditions for essential services 

maintenance and alert people from getting affected. The 

data also becomes more consistent for future study as 

 evident in Fig 6.

Fig 4: Importance of features calculated with the SVR 

used as per the proposed methodology
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The analysis shown in Fig 5 states the yearly PM2.5 

concentrations for the data collected for Bangkok. This 

data shows that the concentration for the year 2019 is 

unusually higher than those in the past few years. This 

 metric when compared with other provinces taken into 

study, most of the provinces had a different trend which is 

not same as Bangkok.

 

Fig 5: Comparative analysis of PM 2.5 on daily basis in 

Bangkok over the years 2016-19 

 

Fig 6: Prediction and actual observation of test data 

using SVR

III. CONCLUSION 

It is evident from the PM2.5 values concentration trend, 

the smog in Bangkok is not only due to the vehicle or 

industrial effluents in the city. The concentration of smog 

is due to the effluents spread from some other parts of the 

country and the regression data makes it clear that the day 

of the year and dew point value are the most prominent 

features in deciding the PM2.5 concentrations. This is 

differing in various existing methodologies. Factors 

corresponding to PM 2.5 smog in Thailand is not the same 

as those in other countries. So the features selected by the 

proposed methodology in this paper is good enough for 

predicting smog intensity in Thailand. Based on the 

importance of features listed in Fig, the prediction of 

PM2.5 concentrations will be done with the reduction in 

the number of features. This selection of features is 

speculated to decrease the difference of magnitude 

between observe and predict in Fig 6. 
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บทคัดย่อ — ภาวะโภชนาการของผู้ ป่วยมีความส าคัญต่อการ
พยากรณ์โรค ถ้าผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการร่วม จะส่งผลให้เกิดความเส่ียง
ต่อภาวะแทรกซ้อน เพ่ิมอัตราการเสียชีวิต อัตราค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีเคร่ืองมือคดักรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการท่ี
หลากหลาย ทางสามาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย ได้เสนอเคร่ืองมือ 2 แบบ คือ Nutrition Alert Form (NAF) 
และ Nutrition Triage (NT) โดยการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มการ
ประเมินด้วยการเขียนกระดาษจากนัน้ต้องน าผลจากเขียนมาลงบนัทึกต่อ
ในระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ิมขัน้ตอนในการท างาน เพ่ิมภาระงานให้กบัผู้เกบ็
ข้อมูล ดงันั้นการจดัท าโปรแกรมในการบนัทึกข้อมูลเพ่ืออ านวยความ
สะดวก ท าให้จดัข้อมูลได้เป็นระบบและลดความผิดพลาดจากการบนัทึก
ข้อมูล ขัน้ตอนพฒันาโปรแกรมประกอบด้วยเกบ็ข้อมลูจากผู้ใช้ท่ีเป็นแพทย ์
พยาบาล นักโภชนาการและนักสถิติ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การเขียนโปรแกรม การทดสอบ ปรบัปรุงและจดัท าคู่มือการใช้งาน โดย
โปรแกรมสามารถบนัทึกและรวบรวมข้อมูลได้รวดเรว็ แม่นย า ช่วยลด
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มท่ีบนัทึกเป็น
หลกัฐานในเวชระเบียน  รวมไปถึงการแจ้งเตือนการบนัทึกซ า้เพ่ือนักสถิติ
ประเมินผลให้โภชนบ าบดัได้อย่างต่อเน่ือง 

ค ำส ำคญั — ทุพโภชนาการ, เครื่องมือคดักรอง, แบบฟอรม์ประเมิน, 
รวบรวมข้อมูล, โปรแกรมประเมินภาวะความเส่ียงด้านโภชนาการ 

ABSTRACT — The nutritional status of the patient is important for 
the treatment of diseases if the patient has joint malnutrition that occur 
together with the loss of valuable lives. As a result, risk of 
complications increases mortality rate and high cost rate. At present, 
there is a variety of screening and assessment tools for malnutrition in 
Thailand. Society of parenteral and enteral nutrition of Thailand has 
proposed two types of tools: Nutrition Alert Form (NAF) and Nutrition 
Triage (NT). The work flow starts from recording data through a paper, 
writing assessment form, the results must then be saved to the 
computer system. Along this process, data collector may increase 
work procedures and workload. The program development process 
consists of collecting data from users who are doctors, nurses, 
nutritionists and statisticians. We analyze a previously NAF and NT, 
design user interface and system, program back- and front-end, test, 
improve and do a report respectively. The program can record and 
collect information quickly and accurately than the form. It also helps 
to reduce the time of collecting data. Without data redundancy, the 
program can notify the error message, which differs from NAF and the 
statistician can evaluate the result to continually nutrition treatment. 

Keywords — Malnutrition, screening tools, assessment 
forms, data collection, evaluate nutrition risk program 
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I. บทน า 
ภาวะโภชนาการของผูป้ว่ยมคีวามส าคญัต่อการพยากรณ์โรคถา้ผูป้ว่ย

มภีาวะทุพโภชนาการร่วม จะส่งผลให้เกดิความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน 
เพิม่อตัราการเสยีชวีติ อตัราค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่สงูขึน้ 

แบบประเมนิที่หอผู้ป่วยวกิฤติโรคระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory 
Care Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่ใช้ในการประเมนิความเสี่ยงภาวะทุพ
โภชนาการในผูป้ว่ย คอื Nutrition Alert Form (NAF)  

โดยปจัจุบนัมกีารบนัทกึขอ้มลูผ่านแบบฟอร์มการประเมนิจากสมาคม
ผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย 
(SPENT)   โดยใช้ Nutrition Alert Form (NAF) ซึ่ งมีรายละเอียดของ
ข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลและจดัเก็บในระบบกระดาษ การเรียกดูข้อมูล
เฉพาะรายบุคคล หรอืภาพรวม รวมถึงการน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ต่อเนื่อง
สามารถท าไดย้าก 

การพฒันาโปรแกรมขึน้มาเพือ่อ านวยความสะดวก โดยสามารถบนัทกึ
และรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นย ากว่าการบนัทึกแบบฟอร์มผ่าน
ระบบกระดาษ โดยยงัช่วยลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและยงัสามารถ
บันทึกละพิมพ์แบบฟอร์มได้โดยไม่ต้องท าซ ้าหลายครัง้ตัวโปรแกรม
สามารถดึงข้อมูลและแจ้งเตือนการบันทึกได้ซึ่งแบบฟอร์มจะไม่มีการ
ท างานนี้ 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยัประกอบด้วยสองประการต่อไปนี้  1. เพื่อ
พฒันาระบบสารสนเทศการประเมนิภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการใน
โรงพยาบาล 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการ
ป ร ะ เมิ น ภ า ว ะ ค ว า ม เสี่ ย ง ด้ า น โภ ช น า ก า ร ใน โ ร งพ ย าบ า ล 
ผลลพัธ์ที่ต้องการไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศการท านายภาวะความเสีย่งด้าน
โภชนาการในโรงพยาบาลจ านวน 1 ระบบ 

ส าหรับการวางรูป แบบของงานวิจัยดังก ล่ าว เป็ นดัง ต่ อ ไปนี้ 
งาน วิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง วิธีด า เนิ น ก ารวิจัย  ก ารพัฒ น าโป รแก รม 
และสรุปผลการด าเนินงาน   
 

II. ผลงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
บทความที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรมประเมนิภาวะความเสีย่ง

ดา้นโภชนาการในผูป้่วย ของบุคลากรทางการแพทย์และนกัสถติ ิดงันี้ การ
ประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ  [1] จากการวิจัย
พบว่า ผูส้งูอายุส่วนใหญ่มภีาวะโภชนาการปกติ รอ้ยละ 31.75 และมภีาวะ
ทุพโภชนาการ รอ้ยละ15.88 ตามล าดบั ซึง่แตกต่างกบัศกึษาของสรวงสุดา 
เจรญิวงศ์ [2] ที่ประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใช้ค่าดชันีมวลกาย พบว่า
กลุ่มตวัอย่างมภีาวะโภชนาการปกตใินอตัราทีใ่กลเ้คยีงกบัภาวะโภชนาการ
พร่อง การที่ผลการศกึษาแตกต่างกนัอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
แตกต่างกนัด้าน อายุ ภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย พฤติกรรมการบรโิภค  
และสภาพแวดลอ้ม การประยุกต์ใชแ้บบคดักรองของผูสู้งอายุ สามารถน า
ปจัจัยที่สมัพันธ์กับภาวะโภชนาการมาสร้างเป็นแบบคัดกรองอย่างย่อ 
ประกอบไปดว้ย 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา รบัประทาน
อาหารได้น้อยลงเนื่องจากความอยากอาหารลดลงมปีญัหาการย่อยการ
เคี้ยวหรอืปญัหาการกลนืหรอืไม่ ขอ้ 2 สามารถเคลื่อนไหวได้เองหรอืไม่
และขอ้ 3 ดชันีมวลกาย และการศกึษาในครัง้ต่อไปควรน าปจัจยัทัง้สาม
ด้านมาเป็นข้อคดักรองภาวะทุพโภชนาการต่อไป ภาวะโภชนาการของ
ผู้ป่วยไอซียูศลัยกรรมโดยใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วย

โรงพยาบาลอุดรธานี  [3] จากการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนรวมระดบัภาวะทุพโภชนาการโดยใช้แบบ
ติดตามภาวะทุพโภชนาการ ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยรวมระดับภาวะทุพ
โภชนาการลดลงอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.0001) โดยก่อนจ าหน่าย
ผู้ป่วยได้รบัพลงังานเพียงพอตามพลงังานเป้าหมายพบ รอ้ยละ 24.4 ซึ่ง
แพทย์จะมกีารปรบัเปลีย่นอาหารเพื่อเพิม่ปรมิาณพลงังานให้เพยีงพอต่อ
ความต้องการตามพลงังานเป้าหมายของผู้ป่วยแต่ละราย โดยส่วนใหญ่
ไดร้บัการปรบัเพื่อเพิม่พลงังานหรอืเปลีย่นชนิดอาหารจ านวน 1-2 ครัง้รอ้ย
ละ 49.2 ก่อนที่โรงพยาบาลจะมกีารใช้แบบติดตามภาวะทุพโภชนาการ 
แพทย์จะเน้นการรกัษาตามอาการของโรค ให้ความสนใจน้อยกบัการให้
อาหารผูป้ว่ย แต่เมือ่โรงพยาบาลมกีารใชแ้บบตดิตามภาวะทุพโภชนาการ 
แพทย์จะมกีารปรบัอาหารผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม ท าใหผู้้ป่วยไดร้บัอาหาร
มากขึ้น อย่างไรก็ตามก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รบัพลังงานไม่
เพียงพอตามพลังงานเป้าหมาย ร้อยละ 75.6 แม้ว่าแพทย์ได้ท าการให้
โภชนบ าบดัและปรบัเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มพลงังานอย่างต่อเนื่องก็ตาม 
สาเหตุเกดิจากพยาธสิภาพของผูป้ว่ยเอง เช่น ถ่ายเหลว ทอ้งอดื อาหารไม่
ย่อยคลื่นไส้อาเจยีน ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งเป็นภาวะที่พบ
บ่อยในผู้ป่วยวิกฤตภาวะทุพโภชนาการท าให้ระยะวนันอนในหอผู้ป่วย
ไอซยีศูลัยกรรมนานขึน้แต่ก่อนจ าหน่ายผูป้ว่ยมภีาวะทุพโภชนาการลดลง 

 
III. วธิดี าเนินการวจิยั 

ผูพ้ฒันาไดเ้ตรยีมระบบเพือ่การพฒันาทีม่ฮีารด์แวรด์งันี้ Intel Core i5 
4440 หน่วยความจ า 12 GB ส าหรบัซอฟต์แวรม์ดีงันี้ Notepad++ 7.5.8 
เพือ่เขยีนโปรแกรมขอ้มลู XAMPP 3.2.2 ประกอบดว้ยฐานขอ้มลู MySQL 
และโปรแกรมจดัการฐานขอ้มลู phpMyAdmin และโปรแกรมจดัการเวบ็
เซริฟ์เวอร ์ ส าหรบัภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรม ไดแ้ก่ PHP 7.0 
HTML CSS และจาวาสครปิต ์

ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั สามารถแบ่งไดด้งัขัน้ตอนต่อไปนี้  1. สอบ 
ถามความต้องการใช้ระบบของเจา้หน้าที่พยาบาล แพทย์ นักสถติแิละนัก
โภชนาการ 2. รวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะโภชนาการ 3. น าขอ้มูล
มาวเิคราะห์ และออกแบบโครงสรา้งของระบบ และฐานขอ้มลู 4. ออกแบบ
หน้าจอโปรแกรม และพฒันาระบบ 5. ทดสอบ และปรบัปรุงแกไ้ขโปรแกรม 
6. ทดลองใช้โปรแกรมกบักลุ่มตวัอย่าง และสอบถามความพึงพอใจของ 
ผูใ้ชง้าน และ 7. ท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิความพึงพอใจของผู้เขา้ใช้
ระบบซึ่งประกอบ ไปดว้ย แพทย์ นักสถติิ นักโภชนาการ พยาบาล/ผูช้่วย
พยาบาล และนักคอมพวิเตอร์ จากนัน้ท าการวเิคราะห์ สรุปผล และเขยีน
รายงานการวจิยั 
 ขอบเขตของระบบที่แบ่งตามบทบาทของผู้เข้าใช้ระบบ คือ 1. ด้าน
ผู้ดูแลระบบ สามารถด าเนินการกบัระบบในด้านต่อไปนี้ 1.1. เพิ่ม แก้ไข 
ลบขอ้มลูผูใ้ช ้1.2. แกไ้ขแบบฟอรม์ประเมนิภาวะโภชนาการ 1.3. ก าหนด
สทิธิใ์หแ้ก่ผู้ใช ้2. ดา้นเจา้หน้าทีพ่ยาบาล สามารถด าเนินการกบัระบบใน
ด้านต่อไปนี้ 2.1. เพิ่มขอ้มูลผู้ป่วย 2.2. แก้ไขขอ้มูลผู้ป่วย 2.3. เพิม่แบบ
คดักรองภาวะโภชนาการ 2.4. เพิม่แบบประเมนิภาวะโภชนาการ 2.5. ดู
ขอ้มลูผูป้่วย 2.6. พมิพ์รายงานผู้ป่วย 2.7. แกไ้ขแบบคดักรองผู้ป่วย 2.8. 
แก้ไขแบบประเมนิผู้ป่วย 2.9. เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย เมื่อออกจาก รพ. ได ้
2.10. ดูสถิตกิารใชง้าน และ 3. ดา้นนักสถิติ สามารถด าเนินการกบัระบบ
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ในดา้นต่อไปนี้ 3.1. ดูรายงานเป็นรายวนั/เดอืน/ปี หรอืช่วงเวลาทีต่้องการ
ได ้3.2. พมิพร์ายงานเพือ่น าไปวเิคราะห์  

 
IV.  การพฒันาระบบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินภาวะความเสี่ยงด้า 
โภชนาการ ในโรงพยาบาล นักพฒันาโปรแกรมจะต้องมโีปรแกรมส าหรบั
การเขยีนค าสัง่ในงานวจิยันี้จะมโีปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
1. โปรแกรมส าหรบัการเขยีนโคด้แอปพลเิคชนั (Notepad++) ทางผูว้จิยั

ได้เลือกโปรแกรม  Notepad++ ส าหรับการเขียนโค้ดของระบบ
สารสนเทศเป็นภาษา PHP HTML และ Javascript สามารถดาวน์
โหลด โปรแก รม ได้จาก เว็บ  https://notepad-plus-plus.org/ เป็ น
โปรแกรมทีส่ามารถโหลดไดฟ้ร ี 

2. ในการเลอืก back-end ของระบบ ผู้วจิยัให้ความส าคญักบัระบบความ
ปลอดภยั เนื่องจากระบบทีพ่ฒันาเป็นระบบทีใ่ชใ้นโรงพยาบาล จงึได้
เลอืก Wordpress5.0.3 โดยดาวน์โหลดไดจ้าก https://wordpress.org 

3. ในส่วนหน้าตาของโปรแกรมที่ใช้แสดงผล ผู้วิจ ัยเลือกใช้ Wrapixel 
Template ที่ชื่อ  Matrix Admin ซึ่งเป็นหน้าจอในรูปแบบของแผง
ควบคุม (Dashboard) สามารถดาวน์โหลดฟรีได้จาก https://wrap 
pixel.com  

4. หลงัจากตดิตัง้ระบบ และหน้าจอของโปรแกรมเสรจ็ ผูว้จิยัไดเ้พิม่ลกูเล่น
ให้น่าสนใจ ด้วยชุดค าสัง่ของ jQuery ในการแสดงผลแบบทนัที ซึ่ง
ชุดค าสัง่จะตดิมากบัหน้าจอโปรแกรม หรอืสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก 
https://code.jquery.com/ 

5. เนื่องจากผูว้จิยัใหค้วามส าคญักบัระบบความปลอดภยั จงึน าโปรแกรม
ไปติดตัง้ยงับนเซิร์ฟเวอร์ที่ม ีWAF (Web Application Firewall) หรอื
ใช้บนเซิฟเวอร์ปกติ ที่มีการก าหนดค่าให้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 
www.cloudflare.com/waf/ 

 

 
รปูที ่I. หน้าจอแสดงผลขอ้มลูทีใ่ชท้ดสอบ ในรปูแบบของแผงควบคุม  

 
V. ผลจากการวจิยัและพฒันาระบบ 

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินภาวะความเสี่ยงด้าน
โภชนาการในโรงพยาบาล ประกอบดว้ยการด าเนินงานดา้นต่อไปนี้ 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศการประเมนิภาวะความ
เสีย่งดา้นโภชนาการในโรงพยาบาล ตามขัน้ตอนการวจิยั โดยน าขอ้มลูมา
จากการศกึษา และวเิคราะห์ มาจดัท าระบบสารสนเทศการประเมนิภาวะ
ความเสีย่งดา้นโภชนาการ 

 
รปูที ่II. หน้าจอเขา้สู่ระบบ  

 

 
รปูที ่III. หน้าจอจดัการขอ้มลูสว่นตวั 

 

จากรูปที ่II ในการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศการประเมนิภาวะความ
เสี่ยงด้านโภชนาการในโรงพยาบาล ผู้ใช้จ าเป็นต้องยืนยนัตัวเพื่อเข้าสู่
ระบบ เมื่อเขา้สู่ระบบแล้ว ผู้ใช้สามารถปรบัแต่งขอ้มูลส่วนตวัได้ คอื ชื่อ, 
อเีมล, รหสัผ่าน ดงัรปูที ่III หน้าจดัการขอ้มลูส่วนตวั 

 

 
รปูที ่IV. หน้าจอเพิม่ขอ้มลูผูป้ว่ย 

  

 จากรูปที่ IV หน้าเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย หากเป็นผู้ป่วยใหม่ต้องมกีารเติม
ขอ้มูลส่วนตวั (กรอบเส้นทบึ) เจา้หน้าที่กรอก HN ของผู้ป่วยในครัง้แรก 
หากเป็นผู้ป่วยเดิมจะเรียกใช้ข้อมูลครัง้ก่อนในส่วนนี้ ได้ทันที (กรอบ
เสน้ประ) โดยระบบด าเนินการให ้เพือ่ลดการด าเนินงานทีซ่ ้าซอ้น 
 แบบคดักรองภาวะโภชนาการดงัรูปที ่V ทีร่ะบบช่วยพจิารณาจากส่วน
การประเมนิครัง้แรกดว้ย เมื่อถึงรอบที่ต้องท าแบบประเมนิภาวะโภช-นา
การจากรูปที่ VI เมื่อเพิ่มขอ้มูลผู้ป่วยเขา้สู่ระบบ ให้บนัทึกแบบคดักรอง 
และแบบประเมนิภาวะโภชนาการ ซึ่งอ้างองิมาจากแบบฟอร์มการประเมนิ
จากสมาคมผู้ใหอ้าหารทางหลอดเลอืดด าและทางเดนิอาหารแห่งประเทศ
ไ ท ย  (SPENT Nutrition Screening Tool) แ ล ะ  Nutrition Alert Form 
(NAF) ทีม่กีารเกบ็คะแนน เพือ่ใหร้ะบบประเมนิและใหน้กัสถติทิ าการดงึค่า
ไปใชง้าน 

หน้าจอการเพิม่ 
ผูป้ว่ยรายใหม ่ ผูป้ว่ยเดมิจะเรยีกใช้

ขอ้มลูทีม่อียู่ข ึน้มา 
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รปูที ่V. แบบคดักรองภาวะโภชนาการ 

 
 รปูที ่VI แบบประเมนิภาวะโภชนาการ 

 
รปูที ่VII. หน้าจอรายชือ่ผูป้ว่ยทัง้หมด 

 
รปูที ่VIII. หน้าจอดขูอ้มลูผูป้ว่ย 

 
รปูที ่IX. หน้าจอสถติกิารเขา้ใชง้านในระบบประเมนิ ฯ ของผูใ้ชง้าน  

 จากรูปที่ VII ในหน้าจอรายชื่อผู้ป่วยทัง้หมด จะแสดงขอ้มูลผู้ป่วยใน
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ระบบทัง้หมด เมือ่กดดูขอ้มลูผูป้่วย จะมายงัหน้าจอดูขอ้มลูผูป้่วย โดยจะ
แสดงขอ้มูลทัว่ไป การวนิิจฉัยโรค ผลการประเมนิล่าสุด จ านวนแบบคดั
กรอง และแบบประเมนิที่เคยบนัทกึไว้ ในหน้าจอรายการทีต่้องบนัทกึ จะ
แสดงรายชือ่ผูป้ว่ยทีต่อ้งบนัทกึขอ้มลูซ ้า เมือ่ครบ 7 วนั 
 ส าหรบัรปูที ่VII แสดงหน้าจอรายชื่อผูป้ว่ยทัง้หมด ซึ่งเมือ่คลกิ ขวาจะ
ปรากฏรูปที่ VIII หน้าจอดูขอ้มูลผู้ป่วย ที่ประกอบด้วย การแสดงขอ้มูลสี่
ส่วน ได้แก่ ภาพแสดงน ้าหนักและส่วนสูง ของผู้ป่วยทัง้หมดที่เป็นไปได้
และการรายงานจ านวนวนัทัง้หมดทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล ในส่วนทีส่อง แบ่ง
ดว้ยแถบเขยีวคอืสถานะของการ คดักรองผู้ป่วยคนดงักล่าว ล าดบัถดัมา
แสดงผลการประเมนิล่าสุด แบละในส่วนสุดทา้ยนัน้เป็นประวตักิารบนัทกึ
ขอ้มลูผูป้ว่ย มแีบบคดักรองและแบบประเมนิเกดิขึน้จ านวนเท่าไร 
 นอกจากนี้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านในส่วนของการดสูถติิ ในหน้าจอสถติิ
การเขา้ใชง้าน หน้าจอพมิพ์รายงานผูป้ว่ย และหน้าจอแสดงผลรายงานดงั
รปูที ่IX โดยหน้าจอสถติกิารเขา้ใชง้าน จะแสดงสถติทิัว่ไป สามารถเลอืกดู
เป็นช่วงเวลาได ้รปูที ่X แสดงหน้าจอพมิพร์ายงานผูป้ว่ย และรปูที ่XI หน้า
จอแสดงผลรายงาน โดยหน้าจอพมิพ์รายงานผูป้่วยสามารถพมิพ์รายงาน
ผูป้่วย ตัง้แต่เริม่เขา้รบัการรกัษาจนออกจากโรงพยาบาล โดยแสดงผลใน
รปูแบบของแบบฟอร์มการประเมนิจากสมาคมผูใ้หอ้าหารทางหลอดเลอืด
ด าและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (SPENT Nutrition Screening 
Tool) และ Nutrition Alert Form (NAF) 

ขัน้ตอนการท างานทัง้หมดมผีูเ้ขา้ร่วมใชง้านจ านวนสีส่่วนไดแ้ก่แพทย์ 
พยาบาล โภชนากร และนักสถิติ ซึ่งทัง้สามส่วนแรก นัน้มีการใช้งาน
ตามล าดบัดงัรูปที่ XII โดย เจา้หน้าที่พยาบาลเขา้สู่ระบบ แล้วเพิ่มขอ้มูล
ผูป้่วยโดยระบุ HN ระบบจะตรวจสอบว่าผูป้่วยมขีอ้มลูในระบบหรอืยงั ถ้า
ยงัไม่ม ีเจา้หน้าที่พยาบาลจ าเป็นต้องกรอกรขอ้มูลส่วนตวัในครัง้แรก แต่
ถ้ามอียู่แล้วระบบจะดึงข้อมูลมาอัตโนมตัิ จากนัน้เจ้าหน้าที่พยาบาลจะ
เริ่มท าแบบคดักรองภาวะโภชนาการ ในข้อตัวเลือก 4 ข้อ หากตอบใช่
มากกว่า หรอืเท่ากบั 2 ขอ้ ใหท้ าแบบประเมนิภาวะโภชนาการต่อ จากนัน้
เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเก็บข้อมูลซ ้าทุก ๆ 7 วนั จนกว่าผู้ป่วยจะออกจาก
โรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เจา้หน้าที่จะบนัทกึการออก 
และโรคตอนออกจากโรงพยาบาล จากนัน้จะพมิพ์รายงานผูป้่วยมาจดัท า
เอกสาร ส าหรบัรูปที่ XIII นัน้ ใช้เพื่ออธบิายให้นักเทคนิคและนักพฒันา
ทัว่ไปสามารถเขา้ใจสถาปตัยกรรมซอฟต์แวรข์องระบบได ้

จากผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เขา้ใช้ระบบซึ่งประกอบ ไป
ด้วย แพทย์ นักสถิติ นักโภชนาการ พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล และนัก
คอมพวิเตอร์ ทัง้หมด 13 คน พบว่า ผูใ้ชร้ะบบมคีวามพงึพอใจจ าแนกเป็น
ดา้นต่าง ๆ ได ้ดงันี้ 1) ด้านความถูกต้องของระบบประเมนิ ฯ ที่มกีารคดิ
คะแนนประเมนิใหอ้ตัโนมตั ิ มกีารแสดงผลอย่างเหมาะสม ลดขัน้ตอนการ
ท างานที่ซ ้าซ้อน ส่งผลให้การท างานรวดเร็วขึ้น  การจดัการรกัษาความ
ปลอดภยั และก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้ชง้าน มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบั “มาก” ( =4.36) 2) ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั ผูใ้ชร้ะบบมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบั “มากทีสุ่ด” ( =4.60) 3) ดา้น ความง่าย (User Friendly) 
ของการใชง้าน ความสวยงาม ความทนัสมยั และน่าสนใจ ของโปรแกรม
ประเมนิฯ พบว่า ผู้ใช้ระบบมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก” ( =4.43) 
เมื่อน าการจดัท าระบบประเมนิผล ฯ ดงักล่าวมาใชแ้ทนการกรอกเอกสาร
ในขัน้ตอนการท างานเดมิ 

 

 
รปูที ่X. หน้าจอพมิพร์ายงานผูป้ว่ย  
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รปูที ่XI. หน้าจอแสดงผลรายงาน 

 

 
รปูที ่XII. ผงัการใชง้านระบบของเจา้หน้าทีพ่ยาบาล 

 
VI. สรุปและอภปิรายผล 

ส าหรบัการพฒันาระบบดงักล่าวนัน้ ส าเรจ็ลุล่วงไปได้โดยอาศยัความ 
ร่วมมอืจากทุกภาคส่วนทัง้ ซึ่งหลกัการที่น ามาใช้โดยส าคญั คอืหลกัการ 
สื่อสาร การวเิคราะห์และออกแบระบบ การจดัท าโปรแกรมในการบนัทึก
ขอ้มูลเพื่ออ านวยความสะดวก ท าให้จดัขอ้มูลได้เป็นระบบและลดความ
ผดิพลาดจากการบนัทกึขอ้มลูได ้ข ัน้ตอนพฒันาโปรแกรมประกอบดว้ยเกบ็
ข้อมูลจากผู้ใช้ที่เป็นแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและนักสถิติ การ
วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ การเขยีนโปรแกรม การทดสอบ ปรบัปรุงและ

จดัท าคู่มอืการใช้งาน ซึ่งในภายหลงัมกีารส่งมอบงานโดย สรุปส่วนของ 
สถาปตัยกรรมซอฟต์แวร์ของระบบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจเพื่อการ
บ ารุงรกัษาโปรแกรม โดยโปรแกรมดงักล่าวสามารถบนัทึกและรวบรวม
ขอ้มูลไดร้วดเรว็ แม่นย า ช่วยลดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล และสามารถ
พมิพ์แบบฟอร์มที่บนัทึกเป็นหลกัฐานในเวชระเบียน  รวมไปถึงการแจ้ง
เตอืนการบนัทกึซ ้าเพื่อนักสถติปิระเมนิผลใหโ้ภชนบ าบดัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
จากผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบ พบว่า ผู้ใช้ระบบมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบั “มาก” ( =4.43) ในการน าระบบประเมนิผล ฯ 
ดงักล่าวมาใชแ้ทนการกรอกเอกสารของขัน้ตอนการท างานเดมิ 

 

 
รปูที ่XIII. สถาปตัยกรรมซอฟต์แวรข์องระบบ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และนกัโภชนาการ หอผูป้่วยวกิฤติ
โรคระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory Care Unit) โรงพยาบาลหาดใหญ่  
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การพฒันาแชทบอทท่ีชาญฉลาด เพ่ือให้ค าแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

Intelligent Chatbot Development for Tourism Suggestion  
 

นิตริจุน์ อตไิชยทกัษ์1, เมธาพร เจง็ธรรม2, ลกัษณารยี ์อุดมปญัญาวรกุล3, อรรถวชิญ์ เกยีวประเสรฐิ4, 
ธนทตั จนัทรเ์กตุ5, ณฐักติติ ์จติรเอื้อตระกูล6, ธงชยั แกว้กริยิา7* 
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บทคดัย่อ การสืบค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตนัน้
บางครัง้ต้องโทรสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบางครัง้บางเวลาทางเจ้าหน้าท่ี
กไ็ม่สามารถให้ค าตอบได้ เน่ืองจากปิดเวลาท าการหรือไม่ได้รบัความ
สะดวกในการเข้าถึงการบริการ งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือ
พฒันาระบบตอบโต้อตัโนมติัแชทบอท แทนการใช้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท าหน้าตอบค าถามให้กบันักท่องเท่ียวผ่านทางเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
เพ่ือลดต้นทุนในการจ้างงานเจ้าหน้าท่ี Admin Operator และเพ่ือท าให้
สามารถบริการตอบค าถามตลอด 24 ชัว่โมง โดยพฒันาระบบผ่าน
เครื่องมือ Dialogflow เพ่ือพฒันาแชทโต้ตอบใน เฟสบุค๊แฟนเพจ และ
จดัเกบ็คลงัข้อมลูของสถานท่ีภายในประเทศไทย เพ่ือให้บริการกบั
นักท่องเท่ียวชาวไทยจึงพฒันาระบบด้วยภาษาไทยท่ีมีความหลากหลาย
และความซบัซ้อนทางภาษา ท่ีมีมากกว่าภาษาอ่ืน จากผลการทดลอง
พบว่าแชทบอทสามารถโต้ตอบค าถามได้ถกูต้องเทียบเท่ากบัมนุษยท์ า
ให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายมากกว่า และยงัสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและค่าเลี้ยงดพิูเศษต่างๆ
ให้กบัพนักงานท่ีท าหน้าท่ีให้ค าตอบเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอีกด้วย 
และยงัสามารถให้บริการได้ตลอดแล้วท่ีนักท่องเท่ียวต้องการค าตอบ
แนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: แชทบอท เฟสบุ๊คแฟนเพจ การท่องเท่ียวประเทศไทย 
ไดอะลอ็กโฟรว ์
 

1. บทน า 
ในปจัจุบนั หากเราจะไปท่องเทีย่วสถานทีไ่หนสกัทีห่นึ่ง ผูค้นมกัจะใชว้ธิี

ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการค้นหาผ่าน search 
engine ต่าง ๆ อาทเิช่น Google หรอืหาจ าเป็นต้องมกีารสอบถามขอ้มูลเชงิ
ลกึกจ็ าเป็นตอ้งโทรสอบถามเจา้หน้าทีข่องการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย ซึ่ง
การสอบถามขอ้มลูต่าง ๆ ด้วยช่องทางโทรศพัท ์จะพบว่ามปีญัหาเรื่องคู่สาย
ไม่ว่าง รวมถึงยังมีข้อจ ากัดในเรื่องช่วงเวลาท าการของเจ้าหน้าที่  ทางผู้
ให้บริการหลายเจ้าจึงเปิดให้บริการตอบค าถามกับผู้ใช้บริการผ่านระบบ
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เช่น Facebook, Line, Twitter,ฯลฯ ที่มผีู้ใช้งานเป็น
จ านวนเพิม่เตมิจากชอ่งโทรศพัท ์ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทางสถติจิากเวบ็ไซต์ 
Zocial Rank [1] ที่ได้รายงานว่าพฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของ
ผูค้นในประเทศไทยผ่านแอพพลเิคชัน่ Facebook มากเป็นอนัดบั 9 ของโลก 

และมากเป็นอนัดบั 3 ของอาเซยีน เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ดร. บุญอยู่ ขอ
พรประเสรฐิ [2] ทีไ่ด้ศกึษาพฤตกิรรมการใช ้Facebook ของนักศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานครได้พบว่ามกีารใชง้านมากทีสุ่ด โดยมกีารนิยมตดิต่อในการ
สนทนา (Chat) พูดคุยผา่นแอปพลเิคชัน่ทีเ่ชื่อมต่อกบัสงัคมเพื่อนในเฟสบุ๊คอ
ย่างแอปพลเิคชัน่ Messenger ทีค่ล้ายกบัแอปพลเิคชัน่พูดคุยบนมอืถอือย่าง
ไลน์ ซึง่เป็นอกีชอ่งทางหนึ่งในการใหบ้รกิารตอบค าถามกบันกัทอ่งเทีย่ว 

นอกจากนี้ ในปจัจุบนัมเีทคโนโลยใีหม่อย่าง แชทบอท(Chatbot) ได้ถูก
พฒันาขึน้ใหม้คีวามสามารถในการส่งขอ้ความตอบโต้อตัโนมตั ิมคีุณลกัษณะ
ซึ่งเหมาะสมกบัการน ามาใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ทัง้ผู้ใช้บรกิาร
รวมถงึผูใ้หบ้รกิารหรอืองคก์รต่าง ๆ  ทีไ่มส่ามารถตอบปญัหา ในชว่งนอกเวลา
ท าการได้ และยงัสามารถใหข้อ้มูล ค าแนะน า เกี่ยวกบัปญัหานัน้ ๆ เบื้องต้น
ได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับกับมนุษย์ โดยจุดเด่นของแชทบอทนี้ได้ใช้
เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์หรือ AI ในการค านวณและคาดเดาค าตอบที่
เหมาะสมกับค าถามนัน้ ๆ และยังสามารถลดจ านวนพนักงานที่ให้บรกิาร
เกี่ยวกับการถามตอบในส่วนที่มีปริมาณคนมากเกินไปและข้อจ ากัดเรื่อง
ช่วงเวลาที่สามารถให้บรกิารได้เพยีงบางเวลาเท่านัน้ นอกจากนัน้ระบบแช
ทบอทยงัสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องและยงัไม่จ ากดัเวลาในการใหบ้รกิาร 
อกีทัง้ยงัสามารถเรยีนรู้การใชภ้าษาของมนุษย์ เเละการฝึกฝนพฒันาของตวั
ระบบเองเพื่อเพิม่การตอบกลบัเเละสามารถประมวลผลขอ้มูลในการท านาย
เเละการตัดสินใจของตัวระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเเละตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านหรอืผูต้อบค าถาม 

จากทีก่ล่าวไปเบือ้งต้น งานวจิยัฉบบันี้ทางคณะผูว้จิยัน าเสนอการศกึษา
และพัฒนาแชทบอทผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อให้ค าแนะน าและข้อมูลของ
สถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทยใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร โดยแชทบอทดงักล่าวถูก
พฒันาขึน้ดว้ยเครื่องมอื Dialogflow ซึ่งมกีารเพิม่ฐานขอ้มูลเกีย่วกบัค าต่าง ๆ 
ในภาษาไทย และเพิม่ข ัน้ตอนการท างาน พฒันาใหร้ะบบแชทบอทสามารถ
ตอบโตภ้าษาไทยไดม้ปีระสทิธภิาพมากกว่าเดมิ  

                                                   
2.งานวจิยัก่อนหน้า 

ปจัจุบนัได้มกีารท าวิจยัเกี่ยวกบัระบบตอบขอ้ความอตัโนมตัมิา
พัฒนาใช้เกี่ยวกบัการศึกษาอิทธพิลของการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้า
สัมพันธ์ผ่านสื่อ Chatbot ต่อระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า และศึกษา
คุณลกัษณะของระบบในการใชเ้ป็น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารเนื้อหากบั
ลูกค้าสมัพนัธท์ีม่อีทิธพิลต่อระดบัการมสี่วนร่วมของลูกค้า งานวจิยันี้เป็นการ
วิจยัในเชงิปรมิาณโดยได้ท าการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์และ

395



  

 

 

แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือกลุ่มผู้ ใช้งาน Facebook 
Messenger ในปจัจุบนัและไดใ้ชบ้รกิารรสีอรท์ภายใน ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 
360 ตวัอย่าง ผลลพัธ์ของการวจิยันี้พบว่าการสื่อสารเนื้อหาโปรแกรมลูกค้า
สัมพันธ์ในเรื่องการสนับสนุนลูกค้าและการร้องเรียนของลูกค้า ผ่านสื่อ 
Chatbot นัน้มอีทิธพิลต่อระดบัการมสี่วนร่วมของลูกค้าที่สูงขึน้ และในด้าน
ของคุณลกัษณะของสื่อ Chatbot ความคุ้นเคย มอีทิธพิลต่อระดบัการมสี่วน
ร่วมของลูกค้าทีสู่งขึน้ ในขณะทีค่วาม สะดวกสบาย มอีทิธพิลต่อระดบัการมี
ส่วนร่วมของลูกคา้ทีต่ ่าลง ระบบขอ้ความอตัโนมตันิัน้ได้มกีารประยุกตใ์ชเ้ป็น
แอปพลิเคชัน่แชทบอทเพื่อการวินิจฉัยโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
ดูแลและ ควบคุมตลอดจนรกัษาโรคเบาหวานในชวีิตประจ าวนัที่เหมาะสม 
เช่น การบรโิภคอาหาร การออกก าลงักาย เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถรูว้ธิ ี
ปฐม พยาบาลโรคเบาหวานเบือ้งตน้ โดยบทความนี้ไดเ้สนอการน าเทคโนโลยี 
ออนโทโลยี การมาจัดเตรียมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ที่อิงกับ 
ฐานความรูป้ระกอบในการ วนิิจฉัยโรคจากอาการและปจัจยัสีย่งส าหรบัใช ้ใน
การคดักรองผู้ที่มคีวามเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และเเนะน าวิธป้ีองกนัที่ ให้
เหมาะสมกบัผูป้่วยผ่านระบบแชทบอท โดยน ารูปแบบการตรวจสอบ อาการ
มาประมวลผลกฎการอนุมานจากเอกสาร OWL-RDFS และ แสดงผลขอ้มูล
การวนิิจฉัย  โดยรูปแบบของการประมวลผลและ วนิิจฉัยโรคนัน้ พบว่ายงัมี
ขอ้จ ากดัในเรื่องการตีความค าถามที่มคีวาม ซบัซ้อน ซึ่งถ้าขอ้มูลน าเขา้ใน
เอกสาร OWL นัน้จดัเกบ็ไมเ่พยีงพอกจ็ะส่งผลต่อแบบรูปทีจ่ะใชใ้นการวจิฉยั
โรคบน JSON ตามไปดว้ย โดยใน อาจจะตอ้งมกีารพฒันาในส่วนของแบบรูป
ในการวนิิจฉยัโรคใหม้คีวาม ฉลาดมากยิง่ขึน้ดว้ยการน างานดา้นการประมวล
ภาษาธรรมชาติ  ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสทิธภิาพและความน่าเชื่อของ
แอปพลเิคชนัได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ได้มงีานวจิยัทีไ่ดน้ าเสนอเกีย่วกบัการ
ประยุกตใ์ชร้ะบบตอบขอ้ความอตัโนมตัมิาใชใ้นเรื่องของการขายของออนไลน์ 
โดยได้มกีารประยุกต์ใช้ Chatfuel ปฏิสมัพนัธ์กบัลูกค้าผ่านเมสเซนเจอร์ ที่
เกบ็ขอ้มูลจรงิจากผูข้ายสนิค้าออนไลน์ 5 คน น ามาก าหนดค าถามค าตอบที่
สมัพนัธ์กนัในลกัษณะโครงสรา้งการสนทนา โดยให้ผู้ใช้แต่ละคนทดลองซื้อ
สนิคา้ แบบมไิดเ้ปิดเผยต่อผูใ้ชว้่าก าลงัสนทนากบัแชทบอท ผลการประเมนิใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 3.68)  อย่างไรก็ดีโครงสร้างการสนทนาที่
พฒันาขึน้ ยงัไม่ครอบคลุมต่อการใชง้านทัง้หมด เนื่องจากการสนทนานัน้ไร้
ขอบเขต และไม่จ ากดัเพยีงการซื้อขาย เมื่อแบ่งผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 
คน เมื่อน าผลการประเมนิของแต่ละกลุ่ม มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า กลุ่มผู้ขายสนิค้าออนไลน์และกลุ่มผู้ใชท้ัว่ไป มผีลการประเมนิ
ด้าน ประสิทธิภาพแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .004 พบว่า 
สามารถตอบสนองต่อหนึ่งค าถามได้อย่างรวดเรว็ แต่ผู้ใช้ที่มกัสนทนาด้วย
กลุ่มค าถามหลายๆ ประโยค ดงันัน้แม้จะส่งขอ้ความมายงัไม่ครบถ้วน แช
ทบอทกจ็ะตอบค าถามแต่ละขอ้ความตามล าดบัทนัท ีความสมัพนัธร์ะหว่างตวั
แปรอสิระทีส่่งผลต่อผลการประเมนิในภาพรวมดว้ยการวเิคราะห์ ผลลพัธเ์มื่อ
น ามาสร้างแบบจ าลองเชิง เส้น ร่วมกับ เพศ  การศึกษา สถานภาพ 
ประสบการณ์ใชง้านคอมพวิเตอร์  สมารท์โฟน ชัว่โมงการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต
ต่อวนั และ ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อเดอืน มคีวามแม่นย าในการ
พยากรณ์ผลการประเมนิ 99.4% ค่าสมัประสทิธิพ์หุคูณ เป็น .997 และระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิที ่.000 
 

3. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
3.1 ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) 
   ปญัญาประดษิฐ ์เป็นวชิาทีว่่าดว้ยการศกึษาเพื่อใหค้วามเขา้ใจถงึความ
ฉลาดและสรา้งระบบคอมพวิเตอรใ์หม้คีวามชาญฉลาด และน ามาท างานแทน
หรอืชว่ยมนุษยท์ างานทีต่อ้งใชค้วามฉลาดนัน้ๆ  
ความหมายของปญัญาประดษิฐ ์

ปญัญาประดิษฐ์  หรอืเรยีกสัน้ๆว่า AI (Artificial Intelligence) เป็นแนวทาง
การพฒันาทางด้านคอมพวิเตอรอ์กีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งท าใหเ้ครื่องคอมพวิเตอร์
คิดและตดัสนิใจได้ใกล้เคยีงกบัมนุษย์ โดยอาศยัจากกหลกัการศกึษาวธิคีดิ 
การตัดสินใจหรือหลักของเหตุผลจากมนุษย์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ศกัยภาพของเครื่องคอมพวิเตอรใ์หส้ามารถตอบสนองการท างานทีม่ากกว่า
เป็นเพยีงเครื่องจกัรกลหรอืโปรแกรมทัว่ไป 
โดยเริ่มจากการน าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดเป็นขัน้ตอนให้เป็นเครื่อง
คอมพวิเตอรท์ างานแกป้ญัหา ตดัสนิ และเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหเ้ครื่อง
คอมพวิเตอรม์คีวามฉลาดมากขึน้  สามารถท างานในระบบทีม่คีวามซบัซอ้น
ไดอ้ย่างประสทิธภิาพโดยไมต่อ้งอาศยัแรงงานจากมนุษย ์[4] 
วตัถุประสงคข์องการพฒันาปญัญาประดษิฐค์อื พฒันามาเพื่อสนบัสนุนงานใน
ดา้นต่างๆของมนุษย ์ชว่ยการคดิ วเิคราะห ์การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพและ
แม่นย ามากขึ้น เช่น การค านวณที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมาก การ
ท างานแบบวนซ ้า การคดิ วเิคราะหข์อ้มลูต่างๆแทนมนุษย ์เป็นตน้ [3] 
 
3.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(Natural Language Processing) 
      การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing 
(NLP) เป็นสาขาย่อยของปญัญาประดษิฐแ์ละภาษาศาสตร ์ทีเ่น้นศกึษาปญัหา
และพฒันาการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิการท าความเขา้ใจภาษาธรรมชาต ิ
หลกัการใชภ้าษา รูปแบบของภาษา เพื่อใหค้อมพวิเตอรส์ามารถเขา้ใจภาษา
ทีม่นุษยใ์ชใ้นการสื่อสารได้ 
ตวัอย่างของการใชง้านของระบบประมวลภาษาธรรมชาต ิ[5] 
ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติถูกน ามาใช้มากมายในปจัจุบนั ตวัอย่างที่
น่าสนใจ 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
      1.ระบบการแปลภาษา (Machine Translation) 
      2.ระบบหาขอ้มลู (Information Retrieval) 
      3.ระบบแบ่งประเภทขอ้มลู (Text Categorization) 
      4.ระบบย่อความ (Text Summarization) 
      5.ระบบประมวลผลภาษามอื (Sign Language Processing) 
3.3 TF-IDF  
   การค านวณค่า [11] (Term Frequency – Inverse Document Frequency) 
เป็นวิธกีารถ่วงน ้าหนักที่นิยมใช้กนัมากในการสืบค้นสารสนเทศ และ Text 
mining เป็นวธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิความส าคญัของค าต่อเอกสาร ทีค่วรจะ
ปรากฏอยู่เป็นจ านวนมากในเนื้อหาของเอกสารเฉพาะฉบบัและปรากฏอยู่
น้อยในชุดของเอกสารที่เหลอืทัง้หมด แต่ถ้าค าใดปรากฏเป็นจ านวนมากใน
ทกุๆเอกสารแสดงว่าค าดงักล่าวไมส่ามารถเป็นตวัแทนของเอกสารใดๆได ้ซึง่
ค าเหล่านัน้เรยีกว่าเป็นค าหยุด ดงันัน้การใหน้ ้าหนักค าๆหนึ่งในเอกสารฉบบั
หนึ่งพจิารณาจากความถีข่องค าทีป่รากฏในเอกสารนัน้และจ านวนของเอกสาร
ทัง้หมดมกีีค่ าๆนัน้ปรากฏอยู่ 

 
4.วธิดี าเนินการวจิยั 

       ภาพรวมการท างานของ Chatbot ตอบค าถามสถานที่ท่องเที่ยว
ประกอบด้วย การออกแบบและพฒันาจากขอ้มลูการท่องเทีย่วของศูนยก์ลาง
ข้อมูลภาครฐั[7]ส าหรบัใช้ใน Dialogflow และวิธกีารจบัคู่ขอ้มูลค าถามและ
ค าตอบของ Chatbot ตอบค าถามสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
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รปูที ่1 ภาพรวมของ Chatbot ตอบค าถามสถานทีท่อ่งเทีย่ว 

 
รูปที่ 2 ภาพรวมแสดงแผนการท างานสร้างแชทบอทเพื่อการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย 
 
4.1 การออกแบบและพัฒนาข้อมูลค าถามและค าตอบของ Chatbot ตอบ
ค าถามสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
     โดยการน าขอ้มูลเบื้องต้นมาจาก www. data.go.th หรอืศูนย์กลางขอ้มูล
ภาครฐั [7] โดยมโีครงสรา้งขอ้มลูดงันี้ 
 

Typ
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Attractio
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on-Unit-TH 
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เกาะ เกาะหิน
งาม 

ตะรเุตา  http://park.dnp.g
o.th 

ทาง
บก 

ภูเขา ดอยปุย   http://park.dnp.g
o.th 

         ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลเบื้องต้นส าหรับท า Chatbot ตอบค าถาม
สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
 
 
 
 
 

และท าการเตรยีมขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบของ Dialogflow เพื่อน าไปใชง้านดงันี้  
IntentName UserSays TextResponse 
Sea.koa Tao เกาะเต่า เกาะสวรรค์กลางอ่าว

ไทย เคยเป็นที่ว่างไข่
ของเต่าทะเลจ านวน
มาก 

Moutain.pooshefha ภูชีฟ้้า เป็นยอดเขาที่แหลมชี้
ข ึ้นไปบนท้องฟ้าเป็น
จุดชมวิวทะเลหมอก
และพระอาทติยข์ึน้ชื่อ  

         ตารางที ่2 ตารางขอ้มูลตวัอย่างน าไปใชท้ าขอ้ความถามตอบส าหรบั 
Chatbot 
 
4.2 วิธกีารจบัคู่ขอ้มูลค าถามและค าตอบของ Chatbot ตอบค าถามสถานที่
ทอ่งเทีย่ว 
 ส าหรบัการด าเนินงานในขัน้ตอนนี้ Dialogflow จะใช ้2 วธิรีวมกนั 
โดยเรยีกวธิกีารนี้ว่า Hybrid (Rule-base and ML) โดยจะอธบิายวธิกีารจบัคู่
ขอ้มลูแบบ Rule-base ดงันี้ 
 

 
      รปูที ่3 แสดงการจบัคู่ค าถามตอบโดยใชว้ธิกีารแบบ Base Rule 
 
การจบัคู่ค าถามตอบโดยใชว้ธิกีารแบบ Base Rule อธบิายการท างานไดด้งันี้ 
จากรปูภาพ เมื่อนกัทอ่งเทีย่วพมิพท์กัทายโดยใช ้ค าว่า “สวสัดคีรบั”  “ฮลัโหล” 
หรอื “ทกัทายจา้”  Dialogflow  จะน าค าหรอืวลเีหล่านี้มาตรวจสอบว่าค าหรอื
วลเีหล่านี้เหมอืนกนักบัทีอ่ยู่ในระบบหรอืในฐานขอ้มูลหรอืไมโ่ดยมเีงื่อนไขกา
ตรวจสอบว่าจ านวนสระและพยัญชนะต้องตรงกันทุกตัวห้ามสะกดผิด 
Dialogflow  จงึจะตอบค าถามตามที่ก าหนดไว้ หรอืถ้า ขอ้มูลไม่ตรงกนัหรอื
สะกดผดิระบบอาจะไม่ตอบหรอืตอบไมต่รงค าถามทีน่ักท่องเทีย่วอยากทราบ
วิธีการจับคู่ข้อมูลแบบ Machine Learning algorithm TF- IDF หรือ Term 
Frequency-Inverse Document Frequency  ดงันี้ 
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รปูที ่4 แสดงการจบัคูค่ าถามตอบโดยใช ้Algorithm TF-IDF  
 
การค านวณค่า TF-IDF เป็นวิธีการประเมนิความส าคญัของค าต่อเอกสาร 
ความส าคัญของค าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัง้ที่ค านัน้ปรากฏใน
เอกสารแต่จะถูกลดความส าคญัโดยความถี่ของค าในกลุ่มเอกสารทัง้หมด [8] 
จากรูปที่ 5 จากค าถามของทักท่องเที่ยว “สวัสดีครับ สอบถามครับ” 
Dialogflow น าค าไปประมวณผลโดยใช ้TF-IDF โดยจะตดัแบ่งเป็นค าๆ ดงันี้ 
“สวสัด ี| ครบั | สอบ |ถาม | ครบั”  แล้วจะเอาค าว่า “สวสัด”ี ไปตรวจสอบกบั
เอกสารตัง้แต่กลุ่ม 1 ถงึ 3 เอกสารฉบบัไหนมคี าว่า “สวสัด”ี กใ็หน้ ้าหนกัฉบบั
นัน้มากสุดเพื่อเป็นค าตอบให ้Chatbot 
 
4.3 การใชง้าน Chatbot บน Messager Facebook 
 ใน Intent กล่าวค าทกัทาย ของ Chatbot เช่น นักท่องเทีย่ว ถาม 
“สวสัดคีรบั” Chatbot ตอบว่า “เฮโหลลลลลลลล อยากไปไหนบอกมาไดเ้ลยค
รชั" ตามรปูที ่5  

 
รปูที ่5 แสดงค าตอบในสว่น Intent ทกัทาย 

 
Intent วัด ของ Chatbot  เช่น นักท่องเที่ยว ถาม  “วัดท่าซุง” 

Chatbot ตอบว่า ออกมาเป็นรายละเอยีดของวดั ตามรปูที ่6  

 
รปูที ่6 แสดงค าตอบในสว่น Intent วดั 

 
 

Intent เกาะ ของ Cahrtbot  เชน่ นกัทอ่งเทีย่ว ถาม “เกาะพพี”ี  
Chatbot ตอบว่า ออกมาเป็นรายละเอยีดของเกาะตามรปูที ่7  

 

 
 

รปูที ่7 แสดงค าตอบในสว่น Intent เกาะ 
Intent ภูเขา ของ Cahrtbot  เช่น นักท่องเที่ยว ถาม “ดอยอ่าง

ขาง” Chatbot ตอบว่า ออกมาเป็นรายละเอยีดของดอยอา่งขาง ตามรปูที ่8 

 
 

รปูที ่8 แสดงค าตอบในสว่น Intent ดอย 
5.ประเมนิผล 

ระบบตอบขอ้ความอตัโนมตัิผ่านเฟสบุ๊คเเฟนเพจในการแนะน า
สถานทีท่อ่งเทีย่วในประเทศไทย ทีพ่ฒันาผา่นเครื่องมอื Dialogflow โดยมกีาร
เพิม่เตมิในดา้นคลงัขอ้มูลเกีย่วกบัค าต่างๆในภาษาไทย เเละเพิม่ข ัน้ตอนการ
ท างาน เพื่อใหร้ะบบแชทบอทสามารถตอบโตภ้าษาไทยไดม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ ซึง่ระบบสามารถเขา้ใจค าถาม และค าตอบทีผู่ถ้ามตอ้งการจะสื่อไดถู้กตอ้ง 
ความสามารถในการ คดิ วเิคราะหแ์ยกแยะ ค าถามได้แมน่ย าใกลเ้คยีงมนุษย ์
สามารถเขา้ใจภาษาทีใ่ช ้ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตามฐานขอ้มลู เพิม่ความ 

สะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้าน สามารถเขา้ใชง้านได้ตลอดเวลา ในการ
ถามตอบปญัหาของผูใ้ชง้าน ลดระยะเวลาและขัน้ตอน 
   การเขา้ถงึขอ้มูลของผูใ้ชง้านนัน้ ในช่วงเวลากลางวนัจะมพีนักงาน Admin 
Operator ต้องไปหาขอ้มูล โดยต้องใช้เวลาในการหาขอ้มูลเพื่อมาตอบผูใ้ช้ 
โดยตัว Chatbot สามารถลดค่าใช้จ่ายรายปีกับการลดระบบขัน้ตอนการ
ท างานของมนุษย์ การจ้างงาน พนักงาน Admin Operator ที่มีหน้าที่ตอบ
ค าถามของผูใ้ชง้าน และลดความซบัซอ้นในการตอบค าถาม เพื่อใหไ้ด้ค าตอบ
ปจัจุบนัการใชง้านระบบตอบขอ้ความอตัโนมตัไิด้นิยมกบัผูป้ระกอบการเป็น
จ านวนมากเพราะท าให้สะดวกมากขึน้ไม่ต้องกงัวลในการตอบเเละการให้
ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชง้าน ไมว่่าเวลาทีพ่นกังาน Admin Orerator ไมอ่ยู่ในชว่งเวลา
ที่ปฎิบตัิงานนัน้ระบบตอบขอ้ความอตัโนมตัินัน้กจ็ะตอบกลบัทนัท ีในระบบ
ขอ้ความตอบกลบัอตัโนมตันิัน้ได้มหีลายแพลตฟอร์มในการจดัท าระบบนัน้ 
คณะผูจ้ดัท าจงึได้เลอืก dialogflow เพราะเป็นเเพลตฟอรม์ทีม่คีวามสารถใน
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การใชภ้าษาไทยเเละมกีารใชก้ารประมวลผลภาษาธรรมชาตไิดอ้ย่างถูกตอ้ง
ในการให้ข้อมูลกบัผู้ใช้งาน จากการประเมนิผลเวลาในการตอบระหว่าาง 
Admin Operator กบั ระบบตอบขอ้ความอตัโนมตัเิเล้วนัน้พบว่า 64% มกีาร
ใหค้ าตอบกบัผูใ้ชง้านได ้24 ชัว่โมง 43% ในการใหค้ าตอบทีผู่ใ้ชง้านเขา้ใจงา่ย 
เเละ 55% ในการใหค้วามรูเ้เละขอ้มลูในการเเนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
 

6.สรปุ 
     งานวจิยัชิน้นี้ เสนอระบบตอบขอ้ความอตัโนมตัผิ่านเฟสบุ๊คเเฟนเพจใน
การแนะน าสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศไทย พฒันาผา่นเครื่องมอื Dialogflow 
ผู้ใช้ที่มคีวามสนใจในการท่องเที่ยว ค้นหา ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเทีย่ว 
โดยตัว Chatbot สามารถช่วยตอบค าถาม เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบได้ทุกเวลา โดยใช้
เทคโนโลยี Machine Learning , TFIDF , Artificial Intelligence ในการช่วย
ประมวลผลในการวเิคราะหค์ าถาม และตอบค าถามไดถู้กตอ้ง ครบถว้นตามที่
ผูใ้ชต้้องกาาร ผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความส าคญั ของเทคโนโลยใีนอนาคตทีก่ าลงั
จะเกิดขึ้นกับ Chatbot สามารถน าไปต่อยอด และพัฒนาความสามารถ
ปรบัปรุงให้เขา้การใช้งาน รวมถึงประโยชน์ในธุรกจิออนไลน์ต่างๆ สามารถ 
น าChatbot มาใชป้ระโยชน์แทนเจา้หน้าทีดู่แล พนักงานถามตอบ  เพื่อช่วย
ลดงบประมาณ ระยะเวลาในการตอบสนอง การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ
สามารถใหค้ าตอบผูใ้ชไ้ดต้ลอดเวลา และถูกตอ้ง 
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บทคดัย่อ — การเติบโตทีเ่พิม่ข้ึนของประชากรและการรบัสมคัรใน
ระบบออนไลน์ส่งผลต่อการประมวลผลและวิเคราะหใ์บสมคัรจ านวนมาก
จากนายจ้าง ซึง่ท าให้รายละเอียดเอกสารของผูส้มคัรงานหรือเรซูเม่มี
ความส าคญัทัง้ในด้านการแข่งขนั ความน่าสนใจและความน่าเชือ่ถือของ
ข้อมูลในการตรวจสอบ โดยจากการศึกษาพบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การจ าแนกและวิเคราะหท์กัษะกระบวนการทีเ่หมาะสมจากเรซูเม่ทีมี่
รปูแบบโครงสร้างหลากหลายจากเรซเูม่ทีผู่ส้มคัรงานเป็นผู้สร้างด้วย
ตนเอง ซึง่อาจมีการตกแต่งข้อมูลหรือมีรายละเอียดข้อมูลทีไ่ม่ครบถ้วน 
ผู้วิจยัจึงน าเสนอกรอบแนวคิดการพฒันาเรซูเม่ทีส่มบรูณ์แบบด้วยข้อมูล
การศึกษาและตวัช้ีวดัไมเออรส์-บริกส ์ ทีบ่่งบอกถึงทกัษะทางด้านอารมณ์ 
ทกัษะทางด้านความรู้และลกัษณะบคุลิกภาพ อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการ
พิจารณาเข้าท างาน อีกทัง้ยงัเป็นข้อมูลทีมี่ความแม่นย าและน่าเชือ่ถือจาก
สถาบนัการศึกษา 
 

ค าส าคญั — เหมืองข้อมูล, การศึกษา, ไมเออรส์-บริกส,์ เรซูเม่ 
 

ABSTRACT — Increased population growth and online recruitment 
affect the processing and analysis of many job applications from 
employers, which makes the details of the applicant's resume in terms 
of competition Interest and reliability of information in the audit. The 
study found that Most of the research focuses on identifying and 
analyzing the appropriate process skills from resumes that are 
structured in a variety of formats from the resume that the job 
applicants create by themselves, which may contain information that 
is incomplete. The researcher therefore presented a complete 
framework for the development of resumes with educational data and 
indicators Myers-Briggs that indicates emotional skills Knowledge and 
personality skills, which is an important factor in determining 
employment it is also accurate and reliable information from 
educational institutions. 

 

Keywords — Data Mining, Education, Myers-Briggs, Resume 
I. บทน า 

การหางาน เป็นสิ่งส าคญัและเป็นเป้าหมายหนึ่งในการด าเนินชีวิต
หลงัจากจบการศกึษาหรอืในระหว่างศกึษา ซึ่งในปัจจุบนั บรษิทัหลายแห่ง
ใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการออนไลน์ด้านการจดัหางานเพื่อค้นหาหรือ
คดัเลอืกผู้สมคัรงานเข้าท างานอนัเป็นอีกหนึ่งทางเลอืก แต่ด้วยปรมิาณ
ผู้สมคัรงานจ านวนมาก ท าให้การตรวจสอบรายละเอียดเอกสารข้อมูล
ส่วนตวัและประวตัิการท างานของผู้สมคัรงานหรอืที่เรยีกว่า เรซูเม่ เป็น
เรื่องของการแข่งขนัระหว่างผู้สมคัรงานที่จะต้องสร้างความน่าสนใจให้
ตนเอง [1] ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเรซูเม่อย่างสร้างสรร การยกระดบั
ค าศพัทท์ีใ่ช ้หรอืแมก้ระทัง่การเขยีนขอ้มลูเกนิจรงิ 

นอกจากขอ้มูลทางการศกึษา ใบรบัรองและประสบการณ์การท างาน
แลว้ บุคลกิภาพและทกัษะทีเ่หมาะสม [2] เป็นสิง่ส าคญัทีน่ายจา้งพจิารณา
ประสทิธภิาพทีส่่งผลต่อการท างานเป็นทมีและอายุการท างาน โดยผูว้จิยัมี
ความสนใจในการน าทฤษฎตีวัชีว้ดับุคลกิภาพของไมเออรส์-บรกิส์ (MBTI) 
มาปรบัใช้ในการน าเสนอตวัตนของผู้สมคัรงานหรอืนักศกึษาผ่านเรซูเม่
ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลจากข้อมูลการศึกษาตลอดการเป็น
นกัศกึษาภายในสถาบนั 

อย่างไรก็ตาม มีผู้สมคัรงานและนักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ย ังขาด
ประสบการณ์ในการเขยีนเรซูเมท่ี ่ “สมบรูณ์แบบ” [3] ซึง่อาจส่งผลต่อความ
ต้องการและเวลาทีเ่สยีไปในการหางานในแต่ละบรษิทั โดยจุดประสงคข์อง
งานวจิยัคอืการน าเสนอแนวคดิการพฒันาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบและส่วน
เสริมที่สามารถบ่งบอกตัวตนผู้สมัครงานตลอดการศึกษาภายใน
สถานศกึษา อีกทัง้ยงัมคีวามน่าเชื่อถือของขอ้มูล อนัเป็นปัจจยัส าคญัใน
การสรา้งความประทบัใจครัง้แรกใหก้บับรษิทัทีเ่ปิดรบัสมคัร 
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II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เนื่องจากการเติบโตที่เพิม่ขึ้นของการรบัสมคัรงานออนไลน์ วิธีการ

คดัเลอืกแบบเดมิอาจไมม่ปีระสทิธภิาพ เรซูเมจ่ านวนมากจะถูกจ าแนกออก
ด้วยระบบคดักรองตามความน่าสนใจ และขอ้ส าคญัของการเลอืกผูส้มคัร
งานทีมุ่่งถงึความแตกต่างของคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีส่่งใหเ้กดิการบรรลุ
ผลลพัธใ์นองคก์รสมยัใหม่ [4] เช่น คาวมอุตสาหะ, การตคีวามกระบวนการ
สู่การปฏบิตัิ, ความฉลาดทางอารมณ์และประสทิธผิลทางการสื่อสาร ซึ่ง
ทัง้หมดนัน้จะสามารถรบัรู้ได้จากการเข้าสมัภาษณ์งาน ท าให้เกดิความ
สนใจในการน าทฤษฎมีาช่วยในการชีว้ดัตวัตนของผูส้มคัรงานจากผลลพัธ์
ของการท าเหมอืงขอ้มลูระยะยาว ไดแ้ก่ 

 
II.I. เรซูเมส่มบรูณ์แบบ (Perfect Resume) 

เรซูเมม่คีวามส าคญัในการสรา้งหรอืท าลายโอกาสในการสมัภาษณ์ของ
ผูส้มคัรงาน Emily Moore นกัเขยีนอาวุโสไดร้วบรวมค าแนะน าในการเขยีน
เรซูเมท่ีด่ใีหต้รงกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รทีเ่ปิดรบัสมคัรงาน [5] แสดงดงั
รปูที ่I และอธบิายแต่ละส่วนไดต้ามตารางที ่I 

 

 
รปูที ่I. รายละเอยีดในการเขยีนเรซูเม ่

แหล่งทีม่า : https://www.glassdoor.com  
 

ตารางที ่I. รายละเอยีดแนะน าการเขยีนเรซูเม่ 
 หวัข้อแนะน า ค าแนะน า 

1 การออกแบบ จดัเรยีงรปูแบบอย่างเป็นระเบยีบ โดยเวน้ระยะขอบ
อย่างน้อย 0.7 นิ้วและขนาดตวัอกัษรไมเ่ลก็จนเกนิไป 

2 การเขา้ถงึ แสดงขอ้มลูตดิต่อของผูส้มคัรงานไวท้ีส่ว่นหวัเรซเูม่
เพื่อใหผู้ป้ระกาศงานเหน็และตดิต่อไดส้ะดวก 

3 ทกัษะ แสดงขอ้มลูทกัษะความสามารถไวด้า้นบน โดยเน้น
ทกัษะทีค่ดิวา่เหมาะสมกบังานทีส่มคัร 

4 ประสบการณ์ อธบิายรายละเอยีดถงึความส าเรจ็และความรบัผดิชอบ
หลกัโดยแยกแต่ละสถานทีท่ างาน  

5 เชงิปรมิาณ อธบิายรายละเอยีดประสบการณ์ท างานในเชงิปรมิาณ
หรอืรปูธรรม เพื่อชว่ยก าหนดขอบเขตทีช่ดัเจน 

6 ต าแหน่งงาน
เพิม่เตมิ 

เพิม่เตมิต าแหน่งงาน แมจ้ะไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
ต าแหน่งงานทีส่มคัร 

7 เกรด แสดงวฒุกิารศกึษาและเกรดเฉลีย่ 

8 ส่วนเสรมิ อธบิายถงึความสนใจ ทกัษะความสามารถ รางวลัหรอื
ประสบการณ์เพิม่เตมิในส่วนทา้ย 

9 จ านวนหน้า เรซูเมค่วรมจี านวนไมเ่กนิ 1-2 หน้ากระดาษ 
 

อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจของเว็บไซต์บรกิารจดัท าเรซูเม่พบว่า
ร้อยละ 24 ของผู้เชี่ยวชาญ มัน่ใจถึงขอ้มูลในการเขยีนเรซูเม่ของผูส้มคัร
งาน โดยรอ้ยละ 76 กลบัรูส้กึไม่เชื่อมัน่เกีย่วกบัขอ้มลูประวตัยิ่อและทกัษะ
การเขยีนเรซูเม ่[6] 
 
II.II. ตวัชี้วดัของไมเออรส์-บรกิส ์(Myers-Briggs Type Indicator: MBTI) 

แบบประเมนิบุคลกิภาพทางจติวทิยาที่ออกแบบมาเพื่อวดัความโน้ม
เอยีงทางจติว่าบุคคลรบัรูแ้ละตดัสนิใจอย่างไร ถูกพฒันามาจากแนวคดิใน
การอธบิายลกัษณะบุคลกิภาพ [7] ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึความพงึพอใจในแต่
ละขัว้ตรงข้ามที่มีคุณค่าและประโยชน์เท่าๆ กันจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความคดิและพฤตกิรรม แสดงตามตารางที ่ II ไดแ้ก่ เจตคตใินการกระท า
หรอืแสดงออก, การแสวงหาและเรยีนรู้ขอ้มูล, ลกัษณะการตดัสนิใจและ
แบบแผนการด าเนินชวีติ 

 
ตารางที ่II คุณลกัษณะบุคลกิภาพ 8 แบบจาก 4 ปัจจยั 

ประเภท คณุลกัษณะ 

Extrovert รา่เรงิ เขา้กบัคนงา่ย ชอบสงัคม ท าก่อนคดิ 

Introvert เงยีบขรมึ ครุน่คดิ มองหาประสบการณ์ในมมุลกึ คดิก่อนท า 
Sensing อยู่กบัปัจจบุนั ท าอะไรตามขัน้ตอน เกบ็รายละเอยีดเก่ง 
Intuition สนใจความเป็นไปได ้ใชจ้นิตนาการ ชอบลองอะไรใหม่ๆ  
Thinking ใชต้รรกะวเิคราะหห์าค าตอบ มหีลกัการ กระบวนการ 
Feeling ใชค้่านยิมส่วนตวั ชอบชว่ยเหลอื ออ่รไหวกบัค าวจิารย ์

Judgment มรีะบบ มปีระสทิธภิาพ ท าตามแผน ตดัสนิใจเรว็ 
Perceiving ปรบัตวัตามสถานการณ์ มองหาทางออกใหม่ๆ  

 
โดยปัจจุบนั เครื่องมอื MBTI เป็นเครื่องมอืประเมนิบุคลกิภาพทีไ่ดร้บั

ความนิยมทัว่โลก เพราะนอกจากจะวดับุคลกิภาพแลว้ ยงัมแีนวโน้มในการ
วางแผน พฒันาอาชพี การสรรหาหรอืประเมนิผลทางธุรกจิการ รวมไปถงึ
การพฒันาความเป็นผูน้ าดา้นการจดัการ 

 
II.III. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Vivian Lai และคณะ [8] น าเสนอเครื่องมอืตรวจสอบและใหค้ าแนะน า
ในการกรอกขอ้มลูเรซูเม่ผูส้มคัรงานอตัโนมตั ิโดยการสแกนและรบัขอ้มลู
เชงิลกึจากคลงัขอ้มูลเรซูเม่จ านวนมาก ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรซูเม่ที่
ไดร้บัการประเมนิและค าแนะน าทีเ่หมาะสมบนเวบ็อนิเตอรเ์ฟสทีใ่ชง้านงา่ย 
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A Zaroor และคณะ [9] กล่าวถงึระบบการจ าแนกประเภทเรซูเม่ โดย
การเชือ่มโยงฐานความรูท้กัษะแบบบรูณาการและขัน้ตอนการจบัคู่อตัโนมตัิ
ระหว่างผูส้มคัรงานและประวตัขิองงานทีเ่กีย่วขอ้งมากกว่าการคน้หาขอ้มลู
ที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ซึ่งแบ่งการจ าแนกออกเป็น 3 โมดูล คือ แยกหวัขอ้
ส าคญั จ าแนกแนวคดิทางทกัษะกบังานและจบัคู่เรซูเม่กบัประกาศงานที่
สอดคลอ้งกนั 

AB Kmail และคณะ [10] เสนอระบบการรบัสมคัรออนไลน์อตัโนมตัิที่
ใชท้รพัยากรความหมายและมาตรการเชงิสถติิที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิเพื่อ
เสริมเนื้อหา โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มา
จ าแนกและแยกแนวคดิของผู้สมคัรจากประกาศรบัสมคัรงานและเรซูเม่ 
จากนัน้ใชส้ถติเิพื่อปรบัแต่งรายการและทรพัยากรความหมายหลายแหล่ง
เพื่อให้ได้มาซึ่งลกัษณะเชงิความหมายของเรซูเม่และโพสต์งานก่อนจบัคู่
โดยอตัโนมตัแิละคะแนนความเกีย่วขอ้ง 

อย่างไรกต็าม จะเหน็ไดว้่างานวจิยัส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจ าแนกและ
วเิคราะหท์กัษะกระบวนการหรอืจบัคู่ต าแหน่งงานทีเ่หมาะสมจากเรซูเม่ทีม่ ี
รูปแบบโครงสรา้งหลากหลาย อกีทัง้ยงัเป็นเรซูเม่ทีผู่ส้มคัรงานเป็นผูส้รา้ง
ดว้ยตนเองอาจมกีารตกแต่งขอ้มลูหรอืมรีายละเอยีดขอ้มลูทีไ่ม่ครบถ้วนได้ 
หากเพียงแต่การสร้างเรซูเม่ด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทัง้หมดตลอด
การศกึษาและเป็นเรซูเม่ที่น่าเชื่อถอื จะเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้
ผูส้มคัรงานและเป็นประโยชน์สงูสุดในการคดัเลอืกขององคก์ร 

 
III. ภาพรวมการด าเนินงาน 

ผู้วจิยัน าเสนอแนวคดิระบบอนัได้มาซึ่งเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบ อธบิาย
จากกรอบการท างานออกเป็น 3 โมดลู ดงัแสดงในรปูที ่II โดยประกอบดว้ย 
ติดตามจัดเก็บหัวข้อส าคัญ จ าแนกคุณสมบัติตัวชี้ว ัดไมเออร์ส -บริกส์ 
ทกัษะต่างๆ และโมดูลจดัรูปแสดงผลอตัโนมตั ิโดยอธบิายรายละเอยีดแต่
ละโมดลูได ้ดงันี้ 

 

 
รปูที ่II. กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 

 
III.I. โมดลูการจดัเกบ็หวัขอ้ส าคญั 

ผูว้จิยัท าการศกึษาหวัขอ้ส าคญัทีใ่ช้ประกอบภายในเรซูเม่ แสดงตาม
ตารางที ่III ขอ้มลูในบางหวัขอ้จะถูกจดัเกบ็ภายในระบบบรกิารการศกึษา 
(Registration System: REG) ของสถานศกึษาซึง่เป็นขอ้มลูโดยตรง ไดแ้ก่ 
ชื่อ-นามสกุล, สถานที่และรายระเอียดติดต่อ, ประวัติการศึกษา -ผล
การศึกษา และประวตัิการท างาน (ฝึกงาน) โดยหวัข้อส าคญัที่เกี่ยวกบั
ความสนใจ ทกัษะและคุณลกัษณะบุคลกิภาพจะเป็นการเกบ็ขอ้มลูดว้ยการ
ติดตามผล การประเมนิและท าแบบสอบถามก่อนน าไปจ าแนกขอ้มูลใน
โมดลูต่อไป 

 
ตารางที ่III. หวัขอ้ส าคญัทีใ่ชใ้นการท าเรซูเม่ 

 หวัข้อส าคญั 

1 ชื่อ-นามสกุล (Name – Surname) 
2 สถานทีแ่ละรายละเอยีดตดิต่อ (Location and contact details) 
3 ประวตักิารศกึษา-ผลการศกึษา (Education) 

4 ประวตักิารท างาน-ฝึกงาน (Work Experience) 
5 ทกัษะดา้นความรู ้ทกัษะดา้นอารมณ์ (Soft Skills, Hard Skills) 
6 คุณลกัษณะบคุลกิภาพ (MBTI Personality) 

III.II. โมดลูการจ าแนกคุณสมบตัทิางปัญญาและคุณลกัษณะบุคลกิภาพ 
ผูว้จิยัใชท้ฤษฎตีวัชีว้ดัไมเออร์ส-บรกิสเ์พื่อจ าแนกคุณลกัษณะบุกคลกิ

ภาพ อีกทัง้ช่วยสนับสนุนหวัข้อด้านความสนใจ ทกัษะด้านความรู้และ
ทักษะด้านอารมณ์ที่ แนะน าด้วยข้อมูลผลการเรียนในแต่ละวิชา 
ตัวอย่างเช่น ระบบจะแนะน าทกัษะความรู้ด้านบญัช ีเมื่อมผีลการเรยีน
เฉลีย่วชิาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถูกสนับสนุนเมือ่มบีุคลกิภาพ Thinking เพิม่เตมิ 
ซึง่การจบัคู่สนบัสนุนจะถูกก าหนดโดยผูเ้ชีย่วชาญ แสดงขัน้ตอนดงัรปูที ่III  
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รปูที ่III. ข ัน้ตอนการจ าแนกทกัษะและผลการสนบัสนุน 

III.III. โมดลูการแสดงผล 
หลงัจากการจดัเตรยีมขอ้มลูตามหวัขอ้ส าคญั ระบบจะท าการวเิคราะห์

การจดัวางข้อมูล การแสดงผลจากรายละเอียดการเขยีนเรซูเม่และคลงั
รูปแบบเรซูเม่ ซึ่งระบบจะแบ่งประเภทรูปแบบ (Template) และการ
น าเสนอเรซู่เมท่ีแ่ตกต่างกนัเพื่อความหลากหลาย ตวัอย่างดงัรปูที ่IV เช่น 
รูปแบบทนัสมยั รูปแบบมอือาชพี หรอืแบบสร้างสรรค์ โดยถูกเลอืกจาก
ผูส้มคัรงานหรอืนักศกึษาก่อนทีข่อ้มูลจะถูกจดัวางโดยทีไ่ม่สามารถแก้ไข
ได ้นอกจากหวัขอ้ดา้นความสนใจ 

 

  
รปูที ่IV. ตวัอย่างรปูแบบเรซูเม ่

แหล่งทีม่า : https://novoresume.com/ 
 
 

VI. ตวัอย่างผลลพัธก์ารด าเนินงาผน 
 การน าเสนอกรอบแนวคดิการพฒันาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยขอ้มลู
การศกึษาและตวัชี้วดัไมเออร์ส-บรกิส์ ผู้วจิยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ตวัอย่างจากระบบ REG และแบบสอบถามตวัชีว้ดั MBTI จากสถานศกึษา
เอกชนแห่งหนึ่ง คณะบรหิารธุรกจิ (BA) จ านวน 190 คน โดยสามารถสรุป
ประเดน็ทีน่่าสนใจและตวัอย่างการด าเนินการในแต่ละโมดลูไดด้งันี้ 
 
VI.I ผลวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษา โดยเลือกจดัเก็บหวัข้อส าคัญ
สามารถอธบิายไดว้่า นกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง 36 คน(19.35%) มบีุคลกิภาพ
โดยรวมกระตือรือร้น สื่อสารเก่ง มองโลกในแง่ดี ช่างคิดช่างฝัน มกั
แก้ปัญหาที่ยากได้อย่างรวดเรว็ มกัชอบท างานทีต่้องใชค้วามสามารถใน
การแกไ้ขสถานการณ์ ผเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผน มคีวามสามารถ
ในการโน้มน้าวผูอ้ื่น (ENFP) ซึง่เมือ่แบ่งดา้นปัจจยัความคดิและพฤตกิรรม
พบว่า 1) เจตคติในการกระท าหรอืแสดงออก 109 คน (57%) มลีกัษณะ 
Extroverts 2) การแสวงหาและเรียนรู้ข้อมูล 107 คน (56%) มีลักษณะ 
Intuitive 3) ลกัษณะการตดัสนิใจ 125 คน (66%) มลีกัษณะ Feeler และ
แบบแผนการด าเนินชวีติ 138 คน (73%) มลีกัษณะ Perceiver แสดงตาม
รปูที ่V 
 

 
E I S N T F J P 
109 81 83 107 65 125 52 138 

รปูที ่V. จ านวนกลุ่มตวัอย่างแบ่งตามตวัชีว้ดับุคลกิภาพ 
 

VI.II การสนบัทางดา้นทกัษะและบุคลกิภาพ 
การสนบัสนุนผลเหล่านี้ จะถูกแนะน าจากระบบ โดยแสดงเป็นตวัเลอืก

กบัคะแนน โดยแบ่งออกดงันี้ 1) ทกัษะทางด้านความรู้จากผลการเรียน
รายวชิา 2) ทกัษะทางดา้นอารมณ์มาจากการประเมนิ การมสี่วนร่วมและ
การแสดงออก 3) บุคลกิภาพ มาจากแบบสอบถามและการประเมนิโดย
ผูส้อน ซึง่ทัง้ 3 ส่วนจะมกีารเกบ็ขอ้มลูในการหาค่าความสมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนัเพื่อพฒันาระบบในอนาคต โดยแสดงผลการด าเนินการจากนักศกึษา
ตวัอย่าง ตามรปูที ่VI 
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รปูที ่VI. ตวัอย่างการจ าแนกทกัษะและผลเฉลีย่ 

VI.III การแสดงผล 
เมือ่ไดท้ าการเตรยีมขอ้มลูหวัขอ้ส าคญัในการท าเรซูเมแ่ลว้ ระบบจะจดั

วางขอ้มลูตามองค์ประกอบและรูปแบบทีต่้องการใหพ้รอ้มส าหรบัน าไปใช้
ของนักศกึษา โดยอาจมกีารแนะน าการเลอืกรปูแบบ ทกัษะทีเ่หมาะสมกบั
ต าแหน่งงานในการระบุลงเรซูเม่ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ตามรูปที่ VII 
อธบิายเพิม่เติมคอื 1) แยกประเภททกัษะด้านอารมณ์และความรู้พร้อม
แสดงคะแนนทักษะต่างๆ ชัดเจน  2) อธิบายลักษณะบุคลิกภาพของ
นกัศกึษาพรอ้มผลแบบสอบถามตามตวัชีว้ดัไมเออรส์-บรกิส ์

 
รปูที ่VII. ตวัอย่างผลลพัธแ์ละสว่นน าเสนอ 

V. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
  จากการศกึษาวจิยัองค์ความรู้ ทฤษฎี โดยน าเสนอกรอบแนวคดิการ
พฒันาเรซูเม่ที่สมบูรณ์แบบด้วยข้อมูลการศึกษาและตัวชี้วดัไมเออร์ส -
บรกิส์ จะเห็นได้ว่าเรซูเม่มกีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอตามยุค
สมยัและมกีารแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ผูใ้หบ้รกิารออนไลน์ดา้นการสรา้งเรซูเมต่่างมี
การวิจัย ทดสอบและพัฒนารูปแบบ โดยส่งผลให้ข้อมูลที่น าเสนอมี
ความส าคญั เช่น ความกระชบั น่าสนใจและความน่าเชื่อถอื ซึ่งการไดเ้รซู
เม่จากการเก็บข้อมูลตลอดการศึกษา การสังเกตพฤติกรรมหรือแบบ
ประเมินทางทฤษฎีต่างๆ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ให้กับองค์กรและ
ศกัยภาพทีแ่มน่ย ามากยิง่ขึน้ 
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 บทคดัย่อ — ปัจจบุนัการวิเคราะหค์ าไม่เพียงแต่มีค าไทยแท้เท่านัน้ 
แต่ยงัมีค าบางค าท่ีทบัศพัทม์าจากภาษาต่างประเทศท่ีถกูสะกดให้อยู่ใน
รูปแบบของค าอ่านภาษาไทยจึงมีกรผสมค าท่ีแตกต่างออกไปจากการ
ตดัค าแบบใช้กฎ (Rule-based) แบบเดิมท่ีมีอยู่เน่ืองจากค าก ากวมและ
ค าท่ีอ่านได้หลายความหมายแต่ยงัคงรปูเดิมเหล่าน้ีเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ
บทความน้ีน าเสนอการตดัค าแบบเทคนิคผสมผสาน คือ การแยกค าแต่
ละค าในความคิดเหน็ของข้อมูลโรงแรมออกจากกนัให้มีความยืดยุ่นท่ี
มากขึ้นเป็นประโยชน์ส าหรบัการตัดค าท่ีไม่มีอยู่ในพจนานุกรมและ
คลงัข้อมูลเพ่ือน าวิเคราะห์รปูแบบความคิดเหน็ของข้อมูลโรงแรม โดย
รวบรวมข้อมูลจากเวบ็ไซต์อโกด้า การตดัค าแบบผสมผสานเป็นการตดั
ค าท่ีอาศยัการท างานร่วมกนัโดยผ่านกระบวนการตดัค าในรปูแบบ PHP 
ท่ีเขียนขึ้นบนหน้าเวบ็ ผลการวิจยัครัง้น้ีได้ผลลพัธ์ในระดบัพยางคดี์ขึ้น
เป็น 92.08% ในระดบัค าดีขึ้นเป็น 80.03% และท าให้ผลลพัธ์ในระดับ
พยางคไ์ด้ผลท่ีสูงขึ้น 1.93% ในระดบัค าได้ผลท่ีสูงขึ้น 1.78% มีค่าความถ่ี
ของค าท่ีพบมากท่ีสุดจ านนวน 251 ครัง้ ค่าน ้าหนักเท่ากบั 83.66% ได้แก่
ค าว่า “พนักงาน”  
 
 ค ำส ำคญั — การตดัค าเทคนิคผสมผสาน, อโกด้า, ความคิดเหน็ 
 
 ABSTRACT — The present analysis not only with the genuine 
Thailand. But there are also some words transliterated from foreign 
language is spelled in the form of Word Thailand has Mixing different 
words from wrapping style rule-based prototype. is ambiguous 
because the word has several meanings and words that read the 
same picture, but still, these are always emerging. This article 
presents a wrapping technique combines the separate words, each in 
his hotel apart a flexibility that is more useful for cutting words not in 
the dictionary and data warehouse for analysis. the data of the hotel. 
The words cut through the PHP format written on the page. The 
results of this research could result in a syllable improved to 92.08% 
in the well is 80.03%, and therefore results in syllable has increased 

1.93% in an effective increase of 1.78% with frequency values. the 
most common yield of 251 times the weight of 83.66%, including the 
term "employee". 
 
 Keywords — Hybrid Word Wrap Technique,  Agoda, Comments 
 

1. บทน า 
 ขอ้ความคดิเหน็ทีเ่ป็นภาษาไทยมกัจะมกีารเขยีนค าทีต่ดิกนัไปทัง้
ประโยคไม่มีการเว้นว่างระหว่างค าเหมือนกับภาษาอื่น ๆ ดังนั ้นการ
ประมวลผลภาษาหรือการตัดค าจึงท าให้เกิดการแบ่งค าแต่ละค าที่มีอยู่ใน
ประโยคออกจากกนัเพื่อน าไปวเิคราะห ์การตดัค าทีเ่ป็นภาษาไทยถูกพฒันาขึน้
มาจากวธิกีารต่าง ๆ [1] โดยแบ่งออกเป็น 3 หลกัวธิทีีใ่หญ่ ๆ คอื 1.) การใชก้ฎ 
(Rule-based) ให้การประมวลผลที่มคีวามเรว็สูงใช้ทรพัยาการที่น้อยมคีวาม
ถูกต้องหลังการตัดในระดับพยางค์ค่อนข้างสูง 2.) การใช้พจนานุกรม 
(Dictionary) ใหค้วามแม่นย าในการตดัค าค่อนขา้งสูงและยงัสามารถเพิม่ค าที่
ไมรู่จ้กัเขา้ไปในพจนานุกรมได้ 3.) การใชค้ลงัขอ้ความ (text corpus) สามารถ
สรา้งกฎไวยากรณ์ไดจ้ากการเรยีนรูจ้ากคลงัขอ้มลู และลกัษณะของประโยคใน
ภาษาไทยมกีารเขยีนทีต่ดิกนัไปท าใหย้ากต่อการท าไปใชง้านในบางด้าน [2] 
เช่น การตดัค า การแปลภาษา เป็นต้น ในงานวิจยันี้จะกล่าวถึงการตดัโดย
อาศยัเทคนิคแบบผสมผสานเขา้ด้วยกนั เพิม่ประสทิธภิาพของการตดัค าใหม้ี
ความถูกต้องแม่นย ามากยิง่ขึน้ เพื่อลดปัญหาของค าที่เกดิจากค าก ากวมใน
ประโยค ค าทีเ่กดิจากการทบัศพัทจ์ากภาษาองักฤษ และค าทีเ่กดิจากการอา่น
ออกเสยีงได้หลายแบบแต่คงรูปเดมิรวมไปถงึการพฒันาวธิกีารและขัน้ตอนใน
การตดัค าใหถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้และเขา้สู่กระบวนการของเหมอืงขอ้ความต่อไป 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ลกัษณะของภาษาไทย 
ประโยคในภาษาไทยประกอบไปดว้ยค าและค าในภาษาไทยกป็ระกอบไปดว้ย
ส่วนต่าง ๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็นพยญัชนะ44รูป สระ21รูป32เสยีง 4วรรณยุกต ์
และตวัการนัต ์แต่ละค ากย็งัสามารถแยกตามชนิดของค าเชน่ ค านาม ค าสรรพ
นาม ค ากริยิา ค าวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสนัธาน ค าอุทาน เป็นต้น การประสม
ระหว่างตัวอักษรก็มีหลักการอีกมากมายได้แก่ การแบ่งออกตามมาตรา     
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อกัษรสูง อกัษรกลาง อกัษรต ่า การวางสระในค าอกัษรบางตวัไม่น าไปเป็น
ตัวสะกด หลักการเหล่านี้ที่แน่นอนพอสมควรในการแยกแยะหรือตดัค าใน
ภาษาไทย แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการตัดค าที่มาจากการทับศัพท์ของ
ภาษาต่างประเทศ ค าก ากวมในประโยค ค าทีอ่า่นไดห้ลายแบบแต่ยงัคงรปูเดมิ 
เช่น เลาส์เตอร์ รรรรร จากุสซี่ เป็นต้น เพื่อค าที่มคีวามถูกต้องความหมาย
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ [3] 
2.2 การตดัค าในภาษาไทย 
การตัดค าภาษาไทย (Thai Word Segmentation) เป็นกระบวนการพื้นฐาน
ของการประมวลผลภาษาธรรมชาตกิารตดัค าภาษาไทยนัน้มวีธิทีีจ่ะแยกค าแต่
ละค าออกจากกนั เนื่องจากท าใหส้ะดวกต่อการตรวจสอบขอบเขตของค าแตอ่ยู่
ในประโยคได้ง่ายขึ้น เหตุผลที่ต้องแยกค าออกจากประโยคก็เพราะว่าใน
ประโยคของภาษาไทยจะไมเ่หมอืนกบัภาษาองักฤษทีม่สีญัลกัษณ์เครื่องหมาย
เขา้มาเป็นตวับ่งบอกว่าจบประโยค เชน่ การเวน้วรรค และจดุทศนิยม ดงันัน้จงึ
ได้มเีทคนิคและวิธกีารที่น าไปใช้ในการตดัค าภาษาไทย เพื่อท ามาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์และถูกต้องมากทีสุ่ด โดยแต่ละวธิกีารต่างกใ็หผ้ลในด้านของความ
ถูกต้องของหลกัการท างาน ความรวดเรว็ในการท างาน การใชอ้กัขรวธิใีนการ
ตดัค าสามารถท าไดใ้นระดบัหนึ่ง เนื่องจากค าบางค ามาจากการเลยีนแบบทบั
ศัพท์ของภาษาต่างประเทศ ค าก ากวมที่อยู่ ในรูปประโยคค าที่อ่านได้
หลากหลายแบบแต่ยงัคงรูปเดิม ดงันัน้อาจจะมกีารตดัค าที่มกีารประสมค า
นอกเหนือไปจากวิธีการเก่า ๆ จึงเกิดการพฒันาวิธีการต่าง ๆ เกิดขึ้น [4] 
วธิกีารตดัค าภาษาไทยสามารถแบ่งไดด้งันี้ 
 2.2.1) การใชก้ฎ (Rule-based) การตดัค าโดยวธิกีารใชก้ฎเป็นวธิกีารตดั
ค าแรก ๆ ทีม่กีารถูกคดิคน้ขึน้มาเพื่อใชต้ดัค าในภาษาไทย โดยการตรวจสอบ
กฎเกณฑ์ทางอกัขระวธิทีี่ก าหนดลกัษณะที่มกีารผสมอกัษรลกัษณะการเว้น
วรรคและการขึน้ย่อหน้าเพื่อใชใ้นการก าหนดกฎเกณฑ์และก าหนดขอบเขต
ของค าใหม้คีวามทกุตอ้ง ตวัอย่างเชน่ 
 1) การขึ้นย่อหน้าใหม่เป็นตัวบอกถึงการสิ้นสุดข้อความหรือ
ประโยค 
  2) การเว้นวรรคเป็นตวับอกถงึ ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเป็นการสิน้สุด
ค า หรอืสิน้สุดประโยค 

3) กฎทางอกัขระวธินีี้เป็นตวัชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็นไปไดข้องก ารตดั
ค าในต าแหน่งนัน้ ๆ 
 2.2.2) การใช้พจนา นุกรม (Dictionary)  [5] การตัดค า โดยใช้วิธี
พจนานุกรมเป็นการพฒันามาจากวธิกีารตดัค าโดยใชก้ฎในการตดัค า โดยวธินีี้
อกัขระหรอืขอ้มูลทีเ่ป็นค าภาษาไทยจะถูกเกบ็ไวใ้นพจนานุกรมก่อนเพื่อไมใ่ห้
เกดิขอ้ผดิพลาดในการท างานของระบบเมื่อต้องการใชง้านกร็บัค าเขา้มาแล้ว
น าไปค้นหาปรยีบเทยีบในสายอกัขระกบัค าทีเ่กบ็ไว้ในพจนานุกรมเพื่อหาว่า
ขอ้ความดงักล่าวทีร่บัเขา้มาควรตกัค าในชว่งบรเิวณใดและประกอบไปดว้ยค า
ใดบา้ง  
 2.2.3) ใช้คลงัขอ้ความ (Corpus Text) การตดัค าโดยใช้คลงัขอ้มูลเป็น
การตัดค าโดยน าวิธีการทางสถิติเข้ามาใช้ในการประมวลภาษา โดยใช้
คลงัขอ้มูลทางภาษาเป็นฐานความรูเ้กบ็ค่าความถี่ทีใ่ชใ้นการตดัค า ซึ่งการตดั
ค าโดยใชค้ลงัขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 วธิ ีดงันนี้ 
  1) การตัดค าโดยอาศัยความน่าจะเ ป็น (Probabilistic word 
segmentation)  
  2) วิธีการตัดค าโดยอาศัยคุณลักษณะของค า (Feature-based 
word segmentation)  
จากวธิกีารทัง้สามวธิทีีก่ล่าวมาสามารถสรปุเป็นดขีอ้ด้อยได้ตามตรางที ่1 และ 
2 ดงันี้ 
 
 

ตารางที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบวธิกีารตดัค า 
วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย 

กฎ 1. มคีวามรวดเรว็ใน
การตดัค า 
2. ไมต่อ้งการขอ้มลูใน
หน่วยความจ าของ
คอมพวิเตอร ์

1. ท าไดใ้นระดบั
พยางค ์
2. ยากทีจ่ะสรา้ง
กฎไวยากรณ์ได้
สมบูรณ์ 
3. ไมส่ามารถจดัการ
ค า ทีเ่ป็นค าที่
คอมพวิเตอรไ์มรู่จ้กั 
(Unknown Words) 

พจนานุกรม 1. มคีวามแมน่ย าสงูใน
การตดัค า 
2. สามารถแกไ้ข
ปัญหาค าที่
คอมพวิเตอรไ์มรู่จ้กั 
(Unknown Words) 
โดยการเพิม่เขา้ไปใน
พจนานุกรม 

1. ตอ้งการ
หน่วยความจ ามากเพื่อ
จดัการกบัการเกบ็
พจนานุกรม 
2. บรหิารจดัการยากที่
จะน าค าทีเ่ป็นค าที่
คอมพวิเตอรไ์มรู่จ้กั 
(Unknown Words)เขา้
ไปในพจนานุกรม 

คลงัขอ้ความ 1. ไมจ่ าเป็นตอ้งเกบ็
พจนานุกรมใน
หน่วยความจ า  
2. แกไ้ขปัญหาค าที่
คอมพวิเตอรไ์มรู่จ้กั
(Unknown Words)ได้
บางกรณ ีโดยการ
เรยีนรูจ้ากคลงั
ขอ้ความ 
3. สรา้งกฎไวยากรณ์
ไดจ้ากการเรยีนรูจ้าก
คลงัขอ้ความ 

1. ตอ้งการคลงั
ขอ้ความทีม่ขีนาดใหญ่
และเวลาในการเรยีนรู้
และตอ้งการอลักอรทิมึ
(Algorithm) ทีด่ใีนการ
เรยีนรู ้

 
ตารางที ่2 ขอ้ดขีอ้ดอ้ยของการตดัค าวธิต่ีาง ๆ 

 
วิธีการ 

 
ความเรว็ 

 

ความถกูต้อง ขนาดของ
คลงัข้อมูล 

การตดัค าท่ี
ไม่อยู่ใน

พจนานุกรม 
พยางค ์ ค า 

กฎ 3 2 1 1 2 
พจนานุกรม 2 2 2 2 1 

คลงั
ขอ้ความ 

1 2 3 3 1 

1มาก  2ปลานกลาง 3น้อย 
 

2.3 อลักอรทิมึ 
ในปัจจุบันเทคนิคในการวิเคราะห์มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้วิจยัได้ศึกษา
เทคนิคการประเมนิที่ใช้ในงานครัง้นี้ ได้แก่ ต้นไม้ตดัสินใจ (Decision Tree) 
และเนอฟีเบย ์(Naïve Bayes) ดงันี้ 

1) ตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision Tree) [6] เป็นวธิทีีง่า่ยต่อการอา่นผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ต้นไม้ตัดสินใจจะประกอบด้วย  โหนดแทน
คุณลกัษณะและโหนดล่างสุดแทนหมวดหมู่การสรา้งกิง่สาขาจะพจิารณาจาก
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ความจรงิของคุณลกัษณะค่าที่ใช้จะมาจากการค านวณค่า Information Gain 
(พรพล ธรรมรงค์รตัน์, 2008) การสรา้งต้นไมต้ดัสนิใจ C 4.5 ใชค้่ามาตรฐาน
อตัราส่วนเกน (Gain Ratio) เพื่อเลอืกคุณลกัษณะทีจ่ะใชเ้ป็นรากหรอืโหนด ถา้
ใหช้ดุขอ้มลู M ประกอบดว้ย ค่าทีเ่ป็นไปไดค้อื {m1, m2, …, mn} และใหค้วาม
น่าจะเป็นที่จะเกิดค่า m1   มีค่าเท่ากับ P (mi) จะได้ว่าค่าเกนสารสนเทศ 
(Information Gain) ของ M เขยีนแทนดว้ย I (M) ค านวณไดด้งัสมการนี้[6]  

 

1

( ) ( ) log ( )2
n

i i
t

I M P m P m


 
 (1) 

 
ถ้าใหข้อ้มูลสอนคอื T และคูณลกัษณะทัง้ทีเ่ป็นโหนดคอื x และมคี่าทัง้หมดทัง้
ที่เป็นไปได้ n ค่าโหนดปัจจุบนัจะแบ่งตวัอย่าง T ออกตามกิง่เป็น {t1, t 2, ..., 
tn} ตามค่าทีเ่ป็นไปไดข้อง x 
 2) และเนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) [7] เป็นเทคนิคการอาศยัการ
ค านวณความน่าจะเป็นของขอ้มูลต่าง ๆ [4] จะท าการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหวางตัวแปร เพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็นส าหรับแต่ละ
ความสมัพนัธ ์การเรยีนรูเ้นอฟีเบย์อย่างง่ายเป็นวธิจี าแนกประเภทขอ้มูลที่มี
ประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่มีการท างานที่ไม่ซับซ้อน เหมาะกับกรณีของเซต
ตวัอย่าง มจี านวนมากและคุณสมบตั ิ(Attribute) ของตวัอย่างไม่ขึน้ต่อกนั ดงั
สมการนี้ 
 

( , ,... ) ( )
1 2

P a a a lv P a lv
n j i j

  (2) 
 
กลุ่ม vj ส าหรบัขอ้มลูทีม่คีณุสมบตั ิn ตวั X = {a1, a2, …, an} ใชส้ญัลกัษณ์วา่ 
P (a1, a2, …, an | vj) 
2.4 การวดัประสทิธภิาพ 
การวดัประสทิธภิาพการวเิคราะหร์ูปแบบความคดิเหน็ของขอ้มูลโรงแรมโดย
เทคนิคการตดัค าแบบผสมผสาน ใชว้ธิ ีK-fold cross validation วธินีี้เป็นวธิทีี่
นิยมในการทางานวจิยั เพื่อใชใ้นการทดสอบประสทิธภิาพของโมเดลเนื่องจาก
ผลทีไ่ดม้คีวามน่าเชื่อถอื การวดั ประสทิธภิาพดว้ยวธิ ีCross-validation นี้จะมี
การแบ่งขอ้มูลออกเป็นหลายส่วน (มกัจะแสดงด้วยค่า k) เช่น 3-fold cross-
validation คือ ท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมจี านวน
ขอ้มูลเท่ากนั หรอื 5-fold cross-validation คอื การแบ่งขอ้มลูออกเป็น 5 ส่วน 
โดยทีแ่ต่ละจะท าแบบนี้ไปจนครบจ านวนทีแ่บ่งไว ้[8] โดยจะวดัการหาคา่ความ
เทีย่ง(Precision) ค่าความลกึ(Recall) ค่าความถูกตอ้ง(Accuracy) และค่าความ
ถ่วงดุล(F-Measure) ดงัสมการที ่3, 4, 5 และ 6 ตามล าดบั 
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โดยที ่   TP คอื จ านวนขอ้มลูทีถู่กดงึออกมาอย่างถูกตอ้ง 
 FP คอื จ านวนขอ้มลูทีผ่ดิพลาดทีถู่กดงึออกมา 
 TN คอื จ านวนขอ้มลูทีถู่กตอ้งแต่ไมถู่กดงึออกมา 
 FN คอื จ านวนขอ้มลูทีผ่ดิพลาดแต่ไมถู่กดงึมา 

 
2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Yi Ji, Zhuying Lin and Hongwei Lin [9] (2008)  ศกึษาเรื่อง “The 
Research of Search Engine Based on Semantic Web” โดยไดน้ าเสนอการ
น าอลักอรทิมึ TFIDF เขา้มาชว่ยในการประมวลผลในการแยกค าหรอืการตดัค า 
ซึ่งเป็นการน าหลกัการทางสถติเิขา้มาช่วย โดยการท างานจะใชก้ารจดัท าดชันี
เป็นตวัชี้ความส าคญัของขอ้มูล ที่ช่วยประเมนิความส าคญัของขอ้มูลในการ
น ามาแสดงผล เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการสืบค้นท าให้การสืบค้นมกีารคดั
กรองขอ้มูลผลลพัธ์ ก่อนน ามาแสดงผลหลากหลายขึน้จากการทดสอบระบบ 
โดยท าการทดสอบเปรียบเทียบกับระบบสืบค้นที่ไม่ใช้อัลกอริทึม TFIDF 
ผลลพัธไ์ดจ้ากระบบทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามถูกตอ้งแมน่ย ามากกว่าระบบทีไ่มไ่ดใ้ช้
อลักอรทิมึ TFIDF 

นลินี พฤกษาชาติ และ ธนพล เจนสุทธเิวชกุล [10]  (2011) การ
จ าแนกความคิดเห็นออนไลน์ของนักท่องเที่ยวโดยใช้  Word Vector และ 
อลักอรทิมึเนอฟีเบย์ ได้เสนอกระบวนการจ าแนกความคดิเหน็ออนไลน์โดย
เทคนิค Word2vec ร่วมกบัอลักอรทิมึเนอฟีเบย์ โดยเกบ็ขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็
จากลูกค้าใน  20 โรงแรม โดยดึงข้อมูลข้อคิดเห็นจาก  Agoda.com ด้วย
ซอฟต์แวร์ WebHarvy และ Tripadvisor.com ด้วยซอฟต์แวร์ Octoparse 
จากนัน้ใช ้RapidMiner 7.6 ในการท าเหมอืงขอ้มลูผลการวจิยันี้พบวา่    สถาน
ทีต่ัง้ของโรงแรมมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกโรงแรมของนกัทอ่งเทีย่วมากทีสุ่ด 

Krishnaveni and Hemalatha [11] (2011) ศกึษาการวเิคราะหก์าร
เกิดอุบัติเหตุทางจราจรด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล  พบว่า รูปแบบการจัด
หมวดหมู่เพื่อท านายความรุนแรงของการบาดเจบ็ที่เกดิขึน้ระหว่างการเกดิ
อุบัติเหตุจราจรด้วย Naive Bayesian AdaBoost M1 Meta classifier, PART 
Rule classifier, J48 Decision Tree classifier แล ะ  Random Forest Tree 
classifier เพื่อจ าแนกประเภทความรุนแรงการบาดเจ็บของอุบตัิเหตุจราจร   
ต่าง ๆ  สุดทา้ยแสดงใหเ้หน็ว่า Random Forest ท าไดด้กีว่ามาก กว่าอลักอรทิมึ
อื่น ๆ   

PatsakornSIngto,Akkrawuthi,Paramapuneya and Patamaporn 
Taophan, [12] A Comparative Efficiency of Classification with Data Mining 
Techniques น าเสนอการน าข้อมูลจากฐานข้อมูล UCI Machine Learning 
Repository เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลด้วยเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลด้วย Naive Bayesian, K-Nearest Neighbor , Rule Base and 
Decision Tree โดยวดัประสทิธภิาพจากความถูกตอ้งในการจ าแนกในแต่ละชดุ
ขอ้มูล โดยผลการทดลอง พบว่า ขอ้มูลชนิด Norminal สามารถจ าแนกขอ้มูล
ดว้ย Decision Tree ดทีีสุ่ด รองลงมาคอื Rule Base และ K-Nearest Neighbor 
ส าหรบัขอ้มูลประเภท Continuous Data สามารถจ าแนกขอ้มูลที่ม ีAttribute 
เป็นจ านวนมากด้วย Rule Base ดีที่สุด แต่ข้อมูลที่มี Attribute เป็นจ านวน
น้อยสามารถจ าแนกดว้ย  K-Nearest Neighbor ดทีีสุ่ด  

Wartena et al. [13] (2010) น า เสนอการก าหนดค าส าคัญให้
เอกสาร โดยการเลอืกค าทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจากขอ้ความในเอกสาร โดยมเีกณฑท์ี่
ส าคญัคอื ค าส าคญัตอ้งเป็นค าทีม่คีวามสมัพนัธก์นักบัขอ้ความในเอกสารนัน้ๆ 
โดยมกีารใช้ขอ้มูล 2 ชุด คือ ACM Abstract และ BBC Synopses โดยมกีาร
พจิารณาการหาค่าความส าคญัของแต่ละค าดว้ยวธิกีารทางสถติิ 4 คอื TFIDF, 
JSD, InfGain, Correlation แ ล ะ น า ค่ า ที่ ไ ด้ ไ ป ห า ค่ า  Co-Occurrence 
Distribution ผลการทดลองปรากฏว่า เมื่อน า TFIDF มาใช้ร่วมกับการ          
Co-Occurrence Distribution ท าใหม้ผีลดกีว่าการท างานรว่มกบัวธิอีื่นๆ 
 
 
 
 

407



 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การด าเนินงานวิจยัในครัง้นี้จะน าเสนอกระบวนการตัดค าโดย
เทคนิคผสมผสานเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบและมี
ข ัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 
3.1 เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
งานวจิยัครัง้นี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาจากเวบ็ไซต์อโกด้าเป็นขอ้มลูการ
แสดงความคดิเหน็ใชบ้รกิารผ่านความรูส้กึทีม่กีารลอ็กอนิจ านวน 300 ความ
คดิเหน็จาก 10 จงัหวดัทีน่กัทอ่งเทีย่วเทีย่วมากทีสุ่ดในประเทศไทย จ านวน 40 
โรงแรม (https://www.agoda.com/th-th/?cid=-218) โดยมกีารเก็บขอ้มูลการ
แสดงความคดิเหน็รายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่3 รายละเอยีดขอ้มลู 
ท่ี ช่ือคอลมัน์ หมายถึง 
1 Url ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตท์ีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
2 ระดบัคะแนน ระดบัความพงึพอใจของการใชบ้รกิาร 
3 ผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านททีผ่า่นการลอ็กอนิของเวบ็ไซตอ์โกดา้ 
4 วนัที ่ วนัเดอืนปี การแสดงความคดิเหน็ในแต่ละครัง้ 
5 เน้นหวัขอ้ การพูดถงึการในเรื่องนัน้ ๆ 
6 คอมเมน้ การแสดงความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 
7 โรงแรม ชื่อโรงแรม 
8 จงัหวดั สถานทีต่ัง้ของโรงแรม 
9 เกรด ระดบัดาวของโรงแรม 

 
3.2 ออกแบบกระบวนเทคนิคการตดัค าแบบผสมผสาน 

 

รปูที ่1 กระบวนการตดัค าแบบผสมผสาน 

การสรา้งดชันีค าส าคญั TFIDF-Weighting อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร ์(Word 
Vector) โดยค่าน ้าหนักของค าหาได้จากการเปรยีบเทยีบค าส าคญักบัค าใน
พจนานุกรม แล้วนับจ านวนค าส าคญัทีพ่บในค าพจนานุกรมเพื่อน าความถีม่า
ค านวณหาค่าน ้าหนกั ดงัตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่4 TFIDF-Weighting word vector 
comment W1 W2 W3 … … 

C1 0 0 0.1 … … 
C2 0.1 0.1 0.4 … … 
C3 0.3 0 0 … … 
… 0 0 0 … … 

 
4. ผลการทดลอง 

การตดัค าแบบเทคนิคผสมผสานนี้ โดยได้ใชข้อ้มูลความคดิเหน็จากเว็บไซต์  
อโกด้า และแต่ละความคดิเหน็ทีไ่ดม้าประกอบไปด้วยคุณลกัษณะภาษาไทยที่
มพียญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และการนัต์รวมกนัทัง้หมดนี้ประกอบกนัเป็นค า

หรือพยางค์ ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเทียบกับโปรแกรม LexTo โดยใช้ข้อมูลชุด
เดยีวกนัในการตดัค า ดงัตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 แสดงผลการเปรยีบเทยีบการตดัค าโดยโปรแกรม LexTo 

และการตดัค าทีน่ าเสนอ 
 

ขอ้มลู 
 

การตดัค าโดยโปรแกรม 
LexTo 

การตดัค าทีน่ าเสนอ 

ระดบัพยางค ์ ระดบัค า ระดบัพยางค ์ ระดบัค า 

ความคดิเหน็ 90.15% 78.25% 92.08% 80.03% 

 
จากตารางนี้จะเหน็ว่าการใชว้ธิกีารตดัค าแบบทีน่ าเสนอคอืเทคนิค

ผสมผสานจะไดค้่าผลลพัธโ์ดยเฉลีย่สูงขึน้กว่าการตดัค าแบบเดมิ โดยทีก่ารตดั
ค าในความคิดเหน็โรงแรมผ่านเว็บไซต์อโกด้าท าให้ในระดบัพยางค์ได้ผลที่
สูงขึน้ 1.93% และในระดบัค าไดผ้ลทีสู่งขึน้ 1.78%  

ส่วนค่าดชันีค าส าคญั TFIDF-Weighting ที่เป็นค่าความถี่ทีน่ับได้
มากที่สุด 10 ล าดับที่พบบ่อยที่สุดในข้อมูลความคิดเห็นตามดงัตารางที่ 6 
ต่อไปนี้ 

ตารางที ่6 ค่าความถีแ่ละค่าน ้าหนกัของค า 
ล าดบัที ่ ค า จ านวนความถี ่ ค่าน ้าหนกั 

1. พนกังาน 251 83.66 
2. สะดวกสบาย 155 51.66 
3. โรงแรม 154 51.33 
4. บรกิารด ี 152 50.66 
5. อาหาร 97 32.33 
6. อรอ่ย 97 32.33 
7. หอ้งพกั 93 31 
8. สะอาด 90 30 
9. ดมีาก 90 30 
10. คุม้ค่า 68 22.66 

 

5. สรปุ 
การตดัค าแบบผสมผสานเป็นการตดัค าทีอ่าศยัการท างานของกฎ 

พจนานุกรม และคลงัขอ้มูลร่วมกนัใช้หลักการการประมวลผลภาธรรมชาติ    
ผา่นกระบวนการตดัค าในรปูแบบ PHP ทีเ่ขยีนขึน้บนหน้าเวบ็ โดยใชช้ดุขอ้มลู
ความคิดเหน็โรงแรมที่ท ามาวเิคราะห์รูปแบบการตดัค ามกีระบวนการตดัค า
แบบเทคนิคผสมผสานดงนี้ โดยรบัชุดขอ้มลูความคดิเหน็โรงแรมเขา้มาเกบ็ไว้
ในในฐานข้อมูล หลังจากนัน้ส่งชุดข้อมูลที่ได้เข้าไปในส่วนของระบบการ
ประมวลผลโดยอาศยัการวเิคราะหก์ฎตามหลกัภาษาไทยเป็นฐานของค าและ
พยางค์ใหถู้กต้องตามหลกัการเมื่อวเิคราะห์ส่วนนี้เสรจ็จะน าไปเปรยีบเทยีบ
ระหว่างค าที่มอียู่ในพจนานุกรมเพื่อให้ได้ผลลพัธอ์อกมาถูกต้องและสมบูรณ์
ที่สุด เมื่อค าที่ไม่พบในพจนานุกรมค าเหล่านี้จะไปถูกจดัเกบ็ไว้ในคลงัขอ้มูล
พร้อมความถี่ของค า ๆ นั ้น เพื่อที่จะน าไปจัดเก็บในพจนานุกรมต่อไป
ตามล าดบั  

การวจิยันี้ไดท้ าการตดัค าภาษาไทยโดยการปรบัปรงุจากการตดัค า
แบบเดมิใหเ้ป็นแบบเทคนิคผสมผสานโดยมุ่งเน้นการแกพ้ฒันาความซบัซอ้น
ของค าโดยเฉพาะค าที่มากจากภาษาต่างประเทศ ค าทีอ่อกทีเ่กดิจากการอา่น
ออกเสยีงได้หลากหลายรูปแบบแต่ยงัคงรูปเดมิ ซึ่งค าเหล่านี้จะไม่สอดคล้อง
กบัอกัขรวธิใีนภาษาไทยและค าบางส่วนทีไ่มพ่บในพจนานุกรมจงึท าใหก้ารตดั
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ค าไม่ถูกต้องเท่าที่ควรและเพื่อให้การตัดค ายืดหยุดมากขึ้น โดยวิธีการ
แก้ปัญหาทีน่ าเสนอจะได้ผลเฉลีย่การตดัค าภาษาไทยจากขอ้มูลความคดิเหน็
โรงแรมผ่านเวบ็ไซต์อโกด้าในระดบัพยางค์ดขีึน้เป็น 92.08% ในระดบัค าดขีึน้
เป็น 80.03% และได้ผลลพัธท์ีแ่ตกต่างในระดบัพยางค์สูงขึน้ 1.93% ในระดบั
ค าสูงขึน้ 1.78% มคี่าความถีข่องค าทีพ่บมากทีสุ่ดคอืค าว่า “พนกังาน” จ านวน
ความถี ่251 ครัง้ คดิเป็นค่าน ้าหนกัไดเ้ทา่กบั 83.66% 
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บทคดัย่อ — เกมกลยุทธถื์อได้ว่ำเป็นมำตรวดัส ำคญัในกำรทดสอบขีด
ควำมสำมำรถของกำรประเมินสถำนกำรณ์ และเลือกตดัสินใจมำอย่ำง
ยำวนำน งำนวิจยัฉบบัน้ีจึงได้เลือกเกมกลยุทธนั์กบกุเบิกแห่งคำทำนเป็น
ตวัทดสอบ เน่ืองจำกเกมดงักล่ำวเป็นหน่ึงในเกมกลยุทธข์องเยอรมนีท่ี
ได้รบัควำมนิยมสงูสุด โดยมีจดุเด่นคือโจทยปั์ญหำทำงคณิตศำสตร ์ ในแง่
ของกำรจดักำรทรพัยำกรภำยใต้บริบทควำมไม่แน่นอน จำกปัจจยัต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงผูวิ้จยัได้น ำเสนอกรอบแนวคิดในกำรค้นหำอลักอริทึมส ำหรบั
ช่วยตดัสินใจ โดยกำรวิเครำะหก์ำรกระท ำท่ีเกิดขึ้นและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
ภำยในเกม แล้วใช้หลกักำรของระบบมลัติเอเจนทใ์นกำรแบ่งส่วนปัญหำท่ี
ต้องพิจำรณำ ร่วมกบักำรประยุกตใ์ช้วิธีกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติคำรโ์ล 
และท ำกำรประเมินศกัยภำพกรอบแนวคิดดงักล่ำวโดยกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ซ่ึง
ได้ให้ผลตอบรบัในแนวทำงท่ีดีด้วยคะแนนเฉล่ียรวม  3.7 จำกคะแนนเตม็ 
5 คะแนน พร้อมส ำหรบักำรทดสอบผลกบัปัญญำประดิษฐ์ในขัน้ต่อไป 
 

ค ำส ำคญั — กรอบแนวคิด, อลักอริทึม, เกมกลยทุธนั์กบกุเบิกแห่งคำ
ทำน, ระบบมลัติเอเจนท,์ กระบวนกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติคำรโ์ล 
 

ABSTRACT — Strategy game can be considered as an important 
measure for the ability to assess the situation and making decision for 
a long period of time. Therefore, this research has chosen the pioneer 
strategy game ‘The Settlers of Catan’ one of the Germany’s most 
popular strategy game as a benchmark for testing. The prominent of 
this game is characterized by mathematical problems in term of 
resource management under uncertainty from various factors 
associated. Researchers proposed a conceptual framework to find 
algorithms for decision making. By analyzing the actions that occur 
and related factors within the game. And then use the principle of the 
Multi-Agent System to divide the problems that need to be considered. 
Combining with the application of the Monte Carlo Tree Search method 
to find the most effective algorithm. And evaluating the potential of this 

framework by a group of experts which have given a good feedback 
with the average score of 3.7 from the total of 5. Ready to test against 
Artificial Intelligence on the next stage. 
 

Keywords — Framework, Algorithm, Strategy Game the Settlers 
of Catan, Multi-agent system, Monte-Carlo tree search method 
 

I. บทน า 
เกมกลยุทธ์ถูกน ำมำใชเ้ป็นเครื่องวดัความสามารถในกำรประมวลผล

ข้อมูลหรืออัลกอริทึม ของทัง้มนุษย์และคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด 
จนกระทัง่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีเหตุกำรณ์ส ำคัญสองเหตุกำรณ์ เกิดขึ้น 
ค รั ้งแ รก คื อ ชัยชนะของ Deep Blue [1] ต่ อ  Garry Kasparov ในเก ม
หมำกรุกเมื่อปี 1997 และต่อมาคือชยัชนะของ AlphaGo ต่อ Ke Jie ใน
เกมหมากลอ้ม เมือ่เดอืนพฤษภำคมปี 2017 ซึ่งทัง้สองเกมนัน้ถอืเป็นแกน
หลกัส าคญัทีสุ่ดในส่วนของเกมกลยุทธท์ีไ่มม่ปัีจจยัผนัผวนและมผีูเ้ล่นเพยีง
สองคน   

อย่ำงไรกต็ำม ทัง้หมากรุกและหมากลอ้มนัน้ รูปแบบของเกมเป็นการ
แข่งข ัยโดยสมบูรณ์  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเริ่มต้น 
ดว้ยเงือ่นไขเดยีวกนัเสมอ ซึ่งแตกต่ำงอย่างมากจำกเกมกลยุทธ์รปูแบบอื่น 
และสถานการณ์จรงิ บทควำมนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบแนวคดิใน
การหาอัลกอรทิึมของวิธกีารเล่นที่ดีที่สุดบนเกมที่ผู้เล่นหลำยคน และมี
ปัจจยัผนัผวนเขา้มาเกี่ยวข้อง นัน่คือเกมกลยุทธ์นักบุกเบิกแห่งคาทาน 
(The Settlers of Catan) [2] หนึ่งในเกมกระดำนเยอรมนัที่เป็นที่นิยมและ
โด่งดงัที่สุด ออกแบบโดย Klaus Teuber นักออกแบบเกมกระดำนชาว
เยอรมนั 
 

II.  ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I เกมกลยุทธน์กับุกเบกิแห่งคาทาน  
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ในการเล่น เกมกลยุทธ์นักบุก เบิกแห่ งคำทำน  ผู้ เล่ นแ ต่ละคน 
จะต้องท ำกำรตั ้งถิ่น ฐำนบนเกำะคำทำน  ด้วยกำรยึดครองพื้ นที ่
รวบรวมและแลกเปลี่ยนทรัพยำกร ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง 
แ ล ะ ข ย ำ ย ดิ น แ ด น ข อ ง ต น บ น เ ก ำ ะ ดั ง ก ล่ ำ ว  เ พื่ อ
คน้หำผูช้นะทีส่ำมำรถท ำคะแนนไดถ้งึ 10 คะแนนก่อนเป็นล ำดบัแรก โดย
มรีายละเอยีดส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 

รปูที ่I. ตวัอย่างกระดานของเกมกลยุทธน์กับุกเบกิแห่งคาทาน 
 

 รปูที ่I. ดา้นบนแสดงถงึเกำะและมหำสมทุรผ่ำนแผ่นไทลร์ูปหกเหลีย่ม 
รูปหกเหลี่ยมทุกอัน เรียงต่อกัน เป็นเกาะหนึ่ งเกาะที่มีภูมิประเทศ 
แตกต่ำงกนั 6 ประเภท ลอ้มรอบดว้ยแผ่นมหำสมทุร และแต่ละภูมปิระเทศ
จะมีการผลิตทรัพยำกรที่แตกต่างกัน ทุ่งนาผลิตข้ำว เหมืองผลิตอิฐ 
ภู เข ำ ผ ลิ ต หิ น  ป่ ำ ผ ลิ ต ไ ม้ แ ล ะ ทุ่ ง ห ญ้ ำ ผ ลิ ต ข น สั ต ว์  ทั ้ ง นี้ 
มหีนึ่งภมูปิระเทศพเิศษทีไ่มไ่ดผ้ลติทรพัยำกรคอืทะเลทรำย โดยแต่ละแผ่น
ภู มิ ป ร ะ เท ศ จ ะมี ตั ว เล ข ร ะ ห ว่ ำ งเล ข  2 ถึ ง  12 ว า งก า กั บ อ ยู่ 
แสดงถงึควำมเป็นไปไดข้องผลรวมจำกการทอดลกูเต๋ำ 2 ลกูในแต่ละตา 
  
 II.I.I สิง่ก่อสรา้ง 
 ในเกมกลยุทธ์นักบุกเบกิแห่งคาทาน ผู้เล่นแต่ละคนมสีิง่ก่อสรา้งของ
ตั ว เ อ ง อ ยู่  3 ประเภทคื อ  ห มู่ บ้ า น  เ มื อ ง  และถนน โ ด ย
แต่ละกำรสร้ำงมีรำคำทรัพ ยำกรและคะแน นชัยชนะดังต่อ ไปนี้ : 
ถนนเสยีค่ำใชจ้่ำย 1 อฐิและ 1 ไมแ้ละไม่มคีะแนน; หมูบ่ำ้นเสยีค่ำใชจ้่ำย 1 
อิฐ 1 ไม้ 1 ขนสตัว์ 1 ขา้ว และมคี่ำ 1 คะแนน; เมอืงมคี่ำใช้จ่ำย 3 หิน 2 
ขา้ว และมคี่ำ 2 คะแนน 
 ผูเ้ล่นสำมำรถสรำ้งเลอืกหมู่บำ้นหรอืเมอื’บนแยกระหว่ำงรปูหกเหลีย่ม 
ภูมปิระเทศ เพื่อรบัทรพัยำกรที่ผลิต ทรพัยำกรเหล่ำนี้สำมำรถใช้สร้าง
สิ่งก่อสร้างอื่นเพิ่มเติมได้ โดยผู้เล่นสำมำรถท ำกำรขยายดินแดนจาก
สิง่ก่อสรา้งเริม่ตน้ทีไ่ดต้ ัง้ถิน่ฐำนไวแ้ลว้เท่านัน้ 
 
 II.I.II การผลติทรพัยากร 

 กำรผลิตทรัพยำกรเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้น รอบการเล่นของผู้เล่น 
แต่ละคน โดยกำรทอดลูกเต๋ำ 2 ลูก ทรพัยำกรจะถูกผลิตขึ้นตำม เลข
ผลลัพ ธ์  แล ะค่ ำที่ ป รำกฎบนภู มิป ระ เท ศบนกระดำน  ผู้ เล่ น ที่ มี
หมู่บ้ำนหรอืเมอืงอยู่ติดกบัภูมปิระเทศที่มหีมำยเลขเดยีวกบัผลลพัธ์ของ
ลูกเต๋ำในรอบการเล่นนัน้จะได้ร ับทรัพยำกรของภูมิประเทศดังกล่าว
เพิม่ไวใ้นมอื โดย 1 หมูบ่ำ้น ท าการผลติ 1 ทรพัยำกร และ 1 เมอืง ท าการ
ผลติ 2 ทรพัยำกร 
 หากผลลพัธ์ของลูกเต๋ำเป็น 7 ผู้เล่นทัง้หมดที่มทีรพัยำกรมากกว่ำ 7 
ใบบนมอืจะต้องทิ้งทรพัยากรเหล่านัน้ไปครึ่งหนึ่ง และท าการย้ายโจร ซึ่ง
โจรเป็นชิ้นพเิศษทีปิ่ดกัน้ไม่ใหเ้กดิการผลติ โดยในตอนเริม่ต้นเกม โจรจะ
อยู่ที่ภูมิประเทศทะเลทรำย  และเมื่อย้ำยโจรไปยังภูมิประเทศอื่นแล้ว 
ผูเ้ล่นนัน้สำมำรถขโมยทรพัยำกรแบบสุ่ม จำกผูเ้ล่นทีม่สี ิง่ก่อสรา้งอยู่ตดิกบั
แผ่นภมูปิระเทศทีโ่จรไดถู้กยา้ยไป 
 
 II.I.III ไพ่พเิศษ และคะแนนเสรมิ 
 นอกจากเหนือการสร้างสิง่ก่อสรา้งแล่ว ผูเ้ล่นยงัสำมำรถซื้อไพ่พเิศษ
ไดจ้ำกส ำรบั ดว้ยทรพัยำกร 1 หนิ, 1 ขนสตัว์ และ 1 ขา้ว ในส ารบัจะมไีพ่ 
5 ประเภทที่มีความสามารถแตกต่ำงกันดังต่อไปนี้  ไพ่อัศวินใช้ย้ำย
ต าแหน่งโจรบนกระดาน ไพ่กำรสรำ้งถนนใช้สรำ้งถนน 2 เส้นบนกระดำน 
บตัรผกูขำดทรพัยากรใชเ้รยีกทรพัยำกรหนึ่งชนิดทัง้หมดจำกผูเ้ล่นคนอื่นๆ 
ไพ่ปีแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ใช้รบัทรพัยากรใดๆ 2 อย่าง และไพ่คะแนน
มมีลูค่ำ 1 คะแนนในเกม 
 ส าหรับคะแนนเสริมใน เกมมีอยู่  2 รูปแบบคือ : ผู้ เล่นที่ มีถนน 
ต่อเนื่องที่ยำวที่สุดจะได้รบั 2 คะแนนและผู้เล่นที่มกีองทัพที่ใหญ่ที่สุด 
(จ ำนวนไพ่อศัวินที่ใช้มำกที่สุด) ได้รบั 2 คะแนน  อย่างไรก็ตามคะแนน
เสริมนี้ อาจเปลี่ยนมือไปยังผู้เล่นคนอื่นในระหว่างกำรแข่งข ัน และไม่
สามารถแบ่งคะแนนร่วมกนัได ้
 
 II.I.IV กำรแลกเปลีย่นทรพัยากร 
 ผูเ้ล่นสำมำรถแลกเปลีย่นทรพัยำกรกบัธนำคำรในอตัราทรพัยากรชนิด
เดยีวกนั 4 ใบ ต่อทรพัยากรใดๆ 1 ใบ หรอืระหว่างผูเ้ล่นคนอื่นตามแต่การ
เจรจาต่อรอง ระหว่ำงรอบการเล่นของผูเ้ล่นแต่ละคน  
 ถา้หากผูเ้ล่นไดท้ ำกำรสรา้งหมูบ่า้นหรอืเมอืงตดิกบัท่าเรอื จะช่วยให้
สามารถแลกเปลีย่นกบัธนาคารไดใ้นอตัราทีถู่กลง ท่าเรอืทัว่ไปมอีตัรำ 3 
ต่อ 1 ส ำหรบัทรพัยำกรใดๆ และ ท่าเรอืพเิศษมอีตัรำทรพัยำกรเฉพำะ 2 
ต่อ 1  ซึง่บนกระดานจะมที่าเรอืพเิศษส ำหรบัทรพัยำกรแต่ละประเภทและ 
ท่าเรอืทัว่ไป 4 ท่า รวมทัง้หมด 9 ท่า 
  
II.I  ระบบมลัตเิอเจนท ์(Multi Agent System) 
 นิยามของเอเจนท ์ [3] คอื ตวัแทนทีว่ำงอยู่ในสภำพแวดลอ้มเพือ่วดัผล
เกณฑก์ารประเมนิค่าต่ำงๆ ทีใ่ชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ และเลอืกการกระท า
ใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามเป้ำหมำยทีว่างไว ้ ทัง้นี้ตวัแทนสามารถอยู่ในรปูแบบของ
ซอฟต์แวรห์รอืฮารด์แวรก์ไ็ด ้ส่วนสภาพแวดลอ้มคอืสถานทีท่ีต่วัแทนตัง้อยู่
เพือ่ท าการวดัผล ทัง้นี้สภาพแวดลอ้มทีต่วัแทนตัง้อยูอ่าจมคีวามซบัซอ้นสงู 
เนื่องจากมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก 
 จากความซบัซอ้นนี้เอง เป็นทีม่าของระบบมลัตเิอเจนทท์ีม่กีารก าหนด
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เอเจนทม์ากกว่าหนึ่งตวัในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั โดยแบ่งขอบเขตหน้าที่
ระหว่างกนั ซึง่เอเจนทแ์ต่ละตวัจะเป็นอสิระต่อกนั จงึสามารถตดัสนิใจได้
ดว้ยตวัเอง อย่างไรกต็าม เอเจนทแ์ต่ละตวัจะมกีารสือ่สารระหว่างกนั เพือ่
แลกเปลีย่นและเรยีนรูข้อ้มลูทีเ่กดิขึน้ 
 ในปัจจุบนั ไดม้กีารน าระบบมลัตเิอเจนทไ์ปประยุกต์ใชใ้นงาน
หลากหลายรปูแบบ อาทเิช่น ระบบเครอืขา่ยขอ้มลูจ าพวกการเชือ่มต่อและ
รกัษาความปลอดภยัของระบบ งานดา้นหุ่นยนต์ งานดา้นการจดัการเมอืง
และอาคาร ตลอดจนระบบสมารท์กรดิ เป็นตน้ 
 

 
รปูที ่II. การท างานของระบบมลัตเิอเจนท์ [3] 

 
II.II กระบวนการคน้หาตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ล 

เทคนิคการคน้หาต้นไมแ้บบมอนตคิารโ์ล [4] มหีลกัพื้นฐานคอืการสุ่ม
ตวัเลอืก โดยไม่จ าเป็นคน้หาค าตอบทีป่ลายทางตัง้แต่เริม่ตน้ แต่อาศยัการ
ประมวลผลไปทลีะขัน้ และเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดที่ยงัไม่ใช่ปลายทางจงึค่อย
ขยายกิง่เพิ่มและท าการประมวลผลย้อนกลบั ซึ่งข ัน้ตอนของการค้นหา
ตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ลจะม ี4 ขัน้ตอนหลกัไดแ้ก่ 

 การเลอืก (Selection) จากจุดเริม่ต้น โดยการประเมนิและเลอืกกิ่งที่
มคีวามคุม้ค่าสงูสุด 

 การขยาย (Expansion) จากเส้นทางที่เลือกมาแล้ว  จะต้องเลือก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพือ่ไปต่อ โดยยดึจากนโยบายทีว่างไว ้ 

 การจ าลอง (Simulation) เมือ่มาถงึจุดสิ้นสุดที่ไดว้างไว้และยงัไม่ใช่
ปลายทาง จะต้องท าการสุ่มตวัเลอืกเพื่อไปต่อ ซึ่งตวัเลอืกนี้ควรจะ
ใกลเ้คยีงกบัการไปสู่จุดหมายทีต่อ้งการ 

 การแพร่กระจายยอ้นกลบั (Backpropagation) เป็นการประมวลผล
ความคุม้ค่าของเสน้ทางทีเ่ลอืกมาจากจุดล่าสุดยอ้นกลบัไปจุดเริม่ตน้ 

ซึง่ทัง้ 4 ขัน้ตอนสามารถมหีลกัการท างานตามรปูที ่III. 
 

 
รปูที ่III. หลกัการท างานของกระบวนการคน้หาตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ล [4] 

      ส าหรบัสตูรโดยทัว่ไปของการคน้หาตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ลคอื 
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Wi แสดงถงึจ านวนความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้จนถงึตวัเลอืกที ่i 
ni แสดงถงึจ านวนครัง้ของการจ าลองสถานการณ์การเดนิครัง้ที ่i 
Ni แสดงถงึจ านวนครัง้ทัง้หมดของการจ าลองสถานการณ์หลงัการเดนิ

ครัง้ที ่i 
c คอืค่าของการส ารวจ ซึง่สามารถเลอืกก าหนดค่าไดเ้อง 

 
III. งานวจิยัทีผ่่านมา 

หลงัจากทีเ่กมกลยุทธน์ักบุกเบกิแห่งคาทานไดเ้ริม่ตน้ผลติและเผยแพร่
เมื่อปี 1995 นั ้น ได้มีงานวิจัยเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ เนื่ องจากเกม
ดงักล่าวมแีง่มุมหลกัที่เกี่ยวขอ้งอยู่สองส่วนคือ การกระท าที่เกิดขึ้นบน
กระดาน และการเจรจาต่อรอง ส าหรบัในบทความนี้ ผูเ้ขยีนจะขออา้งองิถงึ
งานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัอลักอรทิมึบนกระดานของเกมเป็นหลกั ดงันี้ 

Michael Pfeiffer [5] ไดท้ ำกำรวจิยัโดยใชว้ธิกีำรเรยีนรูแ้บบเสรมิก าลงั
ส าหรบัช่วยคอมพิวเตอร์สร้ำงกลยุทธ์กำรเล่น  ผลลัพธ์ที่ได้คือจำกกำร 
ได้รบัประสบกำรณ์กำรเล่นช่วยให้คอมพิวเตอร์มคีวำมก้ำวหน้ำที่ดีข ึ้น 
อย่ำงไรกต็ำม ดว้ย ขอ้จ ำกดัของเทคโนโลย ีท าใหก้ำรประมวลผลกระท าได้
ช้ำ กระบวนกำรเรียนรู้จึงมีอย่างจ ำกัด ยิ่งไปกว่านั ้น ควำมสำมำรถ 
ของคอมพวิเตอรก์ย็งัเทยีบไดก้บัผูเ้ล่นทีเ่ป็นมนุษยไ์มไ่ด ้

ในช่วงต่อมา มหีลายงานวจิยัได้ประยุกต์ใช้หลกัการของระบบมลัตเิอ
เจนท์เป็นแกนหลักในการเล่นเกม โดย Haseeb Saleem & Rashdan 
Raees Natiq [6] ไดส้รา้งมลัตเิอเจนท์ขึน้มา โดยมุ่งเน้นตวัเอเจนท์ส าหรบั
แลกเปลีย่นเป็นหลกั โดยทดสอบผลกบัทัง้ตวัปัญญาประดษิฐ์และผูเ้ล่นที่
เป็นมนุษย ์ทัง้นี้จากการทดลองปรบัค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชบ้นเอเจนท์จะท าให้
การเล่นมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ แต่กไ็มส่ามารถยนืยนัชยัชนะในการเล่นได้ 

Luca Branca & Stefan J. Johnson. [7] ได้สร้างระบบมลัติเอเจนท์ที่
ชือ่ jMASet ขึน้มา ซึ่งระบบดงักล่าวสามารถท าการตดัสนิใจในระยะสัน้ได้
ด ีอย่างไรกต็ามการด าเนินกลยุทธจ์นจบเกมนัน้ ผลยงัไมท่ีเ่ป็นน่าพอใจนกั 

ส าหรบังานวจิยัล่าสุดในระยะเวลาไมก่ีปี่ทีผ่่านมานัน้ นิยมใชอ้ลักอรทิมึ
การคน้หาต้นไมแ้บบมอนตคิารโ์ลเป็นเครือ่งมอืในการท าวจิยั Izvan Szita 
et al. [6] ได้ใช้ข ัน้ตอนวธิดีงักล่ำวเพื่อคน้หำกลยุทธ์กำรเล่นที่ดทีี่สุด โดย 
ปรบักตกิำดัง้เดมิของเกมลงด้วยกำรเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นควำมลบัทัง้หมด 
ประกอบกบัตัดปัจจยัด้ำนกำรแลกเปลี่ยนทรพัยำกรออกไป และท ำกำร 
พฒันำซอฟต์แวรท์ี่ชือ่ SmartSettler ขึน้มำ เพื่อแขง่ขนักบัปัญญำประดษิฐ์ 
ตวัอื่นๆ และผูเ้ล่นทีเ่ป็นมนุษย์ โดย ผูเ้ขยีนประเมนิผลว่ำ ตวัซอฟท์แวร์ม ี
ประสิทธิภำพเป็นที่น่ำพอใจ เพรำะสำมำรถเอำชนะปัญญำประดิษฐ ์
Jsettlers ตวัทีเ่ก่งทีสุ่ดของเกมคำทำนไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ  

ภำย ใต้ห ลักก ำรเดี ย วกัน  Markus Guhe & Alex Lascarides [7] 
ได้ท ำกำรทดลองโดยใช้เทคนิคกำรค้นหำต้นไม้แบบมอนติคำร์โล และ 
ทดสอบกบัปัญญำประดษิฐ ์Jsettlers พรอ้มกบัปรบัแนวทำงในกำรเล่นของ
เอเจนท์ ให้ใกล้เคยีงกบัมนุษย์มำกขึ้น โดยใช้ฟังก์ชนัการประเมนิมูลค่า
ทรพัยากรประกอบกบัวเิคราะหร์ะยะเวลาในการสรา้งและการท าคะแนน 
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ต่อมา Gabriel Rubin et al. [8] ได้ท าการเพิ่มความรู้เฉพาะทาง
ส าหรบัเป็นเกณฑ์ช่วยในการคดักรองตวัเลอืกที่ไม่จ าเป็นออกไป เพื่อลด
ขนาดของตวัเลอืกในการตดัสนิใจ ท าใหส้ามารถตดัสนิใจไดร้ดักุมมากขึ้น 
และประเมนิผลลพัธว์่าตวัเอเจนทม์ปีระสทิธภิาพสูงขึน้ อย่างไรกต็าม ตวัเอ
เจนทย์งัตดิอุปสรรคทีไ่มส่ามารถเลอืกการตดัสนิใจทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัจบเกม 

จากงานวจิยัทีก่ล่าวมาทัง้หมดยงัคงมขีอ้จ ากดั จงึน าเสนอแนวคดิคอื
การประยุกต์ใช้หลกัการของระบบมลัติเอเจนท์ในการแยกประเด็นที่ต้อง
ตดัสนิใจร่วมกบัหลกัการคน้หาตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ล  

IV. กรอบแนวคดิในการหาอลักอรทิมึ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ มีว ัตถุประสงค์คือเสนอกรอบแนวคิดในการค้นหา
อลักอรทิมึบนเกมกลยุทธ์นักบุกเบกิแห่งคาทาน และเนื่องจากเกมดงักล่าว
มคีวามแปรปรวนในเรื่องเงื่อนไขก่อนการเริม่เกมอยู่สูง ผลลพัธ์ของตัว
อัลกอริทึมที่ค าดหวังจึงเป็น  อัลกอริทึมที่ทนทานต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อน ไข  (Resistance to Configuration Change) โดยมี
ข ัน้ตอนการด าเนินงานตามรปูที ่IV. 

 วเิคราะหก์ารกระท าทีเ่กดิขึน้ในเกม ตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึสิน้สุด 
 ระบุฟังกช์นัส าคญัทีใ่ชป้ระเมนิค่าของเกมในแต่ละส่วน 
 ออกแบบระบบมลัตเิอเจนทส์ าหรบัตดัสนิใจในส่วนทีไ่ดพ้จิารณาไว ้
 เสรมิศกัยภาพของระบบมลัติเจนท์โดยประยุกต์ใช้หลกัการค้นหา
ตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ล 

 ประเมินประสิทธิภ าพ เบื้ องต้น โดยการให้คะแนนของกลุ่ ม
ผูเ้ชีย่วชาญ 

 ทดสอบผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่IV. แผนภาพขัน้ตอนการท างาน 

V. วเิคราะหก์ารกระท าทีเ่กดิขึน้ในเกม 
ภายใตก้ฎของเกม ไดม้กีารแบ่งช่วงของการเล่นออกเป็น 2 ส่วนคอื 
 ช่วงตดิตัง้กระดานก่อนเริม่เกม (Initial Set-up phase) 
 ช่วงของการเล่นเกม (Playing phase) 

 ส าหรบัในส่วนของการตดิตัง้กระดานก่อนเริม่เกมนัน้ จะมกีารสุ่มตวั
แปรคอืแผ่นทรพัยากรและตวัเลขลงบนต าแหน่งกระดานตามรปูดา้นล่าง 

 
รปูที ่V. ต าแหน่งของกระดานทีจ่ะมกีารสุ่มตวัแปรเกดิขึน้ 

 
 หลังจากนัน้ผู้เล่นแต่ละคนจะเลือกวางบ้านหลงัเริม่ต้นบนกระดาน
ตามล าดบัของการเล่น เมือ่สิ้นสุดการวางบา้นจะท าการเริม่เล่นจนเกม 
 
VI. รปูแบบของตวัเลอืกและฟังกช์นัหลกัในเกม 
 จากการวเิคราะหเ์กมตามกตกิาการเล่นและปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ
สรุปการกระท าและตวัเลอืกหลกัในเกมไดต้ามแผนภาพดา้นล่าง 

 

 
รปูที ่VI. แผนภาพการกระท าทีเ่กดิขึน้ในแต่ละรอบ 

 

วิเครำะหก์ำรกระท ำท่ี
เกิดขึน้ภำยใต้กติกำ

ของเกม 

สร้ำงบลอ็ค
แผนภำพและ

ฟังกช์นัประเมินค่ำ 

ประเมิน
ประสิทธิภำพโดย
กลุ่มผูเ้ช่ียวชำญ 

ออกแบบ
สถำปัตยกรรม

ระบบมลัติเอเจนท์ 

ประยกุตห์ลกักำรมอน
ติคำรโ์ลร่วมกบั

ระบบมลัติเอเจนท์ 

ทดสอบ
ผล 
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 และสามารถระบุความสมัพนัธเ์บือ้งตน้ของแต่ละปัจจยัในเกมไดด้งันี้ 
 

 
 

รปูที ่VII. แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องปัจจยัหลกัในเกม 
 
 ในเกมคาทานผูเ้ล่นทอยลกูเต๋า เพือ่ผลติทรพัยากรในการน าไปใชส้รา้ง
สิง่ก่อสรา้งหรอืซื้อไพพ่เิศษ เพือ่ใหไ้ดท้รพัยากรมากขึน้จากการขยายก าลงั
การผลติ หรอืใชค้วามสามารถพเิศษของไพ่ และในบางรอบของเกมทีไ่มม่ี
การผลติ โจรจะมบีทบาทในการแย่งชงิทรพัยากร ซึง่ผูเ้ล่นสามารถใชไ้พ่
พเิศษซึง่มบีทบาทหลกัในการควบคุมโจรบนกระดาน 
 โดยจากวตัถุประสงคห์ลกัในการท าคะแนนของเกมสามารถแจกแจง
ออกมาเป็นฟังกช์นัทางคณติศาสตรไ์ดค้อื 
 

f1 = n1X + n2Y + n3Z + U + V   (2) 
given: 
n1 = total number of Settlement 
X = Settlement 
n2 = total number of City 
Y = City 
n3 = total number of VP Card 
U = Largest Army 
V = Longest Road 

 
 ตน้ทุนในการท าคะแนนสามารถอธบิายไดต้ามรปูดา้นล่าง 
 

 
 

รปูที ่IIX. แผนภาพแสดงตน้ทนุในการสรา้งและคะแนนทีไ่ดร้บั 
 
 

VII. เสนอกรอบแนวคดิ 
จากฟังกช์นัหลกัในการท าคะแนนของเกม ตามแผนภาพความสมัพนัธ ์

ผู้เขยีนได้ท าการออกแบบระบบมลัติเอเจนท์ส าหรบัท างานร่วมกนัเพื่อ
ประเมนิค่าในแต่ละส่วนดงันี้ 

Plan Agent ตัวเอเจนท์หลักส าหรบัการวางแผนและตัดสินใจ โดย
พจิารณาทรพัยากรที่มเีปรยีบเทียบกบัสถานการณ์บนกระดานเพื่อเลือก
การกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเมือ่จบเกม 

Board & Resources Agent ให้ทัง้สองตวัท างานร่วมกนัเพื่อพจิารณา
แนวโน้มการไหลของทรพัยากรที่จะเกิดขึ้น รวมทัง้ประมวลตัวเลขของ
ลกูเต๋าบนกระดานทีม่กีารทอยออกไปแลว้ ส าหรบัคาดการณ์เหตุการณ์ทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต 

Build Agent เอเจนท์ส าหรบัเลอืกตดัสนิใจเลอืกล าดบัและต าแหน่งใน
การสรา้งสิง่ก่อสรา้ง ตามต้นทุนทรพัยากรที่มอียู่บนมอืรวมกบัทีค่าดว่าจะ
ไดร้บั ซึง่จะตอ้งมกีารแบ่งปันร่วมกบัการซื้อไพ่พเิศษ 

Card Agent ท าหน้าที่ตดัสนิใจซื้อการ์ดและเลอืกใช้การ์ดตามจงัหวะ
เวลาทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

Trade Agent ท าหน้าทีแ่ลกเปลีย่นทรพัยากรกบัธนาคารและผูเ้ล่นอื่น
ในเกม อย่างไรก็ตาม ในระบบมลัติเอเจนท์ การแลกเปลี่ยนทรพัยากรถือ
เป็นส่วนเสริมของการท างาน บทบาทหลกัของระบบเน้นการเลอืกตดัสนิใจ
จากทรพัยากรทีผ่ลติไดเ้องก่อนเป็นส าคญั 
 

รปูที ่IX สถาปัตยกรรมระบบมลัตเิอเจนท ์
 
 ในส่วนของการประยุกต์ใชห้ลกัการคน้หาตน้ไมแ้บบมอนตคิารโ์ล 
ผูว้จิยัจะท าการน าสมการ (1) ทีไ่ดแ้จกแจงไวใ้นขา้งตน้มารวมกบัเกณฑใ์น
การประเมนิค่าของเอเจนทแ์ต่ละตวั ซึง่จะสือ่สารกลบัไปยงัเอเจนทต์วัหลกั
คอื Plan Agent ทีท่ าการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของสมการ (2) เป็นกรอบ
แนวคดิหลกั โดยประเมนิค่าความเรว็ในการเล่น จากจ านวนรอบทีต่อ้งใช ้
เทยีบเคยีงกบัทรพัยากรทีไ่ดร้บัจรงิในแต่ละตา 
 

IIX. การประเมนิประสทิธภิาพเบือ้งตน้โดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูว้จิยัไดท้ าการสอบถามความเหน็จากกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญการเล่นเกมกล

ยุทธ์นักบุกเบิกแห่งคาทาน 5 ท่าน ซึ่งได้รบัคะแนนเฉลี่ยรวม 3.7 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยทุกท่านไดใ้ห้การตอบรบัไปในทางเดยีวกนัว่า
การประเมนิตวัเลอืกทัง้หมดทีม่จีะช่วยใหก้ารตดัสนิใจมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
ซึ่งส าหรับตัวผู้เชี่ยวชาญเองจะเลือกใช้วิธีพิจารณาปัจจัยส าคัญที่สุด

Board 

Resources Plan 

Build 

Card 

Trade 

Main Relation 
Sub Relation 

Board 

Robber 

Building 

Resource 

Dice 

Card 
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ตามล าดบัคือ แนวโน้มการไหลของทรพัยากร การสร้างสิ่งก่อสร้างบน
กระดาน ส ารบัไพ่ และสุดทา้ยคอืความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ล่นแต่ละบุคคล 

อย่างไรกต็าม กลุ่มผู้เชีย่วชาญไดใ้ห้ความเหน็เพิม่เตมิว่าการทดสอบ
กบัปัญญาประดษิฐน์ัน้จะไดผ้ลการทดสอบจ านวนมาก ทว่าอาจมคีวามไม่
สมดุลเกิดขึ้นบางประการคือ การก าหนดล าดับของผู้เล่น และความ
ไดเ้ปรยีบในเชงิของพื้นทีเ่ริม่ต้น ประกอบกบัผลลพัธ์ทีอ่อกมาไม่ไดข้ ึน้อยู่
กบัวธิกีารในการเลอืกตัดสินใจที่ได้ก าหนดไว้แล้วเพียงอย่างเดยีว แต่มี
ประเดน็ของประสทิธภิาพของหน่วยประมวลผลรวมอยู่ดว้ย 

 
ตารางที ่I.  คะแนนประเมนิโดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ 
เกณฑใ์นกำรประเมินผล 

โดยกลุ่มผู้เชีย่วชำญ 5 คน 

คะแนนเฉลีย่  
(เตม็ 5 คะแนน) 

1. ควำมครอบคลุมปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 4.2 

2. กำรให้ค่ำน ้ ำหนักตวัแปร 3.2 

3. ล ำดบักำรเลือกตดัสินใจ 3.4 

4. โครงสร้ำงระบบมลัติเอเจนท ์ 4 

5. คะแนนเฉลีย่โดยรวม 3.7 

 
IX. สรุปผลและสิง่ทีจ่ะด าเนินการต่อในอนาคต 

จากการวิเคราะห์เกมและออกแบบแนวทางในการค้นหาอัลกอรทิึม
ตลอดจนวางเคา้โครงของสถาปัตยกรรมระบบมลัติเอเจนท์และฟังก์ชนัใน
การค านวณค่าแลว้นัน้ หลงัจากนี้ผูเ้ขยีนจะด าเนินการเขยีนโปรแกรมเพื่อ
ทดสอบผลประสทิธภิาพของระบบโดยเปรยีบเทยีบกบัปัญญาประดษิฐ์ของ
เกมกลยุทธน์กับุกเบกิแห่งคาทานต่อไป 
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Abstract—This paper proposes scream sound detection 

method using Zero Phase Technique. Scream sound detection is 

required in a wide area of surveillance and security. Recently, 

scream sound detection has relied on methods from the area of 

speech processing. Unfortunately, intensive computation is 

required in order to detect scream under noisy environment for 

those methods. In this work, we proposed a simple scream 

detection procedure based the signal in ZP domain (ZP signal) 

which is obtained by taking IDFT of the pth power of a spectral 

amplitude. Since the energy concentration scream signal is 

widely distributed on the time axis in ZP domain. On the other 

hand, the energy of wideband noise ZP signal is concentrated 

around the origin in ZP domain. Thus, we can detect scream 

sound because the energy concentration would stand out over 

other noise through the observation segments. Simulation result 

has proved its efficiency as a scream detection algorithm even in 

a noisy environment. 

Keywords—scream detection, noisy, zero phase signal 

I. INTRODUCTION  

A variety of scream noise detection methods have been 

proposed in recent years [2], however, these methods may 

rely on exhaustive computations, and as such may not be 

suitable for real-world operation in security applications [3]. 

Furthermore, problem of scream detection has been explored 

as shown in [4], [5], the scream signal similar to an impulsive 

signal. Its spectral characteristics shall most likely provide 

information of the acoustic surroundings. 

As shown in [6], [7], a noise detection method was 

established by using spectral peak. Since this detection 

method relies on the periodicity of speech, it may not be 

effective for an impact noise which is accompanied with 

damped oscillation. Talman et al. established an impact noise 

reduction method under the assumption that the noise event 

is repeatedly occurred and the time duration of each event is 

short [8]. This method is based on capturing similar patterns 

of noise. Unfortunately, an impact noise whose pattern is time 

variant may not be detected. As an attractive method, there 

are an impact noise processing in zero phase (ZP) domain [9], 

[10]. A signal processing in ZP domain (ZP signal 

processing) is conducted by taking IDFT of the pth power of 

spectral amplitude, typically p = 1.  

When the spectral amplitude is approximately at, 

i.e., white noise, its ZP signal has values at only around the 

origin. On the other hand, a ZP signal with a periodic signal 

becomes also a periodic signal whose period is unchanged 

and its maximum value always exists at the origin. When 

scream signal is mixed with white noise as shown in Fig. 2, 

scream detection is not simple task when we observe scream 

signal in noisy environment. However, we can judge whether 

the observed signal includes scream or not by utilizing the 

contribution ratio of the value at the origin and the second 

period of the ZP observed signal. In this paper, we also utilize 

the energy distribution of the ZP signal technique for 

detecting scream noise signals, and derive a method that can 

detect the scream signal in noisy environment.  

 In the proposed method, the scream detection is performed 

whole frame of observed signal in ZP domain. The proposed 

method compares the energy value at the first and second to 

the whole energy of the ZP signal. When the difference is 

high, we can determine that the observed signal is a scream 

signal, because a energy of scream signal dramatically 

increase over time in ZP domain. 

The goal of this study is to improve a scream 

detection system which utilizes a zero phase (ZP) signal 

which is defined as the IDFT of a spectral amplitude [9]–[11] 

which also can give the pitch estimation of signal. In this 

paper, we introduce scream noise detection using spectral 

energy

Fig. 1 Example of raw scream signal 
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distribution from ZP signal in noisy environment. Simulation 

results show that the proposed method is effective to detect 

scream noise in such environments.  

The paper is organized as follows. In Section 2, we introduce 

ZP signal and briefly explain its properties. In Section 3, we 

derive a scream noise detection method by using ZP 

technique. Section 4 gives experimental results to confirm the 

effectiveness of the proposed method. 

II. END-POINT DETECTION 

The endpoint detect is one of conventional methods to 

distinguish between voice and unvoiced regions. Example of 

speaker scream into the digital recorder as shown in Figure 1. 

The scream may consist of several syllables with a high 

degree of voiced or vowel sounds to suit the selected 

detection algorithm. The goal of end-point detection is to 

detect unvoiced region at the start and end of the continuously 

recorded sound. End-point detection is generally required for 

enrollment and verification phase in voice recognition 

process.  

Figure 3 shows diagram of conventional end-point 

detection system which is simply removing the part of the 

cream whose amplitude square is lower than the scream 

average. This simple algorithm has been proven to be less 

effective in the present of impulse noise in the scream. To 

solve this problem, a Butterworth digital low-pass filter is 

inserted to smooth out the impulse noise. The filtered signal 

is then divided into non-overlapped frames and the average 

energy of each frame is calculated by  

 
where 𝑥[𝑛] is the digital speech frame of size 𝑁𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒  and 𝑛0 

is the starting index of the frame. The average energy per 

frame is compared with the threshold to determine the end-

points (start and stop of the scream). Here, the threshold is 

chosen to be the average power of the whole scream i.e. 

 

where N is the length of the utterance. This threshold 

detection process is shown in Figure 4. The start frame is the 

first frame, in the utterance, whose average energy is larger 

than the average power and the end frame is the last frame, 

 

 
in the utterance, whose average energy is larger than the 

average power. Figure 4 shows the output of the traditional 

end-point detection algorithm. 

 

III. ZERO PHASE SIGNAL 

In this section, we briefly explain about the ZP signal. The 

ZP signal is a class of signal analysis techniques. Based on 

the ZP signal analysis, we will derive a scream noise 

detection method which can distinguish between white noise 

and scream noise. 

A. Introduction of Zero Phase Signal 

 

Let 𝑥(𝑛) be an observed signal at time index 𝑛 after sliced 

into frames by a window function with the size of 𝑁. The 

DFT coefficient of 𝑥(𝑛) is given as 

 
 where 𝑘  denotes the frequency index. We define the ZP 

signal, 𝑥0(𝑛), as 

Fig. 2 Scream signal in noisy environment 

 
Fig. 3 Block diagram of end-point detection. 

 

Fig. 4 Output signal of end-point detection. 
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 where β is a certain constant. In this paper, we assume that 

𝑥(𝑛) is a real valued signal and put β = 1 [11]. Hence, the ZP 

signal  𝑥0(𝑛) come to real even signals. Obviously, |𝑋(𝑘)| 
can be reproduced from the DFT of the ZP signal 𝑥0(𝑛) as  

 
Next, we will show a few examples of the ZP signal. 

 

IV. SCREAM NOISE DETECTION USING ZERO PHASE 

A. Signal Examples 

First, we show model of other noise signals by using a ZP 
signal. We estimate the ZP signals of some practical wideband 
noises and scream signal. Fig. 5(a) shows the ZP signal of the 
tunnel noise, (b) shows that of the motor noise, (c) shows that 

of the bubble noise, and (d) shows that of the voiced scream 
signal. We see from Figs. 5(a)–(c) that the energy of all 
wideband noise ZP signals is concentrated around time 0. On 
the other hand, the scream noise ZP signal is widely 
distributed on the time axis as shown in Fig. 5(d). We evaluate 
a contribution ratio of the noise ZP signals by using LCR 
defined as 

 
where L is an integer (0 < L < N=2). We can observe that 

80% of the tunnel noise or the motor noise, and 70% of the 

bubble noise is included in origin. On the other hand, the 

LCR(2) of the scream noise is approximately 50%. Hence, 

when we examine a few samples from the origin, the ZP 

signal of other noise contains greater energy than the scream 

noise ZP signal. In the next section, we utilize this property 

to derive the scream noise ZP signal estimator. 

 

B.  Scream Noise Estimation in noisy environment 

In this section, we investigate a method to improve the 

scream noise estimation by the ZP signal method. The noisy 

environment may affect the scream estimation even if the 

observed signal in frequency domain, because an actual 

scream signal is contaminated by background noise. 

The improvement of the scream detection is achieved by 

restricting the ZP signal examine procedure so that it does not 

detect scream when the observed signal includes only 

background noise. 

To determine whether the observed signal includes 

scream or not, we utilize the difference of contribution ratio 

at the origin to the contribution ratio at the second sample 

index of the observed ZP signal. When the analysis frame 

includes scream signal, the difference goes higher. Fig. 5 

illustrates the difference between the ZP signals of scream 

and scream in noisy environment, where the noisy signal was 

a scream signal mixed with a white noise. From Fig. 5(a), we 

see that the difference between the first and second values is 

small in comparison to the result in the Fig. 5(b). Here, we 

also see that both of the ZP signals gradually decreases after 

the second sample. 

The scream noise detection capability was evaluated by 

adding white noise to scream signal. The SNR is defined as 

 
where M is the number of samples, and d(n) is the additive 

white noise. In the simulation, the SNR of the observed signal 

was set to 0dB. On the other hand, the energy of wideband 

noise ZP signal is concentrated around the origin in ZP 

domain. Since the energy concentration scream signal is 

widely distributed on the time axis in ZP domain.  

Thus we can detect scream sound, because the 

energy concentration would stand out over other noise 

through the observation segments. In this work, we proposed 

a simple scream detection procedure based the signal in ZP 

domain (ZP signal) which is obtained by taking IDFT of the 

pth power of a spectral amplitude. 

 

Fig. 5 Example of Zero Phase Signals (a) Tunnel noise, (b) 

Motor noise, (c) Bubble noise, (d) Scream noise. 

 

 
Fig. 6. LCR difference in noisy scream signals. 
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V. SIMULATION RESULT FOR SCREAM NOISE 

DETECTION 

An example of the scream noise detection results. Here, the 

lower panel shows an observed signal which is a white noise 

mixed with a scream noise. Scream was recorded at office 

room. The sampling frequency was 16kHz, the DFT size 

were N = 256, and Hanning window was used for windowing. 

White noise was added with the Matlab using function awgn. 

We evaluate a percentage different of contribution ratio of the 

noise ZP signals by using LCRDiff defined as 

 
From Fig. 6(a), vertical axis denotes LCRDiff which is 

percentage different of contribution ratio of the noise ZP and 

the horizontal axis denotes frame index of observed signal in 

ZP domain. The impulsive noise detection result can be 

determined by LCRDiff, where the LCRDiff value were 

dramatically increased at the same time that the scream occur. 

We see that the LCRDiff  value was almost 50% around the 

frame index 37 and the scream occur around 95k sample 

index from Fig. 6(a) and (b) respectively. On the other hand, 

we can see from the frame index 1-36 that the LCRDiff 

 value were low in comparison to the one at frame index 37 

which means the scream did not exist in those frames. In 

conclusion, we can see from Fig. 6(a) and (b) that the 

proposed method can easily detected scream signal in noisy 

environment from simulation result. 

VI. CONCLUSION  

In this paper, we have utilized the ZP signal technique for 

scream noise detection, and proposed a method to improve 

the detection effectiveness in noisy environment. In the 

proposed method, LCR of the ZP signal was evaluated in 

order to determine when the observed signal consists of 

scream noise. The proposed method has utilized a difference 

of the LCR at the origin and the next to detect the scream 

noise in the observed ZP signal. When the LCR difference is 

high, we can judge the observed signal is consisted of scream 

noise. Otherwise, when the LCR difference is low, we 

considered the observed signal as white noise or non-scream 

noise. As a result, we could easily distinguish the noise, and 

improved the detection effectiveness. Simulation result has 

shown that the proposed method detected scream noise under 

the noisy environment of 0 dB SNR. Further steps are 

building a template database for scream detection and 

classification features. 
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บทคดัย่อ — ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาของไทยมีการแข่งขนัสูง มี

สาขาและหลกัสูตรต่างๆมากมาย   แต่จ านวนผู้เข้าเรียนใหม่ท่ีลดลงตาม
โครงสร้างประชากรของไทย ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่ง
ต้องปิดตัวลง หรือประสบปัญหามีนักศึกษาเรียนน้อยเข้าขัน้วิกฤติ ทัง้ท่ี
สถาบนัมีหลกัสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของอตุสาหกรรม แต่ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีเพียงพอ ท าให้ผู้สมคัรเรียนไม่เข้าใจถึงความส าคญัของ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนเทียบกบัคู่แข่ง งานวิจยัน้ีน าเสนอการออกแบบและ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เพ่ือแนะน าสาขา และหลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น โดยสามารถน าแอป
พลิเคชันน้ีมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแนะน าองค์กร เช่นงาน  IT Open  
House   ค่ายแนะน าหลกัสูตร เป็นต้น  ผู้เย่ียมชมหน่วยงานทัว่ไปกส็ามารถ 
สแกน  QR Code เพ่ือร่วมกิจกรรม ตอบค าถามต่างๆ และรบัข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง ในการน้ีผู้พฒันาใช้แนวคิด โปรเกรสซีฟโมบายเวบ็
แอปพลิเคชนั  และระบบ Firebase เป็นตวัสนับสนุน  ในส่วนของความพึง
พอใจระบบจากการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ  พบว่าอยู่ในระดบัดี โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.1 สรปุได้ว่าระบบน้ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสมัพนัธค์ณะ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมจากส่ือเดิม 
 

ค ำส ำคัญ  — โมบายแอปพลิเคชัน ,ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ,
หลกัสูตร , อดุมศึกษา 
 
ABSTRACT — Due to a highly competitive situation in an academic 

world nowadays.  The number of freshmen has decreased dramatically 
for private university in Thailand resulting in program closing even for 
programs that fit industrial needs because applicants have no clue 
about the program existent. This paper presents a development of 
mobile application for the faculty of IT at Thai-Nichi Institute of 
Technology to introduce academic programs and divisions for 
tentative applicants. The system comprises of a progressive mobile 
web application and Firebase back-end system. Faculty can use this 

application for many events such as in the IT Open House day, IT Boot 
Camp or for regular activities. Visitors can scan a QR code to answer 
questions and update information about the programs.  The results 
from pioneer testing from experts were good with mean equal to 4.1 
Therefore, this application can be used as an alternative channel for 
interactive communication between organization and anyone 
interested. 

 
Keywords — Mobile Application, Android Operating Systems, 

programs, Academic  
 

I. บทน า 
จากสภาพการแข่งขนัสูงในแวดวงการศกึษาในปจัจุบนั ประกอบกบั

จ าน วนป ระช าก ร เกิด ให ม่ ที่ ล ด ล ง รวมถึ งจ าน วนนั ก ศึกษ าใน
สถาบนัอุดมศกึษาทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง ขอ้มลูจากส านักงานสถติแิห่งชาติ
ในปี พศ.  2561 พบว่าจ านวนนักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาไทยไดล้ดลง
กว่า 600,000 คน จากก่อนหน้า ท าให้มจี านวนที่ว่างในชัน้เรยีนมากกว่า
จ านวนนักศึกษา บางสถาบันมกีารเลิกจ้างอาจารย์ หรือขายกิจการให้
ต่างชาติ มกีารควบรวม ปิดหลกัสูตรที่คนเรยีนน้อย หากปญัหาเกิดจาก
หลกัสูตรที่มอียู่ไม่ทนัสมยัและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
อย่างแท้จริง ก็เป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
สถานศกึษาเองไมส่ามารถประชาสมัพนัธ์ความแตกต่างและจุดเด่นของการ
เรยีนการสอนขององค์กรได้ดพีอ ท าให้มผีูม้าเรยีนน้อยกว่าทีค่วร ดงัเช่น
ปญัหาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น ทีเ่ป็น
สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนขนาดเลก็  ซึ่งยดึหลกัการสอนตามหลกัโมโนซุคุริ
(Monozukuri) คดิเป็นท าเป็น  มนีักศกึษาส าเรจ็การศกึษาไปท างานเป็นที่
น่าพอใจ แต่กลบัมจี านวนผูส้มคัรเรยีนลดลงอย่างมนียัยะส าคญั งานวจิยันี้
จงึพัฒนา แอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์เคลื่อนที่บนระบบปฎิบตัิการแอน
ดรอยด์ขึ้นเพื่อ ประชาสมัพนัธ์ หลกัสูตร ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และเพิ่มช่องทางสื่อสารกับผู้สนใจเรียน 
รวมถึงน าไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆเช่น งาน เปิดบ้านคณะไอทีเป็นต้น 
นอกเหนือจาการที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรืองาน roadshow เป็นหลักในการ
กระจายขา่วแบบเดมิ ซึง่จดัเป็นการสือ่สารทางเดยีว ต่างจากแอปพลเิคชนั
ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ของคณะได้อย่าง interactive เป็น
การสือ่สารสองช่องทาง 
 

II. การทบทวนวรรณกรรม 
แสงสรรค ์ภมูสิถาน และคณะ [1] น าเสนองานวจิยัพฒันาแอปพลเิคชนั

ส าหรบัใหข้อ้มลูเสน้ทางศกึษาธรรมชาต ิพื้นทีส่ถานีวจิยัและฝึกนิสติคณะ
วนศาสตรว์งัน ้าเขยีว จงัหวดันครราชสมีา โดยสามารถแสดงขอ้มลูพื้นฐาน 
สถานีวจิยั ประเมนิศกัยภาพของทรพัยากรในพื้นที่ และผู้ใชง้านสามารถ
เขา้ชมรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเนื้อหาทีพ่ฒันาขึน้โดยการสแกน QR 
code ตามจุดเยีย่มชม 

บญัญพนต์ พูลสวสัดิ ์และคณะ [2] ได้พฒันาแอปพลเิคชนัความจรงิ
เสมอืนบนโทรศพัท์มอืถือส าหรบัแหล่งท่องเที่ยวประวตัิศาสตร์ โดยเป็น
การใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ร่วมกับการบอกต าแหน่งพิกัด 
GPS เพื่อให้ข้อมูลสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มต้นจาก อุทยาน
ประวตัศิาสตร์พนมรุง้ และปราสาทเมอืงต ่า มกีารบรรยาย 2 ภาษา โดยใช้
สถาป ัตยกรรมเว็บ เซอร์วิส  แบบ Representational บน  Codignitor 
Framework ส าหรบัโปรแกรมภาษา PHP  

คมกรชิ ทิพยประเสรฐิ และคณะ[3] ได้พฒันาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรบัการท่องเทีย่ววงัสวนบา้นแกว้จงัหวดัจนัทบุร ีโดย
ใชเ้ทคโนโลย ีAugmented Reality มาใชแ้สดงวตัถุโบราณในรปูแบบโมเดล
สามมิติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รบัรายละเอียดมากขึ้นส าหรบัวตัถุที่ไม่
อนุญาตใหน้กัท่องเทีย่วจบัตอ้ง 

หฤทัย อาษากิจ [4] ได้พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่ อ
แนะน าเส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการ
ฝึกสหกิจศึกษา โดยใช้ PHP, MySQL, Jquery, CSS, Java โดยระบบ
สามารถระบุต าแหน่งปจัจุบนัและต าแหน่งปลายทางโดยระบบ GPS 

พรพมิล ใชส้งวน และคณะ [5] ไดพ้ฒันาโมบายแอปพลเิคชนัการดูแล
ช่องปากและฟนัส าหรบัเด็กก่อนวยัเรียน โดยใช้ Android SDK โดยให้
ความรูด้า้นสุขภาพฟนั โรคในช่องปาก และฟนัเดก็ ผูใ้ชส้ามารถคน้หาศนูย์
ทนัตกรรมเฉพาะทางส าหรบัเด็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมหมายเลข
ตดิต่อ ท าใหเ้ขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องข้างต้นท าให้ผู้ ว ิจ ัย เล็งเห็น
ความส าคญัของการพฒันาแอปพลเิคชนับนอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนทีเ่พื่อ
ส่งข่าวสาร และประชาสมัพนัธห์น่วยงานต่อสาธารณะ เพราะมผีลลพัธ์เป็น
ทีน่่าพอใจเทยีบกบัก่อนการพฒันาระบบ ช่วยใหผู้ส้นใจไดร้บัขอ้มลูสะดวก
รวดเรว็ขึน้ 

III .กรอบแนวคดิการท างานของระบบ 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน   ประกอบดว้ยการ ศกึษารวบรวมขอ้มูล การ

วเิคราะห์และออกแบบระบบ การพฒันาระบบ การทดสอบและประเมนิ
คุณภาพระบบ การสรุปผล 
III.I การศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมความตอ้งการ และศกึษาแนวทางการพฒันาแอปพลเิคชนับน
ระบบแอนดรอยด์  ค้นควา้ขอ้มลูที่มอียู่จากสื่อปจัจุบนั สอบถามแนวทาง

ประชาสมัพนัธ์จากศูนย์รบัสมคัรนักศึกษา และจากทางคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ TNI เพื่อให้ขอ้มูลดงึดูดให้ผูส้นใจมาสมคัรเรยีนที่สถาบนัมาก
ขึน้  
III.II การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

แบ่งส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใชง้าน เมื่อเปิดใชง้านแอปพลเิคชนัจะ
เรยีกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาแสดง ออกแบบการไหลของขอ้มูล  หน้าจอ
ผู้ใช้งานเพื่อน าเสนอการเรยีนการสอนของสาขาต่างๆ นอกจากนัน้ผู้ใช้
สามารถทดลองแสกน QR Code ในหน้าเวบ็และทีน่ าไปตดิไวต้ามจุดต่างๆ
เช่นห้องปฏิบัติการของคณะ ในกรณี เยี่ยมชม ณ สถานที่จริง ทั ้ง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีมลัติมีเดีย และ
สาขาดจิติอลเพือ่การสือ่สารมวลชน ซึง่เป็นสาขาหลกัและสาขาเปิดใหม ่
III.III การพฒันาระบบ 

ท าใหท้ราบถงึกระบวนการท างานของระบบ ใช ้Liquid UI ช่วยในการ
ออกแบบหน้าจอและกระบวนการท างานของระบบและท าการออกแบบการ
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ท างาน แบบ progressive mobile 
web application โดยร้องขอบริการจาก Firebase เพื่อร ับค่าตัวแปรมา
แสดงผล เช่นแนะน าคณะ ขา่วทุนการศกึษา ขา่วสารกจิกรรม ขา่วงานวจิยั 
III.IV การทดสอบระบบ 

ทดสอบระบบและประเมนิคุณภาพของแอปพลเิคชนั ด้านการใช้งาน
โดยรวม การแสดงผล  ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็ว 
รายละเอยีดขา่วสารถูกตอ้ง รปูแบบตวัอกัษร ต าแหน่งของเมนู เป็นตน้ 
III.V ประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่

ถามความพงึพอใจ โดยกลุ่มตวัอย่างคอื อาจารย ์และ พนกังาน TNI ที่
เกีย่วขอ้งจ านวน 20 ท่าน 

ความพึงพอใจของระบบแบ่งเป็น 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท 
(Linkert’s Scale) เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉลี่ย 
ความพงึพอใจของผูใ้ชม้เีกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก 
ค่าเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อย 
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 
IV. การออกแบบและพฒันาระบบ 

โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน   Firebase เป็นระบบและ
เซอร์วสิในบรกิารของ Google Cloud Platform โดยมเีครื่องมอืทีห่ลากหลาย
ในการใช้งาน ในการทางานกบัแอปพลเิคชนับนระบบบนปฎิบตัิการแอน
ดรอยด์ (Android( และไอโอเอส  (iOS( รวมถึงเว็บแอปพลิเคชัน  โดย
งานวิจัยนี้  น าเครื่องมือ  Real-time Database และ Storage ตัว Database 
เป็น NoSQL Cloud Database เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ
ซงิค์ขอ้มูลแบบ Real-time กบัทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอตัโนมตัิในเสี้ยว
วนิาท ีรวมถงึมกีฎรกัษาความปลอดภยัใหเ้ราสามารถออกแบบเงือ่นไขการ
เขา้ถงึขอ้มลู ทัง้การอ่านและการเขยีนได ้ไดอ้ย่างรวดเรว็  

HTML ย่ อมาจาก  Hyper Text Markup Language คือ เป็ นภาษ า
ประเภท Markup และเป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารและเป็น
ส่วนประกอบหลกัๆที่ใช้นในการประกอบขึน้และสรา้ง เวบ็ไซต์ และ เว็บ
เพจ เป็นภาษาถูกพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide 
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Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ ท าให้
ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า 
HTML Application   

HTML5 คอืภาษาทีถู่กพฒันาต่อมาจากภาษา HTML และพฒันาขึน้มา
โดย WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working 
Group) และมกีารปรบัเพิ่ม Feature หลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ผู้พฒันา
สามารถใชง้านไดง้า่ยมากยิง่ขึน้ 

ส าหรบัเครื่องมอืในการการสรา้งเวบ็เพจ สามารถท าโดยใช้โปรแกรม 
Text Editor จะใช้โปรแกรมที่เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการพฒันาโปรแกรม
โดยมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆในการท างานของการเขยีนของภาษา 
HTML อย่างของ Notepad++, JetBrains – WebStorm ซึ่งอ านวยความ
สะดวกในการสรา้งหน้า HTML และส่วนการเรยีกใช้งานหรอืทดสอบการ
ท างานไฟล์ HTML จะใชโ้ปรแกรม เช่น Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 
Safari, Opera, และ Google Chrome  

JavaScript คอื ภาษาคอมพวิเตอร์ส าหรบัการเขยีนโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์เน็ต โดย JavaScript หรือ ภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ ที่เรยีกกนัว่า 
"สครปิต์" (script) ซึ่งในการสรา้งและพฒันาเวบ็ไซต์ และใช่ร่วมกบั HTML
เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมกีารเคลื่อนไหวต่างๆและสามารถตอบสนอง
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น  ซึ่งมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและ
ด าเนิ นงานไปทีละค าสั ง่" ( interpret) หรือ เรียกว่ า Object Oriented 
Programming ทีม่เีป้าหมายในการ ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับผู้ เขียนด้วยภาษา HTML สามารถท างานข้าม
แพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทัง้
ทางฝ ัง่ Client และ ทางฝ ัง่ Server และเครื่องมอืในการใช้กบั HTML5 มี
อยู่หลากหลายเช่น AngularJS, vueJS หรอื reactJS และอื่นๆ JetBrains 
WebStorm เป็น text editor ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ โดยมีเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกต่างๆในการท างานของการเขยีนของภาษา HTML, 
CSS และ JavaScript โดยส่วนการเรยีกใชง้านหรอืทดสอบการท างานไฟล ์
HTML จะใชเ้ว็บเบราเซอร์ เช่น Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, 
Opera, และ Google Chrome 

JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรบัการเขียนโปรแกรมบน
เว็บไซต์  และท างานแบบ Event-based และ Asynchronous โดยใน
ปจัจุบัน  มีการพัฒนาขึ้น เป็นอีกหลายภาษาย่อย เช่น  TypeScript, 
ECMAScript, JSX เป็นต้น นอกจากนี้ JavaScript ยงันิยมน ามาใชใ้นการ 
render เวบ็ไซต์ รวมทัง้ควบคุม user interaction ต่างๆ ไดอ้กีดว้ย  

Vue.js เป็น framework ส าหรบัการสรา้งเว็บแอปพลเิคชนัที่สามารถ
โต้ตอบกบัผูใ้ชไ้ด้ อกีทัง้ท าใหก้ระบวนการพฒันาเว็บแอปพลเิคชนัท างาน
อย่างรวดเร็วยิง่ขึ้น โดยจะอาศยัการเปลี่ยน HTML บนหน้าเว็บไซต์ด้วย 
JavaScript และจดัการสถานะต่างๆ ของเวบ็ไซต์ไปพรอ้มกนัอกีดว้ย 

NodeJS เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Chrome V8 
Engine ซึ่งเป็น JavaScript Runtime ที่ท างานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึ่ง 
NodeJS ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดทางให้ JavaScript สามารถน ามาใช้กบั
การท างานฝ ัง่เซิฟเวอร์ได ้ท าใหก้ารท างานฝ ัง่เซฟิเวอร์ มคีวามเขา้กนัได้
กบัฝ ัง่ client มากกว่าภาษาอื่นๆ 
 

 
รปูที ่I. USE CASE DIAGRAM 

 
รูปที่ I แสดงถึงการใช้งาน เมื่อผู้ใช้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยใช ้

Firebase Service และมชี่องทางให้ผู้ดูแลระบบเขา้ไปปรบัปรุงระบบผ่าน
ทาง web application 
 

 
รปูที ่II. ผงัแสดงหวัขอ้และหน้าเวบ็ล าดบัถดัมา 

 

 
รปูที ่III. ภาพเมนูสแกน QR Code 

จากเมนูสแกน  QR Code ผู้ใช้งาน สามาถสแกนเข้าไปหาข้อมูล
เพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัสูตรแต่ละสาขาได ้โดยม ีmascot น้อง “IT คุง” ทีเ่ป็น 
โลโกข้องคณะเป็นตวัน าเขา้เมนูถดัไป 
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รปูที ่IV. ภาพหน้าจอแรกและของแต่ละสาขา 

 
ภาพหน้าจอหลักของแต่ละสาขา ประกอบด้วยสาขา เทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย สาขาสารสนเทศทางธุรกิจ และ
สาขาเทคโนโลยดีจิทิลัทางสือ่สารมวลชน 

 

 

 
รปูที ่V. ตวัอย่างของ QR Code 

 
ภาพ  QR Code น าไปสู่ วิดิโอและข้อมูลแนะน าหลักสูต รและ

ห้องปฏบิตัิการ เช่นห้อง MT Studio ห้องปฏบิตัิการเขยีนโปรแกรม ห้อง
เขยีนภาพ หอ้งปฏบิตักิารการสือ่สารทางเครอืขา่ย เป็นตน้ 
 

V. การประเมนิผล 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน  20 ท่าน 

ประกอบดว้ย อาจารย์ในสาขา 18 ท่านและเจา้หน้าที ่2 ท่าน ช่วงอายุ 28- 
55 ปี พบว่า มคีวามพงึพอใจอยู่ในเกณฑ์ดโีดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยู่
ที ่4.1  

ตารางที ่I. แสดงค่าความพงึพอใจของผู่ใชแ้อปพลเิคชนั 
ประเดน็ค าถาม MEAN SD ความพึงพอใจ 

ด้ า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ประโยชน์ของระบบ 

4.25 0.66 ดมีาก 

ดา้นการออกแบบ 3.80 0.59 ด ี
ดา้นการใชง้าน 4.06 0.40 ด ี

รวม 4.10 0.61 ด ี
 

ระบบการใชง้านโมบายแอปพลเิคชนัประชาสมัพนัธ์ขา่วสารมคีุณภาพ
อยู่ในระดบัด ีอยู่ระหว่างช่วงค่าเฉลีย่ 3.50-4.49 สามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานและพฒันาต่อเพือ่ใหค้รอบคลุมดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

VI. สรุป 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาช่องทางประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ TNI โดยการใช้ Mobile Application มา
ช่วยนอกจากการใช้สื่ อ เดิม  แอปพลิเคชันนี้ พัฒนาขึ้น เพื่ อ ใช้กับ
ระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ โดยมีบรกิาร Firebase Cloud ของ Google 
เป็นระบบสนับสนุนจากการทดสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าระบบสามารถใช้
งานไดจ้รงิตามวตัถุประสงค์ และพรอ้มน าไปใชใ้นงาน Open House และ
กจิกรรมแนะน าคณะอื่นๆ ผลการประเมนิจากผูใ้ชง้าน ในระดบัคะแนน 4.1 
จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ด ีขอ้จ ากดัทีพ่บคอื การวจิยัครัง้นี้ท าขึน้
เพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ หากมีเวลาพัฒนาบน IOS 
Platform ในภายหลงักจ็ะท าใหส้ือ่ถงึกลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมมากขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบันี้ไดร้บัความช่วยเหลอืจาก ดร.ภาสกร อภริกัษ์วรพนิิจ 

ในการให้ค าชี้แนะเพื่อปรบัปรุงระบบ และยงัได้รบัความช่วยเหลือจาก
คณาจารย์ในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในด้านการออกแบบระบบแอป
พลเิคชนั ความสวยงาม และความง่ายต่อการใชง้าน ซึ่งผูว้จิยัขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้   
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บทคดัย่อ — ในทุกวนัน้ีเวบ็แอปพลิเคชนั  (web application)  ได้รบั
ความนิยมใช้งานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบริการส่วนใหญ่เปิดให้บริการ
แบบออนไลน์ (online) เช่น ซ้ือขายส้ินค้าออนไลน์ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โฆษณา และอ่ืนๆ เป็นต้น  โดยทัว่ไปแล้วเวบ็แอปพลิเคชนัเหล่าน้ีจะเป็น
การเปิดให้บริการให้กบัผู้ใช้ทัว่โลก แน่นอนว่าการเปิดให้บริการให้กบัผู้ใช้
ทัว่โลกก็จะน ามาซ่ึงความท้าทายใหม่ๆ  ในการรกัษาความปลอดภัย 
เน่ืองจากผู้ไม่หวงัดี (attacker) ก็จะพยายามหาช่องโหว่ของเวบ็แอปพลิเค
ชนัในการเข้าโจมตีและการโจมตีบนเวบ็แอปพลิเคชนัส่วนใหญ่ท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดคือ SQL injection (SQLi)  ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อระบบและ
ธุรกิจ เน่ืองจากผู้ไม่หวงัดีจะใช้การโจมตีด้วย  SQLi  เพ่ือเข้าถึงข้อมูลท่ี
ส าคญัท่ีจดัเก็บไว้บนฐานข้อมูล (database)     ในบทความงานวิจยัน้ีเรา
เสนอวิธีการใหม่ในการป้องกนัการโจมตีด้วย SQLi  โดยเราใช้สองวิธีใน
การป้องกนัการโจมตี วิธีแรกการเข้ารหสัและวิธีท่ีสองการตรวจสอบความ
ถกูต้องของข้อมูลพร้อมทัง้มีการสร้างรายงานส าหรบัผู้ดูแลระบบอีกด้วย 
ผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่าวิธีการใหม่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ค ำส ำคญั — การโจมตีด้วย SQL,  การเข้ารหสัเวบ็,  ความปลอดภยั
ของเวบ็  
 

ABSTRACT — Today, web applications are very popular. Because 
most services are open for online services such as e-commerce, social 
network, advertise and others. In general, these web applications will 
be available to users around the world. Of course, providing services 
to users around the world will bring new challenges in security. 
Because the attacker will try to find vulnerabilities in the web 
application to attack and the most common web application attacks are 
SQL injection (SQLi). Which has a significant impact on the system 
and business. Because the attacker will use SQLi attacks to access 
important data stored on the database. In this paper, we propose a new 
method for preventing SQLi attacks. We use two methods to prevent 
attacks. The first method, encryption and the second method, 
validation of data and reports for system administrators. Experimental 
results show that  the new method works effectively. 
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I. บทน า 
ปจัจุบนัโลกของเราได้ก้าวเขา้สู่โลกของดจิทิลั (digital) ที่เทคโนโลยี

ดจิทิลัไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่องไมว่่า สมารต์โฟน  (smartphone)  แทบ็
เลต็ (tablet) คอมพวิเตอรส์่วนบุคคลและอื่น ๆ มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็ ที่
ส่งเสรมิให้ระบบดิจทิลัและอินเทอร์เน็ต (internet)  มกีารใช้งานผ่านเว็บ
แอปพลเิคชนั เพิม่ขึ้นเช่นกนั  ซึ่งเวบ็แอปพลเิคชนัได้รบัการพฒันาขึน้มา
เพือ่ตอบสนองวตัถุประสงคท์ีห่ลากหลาย เช่น ธุรกรรมทางการเงนิ การซื้อ
ขายสิ้นค้า การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่น ๆ   ท าให้เกิดข้อมูลขึ้น
ภายในระบบจ านวนมาก เช่น ชื่อลูกคา้ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขบตัร
ประชาชน ที่อยู่ ค าสัง่ซื้อ เป็นต้น ซึ่งขอ้มูลที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะถูกจดัเก็บ
รวบรวมไว้ภายในฐานขอ้มูล ดงันัน้จงึเป็นเรื่องที่ส าคญัอย่างยิ่งที่จะต้อง
ป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่หวงัดทีีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู ที่เขา้ใชง้านผ่าน
เว็บแอปพลเิคชนัให้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลภายในฐานขอ้มลูได้  โดยทัว่ไป
แล้วเว็บแอปพลเิคชนัสื่อสารกบัฐานข้อมูล     โดยใช้ภาษาสอบถามเชิง
โครงสรา้ง  (Structured Query Language : SQL) 

และเนื่องจากในปจัจุบนับรกิารต่าง ๆ  ที่เปิดให้บรกิารแบบออฟไลน์ 
(offline) ส่วนใหญ่ได้ย้ายมาเปิดให้บรกิารแบบออนไลน์    บรกิารแบบ
ออนไลน์เหล่านี้ไดใ้ชเ้วบ็แอปพลเิคชนัเป็นช่องทางในการใหบ้รกิาร   ท าให้
ผูไ้ม่หวงัดอีาศยัช่องโหว่ของเว็บแอปพลเิคชนัในการโจมตี  ซึ่งการโจมตี
ผ่านเวบ็แอปพลเิคชนัส่วนใหญ่มกัมเีป้าหมายทีช่่องโหว่ของภาษาสอบถาม
เชงิโครงสร้าง  เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลในฐานขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ 
ลบขอ้มลูทิ้ง  อ่านขอ้มลูทีส่ าคญัหรอือาจจะเพิม่ขอ้มลูทีเ่ป็นอนัตรายไปยงั
ฐานขอ้มลู ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบหรอืความเสยีหายต่อธุรกจิ 

ในบทความงานวจิยันี้เราเสนอวธิกีารใหมใ่นการป้องกนัการโจมตดีว้ย 
SQLi  โดยเราใช้สองวธิใีนการป้องกนัการโจมตีโจมตีด้วย SQLi  คอืการ
เข้ารหสัและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมทัง้มกีารสร้าง
รายงานส าหรบัผูด้แูลระบบ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
วตัถุประสงค์ของการวจิยันี้ เพื่อน าเสนอวธิกีารใหม่ทีม่คีวามสามารถ

ในการตรวจสอบและป้องกนัการโจมตีด้วย SQLi  ได้ทัง้การโจมตีด้วย 
SQLi ในระดับแรกและระดับที่สองพร้อมทัง้มีการสร้างรายงานส าหรับ
ผูด้แูลระบบอกีดว้ย 
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III. พืน้ฐานของ SQL injection 
เพื่อทีจ่ะใหส้ามารถจดัการกบัปญัหาของการโจมตดีว้ย  SQLi อย่างมี

ประสทิธภิาพเรากจ็ าเป็นต้องส ารวจและเรยีนรูว้ธิกีารโจมตเีหล่านี้  ซึ่งการ
โจมตดีว้ย  SQLi มหีลากหลายวธิแีละใชเ้ทคนิคในการโจมตทีีง่า่ยมาก แต่
อาจส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อระบบและธุรกจิเป็นอย่างมาก 

การโจมตีระดบัแรก  (First-order Injection) [1]  ผู้ไม่หวงัดจีะท าการ
โจมตดีว้ยค าสัง่ SQL โดยจดัเตรยีมอนิพุต (input) ดว้ยการป้อนขอ้มลูผ่าน
ช่องทางที่เว็บแอปพลเิคชนัเตรยีมไว้ให้ จากนัน้ส่งผ่านขอ้มลูด้วยวธิกีาร 
HTTP GET หรือ POST, คุกกี้ (cookies) หรอืชุดของตัวแปรเซิร์ฟเวอร ์
(server) ที่ HTTP เตรยีมไว้ให้ ตวัอย่างเช่น ผู้ไม่หวงัดที าการป้อนขอ้มูล  
'OR 1 = 1--  ที่เป็นค าสัง่เงื่อนไขของค าสัง่ SQL  ขอ้มูลนี้จะถูกส่งไปยงั
เวบ็แอปพลเิคชนัและจะถูกเพิม่เขา้ไปในค าสัง่ SQL จากนัน้ค าสัง่ SQL นี้ก็
จะถูกส่งไปใหฐ้านขอ้มลูประมวลผลเพือ่ดงึขอ้มลูทัง้หมดจากตาราง 

การโจมตรีะดบัทีส่อง (Second-order injection) [1][2][3] ผูไ้ม่หวงัดจีะ
ด าเนินการส่งขอ้มูลที่เป็นอันตรายไปจดัเกบ็ไว้ในฐานขอ้มูลซึ่งฐานขอ้มูล
ถอืว่าเป็นแหล่งขอ้มูลที่มคีวามน่าเชื่อถือ แต่การโจมตีในลกัษณะนี้ถือว่า
เป็นการโจมตีในทางอ้อมและจะมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในภายหลัง 
ตวัอย่างเช่น ผูไ้ม่หวงัดที าการลงทะเบยีนบนเวบ็ไซต์ (web site) โดยใชช้ื่อ
ผูใ้ชท้ีเ่ป็นชื่อเฉพาะส าหรบัระบบ เช่น  "admin'--" สมมติว่าเวบ็แอปพลเิค
ชนัไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอนิพุตก่อนเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล  
ซึง่ผูไ้ม่หวงัดสีามารถเขา้มาปรบัเปลีย่นรหสัผ่านของตนในภายหลงัโดยใช้
ค าสัง่ SQL ตัวอย่างเช่น ค าสัง่ SQL : UPDATE users SET password 
='" + newPassword + "' WHERE userName ='" + userName + "'  
AND  passWord = '"+ oldPassword + "' "  ในกรณีนี้ชื่อของผู้ไม่หวงัดทีี่
เข้าสู่ระบบในปจัจุบนัคือ  "admin'-- " และค าสัง่ SQL ข้างต้นจะถูกแปล
ความหมายเป็น : UPDATE SET password = 'newpassword'  WHERE 
userName ='admin'-- ' AND passWord = 'oldpassword' เนื่องจาก  "--" 
เป็นตัวด าเนินการข้อคิดเห็น (comment)  ของค าสัง่  SQL  ทุกอย่างที่
ต่อท้ายตวัด าเนินการ " --" จะถือว่าเป็นขอ้คดิเห็นซึ่งจะถูกละเว้นโดยตวั
แปลภาษา SQL ดงันัน้ค าสัง่ SQL ของผูไ้มห่วงัดจีะไปเปลีย่นรหสัผ่านผูใ้ช้
ของผูด้แูลระบบเป็นของผูไ้มห่วงัดแีทน 

ค าสัง่ SQL ผิดหลักไวยากรณ์ (Illegal Queries) [1][2][6]   ในการ
โจมตผีูไ้ม่หวงัดจีะพยายามท าการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อใชใ้น
การโจมตีไม่ว่าจะเป็นประเภทของฐานข้อมูล , รุ่นของฐานข้อมูลและ
โครงสรา้งของฐานขอ้มลู ดว้ยการท าให้ค าสัง่ของ SQL ผดิหลกัไวยากรณ์ 
เมื่อเว็บแอปพลเิคชนัส่งค าสัง่ SQL ที่ผดิหลกัไวยากรณ์ไปประมวลผลที่
ฐานขอ้มลูกจ็ะท าใหฐ้านขอ้มลูส่งขอ้ผดิพลาดกลบัมาแสดงทีเ่วบ็แอปพลเิค
ชนั ซึง่ภายในขอ้ความผดิพลาดทีแ่สดงกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อผูไ้มห่วงัด ีซึ่ง
การโจมตนีี้ถอืเป็นขัน้ตอนเบื้องต้นในการรวบรวมขอ้มลูส าหรบัการโจมตี
ดว้ย  SQLi ตวัอย่างเช่น : ผูไ้ม่หวงัดที าการป้อนขอ้มลูในช่องรบัขอ้มูลใน
ส่วนของการเขา้สู่ระบบ โดยใส่ชื่อผู้ใช้ระบบ (username) มคี่าเป็น  ddd' 
จากนัน้ท าการส่งไปให้เว็บแอปพลเิคชนัซึ่งส่งผลให้ค าสัง่ SQL ผิดหลกั
ไวยากรณ์   ซึ่ งรูปแบบค าสัง่   SQL  คือ   SELECT * FROM users 
WHERE username ='ddd' ' AND password = 'xxxxx' จะเห็นว่าค าสัง่ 
SQL ตรงส่วนของ username ='ddd' ' ผดิหลกัไวยากรณ์ เมื่อฐานขอ้มูล
ประมวลผลค าสัง่ SQL นี้กจ็ะส่งขอ้ผดิพลาดกลบัมาให ้

สจันิรนัดร์ (Tautologies) [1][6][7]   เป็นการโจมตีที่ผู้ไม่หวงัดที าการ
ใส่ขอ้มลูเขา้ไปทีเ่ป็นเงือ่นไขค าสัง่ SQL ทีใ่หผ้ลลพัธเ์ป็นจรงิเสมอ เพือ่ขา้ม
การตรวจสอบเงื่อนไขอื่น ๆ  ของค าสัง่ SQL ตวัอย่างเช่น : ผู้ไม่หวงัดใีส่
ขอ้มลูตรงส่วนของเขา้สู่ระบบ โดยใส่ขอ้มลูผูใ้ช ้(username) : ' OR 1 = 1 
-- และรหสัผ่าน (password) : xxxx เมือ่ส่งไปใหเ้วบ็แอปพลเิคชนัผลลพัธ์ที่
ไดข้องค าสัง่ SQL คอื SELECT *  FROM users WHERE username =' ' 
OR 1 = 1 -- AND password = 'xxxx' จะเห็นว่าผลลพัธ์ของค าสัง่ SQL 
เป็นจรงิเสมอ เนื่องจากเงือ่นไขค าสัง่ทีต่่อทา้ยตวัด าเนินการ " --" จะถอืว่า
เป็นขอ้คดิเหน็ 

ค าสัง่ UNION (Union Query) [1][2][3][11]   เมื่อผู้ไม่หวังดีได้ทราบ
โครงสรา้งของฐานขอ้มลูจากการใช้รปูแบบการโจมตรีูปแบบอื่น จากนัน้ผู้
ไมห่วงัดจีะด าเนินการดงึเอาขอ้มลูในตารางเป้าหมาย ผูไ้มห่วงัดสีามารถใช้
การโจมตดีว้ยค าสัง่ UNION SELECT เพือ่หลอกใหเ้วบ็แอปพลเิคชนัไปดงึ
เอาขอ้มูลจากตารางเป้าหมายดว้ยการใช้ค าสัง่ UNION  ดงัรูปแบบทัว่ไป
ดั ง นี้   SELECT * FROM customers WHERE id=’xxxx’ UNION 
SELECT * FROM users -- 

PiggyBacked Queries [1][5][6]   เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ SQLi ที่มี
ความร้ายแรงต่อความปลอดภัยและข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากผูไ้มห่วงัดจีะท าการแนบค าสัง่ SQL ทีเ่ป็นอนัตรายส่งไปพรอ้มกบั
ขอ้มลูเพื่อส่งไปให้กบัเวบ็แอปพลเิคชนัน าไปประมวลผลทีฐ่านขอ้มลู โดย
ค าสัง่ที่แนบไปนี้อาจจะเป็นค าสัง่ INSERT, UPDATE, DELETE, DROP 
หรอืค าสัง่ SELECT กไ็ดข้ ึน้กบัวตัถุประสงคข์องผูไ้มห่วงัด ี

Stored Procedures [1][6][12]  เป็นการโจมตปีระเภทหนึ่งทีผู่ไ้มห่วงัดี
ท าการส่งขอ้มูลที่เป็นอนัตรายไปให้ stored procedure น าไปประมวลผล 
ซึ่งบริษัทผู้พัฒนาฐานข้อมูลออกมาจ าหน่ายส่วนใหญ่ จะมีการจดัเก็บ 
stored procedure เอาไว้ในฐานข้อมูลเพื่อขยายความสามารถในการ
ท างานของฐานขอ้มูลและเมื่อต้องการเรยีกใช้งาน stored procedure ใน
ฐานขอ้มลูเพยีงแต่ท าการส่งขอ้มลูตามที ่stored procedure ตอ้งการไปให ้
 

IV. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในการแก้ปญัหาการโจมตีด้วย SQLi ได้มีนักวิจัยได้น าเสนอแนว

ทางแก้ไขมากมายส าหรบัการแก้ปญัหาดงักล่าว  ในส่วนนี้ทางผู้ว ิจยัได้
ท าการศกึษาผลงานวจิยัเหล่านัน้พรอ้มทัง้ท าการศกึษาขอ้ดแีละขอ้เสยีดงันี้ 

Benjamin Appiah, Eugene Opoku-Mensah และ Zhiguang Qin [1] 
ไดน้ าเสนอกรอบการตรวจสอบการโจมตีดว้ย SQLi   โดยใชล้ายเซ็นของ
การโจมตีด้วย SQLi และการจับคู่รูปแบบ เพื่อแยกแยะ SQL ที่เป็น
อนัตราย เฉพาะในส่วนของเงือ่นไข WHERE ถา้ผลของการตรวจสอบเป็น
จริงก็จะเรียกใช้งาน Aho Corasick อัลกอริทึม (algorithm)   ท าการ
ตรวจสอบอกีครัง้ว่าใช่การโจมตดีว้ย SQLi หรอืไม ่

Chen Ping [2] ได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบการโจมตีด้วย SQLi ใน
ระดับที่สอง โดยใช้วิธีการสุ่มค่าตัวเลขด้วยค าส าคัญของ SQL แล้วน า
ค่าตวัเลขที่สุ่มไดเ้ชื่อมต่อกบัค าส าคญัของ SQL เพื่อจดัรูปแบบของค าสัง่ 
SQL ใหม่แบบไดนามิก (dynamic) และมีการเพิ่มพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 
(proxy server) ระหว่างฐานข้อมูลกับผู้ใช้ ซึ่งพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะคอย
ตรวจว่าค าสัง่ SQL ทีส่่งมาจากเว็บแอปพลเิคชนัเป็นการโจมตดีว้ย SQLi 
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หรอืไม่ถา้ไม่ใช่พรอ็กซเีซริฟ์เวอรจ์ะท าการสรา้งค าสัง่ SQL มาตรฐานแลว้
ส่งไปใหฐ้านขอ้มลูประมวลผล  

Qais Temeiza,  Mohammad Temeiza แ ล ะ  Jamil Itmazi [3]  ได้
น าเสนอวธิกีารตรวจสอบการโจมตดีว้ย SQLi ดว้ยวธิกีารลบค่าของแอตทริ
บิวต์  (attribute value) และเข้ารหัสด้วย SHA-1 ที่มีความรวดเร็วและ
ปลอดภยั โดยเริม่ตน้ดว้ยการจดัรูปแบบค าสัง่ SQL มาตรฐานทัง้หมดทีไ่ม่
มคี่าของแอตทรบิิวต์มาท าการเขา้รหสัเก็บไว้ จากนัน้เมื่อมกีารส่งค าสัง่ 
SQL มาประมวลผลก็จะน าเอาค าสัง่ SQL มาลบค่าของแอตทรบิวิต์ออก
แลว้น ามาเขา้รหสัแบบเดยีวกนัเมือ่เขา้รหสัเรยีบรอ้ยกจ็ะน ามาเปรยีบเทยีบ
กบัค่าที่เขา้รหสัเกบ็ไวก้่อนหน้านี้ ถ้าตรงกนัแสดงว่าไม่ใช่การโจมตีแต่ถ้า
ไมต่รงกนัแสดงว่าเป็นการโจมตดีว้ย SQLi 

Mohammad Qbea'h, Mohammad Alshraideh แ ล ะ  Khair Eddin 
Sabri [4] ได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีด้วย SQLi 
ประเภททัว่ไป โดยพจิารณาการโจมตทีีอ่าจจะใช้หลายภาษาในการโจมต ี
โดยใชว้ธิ ีregular expressions และ finite automata ในการตรวจสอบและ
ป้องกนั 

Sai Lekshmi A S แ ล ะ  Devipriya V S [5] ไ ด้ น า เส น อ วิ ธี ก า ร
ตรวจสอบและป้องกนัการโจมตีดว้ย SQLi โดยพจิารณาการโจมตใีนส่วน
ของการเขา้สู่ระบบ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นการตรวจสอบการ
โจมตีด้วยการใช้การวิเคราะห์ค าสัง่ SQL ด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วย 
Heisenberg (Heisenberg analysis) และส่วนที่สองจะเป็นการป้องกนัการ
โจมตดีว้ยวธินี าเอารหสัผ่านมาเขา้รหสั 

Dr. Ahmad Ghafarian [6] ได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบและป้องกัน
การโจมตีด้วย SQLi ด้วยวธิผีสมผสาน (hybrid) เพื่อลดช่องโหว่ของเว็บ
แอปพลเิคชนัที่ประกอบไปด้วยสามขัน้ตอนคอื การออกแบบฐานขอ้มูล , 
การด าเนินการและส่วนของการติดต่อ (common gateway interface : 
CGI) 

จากที่ทางผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า
งานวจิยัเหล่านัน้ได้น าเสนอแนวทางการตรวจสอบและป้องกนัการโจมตี
ดว้ย SQLi ในระดบัแรกหรอืในระดบัทีส่องเพยีงอย่างเดยีวทีไ่ม่ครอบคลุม
การโจมตีทัง้สองระดับ   ดังนั ้นผู้ว ิจ ัยจึงได้น า เสนอวิธีการใหม่ที่มี
ความสามารถในการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีด้วย  SQLi ที่
ครอบคลุมการโจมตทีัง้สองระดบั 
 

V. วธิกีารใหมส่ าหรบัป้องกนัการโจมตทีีใ่ช ้SQL 
ในการออกแบบวธิกีารใหม่ในการตรวจสอบและป้องกนัการโจมตทีีใ่ช ้

SQL ประกอบไปดว้ย 5 ส่วนการท างาน ดงัแสดงในรปูที ่1 
ส่วนที่ 1 [3] : คอืส่วนที่ผู้ดูแลระบบด าเนินการออกแบบค าสัง่  SQL 

มาตรฐานทีไ่มม่คี่าของแอตทรบิวิต์ทัง้หมดทีเ่ป็นไปได้   จากนัน้น ามาผ่าน
ฟงัก์ชนัแฮช (hash function) ผลลพัธ์ที่ไดค้อื hash code เสรจ็แล้วน าเอา 
hash code ทีไ่ดไ้ปจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู ตวัอย่างค าสัง่ SQL  มาตรฐาน : 
SELECT * FROM users WHERE uName='' AND  uPass='' 

ส่วนที ่ 2 [3][6][7][14] :  คอืส่วนทีท่ าการตรวจสอบและคดักรองค าสัง่ 
SQL ที่ส่งมาจากเว็บแอปพลิเคชนัว่าเป็นการโจมตีด้วย  SQLi  หรอืไม ่
ก่อนทีจ่ะส่งค าสัง่ SQL ไปใหฐ้านขอ้มลูประมวลผล    โดยด าเนินการลบค่า
ของแอตทรบิวิต์ออกทัง้หมด  จากนัน้น ามาผ่านฟงัก์ชนัแฮชแบบเดยีวกนั

กบัฟงักช์นัแฮชทีใ่ชใ้นการเขา้รหสัค าสัง่ SQL มาตรฐาน ผลลพัธท์ีไ่ดน้ ามา
เปรยีบเทยีบกบั hash code ทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลู ถ้าตรงกนั (T) แสดง
ว่าไมใ่ช่ SQLi ถา้ไมต่รงกนั (F) แสดงว่าเป็นการโจมตดีว้ย SQLi  ตวัอย่าง
ค าสัง่  SQL  ที่ส่งมาจากเว็บแอปพลิเคชัน :  SELECT * FROM users 
WHERE uName='xx'  AND   uPass='yy'  เมือ่ลบค่าของแอตทรบิวิต์ออก
หมดจะได ้SELECT * FROM users WHERE uName='' AND  uPass='' 

ส่วนที่ 3 [2][3][4][13][14] :  คอืส่วนทีท่ าหน้าที่ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งมาจากผู้ใช้หรอืข้อมูลที่มคีวามเสี่ยง ว่าขอ้มูล
ถูกต้องหรือไม่ มกีารแทรกค่าที่เป็นอันตรายไว้หรือไม่ โดยใช้กฎหรือ
ขอ้ก าหนดทีถู่กก าหนดไวโ้ดยผูด้แูลระบบร่วมกบั regular expressions ซึ่ง
ส่วนที ่3 จะถูกเรยีกขึน้มาท างานเมือ่ส่วนที่ 2 เป็นจรงิ (T) ถ้าผลลพัธข์อง
การตรวจสอบส่วนที่ 3 ให้ผลลพัธ์เป็นจรงิ (T)  ก็จะอนุญาตให้ส่งค าสัง่ 
SQL ไปใหฐ้านขอ้มลูประมวลผล แต่ถ้าใหผ้ลลพัธ์เป็นเทจ็ (F) ค าสัง่ SQL 
นี้กจ็ะถูกยกเลกิ  

ส่วนที ่4 :  คอืฟงักช์นัการท างานทีท่ าหน้าทีใ่นการจดัรปูแบบ log เพื่อ
น าไปจดัเกบ็ 

ส่วนที่ 5 :  คือฟงัก์ช ันการท างานที่ท าหน้าที่ในการน าเอา log ที่
จดัเกบ็มาสรา้งรายงาน 
 

VI. สภาพแวดลอ้มของการทดลอง 
ในการทดลองการตรวจสอบและคดักรองค าสัง่ SQL ได้มกีารพฒันา

และจดัสภาพแวดลอ้มในการทดลองดงัแสดงในรปูที ่2   

 
รปูที ่2. สภาพแวดลอ้มของการทดลอง 

 
ในการพฒันาและจดัสภาพแวดลอ้มในการทดลองไดม้กีารแบ่งแยกใน

การทดสอบ โดยใช้กรณีทดสอบที่ก าหนดขึ้นเองในช่วงขัน้ตอนของการ
พฒันาเพื่อใหแ้น่ใจว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกต้อง 
หลงัจากนัน้ไดน้ าเอาแต่ละองค์ประกอบมารวมกนัใหเ้ป็นกรอบการท างาน
ส าหรบัการทดสอบบนเครอืข่ายดงัรปูที ่2 ในการทดสอบกรอบการท างาน
บนเครือข่าย ประกอบไปด้วย เว็บแอปพลิเคชัน , เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web 
server) และฐานขอ้มลู องคป์ระกอบทัง้หมดเชือ่มต่อกนัโดยตรง 

เวบ็แอปพลเิคชนัพฒันาดว้ยภาษา PHP เวอรช์นั 5.6.30 ตดิตัง้อยู่บน
ระบบปฏบิตักิาร Windows 10 

เวบ็เซริ์ฟเวอรท์ีท่ าหน้าทีค่อยใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชท้ีเ่รยีกชมหน้าเวบ็ไซต์
นัน้ ทางผูว้จิยัเลอืกใชง้าน Apache เวอรช์นั 2.4.25 

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลที่ส าคญัในการทดลอง ทางผู้วจิยั
เลอืกใชง้าน MySQL เวอรช์นั  5.0.11 

ส่วน SQL validation module พฒันาดว้ยภาษา PHP เวอรช์นั 5.6.30  
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การสร้างกฎหรอืขอ้ก าหนด (create validation rule) ที่จ าเป็นในการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งกฎหรือข้อก าหนดเหล่านี้จะถูก
น ามาใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูทีส่ามารถยอมรบัไดห้รอืไม่อนุญาตใหม้ี ดงั
แสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1.  กฎหรอืขอ้ก าหนดในการตรวจสอบขอ้มลู 

Rules ใช้ในการตรวจสอบ 

ค าส าคญัตอ้งหา้ม เชน่ SELECT,OR, AND, 
UPDATE, UNION, DROP  และอื่น ๆ 

คดักรองขอ้มลูทีเ่ป็น
อนัตรายและการโจมต ี
ผดิหลกัไวยากรณ์ อกัขระตอ้งหา้ม เชน่  =, ' ,  ;  , --  และอื่น ๆ 

 
ส าหรบัค าส าคญัต้องหา้มและอกัขระต้องห้ามเหล่านี้จะถูกน ามาสรา้ง

เป็นกฎหรอืขอ้ก าหนดในการตรวจสอบค่าของแต่ละตวัแปรทีถู่กส่งมาจาก
ผู้ใช้เพื่อเป็นการคดักรองขอ้มูล  กรณีที่ผู้ไม่หวงัดีพยายามหลบหลกีการ
ตรวจสอบและการโจมตใีนลกัษณะผดิหลกัไวยากรณ์ 

ฟงัก์ชนัแฮช (hash function) [3] จะเป็นการน าเอาค าสัง่ SQL ที่ไม่มี
ค่าของแอตทรบิวิต์มาท าการเขา้รหสั ซึ่งทางผู้วจิยัได้เลอืกใช้อัลกอรทิึม
แบบ SHA-1 ทีม่คีวามปลอดภยัและความเรว็ในการเขา้รหสั 

 
VII. การทดลองการโจมต ี

 ในการทดสอบการโจมตี ทางผู้วจิยัได้ก าหนดรูปแบบต่าง ๆ ในการ
โจมตแีต่ละประเภทดงัต่อไปนี้ 
 การทดสอบการโจมตีด้วย tautologies ทางผู้วิจ ัยได้มีการก าหนด
รปูแบบการโจมตใีนลกัษณะต่าง ๆ ทีเ่ป็นไปได ้ ดงัแสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2.  รปูแบบการทดสอบการโจมตดีว้ย tautologies 
ตวัอย่างรปูแบบการทดสอบการโจมตี 

' /*!50000OR*/ 1='1 /*!50000*/ --  
' /*!OR*/1='1 -- 
' /*!50000*//**/||/**/1=1/**/||'x'='x' -- 
' OR  IF(500<1000, true, false) -- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การทดสอบการโจมตีด้วยค าสัง่ UNION หรือแบบ Piggy-Backed 

Queries และ Stored Procedures นัน้ทางผู้วจิยัได้มกีารก าหนดตัวอย่าง
การทดสอบในรปูแบบต่าง ๆ  ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3.  ตวัอย่างรปูแบบการทดสอบการโจมต ี

ตวัอย่างรปูแบบการทดสอบการโจมตี 

?id=1+ORDER+BY+1 --  
?id=1+UNION+SELECT+1,2,3,4,5,6,7 --  
?id=1+UNION+SELECT+1,2,3,4,5,6,@@version -- 
?id=1+UNION/*andb=*/+SELECT+1,2,3,4,5,6,7 – 
; DROP TABLE users 

 
และในการตรวจสอบคดักรองขอ้มลูกรณทีีผู่ไ้มห่วงัดพียายามหลบหลกี

การตรวจสอบและการโจมตีในลกัษณะผิดหลักไวยากรณ์ทางผู้วิจยัได้
น าเอาค าส าคญัต้องหา้มและอกัขระต้องหา้มทีไ่ดก้ าหนดไวม้าสรา้งเป็นกฎ
หรอืขอ้ก าหนดในการตรวจสอบข้อมูลร่วมกบั  regular expressions  ดงั
แสดงในรปูที ่3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3. ตวัอย่างการตรวจสอบและคดักรองขอ้มลู 
 
 
 

รปูที ่1. กรอบการท างานทีน่ าเสนอส าหรบัตรวจสอบและคดักรอง SQL 

if(preg_match('/\s/', $sql))     { exit('attack'); }   
if(preg_match('/[\'"]/', $sql))   { exit('attack'); }   
if(preg_match('/[\/\\\\]/', $sql)) { exit('attack'); }   
if(preg_match('/(and|or|null|not|in|like|if)/i', $sql)) { exit('attack'); }   
if(preg_match('/(union|select|from|where|drop|uhex|hex)/i', $sql))  
  {  exit('attack');  }  
if(preg_match('/(group|order|having|limit)/i', $sql)) { exit('attack'); }   
if(preg_match('/(into|file|case)/i', $sql))  { exit('attack'); }   
if(preg_match('/(--|#|\/\*)/', $sql))          { exit('attack'); }   
if(preg_match('/(=|&|\|;|%|0x)/', $sql))    { exit('attack'); }   
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VIII. ผลการทดลองและอภปิรายผล 
 จากการทดลองการโจมตีดว้ย SQL ผลการทดลองแสดงในตารางที ่4
แสดงให้เห็นผลการทดลองที่ได้ท าการทดลองในการตรวจสอบการโจมตี
รปูแบบต่าง ๆ  โดยสรุปไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่4.  ผลการทดลอง 

ทดลอง 
จ านวนรปูแบบ

ทดสอบ 
จ านวนท่ี

ตรวจสอบได้ 
อตัราการ
ตรวจจบั 

Illegal Queries 50 50 100% 

Tautologies 50 50 100% 

Union Query 50 50 100% 

PiggyBacked 
Queries 

50 50 100% 

Stored 
Procedures 

50 50 100% 

Second-order 
injection 

50 50 100% 

 
ในการทดลองผู้ท าวิจยัได้ท าการทดลองโจมตีในแต่ละรูปแบบการ

โจมต ี50 รูปแบบที่เป็นไปได้ ผลปรากฎว่าวธิกีารใหม่ส าหรบัป้องกนัการ
โจมตทีีใ่ช ้SQL ทีท่างผูว้จิยัไดน้ าเสนอนี้ สามารถตรวจสอบเจอทัง้หมดคดิ
เป็น 100% 
 

IX. สรุป 
 งานวจิยันี้จะเป็นการน าเสนอวธิกีารใหม่ส าหรบัป้องกนัการโจมตทีี่ใช ้
SQL ซึ่งวธิกีารทีน่ าเสนอนี้ จะมุ่งเน้นไปทีก่ารตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าสัง่ SQL  ของทุก ๆ การรอ้งขอก่อนทีจ่ะส่งไปให้ฐานขอ้มลูประมวลผล  
ดงันัน้ค าสัง่ SQL  ทีถู่กตอ้งเท่านัน้ทีจ่ะไดร้บัอนุญาต  เมือ่ตรวจสอบค าสัง่ 
SQL  แล้วไม่ถูกต้อง ค าสัง่ SQL  นั ้นก็จะถูกยกเลิกไป ส าหรับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของค าสัง่ SQL  ของวธิกีารใหม่ที่น าเสนอนี้ มกีาร
ใช ้2 วธิ ีคอืการเขา้รหสัและการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูพรอ้มทัง้
มกีารสร้างรายงานส าหรบัผู้ดูแล ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มูลจะใช้กฎหรอืขอ้ก าหนดที่ถูกก าหนดโดยผู้ดูแลร่วมกบั regular 
expressions เพื่อเป็นการคดักรองข้อมูลกรณีที่ผู้ไม่หวงัดีพยายามหลบ
หลกีการตรวจสอบและการโจมตใีนลกัษณะผดิหลกัไวยากรณ์ ผลจากการ
ทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าวธิกีารใหม่ที่น าเสนอนี้มคีวามสามารถใน
การตรวจจบัการโจมตทีีใ่ช ้SQL ไดอ้ย่างอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ — การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนใน peer-to-peer (P2P) lending โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาตวัแปร
ทีใ่ช้ท านายแนวโน้มการลงทุนใน P2P lending มีขัน้ตอนด าเนินงาน ได้แก่ 
1) การศึกษาตวัแปรด้านปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุนใน P2P 
lending และ 2) การศึกษาเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลส าหรบัท านาย
แนวโน้มการผิดนัดช าระหน้ีของผู้กู้ใน P2P lending โดยรวบรวมข้อมูลจาก
งานวิจยัในอดีต พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนประกอบด้วย 3 
ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านผู้กู้และสินเชือ่ ทัง้ด้านฐานะทางการเงิน เช่น 
คะแนนเครดิต หน้ีสินต่อรายได้ วตัถปุระสงคก์ารกู้ และด้านข้อมลูส่วนตวั 
เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ 2) ปัจจยัด้านนักลงทุน เช่น การลอก
เลียนพฤติกรรมของนักลงทุนก่อนหน้า 3) ปัจจยัด้านแพลตฟอร์ม เช่น 
ความแข็งแรงของแพลตฟอรม์ ความสามารถการท าก าไร การควบคุม
ความเสีย่ง อีกทัง้ยังมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการสร้าง 
predictive model ส าหรับการลงทุน  P2P lending ด้วยเทคนิค 
classification ต่างๆ ได้แก่  วิ ธีการป่าแบบสุ่ ม  ( random forest), 
วิธีการถดถอยโลจิสติก (logistic regression) และวิธีการเพ่ือนบ้าน
ใกล้ท่ีสดุ (k-nearest neighbor หรือ k-NN)  

 
ค าส าคญั — Peer-to-peer (P2P) lending, การตดัสินใจของนักลงทุน, 

การผิดนัดช าระหน้ี, แบบจ าลองพยากรณ์, การท าเหมืองข้อมูล 
 
ABSTRACT — Thai study is the research study for the key factors 

which have impacts on investors’ decision making in peer-to-peer 
(P2P) lending. The main objective is to study the key factors which can 
predict investment decision making in P2P lending. This study is done 
by the following two processes: 1) factor study process to identify the 

key attributes of investors’ decision making 2) data mining study 
process to search for the efficient data mining technique for P2P 
lending predictive model. The information is gathered from previous 
research papers. This study has found that there are three main factors 
which affect to investment in P2P lending which are: 1) borrower and 
loan factors in both term of financial status, such as credit scoring, 
debt-to-income ratio, loan purpose, and in term of personal information 
such as age, educational background, occupation, marital status 2) 
investor factors such as herding behavior 3) platform factors such as 
platform strength, profitability, risk management measures. Moreover, 
the study has also compared the effectiveness of predictive model 
created by random forest, logistic regression, and k-nearest neighbor 
techniques 

Keywords — Peer-to-peer (P2P) lending, Investor decision 
making, Loan default, Predictive model, Data mining technique 

 
I. บทน า 

I.I. ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา  
การกู้เงินแบบบุคคลต่อบุคคล (Peer-to-Peer Lending หรือ P2P 

lending) เ ป็นการปล่อยกู้ร ะหว่ างผู้ ให้กู้หรือนักลงทุน  กับผู้กู้ผ่ าน
แพลตฟอร์มทางออนไลน์ โดยไม่มสีถาบนัทางการเงนิเป็นตวักลาง ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองความตอ้งการกูย้มืของผูกู้ร้ายย่อย รวมถงึธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดเลก็ ทีม่กัไดร้บัผลกระทบจากความเขม้งวดในการปล่อยกูท้ีม่าก
ขึน้ของสถาบนัทางการเงนิ [1] 

นอกจากนี้ P2P lending เป็นการเพิ่มช่องทางการปล่อยกู้ผ่านทาง
ออนไลน์ ซึ่งช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นธุรกรรมส าหรบัผูกู้ ้และเพิม่ผลตอบแทน
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การลงทุนส าหรบันกัลงทุน เนื่องจากเป็นช่องทางทีจ่ะใหอ้ตัราดอกเบีย้ตอบ
แทนที่สูงกว่าการลงทุนช่องทางอื่น เช่น เงินฝากประจ า หุ้นกู้ หรือ
ผลติภณัฑ์ทางการเงนิอื่นๆ ของธนาคาร จงึกล่าวไดว้่า P2P lending เป็น
การปล่อยกูท้ีใ่หผ้ลประโยชน์ทัง้กบัผูกู้แ้ละนักลงทุน อกีทัง้ยงัสรา้งโอกาส
ในการเขา้ถงึแหล่งเงนิกูท้ีง่า่ยขึน้ส าหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ [2] 
โดยนักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนได้ในผู้กู้หลายราย ขณะที่ผู้กู้ก็
สามารถไดร้บัแหล่งเงนิทุนจากนกัลงทุนหลายรายอกีดว้ย [3] 

ทัง้นี้ P2P lending ประกอบดว้ยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 
I) ผู้กู้ คอื ผู้ที่ท าการขออนุมตัิเงนิกู้ โดยระบุจ านวนและระยะเวลาที่

ต้องการกู้ รวมถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกบัประวตัิทางการเงนิ และขอ้มูล
ส่วนตวัแก่ผูป้ระกอบการ P2P lending 

II) ผูป้ระกอบการ P2P lending คอื ตวักลางทีเ่ชือ่มระหว่างผูกู้แ้ละนกั
ลงทุน ซึง่จะท าหน้าทีป่ระเมนิระดบัความเสีย่งและอตัราดอกเบี้ยของผู้กูแ้ต่
ละราย ซึ่งผู้ประกอบการบางรายใช้ระดบัคะแนนความเสี่ยง และอัตรา
ขาดทุนที่คาดหวงั เพื่อใช้แบ่งประเภทของค าขออนุมตัิเงนิกู้ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นกัลงทุน 

III) นักลงทุน คอื ผู้ปล่อยกู้ ซึ่งจะรบัขอ้มูลที่ชนิดจากผู้ประกอบการ 
P2P lending เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในผู้กู้รายใดและจ านวน
เท่าใด [4] 

จากงานวิจยัของ Transparency Market Research ซึ่งแสดงถึงสถิติ
ของมลูค่าตลาดทัว่โลกของ P2P lending ทีร่ะดบั 2.62 หมืน่ลา้นดอลลาร์
สหรฐัในปี 2558 และคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิม่ขึ้นอยู่ที่ระดบั 8.98 
แสนลา้นดอลลารส์หรฐัภายในปี 2567 ดว้ยอตัราเตบิโตเฉลีย่ต่อปีที ่48.2% 
นอกจากนี้รายงานทีจ่ดัท าโดยมหาวทิยาลยัแคมบรดิจ์และ KPMG ยงัระบุ
ว่าในปี 2558 P2P lending ส าหรบัผูกู้ร้ายย่อยมมีลูค่าตลาดอยู่ที ่367 ลา้น
ดอลลารส์หรฐั ซึง่มขีนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาการกูท้างเลอืกช่องทาง อื่นๆ 
ขณะที่ P2P lending ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมี
มลูค่าตลาดอยู่ที ่213 ลา้นดอลลาร์สหรฐั ซึ่งมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองใน
บรรดาการกูท้างเลอืกช่องทางอื่นๆ โดยประเทศทีม่มีลูค่าตลาดของ P2P 
lending ใหญ่ทีสุ่ดคอืประเทศจนี ซึง่มจี านวนผูป้ระกอบการกว่า 4,000 ราย 
เมื่อเทยีบกบั 50 รายในช่วงปลายปี 2554 จงึจดัได้ว่า P2P lending เป็น
ช่องทางการลงทุนที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาการลงทุนในผลติภณัฑ์ทาง
การเงนิต่างๆ [5] 

อย่างไรก็ตาม สถิติจาก Online Lending House ที่ระบุถึงจ านวนที่
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัตัง้แต่ปี 2556 ของผูป้ระกอบการ P2P lending ที่
เกดิปญัหาต่างๆ เช่น ปญัหาการผดินดัช าระหนี้ของผูกู้ ้ปญัหาสภาพคล่อง
ของเงนิทุน หรอืแมก้ระทัง่ปญัหาการปิดกจิการของผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 
[6] ดงักราฟทีแ่สดงต่อไปนี้ 

 
รปูที ่I. ผูป้ระกอบการ P2P lending ทีเ่กดิปญัหา (ราย) 

แหล่งทีม่า: Online Lending House 
 

จากสถติดิงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาทีจ่ะน าไปสู่การขาดทุนของ
นักลงทุน ซึ่งส่งผลต่อการพฒันาและการเติบโตของอุตสาหกรรม P2P 
lending ซึ่งผูป้ระกอบการทีเ่กดิปญัหาส่วนใหญ่มสีาเหตุมาจากปจัจยัหลกั
ดงัต่อไปนี้ 

I.I.I. ความไม่เท่าเทยีมของขอ้มลูระหว่างผูกู้ก้บันักลงทุน ( information 
asymmetry) 

ความกงัวลส่วนใหญ่ของผูล้งทุนใน P2P lending เกดิจากความไมเ่ท่า
เทียมของข้อมูลระหว่างผู้กู้กบันักลงทุน ซึ่งมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้กู้มี
ข้อมูลมากกว่านักลงทุนอย่างน้อย 2 เงื่อนไขที่จะส่งผลถึงการตัดสินใจ
ปล่อยกูข้องนักลงทุน และความเสีย่งในการกลบัมาลงทุนอีกครัง้ เงือ่นไข
แรก คอื ความสามารถและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิในการช าระหนี้คนืของผู้
กู ้และอกีเงือ่นไข คอื แนวโน้มของการช าระหนี้ล่วงหน้า โดยผูป้ระกอบการ 
P2P lending จ าเป็นตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูทีม่ผีลต่อการเขา้ใจพฤตกิรรม
การผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ และน าข้อมูลดังกล่าวมาแสดงให้นักลงทุน
รบัทราบ เพือ่ลดความเสีย่งต่อการเกดิปญัหาดงักล่าว [7] 

I.I.II. การขาดผูเ้ชีย่วชาญทางการเงนิ 
จากหลกัการเดมิทีส่ถาบนัทางการเงนิเป็นตวักลางในการปล่อยเงนิกู้ 

และมบีทบาทส าคญัในการลดความไม่เท่าเทยีมกนัของขอ้มูล เนื่องจาก
สถาบนัทางการเงนิดงักล่าวมผีูเ้ชีย่วชาญทางการเงนิ ทีม่ปีระสบการณ์ใน
การประเมนิความน่าเชือ่ถอืของผูกู้แ้ต่ละราย ขณะที ่P2P lending เป็นการ
ปล่อยกู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม โดย
การก าจดัตวักลางที่เป็นสถาบนัทางการเงนิ ซึ่งจะท าให้ขาดผู้เชี่ยวชาญ
ทางการเงนิในขณะเดยีวกนั และอาจน าไปสู่ความไม่เท่าเทยีมของขอ้มลู 
ดงันัน้ผูป้ระกอบการ P2P lending จ าเป็นต้องมกีารเปิดเผยและวเิคราะห์
ขอ้มลูของผูกู้ด้ว้ยความละเอยีดรอบคอบ  

I.I.III. การขาดระบบการวดัระดบัเครดติทางการเงนิของผูกู้ท้ ีน่่าเชือ่ถอื 
ผูป้ระกอบการบางรายในประเทศจนีไดใ้ชม้าตรฐานการวดัระดบัเครดติ

ทางการเงนิของตนเองในการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของผูกู้ ้ผ่านขอ้มลูทีผู่้
กูส้่งใหด้ว้ยตนเอง ซึ่งท าใหข้าดความน่าเชื่อถอืในการบนัทกึระดบัเครดติ
ของผูกู้ ้และงา่ยต่อการผดิพลาดของขอ้มลูทีไ่ดร้บั ผ่านการอนุมตัเิงนิกูท้าง
ออนไลน์ ส่งผลใหน้ักลงทุนอาจไม่เชื่อถอืการประเมนิระดบัเครดติด้วยวธิี
ดงักล่าว ดงันัน้ผู้ประกอบการ P2P lending จ าเป็นต้องมกีลไกที่ช่วยใน
การยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดร้บั และการประเมนิระดบัเครดติของ
ผูกู้ท้ ีน่่าเชื่อถอืมากขึน้ ตวัอย่างเช่น ผูป้ระกอบการในจนีมกีารใชช้่องทาง
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ออฟไลน์มาช่วยใน P2P lending ผ่านการเขา้พบผูกู้โ้ดยตรง หรอืผ่านการ
อา้งองิจากบุคคลทีส่าม เป็นตน้ [1] 

I.I.IV. การขาดการควบคุมทางกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในประ เทศจีน  ผู้ประกอบการ  P2P lending ขาดหน่วยงานที่

ควบคุมดูแล P2P lending โดยตรง ท าให้กฎหมายไม่มคีวามรดักุมอย่าง
เพยีงพอ ดว้ยเทคนิคส าหรบัจดัการความเสีย่งทีล่่าสมยั ส่งผลใหเ้กดิความ
เสีย่งเชงิระบบกบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกนัเป็นวงกวา้ง รวมไป
ถงึการลุกลามของความเสีย่งดา้นสนิเชื่อ ดา้นปฏบิตักิาร ดา้นสภาพคล่อง 
และด้านจริยธรรม ดังนั ้นผู้ประกอบการ P2P lending จ าเป็นต้องมี
มาตรการในการป้องกนัและควบคุมความเสีย่งเชงิระบบทีอ่าจเกดิขึน้ [8] 

ดงัที่กล่าวมาขา้งต้น เพื่อจดัการและควบคุมปญัหาที่อาจเกดิขึ้น สิง่
ส าคญัส าหรบัผูป้ระกอบการ P2P lending คอื การมเีครื่องมอืทีส่ามารถใช้
วดัแนวโน้มการลงทุนและคดักรองผูกู้อ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามระดบัความ
น่าเชือ่ถอืของผูกู้ท้ ีแ่ทจ้รงิ โดยการใชแ้บบจ าลองการพยากรณ์ (Predictive 
Modeling) เพื่อช่วยท านายพฤติกรรมการตัดสินใจของนักลงทุน และ
แนวโน้มการช าระหนี้ของผูกู้ใ้น P2P lending  
I.II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

1) เพื่อศกึษาตวัแปร (Features) ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน 
P2P lending 

2) เพื่อศกึษาเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูล ส าหรบัท านายแนวโน้มการ
ผดินดัช าระหนี้ของผูกู้ส้ าหรบั P2P lending 
I.III. สมมตฐิานของการวจิยั 

1) ระดบัความเสี่ยงของผู้กู้ มผีลต่อการตัดสินใจในการลงทุน P2P 
lending 

2) ข้อมูลที่น ามาใช้ในการท าแบบท านายเ ป็นข้อมูลจริงจาก
ผูป้ระกอบการ P2P lending  
I.IV. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั  

1) ท าให้ทราบถึงปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน P2P 
lending เมื่อพจิารณาจากขอ้มูลโดยรวม และขอ้มูลของผู้กู้ในแต่ละระดบั
ความเสีย่ง 

2) ผูป้ระกอบการสามารถน าตวัแปรไปใช้เป็นแนวทางในการวเิคระห์
ขอ้มลูเกีย่วกบัผูกู้แ้ละเงนิกูท้ีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน รวมถงึ
สามารถใช้เป็นแนวทางในคดักรองผู้กู้ เพื่อลดปญัหาการผดินัดช าระหนี้ 
และน าไปใชใ้นการพฒันาระบบแพลตฟอรม์ใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 

3) ผูกู้ส้ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อ
การตดัสนิใจของนกัลงทุน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการขออนุมตัเิงนิกูใ้น P2P 
lending 
I.V. ขอบเขตของการวจิยั 

เนื่องจากนักลงทุนใน P2P lending สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ที่
แทจ้รงิไดอ้ย่างจ ากดั จากปญัหาความไมเ่ท่าเทยีมของขอ้มลูระหว่างผูกู้ก้บั
นกัลงทุน (Information Asymmetry) ดงันัน้การท าวจิยันี้ จงึเป็นการ ศกึษา
ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจในการลงทุน P2P lending เพื่อเป็นแนวทาง
ใหก้บัผูป้ระกอบการ นกัลงทุน และผูกู้ต่้อไป 
I.VI. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

  Peer Lending หรือ  P2P lending หมายถึง  ระบบหรือ เครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัธุรกรรมสนิเชื่อระหว่างบุคคลกบับุคคล (Peer-to-

Peer Lending Platform) ซึ่งจะท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการท าสญัญากูย้มื
เงนิระหว่างผูใ้หกู้แ้ละผูข้อกูท้ีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

Data Mining หมายถึง การค้นหาสิ่งที่มปีระโยชน์จากฐานขอ้มูลที่มี
ขนาดใหญ่ โดยการใช้วธิกีารวเิคราะห์ทางธุรกจิที่นอกเหนือจากการนับ
จ านวน การอธบิายเชงิลกัษณะ การรายงาน หรอืวธิกีารต่างๆที่ยึดตาม
กฎเกณฑ์เดิมของธุรกิจ แต่รวมถึงการวิเคราะห์เชิงสถิติและ Machine 
Learning เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Discovery) ที่อาจจะอยู่
ในรปูแบบ กฎเกณฑ ์(Rule) 

Classification หมายถงึ เทคนิค Data Mining ส าหรบัการจ าแนกขอ้มลู
ผ่านการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน (supervised learning) ทีท่ราบค่าประเภทของ
ตวัอย่างในชุดขอ้มลูสอนล่วงหน้า เป็นการสรา้งโมเดลผ่านตวัจ าแนกขอ้มลู 
(classifier) เพื่อท านายหมวดหมู่ของข้อมูล ( category/ class) โดยมี
ตวัอย่างในชุดขอ้มลูสอน (training set) ทีใ่ช ้จะมคีุณลกัษณะหนึ่ง ซึ่งบอก
ค าประเภทของตวัอย่างนัน้ (class label) ซึ่งเป็นค่าขอ้มลูแบบ categorial 
ทัง้นี้ การประยุกต์ใชง้านแบบ classification มกัพบใน การขออนุมตัคิ าขอ
มบีตัรเครดติ (Credit approval) 

Random forest หมายถึง เทคนิค Classification ประเภทป่าแบบสุ่ม 
ผ่านการสร้างกลุ่มของโมเดลพื้นฐาน (Base prediction) ด้วยวิธีต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision tree) ในขัน้ตอนแรก ก่อนที่จะสร้างโมเดลสุดท้าย 
(Final prediction) จากการรวบรวมแต่ละโมเดลพืน้ฐานเขา้ดว้ยกนั 

Logistic regression หมายถึ ง  เ ทคนิ ค  Classification ปร ะ เภท
ถดถอยโลจสิติกส์ที่ใชใ้นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ
หลายตัวแปร และตัวแปรตามแบบจัดกลุ่ม  ( categorial dependent 
variable) รวมถึงการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่จะเกดิขึ้นของเหตุการณ์ 
(odd) โดยการบรรจุขอ้มลูลงในกราฟโลจสิตกิส ์(logistic curve) 

Information Asymmetry หมายถึง  ความไม่ เท่า เทียมของข้อมูล
ระหว่างผู้กู้กบันักลงทุน ซึ่งมาจากขอ้เท็จจรงิที่ว่าผู้กู้มขีอ้มูลมากกว่านัก
ลงทุนอย่างน้อย 2 เงือ่นไขทีจ่ะส่งผลถงึการตดัสนิใจปล่อยกูข้องนักลงทุน 
และความเสีย่งในการกลบัมาลงทุนอกีครัง้ เงือ่นไขแรก คอื ความสามารถ
และความต้องการที่แท้จรงิในการช าระหนี้คนืของผูกู้้ และอีกเงื่อนไข คอื 
แนวโน้มของการช าระหนี้ล่วงหน้า 
 

II. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I. แนวคดิทฤษฎ ี

II.I.I. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแพลตฟอรม์ P2P lending 
Zopa เป็นแพลตฟอรม์แรกของ P2P lending ทีก่่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2005 

หลงัจากนัน้ตลาด P2P lending ได้มกีารพฒันารูปแบบของแพลตฟอร์ม
จนกระทัง่มหีลากหลายรูปแบบในเวลาต่อมา โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะมี
กลไกการท างานทีแ่ตกต่างกนั และสามารถแบ่งประเภทของแพลตฟอร์ม
ไดต้ามแงม่มุต่างๆ ดงันี้ 

1) อนุกรมวิธาน (Taxonomy) ซึ่งสามารถแบ่งแพลตฟอร์มได้ 2 
ประเภทหลกั คอื 

1.1) แพลตฟอร์มทีม่วีตัถุประสงค์ทัว่ไป (General platform) เพื่อ
ท าให้ผู้กู้รายย่อย รวมถึงบริษัทขนาดกลางและเล็กเข้าถึงแหล่งเงนิทุน
ไดม้ากขึน้ ตวัอย่างเช่น Prosper และ Lending Club เป็นตน้ 

433



  

 

4 
 

1.2) แพลตฟอร์มที่มีว ัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (Professional 
platform) ซึ่ ง เกิดจากการพัฒนารูปแบบในภายหลัง  ตัวอย่ างเช่น 
AgFunder ที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ท าให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน
ธุรกิจการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ Kiva ที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อท าให้ผู้มรีายได้น้อยในประเทศก าลงัพัฒนา สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุนจากประชาชนทัว่ไปได ้

2) รูปแบบการซื้อขาย (Trading rule) ซึ่งสามารถแบ่งแพลตฟอร์มได้ 
2 ประเภทหลกั คอื 

2.1) แพลตฟอรม์ทีใ่ชก้ารประมลู เช่น Prosper เป็นตน้ 
2.2) แพลตฟอรม์ทีไ่มใ่ชก้ารประมลู เช่น Lending Club และ Kiva 

เป็นตน้ 
3) ผลตอบแทน (Reward) ซึ่งสามารถแบ่งแพลตฟอร์มได ้4 ประเภท

หลกั คอื 
3.1) แพลตฟอร์มที่เป็นรูปแบบการบริจาค ไม่มีผลตอบแทน 

(Donation-based) โดยผู้บริจาคจะให้เงินทุนแก่กิจการร่วมค้า ( Joint 
venture) เพือ่สนบัสนุนในการออกผลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอืเพือ่สนบัสนุน
ในวตัถุประสงคต่์างๆ โดยทีไ่มร่บัผลตอบแทน นอกจากสทิธปิระโยชน์ภาษี 
เช่น Sellaband และ Kickstarter เป็นตน้ 

3.2) แพลตฟอร์มทีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นของรางวลั หรอืสทิธจิาก
สนิคา้และบรกิาร (Reward-based) โดยจะไม่มผีลอตอบแทนทีเ่ป็นรปูแบบ
เงนิแก่นกัลงทุน 

3.3) แพลตฟอร์มที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นหุ้นของบรษิัท (Equity-
based) โดยผลตอบแทนทีไ่ด ้จะขึน้กบัผลประกอบการของบรษิทัทีล่งทุน  

3.4) แพลตฟอร์มทีใ่หผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นดอกเบี้ยจากการใหกู้ย้มื 
(Lending-based) ซึ่ งจะ เ ป็นลักษณะของแพลตฟอร์ม  P2P lending 
โดยทัว่ไป ตวัอย่างเช่น Prosper Lending Club และ Kiva เป็นตน้ [9] 

II.I.II. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจลงทุน 
ปจัจยัด้านต่างๆ ที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุน P2P lending ของนัก

ลงทุน มปีจัจยัหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่                                           
1) ปจัจยัดา้นแพลตฟอรม์ 

1.1) ความแขง็แรงของแพลตฟอรม์ 
 ทุนจดทะเบยีนและจ านวนพนักงาน โดยบรษิัทขนาดใหญ่กว่า 
จะมคีวามเสีย่งในการด าเนินการน้อยกว่า 

 ประวตัิของแพลตฟอร์ม ถ้าหากบรษิทัมปีระวตัิทีด่ ีจะสามารถ
เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบันักลงทุน และถือว่าเป็นตัวแปรที่
ส าคญัในการเลอืกแพลตฟอรม์ของนกัลงทุน 

 เวลาในการด าเนินงาน บรษิทัทีม่กีารด าเนินการยาวนานกว่า จะ
มคีวามสามารถในการจดัการความเสีย่งไดม้ากกว่า 

 ประเภทของโครงการ บรษิัทที่มจี านวนประเภทของโครงการ
หลากหลายกว่า จะมคีวามสามารถในการด าเนินการไดด้กีว่า 

1.2) ความสามารถในการท าก าไร 
 อตัราดอกเบี้ยต่อปี ซึ่งขึน้กบัความเสีย่งของผูกู้แ้ละสนิเชื่อทีข่อ
อนุมตั ิหากบรษิทัมจี านวนผูกู้ท้ ีถู่กคดิอตัราดอกเบี้ยต่อปีสูงกว่า 
จะมคีวามเสีย่งของแพลตฟอรม์มากกว่า 

 จ านวนสนิเชื่อที่ขออนุมตัิ หากบรษิัทมคี าขออนุมตัิสนิเชื่อที่มี
จ านวนมากกว่า และระยะเวลาในการผ่อนช าระสัน้กว่า จะท าให้
มคีวามเสีย่งของแพลตฟอรม์มากกว่า 

1.3) การควบคุมความเสีย่ง 
 กลไกในการควบคุมความเสีย่ง บรษิทัทีม่หีน่วยงานในการดูแล
กองทุน จะท าใหก้ารด าเนินงานมเีสถยีรภาพ 

 กลไกดา้นความมัน่คง จะช่วยสรา้งความมัน่ใจแก่นกัลงทุน เพื่อ
ป้องกนัแพลตฟอรม์จากความเสีย่งจากสนิเชือ่ทีช่ าระเกนิเวลาที่
ก าหนด 

1.4) สภาพคล่องของเงนิทุน 
 ระยะเวลาครบก าหนดของสินเชื่อ บริษัทที่มีระยะเวลาของ
สนิเชื่อสัน้กว่า จะมคีวามเสีย่งต่อการลงทุนมากกว่า และสภาพ
คล่องทีล่ดลง 

 อตัราดอกเบีย้ทีต่ ัง้ไวเ้พือ่ใชใ้นการซื้อขายแบบประมลู ยิง่บรษิทั
มกีารตัง้ดอกเบี้ยในการประมูลที่อัตราสูงกว่า จะท าให้ความ
สนใจในการลงทุนของนักลงทุนมากขึ้น และสภาพคล่องดีขึ้น 
แต่ถ้าอตัราดอกเบี้ยถูกประมลูใหสู้งขึน้มากเกนิไป จะท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งทีผู่กู้ร้ายนัน้จะผดินดัช าระหนี้ได้ 

 รูปแบบการซื้อขาย บริษัทที่ซื้อขายแบบประมูลโดยอตัโนมตัิ 
ตราบใดที่นักลงทุนมีการตัง้เงื่อนไขในการลงทุนตามความ
ต้องการ ระบบของแพลตฟอร์มจะท าการจบัคู่สนิเชื่อตามความ
ต้องการของนักลงทุนในแต่ละราย ซึ่งจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปล่อยกู ้และเพิม่สภาพคล่อง 

1.5) ความโปร่งใส 
 การเปิดเผยข้อมูล บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้และ
สินเชื่ออย่างเพยีงพอ จะท าให้ความเสี่ยงทางการเงนิของนัก
ลงทุนลดลง และสามารถประเมนิความน่าเชื่อถือของผูกู้แ้ต่ละ
ราย รวมถึงตั ้งราคาของสิน เชื่อ ได้ดีข ึ้น  ซึ่ งจะส่ งผลให้
แพลตฟอรม์แขง็แรงขึน้ 

2) ปจัจยัดา้นนกัลงทุน 
2.1) การตัดสินใจลงทุนด้วยการใช้เหตุผล (Rational choice 

behaviour) โดยทัว่ไปนักลงทุนจะลงทุนในผู้กูท้ ี่มคีวามน่าเชื่อถอืทางการ
เงนิ ผ่านการประเมนิทัง้ทางด้านรายได้และความเสี่ยงในเวลาเดยีวกนั 
หากผูกู้ม้กีารขออนุมตัดิว้ยจ านวนเงนิทีน้่อยกว่า จะมแีนวโน้มทีจ่ะส าเรจ็ใน
การอนุมตัเิงนิกูไ้ดม้ากกว่า ซึง่ความน่าเชือ่ถอืนี้ จะวดัไดจ้ากอตัราส่วนทาง
การเงนิ ได้แก่ อตัราสนิเชื่อที่ขอต่อจ านวนรายได้ จ านวนเงนิกูท้ี่มผีดินัด
ช าระหนี้ เป็นต้น ดงันัน้ ผูกู้ท้ ีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลที่เพยีงพอ กจ็ะมโีอกาส
ไดร้บัอนุมตเิงนิกูง้า่ยกว่า 

2.2) การตัดสินใจลงทุนด้วยอารมณ์และความรู้สึก (Perceptual 
choice behaviour) โดยนักลงทุนจะพจิารณาขอ้มลูส่วนตวัของผูกู้ ้ร่วมกบั
ความน่าเชื่อถอืทางการเงนิ โดยเฉพาะความเหมอืนระหว่างนักลงทุนกบัผู้
กูใ้นดา้นต่างๆ ดงันี้ 

 ถิ่นก าเนิดและที่อยู่อาศยั ผู้กู้ที่อาศยัอยู่บรเิวณใกล้เคยีงกบันัก
ลงทุน จะโอกาสในการไดร้บัอนุมตัเิงนิกูท้ีง่า่ยกว่า อย่างไรกต็าม 
หากผู้กู้มอีายุหรอืพื้นฐานการศกึษาใกล้เคยีงกบันักลงทุนร่วม
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ด้วย จะท าให้ปจัจยัความเหมอืนด้านถิ่นก าเนิดส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจไดล้ดลง  

 อาชพี หากผู้กู้มอีาชพีใกล้เคยีงกบันักลงทุน จะท าให้นักลงทุน
ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัผู้กู้เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ความสามารถและ
ความต้องการในการช าระเงนิกู ้อย่างไรกต็าม ในกรณีทีม่คีวาม
แตกต่างดา้นเชื้อชาตริ่วมดว้ย จะท าใหป้จัจยัความเหมอืนด้าน
อาชพีส่งผลต่อการตดัสนิใจไดล้ดลง  

 พืน้ฐานดา้นการศกึษา ผูกู้ท้ ีม่พี ืน้ฐานดา้นการศกึษาใกลเ้คยีงกบั
นักลงทุน จะมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูไ้ดล้ดลง ถงึแม้
ผูกู้ร้ายนัน้จะมคีวามเหมอืนในดา้นอายุ หรอือาชพีร่วมดว้ย [6] 

2.3) การลอกเลยีนพฤตกิรรมของนักลงทุนทีม่กีารลงทุนก่อนหน้า 
(Herding behaviour) โดยนักลงทุนแต่ละรายมพีฤตกิรรมการลงทุน ด้วย
เหตุผลในการตดัสนิใจลงทุนที่แตกต่างกนั เนื่องจากปญัหาความไม่เท่า
เทียมกันของข้อมูลระหว่างผู้กู้ก ับนักลงทุน ท าให้นักลงทุนบางราย
จ าเป็นต้องใชข้อ้มลูจากการลงทุนของนักลงทุนก่อนหน้า มาใชร้่วมในการ
ตัดสินใจในการลงทุน เรียกว่า Herding behaviour ที่วดัผลได้จากระดบั
คะแนนความน่าเชื่อถอืของนักลงทุน ซึ่งจะเพิม่ขึน้หากนักลงทุนรายนัน้มี
การลงทุนในสนิเชื่อที่ไม่มกีารผิดนัดช าระหนี้ รวมถึงวดัจากจ านวนเงนิ
ลงทุนสะสม [10] 

3) ปจัจยัดา้นผูกู้แ้ละสนิเชือ่  
ปจัจัยด้านผู้กู้และสินเชื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าผู้กู้แต่ละรายมี

แนวโน้มในการผดินดัช าระหนี้หรอืไม่ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั
ดงันี้ 

3.1) ขอ้มลูดา้นฐานะทางการเงนิ (Hard information) ซึ่งสามารถ
วัดได้จากระดับคะแนนของสินเชื่อ (credit grade) อัตราส่วนหนี้สินต่อ
รายได้ จ านวนบตัรเครดติของธนาคาร จ านวนสนิเชื่อทีข่ออนุมตั ิประวตัิ
การขอสินเชื่อ ความเป็นเจ้าของบ้าน โดย credit grade และอัตราส่วน
หนี้สนิต่อรายไดเ้ป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดทีน่ักลงทุนใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน 
ผู้กู้ที่มี credit grade สูง ขณะที่มีหนี้สินต่อรายได้ต ่า จะมีโอกาสในการ
ได้รบัอนุมตัิเงนิกู้ได้ง่ายกว่า เนื่องจากมแีนวโน้มที่จะผดินัดช าระหนี้น้อย
กว่า ส่วนความเป็นเจา้ของบา้นมสี่วนในการตดัสนิใจลดลง นบัตัง้แต่วกิฤติ
สนิเชือ่ซบัไพรมใ์นปี 2550  

3.2) ขอ้มลูส่วนตวั (Soft information) ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากขอ้มลู
ดา้นประชากร ขอ้มลูดา้นเครอืขา่ยทางสงัคม รปูถ่าย และค าทีใ่ชใ้นแบบค า
ขออนุมตัเิงนิกู ้โดยผู้กู้ที่มเีครอืข่ายทางสงัคมจ านวนมาก จะมแีนวโน้มที่
ไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูไ้ดง้่ายกว่า ขณะทีแ่บบค าขอทีม่ขีอ้ความทีส่ะกดผดิ 
จ านวนความยาวในการเขยีนค าขอ รวมถึงถ้อยค าที่สื่อถงึอารมณ์ในการ
เขยีนค าขอ จะส่งผลต่อความยากง่ายในการขออนุมตั ินอกจากนี้ผูกู้ท้ ีม่กีาร
เปิดเผยขอ้มูลมากกว่า มโีอกาสที่จะได้รบัการอนุมตัิง่ายกว่า ด้วยอตัรา
ดอกเบีย้ทีต่ ่ากว่า เนื่องจากมแีนวโน้มทีจ่ะผดินดัช าระหนี้น้อยกว่า [11] 

II.I.III. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลู 
1) การท าเหมอืงขอ้มลู 
Data Mining (เหมอืงขอ้มลู) หมายถงึ “การคน้หาสิง่ทีม่ปีระโยชน์จาก

ฐานขอ้มลูทีม่ขีนาดใหญ่” [12] โดยการท าเหมอืงขอ้มลูเป็นวธิกีารวเิคราะห์
ทางธุรกิจที่นอกเหนือจาก การนับจ านวน การอธิบายเชิงลกัษณะ การ
รายงาน หรอืวธิกีารต่างๆทีย่ดึตามกฎเกณฑเ์ดมิๆของธุรกจิ แต่รวมถงึการ

วิเคราะห์เชิงสถิติและ Machine Learning เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ 
(Knowledge Discovery) ทีอ่าจจะอยู่ในรปูแบบ กฎเกณฑ ์(Rule) ทัง้นี้ Big 
Data เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการใช ้Data Mining เพิม่มากขึน้ เพราะสามารถ
ทีจ่ะจดัการกบัขอ้มลูทีม่จี านวนและมลูค่ามหาศาลได ้ทัง้นี้ข ัน้ตอนการท า 
Data Mining ที่นิยมใช้ คือ Cross-Industry Standard Process for Data 
Mining  (CRISP-DM) ซึ่งใชใ้นแปลงปญัหาทางธุรกจิให้เป็นขัน้ตอนต่างๆ
ของ Data Mining [13] โดย CRISP-DM ม ี6 ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ขัน้ตอนการท าความเขา้ใจธุรกจิ (Business understanding) คอื 
การจดัหาจุดประสงคท์างธุรกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ทีร่ะบุโดยผูท้ีม่สีทิธิห์ลกัใน
การตดัสนิใจ และรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานของสภาพธุรกจิในปจัจุบนั 

2. ขัน้ตอนการท าความเข้าใจข้อมูล (Data understanding) คือ 
การจดัเกบ็ขอ้มลูเบื้องต้นทัง้ทีม่าจากขอ้มูลเดมิ ซื้อขอ้มลู ส ารวจ หรอืเริม่
ตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิ รวมถงึอธบิายขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ ว่า
ขอ้มลูมมีากพอแค่ไหน และมเีงือ่นไขอะไรบา้ง 

3. ขัน้ตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Data preparation) เช่น การ
จดัเรยีงขอ้มลูส าหรบัการท าโมเดล แลว้ตดัหรอืแทนค่าว่าง หรอืค่าทีม่กีาร
ผดิพลาด 

4. ขัน้ตอนการท าโมเดล (Modelling)  
 ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ มี ผู้ ส อ น  ( Supervised Learning) ไ ด้ แ ก่  

Classification ซึ่งเป็นการจดักลุ่มข้อมูลด้วยตวัแปรที่ก าหนดไว้
แล้ว เพื่อสร้างแบบจ าลองมาท านายข้อมูลในอนาคต ได้แก่ 
Decision Tree, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors (K-NN), 
Neural Network เป็นตน้ 

 การเรยีนรู้แบบไม่มผีู้สอน (Unsupervised Learning) Clustering 
ซึ่งเป็นการจดัขอ้มูลทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัในกลุ่มเดยีวกนั โดยไม่
จดักลุ่มตวัอย่างไวล้่วงหน้า 
5. ขัน้ตอนการประเมนิผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมนิผล

ของโครงการกบัเงือ่นไขทีต่ ัง้ไวต้ัง้แต่ข ัน้ตอนการท าความเขา้ใจธุรกจิ 
6. ขัน้ตอนการประยุกต์ใช้ (Deployment) ซึ่งเป็นการน าองค์

ความรูใ้หมท่ีไ่ดม้าพฒันา หรอืแสดงถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้ [14] 
2)       2) เทคนิคการท าเหมอืงขอ้มลูแบบต่างๆ  

2.1) เทคนิคถดถอยโลจสิตกิส์แบบพหุ (Multiple logistic regression) 
ซึ่งเป็นการท าเหมืองข้อมูลที่มีผู้สอน (supervised learning) ใช้ในการ
วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระหลายตวัแปร และตวัแปรตาม
แบบจดักลุ่ม (categorial dependent variable) รวมถงึการพยากรณ์ความ
น่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ (odd) โดยการบรรจุข้อมูลลงใน
กราฟโลจิสติกส์ ( logistic curve) โดยจะมตีัวแปรตาม 3 ค่า ตามจ านวน
เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ ในการวิเคราะห์แบบจ าลองประเภทถดถอยโลจิ
สตกิส ์ค่าสมัประสทิธิท์ ีค่ านวณได ้จะถูกน ามาเขยีนเป็นสมการถดถอยโลจิ
สตกิส ์เพือ่ทีจ่ะท านายความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุการณ์ทีส่นใจ ดงันี้ 

 

P (y=1) = 
1

1+𝑒−𝑧
 

 
P (y) คอื ความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุการณ์  y 
e คอื exponential function (e = 2.71828) 
z คอื linear combination ของตวัแปร; z = b0 + b1x1 + … + bp x p  
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โดยเทคนิคดงักล่าวสามารถใช้ได้ดกีบัขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่ และมตีวั
แปรต้นจ านวนมากเช่นเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้  อีกทัง้ยังมี
ประสิทธิภาพในการจดัการข้อมูลที่ไม่ได้มกีารแจกแจงแบบปกติ (non-
normal distribution) ซึง่ท าใหว้ธิสีมการถดถอย (regression) แบบทัว่ไปใช้
ไมไ่ดผ้ล [15] 

2.2) เทคนิคปา่แบบสุ่ม (Random Forest) ซึง่จะช่วยเพิม่ความสามารถ
ในการท านายใหก้บัตวัแปรตน้ ผ่านการสรา้งกลุ่มของโมเดลพืน้ฐาน (Base 
prediction) ด้วยวธิตี้นไมต้ดัสนิใจ (Decision tree) ในขัน้ตอนแรก ก่อนที่
จะสร้างโมเดลสุดท้าย (Final prediction) จากการรวบรวมแต่ละโมเดล
พืน้ฐานเขา้ดว้ยกนั โดยการใชส้ตูรในการรวบรวมดงันี้ 

 
E (x, M) = 1

𝑆
∑ 𝛽𝑆
𝑠=1 sMs 

 
S คอืจ านวนชุดของโมเดลพืน้ฐาน 
M = (M1, M2, …, Ms), Ms(x) คือ แบบจ าลองท านายของแต่ละโมเดล
พืน้ฐาน 
𝛽s คอื สดัส่วนน ้าหนกัของแต่ละโมเดลพืน้ฐานในโมเดลสุดทา้ย  

โดยเทคนิคดงักล่าวสามารถใช้ได้ดกีบัขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่ และมตีวั
แปรต้นจ านวนมากเช่นเดียวกับข้อมูลในงานวิจัยนี้  นอกจากนี้ย ังมี
ประสทิธภิาพในการจดัการกบัขอ้มลูขาดหาย และขอ้มลูทีม่คีวามสมดุลได้
อกีดว้ย [16] 

2.3) เทคนิคเพือ่นบา้นใกลท้ีสุ่ด (k-nearest neighbor หรอื k-NN) เป็น
เทคนิคทีจ่ะแบ่งกลุ่มขอ้มลูดว้ยระยะทางทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดกบัขอ้มลูในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้ได้ระยะทางที่ใช้ในการจดัล าดบัและก าหนดขอ้มูลเพื่อนบา้น
ตามระยะทางทีใ่กลท้ีสุ่ดตามจ านวน k ทีม่กีารก าหนดไว ้โดยการค านวณ
ระยะทางมวีธิต่ีางๆ ดงันี้ 

 Euclidean:   D (x, p) = √(𝑥 − 𝑝)2 
 Euclidean squared:   D (x, p) = (x-p)2 
 City-block:   D (x, p) = |x-p| 
 Chebychev:   D (x, p) = max |x-p| 

โดย x คอืจุดควิรีท่ ีใ่ชจ้ดักลุ่ม และ p คอืจุดขอ้มลูตวัอย่างทีต่อ้งการจดั
กลุ่มทัง้นี้เทคนิคดงักล่าวถอืเป็นเทคนคิทีเ่หมาะกบัขอ้มลูทีม่ชีุดฝึกสอน 
(training set) ขนาดใหญ่ และสามารถใชไ้ดด้กีบัขอ้มลูทีม่ขีอ้มลูผดิปกต ิ
(noisy) จ านวนมากเช่นเดยีวกบัขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ [17] 

II.I.IV. ทฤษฎคีวามสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้มลูทีใ่ชก้บัขอ้มลูทีเ่กดิขึ้น
จรงิในประเทศไทย 

งานวิจยันี้ใช้ข้อมูลที่จาก Lending Club ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ P2P 
lending ในสหรฐัอเมรกิา โดยธุรกจิ P2P lending ในสหรฐัอเมรกิา จะอยู่ใน
การควบคุมดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ซึ่งจะมคีวามเขม้งวดในการบงัคบัให้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
เพยีงพอ ท าใหอุ้ตสาหกรรมการปล่อยกูผ้่าน P2P lending ในสหรฐัอเมรกิา
มคีวามเป็นระเบียบ โดยมกีารจ ากดัวงเงนิลงทุนไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์
สหรฐัต่อครัง้ หากนักลงทุนมรีายไดไ้ม่เกนิ 70,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี ซึ่ง
สอดคล้องกบัการก ากบัดูแลผู้ประกอบการ P2P lending ในประเทศไทย 
ภายใต้กฎระเบยีบทีอ่อกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทีม่กีารจ ากดัวงเงนิ

ของนักลงทุนรายย่อยให้ลงทุนไม่เกนิ 500,000 บาทต่อปีเช่นกนั ขณะที่
กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่จะไม่ถูกจ ากดัวงเงนิ อีกทัง้ยงัก าหนดให้นักลงทุน
ผูใ้หกู้ ้ตอ้งไมเ่ป็นผูป้ระกอบการทีด่ าเนินการแพลตฟอรม์เอง นอกจากนี้ยงั
ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในไทย ที่มีทุนจด
ทะเบยีนขัน้ต ่า 5 ลา้นบาทและมสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้ที่เป็นคนไทยไม่น้อย
กว่า 75% รวมถึงการคดิอตัราดอกเบี้ยกูย้มืทีจ่ะต้องไม่เกนิ 15% อีกดว้ย 
จากกฎระเบยีบการควบคุมดแูลทีเ่ขม้งวดของทัง้สหรฐัอเมรกิาและไทย จงึ
สามารถใช้ขอ้มูลจาก Lending Club เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการใน
ไทย ในการสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ส าหรับท านายพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของนักลงทุน  P2P lending ภายใต้ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตดัสนิใจลงทุนเดยีวกนั จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นในหวัขอ้ II.I.II. 
[18] 
II.II. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

II.II.I. ปจัจยัดา้นผูกู้แ้ละสนิเชือ่ 
1) Hard Information 
ปจัจยัในการตดัสนิใจลงทุน P2P lending ทางดา้นผูกู้ใ้นส่วนของ hard 

Information มีความส าคัญอย่างมีนัยส าคญัต่อโอกาสที่ผู้กู้จะได้รบัการ
อนุมตัิสนิเชื่อ โดยระดบัคะแนนสนิเชื่อ (credit rating) มคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกบัโอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิทุน กล่าวคอื ผูกู้ท้ ีม่ ีcredit rating สูง 
จะมคีวามเสีย่งทางสนิเชื่อต ่า และมโีอกาสไดร้บัเงนิทุนมากกว่า อกีทัง้นัก
ลงทุนมกัจะพจิารณาว่าผู้กู้ที่ม ีcredit rating สูง จะมโีอกาสในการผิดนัด
ช าระหนี้น้อยลงอกีดว้ย อกีตวัแปรทีม่คีวามส าคญัเช่นกนั คอื อตัรารายจ่าย
ต่อรายได ้(payment-to-income ratio) และอตัราหนี้สนิต่อรายได ้(debt-to-
income ratio) โดยนักลงทุนถือว่า ผู้ที่มอีตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวสูง
มกัจะมโีอกาสในการผดินดัช าระหนี้มากกว่า ท าใหผู้กู้ก้ลุ่มนี้มโีอกาสในการ
ไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูน้้อยกว่า [7] 

นอกจากนี้ รายไดต่้อเดอืน (annual income) ของผูกู้ ้ยงัมสี่วนในการ
ตดัสนิใจของนักลงทุน โดยผู้ที่มรีายได้ต่อเดอืนสูง มแีนวโน้มที่จะได้รบั
เงนิทุนจากนักลงทุนมากกว่า รวมถงึยงัมโีอกาสในการผดินัดช าระหนี้น้อย
กว่า อกีทัง้ผูท้ ีม่บีา้นเป็นของตนเอง (home ownership) จะมแีนวโน้มทีผู่กู้้
รายนัน้จะได้รบัการอนุมตัิเงนิกูม้ากกว่า เพราะนักลงทุนพจิารณาว่าจะมี
โอกาสในการผดินดัช าระหนี้น้อยกว่า [1] 

อกีหนึ่งปจัจยัทีส่ าคญั คอื วตัถุประสงค์การกู ้(loan purpose) โดยผูท้ี่
มวีตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อท าบัตรเครดิตและเพื่อใช้ในการท าธุรกจิ
ขนาดเลก็ จะมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิการผดินดัช าระหนี้มากกว่า ท าใหม้โีอกาส
ในการไดร้บัเงนิทุนจากนกัลงทุนน้อยกว่า [19] 

2) Soft Information 
นักลงทุนยงัใช้ soft information ของผู้กู้ในการประกอบการตดัสนิใจ

ลงทุน P2P lending เนื่องจากข้อมูลด้าน hard information ของผู้กู้เพยีง
อย่างเดยีว อาจไม่เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ ดงันัน้ขอ้มูลดงักล่าวจงึถอืว่า
บทบาทต่อการตดัสนิใจอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้กู้ที่ม ีcredit rating 
ต ่า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูง และต้องใช้ข้อมูลที่หลากหลายในการ
พจิารณาส าหรบัการลงทุน ทัง้นี้ขอ้มลูดา้นอายุ การศกึษา และสถานภาพ 
ส่งผลส าคญัต่อโอกาสในการไดร้บัการอนุมตัเิงนิกู ้โดยผูกู้ท้ ีม่อีายุมากกว่า 
มกีารศกึษาที่สูงกว่า และมสีถานภาพแต่งงานแล้ว มแีนวโน้มที่จะได้รบั
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เงนิทุนจากนกัลงทุนมากกว่า เนื่องจากนกัลงทุนพจิารณาว่าเป็นกลุ่มผูกู้ท้ ีม่ ี
ความเสีย่งต่อการผดินดัช าระหนี้น้อยกว่า [1] 

อย่างไรกต็าม พบว่าขอ้มลูดา้นเพศของผูกู้ ้จะไมส่่งผลต่อโอกาสในการ
ได้รบัอนุมตัิเงนิกู้ และแนวโน้มการผดินัดช าระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ม ี credit 
rating ทีเ่ท่ากนั ผูกู้เ้พศหญงิจะมโีอกาสในการผิดนัดช าระหนี้ไดเ้ท่ากบัผูกู้้
เพศชาย ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึไม่น าปจัจยัดา้นเพศในการสรา้ง predictive 
model [7] 

II.II.II. ปจัจยั herding behavior ของนกัลงทุน 
เนื่องจากนกัลงทุนตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ นอกเหนือจากขอ้มลูด้านผูกู้ ้

ท าใหน้ักลงทุนมกีารลอกเลยีนพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนก่อนหน้า 
ซึ่งค านวณจากความส าเรจ็ในการลงทุน และจ านวนเงนิทุนทีไ่ดล้งทุน เพือ่
ประกอบการตดัสนิใจลงทุน จากพืน้ฐานทีว่่านกัลงทุนก่อนหน้าอาจมขีอ้มลู
ทีส่ าคญับางส่วน เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์เบือ้งตน้ถงึโอกาสในการลงทุนและ
ความน่าเชื่อถือของผู้กู้แต่ละราย ทัง้นี้พบว่า หากผู้กู้ชนิดใดมคี าสัง่ซื้อ
เพิม่ขึน้ 1% จะท าใหม้คี าสัง่ซื้อต่อมาเพิม่ขึน้อกี 15% แสดงถงึความส าคญั
ของ herding behavior ต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุนใน P2P lending [10] 

II.II.III. การจดัเตรยีมขอ้มลู (Data preparation) 
1) การจดัเตรยีมขอ้งมลู โดยการสงัเคราะหข์อ้มลูใหม ่(Synthetic 

minority oversampling technique; SMOTE) โดย SMOTE ซึง่เป็นการ
แกป้ญัหาขอ้มลูทีม่คีวามไมส่มดุล (Imbalanced data) โดยจะใชก้ารสุ่ม
ขอ้มลูในกลุ่มรองเพือ่สรา้งขอ้มลูใหมข่องกลุ่มรองใหม้จี านวนเพิม่มากขึน้ 
จนใกลเ้คยีงหรอืเท่ากบัจ านวนกลุ่มหลกัทีเ่ดมิมมีากกว่า ท าใหเ้ทคนิคนี้
สามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเทคนิค Classification แบบต่างๆได ้[20] 

ทัง้นี้เทคนิค SMOTE จะใชก้ารสุ่มเพิม่ โดยสงัเคราะหข์อ้มลูขึน้มาใหม่
จากขอ้มลูเดมิ โดยมขี ัน้ตอนคอื การระบุเพือ่นบา้นทีใ่กลท้ีสุ่ด k ค่าของ
ขอ้มลูเดมิหรอืจุด M จากนัน้สุ่มเลอืกจุดใหมร่ะหว่าง 2 จุด คอื M (a1, a2, 
.., an) และ M (b1, b2, .., bn) เพือ่น ามาสงัเคราะหเ์ป็นขอ้มลูใหมห่รอืจุด m 
(c1, c2, .., cn) 

C1 = a1 + (b1 - a1) X rand (‘ตวัแปรขอ้มลู’) 
C2 = a2 + (b2 - a2) X rand (‘ตวัแปรขอ้มลู’) 

…. 
…. 

Cn = an + (bn - an) X rand (‘ตวัแปรขอ้มลู’) 
 
เมือ่  M คอื ขอ้มลูเดมิ 

m คอื ขอ้มลูใหม ่
k คอื จ านวนเพือ่นบา้นทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุของขอ้มลูเดมิ (จุด M) 

[21] 
2) การจดัเตรยีมขอ้งมลู โดยการก าจดัขอ้มลูผดิปกต ิ(outlier) โดย

เทคนิคการจดักลุ่มขอ้มลูแบบ Density-based spatial clustering of 
applications with noise (DBSCAN Clustering) เป็นเทคนิคแบบ 
Clustering ทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มและแยก outlier ทีม่ใีนขอ้มลูโดยใชต้วัแปร
หลกั 2 ตวัแปร คอื เอปซลิอน (epsilon; eps) ซึง่เป็นขนาดรศัมขีองขอ้มลู
เพือ่นบา้นของจุดหลกั x (-neighborhood of x) และจ านวนจุดขัน้ต ่า 

(minimum points; MinPts) ซึง่เป็นจ านวนเพือ่นบา้นขัน้ต ่าภายในรศัม ีeps 
[22] 

3) การจดัเตรยีมขอ้มลู โดยการเตมิขอ้มลูทีข่าดหายโดยการใช้
ค่าเฉลีย่ของขอ้มลูกลุ่มทีม่คี่าใกลเ้คยีงกบักลุ่มของขอ้มลูทีข่าดหาย [23] 

II.II.IV. วธิกีารในการสรา้ง prediction model 
1) วิธีการสร้าง predictive model เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกลุ่ม

ความเสีย่งของผูกู้ ้
เนื่องจากโอกาสในการผดินัดช าระหนี้ ขึ้นกบัความเสี่ยงของผู้กู้ ซึ่ง

สามารถแบ่งกลุ่มไดจ้ากเกรดของสนิเชือ่ (loan grade) ทีแ่บ่งเป็น A ถงึ G 
โดยผู้กู้ที่มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุดจะถูกจดัเป็นสนิเชื่อ grade A ผู้กู้ที่มคีวาม
เสี่ยงปานกลางจะถูกจดัเป็นสินเชื่อ grade B ผู้กู้ที่มคีวามเสี่ยงสูงจะถูก
จดัเป็นสนิเชื่อ grade C และผู้กู้ที่มคีวามเสี่ยงสูงมากจะถูกจดัเป็นสนิเชื่อ 
grade D ถึง G ดังนัน้จึงได้มีการสร้าง predictive model ส าหรับข้อมูล
โดยรวม และส าหรบัข้อมูลผู้กู้ในแต่ละกลุ่ม loan grade เพื่อให้ได้แบบ
ท านายที่มคีวามเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ทัง้นี้  loan grade ที่ใช้จะเป็น loan 
grade มาตรฐานของทัว่โลก ที่จ ัดกลุ่มจากระดับคะแนนเครดิตฟิโก้ 
(Fair, Isaac and Company score หรือ  FICO score ) ร าย ง าน โดย
ส านั ก ง านข้อ มู ล เ ค รดิตแห่ ง ช าติ  ( National Credit Bureaus) ขอ ง
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งค านวณจากขอ้มลูทางประวตัทิางการเงนิ 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
ประวตัิการช าระเงนิ (น ้าหนัก 35%) ภาระหนี้สนิ (น ้าหนัก 30%) ประวตัิ
การขออนุมตัสินิเชื่อ (น ้าหนัก 15%) ชนิดของสนิเชื่อที่เคยกูย้มื (น ้าหนัก 
10%) และ การคน้หาล่าสุดของสนิเชือ่ (น ้าหนกั 10%) โดย FICO score ที่
มคีะแนนสูงกว่า 750 จะถูกจดัเป็นสนิเชื่อ grade A คะแนนระหว่าง 700-
749 จะถูกจดัเป็นสนิเชื่อ grade B คะแนนระหว่าง 650-699 จะถูกจดัเป็น
สนิเชื่อ grade C และคะแนนต ่ากว่า 650 จะถูกจดัเป็นสนิเชือ่ grade D ถงึ 
G [19] 

4) การเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพของ predictive model ที่สร้างด้วย
เทคนิค Classification ต่างๆ 

หลงัจากการสรา้งโมเดลจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวจิยัครัง้นี้ 
ในกระบวนการวจิยัครัง้ต่อไป  จะท าการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของ
แบบจ าลองทีส่รา้งโดยเทคนิค random forest, logistic regression และ k-
nearest neighbor หรอื k-NN  และจะทดลอง วธิกีารเพิม่ความแมน่ย าของ 
Random Forest ด้วยวิธี SMOTE   ควบคู่กับเทคนิค Random Forest   
เพื่อใชใ้นการท านายขอ้มลูดา้นเครดติสนิเชือ่ขนาดเลก็ ซึ่งเป็นสนิเชือ่ส่วน
ใหญ่ทีถู่กปล่อยกูผ้่านระบบ P2P lending [14] 

นอกจากนี้จะทดลองใชว้ธิกีารเพิม่ความแมน่ย าดว้ยการก าจดั outlier 
โดยเทคนิคการจดักลุ่มขอ้มลูแบบ DBSCAN   [16] 

 
III. วธิดี าเนินการวจิยั 

การวิจัยเรื่องศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เพื่อช่วยท านาย
พฤตกิรรม  ส าหรบัการตดัสนิใจของนกัลงทุนในแต่ละกลุ่มความเสีย่งของผู้
กู ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
III.I การศกึษาขอ้มลู ส าหรบัการออกแบบแบบจ าลองการพยากรณ์ 

III.I.I. การศกึษาลกัษณะของ P2P lending model ในแต่ละรปูแบบ  
ท าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงประเภท วิธีการให้ผลตอบแทน และ

วตัถุประสงคห์ลกัของ P2P lending model ในแต่ละรปูแบบ โดยงานวจิยันี้
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จะสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ส าหรับ P2P lending ที่เป็น lending-
based model ซึ่งมผีลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงนิกู ้จากการใหกู้แ้ก่ผูกู้ ้และ
มวีตัถุประสงค์ส าหรบัการลงทุนทัว่ไปทีไ่ม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง เนื่องจาก P2P 
lending model ดงักล่าวเป็นรูปแบบทีน่ิยมใชโ้ดยทัว่ไป เพื่อท าใหง้านวจิยั
เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน ผูป้ระกอบการ และผูกู้ใ้นวงกวา้งที่สุด 

III.I.II. การศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง 
1) ตวัแปรตน้ดา้นผูกู้แ้ละสนิเชือ่ 

ตวัแปร ความหมาย ข้อมูลท่ีน าไปประมวลผล 
grade ระดับคะแนนเครดิต

ของผูกู้ ้
A ถงึ G 

loan amount จ านวนเงินกู้ที่ผู้กู้ขอ
อนุมตั ิ

1,000 ถึง  35,000 ดอลลาร์
สหรฐั 

term ระยะ เวลาของการ
ช าระสนิเชื่อ 

36 เดอืนและ 60 เดอืน 

int_rate อัต ราดอก เบี้ ย ของ
สนิเชื่อ 

5.32% to 28.99% 

installment งวดช าระต่อเดอืนของ
สนิเชื่อ 

19.87 ถึง 1,445.46 ดอลลาร์
สหรฐั 

home_ownership ส ถ า น ะ ก า ร เ ป็ น
เจา้ของบา้น 

มบี้าน, ไม่มบี้าน, ผ่อน, เช่า, 
อื่นๆ  

annual_inc รายไดต้่อปีของผูกู้ ้ 3,800 ถงึ 9,000,000 ดอลลาร์
สหรฐั 

Issue_d เวลาที่สินเชื่อได้ร ับ
การอนุมตั ิ

ปี 2009-2015 

purpose วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ข อ
สนิเชื่อ 

เพื่อผ่อนช าระหนี้ทัว่ไป, เพื่อ
น าไปช าระหนี้บัตรเครดิต , 
เพื่อซื้อรถยนต์, เพื่อปรบัปรงุ
บ้าน, เพื่อการศกึษา, เพื่อท า
ธรุกจิ เป็นตน้ 

dti อตัราหนี้สินต่อรายได้
ของผูกู้ ้

0 ถงึ 136.97 

delinq_2yrs จ านวนครัง้ที่มกีารผดิ
นัดช าระหนี้ เกิน 30 
วนัจากประวตัิของผูกู้้
ใน 2 ปีทีผ่า่นมา 

0 ถงึ 29 ครัง้ 

inq_last_6mths จ า น ว น ก า ร ส่ ง
แบบสอบถามสนิเชื่อที่
ไม่ใช่รถยนต์และบ้าน
ใน 6 เดอืนทีผ่า่นมา 

0 ถงึ 10 ครัง้ 

open_acc จ านวนการเปิดวงเงนิ
สนิเชื่อจากประวตัดิา้น
สนิเชื่อของผูกู้ ้

0 ถงึ 84 วงเงนิ 

pub_rec จ านวนครั ้งที่มีการ
บนัทกึประวตัเิสยีด้าน
สนิเชื่อ 

0 ถงึ 86 ครัง้ 

revol_bal จ า น ว น สิ น เ ชื่ อ ใ น
ว ง เ งิ น สิ น เ ชื่ อ
หมนุเวยีน 

0 ถึ ง  2,568,995 ดอลล า ร์
สหรฐั 

revol_util อัตราการใช้ว ง เ งิน
สนิเชื่อหมนุเวยีน 

0 ถงึ 892.3 ดอลลารส์หรฐั 

total_acc จ านวนวงเงินล่าสุด
จากประวตัดิา้นสนิเชือ่
ของผูกู้ ้

2 ถงึ 162 วงเงนิ 

initial_list_status ส ถ า น ก า ร ณ์
ลงทะเบยีนสนิเชื่อ 

เงนิกูจ้ากนกัลงทนุรายย่อย ที่
มเีงนิลงทนุขัน้ต ่า 25 ดอลลาร์
สหรัฐต่อสินเชื่อ ( fractional 
loan), เ งินกู้ จ ากนักลงทุน
สถาบนั (whole loan) 

out_prncp ยอดเงินต้นคงเหลือ
จากจ านวนทัง้หมดที่
ไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้

0 ถึ ง  49,372.86 ดอลล า ร์
สหรฐั 

out_prncp_inv ยอดเงินต้นคงเหลือ
จากจ านวนทัง้หมดที่
ไดร้บัการลงทนุ 

0 ถึ ง  49,372.86 ดอลล า ร์
สหรฐั 

total_pymnt ยอดงวดช าระที่ได้รบั
ล่ า สุ ด จ า ก จ า น ว น
ทัง้หมดที่ได้รบัอนุมตัิ
เงนิกู ้

0 ถึ ง  57,777.58 ดอลล า ร์
สหรฐั 

total_pymnt_inv ยอดงวดช าระที่ได้รบั
ล่ า สุ ด จ า ก จ า น ว น
ทัง้หมดที่ได้ร ับการ
ลงทนุ 

0 ถึ ง  57,777.58 ดอลล า ร์
สหรฐั 

total_rec_prncp จ านวนเงนิต้นที่ได้รบั
ล่าสุด 

0 ถึ ง  35,000.03 ดอลล า ร์
สหรฐั 

total_rec_int จ า น ว นดอก เ บี้ ย ที่
ไดร้บัล่าสุด 

0 ถึ ง  24,205.62 ดอลล า ร์
สหรฐั 

recoveries จ านวนเงนิทีเ่รยีกเกบ็
ไ ด้ จ า ก สิ น เ ชื่ อ ที่ มี
แนวโน้มผิดนัดช าระ
หนี้ 

0 ถึ ง  33,520.27 ดอลล า ร์
สหรฐั 

last_pymnt_amnt จ า น ว น ง ว ด ช า ร ะ
สุดทา้ยทีไ่ดร้บั 

0 ถึ ง  36,234.44 ดอลล า ร์
สหรฐั 

application_type ชนิดการสมคัรสนิเชื่อ กูค้นเดยีว, กูร้ว่ม 
emp_title อาชพีของผูกู้ ้ ครู, ผู้จดัการ, นางพยาบาล, 

ผู้ตรวจการ , เจ้าของธุรกิจ, 
พนักงานขาย , คนขับรถ , 
วศิวกร เป็นตน้ 

emp_length ระยะเวลาท างานของ
ผูกู้ ้

น้อยกว่า 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี
, 5 ปี , 6 ปี , 7 ปี , 8 ปี , 9 ปี , 
10 ปี, มากกว่า 10 ปี 

addr_state ทีอ่ยู่อาศยัของผูกู้ ้ รฐัต่างๆในสหรฐัอเมรกิา 
desc ค าขออนุมัติที่ เขียน

โดยผูกู้ ้
ค าอธบิายในการเขยีนอนุมตัิ
เงนิกู ้

 
 
 
 

438



  

 

9 
 

2)ตวัแปรตน้ดา้นนกัลงทุน (การลอกเลยีนพฤตกิรรมของนกัลงทุนก่อน
หน้า) 
ตวัแปร ความหมาย ข้อมูลท่ีน าไปประมวลผล 
lag_investor_credit 
score 

ระดบัคะแนนของ
นักลงทุนที่ เ คย
ลงทนุในอดตี 

ระดับคะแนนของนักลงทุน
ย้ อ น ห ลั ง  ที่ ค า น ว ณ จ า ก
ความส าเรจ็ในการลงทุนในผู้กู้
ที่ ไ ม่ ผิ ด นั ด ช า ร ะ หนี้  แ ล ะ
ผลตอบแทนในการลงทนุ 

lag_invest_amount จ า น ว น ที่ นั ก
ลงทุนได้ลงทุนใน
อดตี 

1,000 ถึ ง  35,000 ดอล ล า ร์
สหรฐั 

3) ตวัแปรตาม  
ตวัแปร ความหมาย ข้ อ มู ล ท่ี ป รับส าห รับน า ไป

ประมวลผล 
fund_status สถานะทีผู่กู้จ้ะไดร้บัเงนิ

ล ง ทุ น เ ต็ ม จ า น ว น
หรอืไม ่

ได้รบัเงนิลงทุนเตม็จ านวน, ได้รบั
เงินลงทุนบางส่วน, ไม่ได้รบัเงิน
ลงทนุเตม็จ านวน 

loan_status สถานะที่ผู้กู้จะผิดนัด
ช าระหนี้หรอืไม ่

มีแนวโน้มผิดนัดช าระหนี้ , ไม่มี
แนวโน้มผดินดัช าระหนี้ 

แหล่งทีม่า: ขอ้มลูจากบรษิทั Lending Club 
 

IV. บทสรุป 
จากผลการศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจของนักลงทุนใน P2P 

lending จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่านักลงทุนมีปจัจยัที่ใช้ในการ
ประกอบการตดัสนิใจดว้ยกนั 3 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่  

1. ปจัจัยด้านผู้กู้และสินเชื่อ ทัง้ด้านฐานะทางการเงิน เช่น ระดับ
คะแนนเครดิต หนี้สินต่อรายได้ วตัถุประสงค์ของการกู้ และด้านข้อมูล
ส่วนตวั เช่น อายุ การศกึษา อาชพี สถานภาพ 

2. ปจัจยัดา้นนกัลงทุน เช่น การลอกเลยีนพฤตกิรรมการลงทุนของนกั
ลงทุนก่อนหน้า 

3. ปจัจัยด้านแพลตฟอร์ม เช่น ความแข็งแรงของแพลตฟอร์ม 
ความสามารถในการท าก าไร การควบคุมความเสีย่ง 

โดยผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา สามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่างๆ ดงันี้  
1. ท าให้ทราบถึงปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน P2P 

lending และแนวโน้มการผดินดัช าระหนี้ของผูกู้ ้
2. ท าใหท้ราบถึงแนวทางของเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูลที่เหมาะสม

กบัการสร้าง predictive model เพื่อใช้ในการท านายการตดัสินใจในการ
ลงทุน P2P lending 

3. ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการรวบรวมขอ้มลูของผูกู้้
และสนิเชือ่ใหเ้พยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน 

4. ผูป้ระกอบการสามารถใชเ้ป็นแนวทางในคดักรองผูกู้ท้ ีม่แีนวโน้มใน
การผิดนัดช าระหนี้ เพื่อการพฒันาระบบแพลตฟอร์มให้มปีระสทิธภิาพ
ต่อไป 

5. นักลงทุนสามารถใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 
P2P lending และ  

6. ผู้กู้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลที่เพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจของนกัลงทุนในค าขออนุมตัเิงนิกู ้P2P lending 

V. การศกึษาวจิยัในอนาคต 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาวจิยัในอนาคต ดงันี้ 
1. ศึกษาตัวแปรด้านกฎหมายและการควบคุมการซื้อขาย P2P 

lending ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การก าหนดให้นักลงทุนรายย่อย
สามารถลงทุนไดไ้มเ่กนิ 5 แสนบาทต่อปี หรอืการก าหนดใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถคดิดอกเบีย้ไดไ้มเ่กนิ 28 % ต่อปี เป็นตน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจของ
นกัลงทุนใน P2P lending ในประเทศไทยหรอืไม ่อย่างไร 

2. ศกึษาเทคนิคการท าเหมอืงขอ้มูล ในรูปแบบเทคนิคผสม (hybrid 
model) เพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ที่มี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

3. ศกึษารูปแบบการน าเทคโนโลย ีface recognition มาช่วยประเมนิ
ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้กู้ในแพลทฟอร์ม P2P lending เพื่อใช้
สังเกตว่าผู้กู้มีการแสดงความรู้สึกเมื่อมีการพูดเท็จหรือไม่  โดยน ามา
เปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็มา 

4. เพื่อสรา้งแบบจ าลองการพยากรณ์ เพื่อใชท้ านายการตดัสนิใจของ
นักลงทุน จากขอ้มลูโดยรวมและแต่ละกลุ่มความเสีย่งของผูกู้้ ดว้ยเทคนิค
การท าเหมอืงขอ้มลู 

5. เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของแบบจ าลองทีไ่ด ้กบัแบบจ าลองที่
สรา้งจากเทคนิคพืน้ฐาน รวมถงึการน าขอ้มลูจรงิจากผูป้ระกอบการในไทย
มาเป็นขอ้มลูทดสอบ 
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Abstract—Homeowners insurance is one types of property 

insurances which have key liability coverage against insured 

persons’ homes. The home insurance companies also provide 

additional coverages to prevent any risks on home assets and 

possible accidents in homes. Based on the statistics from Thailand 

Office of Insurance Commission (OIC), the numbers of insurance 

companies during 2011 to 2017 had increased continuously from 

216 companies in 2011 to 295 companies in 2017 or rose by 37%. 

Moreover, the top 10 insurance companies also had nearly the 

same proportion of market shares based on the total insurance 

premium in 2017. For example, Dhipaya insurance had 7% 

market share in 2017, followed by Bangkok Insurance and Syn 

Mun Kong Insurance which had 6% and 5% market shares 

respectively. This can be implied that there is more intense 

competition and the clients in insurance industry gained the more 

bargaining power. The objective of this research is to create the 

predictive models by using Logistic Regression (LR) to classify the 

possible outcomes status of home insurance policies consist of 

“Lapse”, “Cancelled”, and “Live status. The model accuracy 

shown as 0.70% and was better to classify “Live” status or 

customer who are going to live their policy. 

Keywords—Insurance, Logistic Regression Classification  

I. INTRODUCTION  

Homeowners insurance is one types of property 

insurances which have key liability coverage against insured 

persons’ homes. The home insurance companies also 

provides additional coverages to prevent any risks on home 

assets and possible accidents in homes. 

Based on the statistics from Thailand 

Office of Insurance Commission (OIC), the numbers of 

insurance companies during 2011 to 2017 had increased 

continuously from 216 companies in 2011 to 295 companies 

in 2017 or rose by 37%. Moreover, the top 10 insurance 

companies also had nearly the same proportion of market 

shares based on the total insurance premium in 2017. For 

example, Dhipaya insurance had 7% market share in 2017, 

followed by Bangkok Insurance and Syn Mun Kong 

Insurance which had 6% and 5% market shares respectively. 

This can be implied that there is more intense competition and 

the clients in insurance industry gained the more bargaining 

power. 

Furthermore, the numbers of home insurance policies 

referred to OIC database had also reduced significantly from 

3.51 million policies to 3.34 million policies in 2017 or 

lowered by 5%. It can be implied that the home insurance 

policies were likely to be cancelled considerably during that 

period. 

In addition, the proportion of accrued insurance premium 

during 2015 to 2017 had increased significantly from 10.67% 

in 2015 to 11.47% in 2017. It can be also suggested that the 

home insurance policies were likely to be lapsed remarkably. 

Normally, the insurance company focuses on the main 

reasons why the clients have cancelled the insurances as well 

as why those have changed into other insurance companies. 

To find these explanations, the company usually applies data 

analytics to predict the future expected behavior of the 

undertaken risk. Moreover, the existing information can be 

also used to calculate the insurance coverage. It is found that 

the long-term existing clients tend to continuously renew the 

insurance with the same company. Furthermore, the 

insurance company typically reserves the investment cost to 

retain the existing clients rather than attract the new clients. 

In addition, the findings also suggested that the client 

satisfaction is linked directly to future revenue of the 

insurance company, measured by insurance premium, 

convenience to request for the insurance claim, and speed to 

pay the insurance claim. 

Consequently, the home insurance companies are 

required to have ‘Predictive Modeling’ to analyze possible 

three policy status which are Lapse, Cancelled and Live 

status. Lapse status is the status of insurance policy that is 

likely to be default. Cancelled status is the status that insured 

person does not renew policy. While, Live status is the normal 

status which insured person still confirms to renew policy and 

make payment on time. 

The key objective of this research is to compare the 

effectiveness of predictive models created by different 

classification techniques such as Logistic Regression (LR). 

These predictive models can indicate the possible three status 

of home insurance policies consisted of Lapse, Cancelled and 

Live status. 
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This research has applied the data of home insurance 

policies during 2007 to 2012 from R Class of Université de 

Technologie de Troyes (UTT) in France. 

For home insurance companies, this research can support 

them to reduce the default and cancelled rate of insurance 

policies via the effective of the predictive models. Therefore, 

they can enhance their competitiveness with higher market 

shares in the insurance industry. Moreover, they can also 

design more customized package of home insurance policy 

for each group of insured person. Consequently, this will 

create more choices for the insured person in purchasing 

home insurance policy. 

Moreover, the government agencies including OIC can 

also specify the potential measures or tools to prevent risks of 

delayed payment or insurance cancellation to strengthen 

growth of the overall insurance industry. 

Additionally, home insurance is also the important tool to 

prevent properties for the customers including financial 

institutions. In Thailand, most financial institutions normally 

attach the home insurances with home loans to protect 

themselves from the possible default risks. Whereas, most 

customers have low interests to purchase home insurances 

unless they need to ask for home loans. In other words, this 

can be implied that the home insurance companies might have 

lose their customers significantly if home insurances are not 

enclosed with home loans. To prevent this case, the home 

insurance companies should also focus more on the customers 

who desire to purchase home insurances without any loan 

contract attachment. This can be achieved with the progress 

of data science knowledge which will change several 

industries including insurance industry. Thus, the platform 

will be created to both predict client future plans as well as 

specify which customers’ characteristics that the home 

insurance companies are required to focus on churn analysis 

instead of the traditional method. 

In this paper, we proposed logistic regression 

classification based on the individuals’ attributes to predict 

home insurance client’s policies status consisted of “Lapse”, 

“Cancelled”, and “Live”. 

The rest of this paper is organized as follows. We briefly 

review the related works in Section II. Provided the method 

of using Logistic Regression for classification in Section III 

and describe our prediction in Section IV Finally, we present 

the evaluation result of our study and discuss our conclusions 

and future work in Section V. 

II. RELATED WORKS 

A. Theory related to home insurance product and investment 

According to Yang and Shi [1], home insurances provide 

policyholders with the protection against most risks to their 

homes, such as fire, theft and natural disasters. There are two 

main types of home insurances which are open and named 

perils coverage. Most home insurances are normally 

classified as open perils coverage which protect losses from 

all causes including fire accidents, theft and poor construction 

without specific protection excluded in the policy. While, 

some are classified as named perils coverage which prevents 

the specific losses, mostly in weather damages such as 

flooding, wind and earthquake. This type of home insurance 

is typically protected by separate government insurance 

programs. 

In theory, the insurance is the best investment tool to 

prevent the risk possibilities from low to high level. However, 

there are several small risks that insurance has failed recently. 

Consequently, this leads to more lapse and cancelled 

policyholders. Cutler and Zeckhauser [2] had clarified with 

the following theories to explain for the mismatch between 

insurance theory and insurance markets in practice. 

Information-Based Explanations or asymmetric 

information: Since insurance companies (insurers) try to 

provide non-specific insurance products to prevent the risks 

that their products will be not chosen by insurer with high loss 

possibilities, so called adverse selection. Moreover, they can 

also reduce the impacts of their products on the changing 

behaviors of policy holders (insured persons), so called moral 

hazard. Thus, this results in asymmetric information between 

insurers and insured persons. 

Incomplete Diversification, Supply-Side Contracting 

Difficulties: If insurers concern about their companies’ 

market capitalization, they might avoid to write policies to 

cover some risks. Hence, this leads to insufficient 

diversification of insurance companies. Then, insured persons 

might not be willing to require insurance to prevent their 

risks, while insurers desire to supply the insurances at much 

higher rate than the best estimates of actuarial cost. 

Nonstandard Behavior on the Demand Side: The potential 

insured persons have different economic behavior to purchase 

insurance products. For risk-averse insured persons, they are 

willing to insure against all risks based on assumption of fair 

actuarial pricing. As a result, they will face with moral hazard 

and administrative costs leading to higher cost than their 

expected payouts. Consequently, those insured persons try to 

select insurances that protect large risks, at least largely, and 

ignore to cover small risks. 

According to the insurance theories above, there are also 

several literature reviews which can be linked to the attributes 

applied in this study. 

Tooth [3] had studied how demand, measured by 

household expenditures on premiums of home insurance in 

Australia. The key results indicated that there were 

significantly negative relationship between state premium-

based taxes and demand for home insurances. In addition, the 

value of assets to insure, value of contents and dwelling value 

were found to be important factors influencing the demand 

for house insurance. While, income has a small influence on 

the demand for insurance. 

Based on Jayetileke, Perera, and Jayasekara [4], the 

factors affecting for the persistency of life insurance policies 

in Sri Lanka are studied. The key findings stated that age, 

method of payment, gender, marital status, and occupation 

have been identified as the significant factors and are 

formulated to analyze the relationship against the duration of 

the life insurance. The result implied that that higher 

persistency rate (or higher probability of Live status for this 

study) was found in female for gender, single for marital 
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status, self-employed for occupation, and monthly in term of 

payment frequency. 

Moreover, Ulbinaite, Kucinskiene, and Moullec [5] had 

conducted a study to determine the factors that explain the 

insurance service purchase decision of the Lithuanian 

citizens. As a result, monetary considerations such as 

consumers’ evaluation of an insurance service in monetary 

terms and the search for the possibility to reduce the amount 

of premiums payable for insurance were found as the most 

influence factors on insurance purchase decision.  In addition, 

the results indicated that the demographic and socio-

economical characteristics of the consumers influence their 

behaviour. According to the key findings, for gender, men 

base their insurance decisions mostly on the acceptability of 

insurance conditions, whereas women do on the insurance 

service providers’ competence. For age, mature adults only 

concern on the possibility to reduce the amount of premiums 

payable for insurance, while the youth and young adults 

mostly rely on the insurance service provider’s competence. 

For marital status, the couples were inclined to purchase 

insurance services if an opportunity to reduce the amount of 

premiums payable for insurance exists, while singles were 

mostly concerned with the acceptability of insurance 

conditions. Whereas, families composed of two and more 

members highly focus on the insurer’s competence. 

Furthermore, Ulbinaitė and Kučinskienė [6] had 

examined the rationale for insurance service purchase 

decision making in Lithuania. The data for testing is 

collected by means of an insurance expert survey.  The results 

confirmed the existence of two stages of insurance service 

purchase decision making. The first stage is intellect and 

income to determine the inclination towards insurance. The 

second stage is the price and quality of an insurance service 

to determine its purchase decision. The first stage’s findings 

showed that a relatively low level of consumer intellect does 

not induce the need for insurance services, while a relatively 

low income does not allow satisfying the need for insurance.  

In addition, the need for insurance services is not formed in 

two cases: of a relatively high level of consumer intellect 

when income is insufficient, and of the disposal of sufficient 

income when consumers’ intellect does not call for the need 

of insurance. For the second stage findings, the impact of the 

price and the quality of insurance services on the final 

decision making are unequal which consumers give a 

relatively higher importance to the insurance service product 

price. Moreover, this study distinguished the main factors that 

determine the relative weights of insurance service price and 

quality when consumers take the final decision concerning 

insurance service purchase consisting of insurance form 

(voluntary or obligatory service), insurance product (or 

insurance object), the period of insurance agreement, and the 

juridical status of a person. 

B. Logistic Regression 

Referred to Park [7], logistic regression or logit model is 

supervised classification which is applied to analyze the 

relationship between several independent variables and 

categorial dependent variable. Moreover, it is used to predict 

the probabilities so-called odd by fitting the data into logistic 

curve. The logistic regression can be classified into the 

following two types: 

Binary logistic regression which is normally applied with 

dependent variable with 2 values such as yes or no, whereas 

the independent variables can be both continuous and 

categorical type 

Multinomial logistic regression which is normally applied 

with dependent variable with several values such as the data 

in this research that has three values of dependent variables 

including 1) Lapse 2) Cancelled and 3) Live. 

Based on Jamaree and Somsri [8], the key reason to apply 

logistic regression is due to numerous independent variables 

and large size of data applied in this study. Moreover, since 

there are three values of outcomes, the numbers of errors also 

have three values which cause the problem of non-normality 

and non-constant error variance (heteroskedasticity). Thus, 

the logistic regression which allows the output to have 

Bernoulli distribution and can treat with mentioned problems 

will be applied instead of using normal linear regression 

model. 

There will be 3 values of outcomes in the logistic 

regression model which are zero to two (Lapse, Cancelled and 

Live). The relationship between dependent variable (y) and 

independent variables (x) can be presented in the below graph 

which is non-linear relationship. 

In the logistics regression analysis, the coefficient will be 

calculated and can be written in the following equation (1) to 

predict the probability of event. 

𝑃(𝑦 = 1) =
1

1 + 𝑒−𝑧
 (1) 

  

Where p(y) is the probability of event y 

e is exponential function (e = 2.71828) 

 z is linear combination of variable; z = b0 + b1x1 + 

… + bpxp 

According to Kaiyavan [9], since the relationship between 

y and x variables is non-linear relationship, the adjustment is 

required to be written in log of odds term (logistic response 

function or logit). Odds are the proportion between the 

probability that the interested event (group i) will be occurred 

compared to other events (group K or baseline category) will 

be occurred. This can be presented as follow: 

Z = log (odds) = log(
𝑃 (𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝  𝑖)

𝑃 (𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝  𝐾)
)  

 

                      = bi0x0 + bi1x1 + … + bip xp  (2) 

Tufféry [10] also specifies that the logistic regression model 

also has the following advantages. 

● Logistic regression can be used with independent 

variables which are discrete, qualitative and continuous. 
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● Logistic regression can be used with dependent variables 

which are both ordinal and nominal. 

● The condition in the analysis is not as strict as linear 

discriminant analysis since it still allows for non-constant 

variance and non-normality. 

● Logistic regression normally generates high accuracy. 

● In case of small size data, logistic regression can generate 

better performance than linear discriminant analysis 

which is required to remove a lot of independent 

variables before creating the regression model. 

● Logistic regression is created by coding which is short 

and easy for understanding. 
While, logistic regression also has the following 

disadvantages. 

● Logistic regression cannot deal with the multicolinearity 

problem. 

● Logistic regression is estimation with iterative method 

which leads to slow computation. 

● In case of normal distribution dataset, logistic regression 

might underperform linear discriminant analysis. 

● Logistic regression cannot treat data with numerous 

missing data and outliers. 

C. Support vector machine recursive feature elimination 

(SVM-RFE) 

Yan and Zhang [11] suggested the alternative method of 

embedded feature selection which can reduce the overfitting 

problem and drop the irrelevant features, so-called support 

vector machine recursive feature elimination (SVM-RFE). 

The feature with the smallest rank of coefficients in SVM 

models will be removed recursively until the model is slightly 

affected by high correlation problem. The feature k is selected 

by the following criterion (3). 

J (k) = 𝑊𝑘
2 (3) 

when J is criterion 

         k is feature k 

         w is weight of support vector 

Since its criterion is not accuracy of cross-validation on 

the training data, SVM-RFE can lower overfitting problem as 

well as has higher speed to run model when there are a lot of 

features. 

D. F-score 

According to Goutte and Gaussier [12], F-score is the 

weighted average between precision (4) and recall (5). The 

precision reflects the probability of relevant data in case that 

it is returned by the system. While, the recall reflects the 

probability that relevant data is represented. F-score (6) can 

measure the efficiency of the predictive model. The higher F-

score is, the more efficiency predictive model has. 

Precision = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+ 𝐹𝑃
 (4) 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+ 𝐹𝑁
 (5) 

𝐹𝛽= 
(1+𝛽2)𝑇𝑃

(1+𝛽2)𝑇𝑃+ 𝛽2𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

(6) 

when TP is True Positive which is correctly positive and 

relevant data. 

FP is False Positive which is incorrectly false 

positive and irrelevant data 

         FN is False Negative which is incorrectly false 

negative, but relevant data 

III. IMPLEMENT DATA ON ALGORITHM 

In this study, the data is derived from 256,136 policies of 

a Home Insurance company in France during 2007 to 2012. 

Each policy includes some significant characteristics of 

policies such as building's characteristics, location zones, 

privileges, defaults, risk indicators etc. This data contains 63 

attributes and 1 target attribute represented by 

‘POL_STATUS’ or Home Insurances’ Policy Status. The 

following 62 attributes will be applied to examine the policy 

status. 

1. QUOTE_DATE 

2. COVER_START 

3. CLAIM3YEARS 

4. P1_EMP_STATUS 

5. BUS_USE 

6. CLERICAL 

7. AD_BUILDINGS 

8. RISK_RATED_AREA_B 

9. SUM_INSURED_BUILDINGS 

10. NCD_GRANTED_YEARS_B 

11. AD_CONTENTS 

12. RISK_RATED_AREA_C 

13. SUM_INSURED_CONTENTS 

14. NCD_GRANTED_YEARS_C 

15. CONTENTS_COVER 

16. BUILDINGS_COVER 

17. SPEC_SUM_INSURED 

18. SPEC_ITEM_PREM 

19. UNSPEC_HRP_PREM 

20. P1_DOB 

21. P1_MAR_STATUS 

22. P1_POLICY_REFUSED 

23. P1_SEX 

24. APPR_ALARM 

25. APPR_LOCKS 

26. BEDROOMS 

27. ROOF_CONSTRUCTION 

28. WALL_CONSTRUCTION 

29. FLOODING 

30. LISTED 

31. MAX_DAYS_UNOCC 

32. NEIGH_WATCH 

33. OCC_STATUS 

34. OWNERSHIP_TYPE 

35. PAYING_GUESTS 

36. PROP_TYPE 
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37. SAFE_INSTALLED 

38. SEC_DISC_REQ 

39. SUBSIDENCE 

40. YEARBUILT 

41. CAMPAIGN_DESC 

42. PAYMENT_METHOD 

43. PAYMENT_FREQUENCY 

44. LEGAL_ADDON_PRE_REN 

45. LEGAL_ADDON_POST_REN 

46. HOME_EM_ADDON_PRE_REN 

47. HOME_EM_ADDON_POST_REN 

48. GARDEN_ADDON_PRE_REN 

49. GARDEN_ADDON_POST_REN 

50. KEYCARE_ADDON_PRE_REN 

51. KEYCARE_ADDON_POST_REN 

52. HP1_ADDON_PRE_REN 

53. HP1_ADDON_POST_REN 

54. HP2_ADDON_PRE_REN 

55. HP2_ADDON_POST_REN 

56. HP3_ADDON_PRE_REN 

57. HP3_ADDON_POST_REN 

58. MTA_FLAG 

59. MTA_FAP 

60. MTA_APRP 

61. MTA_DATE 

62. LAST_ANN_PREM_GROSS 

The preparation and exploration of data was done by; 

1. Visualization to see the unique value in each 

column, also their number in order to drop 

unreasonable attributes, extract, and transform 

interesting attributes 

2. Data wrangling to handle missing values 

3. Create dummy variables for categorical attributes 

4. Standardization on numerical attributes 

After preparation process, the Recursive Feature 

Elimination was performed in order to select the best 

attributes for the analysis by eliminate the irrelevant factors. 

Then the train and test set were split with ratio 70:30 

respectively. The logistic regression classification model was 

trained on training set and test to see the accuracy on the test 

set. 

IV. RESULT  

By visualization, some attributes which cannot be applied 

to classify the policy status have been dropped such as 

 “UNSPEC_HRP_PREM” was dropped because 

there was no meaning of this column. 

 “PAYMENT_FREQUENCY” was dropped because 

there was only value “1” in this column. 

 “LEGAL_ADDON_PRE_REN”, 

“LEGAL_ADDON_POST_REN”, 

“HOME_EM_ADDON_PRE_REN”, 

“HOME_EM_ADDON_POST_REN”, 

“GARDEN_ADDON_PRE_REN”, 

“GARDEN_ADDON_POST_REN”, 

“KEYCARE_ADDON_PRE_REN”, 

“KEYCARE_ADDON_POST_REN”, 

“HP1_ADDON_PRE_REN”, 

“HP1_ADDON_POST_REN”, 

“HP2_ADDON_PRE_REN”, 

“HP2_ADDON_POST_REN”, 

“HP3_ADDON_PRE_REN”, 

“HP3_ADDON_POST_REN” was dropped because 

these was too much specific for the general use. 

Also, some attributes need to be transformed and reformed to 

become more suitable for algorithm such as for 

‘QUOTE_DATE’, The data in format of ‘MM/DD/YYYY’ 

cannot be applied, so this attribute is transformed into 

‘QUOTE_DATE_YEAR’ and ‘QUOTE_DATE_Month’ 

which are represented to year and month where the quotation 

was made respectively. While, date is not examined in this 

study since this data cannot be applied for the general use. 

Data wrangling was done by dropping attributes which has 

missing value more than 25 percentages such as; 

“P1_PT_EMP_STATUS”, “CLERICAL”, 

“RISK_RATED_AREA_B”, “RISK_RATED_AREA_C”, 

“MTA_FAP”, “MTA_APRP”, “QUOTE_DATE_YEAR”, 

“QUOTE_DATE_MONTH”, “P1_AGE”, 

“YEARBUILT_AGE”, “MTA_DATE_YEAR”, and 

“MTA_DATE_MONTH”. After the deletion, data end up 

with 189021 rows and 41 columns or 73.8 percentages from 

the beginning. 

Create dummy variables on categorical attributes are required 

to be transformed into dummy types in order to fit with the 

algorithm and perform standardization on numerical 

attributes. 

After the exploration and preparation by using logistic 

classification, the features are selected in order to reduce 

multicollinearity problem which is against to the assumption 

of using logistic regression. The Recursive Feature 

Elimination method is applied to select for the following 

features; “P1_POLICY_REFUSED_N”  

“P1_POLICY_REFUSED_Y”, “P1_MAR_STATUS_M”, 

“P1_MAR_STATUS_O”, “P1_MAR_STATUS_P”  

“PAYMENT_METHOD_DD-Other", 

“PAYMENT_METHOD_NonDD”, 

“PAYMENT_METHOD_PureDD”, “LISTED_2.0”, 

“LISTED_3.0”, “CONTENTS_COVER_N”, 

“CONTENTS_COVER_Y”, “AD_BUILDINGS_Y”, 

“SAFE_INSTALLED_N”, “OCC_STATUS_PH”, 

“SUBSIDENCE_N”, “SUBSIDENCE_Y”, 

“MTA_FLAG_N”, “MTA_FLAG_Y” 

Attributes from feature selection show that 

“P1_POLICY_REFUSED”, “PAYMENT_METHOD”, 

“CONTENTS_COVER”, “SUBSIDENCE”, and 

“MTA_FLAG” are important attributes for the classification. 

Table 1. Confusion matrix 

Confusion Matrix 

Status Status 

Name 

Precision Recall F1-

Score 

Support 

0 Cancelled 0.00 0.00 0.00 1308 

1 Lapsed 0.53 0.00 0.02 15861 
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2 Live 0.70 1.00 0.82 39532 

3 Unknown 0.00 0.00 0.00 6 

 

The F1-score of each status can be explained that the 

prediction model cannot predict status “Cancelled” and status 

“Lapsed” effectively but can predict status “Live”, much 

effectively. This means this model can precisely tell whose 

customer’s policy is going to stay. 

V. CONCLUSION 

In this study, in order to build a predictive model to 

predict the insured’s home insurance status, a logistic 

regression classification was used. To encourage the 

insurance company that the adaptation of data science 

knowledge can enable the company to have more precision in 

successfully planning for the insurance renewal than the 

traditional method. Moreover, it can also reduce the default 

rate in the company. Using the open source dataset of a Home 

Insurance dataset including policy's years between 2007 and 

2012. Each policy includes some significant characteristics 

such as the building's characteristics, the address zone, the 

privileges, the faults, some risk indicators and so on provided 

by the Université de Technologie de Troyes (UTT). Then, 

during the exploration and preparation process, the data was 

preprocessed by cleaning, transform, and labelling. A logistic 

regression algorithm was used to train the model on train 

dataset and was test on the test dataset. The results indicate 

that the predictive model was performed with the accuracy 

0.70% and can precisely predict customer who are going to 

live their policy. 

In order to gain more accuracy of the predictive model, 

more data preparation and data transformation should be 

processed. Moreover, the other algorithm classification 

methods can be applied. 
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บทคดัย่อ — สถานประกอบการบางแห่งยงัใช้ระบบการเก็บข้อมูล
นักศึกษาฝึกงานเป็นแบบเอกสาร ท าให้อาจจะเกิดการสูญหายของข้อมูล
ได้ และบางบริษัททีมี่การส่งนักศึกษาไปฝึกงานทีบ่ริษัทของลูกค้า จะไม่
สามารถติดตามความคืบหน้าของงานจากนักศึกษาได้ อีกทัง้การเกบ็ข้อมลู
แบบเอกสารน้ีไม่สามารถประมวลผลงานหรือเปรียบเทียบข้อมูลได้ ดงันัน้
การเกบ็ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอรจึ์งมีประสิทธิภาพมากกว่าการเกบ็แบบ
เอกสาร งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่จดัเกบ็ข้อมูลนักศึกษาฝึกงานส าหรบั
สถานประกอบการ โดยจ าแนกตามการท างานของผู้ใช้งาน 5 ประเภทได้แก่ 
1.ผู้ดแูลระบบ ท าหน้าทีต่รวจสอบข้อมูลภายในระบบ และสามารถเพิม่หรือ
ลดการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ระบบอืน่ได้ 2.นักศึกษา ท าหน้าทีก่รอกข้อมูล
ส่วนตวั ข้อมูลการท างานในแต่ละวนั และความคืบหน้าของงานทีไ่ด้รบั
มอบหมาย 3. พนักงานทีป่รึกษา ท าหน้าทีต่รวจสอบข้อมูลของนักศึกษา 
และประเมินนักศึกษา ส่วน 4. ฝ่ายบคุคล และ 5. ผู้บริหาร มีหน้าทีเ่หมือกนั
คือ ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา ดูคะแนนทีไ่ด้จากการประเมิน และดู
ภาพรวมทัง้หมดของนักศึกษาทีเ่ข้ามาฝึกงานและสหกิจภายในบริษัท 
ผลลัพธ์ของระบบจดัเก็บข้อมูลน้ีคือสามารถตรวจสอบข้อมูลและการ
ท างานของนักศึกษาได้ อีกทัง้ระบบน้ียงัช่วยในการติดตามการท างานหรือ
ความคืบหน้าของนักศึกษาฝึกงานทีบ่ริษัทได้ส่งไปฝึกงานในบริษัทของ
ลูกค้า ประโยชน์ทีไ่ด้จากระบบน้ีคือสามารถประเมินคนทีเ่ข้ามาท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลหรือค้นหาข้อมูล 
สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลงัได้ และเปรียบเทียบคะแนนได้อีกด้วย 

 

ค าส าคญั — เวบ็แอปพลิเคชัน่, ระบบจดัเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน, 
ระบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน 

 

ABSTRACT — Some companies still keep internship student 
records in papers which could be lost easily, as well as it is difficult to 
tract progression of work if students are working at customers’ sites. 
Moreover, data comparison and analysis are not well performed on the 
paper based format. Thus, filing internship student records in 

computer system is much more efficient than the paper format. This 
research aims to develop a web based application system to keep 
internship student records for companies by classifying five different 
types of users, namely 1) Admin: to manage the system and user’s 
priorities; 2) Students: to manage their personal information, create 
weekly report and inform their work status; 3) Supervisors: to verify 
student’s work and evaluate student’s performance; 4) Human 
Resource and 5) Management Persons: to inspect students from the 
performance reports and view the overall information of the internship 
students. The result of this system is companies can check students’ 
data as well as track their works especially the case of working on 
customers’ site locations. The significant benefits of this system is 
management level of companies are able to evaluate internship 
students efficiently and effectively by seeking the student records in 
the system which is easy and time safely for data searching back in 
period of time and performance comparison.   

Keywords — Web Application, Internship Student Data Collecting 
System, Internship Student Evaluation   
 

I. บทน า 
I.I. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนันี้สถานประกอบการไดม้กีารรบันกัศกึษาเพิม่มากขึน้ ท าให้
ต้องมกีารจดัเก็บขอ้มูลนักศกึษาปรมิาณมาก ซึ่งสถานประกอบการเลอืก
จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร เพราะนักศกึษาที่มาฝึกงานภายในสถาน
ประกอบการนัน้ท าการฝึกงานเป็นระยะเวลาสัน้ หากสถานประกอบการจะ
สบืค้นขอ้มูลของนักศกึษาปีก่อนๆจะต้องเสยีเวลาสบืค้นประมาณ 15-20
นาทแีละมคีวามยุ่งยากในการหาเอกสาร ยิง่ไปกว่านัน้เอกสารอาจมกีารสญู
หายได ้อกีหนึ่งปัญหาทีพ่บคอืมสีถานประกอบการบางแห่งส่งนกัศกึษาไป
ฝึกงานตามบรษิทัลูกคา้ ท าใหท้างผูบ้รหิารหรอืฝ่ายบุคคลไม่สามารถรบัรู้
ความคบืหน้าโปรเจคของนกัศกึษาได ้
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I.II. วตัถุประสงคห์รอืจุดมุง่หมายของโครงงาน 
1. เพือ่เกบ็ขอ้มลูนกัศกึษาฝึกงานหรอืสหกจิภายในบรษิทั 
2. สามารถตดิตามและประเมนิผลการท างานของนกัศกึษาได ้
3. ลดการใชเ้อกสารในองคก์ร  
4. รบัรูค้วามคบืหน้าโปรเจคของนกัศกึษาทีไ่ปไซทง์าน 
5. สามารถประเมนิผลการท างานของนกัศกึษา เพือ่น าไปพจิารณาการ

รบัเขา้ท างานในตอนจบการศกึษาได ้ 
6. สามารถดูภาพรวมของนักศกึษาภายในบรษิัทไดว้่า นักศกึษาจาก

มหาลยัหรอืคณะใดทีม่าฝึกงานหรอืสหกจิภายในบรษิทัมากทีสุ่ด จากนัน้ยงั 
สามารถทีจ่ะน าขอ้มลูชุดนี้ไปใชใ้นอนาคตไดอ้กีดว้ย 
I.III. ผลทีค่าดหวงัจะไดร้บั  

สามารถน าระบบนี้ไปใช้ในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาฝึกงานและ
นกัศกึษาสหกจิภายในบรษิทัได ้เพือ่ใหม้คีวามสะดวกในการเกบ็และสบืคน้
ขอ้มลู 

 
II. ทฤษฎแีละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานส าหรับสถาน
ประกอบการในครัง้นี้ เป็นการน าความรูท้างดา้นทฤษฎีการออกแบบระบบ
สารสนเทศและการปฏบิตังิานจรงิมาประยุกต์ใชก้บัการพฒันาระบบ 
II.I. ทฤษฎกีารวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ 

การวเิคราะหร์ะบบ (System Analysis) เป็นการศกึษาและวเิคราะห์ถงึ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในระบบ พรอ้มทัง้แนะน าแนวทางการแกไ้ขระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานและตามความเหมาะสมต่องบประมาณของ
องค์กร การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้างกรอบการ
ท างานใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และก าหนดส่วนส าคญัภายใน
ระบบ เช่น ขอ้มลูน าเขา้ กระบวนการท างาน ผลลพัธ์ และการบ ารุงรกัษา
เพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอืแก่ผูใ้ชง้าน [1] 

ทฤษฎกีารวเิคราะหร์ะบบทีไ่ดร้บัความนิยมมดีว้ยกนั 2 วธิคีอื System 
Development Life Cycle (SDLC) และ Agile งานวจิยันี้ไดน้ าทฤษฎวีงจร
การพฒันาระบบ (SDLC) มาใช ้ซึ่งวงจรการพฒันาระบบจะมรีูปแบบหรอื
ขัน้ตอนการท างานที่เด่นชดั ต่างจาก Agile ที่เป็นเพียงแนวคิดในการ
ท างานเท่านัน้ [2] 

วงจรการพฒันาระบบ (Systems Development Life Cycle) เป็นวงจร
ที่แสดงถึงข ัน้ตอนต่างๆในการพฒันาระบบ มตี้นก าเนิดในปี 1960  เพื่อ
พฒันาระบบธุรกจิขนาดใหญ่ในยุคของกลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่ ลกัษณะการ
ด าเนินงานของระบบสารสนเทศมีการคิดทบทวนในส่วนของการ
ประมวลผลขอ้มลูและกจิวตัรการท างาน [3]  

 

รปูที ่I. วงจรการพฒันาระบบ 
 

ซึง่วงจรการพฒันาระบบม ี7 ขัน้ตอน (รปูที ่I.)  [4]  ไดแ้ก่ 
II.I.I. ระยะที ่1 ก าหนดปัญหา 
การก าหนดปัญหาจะตอ้งท าการศกึษาเพือ่คน้หาปัญหาทีแ่ทจ้รงิ การที่

จะมองเห็นปัญหานัน้จะต้องค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกบัระบบทีจ่ะท าการพฒันา จากนัน้จงึท าการแกไ้ขปัญหา  

II.I.II. ระยะที ่2 วเิคราะหร์ะบบ  
การวเิคราะห์ระบบจะต้องท าการรวบรวมขอ้มูลความต้องการต่างๆ  

ของผูใ้ชง้านมาให้มากที่สุด จากนัน้น าความต้องการมาวเิคราะห์เพื่อสรุป
เป็นขอ้ก าหนดที่ชดัเจน และพฒันาเป็นความต้องการของระบบใหม่ดว้ย
การพฒันาเป็นแบบจ าลองขึน้มา เช่น แบบจ าลองกระบวนการ (Data Flow 
Diagram) และแบบจ าลองขอ้มลู (Data Model) เป็นตน้ 

II.I.III. ระยะที ่3 ออกแบบระบบ 
เป็นระยะที่น าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เป็นแบบจ าลองเชิง

ตรรกะมาพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิงกายภาพ  งานออกแบบระบบ
ประกอบดว้ย การออกแบบหน้าจอขอ้มลูน าเขา้ การออกแบบผงังานระบบ 
การออกแบบฐานขอ้มลู และการออกแบบโปรแกรม เป็นตน้ 

II.I.IV. ระยะที ่4 พฒันาระบบ  
 ในการพัฒนาระบบจ าเป็นจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะ

ส าหรบัการท างานชิน้นัน้ๆ เพือ่ทีจ่ะไดท้ าระบบออกมาใหม้ปีระสทิธภิาพใน 
การท างานสงูสุด จงึมเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการท าระบบดงันี้ 

1. Hypertext Markup Language (HTML) คอื ภาษาหลกัทีใ่ชใ้นการ 
เขยีนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล ภาษา HTML นี้เป็น
แนวคิดของ Tim Berners-Lee เขาได้สร้างภาษา Hypertext แบบย่อ
เลก็ๆน้อยๆ เพือ่ทีจ่ะตอบสนองวตัถุประสงคข์องเขา มนัท างานไดบ้นทุกๆ
แพลตฟอรม์และเบราวเ์ซอร ์[5] 

2. Cascading Style Sheets (CSS) คือ ภาษาที่ใช้ส าหรับตกแต่ง 
HTML/XHTML ให้มหีน้าตา สีสนั ระยะห่าง พื้นหลงั เส้นขอบและอื่นๆ 
ตามทีต่้องการ มลีกัษณะเป็นภาษาทีม่รีปูแบบในการเขยีน Syntax เหมาะ
ส าหรบัใช้ในการตกแต่งเว็บไซต์ ซึ่งถูกคดิค้นขึ้นในปี 1994 โดย Håkon 
Wium Lie ในช่วงนั ้นเว็บไซต์เริ่มใช้แพลตฟอร์มส าหรับส านักพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ส่วนที่ส าคัญของแพลตฟอร์มส านักพิมพ์หายไป 
เพราะไม่มวีธิจีดัรูปแบบเอกสาร ตวัอย่างเช่น ไม่มวีธิทีี่จะเขยีนเค้าโครง
หน้ากระดาษในเวบ็ไซต์เหมอืนในหนังสอืพมิพ ์Håkon จงึเหน็ความจ าเป็น
ในการใชภ้าษา Style Sheets ส าหรบัเวบ็ไซต์ [6] 

3. PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) เป็นภาษาสคริปต์แบบ
โอเพ่นซอร์สทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลาย ซึ่งเหมาะส าหรบัการพฒันาเวบ็และ
สามารถฝังลงใน HTML ได ้ ซึง่ PHP ถูกสรา้งขึน้ในปี 1994 โดย Rasmus 
Lerdorf ต้นก าเนิดแรกของ PHP คือชุดไบนารีทัว่ ไปของ Common 
Gateway Interface (CGI) ทีเ่ขยีนดว้ยภาษา C เดมิใชส้ าหรบัการตดิตาม
การเข้าชมประวตัิส่วนตวัออนไลน์ของเขา เมื่อเวลาผ่านไปฟังก์ชนัการ
ท างานทีต่้องการเพิม่ขึน้และ Rasmus เขยีนเครื่องมอื PHP ใหม่ท าใหเ้กดิ
การใชง้านทีใ่หญ่และสมบรูณ์ยิง่ขึน้ [7] 

4. Javascript เป็นภาษาสคริปต์หรือการเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้
สามารถน าสิง่ที่ซบัซ้อนมาใชบ้นหน้าเวบ็ ถูกสร้างขึ้นโดย Brendan Eich 
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ในปี 1995 ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ Netscape Communications มนัได้แรง
บนัดาลใจจาก Java, Scheme และ Self [8] 

II.I.V. ระยะที ่5 ทดลองระบบ  
เมือ่ท าการพฒันาระบบขึน้มาแลว้ จะยงัไม่สามารถน าระบบไปใชง้าน

ไดท้นัท ีควรมกีารทดสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ก่อน โดยท าการสรา้งขอ้มลูจ าลอง
ขึน้มาเพือ่ใชต้รวจสอบการท างานของระบบ หากพบขอ้ผดิพลาดกค็วรทีจ่ะ
ปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนทีจ่ะน าไปใชง้านจรงิ  

II.I.VI. ระยะที ่6 ตดิตัง้ระบบ  
การตดิตัง้ระบบควรท าเมือ่มกีารทดสอบระบบจนมัน่ใจว่าระบบทีไ่ดร้บั

การทดสอบนัน้พร้อมที่จะน าไปติดตัง้เพื่อใช้งานจรงิ หากระบบสามารถ
ติดตัง้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะต้องจดัท าเอกสารคู่มอืระบบ รวมถึงการ
ฝึกอบรมผูใ้ชด้ว้ย 

II.I.VII. ระยะที ่7 การบ ารุงรกัษา  
อย่างไรกต็ามขอ้บกพร่องในดา้นการท างานของโปรแกรมอาจเกดิขึ้น

ไดทุ้กเมือ่ ซึ่งจะต้องท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง รวมถงึกรณีทีข่อ้มลูทีจ่ดัเกบ็มี
ปรมิาณมากขึน้จงึต้องวางแผนการรองรบัเหตุการณ์นี้ดว้ย นอกจากนี้งาน
บ ารุงรกัษายงัรวมไปถึงการเขยีนโปรแกรมเพิม่เติมในกรณีที่ผูใ้ช้มคีวาม
ตอ้งการเพิม่ขึน้จากเดมิ 

III. แผนงานการปฏบิตังิานและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัด เก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานส าหรับสถาน

ประกอบการนี้ เป็นการรวบรวมการฝึกงานของนกัศกึษาทัง้ทีเ่ป็นนกัศกึษา
ฝึกงานที่มรีะยะเวลาด าเนินงาน 2 เดือน และนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มี
ระยะเวลาด าเนินงาน 4 เดอืน โดยมแีผนการปฏบิตังิานดงันี้ 
III.I แผนการปฏบิตังิาน 

ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานส าหรับสถาน
ประกอบการ มขี ัน้ตอนการด าเนินการ 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะที ่1 การออกแบบหน้าจอระบบ 

 
รปูที ่II. ข ัน้ตอนการท างานระยะที ่1 

 
 

ระยะที ่2 การเชือ่มต่อฐานขอ้มลูระบบ    

 
รปูที ่III. ข ัน้ตอนการท างานระยะที ่2 

 
III.II. ข ัน้ตอนการด าเนินงาน  

III.II.I วางแผนการท างาน  
ในการท างานจรงิจะแบ่งเวลาการท างานออกเป็น 2 ส่วน คอื 1.การ

ออกแบบระบบ 2.การเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทดสอบระบบ ติดตัง้  และ
บ ารุงรกัษา  

III.II.II วเิคราะหร์ะบบทีจ่ะออกแบบ 
 ในระบบนี้จะมผีูใ้ชร้ะบบอยู่ 5 ประเภทและมสีทิธิใ์นการดรูะบบ ดงันี้  
 1. แอดมนิระบบ ท าหน้าทีต่รวจสอบขอ้มลูภายในระบบ และสามารถ
เพิม่หรอืลดการใชส้ทิธิข์องผูใ้ชร้ะบบอื่นได ้อกีทัง้ยงัท าหน่าทีล่บหรอืรเีซต็
รหสัผ่านอกีดว้ย 
 2. นกัศกึษา มหีน้าทีก่รอกหรอืแกไ้ขประวตัขิองตวันักศกึษาเอง กรอก
หรอืแกไ้ขแบบฟอรม์บนัทกึเวลาการท างานในแต่ละวนั  และสุดทา้ยกรอก
หรอืแกไ้ขความคบืหน้าของงานเท่านัน้ 
 3. พนักงานที่ปรึกษา สามารถดูข้อมูลของนักศึกษาที่ตนเองเป็นที่
ปรกึษาเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ไมส่ามารถดไูด ้และสิง่ทีม่เีพิม่มาจากของ
นักศึกษาคือการประเมนินักศึกษา ทัง้นี้ผู้ที่จะให้คะแนนนักศึกษาได้คอื
พนกังานทีป่รกึษาเท่านัน้ 

4. ฝ่ายบุคคลและผู้บริหาร จะสามารถดูนักศึกษาภายในบริษัทได้
ทัง้หมด และสามารถดไูดว้่านกัศกึษาคนนัน้มพีนกังานทีป่รกึษาเป็นใคร สิง่
ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารมคีวามพิเศษกว่าผู้ใช้ระบบอื่นๆคือสามารถดู
ภาพรวมทัง้หมดของนักศกึษาได้ อกีทัง้ยงัสามารถดูไดอ้กีว่านักศกึษาคน
ใดมผีลงานทีด่เีพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูชุดนัน้ไปพจิารณาการรบัเขา้ท างานใน
ตอนจบการศกึษาได ้ 

หลกัการที่ได้น ามาใช้ในการวเิคราะห์การพฒันาระบบจดัเก็บข้อมูล
นักศกึษาฝึกงานส าหรบัสถานประกอบการม ี2 แบบคอื แผนภาพ DFD 
และ Use Case Diagram เพราะเป็นหลกัการทีเ่ขา้ใจง่ายและไมซ่บัซอ้นใน
การใชง้าน ซึ่งแผนภาพ DFD และ Use Case Diagram นัน้จะแบ่งไปตาม
สทิธิข์องผูใ้ชร้ะบบ เพือ่ทีจ่ะท าใหม้คีวามเขา้ใจในระบบมากยิง่ขึน้ 

III.II.III การพฒันาระบบ 
การพฒันาระบบนี้เป็นการพฒันาระบบจากทีไ่ดท้ าการวเิคราะห์ระบบ

เสร็จสิ้นแล้ว จากนัน้จงึไดท้ าการพฒันาด้านหน้าเว็บไซต์ใหต้รงตามทีไ่ด้
ออกแบบไว ้โดยใชภ้าษา HTML เพือ่ออกแบบเวบ็ไซต์และใช ้CSS ตกแต่ง
หน้าตาระบบใหส้วยงามใน Notepad++ ต่อมาคอืการสรา้งฐานขอ้มลูซึง่จะ
สร้างใน Mysql จากนัน้จงึท าการเชื่อมต่อฐานขอ้มลูกบัหน้าเวบ็ให้เขา้กนั 
และทดสอบระบบ ถ้าหากมขีอ้ผดิพลาดกต็้องท าการแกไ้ขก่อนทีจ่ะติดตัง้
ระบบ 

IV. สรุปผลการด าเนินงาน การวเิคราะหแ์ละสรุปผลต่างๆ 
IV.I. ผลการด าเนินงาน  

ระบบทีไ่ดท้ าการพฒันานี้แบ่งการท างานออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. ข้อมูลส่วนตัว จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาและชื่อของ

พนกังานทีป่รกึษา 
2. บนัทกึเวลาการท างานของนกัศกึษาในแต่ละวนั 
3. ผลงาน ใส่ผลงานและความคบืหน้าของโปรเจคที่นักศกึษาได้รบั

มอบหมาย 
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4. รายงาน จะเป็นการประเมนินักศกึษาและแสดงผลเป็นกราฟขอ้มูล
ในด้านต่างๆ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 ด้านได้แก่ 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 5.ทกัษะการวเิคราะห์ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี6.คะแนนจติ
พสิยั 

ขอ้มลูทัง้หมดจะเกบ็อยู่ในฐานขอ้มลูชุดเดยีวกนัทุกคนสามารถดูขอ้มลู
ได้ แต่จะให้สทิธิก์ารแก้ไขขอ้มูลเฉพาะนักศกึษาเท่านัน้ ส่วนพนักงานที่
ปรกึษา ฝ่ายบุคคล ผูบ้รหิาร สามารถตดิตามความคบืหน้าและประเมนิได้  
IV.II. ตวัอย่างระบบจดัเกบ็ขอ้มลูนกัศกึษา 

จากการทีไ่ดศ้กึษา ออกแบบ และพฒันาระบบจดัเกบ็ขอ้มลูนักศกึษา
ฝึกงานส าหรบัสถานประกอบการ ไดผ้ลการด าเนินงานดงันี้  

 1. แอดมนิระบบ 
แอดมนิระบบจะมหีน้าทีเ่พิม่หรอืลดการใชส้ทิธิใ์นการเขา้สู่ระบบ  

รเีซตรหสัผ่าน หรอืลบชือ่ผูใ้ชอ้อกไป และหากผูใ้ชร้ะบบคนใดลมืรหสัผ่านก็
สามารถขอเรยีกดจูากแอดมนิระบบไดเ้ช่นกนั  

 
รปูที ่IV.  หน้าแรกของแอดมนิระบบ 

 
ในหน้าระบบจะมปีุ่ มส าคญัอยู่ 4 ปุ่ มไดแ้ก่  

1.1 Manage user คอื หน้าแรกของแอดมนิ ไวส้ าหรบัดรูายชือ่ทัง้หมด
ของผูใ้ชร้ะบบ 

1.2 Assign supervisor คอื การเพิม่พนกังานทีป่รกึษาใหก้บันกัศกึษา 
1.3 Add new user คอื การเพิม่ผูใ้ชร้ะบบใหม่ 
1.4 View ไวส้ าหรบัดขูอ้มลูของผูใ้ชร้ะบบ  
1.5 Edit ไวส้ าหรบัลบผูใ้ชร้ะบบ และรเีซ็ตรหสัผ่าน 
ส าหรบัหน้า Assign supervisor นัน้มไีวเ้พือ่เพิม่พีเ่ลีย้งใหก้บันกัศกึษา 

หน้านี้จะเหน็นกัศกึษาภายในบรษิทัทัง้หมด นกัศกึษาทีเ่ขา้มาใหมแ่ละคนที่
ยงัไม่มพีนักงานทีป่รกึษาจะอยู่ขา้งบนสุด ส่วนคนทีอ่ยู่นานแลว้และคนทีม่ ี
พนกังานทีป่รกึษากจ็ะอยู่ดา้นล่าง 

 2. นกัศกึษาฝึกงานหรอืสหกจิ 
ในส่วนของนกัศกึษานัน้จะมกีารเขา้สู่ระบบ 2 แบบคอื 1.นกัศกึษาทีอ่ยู่ใน 
ระบบอยู่แลว้ (รปูที ่V.) เมือ่เขา้สู่ระบบจะพบหน้าปฏทินิและตารางงานของ
นักศึกษาที่ได้จัดไว้ว่าในแต่ละวันวางแผนจะท าอะไรบ้าง 2.นักศึกษา
นักศกึษาที่เขา้มาใหม่ (รูปที่ VI.) เมื่อเขา้สู่ระบบแล้วจะไปยงัหน้ากรอก
ขอ้มลูส่วนตวัเพือ่ท าการกรอกขอ้มลูของตนเองก่อน 

 
รปูที ่V.  หน้าแรกของนกัศกึษาทีอ่ยู่ในระบบอยู่แลว้ 

 
เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมปีุ่ มส าคญัอยู่ 3 ปุ่ มไดแ้ก่  

2.1 Job assignment ส าหรบัจดัการการท างานของโปรเจคว่าจะต้อง
ท าอะไรบา้ง (รปูที ่VII.)   

2.2 Profile ใชส้ าหรบัดขูอ้มลูหรอืแกข้อ้มลูของตนเอง 
2.3 Weekly report ส าหรับเขียนรายงานประจ าวันว่าแต่ละวันท า

อะไรบา้ง (รปูที ่VIII.) 
ส่วน 2.4 คอืการแสดงการท างานบนปฏทินิ ซึง่ในปฏทินินี้จะเชือ่มโยง
ขอ้มลูมาจากทีน่กัศกึษาไดท้ าไวใ้น Job assignment  

 
รปูที ่VI.  หน้าแรกของนกัศกึษาใหม ่

 
ในหน้า Job assignment จะพบกบัตารางงานการจดัการโปร

เจคที่นักศึกษาได้ท าไว้ ซึ่งจะบอกว่าในโปรเจคนี้นักศึกษามีระบบการ
ท างานอย่างไร 

 
รปูที ่VII.  หน้า Job assignment 
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รปูที ่VIII.  หน้า Weekly report 

 
 3. พนกังานทีป่รกึษา 

เมื่อพนักงานที่ปรกึษาเขา้สู่ระบบมาจะพบกบัรายชื่อนักศกึษา
ทัง้หมดของตนเอง (รปูที ่IX.) พนกังานทีป่รกึษามหีน้าทีด่ขูอ้มลูทีน่กัศกึษา
ได้ท าไว้ อีกทัง้ยงัมหีน้าที่ส าคญัอกี 1 อย่างคอื การประเมนินักศกึษา ซึ่ง
การประเมินนี้ เป็นการประเมินเพื่อวัดผลของตัวนักศึกษา พนักงานที่
ปรกึษาท าการประเมนิไดแ้ค่ 1 ครัง้เท่านัน้ หากพนักงานทีป่รกึษาเลอืกที่
จะดูข้อมูลของนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง  ระบบก็จะแสดงหน้าแรกของ
นกัศกึษาคนนัน้ (รปูที ่X.) ซึง่จะม ี4 ปุ่ มหลกัดงันี้ 

3.1 Job assignment คอื การดกูารจดัการโปรเจคของนกัศกึษาคนนัน้ 
3.2 Profile คอื การดขูอ้มลูส่วนตวัของนกัศกึษาคนนัน้ 
3.3 Evaluation  คอื การประเมนินกัศกึษา 
3.4 Weekly report คอื การดกูารท างานแต่ละวนัของนกัศกึษา 

 
รปูที ่IX.  หน้าแรกของพนกังานทีป่รกึษา 

 

 
รปูที ่X.  เมือ่กดปุ่ ม View ในช่องของนกัศกึษา 

 
การประเมนินักศกึษานี้จะมคีะแนนรวมทัง้หมด 100 คะแนน จะแบ่งเป็น
การประเมนิ 5 ดา้น รวม 75 คะแนน และอกี 25 คะแนนจะเป็นคะแนนจติ
พสิยัทีพ่นกังานทีป่รกึษาจะใหต้ามความตอ้งการและความเป็นจรงิ ซึ่งการ
ให้คะแนนแต่ละขอ้นัน้จะมคีะแนนดงันี้ น้อยมาก = 1 คะแนน, น้อย = 2 
คะแนน, ปานกลาง = 3 คะแนน, ด ี= 4 คะแนน, ดมีาก = 5 คะแนน 

4. ผูบ้รหิารและฝ่ายบุคคล 
ในส่วนของผู้บรหิารและฝ่ายบุคคลจะขออธบิายไปพรอ้มๆกนั 

เพราะทัง้สองผูใ้ชร้ะบบนี้มหีน้าทีท่ีค่ลา้ยคลงึกนัมาก   
เมือ่ผูใ้ชร้ะบบทัง้สองเขา้สู่ระบบจะพบกบัรายชือ่นกัศกึษาทัง้หมด(รูปที ่

XI ผูบ้รหิารและฝ่ายบุคคลจะมปีุ่ มทีส่ าคญั 2 ปุ่ ม คอื 
4.1 Overview ส าหรบัดูภาพรวมของนักศกึษาทัง้หมดทัง้ทีย่งัฝึกงาน

อยู่และจบไปแลว้ ซึง่จะแสดงผลออกมาเป็นกราฟ (รปูที ่XII.) 
4.2 View คอืการดขูอ้มลูของนกัศกึษาคนนัน้ 

 
รปูที ่XI.  หน้าแรกของผูบ้รหิารและฝ่ายบุคคล  

 

 
รปูที ่XII.  หน้า Overview 

 
หากฝ่ายบุคคลหรอืผูบ้รหิารเลอืกทีจ่ะดขูอ้มลูของนกัศกึษาคนใดคน

หนึ่ง ระบบกจ็ะแสดงหน้าแรกของนกัศกึษาคนนัน้ ซึง่จะม ี4 ปุ่ มหลกัดงันี้ 
4.2.1 Job assignment , 4.2.2 Profile , 4.2.4 Weekly report ทัง้ 3 

ปุ่ มนี้จะมหีน้าทีค่อืดูขอ้มลูของนักศกึษา ส่วน 4.2.3 Evaluation คอื การดู
ผลคะแนนจากที่พนักงานที่ปรกึษาประเมนินักศกึษา ซึ่งหน้านี้จะต่างกบั
ของพนักงานทีป่รกึษา เพราะของพนักงานทีป่รกึษาจะเป็นการใหค้ะแนน 
แต่ของผู้บริหารและฝ่ายบุคคลระบบจะแสดงกราฟคะแนนที่พนักงานที่
ปรกึษาไดท้ าการประเมนิไปแลว้ (รปูที ่XIII.) 

 
รปูที ่XIII.  เมือ่กดปุ่ ม View ในช่องของนกัศกึษา 
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V. สรุป 
สถานประกอบการบางแห่งยงัใชร้ะบบการเกบ็ขอ้มลูนักศกึษาฝึกงาน

เป็นแบบเอกสาร ท าใหอ้าจจะเกดิการสูญหายของขอ้มลูได้ และบางบรษิทั
ทีม่กีารส่งนกัศกึษาไปฝึกงานทีบ่รษิทัของลกูคา้ จะไมส่ามารถตดิตามความ
คืบหน้าของงานจากนักศึกษาได้ อีกทัง้การเก็บข้อมูลแบบเอกสารนี้ไม่
สามารถประมวลผลงานหรอืเปรยีบเทยีบขอ้มลูได้ ดงันัน้การเกบ็ขอ้มลูใน
ระบบคอมพวิเตอร์จึงมปีระสิทธิภาพมากกว่าการเก็บแบบเอกสาร โดย
จ าแนกตามการท างานของผูใ้ชง้าน 5 ประเภทไดแ้ก่  

1. แอดมนิระบบจะมหีน้าทีเ่พิม่หรอืลดการใชส้ทิธิใ์นการเขา้สู่ระบบ รี
เซตรหสัผ่าน หรอืลบชือ่ผูใ้ชอ้อกไป และหากผูใ้ชร้ะบบคนใดลมืรหสัผ่านก็
สามารถขอเรยีกดจูากแอดมนิระบบไดเ้ช่นกนั  

2. นกัศกึษา มหีน้าทีก่รอกหรอืแกไ้ขประวตัขิองตวันกัศกึษาเอง กรอก 
หรอืแกไ้ขแบบฟอรม์บนัทกึเวลาการท างานในแต่ละวนั  และสุดทา้ยกรอก
หรอืแกไ้ขความคบืหน้าของงาน 

3. พนักงานที่ปรึกษา สามารถดูข้อมูลของนักศึกษาที่ตนเองเป็นที่
ปรกึษาเท่านัน้ นอกเหนือจากนัน้ไมส่ามารถดไูด ้และสิง่ทีม่เีพิม่มาจากของ
นักศึกษาคือการประเมนินักศึกษา ทัง้นี้ผู้ที่จะให้คะแนนนักศึกษาได้คอื
พนกังานทีป่รกึษาเท่านัน้ 

4. ฝ่ายบุคคลและ 5. ผูบ้รหิาร จะสามารถดูนักศกึษาภายในบรษิัทได้
ทัง้หมด และสามารถดไูดว้่านกัศกึษาคนนัน้มพีนกังานทีป่รกึษาเป็นใคร สิง่
ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารมคีวามพิเศษกว่าผู้ใช้ระบบอื่นๆคือสามารถดู
ภาพรวมทัง้หมดของนักศกึษาได้ อกีทัง้ยงัสามารถดูไดอ้กีว่านักศกึษาคน
ใดมผีลงานทีด่เีพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูชุดนัน้ไปพจิารณาการรบัเขา้ท างานใน
ตอนจบการศกึษาได ้ 

ผลลพัธ์ของระบบจดัเก็บขอ้มูลนี้คอืสามารถตรวจสอบขอ้มูลและการ
ท างานของนกัศกึษาได้ อกีทัง้ระบบนี้ยงัช่วยในการตดิตามการท างานหรอื
ความคบืหน้าของนักศกึษาฝึกงานที่บรษิัทได้ส่งไปฝึกงานในบรษิัทของ
ลูกคา้ ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากระบบนี้คอืสามารถประเมนิคนทีเ่ขา้มาท างานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลหรือค้นหาขอ้มูล 
สามารถสบืคน้ขอ้มลูยอ้นหลงัได ้โดยเวลาในการสบืคน้ขอ้มลูลดลงจาก 15-
20 นาทเีป็นเวลาไม่ถึง 1 นาท ีคดิเป็นประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 93% และยงั
สามารถเปรยีบเทยีบคะแนนไดอ้กีดว้ย 

  
กิตติกรรมประกาศ 

  การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาฝึกงานส าหรับสถาน
ประกอบการ ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างสูง
จาก อาจารยธ์นัยพร   กณกินนัต์ และอาจารยก์านดา ทวิฑัฒานนทอ์าจารย์
ที่ปรกึษาในการพฒันาระบบครัง้นี้  ที่กรุณาให้ค าปรกึษา แนะน าแนวคดิ 
แนวทาง ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อนนักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่านอื่นที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้  ที่ได้ให้ก าลงัใจและมสี่วน
ช่วยเหลอืใหโ้ครงงานฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 สุดทา้ยนี้ หวงัว่าการพฒันาระบบในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ จงึ
ขอมอบส่วนดทีัง้หมดนี้ใหแ้ก่เหล่าคณาจารย์ทีไ่ด้ประสทิธปิระสาทวชิาจน
ท าให้โครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง และขอมอบความกตญัญู
กตเวท ีแด่บดิา มารดา และผูม้พีระคุณทุกท่าน ส าหรบัขอ้บกพร่องต่าง ๆ 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้นัน้ กระผม นาย บณัฑติ   จ าปาราช ขอน้อมรบัผดิแต่เพยีง
ผูเ้ดยีว และยนิดทีีจ่ะรบัฟังค าแนะน าจากทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา  
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ABSTRACT 

The paper aims at identifying the factors 

affecting academic mobility, measured through the 

values of total incoming students and against the 

independent variables of government spending on 

tertiary education, English language proficiency and 

the overall tourist attractiveness. The paper relates to 

our previous research [4]. We find that the main 

factor affecting the number of incoming 

international students is the overall tourism trigger, 

proxied by the share of the country in the total world 

tourist arrivals. We also find that the impact of 

English proficiency and public spending on higher 

education have the same value of impact on the 

inbound academic mobility of a country. 

Key words: Academic mobility, education, 

tourism, international academic mobility 

I. INTRODUCTION

Academic mobility has an undoubted economic

value as a source of additional income for any state, 

however not many countries can boast large numbers 

of incoming international students. More engagement 

into global economy brings more added value into the 

sector of such a competitive advantage. Albeit 

education plays an important role not only in tourism 

growth in terms of providing necessary human 

resource potential but also it happens to lead to a whole 

new avenue in added value creation, which is inbound 

academic mobility.  

With growing numbers of incoming tourists, the 

absolute numbers of incoming students grows too, 

bringing more investment into local educational 

systems, especially in the form of taxes, more 

consumption in the local economy, as the inbound 

academic tourists add up to the local demand.  

In our previous research 5 we created a 

theoretical framework of academic mobility 

comprising 2 types, one is educational tourism, the 

other being academic migration (Fig. 1). 

Fig. 1 Time framework of academic mobility 

Maga and Nicolau (2018a) also categorize 

the academic mobility types placing such activities as 

school trip, language tour, summer school, excursion, 

skill tour, gap year, and exchange term/year among the 

types of ET.  

A number of publications discuss the motives for 

both types of academic mobility and the choice of 

destination. Harazneh, Al-Tall, Al-Zyoud & Abubakar 

13 find that cost, quality, environmental, regulatory,

cultural, political, safety and social factors are crucial;

a study for China 14 finds that educational tourists in

China tend to be attracted by bigger cities, which is in

line with previous studies 7, which find that the

attractiveness of the destination is the most important

factor. Another question that remains unanswered is

how destination management can increase the

attractiveness. In this research, we will try to find the

factors affecting academic mobility.

There have been attempts to measure the impact 

and implications of academic mobility [1], [7], [12], 

[3] and most of them report positive effects of inbound

academic mobility for the economy. Most of the

studies trying to identify the factors affecting the

attractiveness of the location in terms of academic

mobility agree upon the effect of the economic factor

[8], and unfavorable conditions at home [1], so the

studies approach the problem from the student choice

453



perspective; however the extant research does not 

answer the question as to why a certain location can be 

attractive for academic tourists. This paper aims at 

answering this question; we are choosing the country 

perspective, the research is cross-sectional and is 

based on a random sample of 52 countries of the world 

for which we have sufficient data on the chosen 

variables.  

 

II. METHOD 

The empirical analysis relies on a sample of 52 

countries for which there is sufficient data. We use the 

data derived from the UNESCO and World Bank 

databases [10], [11]. Data analysis is done with the 

help of statistical software IBM SPSS.  

In this study, we are deriving a model from a 

selection of a number of independent variables, 

including total government expenditure on education, 

total government expenditure on tertiary education, 

government expenditure on education as a share of 

GDP, total teaching staff compensation as a share of 

GDP, capital investment in education as a share of 

GDP, enrollment in private educational institutions, 

overall literacy level, educational attainment, English 

language proficiency etc. The dependent variable is 

chosen to be total number of incoming international 

students.  

Having checked the data for CLMR assumptions 

we find that even though the association is linear and 

the data is normally distributed, there is a degree of 

heteroscedasticity, which we will overcome by using 

a weighted least squares regression model instead of 

minimal [9]. Our sample also checks out for the 

number of subjects per variable, which is minimum 5 

to 10 [2]. 

We will test several specifications of the model 

with the baseline having the following shape: 

 

TIISi,t= α0 + α1TAi,t + α2TGETi,t + α3EPIi,t + εi,t ,                                  

(1) 

 

where TIISi,t is Total Inbound International 

Students for country i in year t; TAi,t is tourist 

attractiveness, proxied by the share country i of total 

tourist arrivals in the world tourist arrivals; TGETi,t is 

total government expenditure on tertiary education for 

country i in year t; EPIi,t is the English proficiency 

index (EPI) for country i in year t. We will also include 

control variables to check the model specification 

(PEIi,t enrollment in private educational institutions). 

Assessing the model specification and predicting 

power we will examine the adjusted R² for the model 

and the p-values for the significance of the 

relationships, we are expecting to see a value of 

determination coefficient of more than 0.5, which 

would mean that the model can predict 50% of the 

variance of the number of incoming international 

students by the change in the three selected variables 

(model 1), we expect the value of adjusted R² to 

remain relatively constant for subsequent model 

specifications with control variables, at the 

significance level of p below 0.05. Therefore, if the 

association proves to be statistically significant (p-

value below 0.05) we will accept that the association 

did not happen by chance; if otherwise we will accept 

the null hypothesis (no significant relationship). 

 

III. RESULTS 

Table 1 summarizes the summary statistics of all 

variables used in this research describing the central 

tendency and the dispersion of variables used in the 

model.  

 
TABLE I. SUMMARY STATISTICS OF VARIABLES 

  
  Minimum Maximum Mean Std. 

Dev. 

TIISi,t 972.5 314975.0 49890.2 68069.8 

EPIi,t 46.60 100.00 61.6954 14.02835 

TAi,t .08 6.63 1.2288 1.49756 

TGETi,t 212.5 48781.1 9691.7 11510.8 

PEIi,t .00 84.6 25.6 22.5 

 

From Table 1 we can see that the number of 

incoming students varies between less than 1000 for 

some countries to over 300,000 for the other, the mean 

value for the sample is 49,890. EPI varies between 

46.6 to 100 (for English speaking countries), the mean 

EPI for the sample is 61.7. Tourist attractiveness 

varied between 0.08% of the world tourism inflow to 

6.63 (such countries as France). Total public spending 

on tertiary education has a mean value of 9692 million 

USD (PPP) and the average value for enrollment in 

private HEIs was 25.6%.  
 
TABLE II. CORRELATION MATRIX OF THE VARIABLES 

 

  PEIi,t TGETi,t TAi,t EPIit TIISi,tit 

PEIi,t 1 0.148 -0.137 -.331* -0.123 

TGETi,t 0.148 1 .531** -0.157 .598** 

TAi,t -

0.137 
.531** 1 -0.193 .488** 

EPIi,t -
.331* 

-0.157 -0.193 1 0.26 

TIISi,t -

0.123 
.598** .488** 0.26 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

From Table 2 we can see significant 

correlations between the dependent variable and total 

public spending on tertiary education and tourism 
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attractiveness, the association between the dependent 

variable and EPI has to be examined by a weighted 

regression model. 

 
TABLE III. MODEL 1 REGRESSION RESULTS 

 
Model 1 Unstandardized 

Coefficients 

Coefficients Collinear

ity 

B Std.Er. 

Beta    p-

value  

VIF 

Constant -91073.27 19403.5  .000  

 TAi,t 12357.28 536.4 1.1 .000 1.42 

TGETi,t 1.787 .4 .21 .000 1.14 

 EPIi,t 1670.42 363.0 .21 .000 1.26 

 Adj. R² 0.936 

 

The regression showed that the selected model 

has a perfect fit for predicting the variance of the 

intercept, the number of incoming international 

students, with the adjusted R² higher than 0.9 and all 

independent variables showing statistically significant 

relationships with the market value at the p-values of 

less than 0.05. The VIF (variance inflation factor) 

values for all variables in the model are significantly 

less than critical. We conclude that our model has a 

good fit, but there are minimal unobserved factors 

influencing the intercept, so we will test an alternative 

model variation including the control variable PEIi,t.  

 
TABLE VI. MODEL 2 REGRESSION RESULTS 

 
Model 2 Unstandardized 

Coefficients 

Coefficients Collinearity 

B Std.Er 

Beta    p-

value  

VIF 

Constant -75787.0 21768.

7 

 .001  

 TAi,t 12517.98 539.5 1.11 .000 1.48 

TGETi,t 1.71 .369 .20 .000 1.17 

 EPIi,t 1469.02 382.9 .18 .000 1.44 

PEIi,t -88.90 60.6 -.07 .151 1.40 

 Adj. R² 0.938 

 

Having included the factor of private HEI 

enrollment into the model we find such an association 

to be statistically insignificant with the p-value of 

0.151, the other determinants however retain their 

significance. We also tried including other 

independent control variables into the model and every 

time got conclusive results of no other variables 

bearing statistically significant impact on the intercept. 

Therefore, we conclude that model 1 has a perfect fit. 

 

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

Out of all selected possible factors affecting the 

inbound academic mobility in a country only three 

proved to be of statistical significance and high impact 

value (the beta-value). Analyzing the results of model 

1 we find that the main determinant of the number of 

incoming international students to a country is the total 

tourist attractiveness proxied by the share of a territory 

in the total global tourist arrivals, the underlying 

reasons for such popularity are yet to be dissected by 

further research. 

Lesser but still significant impact is seen from 

public spending on tertiary education and the EPI, 

which means that the more funding higher education 

gets from the budget the more attractive the country is 

for the incoming international students. Also, the 

better the overall English proficiency of the citizens of 

the country the more attractive the territory will be for 

international students.  

Other factors proved to be unimportant; they 

included total government expenditure on education, 

total government expenditure on tertiary education, 

government expenditure on education as a share of 

GDP, total teaching staff compensation as a share of 

GDP, capital investment in education as a share of 

GDP, enrollment in private educational institutions, 

overall literacy level, educational attainment. The 

analysis shows that the mentioned factors have to 

significant impact on inbound educational mobility.  
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Abstract—The purposes of this study were to investigate 

students’ needs of strategies to increase English essay writing 

skills; and to study additional suggestions. The research samples 

were 237 undergraduate students from three faculties: Business 

Administration, Engineering, and Information Technology 

derived through Simple Random Sampling technique. The 

instruments used for gathering the data were the rating-scale and 

open-ended questionnaire. The statistics for analyzing the data 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

content analysis. The findings were as follows: 1) the needs of 

essay writing strategies were at a high level; and 2) it was 

suggested that varieties of teaching materials and practice 

activities should be highly concerned in order to create a positive 

learning environment and boost up students’ writing skills.  

Keywords— Needs analysis in EFL Classroom, Writing 

Strategies, Writing Essay in English, Writing skills 

I. INTRODUCTION 

 English is recognized as a significantly remarkable factor 
for people in this digital age to communicate in different 
situations worldwide, and it should be enhanced by all parties 
such as government, business, and education. In Thailand, 
the overall result of Thai students’ English has been 
disappointing even though English is counted as a foreign 
language and taught to students in primary schools, 
secondary schools, and universities [1]. A more radical 
approach is indicated by Luankanokrat who stated that more 
or less, the career success relies on fluency in English 
communication. Other skills are in areas of managing 
resources, interpersonal skills, team work and problem-
solving and acquiring and retaining a job [2], [3] 

 Overall, four English skills can be categorized into two 
main skills: receptive skills which contain reading and 
listening skills, and productive skills including speaking and 
writing skills [4]. From students’ perspectives, English 
writing is challenging since almost all their linguistic skills, 
such as vocabulary, grammar, collecting and organizing 
information are used to write a good essay [5]. 

 Productive skills which are speaking and writing skills are 
still problematic, and these skills are difficult to be perceived 
by a lot of students when they have to express their own ideas 
[6]. In this case, English essay writing, therefore, is the main 
issue of writing skill. 

 Nowadays, writing essays in English is playing a 
significant role when students have to apply for a job or study 
at a higher education abroad. Some universities require 
students to take the examinations like IELTS or TOEFL 

which include a writing part. The significance of these tests is 
to make a prediction of the test-taker’s preparedness to live or 
study in countries of English speakers [7]. 

 The ability to write appropriately and effectively is 
considered a major part of written communicative competence 
among students at all levels of the education system. 
However, learning to master essay writing skills is a problem 
that students face in tertiary level [8]. 

  TNI students from all faculties: Engineering, Information 
Technology, and Business Administration are required to 
study English as their compulsory subjects. Writing tests are a 
compulsory part of assignment assigned for English for 
Communication 1 (ENL-101) to English for Communication 
3 (ENL-201) in order to test students’ writing competency and 
practice writing an essay in English. Consequently, the 
students might get used to the components and organization of 
essay writing before graduating as well as adapting writing 
skills to their working life. 

 According to the goal of College of General Education 
and Languages, English writing skills are considered as a 
main factor to the students’ achievement of professional goal. 
As a result, it is necessary to find out students’ needs of 
strategies to increase English essay writing skills. This 
research is, consequently, important to help improve students’ 
writing skills and solve their difficulties in English essay 
writing.       

II. RESEARCH PURPOSES 

The purposes of this study were: 

1) To investigate students’ needs of strategies to 
increase English essay writing skills; and 

2) To study additional suggestions from the samples. 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Population and Samples 

     Population in this study was 800 first year students at 

Thai-Nichi Institute of Technology from three faculties 

namely Business Administration, Engineering, and 

Information Technology during the second semester of the 

2018 academic year. 
 Research samples were 237 first year students at Thai-
Nichi Institute of Technology during the second semester of 
the 2018 academic year, derived through simple random 
sampling technique. The instruments used for gathering the 
data were rating-scale and open-ended questionnaire. The 
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statistics used for analyzing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

B. Instrumentation 

 The instrumentation used in this study was a questionnaire 
based on students’ needs of strategies to increase English 
essay writing skills. 

 The first part (Part 1) of this questionnaire asked for the 
demographic information of the respondents: Gender and 
Faculty. The second part (Part 2) concerned about students’ 
needs of strategies to increase English essay writing skills. 
This part comprised 20 items of students’ needs of strategies 
to increase English essay writing skills in three aspects: eight 
items of Grammar, seven items of Writing Styles, and five 
items of Vocabulary. 

 The five levels of students’ needs of strategies to increase 
English essay writing skills used in the questionnaire were 
ranked as “The highest”, “High”, “Moderate”, “Low”, and 
“The lowest”. Responses from the questionnaires were 
subsequently coded. The data of the respondents’ coded 
responses were statistically calculated and analyzed. The 
computation of Cronbach’s Alpha as a measure of reliability 
was employed to indicate how reliable the research 
questionnaire results were. Reliability was defined as the 
proportion of the respondents’ responses to each item in the 
questionnaire and the reliability coefficient or calculated alpha 
was a lower bound of the true reliability of the research 
instrument, or the questionnaire. The descriptive statistics was 
also used to determine the individual summary statistics for 
each of the 20 items in the questionnaire. 

C. Data Analysis 

 Data analysis from questionnaire both single item and 
whole questionnaire which presented a form of rating scale. 
These rating scales were calculated to find out mean and 
standard deviation and then translated based on criteria 
developed by Best [9] as follows: 

1.00 ≤ x̅ < 1.50 refers to students had the lowest level.  

1.51 ≤ x̅ < 2.50 refers to students had low level. 

2.51 ≤ x̅ < 3.50 refers to students had moderate level.  

3.51 ≤ x̅ < 4.50 refers to students had high level. 

 4.51 ≤ x̅ < 5.00 refers to students had the highest level. 

 The collected data was analyzed using computer program. 
The statistics used for analyzing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

IV. RESULTS 

A. The Results of Demographic Data 

 The analysis of the data from the questionnaire reported 
by TNI undergraduate students in the 2018 academic year 
was presented in the first section deals with the demographic 
variables shown as a following table. 

TABLE I. TABLE OF THE RESULTS OF DEMOGRAPHIC DATA OF 

RESPONDENTS 

Demographic data of respondents n Percentage 

1. Gender 

    1.1) Male 116 48.95 

    1.2) Female 121 51.05 

Total 237 100 

2. Faculty 

     2.1) Business Administration 156 65.82 

     2.2) Engineering 7 2.95 

     2.3) Information Technology 74 31.22 

Total 237 100 

 The table showed that percentages of respondents in 
gender ranged from 48.95% as male students and 51.05% as 
female students. For the faculty, the percentages ranged from 
65.82% for Business Administration students, followed by 
2.95% for Engineering students, and 31.22% for Information 
Technology students. 

B. Students’ Needs of Strategies to Increase English Essay 
Writing Skills 

TABLE II. TABLE OF MEAN (X)̅ AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF STRATEGIES TO INCREASE ENGLISH ESSAY WRITING 

SKILLS IN TOTAL 

No. Components x̅ S.D. Level 

1. Grammar 3.97 0.90 High 

2. Writing Styles 3.86 0.91 High 

3. Vocabulary 4.09 0.87 High 

Total 3.97 0.89 High 

 The above table presented that the overall mean score of 
the students’ needs of strategies to increase English essay 
writing skills was at a high level (x̅  = 3.97). The highest level 
of students’ need was at Vocabulary (x̅ = 4.09), followed by 
Grammar (x̅ = 3.97), and Writing Styles (x̅ = 3.86) 
respectively. When considered in each aspect, it was found 
that all aspects had high level. 

TABLE III: TABLE OF MEAN (X̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF STRATEGIES TO INCREASE ENGLISH ESSAY WRITING 

SKILLS IN GRAMMAR 

No. Components x̅ S.D. Level 

1. 
Basic sentence structures: Subject, 

Verb, Object, and Complement 
4.05 0.89 High 

2. 

Types of sentences: Simple Sentence, 

Compound Sentence, and Complex 

Sentence for using in various types of 
writing with smooth sentences 

3.86 0.87 High 

3. 
The use of Parts of Speech: Noun, 

Verb, Adjective, or Adverb 
3.94 0.92 High 

4. 
Cohesion and the appropriate use of 
cohesive devices: Addition, Contrast, or 

Sequence, etc. 

4.01 0.89 High 

5. The use of tenses in different types of 

essays: Narrative essay, Descriptive 
3.98 0.90 High 
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essay, or Expository essay, etc. 

6. 

Types of Auxiliary Verbs: Verb to be, 

Verb to do, Verb to have, and Modal 

Verbs 
3.92 0.90 High 

7. 

The use of grammar in accordance to 

written languages from text books or 
articles for the practical use in writing 

essay   
3.99 0.91 High 

8. 

Practice of using grammar in the simple 

sentences before writing the more 
complex sentences 

3.99 0.94 High 

Total 3.97 0.90 High 

 The above table indicated that the mean score of the 
students’ needs of strategies to increase English essay writing 
skills in Grammar was at a high level (x̅ = 3.97). The highest 
level of needs was “Basic sentence structures: Subject, Verb, 
Object, and Complement” (x̅ = 4.05), followed by “Cohesion 
and the appropriate use of cohesive devices: Addition, 
Contrast, or Sequence, etc.” (x̅ = 4.01). However, the lowest 
rank at high level was “Types of sentences: Simple Sentence, 
Compound Sentence, and Complex Sentence for using in 
various types of writing with smooth sentences”  
(x̅ = 3.86). 

TABLE IV: TABLE OF MEAN (X)̅ AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF STRATEGIES TO INCREASE ENGLISH ESSAY WRITING 

SKILLS IN WRITING STYLES 

No. Components x̅ S.D. Level 

1. Writing an argumentative essay 3.84 0.93 High 

2. Writing a comparison and contrast essay 3.79 0.91 High 

3. Writing a narrative essay 3.81 0.92 High 

4. Writing a descriptive essay 3.81 0.93 High 

5. Writing a cause and effect essay 3.89 0.91 High 

6. Writing an expository essay 3.73 0.91 High 

7. Writing an opinion essay 4.13 0.85 High 

Total 3.86 0.91 High 

 The above table indicated that the mean score of the 
students’ needs of strategies to increase English essay writing 
skills in Writing Styles was at a high level (x̅ = 3.86). The 
highest level of needs was “Writing an opinion essay”  
(x̅ = 4.13), followed by “Writing a cause and effect essay”  
(x̅ = 3.89). However, the lowest rank at high level was 
“Writing an expository essay” (x̅ = 3.73). 

TABLE V: TABLE OF MEAN (X ̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF STRATEGIES TO INCREASE ENGLISH ESSAY WRITING 

SKILLS IN VOCABULARY 

No. Components x̅ S.D. Level 

1. 
Having various sources of vocabulary to 

write an essay 
4.19 0.88 High 

2. The use of synonyms 4.13 0.86 High 

3. 
The use of parts of speech and sentence 

examples of each vocabulary 
4.00 0.85 High 

4. 
The method of using prefixes, roots, and 

suffixes 
3.97 0.88 High 

5. The practice of making sentences from 4.16 0.90 High 

vocabulary 

Total 4.09 0.87 High 

 The above table indicated that the mean score of the 
students’ needs of strategies to increase English essay writing 
skills in Vocabulary was at a high level (x̅ = 4.09). The 
highest level of needs was “Having various sources of 
vocabulary to write an essay” (x̅ = 4.19), followed by “The 
practice of making sentences from vocabulary” (x̅ = 4.16). 
However, the lowest rank at high level was “The method of 
using prefixes, roots, and suffixes” (x̅ = 3.97). 

C. Opinions and suggestions from the respondents 

 The opinions and suggestions from the respondents were 
listed as follows: 

1) Writing strategies are necessary to make beautiful and 

smooth sentences, and writing styles should be flexible. 

2) Students should be allowed to use dictionaries when 

doing an essay writing test. 

3) More writing practices should be provided to enhance 

students’ writing skills. 

4) Vocabulary should be increased, especially the use of 

synonyms and various conjunctions in the right context. 

5) Teachers should help students emphasize the correct 

grammar usage. 

6) Teaching materials, such as movies, songs or articles 

are essential to help students learn various kinds of sentences. 

V. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 English Writing skills in terms of essay writing are the 
main concern when applying for a job in many workplaces, or 
a master’s degree in the universities worldwide. Thus, 
students’ needs of strategies to increase English essay writing 
skills had to be analyzed in order to support students’ writing. 

 The conclusion of this study was listed as follows: 

1) The overall mean score of the students’ needs of 

strategies to increase English essay writing skills was at a 

high level (x̅  = 3.97). The highest need was at Vocabulary (x̅  

= 4.09), followed by Grammar (x̅ = 3.97), and Writing Styles  

(x̅ = 3.86). 

2) The mean score of the students’ needs of strategies to 

increase English essay writing skills in Grammar was at a 

high level (x̅ =3.97). The highest need was “Basic sentence 

structures: Subject, Verb, Object, and Complement”  

(x̅ = 4.05), followed by “Cohesion and the appropriate use of 

cohesive devices: Addition, Contrast, or Sequence, etc.”  

(x̅ = 4.01). However, the lowest rank at high level was 

“Types of sentences: Simple Sentence, Compound Sentence, 

and Complex Sentence for using in various types of writing 

with smooth sentences” (x̅ = 3.86). 

3) The mean score of the students’ needs of strategies to 

increase English essay writing skills in Writing Styles was at 

a high level (x̅ = 3.86). The highest need was “Writing an 

opinion essay” (x̅ = 4.13), followed by “Writing a cause and 

effect essay” (x̅ = 3.89). However, the lowest rank at high 

level was “Writing an expository essay” (x̅ = 3.73). 

4) The mean score of the students’ needs of strategies to 

increase English essay writing skills in Vocabulary was at a 

high level (x̅ = 4.09). The highest need was “Having various 
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sources of vocabulary to write an essay” (x̅ = 4.19), followed 

by “The practice of making sentences from vocabulary” (x̅ = 

4.16). However, the lowest rank at high level was “The 

method of using prefixes, roots, and suffixes” (x̅ = 3.97). 

5) The opinions and suggestions from the respondents 

were listed as follows: 

a)  Writing strategies are necessary to make beautiful 

and smooth sentences, and writing styles should be flexible. 

b) Students should be allowed to use dictionaries when 

doing an essay writing test. 

c) More writing practices should be provided to 

enhance students’ writing skills. 

d) Vocabulary should be increased, especially the use 

of synonyms and various conjunctions in the right context. 

e) Teachers should help students emphasize the correct 

grammar usage. 

f) Teaching materials, such as movies, songs or 

articles are essential to help students learn various kinds of 

sentences. 

 According to the study, it can be seen that a lot of 

students still need writing strategies in all aspects including 

vocabulary, grammar, and writing styles in order that they 

can use various sentences and writing techniques to write 

good and official forms of essays. Nevertheless, these issues 

should be supported by English instructors in terms of 

teaching materials, teaching activities and teaching approach. 

This is related to the study of difficulties of learning essay 

writing in Nigeria that students are engaged in many 

activities which writing is considered as a main part, such as 

taking lectures, making notes, writing tests or examinations. 

Effective ways of teaching to write an essay in English is in 

fact beneficial for the students to improve their general 

academic skills [10].  A more radical approach is advocated 

by Ariyanti and Fitriana’s study as their findings present that 

limited time and big number of students in one class became 

great barriers to improve the quality of the students’ essay. 

These facts drive new challenges for the writing lecturer in 

two ways; 1) the lecturer should guide students properly by 

using step-by-step procedures so that the students feel 

comfortable in writing the essay, and 2) explicit explanation 

related to the revision given is needed. It is important to note 

that this issue demands a new and effective teaching essay 

writing strategy to achieve fruitful outcomes of teaching and 

learning process especially in essay writing context [11]. 
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บทคัดย่อ — การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาว่า ผู้ เรียน
ภาษาญ่ีปุ่ นชัน้ต้นมีวิธีการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่ นอย่างไร และเพ่ือศึกษา
ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการเรียนค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่ น 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  ได้แก่ นักศึกษาชัน้ปีท่ี  1 ของ
สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้การวิเคราะหข้์อมูล ได้แก่ ความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่ นชัน้ต้นมีความคิดเห็นต่อการ
เรียนรู้ค าศพัท์โดยการใช้วิธี Intentional Learning (การเรียนรู้โดยตัง้ใจ) 
มากกว่าวิธี Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบงัเอิญ) โดยวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์แบบ Intentional Learning (การเรียนรู้โดยตัง้ใจ) คือ วิธีการจ า
ค าศพัทเ์ป็นจ านวนมากในหน่ึงครัง้ แต่วิธีการน้ีจะท าให้จ าค าศพัทใ์นระยะ
ยาวได้ยาก ส่วน Incidental Learning (การเรียนรู้โดยบังเอิญ) คือ การ
เรียนรู้ค าศัพท์จากการเดาค าศัพท์ท่ีอยู่ ในประโยค ซ่ึงวิธีน้ีจะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการจดจ าค าศพัท์ได้ในระยะยาว ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงคิดว่า มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องสอนผู้เรียนตัง้แต่ชัน้ต้นเก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์
ท่ีผู้เรียนสามารถจ าค าศพัทใ์นระยะยาวได้   

 

ค ำส ำคญั — กำรเรียนรู้ค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่่ น, ผู้เรียนภำษำญีปุ่่ นชัน้ต้น 
กำรเรียนรู้โดยตัง้ใจ, กำรเรียนรู้โดยบงัเอิญ  

 

     ABSTRACT —  The purposes of this research were 1) to study 
how to memorize Japanese vocabulary for beginner level students 2) 
to compile supplemental opinions and suggestions of beginner level 
students. 
       Research samples were 100 undergraduate students at Thai-Nichi 
institute of Technology in the second semester of 2018 academic year. 

The instruments used for gathering data were the rating-scale and 
open-ended questionnaire. The statistics used for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation. 

Research has found that students who are at the Beginner level of 
Japanese, memorize vocabulary better by Incidental Learning than 
Intentional Learning in memorizing words, but they don’t really 
understand what they are learning and it won’t stay in the memory for 
long. 

On the other hand, Incidental Learning, the learner will gain a 
better understanding through reading and listening while looking for 
the true meaning of the word by themselves. It is believed that this is 
the best way to get a true understanding of the words without 
memorizing, but real understanding. 

Therefore, I believe educator should use the Incidental Learning 
method and teach the language the same way as any languages are 
learned naturally. With help from someone, any languages can be 
learned incidentally through necessity. 

Keywords — Learning Japanese vocabulary, The beginner level 
of Japanese, Intentional Learning, Incidental learning 
 

I. บทน ำ 
      ผูเ้รยีนที่เพิง่เริม่เรยีนภำษำญี่ปุ่น ต้องจ ำทัง้ตวัอกัษร ไวยำกรณ์และ
ค ำศพัท์จ ำนวนมำกในเวลำเดียวกนั ถ้ำไม่รู้ค ำศพัท์ก็จะไม่สำมำรถพูด
สือ่สำรภำษำทีเ่รยีนอยู่ได ้ดงันัน้กำรเรยีนรูค้ ำศพัท์จงึเป็นสิง่ทีส่ ำคญั[1] แต่
ส ำหรบัผู้เรยีนที่เพิง่เริม่เรยีนภำษำญี่ปุ่น กำรทีต่้องจ ำค ำศพัท์ในจ ำนวนที่
มำก พร้อมๆกับกำรจ ำตัวอักษรและไวยำกรณ์นัน้ถือเป็นภำระที่หนัก 
ส ำหรบักำรเรยีนรู้ภำษำทีส่องนัน้ ต้องเรยีนค ำศพัทเ์ป็นจ ำนวนมำกในเวลำ
ทีจ่ ำกดั ดงันัน้กำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ของภำษำที่สองจงึกลำยเป็นภำระทีห่นัก
กว่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภำษำที่หนึ่ง[2] เพรำะภำระในกำรเรยีนรูค้ ำศพัท์
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เป็นภำระทีห่นกั หำกไมไ่ดค้ ำศพัทช์ ัน้ตน้ จะส่งผลใหเ้รยีนตำมไมท่นั[3] ซึ่ง
ตรงกบันกัศกึษำของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ทีเ่รยีนภำษำญีปุ่น่ช ัน้ตน้ 
     นกัศกึษำของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ทุกคน ตอ้งเรยีนภำษำญีปุ่่น
เพรำะเป็นวชิำบงัคบั มนีักศกึษำทีเ่รยีนภำษำญี่ปุ่นก่อนเขำ้เรยีนทีส่ถำบนั
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นด้วย แต่นักศึกษำส่วนใหญ่จะเริม่เรยีนภำษำญี่ปุ่น
หลงัจำกที่เขำ้มำเรยีนที่สถำบนัฯแลว้ ดงันัน้ นักศกึษำจงึต้องเรยีนวชิำใน
สำขำพร้อมๆกับกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น ต้องจ ำตัวอักษรและต้องท่องจ ำ
ค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ดว้ย 
      วิธีกำรเรียนรู้ค ำศัพท์มี 2 วิธี คือ Intentional Learning (กำรเรียนรู้
โดยตัง้ใจ) และ Incidental Learning (กำรเรียนรู้โดยบังเอิญ)[4] วิธีกำร
เรยีนรูค้ ำศพัท์แบบ Intentional Learning (กำรเรยีนรูโ้ดยตัง้ใจ) เป็นวธิกีำร
เรยีนรูค้ ำศพัท์ทีมุ่่งเน้นไปที่กำรท่องจ ำค ำศพัท์ เช่น กำรเรยีนค ำศพัท์จำก
หนงัสอืค ำศพัท ์กำร์ดค ำศพัท ์หรอื รำยกำรค ำศพัท์ เป็นตน้[5] ส่วนวธิกีำร
เรียนรู้ค ำศัพท์แบบ  Incidental Learning (กำรเรียนรู้โดยบังเอิญ) คือ 
วธิกีำรเรียนรู้ค ำศพัท์ที่มุ่งเน้นไปที่กำรท ำควำมเข้ำใจเนื้ อหำ[1]  ซึ่งเป็น
วธิกีำรเดำควำมหมำยของค ำศพัท์จำกบรบิทหรอืบทควำมที่อ่ำน หรอืได้
ยนิมำ[6]           
      วธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัทแ์บบ Intentional Learning (กำรเรยีนรูโ้ดยตัง้ใจ) 
สำมำรถเรยีนรู้ค ำศพัท์จ ำนวนมำกได้ในช่วงเวลำสัน้ๆ เช่น กำรท่องจ ำ
ค ำศพัท์จำกรำยกำรค ำศพัท์ แต่จะท ำให้จ ำค ำศพัท์ในระยะยำวได้ยำก [7] 
ส่วนวิธีกำรเรียนรู้ค ำศัพท์แบบ Incidental Learning (กำรเรียนรู้โดย
บงัเอญิ)  เนื่องจำกกำรเรยีนรูค้ ำศพัทด์ว้ยวธิกีำรนี้ เป็นกำรเดำควำมหมำย
ของค ำศพัท์จำกบรบิท จึงท ำให้กำรคงอยู่ของค ำศพัท์นัน้มีระยะเวลำที่
ยำวนำนกว่ำกำรท่องจ ำจำกรำยกำรค ำศพัท์ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเดำ
ค ำศพัท์สำมำรถเกดิควำมผดิพลำดได้ วธิกีำรนี้จงึไม่ใช่วธิกีำรเรยีนรู้ที่มี
ประสทิธภิำพทีด่เีสมอไป[8] 
 วธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ทัง้ 2 วธินีี้  ต่ำงมขีอ้ดแีละขอ้เสียแตกต่ำงกนัไป 
เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้ค ำศัพท์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้อง
วำงแผน และออกแบบวิธีกำรเรียน  โดยกำรน ำข้อดีของ 2 วิธีนี้ มำ
ประยุกต์ใชใ้หเ้หมำะสม 
 

II. วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 
    1. เพือ่ศกึษำวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัทข์องผูเ้รยีนภำษำญีปุ่น่ช ัน้ตน้ 
    2. เพือ่ศกึษำควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

 
III. วธิดี ำเนินกำรวจิยั 

     กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ที่ลงทะเบียนเรยีนวิชำ JPN-102 จ ำนวน 100 คน นักศึกษำ
ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษำชัน้ปีที่ 1 แต่ในจ ำนวน 100 คน นี้ มนีักศกึษำบำง
คนทีเ่ป็นนกัศกึษำชัน้ปีอื่นทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิำ JPN-102 ดว้ย 
     สถำบัน เทคโนโลยีไทย -ญี่ ปุ่น  มีนักศึกษำ 3 คณะ ได้แก่  คณะ
วศิวกรรมศำสตร์ คณะบรหิำรธุรกจิ และคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ กลุ่ม
ตวัอย่ำงเป็นนกัศกึษำจำกคณะวศิวกรรมศำสตร ์และคณะบรหิำรธุรกจิ  

 
IV. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 

     เครื่องมอืที่ใช้ในกำรวจิยัครัง้นี้   เป็นแบบสอบถำมที่ผู้ว ิจยัได้สร้ำงขึ้น  
จำกกำรศกึษำงำนวจิยัของ NAKAMURA(2014) เรือ่งกำรเรยีนรูค้ ำศพัท์[9]      
เพื่อสอบถำมผู้เรียนภำษำญี่ปุ่นชัน้ต้นถึงวิธีกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ เป็น
แบบสอบถำมจ ำนวน  1  ชุด  แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดงันี้  
    ตอนที่ 1  สอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีปุ่น่ แบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check Lists) 
     ตอนที่ 2  สอบถำมเกี่ยวกับวิธีกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ เป็นค ำถำมที่
ครอบคลุมเนื้อหำ 3 ด้ำน  ได้แก่ ด้ำนควำมรู้สกึต่อกำรเรยีนภำษำญี่ปุ่น  
ดำ้นวธิกีำรจ ำค ำศพัท์ภำษำญีปุ่น่ และดำ้นอุปกรณ์ทีใ่ชต้อนจ ำค ำศพัท ์โดย
แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมแบบของ
ลเิคอรท์ (Likert) ม ี5 ระดบั  
    ตอนที่ 3 สอบถำมเกี่ยวกบัควำมคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมต่อ
กำรเรยีนรูค้ ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ โดยแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด (open-
ended questions) 
    

V. กำรวเิครำะหข์อ้มลู 
     ขอ้มลูเกีย่วกบัควำมคดิเหน็ของนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean: �̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) ในกำรแปลควำมหมำย
ค่ำเฉลีย่ ก ำหนดเกณฑ ์ดงันี้ [10] 
     ค่ำเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมำยถึง มคีวำมคิดเห็นเกี่ยวกบัวธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศพัทอ์ยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด 
     ค่ำเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมำยถึง มคีวำมคิดเห็นเกี่ยวกบัวธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศพัทอ์ยู่ในระดบัมำก 
     ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมำยถึง มคีวำมคิดเห็นเกี่ยวกบัวธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศพัทอ์ยู่ในระดบัปำนกลำง 
     ค่ำเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมำยถึง มคีวำมคิดเห็นเกี่ยวกบัวธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศพัทอ์ยู่ในระดบัน้อย 
     ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมำยถึง มคีวำมคิดเห็นเกี่ยวกบัวธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศพัทอ์ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

VI. ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
ตอนที ่1 ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูทัว่ไป 

ตำรำงที ่1 แสดงจ ำนวนและรอ้ยละ 
ของกลุ่มตวัอย่ำง จ ำแนกตำมเพศและคณะทีศ่กึษำ 

        ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
- ชำย 73 73 
- หญงิ 27  27 

                  รวม 100 100 
2. คณะทีศ่กึษำ   
- วศิวกรรมศำสตร ์ 82 82 
- บรหิำรธรุกจิ 18 18 
- เทคโนโลยสีำรสนเทศ 0 0 

                  รวม 100 100 
3. ปีทีศ่กึษำ   
- ปี 1 95 95 
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- ปี 2 3 3 
- ปี 3 2 2 
- ปี 4 0 0 

                  รวม 100 100 
     จำกตำรำงที่ 1  พบว่ำ  นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ผู้เป็น
กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย  จ ำนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73 และ
เป็นเพศหญงิ จ ำนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27  

ดำ้นคณะทีศ่กึษำ ส่วนใหญ่เป็นคณะวศิวกรรมศำสตร์ จ ำนวน  82 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 82  เป็นนักศกึษำทีศ่กึษำคณะบรหิำรธุรกจิ จ ำนวน 18 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 18 และไมม่กีลุ่มตวัอย่ำงจำกคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ     

ดำ้นชัน้ปีที่ศกึษำ ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษำชัน้ปีที่ 1 จ ำนวน 95 คน คดิ
เป็นร้อยละ 95 นักศึกษำชัน้ปีที่ 2 จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และ
นกัศกึษำชัน้ปีที ่3 จ ำนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 
 
ตอนที่  2    ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของนักศึกษำเกี่ยวกบัวธิีกำร
เรยีนรูค้ ำศพัท์ โดยรวมและเป็นรำยดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นควำมรูส้กึต่อกำรเรยีน
ภำษำญีปุ่น่  ดำ้นวธิกีำรจ ำค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ และดำ้นอุปกรณ์ทีใ่ชต้อนจ ำ
ค ำศพัท ์

ตำรำงที ่2   แสดงค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน  
วธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท ์โดยรวมทัง้ 3  ดำ้น และรำยดำ้น 

ข้อ ด้าน �̅� S.D ระดบั 
1 ดำ้นควำมรูส้กึของกำรเรยีนภำษำญี่ปุน่ 2.94 0.81 ปำนกลำง 
2 ดำ้นวธิกีำรจ ำค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ 3.61 0.75 มำก 
3 ดำ้นอปุกรณ์ทีใ่ชต้อนจ ำค ำศพัท ์ 3.15 0.68 ปำนกลำง 

รวม 3.24 0.62 ปำนกลำง 
      จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มคีวำม
คดิเหน็เกีย่วกบัวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น โดยภำพรวม 3 ดำ้น อยู่
ในระดบัปำนกลำง  (�̅�=3.24) เมือ่พจิำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นวธิกีำร
จ ำค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก (�̅�=3.61) ส่วนด้ำน
อุปกรณ์ที่ใช้ตอนจ ำค ำศพัท์ (�̅�=3.15) และด้ำนควำมรู้สึกของกำรเรยีน
ภำษำญีปุ่น่ (�̅�=2.94) มคี่ำเฉลีย่อยู่ในระดบัปำนกลำง  
 

ตำรำงที ่3 ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน  
วธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท ์ดำ้นควำมรูส้กึของกำรเรยีนภำษำญีปุ่น่ 

ข้อ 
ด้านความรู้สึก 

ของการเรียนภาษาญ่ีปุ่ น �̅� S.D ระดบั 

1 ฉนัรูส้กึว่ำกำรเรยีนภำษำญีปุ่น่สนุก 3.96 0.92 มำก 
2 ฉนัรูส้กึว่ำกำรเรยีนภำษำญีปุ่น่งำ่ย 2.91 1.07 ปำนกลำง 

3 
ฉนัรูส้กึว่ำกำรฟงัสนทนำ 
ภำษำญี่ปุน่งำ่ย 

2.27 1.00 น้อย 

4 
ฉนัรูส้กึว่ำกำรพูดสนทนำ 
ภำษำญี่ปุน่งำ่ย 

2.75 1.03 ปำนกลำง 

5 
ฉนัรูส้กึว่ำกำรอำ่นหนงัสอื 
ภำษำญี่ปุน่งำ่ย 

3.04 1.05 ปำนกลำง 

6 
ฉนัรูส้กึว่ำกำรเขยีนเรยีงควำม
ภำษำญี่ปุน่งำ่ย 

2.22 0.99 น้อย 

7 ฉนัรูส้กึว่ำกำรจ ำค ำศพัท ์ 3.01 1.04 ปำนกลำง 

ภำษำญี่ปุน่งำ่ย 
รวม 2.94 0.81 ปำนกลำง 

      จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มคีวำม
คดิเห็นเกี่ยวกบัวธิกีำรเรยีนรู้ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น ด้ำนควำมรูส้กึของกำร
เรยีนภำษำญี่ปุ่น โดยรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (�̅�=2.94) โดยรำยขอ้ที่มี
ค่ำเฉลีย่สูงสุดอยู่ในระดบัมำก ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ฉนัรูส้กึว่ำกำรเรยีนภำษำญี่ปุ่น
สนุก (�̅�=3.96) ส่วนรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุดอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ขอ้ 6 
ฉนัรูส้กึว่ำกำรเขยีนเรยีงควำมภำษำญีปุ่น่งำ่ย (�̅�=2.22) 
 

ตำรำงที ่4 ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน  
วธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท ์ดำ้นวธิกีำรจ ำค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ 

ข้อ ด้านวิธีการจ าค าศพัทภ์าษาญ่ีปุ่ น �̅� S.D ระดบั 

8 
ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุ่นโดยดูค ำศพัท์
หลำยครัง้ 

3.76 1.04 มำก 

9 
ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุ่นโดยดูค ำศพัท์
และฟงัเสยีงของค ำศพัทน์ัน้หลำยครัง้ 

3.79 0.95 มำก 

10 
ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุ่นโดยดูค ำศพัท์
และออกเสยีงของค ำศพัทน์ัน้หลำยครัง้ 

3.88 0.94 มำก 

11 
ฉันจ ำค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นโดยเขียน
ค ำศพัทห์ลำยครัง้ 

3.62 1.11 มำก 

12 
ฉันจ ำค ำศัพท์ภำษำญี่ ปุ่น โดยอ่ำน
ประโยคหลำยครัง้  

3.50 1.03 ปำนกลำง 

13 
ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุ่นโดยอ่ำนเรื่อง
หลำยเรื่อง เช่น กำร์ตูนหรือนวนิยำย
สัน้ๆ 

3.14 1.34 ปำนกลำง 

14 
ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุน่โดยเชื่อมโยง
กบัค ำศพัทท์ีรู่จ้กั 

3.58 1.09 มำก 

รวม 3.61 0.75 มำก 
     จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มคีวำม
คดิเห็นเกี่ยวกบัวธิีกำรเรยีนรู้ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น ด้ำนวธิกีำรจ ำค ำศพัท์
ภำษำญี่ปุ่น โดยรวมอยู่ในระดบัมำก (�̅�=3.61) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ 
พบว่ำ รำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมำก ได้แก่ ข้อ 10  ฉันจ ำ
ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูค ำศพัท์และออกเสยีงของค ำศพัท์นัน้หลำยครัง้ 
(�̅�=3.88) ส่วนรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุดอยู่ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ ขอ้ 13 
ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่โดยอ่ำนเรือ่งหลำยเรือ่ง เช่น กำรต์ูนหรอืนวนิยำย
สัน้ๆ (�̅�=3.14) 
 

ตำรำงที ่5 ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน  
วธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท ์ดำ้นอุปกรณ์ทีใ่ชต้อนจ ำค ำศพัท์ 

ข้อ ด้านอปุกรณ์ท่ีใช้ตอนจ าค าศพัท ์ �̅� S.D ระดบั 

15 
ฉันใช้สมุดหรอืกระดำษเขยีนค ำศพัท์
ภำษำญี่ปุน่บ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศพัท ์

3.38 1.12 ปำนกลำง 

16 
ฉันไม่ใช้สมุดหรือกระดำษ แต่เขยีน
บนอำกำศบ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศพัท ์

2.55 1.11 ปำนกลำง 

17 
ฉันอ่ำนต ำรำของมหำวทิยำลยับ่อยๆ
เพื่อจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุน่ 

2.92 1.03 ปำนกลำง 

18 ฉันอ่ำนหนังสอืทีเ่ป็นระดบัง่ำยบ่อยๆ 3.07 1.19 ปำนกลำง 
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เพื่อจ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุน่ 

19 
ฉันใช้แอพพลิเคชัน่ของมือถือหรือ 
tablet บ่ อ ย ๆ  เพื่ อ จ ำ ค ำ ศั พ ท์
ภำษำญี่ปุน่ 

3.47 1.14 ปำนกลำง 

20 
ฉันใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ่อยๆ 
เพื่ อ จ ำค ำศัพ ท์ภ ำษ ำญี่ ปุ่ น  เช่ น 
Nintendo 3D, PSP, เครื่องเล่น game 

3.46 1.14 ปำนกลำง 

21 
ฉนัใช ้web site บ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศพัท์
ภำษำญี่ปุน่ 

3.23 1.17 ปำนกลำง 

 รวม 3.15 0.68 ปำนกลำง 
     จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไทย-ญี่ปุ่น มคีวำม
คดิเห็นเกีย่วกบัวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น ดำ้นอุปกรณ์ทีใ่ชต้อนจ ำ
ค ำศพัท์ โดยรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง (�̅�=3.15) เมือ่พจิำรณำเป็นรำยขอ้ 
พบว่ำ รำยขอ้ที่มคี่ำเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ ขอ้ 19 ฉันใช้
แอพพลิเคชัน่ของมือถือหรือ  tablet บ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น 
(�̅�=3.47) ส่วนรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุดอยู่ในระดบัปำนกลำง ไดแ้ก่ ขอ้ 16
ฉันไม่ใช้สมุดหรือกระดำษ แต่เขียนบนอำกำศบ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศัพท ์
(�̅�=2.55) 
 
ตอนที่ 3  ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ ที่มต่ีอวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท์
ภำษำญีปุ่น่ ตำมควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

ตำรำงที ่6 ค่ำควำมถี ่รอ้ยละของควำมคดิเหน็ 
และขอ้เสนอแนะ ทีม่ต่ีอวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ภำษำญีปุ่น่  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
จ านวน
ผู้ตอบ 

ความถ่ี ร้อยละ 

ควำมคดิเหน็ 36  100 
1. ค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุน่จ ำยำก  13 36.10 
2. กำรเรยีนค ำศพัทใ์นหอ้งเรยีนสนุก มเีกม
ใหเ้ล่น 

 10 27.78 

3. ค ำศพัท์ค่อนขำ้งเยอะ พอเรยีนค ำศพัท์
ใหมก่ล็มืค ำศพัทเ์ก่ำ 

 7 19.44 

4. ค ำศพัทเ์ป็นสิง่จ ำเป็นต่อกำรเรยีนภำษำ  2 5.56 
5. สอนเรว็ไป  2 5.56 
6. บำงบทค ำศพัทค์ลำ้ยกนัมำกจนจ ำไมไ่ด้  1 2.78 
7. งำ่ย แค่ตัง้ใจอำ่นทบทวนทกุวนั  1 2.78 
    

ขอ้เสนอแนะ 27  100 
1. อยำกใหม้กีำรเล่นเกมจ ำค ำศพัท ์   5 18.52 
2. อยำกใหม้กีำรจ ำแบบรปูภำพ   5 18.52 
3. อยำกใหม้กีำรทดสอบค ำศพัทบ์่อยๆ   3 11.11 
4.อยำกให้จัดกลุ่มของค ำศัพท์ให้ เป็ น
หมวดหมู ่ 

 3 11.11 

5. อยำกใหม้ชีว่งเวลำใหจ้ ำค ำศพัทม์ำกกว่ำ
นี้  

 2 7.41 

6. อยำกใหอ้ำจำรยพ์ูดค ำศพัทซ์ ้ำบ่อยๆ   2 7.41 
7. อยำกใหม้เีทคนิคในกำรจ ำค ำศพัท ์  2 7.41 
8. อยำกใหม้ซีบัแบบคำรำโอเกะ เพรำะบำง
ค ำยงัอำ่นไมอ่อก  

 2 7.41 

9. ควรมกีำรใหฝึ้กเขยีนค ำศพัทใ์หม้ำกขึน้   1 3.70 
10. อยำกใหม้กีำรพูดคุยกบันักเรยีนและครู
ญี่ปุน่บ่อยๆ  

 1 3.70 

11. อยำกใหส้อนค ำศพัทเ์ป็น story   1 3.70 
     จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มคีวำม
คิดเห็น ต่อวิธีกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น  จ ำนวน 36 คน และมี
ขอ้เสนอแนะต่อวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัทภ์ำษำญีปุ่่น จ ำนวน 27 คน นักศกึษำ
ส่วนใหญ่ไดใ้ห้ควำมคดิเห็นว่ำ ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่นจ ำยำก จ ำนวน 13 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.10 รองลงมำ ไดแ้ก่ กำรเรยีนค ำศพัทใ์นหอ้งเรยีนสนุก มี
เกมใหเ้ล่น จ ำนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.78 และค ำศพัท์ค่อนขำ้งเยอะ 
พอเรยีนค ำศพัทใ์หมก่ล็มืค ำศพัทเ์ก่ำ จ ำนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.44 
    ด้ำนขอ้เสนอแนะ นักศกึษำเสนอว่ำ อยำกให้มกีำรเล่นเกมจ ำค ำศพัท์ 
และอยำกให้มกีำรจ ำแบบรูปภำพ มจี ำนวนอย่ำงละ 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.52 นอกจำกนี้ยงัมขีอ้เสนอแนะว่ำ อยำกใหม้กีำรทดสอบค ำศพัทบ์่อยๆ 
และอยำกให้จดักลุ่มของค ำศพัท์ให้เป็นหมวดหมู่ มจี ำนวนอย่ำงละ 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 
 

VII. สรุปผลกำรวจิยั 
     จำกกำรวเิครำะหข์อ้มลูควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีปุ่น่ทีม่ต่ีอวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ สรุปผลไดด้งันี้ 
     1. นกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่ำง ส่วนใหญ่
เป็นเพศชำย  จ ำนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73 และเป็นเพศหญงิ จ ำนวน 
27 คน  คิด เป็น ร้อยละ 27 ด้ำนคณ ะที่ ศึกษ ำ ส่ วน ให ญ่ เป็นคณ ะ
วศิวกรรมศำสตร ์จ ำนวน  82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82  เป็นนักศกึษำทีศ่กึษำ
คณะบรหิำรธุรกจิ จ ำนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18 และไม่มกีลุ่มตวัอย่ำง
จำกคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนชัน้ปีที่ศกึษำ ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษำ
ชัน้ปีที่ 1 จ ำนวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95 นักศกึษำชัน้ปีที่ 2 จ ำนวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 และนกัศกึษำชัน้ปีที ่3 จ ำนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 
     2. ผลกำรศกึษำวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่ ตำมควำมคดิเหน็ของ
นกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ เป็นรำยดำ้น สรุปผลไดด้งันี้  
         2.1 ดำ้นควำมรูส้กึต่อกำรเรยีนภำษำญี่ปุ่น พบว่ำ นักศกึษำมคีวำม
คิดเห็นในข้อ 1 ฉันคิดว่ำกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นสนุก อยู่ในระดบัมำก มี
ค่ำเฉลีย่ 3.96 ส่วนขอ้ 6 ฉนัรูส้กึว่ำกำรเขยีนเรยีงควำมภำษำญี่ปุน่งำ่ย อยู่
ในระดบัน้อย มคี่ำเฉลี่ย 2.22 สรุปได้ว่ำ ส่วนใหญ่ นักศึกษำรู้สึกว่ำกำร
เรยีนภำษำญีปุ่น่สนุก แต่รูส้กึว่ำกำรเขยีนเรยีงควำมภำษำญีปุ่น่ไมง่ำ่ย 
         2.2 ด้ำนวิธีกำรจ ำค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่น พบว่ำ นักศึกษำมีควำม
คดิเหน็ในขอ้ 10 ฉนัจ ำค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดูค ำศพัท์และออกเสยีงของ
ค ำศพัทน์ัน้หลำยครัง้ มคี่ำเฉลีย่ 3.88 ขอ้ 9 ฉนัจ ำค ำศพัทภ์ำษำญีปุ่น่โดยดู
ค ำศพัทแ์ละฟงัเสยีงของค ำศพัทน์ัน้หลำยครัง้ มคี่ำเฉลีย่ 3.79 ขอ้ 8 ฉนัจ ำ
ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่นโดยดคู ำศพัท์หลำยครัง้ มคี่ำเฉลีย่ 3.76 และขอ้ 11 ฉนั
จ ำค ำศพัทภ์ำษำญี่ปุ่นโดยเขยีนค ำศพัท์หลำยครัง้ มคี่ำเฉลีย่ 3.62 ซึ่งทัง้ 4 
ข้อ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ ในระดับมำก และเป็นวิธีกำรเรียนรู้ค ำศัพท์ด้วยวิธ ี
Intentional Learning (กำรเรียนรู้โดยตัง้ใจ) ส่วนข้อ 12 ฉันจ ำค ำศัพท์
ภำษำญี่ ปุ่น โดยอ่ำนประโยคหลำยครัง้ และข้อ  13 ฉันจ ำค ำศัพท์
ภำษำญี่ปุน่โดยอ่ำนเรื่องหลำยเรื่อง เช่น กำรต์ูนหรอืนวนิยำยสัน้ๆ ซึง่เป็น
กำรเรยีนรูค้ ำศพัทด์ว้ยวธิ ีIncidental Learning (กำรเรยีนรูโ้ดยบงัเอญิ) นัน้ 
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มคี่ำเฉลี่ย 3.50 และ 3.14 ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่อยู่ในระดบัปำน
กลำง สรุปได้ว่ำ ส่วนใหญ่ นักศึกษำจะใช้วิธีกำรเรียนรู้ค ำศพัท์ด้วยวิธี 
Intentional Learning (กำรเรียนรู้โดยตั ้งใจ) มำกกว่ ำ วิธี Incidental 
Learning (กำรเรยีนรูโ้ดยบงัเอญิ) 
         2.3 ดำ้นอุปกรณ์ทีใ่ชต้อนจ ำค ำศพัท์ พบว่ำ ขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่สูงสุด 3 
ขอ้แรก คอื ขอ้ 19 ฉนัใชแ้อพพลเิคชัน่ของมอืถอืหรอื tablet บ่อยๆ เพือ่จ ำ
ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น มคี่ำเฉลี่ย 3.47 รองลงมำคือ ข้อ 20 ฉันใช้อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์บ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น เช่น Nintendo 3D, PSP, 
เครื่องเล่น game มีค่ำเฉลี่ย 3.46 และ ข้อ 15  ฉันใช้สมุดหรือกระดำษ
เขยีนค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่นบ่อยๆ เพื่อจ ำค ำศพัท์ มคี่ำเฉลีย่ 3.38 โดยทัง้ 3  
ขอ้นัน้ เป็นวธิกีำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ดว้ยวธิ ีIntentional Learning (กำรเรยีนรู้
โดยตัง้ใจ) ส่วนขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุดคอืขอ้ 18  ฉนัอ่ำนหนังสอืทีเ่ป็นระดบั
ง่ำยบ่อยๆเพื่อจ ำค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น มคี่ำเฉลี่ย 3.07 สรุปได้ว่ำ ส่วนใหญ่ 
นกัศกึษำจะใชอุ้ปกรณ์ในกำรจ ำค ำศพัท์ดว้ยวธิ ีIntentional Learning (กำร
เรยีนรูโ้ดยตัง้ใจ) มำกกว่ำวธิ ีIncidental Learning (กำรเรยีนรูโ้ดยบงัเอญิ) 
     3. ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอกำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น 
ตำมควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ สรุปไดด้งันี้ 
     นกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ มคีวำมคดิเหน็ต่อวธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น จ ำนวน 36 คน และมขี้อเสนอแนะต่อวธิีกำรเรยีนรู้
ค ำศพัท์ภำษำญี่ปุ่น จ ำนวน 27 คน นักศกึษำส่วนใหญ่ไดใ้ห้ควำมคดิเห็น
ว่ำ ค ำศัพท์ภำษำญี่ปุ่นจ ำยำก จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 
รองลงมำ ได้แก่ กำรเรยีนค ำศพัท์ในห้องเรยีนสนุก มเีกมให้เล่น จ ำนวน 
10 คน คดิเป็นร้อยละ 27.78 และค ำศพัท์ค่อนขำ้งเยอะ พอเรยีนค ำศพัท์
ใหมก่ล็มืค ำศพัทเ์ก่ำ จ ำนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.44 
     ดำ้นขอ้เสนอแนะ นักศกึษำเสนอว่ำ อยำกให้มกีำรเล่นเกมจ ำค ำศพัท์ 
และอยำกให้มกีำรจ ำแบบรูปภำพ มจี ำนวนอย่ำงละ 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.52 นอกจำกนี้ยงัมขีอ้เสนอแนะว่ำ อยำกใหม้กีำรทดสอบค ำศพัทบ์่อยๆ 
และอยำกให้จดักลุ่มของค ำศพัท์ให้เป็นหมวดหมู่ มจี ำนวนอย่ำงละ 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.11 
 

VIII. อภปิรำยผล 
     จำกสรุปผลกำรวจิยั มปีระเดน็ส ำคญัทีน่ ำมำอภปิรำยผลกำรวจิยั ดงันี้ 
     กำรเรียนรู้ค ำศพัท์มี 2 วิธี คือ วิธี Intentional Learning (กำรเรียนรู้
โดยตัง้ใจ) และ Incidental Learning (กำรเรยีนรูโ้ดยบงัเอญิ) วธิกีำรเรยีนรู้
ค ำศัพท์แบบ Intentional Learning (กำรเรียนรู้โดยตัง้ใจ) วิธีนี้สำมำรถ
เรยีนรู้ค ำศพัท์จ ำนวนมำกได้ในช่วงเวลำสัน้ๆ แต่จะท ำให้จ ำค ำศพัท์ใน
ระยะยำวได้ยำก[7] ส่วนวธิีกำรเรยีนรู้ค ำศพัท์แบบ Incidental Learning 
(กำรเรยีนรูโ้ดยบงัเอญิ) เป็นกำรเดำควำมหมำยของค ำศพัท์จำกบรบิท จงึ
ท ำให้กำรคงอยู่ของค ำศพัท์นัน้มรีะยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำกำรท่องจ ำจำก 
รำยกำรค ำศัพท์ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเดำค ำศัพท์ก็มีกำรเกิดควำม
ผดิพลำดได ้วธิกีำรนี้จงึไมใ่ช่วธิกีำรเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิำพทีด่เีสมอไป[8] 
     ดำ้นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจ ำค ำศพัท์มคีวำมหลำกหลำยมำกขึ้น ไม่ใช่มี
เพียงสมุดจดเหมือนสมยัก่อน แต่ในสมยันี้มี tablet เกม เว็บไซต์ หรือ
แอพพลิเคชัน่ ต่ ำงๆ  ซึ่ งเป็น อุปกรณ์ที่ ใช้ผ่ ำนคอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศพัท์มอืถอื จงึจ ำเป็นอย่ำงยิง่ที่ควรจะน ำประโยชน์ของอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ไปประยุกต์ใช้กบัวธิีกำรเรยีนรู้ค ำศพัท์ทัง้วธิี Intentional Learning (กำร

เรียนรู้โดยตัง้ใจ) และ Incidental Learning (กำรเรียนรู้โดยบังเอิญ) ให้
เหมำะสมและเกดิประโยชน์มำกทีสุ่ดกบักำรเรยีนรูค้ ำศพัท์ 
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     บทคดัย่อ — การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัทีมี่อิทธิพล
ต่อคะแนนสอบTOEICของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่ น ซึง่มีผล
สอบตัง้แต่600คะแนนข้ึนไป โดยสร้างสมการและใช้สมการเพือ่พยากรณ์ 
ผลสอบTOEICของนักศึกษากลุ่มดงักล่าว ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ เพศ แผน 
การเรียนทีจ่บในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่สะสมเมือ่จบการ 
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สาร 3 (ENL-201) เกรดเฉลีย่สะสมขณะเรียนวิชาภาษา องักฤษเพือ่การ
เตรียมสอบวดัระดบั (ENL-412) ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย ์
การประเมินตนเองของนักศึกษา และโอกาสในการใช้ภาษาองักฤษ กลุ่ม
ตวัอย่างมีจ านวน 45 คนได้มาด้วยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย  เป็นนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีทีล่งทะเบียนเรียนวิชา ENL-412 ภาคการศึกษาที ่ 1/2561  
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและการวิเคราะหเ์ชิง
พรรณนา และการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณโดยใช้แบบจ าลอง Logistic Model 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัซึง่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษา 
คือ ผลการเรียนวิชา ENL-201 เพศ และแผนการเรียนทีจ่บในระดบัมธัยม 
ศึกษาตอนปลาย 
 

ค าส าคญั — ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อคะแนนสอบโทอิค, คะแนนสอบ 
TOEIC, คะแนนสอบโทอิค, สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่ น 

 
ABSTRACT — The aim of this study was to identify the factors which 
affected TOEIC stores of Thai-Nichi Institute of Technology students 
whose scores over 600 points by creating an equation and using the 
equation to forecast the students’ TOEIC scores.  Independent 
variables included gender, education programs during high school, 
GPAX obtained when finishing high school, grades obtained when 
enrolling in English for Communication 3 (ENL-201), GPAX while 
taking English for Proficiency Preparation (ENL- 412), students’ 
satisfaction towards the instructor’s teaching performing in ENL- 412,  
students’ self-assessments when studying ENL- 412, students’ 

English exposure in daily life. Research samples were 45 students 
taking English for Proficiency Preparation Course (ENL- 412) at Thai-
Nichi Institute of Technology during the first semester in 2018 
academic year, derived through Simple Random Sampling 
Techniques. The instrument used for gathering the data were an 
English Proficiency Test, and a questionnaire with a 4-rating scale 
and open-ended questions. Statistic applied for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Logistic 
Model. Research findings were grades obtained when enrolling in 
ENL-201, gender, and education programs during high school 
influenced the students’ TOEIC scores. 
 

Keywords — Factors affect TOEIC scores, TOEIC scores, Thai-
Nichi Institute of Technology, Thai-Nichi 

 
I. บทน า 

     ภาษาองักฤษมบีทบาทส าคญัต่อการศกึษาคน้ควา้ในวทิยาการใหม่ๆ 
และการประกอบอาชพีสาขาต่างๆในโลกยุคโลกาภวิฒัน์ เช่น การเงนิการ
ธนาคาร การผลติ การส่งออก และการศกึษา เป็นต้น ความเชีย่วชาญดา้น
ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่ งในบรรทัดฐานที่ส าคัญในความก้าวหน้าด้าน
การศกึษา การรบัพนักงานเขา้ท างาน และการเลื่อนต าแหน่ง เครื่องมอืที่
น่าเชื่อถอืในการวดัระดบัความเชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษทีส่ าคญัอย่าง
หนึ่ง คือ Test of English for International Communication (TOEIC) ซึ่ง
เป็นเครื่องมอืที่ใช้วดัระดบัความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้รบัการ
ยอมรบั และมกีารใชก้นัอย่างแพร่หลายของกลุ่มบรษิทัในประเทศไทยและ
บรษิทัต่างๆทัว่โลก  
    TOEIC เป็นการวดัระดบัความสามารถและความเขา้ใจภาษาองักฤษที่
ใชใ้นการท างานระดบัสากล ดา้นการฟงั และการอ่าน โดยขอ้สอบวดัระดบั
TOEICประกอบด้วยข้อค าถามด้านการฟงั100 ข้อ และการอ่าน100 ข้อ 
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คะแนนของแต่ละด้านเท่ากบั 495 คะแนน เมื่อน ามารวมกนัได้คะแนน
ทัง้หมด 990 คะแนน จ านวนคะแนนของผูเ้ขา้สอบสามารถน ามาเทยีบเพื่อ
ทราบระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษไดต้ามตารางที ่1 ดงัต่อไปนี้  

ตารางที ่1. การแปลงคะแนน TOEIC เทยีบกบัระดบั 
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 

คะแนน ระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษ  
 0-400 

401-650 
651-750 

751 and above 

Basic 
Intermediate 

Advance 
Professional 

แหล่งทีม่า: http://www.academia.edu/35887963/An_Investigation_into 
             _Student_Problems_and_Solutions_in_Taking_TOEIC [1] 
     สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนเพื่อ
พัฒนาและผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม และมนีโยบายใหน้กัศกึษาพฒันาศกัยภาพดา้นการสือ่สารทัง้
ภาษาองักฤษและภาษาญีปุ่่น เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวสถาบนัไดเ้ปิด
สอนรายวชิาภาษาองักฤษซึ่งเป็นวชิาบงัคบั 3 รายวชิา คอื ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร 1, 2 & 3 ซึ่งอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบของส านักวิชา
พื้นฐานและภาษา นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 และ 2 ได้รบัการฝึกฝนการสอบ 
TOEIC โดยส านักวิชามีเป้าหมายให้นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ที่เรียนจบวิชา
บงัคบัภาษาอังกฤษทัง้สามรายวชิา สามารถท าคะแนนสอบ TOEIC ได้
มากกว่า 600 คะแนนขึ้นไป รายละเอียดปรากฏในค าอธิบายรายวิชา
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 ปีการศกึษา 2561 [2] 
    สถาบนัการศกึษาต่างๆ รวมทัง้สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นได้คน้คดิ
โมเดล และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักศกึษาสามารถยกระดบัความสามารถ
ดา้นภาษาองักฤษใหส้งูขึน้ การทีน่ักศกึษาสามารถยกระดบัความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ และมผีลคะแนนสอบ TOEIC สูงขึ้นมปีจัจยัอื่นๆอีก
หลายปจัจยั เช่น Panyawong-Ngam and others [3]  กล่าวในงานวจิยัว่า 
เมื่อนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ก็อาจยกระดับ
ความสามารถให้สูงขึ้น ส่วน Puengpipattrakul and others [4] สรุปใน
งานวจิยัว่า แรงจูงใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนภาษาองักฤษกเ็ป็นตวัแปรอกี
ประเภทหนึ่งทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการมรีะดบัความสามารถทีส่งูขึน้ ปจัจยั
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เพศ แผนการเรยีนในระดบัมธัยม เกรดเฉลี่ยและผล
การเรยีนภาษาองักฤษในอดตี ยงัไมม่กีารวจิยัเพื่อศกึษาว่ามอีทิธพิลต่อผล
คะแนนสอบ TOEIC ของนักศกึษาหรอืไม่ ซึ่งหากมกีารศกึษาปจัจยัต่างๆ
เหล่านี้ ผู้สอนก็สามารถพยากรณ์ระดบัความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
และพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาใหเ้หมาะสมต่อไป 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

     1. เพื่อศกึษาปจัจยัที่มต่ีออิทธพิลต่อคะแนนสอบของนักศกึษาที่มผีล
คะแนนสอบTOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไปในรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อ
การเตรยีมสอบวดัระดบัความสามารถ (ENL-412) โดยสรา้งสมการและใช้
สมการที่สร้างขึ้นพยากรณ์ผลคะแนนสอบ TOEIC ของนักศึกษาที่ได้
คะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึ้นไปในวิชา ENL-412 เมื่อทราบปจัจัยที่มี
อทิธพิลต่อผลคะแนนสอบ TOEIC ของนกัศกึษา         
 

III. สมมตฐิานของการวจิยั 
     ปจัจยัทีม่ทีีม่ต่ีออทิธพิลต่อคะแนนสอบของนกัศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบ 
TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึ้นไปในรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการเตรยีม
สอบวดัระดบัความสามารถ (ENL-412) ม ี7 ปจัจยั ไดแ้ก่ แผนการเรยีนที่
จบในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่สะสมเมิอ่จบการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการเรียนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(ENL-201) เกรดเฉลีย่สะสมขณะเรยีนวชิา ENL-412 ความพงึพอใจต่อการ
สอนของอาจารย์ในรายวชิา ENL-412  การประเมนิตนเองของนักศกึษา
เมือ่เรยีนวชิา ENL-412 และนักศกึษาประเมนิตนเองในเรื่องโอกาสการใช้
ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั ส่วนปจัจยัดา้นเพศ ไม่มอีทิธพิลต่อคะแนน
สอบของนกัศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ 

 
IV. ขอบเขตของการวจิยั 

     การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ก าหนดขอบเขตในการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อคะแนนสอบของนกัศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบTOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนน
ขึน้ไปในรายวชิา ENL-412 ดงันี้ คอื 
     1. เป็นการศกึษาเฉพาะนักศึกษาปรญิญาตรภีาคปกติ ที่ลงทะเบยีน
เรยีนวชิา ENL-412 ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2561 
     2. ตวัแปรที่ศกึษาม ี8 ตวัแปร ได้แก่ เพศ แผนการเรยีนทีจ่บในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่สะสมเมิอ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ผลการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (ENL-201) 
เกรดเฉลี่ยสะสมขณะเรยีนวชิา ENL-412 ความพึงพอใจต่อการสอนของ
อาจารย์ในรายวชิา ENL-412 การประเมนิตนเองของนักศึกษาเมื่อเรยีน
วิชา ENL-412 และนักศึกษาประเมินตนเองใน เรื่อ งโอกาสการใช้
ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 
 

V. ระเบยีบวธิดี าเนินการวจิยั 
V.I. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

     ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่นักศึกษาปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการเตรยีม
สอบวดัระดบัความสามารถ (ENL-412) ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 
2561 จ านวน 50 คน 
      กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
     กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ได้แก่นักศกึษาปรญิญาตร ีสถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา ENL-412 ภาคการศกึษาที่ 1 
ปีการศกึษา 2561 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รปูของ Krejcie 
& Mogan จ านวน 45 คน ได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling Technique)  
 
V.II. ตวัแปรทีศ่กึษำ 
      ตัวแปรอิสระ จ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่  เพศ แผนการเรียนที่จบใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อจบการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการเรยีนวชิา ENL-201 เกรดเฉลี่ยสะสมขณะ
เรียนวิชา ENL-412 ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ในรายวิชา 
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ENL-412 การประเมนิตนเองของนักศกึษาทีว่ชิา ENL-412 และนักศกึษา
ประเมนิตนเองในเรือ่งโอกาสการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ โอกาสของผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษาที่
ลงทะเบยีนเรยีนวชิา ENL-412 ทีจ่ะไดค้ะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไป 
  
V.III. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
     เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 ชิน้ ไดแ้ก่ 
     V.III.I. English Proficiency Test ข อ ง Longman [5] ซึ่ ง เป็ น แบ บ 
ทดสอบทีใ่ชส้ าหรบัการเตรยีมสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ 
TOEIC มจี านวน 200 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่1 การฟงั มจี านวน 100 
ข้อ และส่วนที่  2 การเขียน มีจ านวน 100 ข้อ ระยะเวลาในการท า
แบบทดสอบ 3 ชัว่โมง 
     V.III.II. แบบสอบถามปลายเปิดซึ่งปรบัปรุงจากแบบสอบถามเพื่อการ
วิจัยของ จิรภา ค าทา [6] จ านวน 1 ชุด ได้ร ับการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และมกีารตรวจสอบความ
เชือ่ถอื ไดค้่าความเชือ่ถอืไดเ้ท่ากบั 0.759 โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
     ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ รหสันกัศกึษา 
คะแนนแบบทดสอบ เพศ คณะ แผนการเรยีนที่จบในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย เกรดเฉลีย่สะสมเมือ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ผลการเรยีนวชิา ENL-201 และเกรดเฉลีย่สะสมขณะเรยีนวชิา ENL-412  
     ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการสอนของอาจารย์วชิา 
ENL-412 
     ตอนที ่3 การประเมนิตนเองของนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา ENL-412 
     ตอนที ่4 นักศกึษาประเมนิตนเองในเรือ่งโอกาสการใชภ้าษาองักฤษใน
ชวีติประจ าวนั 
     ตอนที ่2 - 4 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของลเิคอร์ท (Likert) ม ี4 ระดบั คอื 4 = มากทีสุ่ด 3 = มาก 2 = 
น้อย และ 1 = น้อยทีสุ่ด 
 
 V.IV. กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
     ขัน้ที ่1 ให้นักศกึษาท าแบบสอบถามในช่วงการเรยีนการสอนก่อนปิด
ภาคการศกึษา 1/2561 
     ข ัน้ที่ 2 น าคะแนนแบบทดสอบการเตรยีมสอบวดัระดบัความสามารถ
ทางภาษาองักฤษของนักศกึษาที่ได้มาแปลงคะแนนเป็นคะแนน TOEIC 
โดยใช้ TOEIC Score Conversion Chart แล้วน าคะแนนนักศึกษามา
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้คอื กลุ่มที ่1 ไดค้ะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไป และ
กลุ่มที ่2 ไดค้ะแนนต ่ากว่า 600 คะแนน  
    ข ัน้ที ่3 น าผลคะแนนสอบ TOEIC และแบบสอบถามมาประมวลผลโดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS version 13.0 for windows 
 
V.V. กำรวเิครำะหข์อ้มลู 
     ใช้การวเิคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ประกอบกัน ซึ่งมีรายละเอียดการ
วเิคราะห ์ดงันี้ 
      V.V.I. กำรวเิครำะหเ์ชงิพรรณำ (Descriptive Method) 

     การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค าถามในตอนที่  1 ได้แก่  คะแนน
แบบทดสอบ เพศ คณะ แผนการเรยีนทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
เกรดเฉลี่ยสะสม เมื่อจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการ
เรยีนวชิา ENL-201 และเกรดเฉลีย่สะสมขณะเรยีนวชิาENL-412 โดยการ
ใชส้ถติคิ่าความถี ่(Frequencies) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู 
     การวเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากค าถามในตอนที ่2  ตอนที ่3 และตอนที ่4 
ได้แก่ การสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ใน
รายวชิา ENL-412 การประเมนิตนเองของนักศกึษาที่เรยีนวชิา ENL-412 
และนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  ใช้ ค่ าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน เบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(Standard Deviation) ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
     ผูว้จิยัก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของความพงึพอใจต่อการสอนของ
อาจารย์ในรายวชิา ENL-412 การประเมนิตนเองของนักศกึษาที่เรยีนวชิา 
ENL-412 และนักศกึษาประเมนิตนเองในเรื่องโอกาสการใชภ้าษาองักฤษ
ในชวีติประจ าวนัโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ คะแนน 4 หมายถงึ อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด คะแนน 3 หมายถงึ อยู่ในระดบัมาก คะแนน 2 หมายถงึอยู่
ในระดบัน้อย และ คะแนน 1 หมายถงึ อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
     เกณฑก์ารแปลความหมาย ในส่วนของขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อ
การสอนของอาจารย์ในวชิา ENL-412 การประเมนิตนเองของนักศกึษาที่
เรียนวิชา ENL-412 และนักศึกษาประเมินตนเองในเรื่องโอกาสการใช้
ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั ใชเ้กณฑ์ดงัต่อไปนี้ ส านกัวจิยั 2546:20 [6]  
คะแนนเฉลี่ย ตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดบัมากที่สุด คะแนน
เฉลี่ย ตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง อยู่ในระดบัมาก คะแนนเฉลี่ย ตัง้แต่ 
2.51 – 3.50 หมายถึง อยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉลี่ย ตัง้แต่1.51 – 
2.50 หมายถงึ อยู่ในระดบัน้อย คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.00 – 1.50 หมายถงึ 
อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด   
     V.V.II. กำรวเิครำะหเ์ชงิปรมิำณ (Quantitative Method) 
     การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเป็นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัที่
มอีิทธพิลต่อผลคะแนนสอบ TOEIC ของนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา 
ENL-412 ทีไ่ดค้ะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไป หรอืความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์ถดถอยแบบ Logistic 
Model เพื่อพิจารณาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อผลคะแนนสอบ TOEIC ของ
นกัศกึษา 
 

VI. ผลกำรวจิยั 
VI.I. ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

      ตารางที ่2. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
             ชาย 
             หญงิ 

 
18 
27 

 
40.00 
60.00 

รวม 45 100.00 
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ตารางที ่3. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก 
       ตามแผนการเรยีนทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
           วทิย-์คณิต 
           ศลิป์-ค านวณ 
           ศลิป์-ภาษา 
           ปวช. 
           อื่นๆ 

21 
 4 
14 
 3 
 3 

46.70 
8.90 
31.10 
6.70 
6.70 

รวม 45 100.00 
 

ตารางที ่4. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก 
ตามเกรดเฉลีย่สะสมทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
           3.50-4.00 
           2.50-3.49 
           1.50-2.49 
           <1.50 

11 
32 
 2 
 0 

24.40 
71.10 
4.40 
0.00 

รวม 45 100.00 
 

ตารางที ่5. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
ผลการเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 (ENL-201) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
A 

 B+ 
B 

 C+ 
C 

  D+ 
D 

18 
 8 
 8 
 5 
 4 
 1 
 1 

40.00 
17.80 
17.80 
11.10 
8.90 
2.20 
2.20 

รวม 45 100.00 
 

ตารางที ่6. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก 
ตามเกรดเฉลีย่สะสมขณะเรยีนวชิา ENL-412 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

           3.50-4.00 
          2.50-3.49 
           1.50-2.49 
           อื่นๆ  

12 
21 
11 
 1 

26.70 
46.70 
24.40 
2.20 

รวม 45 100.00 
 

 ตารางที ่7. จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก 
ตามผลคะแนนการสอบ TOEIC ภาคเรยีนที1่/2561 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
    ต ่ากว่า 600 คะแนน 
    ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไป 

        20 
 25 

     44.40 
55.60 

รวม 45 100.00 
 

       ตารางที ่8. ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัความพงึพอใจ
ของนกัศกึษาต่อกระบวนการเรยีนการสอนของวชิา ENL-412 

 
รายการ 

n 
ระดบัการประเมินตนเอง 

Mean SD ความหมาย 

1. ดา้นความพงึพอใจต่อผูส้อน 
2. ดา้นนกัศกึษาประเมนิตนเอง 
3. ดา้นโอกาสการใชภ้าษา       
    องักฤษ 

45 
45 
45 

  3.50     
2.77 
2.37 

0.31 
0.40 
0.63 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 

 
VI.II. ผลกำรวเิครำะห์ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อคะแนนสอบของนกัศกึษำทีม่ผีล
คะแนนสอบ TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไป 
     การศกึษาวเิคราะห์ปจัจยัทีม่อีิทธพิลต่อคะแนนสอบของนักศกึษาที่มี
ผลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึ้นไป เป็นการวิเคราะห์เชิง
ปรมิาณ (Quantitative Method) เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อผลการสอบ TOEIC ของนกัศกึษา (ตวัแปรอสิระ 8 รายการ) 
กบัโอกาสของผลการสอบ TOEIC ทีจ่ะไดค้ะแนนสอบตัง้แต่ 600 คะแนน
ขึน้ไปหรอืไม่ (ตวัแปรตาม) โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์ถดถอยแบบ  Logistic 
Model ซึง่เขยีนเป็นรปูสมการทางคณติศาสตรไ์ดด้งันี้ 
     Y prob   =   f (Sex, Program, G Highsc, G_ENL201,G_Studying, 
Teacher, Student, Opportunity) 
ก าหนดเป็นสมการถดถอยไดว้่า 
     Y prob   =   0 + 1Sexi +2Programi +3G_Highsci 
+4G_ENL201i + 5G_Studyingi +6Teacheri +7Studenti +,        
8Opportunityi 
โดยที ่  Y prob คอื โอกาสของผลการสอบ TOEIC ทีจ่ะไดค้ะแนน 
                         ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไปหรอืไม่ (ตัง้แต่ 600  
                         คะแนนขึน้ไป = 1, ต ่ากว่า 600 คะแนน = 0)               
           Sex คอื เพศ (ชาย = 1, หญงิ = 0) 
           Program คอื แผนการเรยีนทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                            (จบทางดา้นภาษา= 1, ไมไ่ดจ้บทางดา้น 
                             ภาษา= 0) 
           G_Highsc คอื เกรดเฉลีย่สะสมทีจ่บมธัยมศกึษาตอนปลาย 
                              (เกรด 3.50 ขึน้ไป = 1, เกรดต ่ากว่า 3.50 = 0) 
           G_ENL201 คอื ผลการเรยีนวชิา ENL-201 
                   (เกรด B ขึน้ไป = 1, เกรดต ่ากว่า B= 0) 
           G_Studying คอื เกรดเฉลีย่สะสมขณะเรยีนวชิา ENL-412 
                    (เกรด 3.50 ขึน้ไป = 1, เกรดต ่ากว่า 3.50 = 0) 
           Teacher คอื ความคดิเหน็ต่อการสอนของอาจารย์ 
            Student คอื นกัศกึษาประเมนิตนเองในรายวชิา ENL-412 
            Opportunity คอื โอกาสในการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 
                                 ของนกัศกึษา 
            0  คอื ค่าคงที ่
     สมการจะอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ต่างๆโดยที่ค่าตัวแปรตามจะมีเพียง 2 ค่า คือ 0 และ 1 กล่าวคือหาก
นักศกึษาสอบไดค้ะแนน TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไปจะก าหนดให ้Y 
เป็น 1 แลว้จะท าใหโ้อกาสของปจัจยัต่างๆมอีทิธพิลต่อตวัแปรตามอย่างไร
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และหากนักศึกษาสอบได้คะแนน TOEIC ต ่ ากว่า 600 คะแนน จะ
ก าหนดให้ Y เป็น 0 แล้วจะท าให้โอกาสของปจัจยัต่างๆมอีิทธพิลต่อตัว
แปรตามอย่างไร 
     ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยด้วยการใช้ Logistic Model 
อธบิายตวัแปรอสิระหรอืปจัจยัต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อตวัแปรตาม Y คอืผลการ
สอบ TOEIC ดว้ยการพจิารณาผลของตวัแปรอสิระว่ามผีลต่อตวัแปรตาม
อย่างไรในทศิทางใด 
 
ตารางที ่9. แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานเพือ่วเิคราะหป์จัจยัทีก่ าหนด 
 โอกาสของการสอบ TOEICไดค้ะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไป (Y prob) 

Variable B S.E. Wald df Sig. Exp(B)  
(Constant) -5.397 5.835 0.856 1 0.355 0.005  

Sex -2.764 1.272 4.717 1 0.030* 0.063  

Program -3.258 1.353 5.797 1 0.016* 0.038  
G_Highsc -1.230 1.150 1.144 1 0.285 0.292  
G_ENL201 4.530 1.733 6.833 1 0.009* 92.775  
G_Studying 2.012 1.198 2.823 1 0.093 7.477  
Teacher 0.190 1.413 0.018 1 0.893 1.209  
Student 0.275 1.333 0.042 1 0.837 1.316  
Opportunity 1.084 0.861 1.588 1 0.208 2.958  

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

    จากตารางที ่9 จะไดส้มการถดถอยดงันี้ 

      Y prob =   -5.397–2.764Sex –3.258Program -1.230G_Highsc 
+4.530G_ENL201 +2.012G_Studying + 0.190Teacher + 
0.275Student + 1.084Opportunity 
     จากการประมวลผล โดยใช้แบบจ าลอง Logistic Model จากสมการที่
ก าหนดขา้งตน้ โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิต่อโอกาสของผลคะแนนสอบ TOEIC 
ทีจ่ะไดค้ะแนนสอบตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไปหรอืไม่   เรยีงตามล าดบัความ  
ส าคญั ไดแ้ก่ ผลการเรยีนวชิา ENL-201 เพศ และแผนการเรยีนทีจ่บใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการทดสอบสมมตฐิานทีป่รากฎในตารางที ่
9 สามารถสรุปไดด้งันี้  
     ด้านผลการเรยีนวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (ENL-201) ผล
การทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผลการเรยีนวชิา ENL-201 เมือ่ระบุนกัศกึษา
ไดเ้กรด B ขึน้ไปมโีอกาส = 1 และนกัศกึษาไดเ้กรดต ่ากว่า B มโีอกาส = 0 
แสดงปจัจยัทีม่ต่ีอโอกาสของผลสอบ TOEIC ทีจ่ะไดค้ะแนนตัง้แต่ 600 ขึน้
ไปหรอืไม่ โดยมคี่านยัส าคญั = 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากบัมนียัส าคญั
ทางสถติ ิและมคีวามสมัพนัธ์เป็นบวกต่อโอกาสของผลการสอบ TOEIC ที่
จะได้คะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึ้นไปหรือไม่  หมายความว่า โอกาสที่
นกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา ENL-201ทีไ่ดเ้กรด B ขึน้ไปไดค้ะแนน TOEIC ตัง้แต่ 
600 คะแนนขึน้ไปมากกว่านกัศกึษาทีเ่กรดต ่ากว่า B  
     ดา้นเพศ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า เมือ่ระบุนักศกึษาเพศชายมี
โอกาส = 1 และนักศกึษาเพศหญงิมโีอกาส = 0 แสดงปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
โอกาสของผลการสอบ TOEIC ที่จะได้คะแนนตัง้แต่ 600 คะแนนขึ้นไป
หรอืไม่ โดยมคี่านัยส าคญั = 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จงึมนีัยส าคญัทาง
สถิติ และมคีวามส าคญัเป็นลบต่อโอกาสของผลการสอบที่จะไดค้ะแนนต

ตัง้แต่ 600 ขึ้นไปหรอืไม่ หมายความว่า โอกาสที่เพศชายจะได้คะแนน
ตัง้แต่ 600 ขึน้ไปน้อยกว่านกัศกึษาเพศหญงิ 
     ดา้นแผนการเรยีนทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า แผนการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เมือ่ระบุว่า 
นกัศกึษาทีจ่บดา้นภาษา (เช่น สายศลิป์ภาษา) มโีอกาส = 1 และนกัศกึษา
ทีไ่ม่ไดจ้บดา้นภาษามโีอกาส = 0 แสดงปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อโอกาสของผล
สอบ TOEIC ที่จะได้คะแนนตัง้แต่ 600 ขึ้นไปหรอืไม่ โดยมคี่านัยส าคญั
ทางสถิติ  = 0.016 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 จึงมีนัยส าคัญทางสถิติ  และมี
ความสมัพนัธ์เป็นลบต่อโอกาสทีจ่ะไดค้ะแนนตัง้แต่ 600ขึน้ไป หมายความ
ว่า โอกาสทีน่กัศกึษาทีจ่บสายศลิป์ภาษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะ
ไดค้ะแนน TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนนขึน้ไปน้อยกว่านักศกึษาที่ไม่ได้จบ
สายศลิป์ภาษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
  

VII. สรุปผลและอภปิรายผลการวจิยั 
      ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนสอบของนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ 
TOEIC ตัง้แต่ 600คะแนนขึน้ไปพบว่า ม ี3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ผลการเรยีนวชิา 
ENL-201 เพศ และแผนการเรยีนทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเป็น
ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อผลสอบ TOEIC ส่วนปจัจยัที่เหลอื ได้แก่ เกรดเฉลี่ย
สะสมเมือ่จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เกรดเฉลีย่สะสมขณะ
เรียนวิชา ENL-412 ความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ในรายวิชา 
ENL-412 การประเมินตนเองของนักศึกษาเมื่อเรยีนวิชา ENL-412 และ
นักศึกษ าประเมิน ตน เองใน เรื่อ งโอกาสการใช้ภ าษ าอังกฤษ ใน
ชวีติประจ าวนัไม่มีอิทธพิลต่อผลสอบ TOEIC ที่ระดบัคะแนนตัง้แต่ 600 
คะแนนขึน้ไป 
     ผลการเรยีนวชิา ENL-201 มอีทิธพิลต่อคะแนนสอบของนักศกึษาที่มี
ผลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้แต่ 600คะแนนขึ้นไป พบว่า นักศกึษาที่เรยีน
วชิา ENL-201 ที่ได้เกรด B ขึ้นไปได้คะแนน TOEIC ตัง้แต่ 600 คะแนน
ขึน้ไปมากกว่านักศกึษาที่เกรดต ่ากว่า B มกีารศกึษาวจิยัในประเทศไทย
โด ย  Kitcharoonchai & Kitcharoonchai [7] แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เท ศ โด ย 
Kyriacou & Zhu [8] และ Shaaban & Ghaith [9] ที่กล่าวถึงความสมัพนัธ์
ของระดบัความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษากับแรงจูงใจและทัศนคติ  โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ระดบัสูง มแีรงจูงใจสูงและมทีศันคตทิี่ดใีนการเรยีนภาษาองักฤษมากกว่า
นักศกึษาทีม่ผีลการเรยีนทีต่ ่ากว่า ทัง้นี้อาจกล่าวไดว้่านักศกึษาทีล่งเรยีน
วชิา ENL-201ทีไ่ดเ้กรด B ขึน้ไปมแีรงจงูใจสงู และทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน
วชิา ENL-412 ดงันัน้นักศึกษากลุ่มนี้จึงมีผลคะแนนสอบ TOEIC ตัง้แต่ 
600 คะแนนขึน้ไปมากกว่านกัศกึษาทีม่ผีลการสอบต ่ากว่า 
    เพศ มอีทิธพิลต่อคะแนนสอบของนักศกึษาทีม่ผีลคะแนนสอบ TOEIC 
ตัง้แต่ 600คะแนนขึ้นไป พบว่า นักศึกษาเพศชายที่ได้คะแนน  TOEIC 
ตัง้แต่ 600 คะแนนขึ้นไปมน้ีอยกว่านักศกึษาเพศหญิง จากการวจิยัของ 
Shaaban & Ghaith ในประเทศเลบานอน [9] พบว่า นักศึกษาเพศชายมี
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษน้อยกว่านักศึกษาเพศหญิง ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก า ร วิ จั ย ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย โด ย  Assavanadda & 
Tangkiengsirisin [10] เมือ่แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความสามารถ
ดา้นการเรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ [7-9] ดงันัน้จงึอาจกล่าว
สรุปไดว้่านักศกึษาเพศชายที่มรีะดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษต ่ามี
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แรงจูงใจในการเรียนน้อยดังนั ้นจึงมีผลคะแนนสอบ TOEIC ต ่ ากว่า
นกัศกึษาหญงิซึง่มแีรงจงูใจสงูกว่า 
    แผนการเรียนที่จบในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายมีอิทธิพลต่อผล
คะแนนสอบ TOEIC ตัง้แต่ 600คะแนนขึ้นไป พบว่า นักศกึษาที่จบสาย
ศลิป์ภาษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะไดค้ะแนน TOEIC ตัง้แต่ 600 
คะแนนขึ้นไปน้อยกว่านักศึกษาที่ไม่ได้จบสายภาษา (หรือจบสายวิทย์
คณิต)ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะโครงสร้าง
หลกัสูตรของสายศลิป์ภาษา มรีายวชิาพื้นฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาองักฤษ
ทัว่ๆไป และภาษาองักฤษดา้นวรรณกรรม นอกจากนัน้ในรายวชิาเพิม่เตมิ
ยงัประกอบด้วยแผนการเรยีนภาษาที่สาม เช่น จนี หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ในขณะที่โครงสรา้งหลกัสูตรสายวทิย์คณิต มรีายวชิาเพิม่เติมที่เกีย่วขอ้ง
กบัวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และเทคโนโลยี [11] ท าให้
นักเรียนสายวิทย์มีโอกาสได้เรียนรู้เนื้ อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยซีึ่งเป็นองค์ความรู้ทีเ่ป็นพื้นฐานทีท่ าให้
เกดิความเขา้ใจในการท าขอ้สอบของ TOEIC ทีเ่กีย่วขอ้งการท างานในดา้น
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมมากกว่านกัเรยีนสายศลิป์ภาษา  
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บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลวิธีการ
อ่านท่ีมีประสิทธิภาพในการท าข้อสอบ TOEIC 2) เพ่ือศึกษาข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ชัน้ปีท่ี 1 ภาค
การศึกษา 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 260 คน จากประชากรทัง้หมด 850 
คน ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling 
Technique) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมลูได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวิจยัพบว่า 
1. นักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ นมีความเหน็ว่ากลวิธีการอ่านท่ี

มีประสิทธิภาพในการท าข้อสอบ TOEIC โดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน  อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.73 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ากลวิธีการ
อ่านด้านความรู้ความคิด กลวิธีการอ่านด้านอภิปัญญา และกลวิธีการอ่าน
ด้านการชดเชย อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เช่นกนั 

2. นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญ่ีปุ่ น ได้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดงัน้ี 

 2.1    ผู้เรียนควรอ่านค าถามก่อนอ่านเน้ือเร่ือง     
 2.2 ผู้เรียนควรอ่านจบัใจความส าคญัขณะท าข้อสอบ TOEIC 

ส่วนการอ่าน   
 2.3    ผุ้เรียนควรอ่านกวาดสายตาเรว็ๆ (skim) เพ่ือหา keyword 

 
ค ำส ำคญั — กลวิธีกำรอ่ำน, กำรท ำข้อสอบ TOEIC 
 
ABSTRACT — The purposes of this research were as follows: 1) to 

study effective reading strategies in taking TOEIC Test and 2) to study 
supplemental opinions and suggestions towards effective reading 
strategies in taking TOEIC Test.   

Research samples were 260 students from 850 students at Thai-
Nichi Institute of Technology in 2018 academic year, derived through 
Simple Random Sampling Technique. The instrument used for 
gathering the data were the questionnaire with rating-scale and open-
ended questions. Statistic used for analyzing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

Research findings were as follows: 
 1. In overall, students had a high level of effective reading 

strategies in taking TOEIC Test . When considered each aspect, it was 
shown that Cognitive Reading Strategies, Metacognitive Reading 
Strategies, and Compensatory Reading Strategies were at high level. 

 2. The students gave various suggestions as follows: 
    2.1 The students should read the questions before reading 

the passage. 
    2.2 The students should find the main ideas while they are 

taking reading part of TOEIC Test. 
    2.3 The students should skim the content for finding the 

keywords. 
 

Keywords — Reading Strategies, Taking TOEIC Test 
 

I. บทน ำ 
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศที่มบีทบำทส ำคญัในกำรใช้ชวีิต

ของคนในสงัคม ไม่เพียงแต่นักเรยีน นักศกึษำที่ต้องเรยีนภำษำองักฤษ
เพื่อเพิม่พูนควำมรูเ้กี่ยวกบัภำษำต่ำงประเทศเท่ำนัน้  คนวยัท ำงำนส่วน
ใหญ่ยังคงต้องใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับ
บริษัทต่ำงชำติ ดังนัน้  กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของผู้เรียนจึงควรถูก
ยกระดับขึ้น เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภำพทำงภำษำต่ำงประเทศ  โดยใช้
ควำมสำมำรถทำงภำษำเป็นเครือ่งมอืในกำรพฒันำตนเอง [1]. 

472



  

 

 

TOEIC หรอื Test of English for International Communication เป็น
กำรสอบวัดระดับควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยม
ส ำหรบัคนวยัท ำงำน  ขอ้สอบ TOEIC  เป็นขอ้สอบแบบปรนัยรวมทัง้สิ้น 
200 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ขอ้สอบส่วนกำรฟงั 100 ขอ้ 495 คะแนน และ 
ขอ้สอบส่วนกำรอ่ำน 100 ข้อ 495 คะแนน คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน 
วตัถุประสงค์หลกัของกำรสอบ TOEIC คอื เพื่อใชผ้ลสอบ TOEIC ในกำร
สมคัรงำน หรอืเพื่อเพิ่มค่ำตอบแทนส ำหรบัผู้ที่มคีะแนนสอบ TOEIC ถึง
ตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดไว้ ปจัจุบันผลสอบ TOEIC มีควำมส ำคัญ 
เนื่องจำกบรษิทัส่วนใหญ่ต้องกำรคะแนนสอบ TOEIC ตำมเกณฑ์ทีบ่รษิัท
ตอ้งกำรจำกผูส้มคัร [2] นักศกึษำส่วนใหญ่จงึถูกกระตุ้นใหไ้ปสอบ TOEIC 
หลงัจำกจบกำรศกึษำและช่วงทีก่ ำลงัหำงำน [3] ดงันัน้คะแนนสอบ TOEIC 
ทีส่งูจงึเป็นตวักลำงทีแ่สดงถงึศกัยภำพทำงภำษำองักฤษ  

กำรอ่ำนเป็นทักษะส ำคัญทกัษะหนึ่งในกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
ผูเ้รยีนในระดบัอุดมศกึษำ และเป็นทกัษะทีม่คีวำมส ำคญัมำกทีสุ่ดทีจ่ะต้อง
ฝึกฝน [4]   จงึจ ำเป็นต้องใชก้ลยุทธ์กำรอ่ำนทีเ่หมำะสม เพื่อพฒันำทกัษะ
กำรอ่ำนของผู้เรียน ในงำนวิจยันี้  ผู้วจิยัได้จ ำแนกกลวิธกีำรอ่ำนเป็น 3 
ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1. กลวธิกีำรอ่ำนดำ้นควำมรูค้วำมคดิ ซึง่เป็นกลวธิกีำร
อ่ำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนกำรทำงสมองของผูอ่้ำนซึง่มปีฎสิมัพนัธโ์ดยตรง
กบัสิง่ที่อ่ำนแบบเป็นขัน้ตอน เพื่อวเิครำะห์และพจิำรณำอย่ำงละเอียด 2. 
กลวิธีกำรอ่ำนด้ำนอภิปญัญำ เป็นกลวิธีกำรอ่ำนที่เกี่ยวข้องกับ กำร
วำงแผนกำรอ่ำน ตรวจสอบควำมเข้ำใจ และประเมินตนเองว่ำบรรลุ
วตัถุประสงค์กำรอ่ำนแค่ไหน และ 3. กลวธิกีำรอ่ำนด้ำนกำรชดเชย เป็น
กลวธิกีำรอ่ำนทีผู่อ่้ำนใชใ้นกำรแกป้ญัหำในขณะทอ่ีำน  [5] ดงันัน้กลวธิกีำร
อ่ำนแบบต่ำงๆ จงึเป็นเสมอืนเครื่องมอืทีช่่วยให้ผูเ้รยีนทรำบว่ำเขำจะต้อง
ท ำอย่ำงไรเมือ่เขำไมเ่ขำ้ใจเนื้อหำทีอ่่ำน หรอืเขำจะมวีธิรีบัมอืกบัปญัหำใน
ขณะทีอ่่ำนอย่ำงไร กลวธิเีหล่ำนี้ช่วยใหผู้เ้รยีนเขำ้ใจเนื้อหำทีอ่่ำนมำกยิง่ขึน้ 
และลดควำมลม้เหลวในกำรอ่ำนลงได ้[6] ถำ้เรำสำมำรถหำกลวธิกีำรอ่ำนที่
เหมำะสมเพื่อช่วยให้นักศกึษำสำมำรถท ำคะแนนสอบ TOEIC ได้สูง กจ็ะ
เป็นผลดต่ีอนักศกึษำในกำรน ำผลสอบ TOEIC ไปใชใ้นกำรสมคัรงำนหรอื
เรยีนต่อในระดบัทีส่งูข ัน้ ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษำกลวธิกีำรอ่ำน
ที่มปีระสิทธิภำพในกำรท ำข้อสอบ TOEIC เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพ
ของผูเ้รยีน และน ำผลวจิยัทีไ่ดไ้ปใชใ้นกำรเรยีนกำรสอนใหม้ปีระสทิธภิำพ
ต่อไป 
 

II. วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 
 1. เพือ่ศกึษำกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
 2. เพือ่ศกึษำขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของนกัศกึษำสถำบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 

III. วธิดี ำเนินกำรวจิยั 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครัง้นี้   ได้แก่   นักศึกษำสถำบัน

เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ภำคกำรศกึษำที่ 2 ปีกำรศกึษำ 2561 ก ำหนดกลุ่ม
ตวัอย่ำงโดยใช้ตำรำงส ำเร็จรูปของ Krejcie & Morgan โดยใช้วิธกีำรสุ่ม
อย่ ำงง่ำย  (Simple Random Sampling Technique) ตำมสัดส่ วนของ
นกัศกึษำในแต่ละสำขำวชิำเอก ไดก้ลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 260 คน   

 
 

IV. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครัง้นี้   เป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจยัได้สร้ำงขึ้น   เพื่อ
สอบถำมกลวิธีกำรอ่ำนที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำข้อสอบ  TOEIC เป็น
แบบสอบถำมจ ำนวน  1  ชดุ  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที ่1  สอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
แบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check Lists) 
 ตอนที ่2  สอบถำมเกีย่วกบักลวธิกีำรอำ่นทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC เป็นค ำถำมทีค่รอบคลุมเนื้อหำ 3 ด้ำน  ได้แก่ กลวธิกีำรอ่ำนด้ำนควำมรู้
ควำมคิด กลวิธกีำรอ่ำนด้ำนอภิปญัญำและกลวิธกีำรอ่ำนด้ำนกำรชดเชย โดย
แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมแบบของลเิคอร์ท 
(Likert) ม ี5 ระดบั ขอ้มูลควำมคดิเหน็ด้ำนกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพในกำร
ท ำขอ้สอบ TOEIC วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean: x ̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation: S.D.) ในกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ย ก ำหนด
เกณฑด์งันี้ [7] 
   ค่ำเฉลีย่               ควำมหมำย 
 4.51 – 5.00  มคีวำมคดิเหน็อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด 
 3.51 – 4.50  มคีวำมคดิเหน็อยู่ในระดบัมำก 
 2.51 – 3.50  มคีวำมคดิเหน็อยู่ในระดบัปำนกลำง 
 1.51 – 2.50  มคีวำมคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อย 
 1.00 – 1.50  มคีวำมคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

V. ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
 V.I  ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มลูทัว่ไปของนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-
ญีปุ่น่ 
ตำรำง 1  แสดงจ ำนวนและรอ้ยละ ของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำแนกตำมเพศและ

คณะทีศ่กึษำ 

ขอ้มลูทัว่ไป จ ำนวน                                    รอ้ยละ 

1.  เพศ   
     - ชำย 115 44.23 
     - หญงิ 145 55.77 
                 รวม 260 100 
2.  คณะทีศ่กึษำ   
     - วศิวกรรมศำสตร ์ 2 0.77 
     - บรหิำรธรุกจิ 228 87.69 
     - เทคโนโลยสีำรสนเทศ 30 11.54 
                  รวม 260 100 

 จำกตำรำง 1  พบว่ำ  นักศึกษำสถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผู้เป็น
กลุ่มตวัอย่ำง เป็นเพศชำย  จ ำนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.23 ทีเ่หลอื
เป็นนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นเพศหญิง จ ำนวน 145 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 55.77 
 ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษำทีศ่กึษำคณะบรหิำรธุรกจิ จ ำนวน  228 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 87.69 เป็นนักศกึษำทีศ่กึษำคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ จ ำนวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 และน้อยที่สุดเป็นนักศึกษำที่ศึกษำคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์จ ำนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.77 
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 V.II  ผลกำรศึกษำกลวิธีกำรอ่ำนทีม่ปีระสิทธิภำพในกำรท ำข้อสอบ 
TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ดำ้น 
ตำรำง 2   แสดงค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ ี

ประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ดำ้น 
ด้าน  S.D. ระดบั 

1. ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ 3.60 0.97 มำก 

2. ดำ้นอภปิญัญำ 3.68 0.98 มำก 

3. ดำ้นกำรชดเชย 3.92 0.94 มำก 

รวม 3.73 0.96 มาก 

 
 จำกตำรำง 2  พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  มคีวำม
คดิเห็นว่ำกลวิธกีำรอ่ำนที่มปีระสิทธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC โดย
ภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน  อยู่ในระดับมำก (x ̅= 3.73) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน 
พบว่ำ มคี่ำเฉลีย่อยู่ในระดบัมำกทุกดำ้น ดำ้นสูงสุด ไดแ้ก่ ดำ้นกำรชดเชย 
(x ̅ = 3.92) รองลงมำได้แก่ ด้ำนอภิปญัญำ (x ̅= 3.68) และ ด้ำนควำมรู้
ควำมคดิ (x ̅ = 3.60) ตำมล ำดบั 
ตำรำง 3   แสดงค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ ี
ประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ จ ำแนกเป็น

รำยขอ้ 
ด้านความรู้ความคิด  S.D. ระดบั 

1. ผูเ้รยีนแปลเนื้อหำขอ้สอบ TOEIC 
ในขณะท ำขอ้สอบจำกภำษำองักฤษเป็น
ภำษำไทยเป็นระยะ 

3.56 0.97 มำก 

2. ผูเ้รยีนอำ่นและสรปุสำระส ำคญัขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC 

3.54 0.90 มำก 

3. ผูเ้รยีนท ำนำยเรื่องรำวทีจ่ะเกดิขึน้
หลงัจำกอำ่นหวัขอ้ของขอ้สอบส่วนกำร
อำ่น ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.31 0.96 ปำนกลำง 

4. ผูเ้รยีนหำใจควำมส ำคญัขณะอำ่น
ขอ้สอบสว่นกำรอำ่นในขณะท ำขอ้สอบ 
TOEIC 

3.78 0.89 มำก 

5. ผูเ้รยีนตัง้ค ำถำมลว่งหน้ำเกีย่วกบัเรื่อง
ทีอ่ำ่นในขอ้สอบสว่นกำรอำ่นในขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC 

3.10 0.96 ปำนกลำง 

6. ผูเ้รยีนขดีเสน้ใตห้รอืวงกลมค ำส ำคญั 
(key word) ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.81 1.16 มำก 

7. ผูเ้รยีนมกีำรตัง้จดุมุง่หมำยในกำรอำ่น
ทกุส่วนในขอ้สอบ TOEIC เชน่ กำรอำ่น
เพื่อจบัใจควำมส ำคญั กำรอำ่นเพื่อหำ
ค ำตอบ เป็นตน้  

3.90 0.92 มำก 

8.  ก่อนอำ่นผูเ้รยีนมกีำรส ำรวจเนื้อหำ
ขอ้สอบ TOEIC ทัง้หมดเพื่อประมวล
เนื้อหำโดยสงัเขป 

3.60 1.06 มำก 

9. ผูเ้รยีนสงัเกตุลกัษณะต่ำงๆของกำร
เขยีนในขอ้สอบ TOEIC  เชน่ ควำมยำว
ของเนื้อหำ กำรเรยีงเนื้อหำก่อนกำรอำ่น 

3.72 0.96 มำก 

10. ผูเ้รยีนแยกแยะค ำหรอืใจควำมส ำคญั
ของเรื่องทีอ่ำ่นโดยดูจำกอกัษรตวัหนำ
ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.73 0.96 มำก 

รวม 3.60 0.97 มาก 

 
 จำกตำรำง 3 พบว่ำนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  มคีวำม
คดิเห็นว่ำกลวิธกีำรอ่ำนที่มปีระสิทธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ด้ำน
ควำมรูค้วำมคดิ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.60 และเมือ่
พจิำรณำเป็นรำยขอ้ โดยรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 7 ผูเ้รยีนมกีำร
ตัง้จุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนทุกส่วนในขอ้สอบ TOEIC เช่น กำรอ่ำนเพื่อจบั
ใจควำมส ำคญั กำรอ่ำนเพื่อหำค ำตอบ เป็นต้น โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.90 อยู่ใน
ระดบัมำก รองลงมำไดแ้ก่ ขอ้ 6 ผูเ้รยีนขดีเสน้ใตห้รอืวงกลมค ำส ำคญั (key 
word) ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.81 อยู่ในระดบัมำก ส่วน
รำยขอ้ที่มคี่ำเฉลี่ยต ่ำสุด ได้แก่ข้อ 5 ผู้เรยีนตัง้ค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกบั
เรือ่งทีอ่่ำนในขอ้สอบส่วนกำรอ่ำนในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลีย่ 
3.10 อยู่ในระดบัปำนกลำง 
 
ตำรำง 4  แสดงค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ ี

ประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ดำ้นอภปิญัญำ จ ำแนกเป็นรำยขอ้ 
ด้านอภิปัญญา  S.D. ระดบั 

1. ผูเ้รยีนหยดุอำ่นเพื่อคดิทบทวนและท ำ
ควำมเขำ้ใจเนื้อหำทีก่ ำลงัอำ่นเป็นระยะ
ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.77 0.90 มำก 

2. ผูเ้รยีนสรำ้งภำพเรื่องรำวเกีย่วกบั
เนื้อหำทีก่ ำลงัอำ่นอยู่เพื่อเพิม่ควำมเขำ้ใจ
เนิ้อหำในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.57 0.96 มำก 

3. ผูเ้รยีนตรวจสอบควำมเขำ้ใจของตนเอง
ว่ำถูกตอ้งหรอืไมเ่มื่อพบเนื้อหำและ
ขอ้ควำมทีแ่ปลกจำกเนื้อหำทีก่ ำลงัอำ่นอยู่
ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.72 0.88 มำก 

4. ผูเ้รยีนตรวจสอบกำรเดำเนื้อหำก่อน
กำรอำ่นของตนขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 
ว่ำถูกตอ้งหรอืไมห่ลงักำรอำ่นจบลง 

3.50 0.96 ปำนกลำง 

5. ขณะท ำขอ้สอบ TOEIC ผูเ้รยีนอำ่น
เนื้อหำโดยใชค้วำมเรว็ในกำรอำ่นไม่
เทำ่กนัขึน้อยูก่บัควำมยำกงำ่ยของเนื้อหำ 

4.15 0.87 มำก 

6. ผูเ้รยีนอำ่นเนื้อหำซ ้ำเมื่อพบว่ำเนื้อหำที่
ก ำลงัอำ่นนัน้ยำกเพื่อเพิม่ควำมเขำ้ใจ
ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

4.10 0.92 มำก 

7. ผูเ้รยีนท ำโน้ตย่อขณะทีก่ ำลงัอำ่น
ขอ้สอบ TOEIC เพื่อใหเ้ขำ้ใจและจ ำสิง่ที่
อำ่นไดด้ขี ึน้ 

3.10 1.11 ปำนกลำง 

8. ผูเ้รยีนอำ่นออกเสยีงในใจขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC เมื่อพบเนื้อหำทีเ่ขำ้ใจ
ยำกเพื่อใหต้นเองเขำ้ใจเนื้อหำนัน้ไดด้ขี ึน้ 

3.49 1.17 ปำนกลำง 

9. ผูเ้รยีนอำ่นยอ้นกลบัไปมำเพื่อหำ
ควำมสมัพนัธข์องควำมคดิในเนื้อหำทีอ่ำ่น
ขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.90 0.94 มำก 
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10. ผูเ้รยีนเขยีนขอ้ควำมทีอ่ำ่นนัน้ๆโดย
ใชภ้ำษำของตนเองเพื่อเพิม่ควำมเขำ้ใจ
เนื้อหำในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.44 1.13 ปำนกลำง 

รวม 3.68 0.98 มาก 

 
 จำกตำรำง 4 พบว่ำนกัศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  มคีวำม
คดิเหน็ว่ำกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ดำ้นอภิ
ปญัญำ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.68 และเมือ่พจิำรณำ
เป็นรำยขอ้ โดยรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 5. ขณะท ำขอ้สอบ 
TOEIC ผูเ้รยีนอ่ำนเนื้อหำโดยใชค้วำมเรว็ในกำรอ่ำนไมเ่ท่ำกนัขึน้อยู่กบั
ควำมยำกงำ่ยของเนื้อหำ โดยมคี่ำเฉลีย่ 4.15 อยู่ในระดบัมำก รองลงมำ
ไดแ้ก่ ขอ้ 6. ผูเ้รยีนอ่ำนเนื้อหำซ ้ำเมือ่พบว่ำเนื้อหำทีก่ ำลงัอ่ำนนัน้ยำกเพือ่
เพิม่ควำมเขำ้ใจในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลีย่ 4.10 อยู่ในระดบั
มำก ส่วนรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ไดแ้ก่ขอ้ 7. ผูเ้รยีนท ำโน้ตยอ่ขณะที่
ก ำลงัอ่ำนขอ้สอบ TOEIC เพือ่ใหเ้ขำ้ใจและจ ำสิง่ทีอ่่ำนไดด้ขี ึน้ โดยมี
ค่ำเฉลีย่ 3.10 อยู่ในระดบัปำนกลำง 
 

ตำรำง 5 แสดงค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ ี
ประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ดำ้นกำรชดเชย จ ำแนกเป็นรำยขอ้ 

ด้านการชดเชย  S.D. ระดบั 
1. ผูเ้รยีนอำ่นอยำ่งชำ้ๆและระมดัระวงัเมือ่
เจอปญัหำหรอืค ำถำมในขณะท ำขอ้สอบ 
TOEIC 

3.76 0.92 มำก 

2. ผูเ้รยีนเดำควำมหมำยของค ำศพัทท์ี่
ผูเ้รยีนไมท่รำบโดยดูจำกบรบิท (context 
clues) ของเนื้อเรื่องทีอ่ำ่นในขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC 

4.05 0.93 มำก 

3. ผูเ้รยีนใชว้ธิอีำ่นยอ้นกลบัเมื่อเจอ
ปญัหำในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.96 0.99 มำก 

4. ผุเ้รยีนใชค้วำมรูด้ำ้นโครงสรำ้ง
ไวยำกรณ์เป็นสว่นหนึ่งในกำรเดำค ำศพัท์
ทีไ่มท่รำบควำมหมำยในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC 

3.67 1.06 มำก 

5. ผูเ้รยีนใชค้วำมรูเ้ดมิเชื่อมโยงกบัเรื่องที่
จะอำ่นเพื่อชว่ยใหเ้ขำ้ใจเนื้อหำทีจ่ะอำ่นใน
ขอ้สอบ TOEIC ไดด้ขี ึน้ 

3.82 0.92 มำก 

6. ผูเ้รยีนใชเ้ทคนิคอำ่นเฉพำะใจควำม
ส ำคญั  (main idea) ของแต่ละย่อหน้ำเมือ่
ไมม่เีวลำพอในกำรท ำขอ้สอบสว่นกำรอำ่น
ในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 

3.93 0.94 มำก 

7. ผูเ้รยีนใชเ้ทคนิคกำรอำ่นครำ่วๆเมื่อ
ตอ้งกำรหำหวัขอ้เรื่องทีเ่หมำะสมในกำร
ท ำขอ้สอบ TOEIC 

4.05 0.86 มำก 

8. ผูเ้รยีนใชว้ธิกีำรอำ่นค ำถำมก่อนอำ่น
เนื้อเรื่องทัง้หมดเพื่อจะไดห้ำค ำตอบที่
เฉพำะเจำะจงไดอ้ย่ำงรวดเรว็และ
ประหยดัเวลำในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 

4.12 0.84 มำก 

9. ผูเ้รยีนใชว้ธิกีำรอำ่นค ำถำมก่อนอำ่น
เนื้อเรื่องทัง้หมดเพื่อจะไดท้รำบเนื้อควำม

4.04 0.94 มำก 

โดยรวมเกีย่วกบัเนื้อเรื่องทีก่ ำลงัจะอำ่น
เมื่อมเีวลำเหลอืไมเ่พยีงพอขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC 
10. ผูเ้รยีนตดัสนิใจว่ำเนื้อหำส่วนใดจะ
อำ่นอย่ำงระมดัระวงัและเนื้อหำส่วนใดจะ
ไมอ่ำ่นเมื่อมเีวลำเหลอืไมเ่พยีงพอขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC 

3.8 1.02 มำก 

รวม 3.92 0.94 มาก 

 
 จำกตำรำง 5 พบว่ำนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  มคีวำม
คดิเห็นว่ำกลวิธกีำรอ่ำนที่มปีระสิทธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ด้ำน
กำรชดเชย โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลี่ย 3.92 และเมื่อ
พจิำรณำเป็นรำยขอ้ โดยรำยขอ้ที่มคี่ำเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ ขอ้ 8. ผู้เรยีนใช้
วิธีกำรอ่ำนค ำถำมก่อนอ่ำนเนื้ อเรื่องทั ้งหมดเพื่อจะได้หำค ำตอบที่
เฉพำะเจำะจงได้อย่ำงรวดเรว็และประหยดัเวลำในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
โดยมคี่ำเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดบัมำก รองลงมำม ี2 ข้อที่มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกนั 
ไดแ้ก่ ขอ้ 2. ผูเ้รยีนเดำควำมหมำยของค ำศพัท์ทีผู่เ้รยีนไม่ทรำบโดยดูจำก
บรบิท (context clues) ของเนื้อเรื่องทีอ่่ำนในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC และ
ข้อ 7. ผู้เรียนใช้เทคนิคกำรอ่ำนคร่ำวๆเมื่อต้องกำรหำหัวข้อเรื่องที่
เหมำะสมในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดบัมำก  
ส่วนรำยขอ้ที่มคี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ได้แก่ขอ้ 4. ผุเ้รยีนใช้ควำมรูด้ำ้นโครงสรำ้ง
ไวยำกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในกำรเดำค ำศพัท์ที่ไม่ทรำบควำมหมำยในกำรท ำ
ขอ้สอบ TOEIC  โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.67 อยู่ในระดบัมำก 
 
 V.III ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ ทีม่ ีต่อกลวิธีกำรอ่ำนทีม่ ี
ประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
ตำรำง 6 ค่ำควำมถีร่อ้ยละของควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีม่ต่ีอกลวธิี

กำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จ านวน ความถ่ี ร้อยละ 
กลวธิกีำรอำ่นทีม่ปีระสทิธภิำพใน

กำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
 

82 
 

100 

1. ผูเ้รยีนควรอำ่นค ำถำมก่อนอำ่น
เนื้อเรื่อง 

82 25 30.48 

2. ผูเ้รยีนควรอำ่นจบัใจควำมส ำคญั
ขณะท ำขอ้สอบ TOEIC สว่นกำร
อำ่น 

82 19 23.17 

3. ผุเ้รยีนควรอำ่นกวำดสำยตำเรว็ๆ 
(skim) เพื่อหำ keyword 

82 11 13.41 

4. ผูเ้รยีนควรท ำขอ้สอบเก่ำ 
TOEIC บ่อยๆ 

82 10 12.20 

5. ผูเ้รยีนควรทอ่งศพัทท์ีพ่บไดบ้่อย
ในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 

82 9 10.98 

6. ผูเ้รยีนควรเดำควำมหมำยของ
ค ำศพัทท์ีต่นไมรู่ ้โดยดูจำกบรบิท
รอบขำ้ง 

82 4 4.88 

7. ผูเ้รยีนควรอำ่นเนื้อหำหลำยๆ
รอบจนเขำ้ใจ 

82 4 4.88 

475



  

 

 

 จำกตำรำง 6 พบว่ำนักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  มคีวำม
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC จ ำนวน 82 คน นกัศกึษำส่วนใหญ่มคีวำมคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ
ว่ำผูเ้รยีนควรอ่ำนค ำถำมก่อนอ่ำนเนื้อเรื่อง จ ำนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
30.48 รองลงมำได้แก่ ผู้เรยีนควรอ่ำนจบัใจควำมส ำคญัขณะท ำขอ้สอบ 
TOEIC ส่วนกำรอ่ำน จ ำนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.17 ผุเ้รยีนควรอ่ำน
กวำดสำยตำเรว็ๆ (skim) เพื่อหำ keyword จ ำนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
13.41 ผู้เรยีนควรท ำขอ้สอบเก่ำ TOEIC บ่อยๆ จ ำนวน 10 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 12.20 . ผูเ้รยีนควรท่องศพัทท์ีพ่บไดบ้่อยในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
จ ำนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.98 ผูเ้รยีนควรเดำควำมหมำยของค ำศพัท์
ทีต่นไม่รู ้โดยดูจำกบรบิทรอบขำ้ง จ ำนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.88 และ
ผูเ้รยีนควรอ่ำนเนื้อหำหลำยๆรอบจนเขำ้ใจ จ ำนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
4.88 ตำมล ำดบั 

 
VI. สรุปผลกำรวจิยั 

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นด้ำนกลวิธีกำรอ่ำนที่มี
ประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC สรุปผลไดด้งันี้ 
 1. นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 145 คน คดิเป็นร้อยละ 55.77 ที่เหลอืเป็นเพศ
ชำย  จ ำนวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 44.23 ด้ำนคณะที่ศกึษำ นักศกึษำ
ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษำทีศ่กึษำคณะบรหิำรธุรกจิ จ ำนวน  228 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 87.69 เป็นนกัศกึษำทีศ่กึษำคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ จ ำนวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 และน้อยที่สุดเป็นนักศึกษำที่ศึกษำคณะ
วศิวกรรมศำสตร ์จ ำนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.77 
 2. ผลกำรศึกษำกลวิธีกำรอ่ำนที่มปีระสิทธิภำพในกำรท ำข้อสอบ 
TOEIC พบว่ำนกัศกึษำมคีวำมคดิเหน็ว่ำกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพใน
กำรท ำขอ้สอบ TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ดำ้น อยู่ในระดบัมำก (x ̅ = 3.73) 
เมือ่พจิำรณำรำยดำ้น พบว่ำ มคี่ำเฉลีย่อยู่ในระดบัมำกทุกดำ้น ดำ้นสูงสุด 
ได้แก่ ด้ำนกำรชดเชย (x ̅= 3.92) รองลงมำได้แก่ ด้ำนอภิปญัญำ (x ̅ = 
3.68) และ ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ (x ̅= 3.60) ตำมล ำดบั 
  2.1 ด้ำนควำมรู้ควำมคิด พบว่ำ นักศึกษำสถำบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น  มคีวำมคิดเห็นว่ำกลวิธีกำรอ่ำนที่มีประสิทธิภำพในกำรท ำ
ขอ้สอบ TOEIC ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 3.60 และเมื่อพจิำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำค่ำเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมำก โดยรำยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 7 ผู้เรียนมีกำรตัง้
จุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนทุกส่วนในข้อสอบ TOEIC เช่น กำรอ่ำนเพื่อจับ
ใจควำมส ำคญั กำรอ่ำนเพื่อหำค ำตอบ เป็นต้น โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.90 อยู่ใน
ระดบัมำก รองลงมำไดแ้ก่ ขอ้ 6 ผูเ้รยีนขดีเสน้ใตห้รอืวงกลมค ำส ำคญั (key 
word) ในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.81 อยู่ในระดบัมำก ส่วน
รำยข้อที่มคี่ำเฉลี่ยต ่ำสุด ได้แก่ข้อ 5 ผู้เรยีนตัง้ค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกบั
เรือ่งทีอ่่ำนในขอ้สอบส่วนกำรอ่ำนในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลีย่ 
3.10 อยู่ในระดบัปำนกลำง 
  2.2 ด้ำนอภิปญัญำ พบว่ำ นักศึกษำสถำบนัเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น มคีวำมคดิเห็นว่ำกลวธิกีำรอ่ำนที่มปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC ด้ำนอภปิญัญำ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลี่ย 3.68 
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยรำยข้อที่มคี่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อ 5. 

ขณะท ำขอ้สอบ TOEIC ผู้เรยีนอ่ำนเนื้อหำโดยใช้ควำมเร็วในกำรอ่ำนไม่
เท่ำกนัขึน้อยู่กบัควำมยำกงำ่ยของเนื้อหำ โดยมคี่ำเฉลีย่ 4.15 อยู่ในระดบั
มำก รองลงมำได้แก่ ขอ้ 6. ผู้เรยีนอ่ำนเนื้อหำซ ้ำเมือ่พบว่ำเนื้อหำทีก่ ำลงั
อ่ำนนัน้ยำกเพื่อเพิม่ควำมเขำ้ใจในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลี่ย 
4.10 อยู่ในระดบัมำก ส่วนรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด ไดแ้ก่ขอ้ 7. ผูเ้รยีนท ำ
โน้ตย่อขณะที่ก ำลงัอ่ำนขอ้สอบ TOEIC เพื่อให้เขำ้ใจและจ ำสิง่ทีอ่่ำนได้ดี
ข ึน้ โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.10 อยู่ในระดบัปำนกลำง 
  2.3 ด้ำนกำรชดเชย นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มี
ควำมคดิเห็นว่ำกลวธิกีำรอ่ำนที่มีประสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
ดำ้นกำรชดเชย โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลีย่ 3.92 และเมือ่
พจิำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดบัมำกทุกขอ้ โดยรำยขอ้ที่มี
ค่ำเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 8. ผู้เรยีนใช้วธิกีำรอ่ำนค ำถำมก่อนอ่ำนเนื้อเรื่อง
ทั ้งหมดเพื่ อจะได้หำค ำตอบที่ เฉพำะเจำะจงได้อย่ ำงรวดเร็วและ
ประหยดัเวลำในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC โดยมคี่ำเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดบั
มำก รองลงมำมี 2 ข้อที่มีค่ำเฉลี่ย เท่ ำกัน  ได้แก่  ข้อ 2. ผู้เรียนเดำ
ควำมหมำยของค ำศพัท์ทีผู่เ้รยีนไม่ทรำบโดยดูจำกบรบิท (context clues) 
ของเนื้อเรื่องทีอ่่ำนในขณะท ำขอ้สอบ TOEIC และขอ้ 7. ผูเ้รยีนใชเ้ทคนิค
กำรอ่ำนคร่ำวๆเมื่อต้องกำรหำหัวข้อเรื่องที่เหมำะสมในกำรท ำข้อสอบ 
TOEIC โดยมคี่ำเฉลีย่ 4.05 อยู่ในระดบัมำก  ส่วนรำยขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่ต ่ำสุด 
ได้แก่ขอ้ 4. ผุเ้รยีนใชค้วำมรูด้ำ้นโครงสรำ้งไวยำกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในกำร
เดำค ำศพัทท์ีไ่ม่ทรำบควำมหมำยในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC  โดยมคี่ำเฉลีย่ 
3.67 อยู่ในระดบัมำก 
 3. ควำมคิดเห็นและข้อ เสนอแนะอื่นๆ  ของนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นต่อกลวธิกีำรอ่ำนที่มปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC พบว่ำ นักศกึษำส่วนใหญ่ได้เสนอแนะว่ำ ผู้เรยีนควรอ่ำนค ำถำม
ก่อนอ่ำนเนื้อเรื่อง รองลงมำ ไดแ้ก่ ผู้เรยีนควรอ่ำนจบัใจควำมส ำคญัขณะ
ท ำข้อสอบ TOEIC ส่วนกำรอ่ำน และน้อยที่สุดมี 2 ข้อเสนอแนะ คือ 
ผูเ้รยีนควรเดำควำมหมำยของค ำศพัท์ที่ตนไม่รู้ โดยดูจำกบรบิทรอบขำ้ง 
และ ผูเ้รยีนควรอ่ำนเนื้อหำหลำยๆรอบจนเขำ้ใจ 
 

VII. อภปิรำยผล 
 จำกสรุปผลกำรวจิยัมปีระเดน็ส ำคญัทีน่ ำมำอภปิรำยผลกำรวจิยัดงันี้ 
  1.ผลกำรวจิยักลวธิกีำรอ่ำนที่มปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC โดยภำพรวมทัง้ 3 ด้ำน  อยู่ในระดบัมำก ซึ่งสำมำรถอภปิรำยผล
เป็นรำยดำ้นดงัต่อไปนี้ 
 2. ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-
ญี่ปุ่น  มคีวำมคดิเห็นว่ำกลวธิกีำรอ่ำนที่มปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก อำจเป็นเพรำะ 
ผูเ้รยีนใหค้วำมส ำคญักบักลวธิกีำรอ่ำนเพื่อจบัใจควำมส ำคญั กำรอ่ำนเพื่อ
หำขอ้มลูเฉพำะ กำรเดำควำมหมำยค ำศพัท์ เนื่องจำกเป็นกลวธิหีลกัทีช่่วย
ให้ผู้ เรียนสำมำรถจับประเด็นและท ำควำมเข้ำใจบทอ่ำนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ [8] 
 3. ดำ้นอภปิญัญำ พบว่ำ นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น  
มคีวำมคดิเหน็ว่ำกลวธิกีำรอ่ำนทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
ด้ำนอภิปญัญำ โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก อำจเป็นเพรำะผู้เรยีนพบ
กลวธิีกำรอ่ำนที่ท ำให้ควำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนของผู้เรยีนดีขึ้น  เป็นระบบ 
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และส่งผลใหค้วำมเขำ้ใจในกำรอ่ำนอยู่ในระดบัทีส่งูขึน้ [9] 
 4. ด้ำนกำรชดเชย นักศกึษำสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น  มี
ควำมคดิเห็นว่ำกลวธิกีำรอ่ำนที่มปีระสทิธภิำพในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC 
ด้ำนกำรชดเชย โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก อำจเป็นเพรำะ กลวิธกีำร
อ่ำนแบบต่ำงๆ เป็นเสมอืนเครื่องมอืทีช่่วยใหผู้เ้รยีนทรำบว่ำเขำจะต้องท ำ
อย่ำงไรเมื่อเขำไม่เข้ำใจเนื้อหำที่อ่ำน หรอืเขำจะมวีธิรีบัมอืกบัปญัหำใน
ขณะทีอ่่ำนอย่ำงไร กลวธิเีหล่ำนี้ช่วยใหผู้เ้รยีนเขำ้ใจเนื้อหำทีอ่่ำนมำกยิง่ขึน้ 
และลดควำมลม้เหลวในกำรอ่ำนลงได ้[6] 
 

VIII. ขอ้เสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรน ำผลวจิยัไปใช ้  
 จำกผลวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้น  ผู้ว ิจ ัยได้น ำมำพิจำรณำและมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 1.1 เนื่องจำกผลวจิยัพบว่ำ กลวธิกีำรอ่ำนที่มปีระสทิธภิำพใน
กำรท ำขอ้สอบ TOEIC ดำ้นควำมรูค้วำมคดิ ในรำยขอ้ทีต่ ่ำสุดคอื ผูเ้รยีนตัง้
ค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำนในข้อสอบส่วนกำรอ่ำนในขณะท ำ
ขอ้สอบ TOEIC ทัง้นี้อำจเป็นเพรำะนักศกึษำไม่คุ้นเคยกบักำรตัง้ค ำถำม
ล่วงหน้ำเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่ำน เพือ่ทีจ่ะไดเ้ดำเนื้อเรื่องโดยรวม ซึง่มผีลท ำให้
นักศกึษำมแีนวโน้มทีจ่ะเขำ้ใจเรื่องทีอ่่ำนมำกขึน้ ดงันัน้อำจำรย์ผูส้อนควร
ฝึกให้นักศึกษำตัง้ค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่ำนในชัน้เรยีนบ่อยๆ 
เพื่อใหน้ักศกึษำคุน้เคย และจะเป็นประโยชน์ต่อนักศกึษำในกำรเขำ้ใจเนื้อ
เรือ่งมำกขึน้ รวมทัง้ประหยดัเวลำในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC มำกขึน้ดว้ย 
 1.2 กลวธิีกำรอ่ำนที่มปีระสิทธภิำพในกำรท ำข้อสอบ TOEIC 
ด้ำนอภิปญัญำ ในรำยข้อที่ต ่ำสุดคือ ผู้เรยีนท ำโน้ตย่อขณะที่ก ำลงัอ่ำน
ขอ้สอบ TOEIC เพื่อให้เขำ้ใจและจ ำสิง่ที่อ่ำนได้ดขี ึ้น ทัง้นี้อำจเป็นเพรำะ
นักศึกษำไม่มีเวลำเพียงพอในกำรท ำโน้ตย่อขณะที่ก ำลังอ่ำนข้อสอบ 
TOEIC ดงันัน้อำจำรยผ์ูส้อนควรฝึกใหน้กัศกึษำท ำขอ้สอบ TOEIC ในเวลำ
ที่จ ำกดัมำกขึ้น เพื่อฝึกให้นักศึกษำคุ้นเคยกบักำรท ำขอ้สอบ TOEIC ใน
เวลำทีก่ ำหนด 
 1.3 กลวธิีกำรอ่ำนที่มปีระสิทธภิำพในกำรท ำข้อสอบ TOEIC 
ดำ้นชดเชย ในรำยขอ้ทีต่ ่ำสุดคอื ผุเ้รยีนใชค้วำมรูด้ำ้นโครงสรำ้งไวยำกรณ์
เป็นส่วนหนึ่งในกำรเดำค ำศพัท์ที่ไม่ทรำบควำมหมำยในกำรท ำขอ้สอบ 
TOEIC ทัง้นี้อำจเป็นเพรำะนักศึกษำมคีวำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์น้อย จึงไม่
สำมำรถเดำควำมหมำยของค ำศพัทไ์ด ้ดงันัน้ อำจำรยผ์ูส้อนจงึควรทบทวน
หลกัโครงสรำ้งไวยำกรณ์ ไปพรอ้มๆกบัฝึกนักศกึษำใหท้ ำขอ้สอบ TOEIC 
บ่อยๆในชัน้เรยีน เพื่อเสริมควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ให้กับนักศึกษำ และ 
นกัศกึษำสำมำรถประยุกต์ควำมรูด้ำ้นโครงสรำ้งไวยำกรณ์ไปใชใ้นกำรเดำ
ควำมหมำยของค ำศพัทไ์ดม้ำกขึน้ 
 2.  ขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรท ำวจิยัในครัง้ต่อไป 
 2.1  ควรท ำกำรวจิยักลวธิดีำ้นกำรฟงัทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรท ำ
ข้อสอบ TOEIC กับนักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น เพื่อน ำมำ
พฒันำศกัยภำพ และคะแนนสอบในกำรท ำขอ้สอบ TOEIC ใหม้ำกยิง่ขึน้ 
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Abstract—Anxiety is one of the main barriers in language 

learning. It not only creates learning problems, but it also 

obstructs language learners to develop their language 

proficiency. The purposes of this study were to investigate the 

types and levels of English language anxiety of Thai supporting 

staff working in an academic institution and to examine whether 

their age difference affected their anxiety when learning 

English. The participants were 23 Thai supporting staff who 

worked for Thai-Nichi Institute of Technology and attended 

English for Effective Communication Course during August – 

September, 2017. The Foreign Language Classroom Anxiety 

Scales (FLCAS) questionnaire was used to collect the data and 

it has high reliability (α) at .90. Descriptive statistics and 

independent-samples T-Test were used to analyze the data. 

Results indicated that Thai supporting staff had medium level 

of English language anxiety (M = 2.90) and there was no 

significant difference between their age difference and their 

English language anxiety at .05 significant level (p = .934).    

Keywords—foreign language anxiety, adult learners, EFL 

learners, Thai staff 

 

I. INTRODUCTION  

Learning second or foreign languages is a 

complicated and long-term process. Each learner has his 

preferred ways of learning. Some learners are visual learners 

who cannot learn something until they have seen it, where as 

some learners are aural learners who need to hear something 

once or twice before they know it [1]. This is similar to adult 

learners. They have their own special needs and 

requirements. Knowles [2] explains some characteristics of 

adult learners, that is, they are autonomous, goal-oriented, 

self-directed, and practical. They are willing to learn and can 

learn better when their learning is related to their work and 

responsibilities. While adult learners are learning a foreign 

language, they have some expectations and may experience 

some barriers impeding them to succeed in their learning. 

 

The barriers or difficulties in language learning can 

stem from many variables particularly affective variables 

such as attitude, motivation, anxiety and beliefs. Among 

these variables, anxiety has been attracted much interest since 

1980s. It has been considered as a major difficulty for 

language learners to overcome (e.g. [3], [4]). Anxiety is 

generally defined as a psychological construct which is 

described as a state of apprehension and a vague fear that is 

only indirectly associated with an object [5]. Several 

researchers have explained the similar definitions of foreign 

language anxiety (FLA). For instance, Horwitz, Horwitz and 

Cope [6] define FLA as “a distinct complex construct of self-

perceptions, beliefs, feelings, and behaviors related to 

classroom language learning arising from the uniqueness of 

language learning process”. Later, MacIntyre and Gardner [7] 

explain FLA as the feeling of tension and apprehension which 

occur in second and foreign language contexts, including 

speaking, listening, and learning, or the worry and negative 

emotional reaction arousal when learning or using a second 

or foreign language. Moreover, Zhang [8] describes anxiety 

as the psychological tension that a learner goes through when 

performing a learning task. To conclude, foreign language 

anxiety (FLA) can be defined as the learners’ negative 

feelings, emotions, and perceptions such as tension, worry, 

apprehension, and erroneous beliefs arousing when they are 

learning and performing tasks in language classes. These 

negative constructs hinder learners’ success in foreign 

language learning. 

 

Horwitz and his colleagues [6] classify foreign 

language anxiety into three categories. Firstly, 

communication apprehension is a fear of communicating 

with others because the learners have some difficulties in 

understanding others and in making themselves understand 

the others’ utterances. This anxiety causes learners become 

shy and keep silent in the language classes. Secondly, test 

anxiety is a type of performance anxiety which is caused by 

fear of failing a test and experiencing boredom because of 

frequent tests and quizzes. Test anxious students often put 

unrealistic demands on themselves. They think that they 

could perform well in every test. Test anxiety is considered 

to be one of the most important aspects which obstruct 

language learning. Finally, fear of negative evaluation is a 

fear of the learners towards other people’s evaluations such 

as their teachers, their friends, and a job interviewer. This 

includes the avoidance of evaluative situations and the 

expectations that other people might evaluate them 

negatively. Learners with this fear tend to perceive 
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themselves as inadequate, slow learners and are often 

sensitive and scared of their peers’ opinions or other 

evaluations about themselves.  

 

Furthermore, anxiety can be categorized as 

debilitative and facilitative anxiety [9]. Debilitative anxiety 

causes learners misbehave or have some negative social 

behaviors in language classes such as keeping silent, being 

unwilling to participate, being absent, and withdrawal from 

the course. These effects can lead to poor performance and 

low achievement in learning. In contrast to debilitative 

anxiety, facilitative anxiety motivates learners to “fight” the 

new learning task and put much effort to overcome their 

feelings of anxiety. Learners encourage themselves to study 

harder and attempt to perform better in classroom tasks. This 

anxiety type drives learners to continue their language 

learning. Although foreign language anxiety involves 

learners’ internal psychological state, Horwitz and his 

colleagues [6] and Young [10] agree that any activities and 

tasks occurring in a language classroom including the role of 

the teachers, the interaction between a teacher and learners, 

and classroom management can provoke classroom anxiety. 

Thus, classroom anxiety is another important factor affecting 

language learners which language teachers cannot neglect. 

 

When anxiety occurs, it has some effects on 

language learners and their learning process. MacIntyre [11] 

explains the effects caused by language anxiety. First, 

academically, language anxiety is one of the best predictors 

of language proficiency. It is obvious that high levels of 

language anxiety are associated with low levels of academic 

achievement in second/foreign language learning. Second, 

socially, learners with higher language anxiety have the 

tendency to avoid interpersonal communication more often 

than less anxious learners. Third, cognitively, anxiety can 

occur at any stage of language acquisition. Anxiety can 

become an affective filter that prevents certain information 

from entering a learner’s cognitive processing system. 

Anxiety can also influence both speed and accuracy of 

learning. Fourth, anxiety arousal can impact the quality of 

communication output as the retrieval of information is 

interrupted by the “freezing-up” moments that students 

encounter when they get anxious. Finally, personally, 

language learning experience could, under some 

circumstances, become a traumatic experience. This kind of 

unpleasant experience may deeply disturb one’s self-esteem 

or self-confidence as a language learner. 

 

There has been various research conducting on 

anxiety in different aspects. For example, Williams and 

Andrade [12] conducted a research with 243 Japanese 

students in English conversation classes in Japan. They found 

that students’ language anxiety was mostly caused by their 

teachers and classmates. Then Marcos-Llinás and Garau [13] 

investigated the effects of language anxiety on course 

achievement in three foreign language proficiency levels of 

Spanish, namely, beginner, intermediate, and advanced. 

Their findings revealed that advanced learners showed higher 

levels of anxiety in comparison with beginner and 

intermediate participants. They also found that female 

students were less anxious than male students. In addition, 

Plangkaham and Porkkaew [14] examined the levels of 

foreign language anxiety in public speaking class in Thailand. 

They indicated that the students had high level of anxiety 

when they had to perform in public or in front of the class. 

Next, Tappoon [15] conducted an anxiety research with Thai-

Nichi Institute of Technology students. The findings 

indicated that the students had medium level of language 

anxiety. Female students had higher level of anxiety than 

male students. Female students felt frightened when they 

were given negative evaluation. Furthermore, the high 

proficient students had higher language anxiety than the 

lower proficient students did. Finally, Suwantarathip and 

Wichadee [16] examined the effectiveness of cooperative 

learning approach in reducing language anxiety in Thailand. 

They discovered that this approach was helpful for low 

proficient students. Low proficient learners could lower their 

level of foreign language anxiety. 

From the mentioned above, these studies were 

conducted in academic institutions focusing on the students 

solely, however, there are a few studies conducting on adult 

learners or supporting staff who have worked for an academic 

institution. Moreover, Thai-Nichi Institute of Technology has 

opened three international programs: Digital Engineering 

(DGE), Data Science and Analytics (DSA), and International 

Business Management (IBM) since August, 2018. So, 

training English skills for Thai supporting staff is an 

important mission as they have to contact and work with 

foreign academic staff and foreign students. More 

importantly, anxiety plays an essential role in language 

learning because it can interfere in all language acquisition 

stages: input, process, and output. Understanding the causes 

and effects of foreign language anxiety is necessary for 

language teachers to help the learners lessen and eliminate 

their language anxiety and to help them succeed in 

communicating their target language. Therefore, this study 

aims to investigate the types and level of English language 

anxiety of Thai supporting staff who have worked in an 

academic institution and to examine whether their age 

difference affected their anxiety when learning English. 

Research Questions 

The research questions in the study are following: 

 

1) What types and levels of English language anxiety 

do Thai supporting staff at Thai-Nichi Institute of 

Technology (TNI) experience?  

2) Does their age difference affect their English 

language anxiety? 

 

II. METHODOLOGY 

A. Participants 

The participants were 23 Thai supporting staff consisting 

of 3 males and 20 females. There were 13 Thai supporting 

staff whose age was between 25-30 years old and 10 Thai 

supporting staff whose age was between 31-50 years old. All 

of them were selected by their divisions to attend English for 

Effective Communication Course during August – 

September, 2017 at Thai-Nichi Institute of Technology. 

B. Instrument 

The Foreign Language Classroom Anxiety Scales 

(FLCAS) questionnaire, which was developed by Horwitz 
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and his colleagues [6], was used to collect the data. There are 

33 items consisting of 8 items of communication 

apprehension, 5 items of test anxiety, 9 items of fear of 

negative evaluation, and 11 items of classroom anxiety. 

FLCAS questionnaire uses a 5-point Likert scale ranging 

from 1-5 (strongly agree = 5, agree = 4, neutral = 3, disagree 

= 2, strongly disagree = 1) and a researcher changed the term 

“foreign language anxiety” in the questionnaire to “English 

language anxiety” and translated the questionnaire into Thai 

to avoid any misunderstandings. FLCAS questionnaire in this 

study has high reliability (α) at .90. 

C. Data Analysis 

To analyze the data, the Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) for Microsoft Windows 11.5 was used. 

Descriptive statistics including frequencies, means (M), 

standard deviations (SD) were implemented to examine the 

participants’ demographic data and the types and level of 

English language anxiety of Thai supporting staff at Thai-

Nichi Institute of Technology. After that, Independent-

Samples T-test was used to investigate whether there were 

any significant differences between the participants’ age 

difference and their English language anxiety.   

III. RESULTS  

1) What types and levels of English language anxiety do 

Thai supporting staff at Thai-Nichi Institute of 

Technology (TNI) experience? 

 

Descriptive statistics was used to investigate the types 

and levels of English language anxiety of Thai supporting 

staff who worked for Thai-Nichi Institute of Technology 

and attended English for Effective Communication Course 

during August – September, 2017. Table I illustrates the 

mean of the inclusive English language anxiety 

categorized into four categories. The highest level of 

English language anxiety that the participants experienced 

while they were studying English was communication 

anxiety (M = 2.98), followed by test anxiety (M = 2.90), 

fear of negative evaluation (M = 2.85), and finally English 

classroom anxiety (M = 2.84). The total level of English 

language anxiety that the participants encountered in this 

course was medium (M = 2.90).   

 

TABLE I: DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS ON THE TYPES AND LEVELS 

OF ENGLISH LANGUAGE ANXIETY OF THAI SUPPORTING STAFF AT TNI 

(N = 23) 

Rank 

Order 

 

 

Types of 

English Language 

Anxiety 

 

M 

 

 

SD 

 

 

 

Level of 

Language 

Anxiety 

1 
Communication 

Apprehension 
2.98 .50 Medium 

2 Test Anxiety 2.90 .51 Medium 

3 
Fear of Negative 

Evaluation 
2.85 .78 Medium 

4 English Classroom Anxiety 2.84 .47 Medium 

 
Total of English 

Anxiety on 

Average 

 

2.90 

 

 

.51 

 

Medium 

 

In addition, the two highest items which the participants 

ranked the most were item 9, “I start to panic when I have to 

speak without preparation in English class.” (M = 3.65) and 

item 30, “I feel overwhelmed by the number of rules I have 

to learn to speak English.” (M = 3.56). Both items are 

considered as high level of English language anxiety. The two 

lowest items which the participants ranked the least were item 

19, “I am afraid that my English teacher will correct every 

mistake I make.” (M = 2.13) and item 17, “I often feel like 

not going to my English class.” (M = 2.21). Both items are 

considered as low level of English language anxiety. The 

results of the two highest items in each type of English 

language anxiety are also displayed in Table II below. 

 

TABLE II: DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS ON THE TWO HIGHEST 

ITEMS IN EACH TYPE OF ENGLISH LANGUAGE ANXIETY (N = 23) 

 

Types of 

 English Language Anxiety 

 

M 

 

 

SD 

 

 

Level of 

Language 

Anxiety 

1. Communication Apprehension 

1) I start to panic when I have to speak 

without preparation in English class. 

2) I never feel quite sure of myself when 

I am speaking in my English class. 

3.65 

 

3.26 

1.11 

 

1.13 

High 

 

Medium 

2.Test Anxiety 

1) I am usually at ease during tests in my 

English class. 
2) I don’t worry about making mistakes 

in English class. 

3.30 

 
3.30 

.97 

 
.70 

Medium 

 
Medium 

3. Fear of Negative Evaluation 

1) I keep thinking that my classmates’ 

English is better than mine.  

2) I always get nervous when the 
English teacher asks questions which 

I haven’t prepared in advance. 

3.17 

 

3.04 

.77 

 

1.18 

Medium 

 

Medium 

4. English Classroom Anxiety 

1) I feel overwhelmed by the number of 
rules I have to learn to speak English. 

2) When I’m on my way to English 

class, I feel confident and relaxed. 

3.56 
 

3.30 

.84 
 

1.06 

High 
 

Medium 

 

2) Does their age difference affect their English language 

anxiety? 

 

Descriptive Statistics was used to examine the levels of 

English language anxiety concerning the participants’ age 

difference. As presented in Table III, the overall mean of 

English language anxiety between Thai supporting staff 

whose age was 31-50 years old is slightly higher than the staff 

whose age was 25-30 years old (31-50 yr. : M = 2.91; 25-30 

yr. : M = 2.89). Both groups had the medium level of English 

language anxiety. Thai supporting staff whose age was 31-50 

years old had slightly more anxiety in test anxiety (M = 3.02) 

and communication anxiety (M = 3.00), whereas the staff 

whose age was 25-30 years old had slightly more anxiety in 

fear of negative evaluation (M = 2.91) and English classroom 

anxiety (M = 2.86). After that, Independent-Sample T-test 

was used to analyze the difference between participants’ age 

difference and their level of English language anxiety. The 

result of the t-test analysis indicated that there was no 

significant difference between participants’ age difference 

and four types of English language anxiety at .05 significant 

level (p = .934). 
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TABLE III: DESCRIPTIVE STATISTICS RESULTS AND THE DIFFERENCE 

BETWEEN THE PARTICIPANTS’ AGE DIFFERENCE AND LEVELS OF 

ENGLISH LANGUAGE ANXIETY (N = 23) 

Types of English 

Language Anxiety 
Age Gap M SD t p 

Communication 

Apprehension 

25-30 yr. 

31-50 yr. 

2.98 

3.00 

.49 

.54 

-.088 .931 

Fear of Negative 

Evaluation 

25-30 yr. 

31-50 yr. 

2.91 

2.78 

.91 

.60 

.375 .711 

Test Anxiety 
25-30 yr. 

31-50 yr. 

2.81 

3.02 

.55 

.46 

-.943 .357 

English Classroom 

Anxiety 

25-30 yr. 

31-50 yr. 

2.86 

2.83 

.40 

.57 

.117 .908 

Total of 

English 

Anxiety on 

Average 

25-30 yr. 

31-50 yr. 

2.89 

2.91 

.54 

.50 

-.084 .934 

*p < .05 

 

IV. DISCUSSION 

 

1) What types and levels of English language anxiety do 

Thai supporting staff at Thai-Nichi Institute of 

Technology (TNI) experience? 

 

The findings indicated that the level of English 

language anxiety that Thai supporting staff at Thai-Nichi 

Institute of Technology had experienced while studying 

English for Effective Communication Course was medium 

(M = 2.90). This is consistent with Tappoon’s study [15] that 

revealed that Thai-Nichi Institute of Technology students had 

medium level of English language anxiety. Even though 

foreign language anxiety hinders learners to make progress in 

their language learning, Brown [9] insists that foreign 

language anxiety can be helpful or facilitative anxiety that 

encourages learners to be more patient and put much effort to 

study harder and perform better in any learning activities in 

classes. Learners with facilitative anxiety can overcome their 

negative feelings and be proficient language users. Moreover, 

the highest English language anxiety that Thai supporting 

staff ranked the most was communication apprehension (M = 

2.98). The participants reported that they started to panic 

when they had to speak without preparation in English class 

(M = 3.65), and they felt overwhelmed by the number of rules 

they had to learn to speak English (M = 3.56). The findings 

is similar to Plangkaham and Porkkaew’s study [14] which 

revealed that the students had high level of anxiety when they 

had to perform in public or in front of the class. Young [10] 

explains that some learning activities and tasks in language 

classes can cause anxiety and make learners feel more 

nervous, worried, embarrassed and discouraged to study or 

engage in the activities such as (1) spontaneous role play in 

front of the class; (2) speaking in front of the class; (3) oral 

presentations or skits performed in the class; (4) presenting a 

prepared dialogue in front of the class; and (5) writing work 

on the board. Consequently, lowering learners’ language 

anxiety is essential in language learning. Several researchers 

(e.g. [6], [10], [17]) state that language teachers should assist 

the anxious students to deal with existing anxiety-provoking 

situations and try to create friendly and less stressful learning 

environment such as having a good sense of humour, 

displaying friendliness and patience with students, 

encouraging students to participate in learning activities by 

selecting the related and interesting topics that the students 

have known, using group consensus-building activities, and 

avoiding activities that could lead to strong disagreement or 

tension. 

 

2) Does their age difference affect their English language 

anxiety? 

 

The findings indicated that there was no significant 

difference between participants’ age difference and English 

language anxiety at .05 significant level (p = .934). The 

findings also showed that Thai supporting staff, who were at 

different age gap, had different levels of English language 

anxiety. Consequently, organizing and teaching language 

courses for adult learners is special. Teachers should 

understand the characteristics of adult learners and integrate 

real life experiences into the lessons to attract their attention 

and reduce their anxiety in studying languages. Knowles [2] 

identifies six characteristics of adult learners, that is, they are 

autonomous, self-directed, goal-oriented, practical, 

knowledgeable, and full of diverse experiences. Besides, 

Horwitz and his colleagues [6] suggest that language teachers 

should consider other variables or causes that make learners 

feel anxious or worried while studying foreign languages 

such as the interaction between learners and a teacher in 

classes, teachers’ beliefs, learning materials, learning 

methodologies, and classroom management (e.g. [6], [10]). 

More importantly, language teachers should apply co-

operative rather than competitive goals. Co-operative 

learning activities bring the learners work together to 

complete a task or solve a problem and can reduce learning 

anxiety [16]. Thus, the roles of language teachers are 

important. They need to create and manage the supportive 

learning conditions efficiently so that their learners can lower 

their anxiety and can fully develop and maximize their 

language abilities. 

 

V. PEDAGOGICAL IMPLICATIONS 

The findings in this study could be valuable for 

further research on the factors that impede success in 

language learning and further research should be investigated 

the roles of the teachers and teachers’ beliefs affecting 

language learners, and the impact of teachers’ feedback and 

error correction in a language class. 
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Abstract—This study analyzed writing errors along 

grammar and usage of student Facebook. The error analysis 

focused on grammar and usage specifically on Subject-Verb 

Agreement, prepositions, verb forms and determiners. 

Moreover, satisfaction with this type of material was 

investigated. The steps in analyzing errors were utilized in the 

error analysis of the respondents' Facebook posts. The sample 

in the study was 20 TNI students who studied academic writing 

course in the second semester of the 2018 academic year at 

Thai-Nichi Institute of Technology (TNI). Findings revealed 

that most errors were seen within the category of verb tense/ 

form, followed by subject-verb agreement and the use of 

prepositions on the second and third ranks consecutively. Also, 

satisfaction with this type of material was positive.  

Keywords— Error Analysis, Grammar, Usage, Academic 

Writing 

I. INTRODUCTION 

 Writing skill takes on a higher degree of importance in 
global correspondence, competency in the rhetorical, 
generating ideas, planning, goal setting, and assessing what 
has been produced. Hence, writing in English has been 
perceived as the most difficult skill [1].  

 Errors are basically dedicated because the learners have 
had experiences with another language. Therefore, Learners 
who have been using a certain language since early 
childhood already had experience with their language and 
when they learn a new language, they would be faced with 
the problem of different sound, words and sentences, with 
varied groupings of things, persons and actions, and with 
different time, space and manner. The complexity of learning 
the new language may conflict with the structure of his native 
language. Consequently, errors appear as learners attempt 
using or producing the target language [2].  

 Moreover, the errors provide evidence of the learners’ 
level in the target language. Further, these contain valuable 
information on the learning strategies of learners and they 
also supply means by which teacher can assess learning and 
teaching and determine priorities for future effort [3].  

 Currently, when writing, learners use different venues in 
expressing their views and opinions about certain issues in 
their lives, in the society, and in the world. They don’t just 
put it in into the traditional paper and pen writing inside the 
classrooms. Today, rather, learners of the world live in a 
generation of continual digital revolution. They use 
information and communication technologies and the internet 
virtually every day. Technology has become a routine among 
learners, permeating many aspects of their lives, including 
learning. Indeed, technology is a fact of life that acts as a 
medium of daily communication affecting language learning 
[4].   

 The significances of error analysis are demonstrated 
according to the study of Amiri and Puteh who examine the 
different types of writing errors performed by 16 
international postgraduate students undertaking an intensive 
English course at a public university in Malaysia. It was 
mandatory for international postgraduate students who 
obtained less than IELTS Band 6 to undertake an Intensive 
English Course (IEC) offered by the University, prior to 
entering their respective faculties’ academic programs. The 
students were required to write a 3-5 page term paper 
assignment on a topic related to their field of study. Mixed 
methodology approach was employed to examine and 
analyze corpus of students’ term papers. The errors in the 
term papers were identified and classified accordingly. The 
results of the study revealed that four most common English 
language errors committed by the participants were sentence 
structure, articles, punctuation and capitalization. This study 
also shed light on the manner in which students assumed the 
rules of English to that of their native language. Such insight 
is useful for both instructors and students because it provides 
significant information on the building blocks experienced by 
English language learners in academic writing [5].  

II. RESEARCH PURPOSES 

The purposes of this study were: 

1) To study writing error analysis along grammar and 
usage of student on Facebook. The error analysis focused on 
grammar and usage specifically on Subject-Verb Agreement, 
prepositions, verb forms and determiners 
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2) To investigate satisfaction of the samples towards 
Facebook. 

 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Population and Samples 

 This study analyzed writing errors along grammar and 
usage of student Facebook users 2018 academic year. The 
descriptive design of research was utilized in the present 
study. A descriptive survey method allowed the researcher to 
summarize the data gathered with percentages, frequency 
counts, or more rigorous statistics, and draw inferences about 
a particular population. Under descriptive design, the 
quantitative method of research was employed in this study.  

B. The Sample  

 The samples were 20 TNI students who studied academic 
writing course at TNI in the second semester of the academic 
year 2018. All of them were non - English major students and 
they were selected for purposive sampling based on the class 
assigned for the researcher by the university registrar’s 
office.  

C. The Instrument  

 The research instrument used was documentary analysis. 
This involved the analysis of Facebook posts and comments 
made by the target participants. With the posts, the researcher 
was able to identify the types and frequency of errors made 
by the students. Moreover, this allowed the researcher 
provide a thorough discussion and analysis of the subject 
under study. This allowed the researcher determine the 
implication of the identified Facebook writing errors to the 
teaching and learning of the target language. 

D. Data Collection  

 Written documents were secured to conduct the study at 
the target grade level and sections. Upon obtaining 
permission from the concerned officials in November, 2018, 
the collection of data started. The researcher developed a 
Facebook page for the participants. These responses, posts 
and comments were the subjects analyzed. Collection of data 
ended in February, 2019. After identifying the errors and 
their frequency of occurrence, these were analyzed and the 
implications of the errors to the teaching and learning of the 
target language were divulged. 

E. Data Analysis  

 The data gathered for four months were tabulated, 
analyzed and interpreted. A facebook group was first created 
by the researcher wherein the samples posted Facebook 
statuses. The steps include: a) identifying a section of a 
corpus of language b) identification of errors) c) 
classification of errors, analysis of the errors and d) 
explanation of the errors. The identified errors were analyzed 
by using frequency count in assessing the type and frequency 
of errors and were analyzed and tabulated.  

 

 

IV. RESULTS 

A. The Results of Writing errors 

  

Table1: Writing errors committed by selected Facebook users 

along Grammar and Usage 

Types of Error Frequency Percentage 

Verb Tense / Form 82 25.86 

Subject – Verb 

Agreement 

65 20.50 

Prepositions 48 15.14 

Wrong word / 

Contraction Words 

36 11.35 

Articles 32 10.09 

Singular/ Plural  28 8.83 

Pronoun 

Agreement 

15 7.73 

Conjunctions 11 3.47 

Total 317 100 

 

 Table 1 presents the writing errors committed by 

selected Facebook users along Grammar and Usage. It is 

reflected in the table that the highest error rates in this study 

occurred within the category of verb tense/ form with 82 

errors, and an error rate of 25%. Second in rank as the 

category where students committed most errors is on subject-

verb agreement. It was reflected on the table that 65 or 20.50 

% displayed errors in the said category. The use of 

prepositions was third in rank wherein 48 or 15.14 % of the 

participants showed errors. Other errors next in rank were: 

use of contraction words with 36 or 11.35% of the students 

with errors, use of articles with 32 or 10.09% students having 

errors; use of singular and plural with 28 or 8.83%; pronoun 

agreement with 15 or 7.73%; and use of conjunctions with 11 

or 3.47% of students committing errors. 

 

Table 2: Most Frequent Errors and Examples of Errors 

Error 

Classification 

and definition 

Error Identification Error Correction 

Verb Tense / 

Form 

In 2016, she 

spoked English 

effectively. 

I am solve the 

problem. 

In 2016, she spoke 

English effectively. 

I solve the problem. 

Subject – Verb 

Agreement 

A friend have the 

problems. 

A friend has the 

problems. 

Prepositions My family went 

temple in Sunday. 

My family went to 

temple on Sunday. 

Wrong word / 

Contraction 

Words 

It is a gorgios 

moment in my life. 

It is a gorgeous 

moment in my life. 

Articles My mother 

supports a honest 

guy. 

My mother supports 

an honest guy. 

Singular/ 

Plural  

I would like to do 

many thing. 

I would like to do 

many things. 

Pronoun 

Agreement 

Everyone on the 

planet deserves 

clean water to 

quench their thirst. 

Everyone on the 

planet deserves 

clean water to 

quench his thirst. 

Conjunctions Since he was angry 

therefore I said 

nothing. 

He was 

angry; therefore, I 

said nothing. 
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Table 2 showed the common mistakes and frequent errors 

with the examples.  There were eight types of error 

classification as Verb Tense / Form, Subject – Verb 

Agreement, Prepositions, Wrong word / Contraction Words, 

Articles, Singular/ Plural, Pronoun Agreement, and 

Conjunctions. 

 

B. Results of students’ satisfaction towards Facebook 

From the interview the students, it revealed that the 

students satisfied with Facebook positively. 

It could be summarized as followings:1) Facebook is 

very easy to use because the learners use it in daily life, 2) 

Facebook is the best way to support writing tasks, and 3) 

Learners prefers using technology and social media in 

education. 

 

V. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

This study aimed to study writing error analysis along 

grammar and usage of student on Facebook. The error 

analysis focused on grammar and usage specifically on 

Subject-Verb Agreement, prepositions, verb forms and 

determiners and to investigate satisfaction of the learners 

towards Facebook. These results revealed that TNI students 

have made several errors when writing in the English 

language. The errors comprised verb tense / form, subject – 

verb agreement, prepositions, wrong word / contraction 

words, articles, singular/ plural, pronoun agreement, 

conjunctions. These results were supported by Scott and 

Ytreberg [6] who advocated that writing is not always easy. 

Although the writing and the oral skill are combined in the 

classroom and the one clearly benefits from the other, writing 

has certain characteristics which seem to make it difficult for 

the students to get the grips. Writing is considered the hardest 

skill to master. The reason probably is that because writing 

requires good mastery of grammatical, punctuation, spelling 

and many more aspects. Thus, this may imply that teachers 

should provide learner-centered language activities that 

would make students enjoy while learning. Furthermore, the 

influence of mother tongue also gave impact for students in 

making error in their vocabulary. This is also supported by 

Norish [7] stating that in the theory of language testing, the 

students tend to transfer his vocabulary habits to the foreign 

language. Moreover, the learner will transfer meaning, forms, 

and distribution of the lexical units of his native language. In 

addition, Ellis [8] stipulated that overgeneralization errors 

occur when learners yield deviant structures based on other 

structures of the target language. 
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Abstract—the objectives of the present study were 1) to 

examine behavior in smartphones usage for education of 

undergraduate students; and 2) to gather additional suggestion 

of the students. Questionnaires were distributed to 240 TNI 

undergraduate students, and the data was then analyzed using 

descriptive statistics. The findings indicated that 1) behaviour in 

smartphones usage for education of university students was at a 

high level. The highest level of behaviour in smartphones usage 

was students use smartphones to play social online such as 

Facebook, Line, and Instagram, followed by students use 

smartphones to search internet and, 2) students had 

supplemental suggestions as  smartphones for education should 

be adapted in the classroom; Institute should employ Mobile 

app to use in every subject; Moocs should be managed to 

students for studying through online; MALL should be used in 

language classes; Social media should be adapted in learning in 

higher education; Teachers should use smartphones to enhance 

students learning outside the classroom.  

Keywords—Smartphones usage, Behaviour in Smartphones 

Usage, Smartphones in Learning  

I. INTRODUCTION 

 Smartphone is one the most omnipresent, vibrant and 
sophisticated trends in communication. Smartphone is a 
mobile phone running a complete operating system in a 
behavior similar to a traditional computer, which offer 
advanced computing abilities and connectivity options. These 
features enable new kinds of mobile services that in turn 
shape the usage habits of smartphone users [1].  

 Nowadays, smartphones have been used to replace 
desktop or mobile computers. All activities which can be 
performed on normal computers such as sharing information, 
sending and receiving emails, chatting, opening and editing 
documents, paying for products, browsing and shopping can 
be done using smartphones. As smartphones provide more 
and more applications for an increasingly a wider range of 
usage situations, they have become an increasingly integrated 
part of people's everyday life [2]. 

 The usage of smartphones among Thai students was 
reported by Pengnate who advocated that university students 
in Thailand had adopted smartphones as a necessity for 
learning at higher learning institutions. Students used 
smartphones for sharing notes between classmates, recording 
lectures, as well as taking pictures of assignments for future 
reference and sharing exam results on a Facebook through 
their smartphones [3]. 

 Moreover, nearly every student at a college level owns 
smartphones. Although most of students own smartphones 
not for learning and teaching purpose, but indirectly 
smartphones can be directed to useful and beneficial 
purposes. Mobile technology such as a smartphone has a 
potential to transform a traditional classroom to a mobile 
classroom where it offers teachers and students to access to 
the teaching and learning materials remotely at anywhere and 
anytime. According to the study of Alfawareh and Jusoh on 
trends in smartphone usage among  university students  in 
Saudi Arabia. Students (N=324) from various academic 
levels and programs at Najran University, Saudi Arabia had 
participated in completing survey questionnaires. Of  
participants,  94.4%  (n=305  /324)  owned  smartphones. 
Based on this data, the trends are evaluated, by categorizing 
usage into 2 types; normal usage and usage for learning. 
Results indicate that  majority of students in  Saudi Arabia 
used  smartphones as  a  regular mobile phone,  as a 
computer with  an  internet  connection,  and  as  a  digital  
camera.  To  study,  the  trends in  smartphone  usage  for 
learning, questions  related  to  learning  activities  such  as  
login  to  academic  portal,  use  Blackboard,  download  
class materials,  taking  and recording  lecture  notes  using  
smartphones,  were  asked.  Research results indicate that 
91.69% of students have used smartphones to login to their 
academic portal. However, results also indicate that 60.89% 
of participants never used smartphones for Blackboard, 
66.01% students never used smartphones as a mean for 
taking notes in a lassroom and 66.89% participants never 
used smartphones to record class lectures. A  better  
percentage  is  shown  for  downloading  class  materials,  
where  54.49%  of  the  participants  used smartphones  for  
downloading  class  materials.  Research  findings  indicate  
nearly  every  student  owned  a smartphone and  used  for  
normal  usage.  However, the findings also suggest  that  
university  students  in  Saudi Arabia did not fully utilized 
smartphones for learning purposes [1]. 
 
Research Purposes 
The purposes of this study were: 

1) To examine behavior in smartphones usage for 
education of undergraduate students; and  

2)  To gather additional suggestion of the samples. 
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II. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Population and Samples 

 Population of this research was 1,500 TNI students in 3 
faculties of Engineering, Information Technology and 
Business Administration in the 2018 academic year. Samples 
of the research were 240 undergraduate students at Thai-
Nichi Institute of Technology from faculty of Engineering, 
Information Technology derived through simple random 
sampling technique. The instruments used for gathering the 
data were the rating-scale and open-ended questionnaire. The 
statistics used for analyzing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
  

B. Instrumentation 

The instrument used in this study is a questionnaire. The first 
part of this questionnaire asks for behavior in smartphones 
usage of private university students. This part comprises 12 
items of behavior in smartphones usage and 15 items of types 
of regular usage. The five levels of opinions used in the 
questionnaire are “Strongly Agree”, “Agree”, “Neither agree 
nor disagree”, “Disagree” and “Strongly disagree”. Responses 
from the student questionnaires were subsequently coded. The 
data of the students’ coded responses were statistically 
calculated and analyzed. The computation of Cronbach’s 
Alpha as a measure of reliability was employed to indicate 
how reliable the research questionnaire results are. Reliability 
is defined as the proportion of the students’ responses to each 
item in the questionnaire and the reliability coefficient or 
calculated alpha is a lower bound of the true reliability of the 
research instrument, or the questionnaire. The descriptive 
statistics is also used to determine the individual summary 
statistics for each of the 27 items in the questionnaire. 

The second part asks for more opinions and suggestions in 

behavior in smartphones usage of private university students 

which based on open-ended questions. 

 

C. Data Analysis 

 Data analysis from questionnaire both single item 

and whole questionnaire which presented a form of rating 

scale. These rating scales were calculated to find out mean 

and standard deviation and then translated based on criteria 

developed by Best [4]as follows: 

1.00 <= x̄ < 1.50 refers to the lowest level.  

1.51 <= x̄ < 2.50 refers to a low level.  

2.51 <=x̄ < 3.50 refers to a moderate level.  

3.51 <= x̄ < 4.50 refers to a high level. 

4.51 <= x̄ < 5.00 refers to the highest level. 

 

D. The statistics used for analyzing the data 

The collected data was analyzed using a computer program. 

The statistics used for analyzing the data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

 

III. RESULTS 

A. The Results of Behaviour in smartphones usage for 

education of university students 

TABLE I. TABLE OF THE RESULTS OF BEHAVIOUR IN SMARTPHONES USAGE 

FOR EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS 

No. 
Behaviour in Smartphones 

Usage 
x̅ 

S.D

. 
Level 

1. I use smartphones to research 

the data of activities which 

the lecturers assigned. 

3.88 0.83 high 

2. I use smartphones to find 

additional contents in 

learning. 

3.75 0.92 high 

3.  I use smartphones to take a 

photo of power point 

presentation presented by the 

lecturers. 

4.56 0.71 highest 

4.  I use smartphones to contact 

friends to attend the class. 

3.72 0.74 high 

5.  I use smartphones in the 

classroom more than a half of 

classroom period. 

3.91 0.72 high 

6.  I use smartphones to send e-

mail in the classroom. 

4.04 0.77 high 

7.  I use smartphones to play 

social online such as 

Facebook, Line, and 

Instagram. 

4.88 0.67 highest 

8.  I use smartphones to search 

internet. 

4.67 0.69 highest 

9.  I use smartphones to watch 

Youtube. 

4.59 0.75 highest 

10.  I use smartphone to play 

games online. 

4.57 0.88 highest 

11.  I use smartphones to listen to 

songs. 

4.55 0.71 highest 

12.  I use smartphones to watch 

TV online. 

3.97 0.75 high 

 total 4.25 0.76 high 

 The above table indicated that the mean score of the 
behaviour in smartphones usage for education of university 
students was at a high level (x̅ = 4.25). The highest level of 
behaviour in smartphones usage was “I use smartphones to 
play social online such as Facebook, Line, and Instagram.” (x̅ 
= 4.88), followed by “I use smartphones to search internet.” 
(x̅ = 4.67). However, the lowest rank at high level was “I use 
smartphones to contact friends to attend the class.”(x̅ = 
3.72). 
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B. Results of types of regular usage 

TABLE II. TABLE OF MEAN (X ̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF 

RESULTS OF TYPES OF REGULAR USAGE 

No. Components x̅ S.D. Level 

1. Make a phone call 4.88 0.77 highest 

2. Check email 3.89 0.89 high 

3. Check website pages 4.28 0.75 high 

4. Send text messages 3.75 0.88 high 

5. Read related documents 

in PDF or Word 

4.02 0.73 high 

6. Taking pictures 4.55 0.69 highest 

7. Browsing Internet 4.23 0.71 high 

8. Download software 4.01 0.83 high 

9. Listen to the music 4.59 0.67 highest 

10. Take video 4.37 0.72 high 

11. Watch movie 4.33 0.86 high 

12. Watch TV 3.97 0.88 high 

13. Use as an alarm clock 3.89 0.91 high 

14. Use as a watch 4.30 0.74 high 

15. Use Facebook and 

social network 

4.92 0.67 highest 

 total 4.26 0.78 high 

The above table presented that the overall mean score of types 
of regular usage was at a high level (x̅  = 4.26). The highest 
level of types of regular usage was at Use Facebook and 
social network (x̅ = 4.92), followed by Make a phone call (x̅ = 
4.88), and Listen to the music (x̅ = 4.59) respectively.  

 

C. Suggestions from the respondents 

 The opinions and suggestions from the respondents were 
listed as follows: 

1) Smartphones for education should be adapted in the 

classroom. 

2) Institute should employ Mobile app to use in every 

subject. 

3) Moocs should be managed to students for studying 

through online. 

4) MALL should be used in language classes. 

5) Social media should be adapted in learning in higher 

education. 

6) Teachers should use smartphones to enhance students 

learning outside the classroom. 

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION 

Findings suggest undergraduate students utilized 

smartphones as a regular mobile phone, as a computer with 

an internet connection and a digital camera. Moreover, the 

findings also reveal that university students have not fully 

utilized their smartphones for learning purposes. However, 

behaviour in smartphones usage for education of university 

students was at a high level. This might be because 

smartphones are not only used for making phone calls but 

also for internet usage such as sending and receiving emails, 

chatting, sharing photos and documents, reading news, 

browsing the Internet, and online selling and buying. The 

dramatic growth of smartphone users has also increased the 

growth of social media users. Furthermore, all smartphones 

are equipped or ready for social media applications like 

Facebook, Twitter, Wikipedia, YouTube, WhatsApp, 

Telegram, and Instagram. These applications are 

characterized by social interaction, content sharing, and 

collective intelligence [5] 

 

Therefore, the teachers should utilize smartphones in the 

classroom to enhance the students’ learning because 

smartphones plays a crucial role in education. as a result, 

smartphones can have a capable role in formulating and 

changing the reading practices through implementing certain 

features and applications [6]. 
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Abstract—The purposes of this study were to study needs of 

using infographics in TOEIC reading test of undergraduate 

students; and to study additional suggestions. The research 

samples were 219 undergraduate students from three faculties: 

Business Administration, Engineering, and Information 

Technology in the second semester of 2018 academic year. The 

instruments used for gathering the data were the rating-scale 

and open-ended questionnaire. The statistics for analyzing the 

data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

content analysis. The findings were as follows: 1) Needs of using 

infographics in TOEIC reading test of undergraduate students 

were at a high level; and 2) it was suggested that teachers should 

be trained to use infographics in other subjects as well. 

Keywords— EFL Teaching-Learning Process, Infographics in 

Education, EFL Reading Comprehension, TOEIC Test Preparation 

I. INTRODUCTION 

     The importance of English language is unquestionable.  

There are about 375 millions using English as first language 

speakers whilst 750 millions using English as second 

language speakers. Non-native speakers, therefore, need to 

improve their English knowledge and skills in various factors 

such as business, education, career, information, media and 

entertainment and official communication [1]. 

TOEIC or Test of English for International 

Communication is remarkable concern in case of 

employment for a new employee, and promotion for an 

existing employee. The test is produced by ETS (Educational 

Testing Service) which evaluates personal ability in English 

communication. According to Educational Testing Service 

(2017), it is demonstrated that the average English skill 

scores of Thai people measured by the TOEIC test are 482 

points from 990 points, as of the year 2017. When comparing 

with other Asian countries, Thailand is only ahead of Macao 

and Indonesia as shown in Table 1 below [2].  

TABLE I: MEANS PERFORMANCE BY ASIA REGION  

Country Reading Listening Total Rank 

Philippines 393 334 727 1 

Korea  369 303 676 2 

Malaysia 358 284 642 3 

China 309 291 600 4 

Taiwan 300 244 544 5 

Hong Kong 299 228 527 6 

Japan 287 230 517 7 

Vietnam 265 232 496 8 

India 267 221 488 9 

Mongolia  287 199 486 10 

Thailand 278 204 482 11 

Macao 273 193 466 12 

Indonesia 253 193 447 13 

   

The table above indicates that Thailand should find out 

effective ways to improve the populace’s English skills in 

order to compete with international stage. This is related to 

Cheewatrakoolpong and Rujanakanoknad’s notion who 

highlight that workers who are fluent in English skills are 

able to support the Thai economy and make the country more 

competitive in a form of foreign investment. [3] 

Currently, TOEIC is executed in about 60 countries which 

approximately 4,500,000 people are taking TOEIC in a year.  

The TOEIC test questions are based on real-life working 

setting in an international environment such as meetings, 

travelling, telephone conversation, etc. The test composes of 

two separate parts as:  

1. The Listening and Reading test is a paper and pencil test 

that takes 2.5 hours and is taken at a test center. 

2. The Speaking and Writing test is an online test that is 

taken in a test center and takes 90 minutes. However, the 

Speaking and Writing test is a new test which is only 

available in some countries [4].       

College of General Education and Languages, Thai-Nici 

Institute of Technology, has focused on the significance of 

TOEIC scores as all third year students have to take the test 

for Cooperative Education.  Consequently, to find out the 

teaching techniques and materials that support the students’ 

TOEIC competencies are required. According to Shan, task-

based English reading instruction for graduate students is 

mentioned in his study. This instructional design was 

implemented in a setting where the task-based teaching 

method was adopted through the entire course. After three 

months’ implementation, a survey was conducted on 

students’ responses to WebQuests utilization. Results 

indicate that students’ perception is that WebQuests 

facilitates their learning. The interview with the instructor 
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also reveals alignment with the students’ responses [5]. 

Moreover, Infograhics are one of the effective learning tools 

that combine the data into a design. This, then, could 

facilitate the teachers to spread the information to the 

students concisely. Infographics are regarded as a learning 

tool that can be adapted to any educational setting to enhance 

students’ learning experience. The benefits of infographics 

are to encourage students’ learning motivation through visual 

digital literacy competencies which are essential for 21st 

century learners. This is, therefore, well suited for today’s 

students of Gen Y learners, who prefer using digital tools to 

interact and perform a more active role in their learning 

process [6]. 
 However, weak design and unstructured images cause the 
ideas and information failed to be conveyed and the lack of 
knowledge about visual communication could hinder 
students to interpret images accurately. Consequently, this 
study aimed on investigating needs of using infograhics in 
teaching TOEIC reading test in order to fulfill the 
requirements of TNI students.       

 

II. RESEARCH PURPOSES 

The purposes of this study were: 

1) Needs of using infographics in TOEIC reading test 
of undergraduate students; and 

2) To study additional suggestions of  according to the 
samples. 

III. RESEARCH METHODOLOGY 

A. Population and Samples 

 This research was to investigate students’ needs of using 
infographics in TOEIC reading test of undergraduate students 
which consisted of population and samples as follows: 

 Research samples were 219 first year students at Thai-
Nichi Institute of Technology from three faculties namely 
Business Administration, Engineering, and Information 
Technology during the second semester of the 2018 academic 
year, derived through simple random sampling technique. The 
instruments used for gathering the data were rating-scale and 
open-ended questionnaire. The statistics used for analyzing 
the data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and content analysis. 

B. Instrumentation 

 The instrumentation used in this study was a questionnaire 
based on students’ needs of using infographics in TOEIC 
reading comprehension of undergraduate students. 

 The first part (Part 1) of this questionnaire asked for the 
demographic information of the respondents: Gender and 
Faculty. The second part (Part 2) concerned about students’ 
needs of using infographics in TOEIC reading 
comprehension. This part comprised 10 items in two aspects: 
five items of Learning Issues and five items of Learning 
Features. 

 The five levels of students’ needs of using infographics in 
TOEIC reading test used in the questionnaire were ranked as 
“The highest”, “High”, “Moderate”, “Low”, and “The 
lowest”. Responses from the questionnaires were 
subsequently coded. The data of the respondents’ coded 

responses were statistically calculated and analyzed. The 
computation of Cronbach’s Alpha as a measure of reliability 
was employed to indicate how reliable the research 
questionnaire results were. Reliability was defined as the 
proportion of the respondents’ responses to each item in the 
questionnaire and the reliability coefficient or calculated alpha 
was a lower bound of the true reliability of the research 
instrument, or the questionnaire. The descriptive statistics was 
also used to determine the individual summary statistics for 
each of the 10 items in the questionnaire. 

C. Data Analysis 

 Data analysis from questionnaire both single item and 
whole questionnaire which presented a form of rating scale. 
These rating scales were calculated to find out mean and 
standard deviation and then translated based on criteria 
developed as follows [7]: 

1.00 ≤ x̅ < 1.50 refers to students had the lowest level.  

1.51 ≤ x̅ < 2.50 refers to students had low level. 

2.51 ≤ x̅ < 3.50 refers to students had moderate level.  

3.51 ≤ x̅ < 4.50 refers to students had high level. 

 4.51 ≤ x̅ < 5.00 refers to students had the highest level. 

 The collected data was analyzed using computer program. 
The statistics used for analyzing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

IV. RESULTS 

A. The Results of Demographic Data 

 The analysis of the data from the questionnaire reported 
by TNI undergraduate students in the 2018 academic year 
was presented in the first section deals with the demographic 
variables shown as a following table. 

TABLE II. TABLE OF THE RESULTS OF DEMOGRAPHIC DATA OF 

RESPONDENTS 

Demographic data of respondents n Percentage 

1. Gender 

    1.1) Male 107 48.85 

    1.2) Female 112 51.15 

Total 219 100 

2. Faculty 

     2.1) Business Administration 84 38.35 

     2.2) Engineering 62 28.31 

     2.3) Information Technology 73 33.34 

Total 219 100 

 The table showed that percentages of respondents in 
gender ranged from 48.85% as male students and 51.15% as 
female students. For the faculty, the percentages ranged from 
38.35% for Business Administration students, followed by 
28.31% for Engineering students, and 33.34% for 
Information Technology students. 
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B. Students’ needs of using infographics in TOEIC reading 
comprehension 

TABLE III. TABLE OF MEAN (X̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF USING INFOGRAPHICS IN TOEIC READING TEST IN 

TOTAL 

No. Components x̅ S.D. Level 

1. Learning Issues 4.45 0.67 High  

2. Learning Features 4.40 0.73 High 

Total 4.42 0.70 High 

 The above table presented that the overall mean score of 
the students’ needs of using infographics in TOEIC reading 
test was at a high level (x̅  = 4.42). The highest level of 
students’ need was at Learning Issues (x̅ = 4.45), followed by 
Learning Features (x̅ = 4.40) respectively. 

TABLE IV: TABLE OF MEAN (X ̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF USING INFOGRAPHICS IN TOEIC READING TEST IN 

LEARNING ISSUES 

No. Learning Issues x̅ S.D. Level 

1. 
It contains up-to-date reading passages 
of TOEIC test. 

4.59 0.74 Highest 

2. 
It contains reading passages from real 

situations. 
4.48 0.66 High 

3. It is free from unnecessary passages. 4.37 0.59 High 

4. 
It improves my focus on preparing for 

the TOEIC test 
4.32 0.71 High 

5. It is designed for study on my own. 4.51 0.65 Highest 

Total 4.45 0.67 High 

 The above table indicated that the mean score of the 
students’ needs of using infographics in TOEIC reading test 
was at a high level (x̅ = 4.45). The highest level of needs was 
“It contains up-to-date reading passages of TOEIC test.” (x̅ 
= 4.59), followed by “It is designed for study on my own.” (x̅ 
= 4.51). However, the lowest rank at high level was “It 
improves my focus on preparing for the TOEIC test.” (x̅ = 
4.32). 

TABLE V: TABLE OF MEAN (X ̅) AND STANDARD DEVIATION (S.D.) OF THE 

STUDENTS’ NEEDS OF USING INFOGRAPHICS IN TOEIC READING TEST IN 

LEARNING FEATURES 

No. Learning Features x̅ S.D. Level 

1. 
It is designed by using visual, image, 

and symbol. 
4.29 0.84 High 

2. It is designed by using a simple text. 4.52 0.63 Highest 

3. It is designed by using diagram/chart. 4.35 0.79 High 

4. It is designed by using attractive colors. 4.28 0.65 High 

5. 
It does not present information in a 
complex manner. 

4.57 0.78 Highest 

Total 4.40 0.73 High 

 The above table indicated that the mean score of the 
students’ needs of using infographics in TOEIC reading test 
was at a high level (x̅ = 4.40). The highest level of needs was 
“It does not present information in a complex manner.” (x̅ = 
4.57), followed by “It is designed by using a simple text.” (x̅ 

= 4.52). However, the lowest rank at a high level was “It is 
designed by using attractive colors.” (x̅ = 4.28). 

C. Opinions and suggestions from the respondents 

 The opinions and suggestions from the respondents were 
listed as a following table: 

TABLE VI: TABLE OF OPINIONS AND SUGGESTIONS 

No. Opinions and Suggestions Frequency Percentage 

1 Training teachers on designing lessons 

using infographics can enhance 

students’ motivation to learn. 

45 36.89 

2 Infographics should be used both 
listening and reading parts of the 

TOEIC test. 

32 26.23 

3 Other online tools such as Google 
Docs should be assigned by teachers. 

27 22.13 

4. Teachers should focus more on 

teaching techniques of doing the 
TOEIC test than teaching basic 

grammar. 

18 14.75 

 Total 122 100 

 

V. DISCUSSION AND CONCLUSION 

 Through the use of infographics as a tool for facilitating 
EFL learning, it is a medium which coincides with the needs 
of students on infographics’ learning issues and learning 
features. This study proved that the use of infographics as a 
tool for effective learning information was essential. It is also 
stated that the use of diversity visual images to convey a 
message or information can influence learners’ 
comprehension [8]. Possible future studies could include 
experiments that examine infographics' impacts on the results 
of the students’ TOEIC test. Students' perceptions of 
infographics could also be investigated through interviews 
and questionnaires with open-ended questions, which would 
provide an opportunity for additional comments to explore 
dimensions that have not been investigated in previous 
research.  

REFERENCES 

[1] S. Reddy, “Importance of English Language in Today’s World”, 
International Journal of Academic Research, Vol.3, 4(2), pp. 179-184, 
2016. 

[2] ETS TOEIC, “Mean TOEIC Scores Across Native Countries”, 2017 
Report of Test Takers Worldwide, 2017. 

[3] K. Cheewatrakoolpong and J. Rujanakanoknad, “The Impact of AEC 
Trade Facilitation Improvement on Thailand’s Goods in Transit and 
Inter-state Trade”, Chulanlongkorn Journal of Economics, 23, pp. 19-
37, 2011.  

[4] CENTER FOR PROFESSIONAL ASSESSMENT (THAILAND), 
TOEIC. [Online]. Available: http://www.cpathailand.co.th/home, 2018.  

[5] C. Shan, Using WebQuests to Facilitate Task-based English Reading 
Instruction for Graduate Students. Chinese Journal of Applied 
Linguistics, 34(2), 2011. 

[6] J. Lambert, and P. Cuper, “Multimedia technologies and familiar 
spaces: 21st Century teaching for 21st Century learners”. 
Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(3), 264-
276, 2008. 

[7]  J.W. Best, Research in Education, 4th Edition , New Delhi, Prentice 
Hall Of India Pvt. Ltd, 1981. 

[8] R. Pinto, and J. Ametller. “Students' Difficulties in Reading Images.  

Comparing Results From Four National Research Groups”. , 
International Journal of Science Education , vol. 3, pp.333 – 341, 2002.

491



   
การวดัผลิตภาพและประสิทธิภาพของธรุกิจบริการ 

ด้วยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
SERVICE PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY MEASUREMENT  

USING FINANCIAL RATIOS ANALYSIS  
 

รงัสรรค ์เลศิในสตัย ์ 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น  

rungsun@tni.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ  - งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลิตภาพและ
ประสทิธภิาพภาคบรกิารของประเทศไทยและเปรยีบเทยีบผลติภาพของธุรกจิ 
เลอืกศกึษาธุรกจิบรกิารแบบเจาะจง 4 หมวดธุรกจิ พจิารณาจากความส าคญั
ของธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
ธุรกจิการขนส่งและคลงัสนิคา้ และธุรกจิธนาคารพาณิชย์ ด าเนินการวจิยัโดย
ใชข้อ้มูลงบการเงนิปี 2558-2560 เกบ็รวบรวมจากระบบคลงัขอ้มลูธุรกจิ กรม
พฒันาธรุกจิการคา้ ประมวลผลดว้ยการวเิคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงนิ 2 กลุม่ 
ได้แก่ ความสามารถในการท าก าไรและประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ผล
การศึกษาพบว่า ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารมีค่าเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมและผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้สูงสุด คดิ
เป็นรอ้ยละ 7.95 และ 27.22 ในขณะทีธุ่รกจิโรงแรมและรสีอรต์มคี่าเฉลีย่ของ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ต ่าสุดอยู่ทีร่อ้ยละ 0.86 และ 10.23 ตามล าดบั ในด้านอตัราผลตอบแทนจาก
ก าไรขัน้ต้นและผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายได้รวม ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.78 และ 12.27 ตามล าดบั โดย
ธรุกจิการขนส่งและคลงัสนิคา้มคี่าเฉลีย่ของอตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้น
ต ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 27.08 และธุรกิจโรงแรมและรสีอร์ทมคี่าเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนจากก าไรสุทธติ ่าสุดมคี่าตดิลบทีร่อ้ยละ 10.87  ธรุกจิโรงแรมและ
รสีอรท์มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานต ่าสุด โดยมคี่าเฉลี่ยอตัราค่าใชจ้่าย
ด าเนินงานต่อรายไดร้วมสูงสุด คดิเป็นรอ้ยละ 45.54 ในขณะทีธ่รุกจิการขนส่ง
และคลงัสนิคา้มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานสูงสุด มีค่าเฉลีย่รอ้ยละ 20.78 
ผลติภาพของธรุกจิมคีวามแตกต่างกนัมากเนื่องจากมลีกัษณะพเิศษของธุรกจิ
ทีแ่ตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั:  ธรุกจิบรกิาร, ผลติภาพ, ประสทิธภิาพ, อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

ABSTRACT - The research purposes were to examine and compare 
the productivity and efficiency of Thailand service sector. Four crucial 
service business categories; i.e. restaurant and food services, hotel and 
resort, transportation and warehouse, and commercial banking services, 
were purposively selected as the units of analysis. The financial 
statements of fiscal year 2015-2017 of these businesses were online 
retrieved from the Business Data Warehouse of Department of Business 

Development, Ministry of Commerce, as data collecting, then using the 
financial ratios analysis to investigate their businesses profitability ratios 
and operational efficiency. The results found that return on total assets 
(ROA) and return on equity (ROE) of the restaurant and food services 
had the highest average ratios, equally to 7.95% and 27.22%, while the 
hotel and resort services got the lowest average ratios of both ROA and 
ROE, equally to 0.86% and 10.23% respectively. The commercial 
banking services had the highest average ratios in both gross profit 
margin (GPM) and net profit margin (NPM), equally to 71.78% and 
12.27%, whiles the lowest average ratio of GPM equally to 27.08% 
belonged to the transportation and warehouse services, and the lowest 
average ratio of NPM belonged to the hotel and resort services was 
negative at 10.87%.  For the operational efficiency measured by the 
ratios between operating expense and sale revenue, the hotel and resort 
services had the highest average ratio, equally to 45.54%, showing that 
this service business had the lowest operational efficiency, while the 
transportation and warehouse services got the lowest average ratio at 
20.78%, implying that the highest operational efficiency. The productivity 
of these service business categories were different due to their diverse 
business characteristics. 

 
Keywords: Service Sector, Productivity, Efficiency, Financial Ratio  
 

1. บทน า 
ธุรกิจภาคบริการมผีลิตภาพ (Productivity) และประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ต ่ ากว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตแม้แต่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืในประเทศญี่ปุ่ นซึ่งเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว มกีาร
วจิยัพบว่าภาคการบรกิารในญีปุ่่ นมผีลติภาพเพยีงครึง่หนึ่งของภาคการ
ผลติ [1]  ส าหรบัประเทศไทย ภาคการบรกิารมสีดัส่วนการจา้งงานถึง
รอ้ยละ 50 ของทัง้หมดและก่อใหเ้กดิรายไดป้ระชาชาตใินสดัส่วนรอ้ยละ 
52 ถงึเช่นนัน้ยงัมกีารเตบิโตในการเพิม่ผลติภาพค่อนขา้งต ่าเมือ่เทยีบ
กบัภาคธุรกจิอื่นๆ เช่นการผลติ [2]   
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ผลิตภ าพการบริก า ร  (Service Productivity) เ ป็ นตัว วัด
ความสามารถขององค์การที่ให้บริการในการแปรสภาพทรพัยากรที่
ป้อนเขา้สู่ระบบอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิเป็นบรกิารทีม่คีุณภาพ 
ตรงตามความคาดหมายของลูกค้า  และส่งผลกระทบต่อการรับรู้
คุณภาพของการบริการ [3]  องค์ประกอบของภาคบริการมีความ
ซับซ้อนและมตีัวแปรมากกว่าภาคการผลิต วิธีการวดัผลิตภาพการ
บรกิารจงึตอ้งใหค้รอบคลุมทัง้ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยตอ้งไม่
ละเลยความสมัพนัธ์ระหว่างผลติภาพและคุณภาพของการบรกิาร [4]  
ทัง้นี้แนวคดิการเพิม่ผลติภาพหรอืประสทิธภิาพจะต้องอยู่บนฐานคตทิี่
ไมท่ าใหคุ้ณภาพของการบรกิารต ่าลง  

จากความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะที่แท้จรงิของพฤติกรรมการ
บรกิาร (การใหบ้รกิารทีม่รีปูร่างจบัตอ้งได ้หรอืไมม่รีปูร่างจบัตอ้งไมไ่ด)้ 
และเป้าหมายของการบรกิาร (คน หรอืทรพัยส์นิของคน) ท าใหส้ามารถ
แบ่งประเภทธุรกจิบรกิารออกไปเป็น 4 ประเภท [5] ไดแ้ก่   

1. การให้บริการที่จบัต้องได้และมผีลต่อร่างกายของคน เช่น 
ธุรกจิโรงพยาบาล สายการบนิ การขนส่งผูโ้ดยสาร รา้นเสรมิสวย สถาน
ออกก าลงัการ ภตัตาคาร รา้นอาหาร โรงแรม และสปา เป็นตน้  

2. การใหบ้รกิารที่จบัต้องไดแ้ละมผีลต่อทรพัย์สนิหรอืวตัถุที่ถือ
ครองอยู่  เช่น บริษัทขนส่งพัสดุสิ่งของ การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
อุตสาหกรรม การซ่อมแซมต่อเติมบ้าน รบัจ้างสร้างบ้าน การบรกิาร
รกัษาความปลอดภยั รา้นรบัจา้งซกัรดีเสือ้ผา้ การดแูลตกแต่งสวน การ
บรกิารดแูลสตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 

3. การให้บริการที่จบัต้องไม่ได้และมผีลต่อจิตใจ อารมณ์และ
ความรู้สกึของคนมากกว่าร่างกายภายนอก เช่น การศกึษา การเรยีน 
การกระจายเสยีงวทิยุ การออกอากาศทวีี การบรกิารสารสนเทศ โรง
ละคร โรงภาพยนตร ์ พพิธิภณัฑ ์หรอืการท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

4. การให้บรกิารที่จบัต้องไม่ได้และมผีลต่อทรพัย์สนิหรอืวตัถุที่
ถอืครองอยู่ เช่น การท าธุรกรรมกบัธนาคาร การฝากเงนิกูเ้งนิ  การให้
ค าปรกึษาทางกฎหมาย  การใหค้ าปรกึษาทางบญัชี  การใหบ้รกิารซื้อ
ขายหุน้ การด าเนินธุรกจิประกนัภยั เป็นตน้ 

การวัดผลิตภาพการบริการในเชิงการเงินสามารถอธิบาย
ปร ะ สิท ธิภ าพภาย ใน  ( Internal Efficiency) ที่ เ กิด ขึ้ น ร ะหว่ า ง
กระบวนการแปรสภาพทรพัยากรเป็นผลลพัธ์ในรูปของบรกิาร รวมถงึ
การใช้ต้นทุนอย่างมปีระสทิธิภาพ และสามารถอธบิายประสทิธิภาพ
ภายนอก (External Efficiency) ทีเ่กดิจากคุณภาพของการบรกิารและ
ผลลพัธบ์ัน้ปลายทีล่กูคา้ยอมรบัได ้นัน่คอืเกดิประสทิธผิลจากสมรรถนะ
ของกระบวนการบรกิาร ดงันัน้การวดัเชงิการเงนิจงึเป็นวธิกีารหนึ่งทีด่ี
เพยีงพอทีจ่ะน ามาใชว้ดัผลติภาพบรกิารได ้ [6]    

บทความฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวจิยัเรื่อง การยกระดบัผลติ
ภาพของธุรกจิบรกิาร: ทฤษฎ ีแนววธิ ีปัญหา ความแน่นอนของโมเดล
การวดัผลติภาพและกรณีศกึษาในธุรกจิบรกิารทีส่ าคญัในประเทศไทย 
โดยบทความนี้มวีตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 

1. ศกึษาผลติภาพของธุรกจิบรกิารทีส่ าคญั 4 หมวดธุรกจิโดยวดั
ความสามารถในการท าก าไร  

2. ศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์
อตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วม 

 

2.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ผลิตภาพการบริการ 
ผลติภาพการบรกิาร ( Service Productivity) หมายถงึ กระบวนการ

แปรสภาพทรพัยากรน าเขา้ไปสู่คุณค่าส าหรบัลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และส่งผลกระทบต่อการรบัรูคุ้ณภาพของบรกิาร [4] ผลติภาพของการ
บริการจะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากงานของพนักงานที่ลดหายไป
เนื่องจากมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพในการท างาน ทัง้นี้ เพือ่เพิม่ระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้ การเพิม่ผลติภาพในงานบรกิารจงึมุง่ใหเ้กดิผล
ลพัธ ์3 ดา้นดว้ยกนั [7] ไดแ้ก่  

1. การเพิม่มลูค่าเพิม่ ท าใหคุ้ณภาพของการบรกิารเพิม่ขึน้ ความ
พงึพอใจของลกูคา้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหย้อดขายเพิม่ขึน้  

2. การสรา้งตลาดใหม่  ในกรณีเริม่ตน้ธุรกจิใหม่จะช่วยใหย้อดขาย
รวมสงูขึน้  

3. การเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ดว้ยการลดงานทีไ่มจ่ าเป็น แต่
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ้นรบัลกูคา้ได้ 

องค์ประกอบของผลติภาพการบรกิาร ประกอบดว้ย (1) ทรพัยากร
ทีใ่ส่เขา้ไปในกระบวนการบรกิาร ซึง่ไดร้บัการแปรสภาพเป็นผลลพัธ์ใน
รูปของบรกิาร เกดิเป็นประสทิธภิาพภายใน (internal efficiency)  (2) 
คุณภาพของกระบวนการบรกิารและผลลพัธบ์ัน้ปลาย (outcome) ทีเ่ป็น
ทีย่อมรบัไดจ้นเกดิประสทิธผิล หรอืเรยีกว่าเป็นประสทิธภิาพภายนอก 
(external efficiency)  และ (3) สมรรถนะของกระบวนการบริการที่
ก่อให้เกิดประสิทธิผล หรือเรียกว่าประสิทธิภาพของสมรรถนะ 
(capacity efficiency) [4]     

การแบ่งประเภทของการบริการ (Service Classification) โดย
พจิารณาจาก 1) ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ (Essence) ของพฤตกิรรมการบรกิาร  
2) ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรใหบ้รกิารกบัลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร  3) 
ทางด้านระดับความสามารถในการ  customization และความ
หลากหลายของการให้บริการของผู้ให้บริการ (Service provider) 4) 
ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของอุปสงคแ์ละอุปทานต่อธุรกจิการบรกิาร  5) รปูแบบ
การน าเสนอการบริการ (Delivery) [5] เมื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของพฤตกิรรมการบรกิารจากการมรีูปร่างจบั
ต้องไดห้รอืไม่ม ีและเป้าหมายของการบรกิารคนหรอืทรพัย์สนิของคน
ท าใหส้ามารถแบ่งประเภทธุรกจิบรกิารออกไปเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่   

1. การใหบ้รกิารทีจ่บัตอ้งไดแ้ละมผีลต่อร่างกายของคน  
2. การให้บริการที่จบัต้องได้และมผีลต่อทรพัย์สินหรอืวตัถุที่ถือ

ครองอยู่  
3. การให้บริการที่จ ับต้องไม่ได้และมีผลต่อจิตใจ อารมณ์และ

ความรูส้กึของคนมากกว่าร่างกายภายนอก  
4. การใหบ้รกิารทีจ่บัต้องไม่ไดแ้ละมผีลต่อทรพัย์สนิหรอืวตัถุทีถ่อื

ครองอยู่  
2.2 การวดัผลิตภาพการบริการ  
ผลติภาพเป็นตวัวดัประสทิธภิาพของบรษิทัในการแปรสภาพปัจจยั

น าเขา้หรอืทรพัยากรไปสู่ผลผลติ สิง่ที่ป้อนสู่ระบบเพื่อแปรสภาพจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพของธุรกิจ  ซึ่งอาจรวมถึงแรงงาน วัสดุ 
พลงังาน และทุน ส่วนผลผลติจะอยู่ในรูปการบรกิารซึ่งเกดิขึ้นในขัน้
ทา้ยสุดของกระบวนการส่งมอบบรกิาร เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัรูแ้ละมองเหน็
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คุณค่า ดว้ยเหตุนี้ การปรบัปรุงผลติภาพจงึเป็นการเพิม่ขึน้ของสดัส่วน
ของผลผลติต่อสิง่ทีป้่อนสู่ระบบ [3]  

สภาพที่จบัต้องไม่ได้ของการปฏบิตัิด้านการบรกิารท าให้การวดั
ผลติภาพของอุตสาหกรรมบรกิารเป็นไปไดย้าก  การวดัผลอาจจะท าได้
โดยตรงกบับรกิารทีม่กีระบวนการเกีย่วขอ้งกบัความเป็นเจ้าของ และ
ต้องวัดทัง้การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการ 
ประสิทธิภาพหมายถึงระดับกิจกรรมอันก่อให้เกิดปริมาณผลผลิต
จ านวนหนึ่งโดยการใช้สิง่ที่ป้อนเข้าสู่ระบบในจ านวนน้อย เพื่อท าให้
เกิดผลผลิตมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  กระบวนการนี้ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรหรือสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ส่วนประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับ 
ความสามารถของบรษิทัในการบรรลุเป้าหมายหรอืจุดมุง่หมาย 

ผลติภาพการบรกิารเป็นตวัวดัความสามารถขององค์การในการ
ใหบ้รกิารจากการใชส้ิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบเพื่อใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและ
ตอบสนองตามความคาดหมายของลูกค้า ดังนัน้ผลิตภาพของการ
บรกิารจงึมคี่าเท่ากบัสดัส่วนของปรมิาณและคุณภาพของผลผลิตต่อ 
ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบ ในขณะที่ผลิตภาพวดั
ปรมิาณ ประสทิธภิาพจะวดัคุณภาพ ในการเปรยีบเทยีบจ านวนของ
ผลติภาพต่อเป้าหมาย เราสามารถเปรยีบเทยีบผลติภาพในปัจจุบนักบั
ปรมิาณมาตรฐานของความพยายามทีต่้องการส าหรบัผลลพัธ์เดยีวกนั  
โดยการค านวณอัตราส่วนระหว่างจ านวนเวลาที่แท้จริงที่ใช้ในการ
ท างานต่อชัว่โมงท างานมาตรฐาน และท าให้เป็นค่าร้อยละ ค่ายิ่งสูง 
แสดงว่าพนกังานมปีระสทิธภิาพมากเท่านัน้  

การใช้วธิกีารวดัผลเชงิปรมิาณของจ านวนสิง่ที่ป้อนสู่ระบบและ
ผลผลติในรูปของจ านวนบรกิาร เป็นเรื่องที่สลบัซบัซ้อน ทางเลอืกใน
การวดัอีกทางหนึ่งคอืใชก้ารวดัทางการเงนิที่จะเชื่อมโยงผลติภาพให้
เข้ากับความสามารถในการท าก าไร โดยต้องมีการก าหนดคุณค่า
ทางการเงนิของสิง่ทีป้่อนเขา้สู่ระบบและผลผลติขึน้ก่อนเป็นเกณฑแ์ลว้
จงึค่อยเน้นการเพิม่คุณค่าของกระบวนการใหบ้รกิารในล าดบัถดัไป การ
วดัในการเงนิสามารถอธบิายประสทิธภิาพภายใน (Internal Efficiency) 
ที่เกดิขึ้นระหว่างกระบวนการแปรสภาพทรพัยากรเป็นผลลพัธ์ในรูป
ของบริการ รวมถึงการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
อธบิายประสทิธภิาพภายนอก (External Efficiency) ทีเ่กดิจากคุณภาพ
ของการบริการและผลลัพธ์บัน้ปลายที่ลูกค้ายอมรับได้  นัน่คือเกิด
ประสิทธิผลจากสมรรถนะของกระบวนการบรกิาร ดงันัน้การวดัเชงิ
การเงนิจงึเป็นวธิกีารหนึ่งที่ดเีพยีงพอที่จะน ามาใชว้ดัผลติภาพบรกิาร
ได ้ ถ้าโครงสรา้งทรพัยากรเปลีย่นไป การเปลีย่นของระดบัต้นทุน จะ
ท าให้คุณภาพที่ยอมรบัได้เปลี่ยนแปลงไป และความสามารถในการ
สรา้งรายไดข้องผู้ให้บรกิารก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวท าใหส้ามารถวดัประสทิธภิาพของกระบวนการบรกิารจากการ
ใช้อตัราส่วนของรายได้ต่อต้นทุนในรูปอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ
รายไดร้วมได ้[6]   

 
3. ระเบียบวิธีการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ มขี ัน้ตอนด าเนินการตาม
ระเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 

3.1 กลุ่มตวัอย่าง และขอบเขตของการวิจยั 

ศึกษาธุรกิจบริการแบบเจาะจง 4 หมวดธุรกิจ พิจารณาจาก
ความส าคญัของธุรกจิโดยองิการแบ่งตามความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะ
ที่แท้จริงของพฤติกรรมการบรกิารและเป้าหมายของการบริการ [5]  
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากงบการเงนิประจ าปี 2558-2560 ของกจิการใน
หมวดธุรกิจที่ศึกษา โดยเข้าถึงจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจของกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์คลงั ธุรกจิบรกิาร 4 หมวดธุรกจิ 
ประกอบดว้ย  

1. ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร (รหสั 56101 การบริการด้าน
อาหารในภตัตาคาร/รา้นอาหาร) ใช้การเลอืกแบบเจาะจงที่ภาคกลาง
และจงัหวดักรุงเทพมหานคร มปีระชากรในฐานขอ้มูล 397 ราย สุ่ม
เลอืกตวัอย่างแบบสะดวก 122 ราย โดยใช้รายได้รวมต่อปีเป็นเกณฑ์
แบ่ง เนื่องจากรายไดม้นีัยส าคญัต่อการวดัผลติภาพ แบ่งระดบัรายได้
ของกจิการออกเป็น 5 ระดบั และก าหนดจ านวนตวัอย่างไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 20 ของประชากรในแต่ละระดบัรายได ้ดงันี้ 

รายไดร้วม/ปี 
(ลา้นบาท) 

ประชากร 
(ราย) 

สุ่มตวัอย่าง  
(ราย) 

40-100   252 50 
101-300 103 30 
301-500 18 18 
501-1,000 18 18 
1,001 ขึน้ไป 6 6 

2. ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ (รหสั 55101 โรงแรม รสีอร์ท หอ้งชุด) 
ใช้การเลือกแบบเจาะจงที่ภาคกลางและจงัหวดักรุงเทพมหานคร มี
ประชากรในฐานขอ้มูล 1,028 ราย สุ่มเลอืกตวัอย่างแบบสะดวก 150 
ราย โดยใช้ระดับของสินทรพัย์รวมเป็นเกณฑ์แบ่ง [9] แบ่งกิจการ
ออกเป็น 3 ระดบั และก าหนดจ านวนตวัอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรในแต่ละระดบั โดยต้องมจี านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 50 
ตวัอย่าง [10] ดงันี้ 

สนิทรพัยร์วม 
(ลา้นบาท) 

ประชากร 
(ราย) 

สุ่มตวัอย่าง  
(ราย) 

ไมเ่กนิ 50  354 50 
51-200 329 50 
201 ขึน้ไป 345 50 

3. ธุรกจิการขนส่งและคลงัสนิคา้ (หมวดการขนส่งและสถานทีเ่กบ็
สนิคา้) ใชก้ารเลอืกแบบเจาะจงทีภ่าคกลางและจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
มปีระชากรในฐานขอ้มลู 1,145 ราย สุ่มเลอืกตวัอย่างแบบสะดวก 150 
ราย โดยใช้ระดับของสินทรพัย์รวมเป็นเกณฑ์แบ่ง [9] แบ่งกิจการ
ออกเป็น 3 ระดบั และก าหนดจ านวนตวัอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรในแต่ละระดบั โดยต้องมจี านวนตวัอย่างไม่น้อยกว่า 50 
ตวัอย่าง [10] ดงันี้ 

สนิทรพัยร์วม 
(ลา้นบาท) 

ประชากร 
(ราย) 

สุ่มตวัอย่าง  
(ราย) 

ไมเ่กนิ 50  387 50 
51-200 422 50 
201 ขึน้ไป 336 50 

4.ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์(รหสั 64191 ธนาคารพาณชิย)์ ใชก้าร
เลอืกแบบเจาะจงทีภ่าคกลางและจงัหวดักรุงเทพมหานคร มปีระชากร
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ในฐานขอ้มลู 16 ราย เป็นบรษิทัมหาชนทัง้หมด จงึเลอืกทัง้หมด 16 
ราย ใชร้ะดบัของสนิทรพัยร์วมเป็นเกณฑแ์บ่ง  

3.2 เคร่ืองมือและการวิเคราะหข้์อมลู  
ด าเนินการวจิยัโดยใชข้อ้มลูงบการเงนิปี 2558-2560 เกบ็รวบรวม

จากระบบคลงัขอ้มลูธุรกจิ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ประมวลผลดว้ยการ
วเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุ่มที ่1  อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability 
Ratios) แสดงค่าเป็นรอ้ยละ ประกอบดว้ย 

1. อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) เป็นอตัราส่วนทีแ่สดง
ว่าขาย 100 บาทไดก้ าไรขัน้ตน้เท่าใด 

GPM = ก าไรขัน้ตน้ x 100 /ขายสุทธ ิ 
ผลลพัธ์ที่ได้บอกให้ทราบว่ากิจการมกี าไรขัน้ต้นเป็นเท่าไรของ

ยอดขาย อตัราส่วนยิง่สงูยิง่แสดงความสามารถในการท าก าไรขัน้ตน้  
2. อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอัตราส่วนที่แสดงว่า

ขาย 100 บาทไดก้ าไรสุทธเิท่าใด 
NPM = ก าไรสุทธ ิx 100 /ขายสุทธ ิ 
ผลลัพธ์ที่ได้บอกให้ทราบว่ากิจการมีก าไรสุทธิเป็นเท่าไรของ

ยอดขาย อตัราส่วนยิง่สงูยิง่แสดงความสามารถในการท าก าไรสุทธ ิ 
3. อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวม (Return on Asset: ROA) 

แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย์รวมทีก่จิการมอียู่
ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรให้แก่ธุรกิจมากน้อยเพียงใด 
บางครั ้ง เ รียกว่ าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return on 
Investment: ROI) 

ROA = ก าไรสุทธหิลงัภาษ ีx 100 /สนิทรพัยร์วม  
ผลลพัธ์ที่ได้แสดงว่ากิจการใช้สินทรพัย์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

หรอืไม ่ถา้อตัราส่วนนี้สงูแสดงว่ากจิการใชส้นิทรพัยแ์ลว้ก่อใหเ้กดิก าไร
สูง ในทางกลบักนัถ้าอตัราส่วนต ่า กิจการใช้สนิทรพัย์แล้วก่อให้เกดิ
ก าไรน้อย  

4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Return on Equity: 
ROE) เป็นอตัราส่วนที่แสดงให้ผู้ถอืหุ้นทราบว่าจะได้รบั ผลตอบแทน
จากการลงทุนมากน้อยเพยีงใด  

ROE = ก าไรสุทธหิลงัภาษ ีx 100 /ส่วนของผูถ้อืหุน้  
ผลลัพธ์ที่ได้แสดงว่ากิจการน าส่วนของผู้ถือหุ้นมาลงทุนแล้ว

ก่อใหเ้กดิก าไรมากน้อยเพยีงใด  
กลุ่มที ่2 อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน 
1. อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover 

Ratio) แสดงค่าเป็นเท่า ผลลพัธย์ิง่สงูยิง่ด ี
2. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ (Receivable Turnover Ratio) แสดง

ค่าเป็นเท่า ผลลพัธย์ิง่สงูยิง่ด ี 
3. อตัราหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื (Inventory Turnover Ratio) 

แสดงค่าเป็นเท่า ผลลพัธย์ิง่สงูยิง่ด ี
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า  และธุรกิจ

ธนาคารพาณชิย ์ส่วนใหญ่ไมม่สีนิคา้คงเหลอืจงึไดต้ดัดชันีนี้ออกไป 
4. อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม แสดงค่าเป็นร้อยละ 

ผลลพัธย์ิง่ต ่ายิง่ด ี
            

4. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

น าเสนอผลการศกึษาเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ความสามารถในการท าก าไรของ 4 หมวดธุรกจิ 
1. ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร   
1.1 อตัราผลตอบแทนจากทรพัย์สนิรวม มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 7.95   

กลุ่มที่มีอัตราต ่าสุดคือกลุ่มที่มีรายได้ปีละไม่เกิน  100 ล้านบาท มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ -4.85  กลุ่มที่มอีัตราสูงสุดคือกลุ่มที่มรีายได้สูงกว่า 
1000 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 18.86 

1.2 อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 27. 
22 กลุ่มที่มอีตัราต ่าสุดคอื กลุ่มที่มรีายได้ปีละ 101-200 ล้านบาท มี
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 14.44  กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-
500 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 36.67 

1.3 อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ย
รอ้ยละ 44.73 กลุ่มทีม่อีตัราต ่าสุดคอื กลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้น
บาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 36.67 กลุ่มทีม่อีตัราสูงสุดคอืกลุ่มทีม่รีายได้สูง
กว่า 501-1000 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 50.98 

1.4 อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม มคี่าเฉลีย่รอ้ย
ละ 1.69 กลุ่มทีม่อีตัราต ่าสุดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 
มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 3.74  กลุ่มที่มอีัตราสูงสุดคือกลุ่มที่มรีายได้สูงกว่า 
1000 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 7.98     

1.5 อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
41.63 กลุ่มทีม่อีตัราต ่าสุดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 301-500 ลา้นบาท มี
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 36.82  กลุ่มทีอ่ตัราสงูทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่รีายไดปี้ละ 101-
300 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 44.36 

2. ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์   
2.1 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ -0.83    

กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงสุดคอื กลุ่มทีเ่ป็นบรษิทัมหาชน มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 
2.80 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนต ่าสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์รวมต ่ากว่า 50 ลา้น
บาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ -3.74 

2.2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
11.80 กลุ่มที่มอีตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มที่มสีนิทรพัย์รวม 50-200 ล้าน
บาท มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 16.94 กลุ่มที่มอีตัราส่วนต ่าที่สุดคอืกลุ่มที่เป็น
บรษิทัมหาชน มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 6.05  

2.3 อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 45.76 กลุ่มที่มอีตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มที่เป็นบรษิัทมหาชน มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.59 กลุ่มที่มอีตัราส่วนต ่าที่สุดคอืกลุ่มที่มสีนิทรพัย์
รวม ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 41.86 

2.4 อัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ -10.86 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสงูสุดคอืกลุ่มบรษิทัมหาชน มคี่าเฉลีย่
รอ้ยละ  5.57  กลุ่มทีม่อีตัราส่วนทีต่ ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์ 50-200 
ลา้นบาท มอีตัราส่วนทีร่อ้ยละ -30.59 

2.5 อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
45.54 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสงูสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์ 50-200 ลา้นบาท มี
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 59.50 เท่า กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์
รวม 200 ลา้นบาทขึน้ไป มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 32.64 

3. ธุรกจิการขนส่งและคลงัสนิคา้ 
3.1 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 5.76    

กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มที่มสีนิทรพัย์รวม 50.-200 ลา้นบาท มี
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ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 7.46 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนต ่าสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์รวม
ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 2.76  

3.2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
17.50 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์รวม 200 ลา้นบาท
ขึ้นไป มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 25.72 กลุ่มที่มอีตัราส่วนต ่าที่สุดคอืกลุ่มที่มี
สนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 50 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 10.61        

3.3 อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ย
ร้อยละ 27.08 กลุ่มที่มอีตัราส่วนสูงสุดคอืกลุ่มที่มสีินทรพัย์รวม 200 
ล้านบาทขึ้นไป มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 28.87  กลุ่มที่มอีตัราส่วนต ่าสุดคือ 
กลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 50-200 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 25.86 

3.4 อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายไดร้วม มคี่าเฉลีย่รอ้ย
ละ 5.73 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสงูสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยร์วม 200 ลา้นบาท
ขึ้นไป มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 8.16 กลุ่มที่มอีัตราส่วนที่ต ่าสุดคือกลุ่มที่มี
สนิทรพัยต์ ่ากว่า 50 ลา้นบาท มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 3.92 

3.5 อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
20.78 กลุ่มทีม่อีตัราส่วนสงูสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัยต์ ่ากว่า 50 ลา้นบาท 
มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 23.51 กลุ่มทีอ่ตัราส่วนต ่าสุดคอืกลุ่มทีม่สีนิทรพัย์รวม 
200 ลา้นบาทขึน้ไป มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 18.79 

4. ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์
4.1 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 0.93   

อตัราส่วนสงูสุดมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 2.19 อตัราส่วนต ่าสุดมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 
-0.69 

4.2 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
10.23  อัตราส่วนสูงสุดมคี่าเฉลี่ยร้อยละ 21.56  อัตราส่วนต ่าสุดมี
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ -0.75 

4.3 อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต่อรายไดร้วม  มคี่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ 71.75 อตัราส่วนสงูสุดมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 90.98  อตัราส่วนต ่าสุด
มคี่าเฉลีย่รอ้ยละ 50.26 

4.4 อัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 12.27  อัตราส่วนสูงสุดมคี่าเฉลี่ยร้อยละ  29.79  อัตราส่วน
ต ่าสุดมคี่าเฉลีย่รอ้ยละ -74.29 

4.5 อตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม มคี่าเฉลี่ยร้อยละ 
33.18 อัตราส่วนสูงสุดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.23  อัตราส่วนต ่าสุดมี
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 33.18 

 
ส่วนที ่2  การเปรยีบเทยีบดชันีทางการเงนิของ 4 หมวดธุรกจิ 
ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหารมคี่าเฉลีย่ของอตัราผลตอบแทน

จากสนิทรพัย์รวมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถอืหุน้สูงสุด คดิเป็น
ร้อยละ 7.95 และ 27.22 ในขณะที่ธุรกจิโรงแรมและรสีอร์ตมคี่าเฉลี่ย
ของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมและผลตอบแทนจากส่วนของผู้
ถือหุ้นต ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.86 และ 10.23 ตามล าดับ ในด้านอัตรา
ผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นและผลตอบแทนจากก าไรสุทธต่ิอรายได้
รวม ธุรกจิธนาคารพาณิชย์มคี่าเฉลีย่สูงสุด คดิเป็นรอ้ยละ 71.78 และ 
12.27 ตามล าดบั โดยธุรกจิการขนส่งและจดัเก็บสนิค้ามคี่าเฉลี่ยของ
อตัราผลตอบแทนจากก าไรขัน้ต้นต ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 27.08 และธุรกจิ
โรงแรมและรสีอรท์มคี่าเฉลีย่ของอตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธติ ่าสุด
มคี่าตดิลบทีร่อ้ยละ 10.87 

ส่วนดา้นประสทิธภิาพในการด าเนินงาน ธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์
มคี่าเฉลีย่ของอตัราค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายไดร้วมสงูสุด มอีตัรารอ้ย
ละ 45.54 หมายความว่าธุรกจินี้มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานต ่าสุด  
ธุรกจิการขนส่งและคลงัสนิคา้มคี่าเฉลีย่ของอตัราค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
ต่อรายได้รวมต ่าสุดที่อตัรารอ้ยละ 20.78 แสดงว่าธุรกจิการขนส่งและ
คลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงานูงสุด รองลงมาคือธุรกิจ
ธนาคารพาณชิย ์ธุรกจิภตัตาคารและรา้นอาหาร และธุรกจิโรงแรมและรี
สอรต์ ตามล าดบั รายละเอยีดปรากฏดงัตารางที ่1  

   
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบดชันีทางการเงนิของ 4 หมวดธุรกจิ 
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Abstract— This study aimed to investigate the role of product 

involvement on the relationship between price promotions and 

brand equity in the context of brand knowledge and brand 

associations. This study extends the previous literature on brand 

equity by focusing on how a consumer perceives brand in high and 

low level of product involvement. Eight hundreds and twenty-six 

sets of questionnaires were usable and completed. The findings 

support that the level of product involvement has a significant 

effect and moderate the relationship between price promotions and 

brand equity in the mind of a consumer. 

Keywords—price promotions, brand equity, brand image, 

brand awareness, branding strategy, product involvement 

I. INTRODUCTION  

 [1] suggested that literature on brand and branding in the 

past has reported mixed results of the relationship between 

marketing activities and consumer perception on a brand. This 

might because of consumers in difference product categories 

may perceive the information of marketing activities from a 

brand differently. [1]  also suggested that the study of particular 

marketing mix activities should be more focused and should 

be introduced and measured in terms of customer mindset. 
However, there is only a few literatures investigate how 

marketing activities influences the perception of a consumer 

on a brand in a particular product category. Therefore, this 

study aims to investigate the impact of price promotions on 

the consumers’ mindset in the context of brand in different 

product categories. This would assist marketing practitioners 

to create a vision of the impact of the price and pricing strategy 

on their brand.  

 There are reasons for this study to select price 

promotions as the factors which influence brand equity. First, 

price promotion strategy is generally a critical strategy that 

generates market demand and stimulates short-term company 

profitability. In addition, price promotion strategies are 

generally widely implemented in most marketplaces. 
Secondly, price and product quality has been reviewed by 

literature in that they are primary reasons to make consumers 

purchase products or services, especially when the consumers 

are value conscious [2] [3]. Price promotions are considered 

as the most important marketplace cues and the very first 

information for consumer evaluation of a product or service 

for experienced customers. Furthermore, this study extends 

the previous literature on brand equity by focusing on how a 

consumer perceives brand in high and low involvement 

products. 
 

Brand Equity, Pruce Deal, and Product Involvement 

[4] conceptualized brand equity, which determines the 

brand effects on the individual consumer, called “Consumer-
Based Brand Equity (CBBE)”. He defined brand equity as “the 

differential effect that brand knowledge has on customer 

response to marketing activity with respect to that brand”. He 

argued that this perspective of brand equity concept allows 

managers to specifically determine how their marketing 

actions distribute the value of a brand for consumers. [3]) 
demonstrated that brand knowledge consists of two elements; 

brand awareness and brand image. Brand awareness is based 

on the brand recall and recognition abilities of consumers and 

brand image is the associative network of memory of a 

consumer. [3]) categorized brand association by the levels of 

abstraction, in other words, by how much information is 

summarized or subsumed in the association. He indicated that 

brand association can be classified into three categories: 
attributes, benefits, and attitudes. 

Price promotions are a price promotion offer on a product 

or service. Price promotions save the buyers money when a 

product or service is purchased. The main types of price 

promotions include price discounts, price-cut, coupon, rebates, 

refunds, and bonus pack. For this study, price discounts and 

price cut promotion are focused. Price promotions are found to 

have a negative relationship with behavioral intention [5] [6].  
Price promotions are usually intended to recruit new buyers 

for a mature product, accelerate consumer use and purchase 

multiple units, to encourage trial use of a new product or line 

extension or to convince existing customers to increase their 

purchases. 

For this study, product involvement is defined as a 

consumer’s perceived  attributes of a product or service 
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relevant to their needs, values, and interest. Basically, 

consumers spend time and effort to find more information and 

to make a purchasing decision for a high involvement product, 

whereas they spend less time and effort for a low involvement 

product. It shows the differences of high and low levels of 

product involvement in terms of consumer purchasing 

behaviors, which include time invested, information search, 

and response to information, brand evaluation, and brand 

loyalty development.  

Research in consumer behavior has found that consumers 

with high product involvement perceived messages and 

information differently from those in low product 

involvement situations [7] [8] [9]. Consumers who are in high 

product involvement situations tend to focus more on highly 

diagnostic cues such as attribute and performance information 

[10]. On the other hand, consumers who are in low product 

involvement situations tend to evaluate the product or service 

based on some superficial analysis of readily available and 

salient cues in the stimuli presented to them [10]. [11] argued 

that, in purchasing situations, consumers with high product 

involvement tend to search for more product information (e.g. 
detail product attributes, promotion information) and make 

more product comparisons to ensure product quality and 

value, while consumers with low product involvement do not 

do so. Previous research also empirically supported that 

enduring product involvement is partially related to price 

sensitivity. [12] argued that consumers who are highly 

involved with a product class should place less emphasis on 

the price cue than consumers who have low levels of 

involvement in the product category. 

II. RESEARCH FRAMEWORK AND METHODOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1a: Price promotions positively influence brand 

associations (attitude, attributes, and benefits) for high level of 

involvement products 

H1b: Price promotions positively influence brand 

associations (attitude, attributes, and benefits) for low level of 

involvement products 

H2a: Price promotions positively influence brand 

knowledge (brand image and brand awareness) for high level 

of involvement products 

H2b: Price promotions positively influence brand 

knowledge (brand image and brand awareness) for low level of 

involvement products 

H3a: Brand associations (brand attributes, brand attitude, 

and brand benefits) positively influence brand equity for high 

level of involvement products. 

H3b: Brand associations (brand attributes, brand attitude, 

and brand benefits) positively influence brand equity for low 

level of involvement products. 

H4a: Brand knowledge (brand image, brand awareness) 
positively influences brand equity for high level of 

involvement product. 

H4b: Brand knowledge (brand image, brand awareness) 
positively influences brand equity for low level of 

involvement product 

H5: The relationship between price promotions and brand 

associations is moderated by product involvement. 

H6: The relationship between price promotions and brand 

knowledge is moderated by product involvement. 

Eighteen face-to-face interviews were conducted to 

identify the product category for high and low involvement 

product. To identify the product category of high involvement 

products, there are 9 subjects who identify TVs as the high 

involvement product, which is the highest number (8 subjects 

identify cars and notebooks). Hence, TVs is selected as the 

product category to study in this research. To define the TVs 

for this study, it means to Plasma TVs, LCD TVs, and LED 

TVs as they are High-Definition Televisions (HD TV). There 

are five major brands which sell HD TVs in Thai market. They 

are Samsung, LG, Panasonic, Toshiba and SONY. To identify 

the brand, all of the five brands; Samsung, LG, Panasonic, 

Toshiba and SONY , were coded in numbers 1 to 5 

respectively. All five numbers were written on paper. Numbers 

1 to 5 were first put in a box and one of them was randomly 

drawn by the researcher. The number 5 was selected. 
Therefore, “SONY HD TV” represents as the high involvement 

product for this study. 

The similar procedure was repeated to identify low 

involvement product. The results of interview identify that 

“casual wear” was most recognized product from the subjects. 
Therefore, casual wear represents a low involvement product 

for this study. There were twenty-five casual wear brands 

recognized as international fashion brands which have their 

flagship stores in major Bangkok shopping centers. They were 

randomly coded 1 to 25. These numbers were written down on 

paper, and then put into a box. The researcher then picked one 

paper from the box and the code which appeared was 13. The 
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number 13 represented the brand name “Uniqlo”. Therefore, 

Uniqlo represents a low level of product involvement brand. 

Four hundreds and four consumers who have experience 

purchasing a SONY HD TV were asked to complete the 

questionnaire survey as well as four hundred and forty Uniqlo 

consumers After data screening process, eight hundreds and 

twenty-six sets of usable questionnaires were found (386 for 

SONY HD TV and 440 for Uniqlo). For the respondents, the 

experience of consuming and purchasing must not be longer 

than 3 months ago.  In particular, the key informants of this 

study are the current consumers of SONY HD TV and Uniqlo 

who are in Bangkok.  

All measurement items were adopted and revised from 

previous literatures. The back translation between Thai and 

English version of questionnaires were performed to confirm 

the content validity. All respondents were mix between age, 

gender and the level of income (from 15,000 baht to more than 

100,000 baht per month). 

III. RESEARCH RESULTS 

This study used SEM technique and AMOS program to 

determine the fit index for the measurement model and the 

path model as well as to test the hypotheses with multi-group 

analysis. The reliabilities of the items were checked with 

Cronback’s alpha method for all constructs and they are more 

than 0.7 . The results of the EFA show that cross loading items 

which were later eliminated and other measurement items 

were consistent with the construct validity. The results of the 

CFA show that the sample data were a favorable fit to the 

measurement model. Hence, the structural model was 

reasonably accepted. The fit indexes for the path model are as 

shown in Table 1. 

Table 1: The Model Fit Indexes for the Path Model 

χ2/df, 

p < 
0.001 

GFI NFI RFI IFI TLI CFI RMSEA, 
p < 

0.001 

SRMR 

3.531 0.933 0.864 0.817 0.898 0.862 0.897 0.081 0.0732 

 

For this study, the SEM fit indexes show that the chi-
square to degree of freedom ratio (χ2/df) is 2.516 which is a 

reasonable fit [13]. CFI was exceeded the acceptable fit point 

at 0.90 (CFI=0.915), RMSEA was 0.063 which considered to 

be reasonable fit as well as SRMR which was below 0.10 

(SRMR = 0.0722) [13]. Thus, the model fix indexes for the path 

model indicated an acceptable approximation of the proposed 

relationship among the constructs and the results should be 

interpreted meaningfully.  

Table 2: Summary of Hypothesis Testing 

Product Categories 
High Product 

Involvement 

Low Product 

Involvement 
Hypoth

eses 

Testing Path 
Estim

ate 
P 

Estim

ate 
P 

Price 

promotio

ns 



  

Brand 

Associat

ions 

0.030 

(0.15

9) 

0.2
77 

0.002 

(0.01

1) 
* 

Not 

Suppor
t H1a 

and 

H1b 

Price 
promotio

ns 



  

Brand 
Knowled

ge 

0.069 

(1.00

0) 
* 

-
0.007 

(-
1.000

) 

0.5
97 

Suppor
t 

H2a,bu

t Not 
Suppor

t H2b 

Brand 

Associat
ions 



  
Brand 

Equity 

0.644 

(0.21

0) 
*** 

0.017 

(0.00

4) 
* 

Suppor
t H3a 

and 

H3b 

Brand 

Knowled
ge 



  
Brand 

Equity 

0.477 

(0.05

7) 
** 

34.74

2 

(0.30

7) 

** 

Suppor
t H4a 

and 

H4b 

 

For multi-group analysis, the ratio of chi-square to degree 

of freedom (4.113 and 4.195 for group-variant and group 

invariant respectively) shows that the data of high involvement 

product and low involvement product samples (SONY HD  

TV and Uniqlo respectively) fit well to the unconstrained 

model and the constrained model for path model analysis. 
Similar to RMSEA (0.061 and 0.062 for group-variant and 

group invariant respectively) and SRMR (0.1199 and 0.1212 

for group-variant and group invariant respectively), both fit 

indexes show a good fit of the models even though the 

baseline comparison fit indexes are slightly lower than the 

acceptable level ( < 0.90). Therefore, it can be concluded that 

the fit of measurement models for group-variant and group-
invariant for high involvement products and low involvement 

products samples are able to measure adequately. The Nested 

Model Comparisons statistics shows that the chi-square 

difference value for the two models is 115.055 with 17 degree 

of freedom. It is significant at the 0.001 level (p < 0.001). It 
demonstrates that these two models are significantly different 

in their goodness of it. Hence, it can be concluded that there 

are some parameters operating differently between high 

involvement product and low involvement product samples 

(SONY HD  TV and Uniqlo respectively).  

For high involvement product (SONY HD TV), price 

promotions does not significantly influence brand associations 

in terms of brand attribute, brand attitude, and brand benefits. 
Price promotions, however, significantly influence brand 

knowledge in terms of brand awareness and brand image. For 

low involvement product (Uniqlo), price promotions 

significantly influence brand associations, but it does not 

significantly influence brand knowledge. For both high and 

low involvement product, brand associations and brand 

knowledge are significantly influence brand equity. The 

results of the hypotheses testing are as shown in Table 2. 

IV. RESEARCH DISCUSSION 

The results show that price promotions influence brand 

associations and brand knowledge which indirectly influence 

brand equity. This branding value chain process is consistent 

with the study of Grewal et al. (1998) and the study [14] which 

argued that price discounts significantly influence the 

perceived value of a consumer. Thus, consumers find value 
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while the product is on price promotions activities and this 

value enhances brand equity; similar to when consumers find 

value when they find the product is better than competitors or 

when they think the product is superior. The findings also 

provide statistical evidence to support the concept of 

Consumer-Based Brand Equity (CBBE) which was developed 

by [3]). The results show that brand associations develop the 

network memory of brand knowledge and brand knowledge, 

which contribute to brand equity in the mind of consumers. 

The importance finding of this study is that the 

understanding of the effects of price promotions on different 

product categories. For high involvement products, consumers 

spend time and effort to find more information and to make a 

purchasing decision and consumers tend to focus more on 

highly diagnostic cues such as attribute and performance 

information [11]. Hence, consumers are more likely to know 

the product in most aspects. Once the product is on price 

promotions, it does not affect the perception of consumers on 

the brand because the consumers do not have less expectation 

after they make a purchase. On the other hand, the consumers 

have already made the evaluation of the brand’s physical and 

emotional benefits beforehand. This supports the work of [12 

]which suggested that consumers who are highly involved 

with a product class should place less emphasis on the price. 
This is because high involvement implies use of more 

complex information cues that indicate the physical product 

characteristics (e.g. product quality).    

However, consumers for high involvement products are 

attached to the price promotion of the brand on brand 

awareness and brand image. If the price promotion activities 

present to the consumer very often, the image of the brand on 

the mind of the consumers would be more positive. These 

associations induce what the firm wants the brand to stand for 

in the consumers’ mind (brand image) and how deeply the firm 

wants the consumers to remember the brand (brand recall and 

brand recognition).  

For low involvement products, the findings show 

statistical evidence that price promotions sends information 

about the brand to the mind of a consumer to create brand 

associations. Price promotion activities statistically affect the 

perception of a consumer on a brand in terms of brand 

attributes, brand attitude. This indicates that the consumers are 

more likely to judge the brand from the price in the low 

involvement products. [15] stated that this behavior is more 

likely to create or affect certain kinds of brand associations. 
The results indicated that a company can implement low price 

or price promotion strategies to satisfy consumers and create 

brand equity.  

In summary, price promotions or price promotion affect 

the perception of a brand in the mind of consumers differently 

in difference product categories. Marketing practitioners 

should concern on the effects of the price promotion activities 

as a tool for their branding strategy, not only a tool for their 

revenue-driven. . The results of this study contribute to the 

understanding of the effects of price deals on different target 

markets and on different product categories. The 

understanding of the changes in consumer knowledge about a 

brand regarding pricing promotion activities also helps a 

marketing practitioner to design future branding activities or 

even redesign their current promotional activities. Therefore, 

the major contribution to those marketing practitioners is the 

evidence of the consequences of price activities on consumer 

knowledge of a brand, which helps to design a better branding 

strategy. 

For limitations of the research, this study focuses on a 

particular product and a particular brand, which are SONY 

HD TVs and Uniqlo. Moreover, the samples of the study were 

collected only in Bangkok, Thailand. Hence, the major 

limitation of this study is the generalizability of the findings. 
In addition, this research is under positivistic paradigm. 
Therefore, marketing practitioners should apply the findings 

of this study with care.  

The amount of consumer knowledge of a brand is another 

limitation of this study. Different consumers have different 

knowledge on a brand or product, inferring different meanings 

and employing different ways. Hence, the amount of 

knowledge on a brand held by individual consumers, as well 

as the effects of other marketing activities, is not within the 

boundary of the study’s framework. Other marketing activities 

could be added to the conceptual framework in order to 

investigate how it affects brand associations and brand 

knowledge. Future investigation on a variety of brands is 

needed with a longitudinal research on the post-promotion 

effects on brand equity. Such future research could allow 

greater generalizability of the findings and expand the 

knowledge of brand equity in this area. 
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Abstract—The purpose of this paper is to examine the 

independent factors positively impacting customers’ repatronage 

intentions of 7-Eleven convenient stores in Thungkru District of 

Bangkok. Those independent factors were convenience, 

interaction with staff, merchandise variety and value, products’ 

perceived quality, satisfaction, store distributes, functional values, 

and promotion affecting the customers’ repatronage intentions at 

the convenient stores of 7-Eleven in Thungkru District of 

Bangkok. The total samples of 248 respondents were collected with 

survey questionnaires at the 7-Eleven convenient stores in 

Thungkru District area. The majorities of the respondents were 

females at the ages of 24-29 years old, singles, with bachelor’s 

degrees. Almost all worked in private companies with the income 

ranging between 15,001 to 30,000 baht per month. They always 

shopped at the 7-Eleven convenient stores and spent 101- 200 THB 

to buy food per time. The data sets utilized descriptive statistics and 

multiple regression analysis. The researchers found that 

functional values (β = 0.426), promotions (β = 0.336), satisfaction 

(β = 0.231), and convenience (β = 0.185) accounted 53.5% 

positively impact customers’ repatronage intentions of 7-Eleven 

convenient stores in Thungkru District of Bangkok with 

statistically significant level at .01 

Keywords— Convenient stores, Repatronage, Convenience 

I. INTRODUCTION 

In Thailand, convenient stores could be found in every 
corner across the country. There were 7-Eleven, Family Mart, 
Lawson, Big C Mini, Jiffy, Tiger Mart, MaxValue, and many 
other outlets [1]. That meant that the competition became 
more intense. Therefore, the stores’ owners or operators 
should have good plans and develop their products and 
services in order to keep long term customers [2] and stay 
competitive with other stores. Regarding the message from the 
chairman and CEO of CP All, business operation in 2017 had 
faced several challenges, including the fast-growing of 
technology.  The rapid growth of technology had migrated 
consumers to shop online. During the past years, off-line 
retailers increasingly had offered consumers to shop online.  
Survival retailer companies had enhanced their efficiency and 
effectively in developing new business models, adopt both 
short- and long-term strategies, searched for new markets, and 
applied new technology into business operation. This included 
doing product ordering and product fulfillment via e-
commerce or coinciding with cashless society by accepting 
payment anywhere and anytime for products and services 

through convenient payments, for example, credit cards or e-
Wallet to ease the customer lifestyles [3].  

According to 2018 report of Nielsen Convenience Industry 
Store Court (NACS), the convenient stores in the USA were 
increased in total of 154,958 stores while there were only 
154,535 stores in 2016, which meant there were 423 stores 
increased (only 0.3 %). NACS also emphasized that among 
the rank of other trading convenient stores were significantly 
higher than other channels [4]. 

Thai retailers had changed their focus towards small-sized 
stores. The Krungsri Bank’s industry report of the modern 
trade channel in 2017-2019 noted that there was a total of 
more than 15,300 convenience stores nationwide. This 
channel included large-scale players such as 7-Eleven (10,268 
outlets) and FamilyMart (1,138), but also other prominent 
brands like Mini Big C, Lawson 108, Tesco Express and 
newcomer SPAR. With these smaller convenience store 
operations, retailers find themselves in a better position to 
innovate and be creative in the services offered [5].  Some of 
these innovations included having in-store stations with fresh 
coffee, bakery counters, fresh food cooking stations, and even 
dining areas for breakfast or tea time catering to today’s fast-
paced consumers who were constantly on the move. The 
consumers would also find a mobile operator like True now 
offering a mobile phone counter in certain 7-Elevens [5]. 

The 7-Eleven in Thailand was aimed to top 11,000 
convenience stores in the country alone by the end of 2018, 
while retailers like Big C and Tesco had ventured into 
developing smaller outlets as well. It was fair to state that 
convenience stores were driving Thailand’s retail growth [5]. 
Interestingly, convenience stores appeared to have drastically 
changed shopping scenes in Thailand since the store formats 
were not always operated in the same way in every country.  
These differences came not only from the company’s 
management strategies but also the country’s circumstances 
such as contextual differences [6].  The convenience stores in 
Thailand had impacted the country’s entire distribution 
system. As a result, 7-Eleven in Thailand had adapted itself to 
the market conditions.  However, compared with the 
experience of 7-Eleven in Japan, 7-Eleven in Thailand still 
had a limited impact on the Thai retail and distribution system 
[6].  
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Then, the objective of this research was to study positive 
influence of factors positively impacting customers’ 
repatronage intentions of 7-Eleven convenient stores in 
Thungkru District of Bangkok. Those positive factors are 
convenience, interaction with staff, merchandise variety and 
value, products’ perceived quality, satisfaction, store 
attributes, functional value, and promotions towards 
customers’ repatronage intentions at 7-Eleven convenient 
stores. 

II. LITERATURE REVIEW 

 For concept theories of convenience, Coelho do Vale, 

Verga Matos, and Caiado [7] studied the store loyalty drivers 

and suggested that the store convenience characteristics were 

included location service, store atmosphere, delivery services, 

and multiple- payment alternatives.  Moreover, the stores 

closed to their home or workplace.  The size of store allowed 

customers to find everything they needed easily.  The store 

had the convenience operating hours for the customers. These 

all examples of convenience characteristics [7] influencing the 

customers’ loyalty. 

For concept theories of interaction with staff, Terblanche 

[8] studied the factors affecting the customer shopping 

experience and influencing them for future visits. The 

interaction between customers and staffs was one of the 

important drivers that affected a customer’s in-store shopping 

experience. The relationships between customers and 

employees that more rapport could lead to the greater 

customer satisfaction. In their study of specialty shop 

customers, Marques, Cardoso, & Palma [9] showed that staff 

assistance was the second most important factor when 

customers rated their satisfaction. As the result, positive 

customer emotions with employees could lead them come 

and shop at the store in the future. 

For concept theories of merchandise variety and value, 

Bauer, Kotouc, & Rudolph [10] revealed that the variety of 

goods in the stores was the factor that led the consumers 

revisited the stores in the future. Pan & Zinkhan [11] showed 

that assortment was ranked highest by customers among ten 

factors when they had to choose a retailer.  A study [12] also 

mentioned that even if the variety of products that offered in 

a shop was the big influence on customer satisfaction, it was 

also challenging for the store to offer merchandise that were 

balancing with the variety, quality, and their services that the 

customer expected or demanded. 

For concept theories of products’ perceived quality, the 

researchers [13] revealed that the consumers bought the 

products because of the appearance and texture of products.  

The feature of products could divide into two types [14]. 

First, intrinsic attributes were physical characteristics of the 

product. Several product intrinsic attributes were considered 

as food quality such as taste, appearance, texture, and odor.  

On the other hand, extrinsic attributes were related to the 

product without physical component such as the ingredients, 

nutritional information, packaging, price, and brand name. 

However, the products’ perceived quality had positive 

influence on customer satisfaction and made them come and 

rebuy the product in the future [15]. 

For concept theories of satisfaction, Terblanche [8] 

studied customer revisits when they had good experience 

from the stores. The stores would satisfy customers if the 

store met the customers’ needs. The store had to reach out for 

the customer demands. Customers’ satisfaction in Terblanche 

[8] study included merchandise value, internal shop 

environment, interaction with staff, merchandise variety, 

presence of and interaction with other customers, and 

customer in-shop emotions. However, when the stores could 

accomplish all the factors of the consumers’ demands and 

made them have greater experience than the competitors. 

Then, the customers would revisit the stores. 

For concept theories of store attributes, Nikhashemi, 

Tarofder, Gaur, and Haque [16] revealed that the store 

attributes were quite important in improving the customers’ 

satisfaction and loyalty. However, the most relevant 

components of store attributes considered as store image, 

store atmosphere, merchandise, parking facility, convenience 

and location. However, a study by Beneke, Cumming, and 

Jolly [17] showed that the store image affected both directly 

and indirectly the customers’ brand loyalty by the customers’ 

perceived value. Thus, it was important to keep the stores 

having good images for customer revisits. 

For concept theories of functional values, the study of the 

consumer behavior showed two types [18]. The first type was 

functional motives which referred to tangible need such as 

price, convenience, and quality. The second type was non- 

functional motives that referred to intangible wants such as 

emotional and social needs [18]. Thus, in this study, 

functional value was overall evaluation of consumers about 

the quality of the products which they purchased from the 

store and the money that they paid for it. 

For concept theories of promotion, Coelho do Vale, Verga 

Matos, and Caiado [7] studied customers’ stores loyalty and 

found that the customers would revisit the stores due to in-

store and economic factors.  Meyer-Waarden [19] had 

identified that economic drivers could influence consumers’ 

store choice since the stores offered the promotional mix of 

products. It could influence store patronage as described by 

Martos-Partal and González-Benito [20]. Therefore, to build 

the loyal customers, the stores should understand the 

significant factors which affected customers’ repatronage 

intentions of their brands.  

For concept theories of repatronage, Terblanche [8] 
mentioned about the factors that made the customers came to 

the stores again in the future. Customer satisfaction had a 

strong positive relationship with repatronage intentions. The 

factors of an in-store customer shopping experience - in-

dividually or in combination - inherently had the ability to 

ensure that customers would revisit a supermarket. For 

instance, unique merchandise value, such as certain food 

products, was perceived by customers to be so unique that the 

store where the products were available deserved repeated 

visits. 

Then, the authors hypothesized that convenience, 

interaction with staff, merchandise variety and value, 

products’ perceived quality, satisfaction, store attributes, 

functional values, and promotions had positive influence 

toward customers’ repatronage intentions of 7-Eleven 

convenient stores in Thungkru District of Bangkok. 

III. THE RESEARCH METHODOLOGY 

The researchers utilized survey method and collected data 
with the questionnaires. The questionnaire was the instrument 
to examine related research theories from the past literature 
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and adapted to the conceptual model of this research.  The 
finalized questionnaire had both English version and Thai 
version with validation of the contents and agreement of 
wording adjustment from one expert in research field and two 
General Manager of 7-Eleven convenient stores.  Then, 
questionnaire was finalized according to the experts and an 
advisor’s guidance.  Population in this research was the 
customers who used to purchase at the 7-Eleven convenient 
stores specially the ones who lived in Thungkru District. 
Estimated total population in Thungkru District was around 
121,833 people [21]. The reason that the researchers chose the 
people in this area because the researchers lived in Thungkru 
District and observed that many people usually shop at 7-
Eleven convenient stores more than other convenient stores. 
Then, the researchers decided to use the purposive sampling 
and distributed the questionnaires around the 7-Eleven 
convenient stores in Thungkru District area. Moreover, the 
researchers asked the customers of 7-Eleven convenient stores 
before inviting them to complete the questionnaires to make 
sure that they used to buy the products and services at 7-
Eleven convenient stores before. Hence, the researchers 
wanted to know the reason why the customer came to the 
stores many times. The non-probability method using 
convenience sampling was implemented [22].  The sample 
size of this research was calculated from 40 pilot 
questionnaires using G*power version 3.1.9.2, [23] with the 
Power (1-β) of 0.8 while Alpha (α) of 0.2. Number of tested 
predictors was 8, effect size was 0.0401630 (Calculated by 
Partial R2 of 0.0386). Then, the result showed that the 
minimum number of the total sample size was 248. Thus, a 
total amount of 248 sets of data were collected. According to 
the recommendation [24], the reliability values of all factors 
were 0.759-0.916, which exceeded the Cronbach’s alpha of 
0.65 [24].  Therefore, all Cronbach alphas were reliable. The 
data set was analyzed using descriptive statistics such as 
frequencies, percentages, means, and standard deviations. The 
hypothesis testing was tested via multiple regression analysis 
to analyze how the varied independent variables affected 
dependent variable. 

All the 248 respondents which consisted of 53.2% females 
and 46.8% males, with the ages between 24-29 years old 
which calculated as 48.8%. Majority of them were singles 
with the ratio of 70.6% of the total sample. They had 
bachelor’s degrees accounted for 60.1%. Most of the 
respondents or about 46% were working in private companies, 
with the largest group of income ranged between 15,001 to 
30,000 baht with ratio of 42.3%. Participants always shopped 
at the 7-Eleven convenient stores at 47.6%. Most of the 
participants shopped for food which calculated as 48%. 
Moreover, they spent money for shopping at 7-Eleven 
convenient stores ranged between 101- 200 THB per time 
with the ratio of 45.2%.  

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Multiple Regression analysis applied in this study and the 
results are illustrated in Table 1.  

 

 

 

 

TABLE I.  MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS 

POSITIVELY IMPACTING CUSTOMERS’ REPATRONAGE INTENTIONS OF 7-
ELEVEN CONVENIENT STORES IN THUNGKRU DISTRICT OF BANGKOK 

Dependent Variable: Repatronage Intentions, R=.731, R2 = .535, 

Constant= 1.576, Standard Error=0.196 
 

 

Dependent Variable 

β 

Stand

ard 

Error 

T 

 

Sig 

 

VIF 

Functional Values 0.426** 0.054 6.516 0.000** 2.194 

Promotions 0.336** 0.040 5.323 0.000** 2.046 

Satisfaction 0.231** 0.064 2.813 0.005** 3.463 

Convenience 0.185** 0.039 2.866 0.005** 2.136 

Store Attributes -0.128 0.056 -1.561 0.120 3.433 

Merchandise 

Variety and Value 

-0.089 0.049 -1.453 0.148 1.911 

Products’ 

Perceived Quality 

-0.024 0.054 -0.317 0.751 2.923 

Interaction with 
staff 

-0.017 0.041 -0.209 0.834 3.319 

* significant level at .01 

The analysis results based on hypothesis could be 
summarized that the most predictive independent variables 
were functional values (β = 0.426), promotions (β = 0.336), 
satisfaction (β = 0.231), and convenience (β = 0.185). As a 
result, functional values, promotions, satisfactions, and 
convenience could be shown that they positively impact 
customers’ repatronage intentions of 7-Eleven convenient 
stores at 53.5%. The rest 46.5% were influenced by other 
variables which were not used in this research. The standard 
error was ±0.196 by the following equation. 

Y (Repatronage Intentions) = 1.576 + 0.426 (Functional 
Values) + 0.336 (Promotions) + 0.231 (Satisfaction) + 0.185 
(Convenience) 

The result from Table I showed that Variance Inflation 
Factor (VIF) value of each independent variables values was 
not higher than 4 [25] with the highest value of 3.463. There 
had no multicollinearity among the independent variables.   

Regarding the analysis results based on hypothesis could 
be summarized that there were four accepted hypotheses as 
follow: functional values (β = 0.426), promotions (β = 0.336), 
satisfaction (β = 0.231), and convenience (β = 0.185). Hence, 
the result could be concluded that functional values, 
promotions, satisfaction, and convenience factor had positive 
influences on repatronage intentions at statistically significant 
level of .01. Moreover, these four factors explained the 
positively impact on customers’ repatronage intentions of 7-
Eleven convenient stores at 53.5% whereas other 46.5% were 
influenced by other variables which were not used in this 
research.  

The results confirmed the findings of Chen and Hu [18] 
that the first type was functional motives which referred to 
tangible need such as price, convenience, and quality. The 
second type was non- functional motives that referred to 
intangible wants such as emotional and social needs.  Then, 
functional value was overall evaluation of consumers about 
the quality of the products which they purchased from the 
store and the money that they paid for it. Moreover, it 
confirmed that the customers would revisit the stores due to 
in-store and economic factors [7].  It emphasized that 
economic drivers could influence consumers’ store choice 
[19] since the stores offered the promotional mix of products. 
It could also impact store patronage as described by Martos-
Partal and González-Benito [20].  Moreover, the results 
confirmed Terblanche [8] study that customer would revisit 
when they had good experience from the stores. Also, 
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customers’ satisfaction study included merchandise value, 
internal shop environment, interaction with staff, merchandise 
variety, presence of and interaction with other customers, and 
customer in-shop emotions [8].  Lastly, this research 
confirmed theories of convenience by Coelho do Vale, Verga 
Matos, and Caiado [7] that the store convenience 
characteristics were included location service, store 
atmosphere, delivery services, and multiple- payment 
alternatives.  Moreover, the stores closed to their home or 
workplace.  

V. RECOMMENDATIONS 

The result of this research could benefit the convenient 
store industry as they could realize and adopt the result for 
their development. Convenience consists of many 
components such as location service, store atmosphere, 
delivery services, and multiple- payment alternatives, only if 
the store tried to provide the services that were more 
convenient for customers. There was a higher potential that 
the customers would come to the store in the future. 
Satisfaction would happen when the customers had good 
experience from the stores. The store should reach the 
customer demands. This should be included in internal shop 
environment, merchandise value, merchandise variety, 
interaction with staff, presence of and interaction with other 
customers, and customer in-shop emotions. These could affect 
the repatronage intentions.  Functional values, which was 
perceptions of what customer had received and what they had 
given based on the customer assessment of the usefulness of a 
stores, merchandises, and brand images.  If the store could 
reach these customer demand points, it could make the 
consumer revisit to the store.  Promotions were the strategies 
of the stores that offered for the customers. For example, 
buying one getting one free or collecting points for discounts 
would create interesting promotions and reached the customer 
demands. Consequently, this could lead the customers to come 
back to shop at the convenience store in the future. 

This research was conducted involving only participants 
who lived in Thungkru District of Bangkok. The finding may 
not cover all potential populations. Hence, the future research 
should include larger-scale of populations to increase more 
comprehensive understanding of positive factors that impact 
repatronage intentions of convenient stores in other districts 
or provinces.  
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Abstract— The purpose of this paper was to examine the 

independent factors positively affecting customer loyalty of Mobile 

Phone Game ROV (Realm of Valor) of employees in Khlong Toei 

District in Bangkok. The independent factors were entertainment 

gratification, interactivity, connectedness, satisfaction, attitude, 

social norm, social identification, and stickiness positively 

affecting customer loyalty of mobile phone game ROV.  Total data 

sample of 400 mobile phone game ROV players were collected via 

the survey questionnaires. The data sets utilized descriptive 

statistics and multiple regression analysis.  Most of the 

respondents were males aged between 23 to 39 years old.  The 

researchers found that stickiness, attitude, and interactivity 

positively affected customer loyalty of mobile phone game ROV of 

employees in Khlong Toei District in Bangkok. 

Keywords— Mobile Phone Game, Customer Loyalty 

 

I. INTRODUCTION 

Mobile phone game was an ever-growing industry 
everywhere in the world. In Thailand, the industry grew by an 
estimate of $44.5 million in 2017. According to KOCCA 
(Korea Creative Content Agency), in 2016, Thailand Mobile 
phone game market size was 89 million USD, compared to 
Personal Computer (PC) game market which was about 162 
million USD. However, the growth in mobile market was 
approximately 5 times of that of PC [1].  There were various 
reasons for mobile phone game rapid growth. Mobile phone 
games were often simple to learn and commonly perceived as 
less complex than other gaming platforms. Most mobile phone 
games were not expensive or free to play (come with in-game 
purchase options). Almost everyone had a mobile phone that 
they carried around everywhere. This meant they could start 
gaming whenever they wanted, especially to kill time while 
they traveled or waited for their activities. Moreover, as 
technology advance, decent mobile phones with reasonable 
price were able to accommodate better graphics and more 
developed gameplays. These were some of the main reasons 
for amazing growth rate of mobile phone game market [2].  
The story would also take similar shape with mobile phone 
games. Many early successful products would have relatively 
longer lifecycle than the newer waves but would slowly lose 
their popularity and ultimately die out. Market growth, 

extreme competition, and limitation in many aspects of mobile 
phone products would result in shortened product life cycle.  

Rov (Realm Of Valor) was the multi online battle area 
mobile game and real time interaction created by MOBA 
offered the services by Garena Online (Thailand) Company 
Limited started 26 December 2016.  ROV was the multiplayer 
online battle arena game with most real-time game strategies, 
where the players teamed up with 4 to 5 teammates to achieve 
the goal of the game and defeated the opponents through 
teamwork and coordination. It had been widely popular in 
many countries as a computer game, but in recent years, the 
game had tried to gain market shares in the mobile phone 
game category and had been successful.  

Garena Online (Thailand) Company Limited also 
organized Mobile eSports of ROV, which was the biggest 
even in South East Asia competing to win the cash prize of 
one million to 3 million baht.  The maximum number of ROV 
download reached 10 million times within 6 months in 2016.  
The players were 13 to 35 years old, while 75% were males 
and 25% were females, the average times to play were 30-45 
minutes, the most popular characters’ players were Butterfly 
and Van Helsing [3]. 

The researchers therefore would like to conduct this 
research on factors positively affecting customer loyalty of 
mobile phone game ROV (Realm Of Valor) of employees in 
Khlong Toei District in Bangkok so that the business owners 
in the gaming industry could evaluate their options to extend 
their product life cycle and maintained their valuable 
customers’ loyalty. 

II. LITERATURE REVIEW 

The research of Huang & Hsieh [4] stated in their research 
about online game loyalty that entertainment gratification was 
a key to customer loyalty towards online games. They 
described player being immersed in gaming activity with the 
phrase “online flow” which was use to explain when someone 
received desirable experience and wanted to repeat it as often 
as possible. This happened when the player faced continually 
challenging task and more difficult objectives, and therefore 
kept playing / coming back to the game. The entertainment 
gratification variable considered both playing the game to fill 
time and playing the game purely just for entertainment. 
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The research of Huang & Hsieh [4] also considered 
interactivity between players as one of the main factor for 
online game customer loyalty. In this topic they also 
considered the interactivity between the player and the game 
such as any commands, gesture, response time, that led to 
progress of the game, or movement on screen, and they 
suggested both interactions could be critical to customer 
loyalty. The interaction between players would give them 
entertainment as well as social belonging, while the player to 
game or player to game’s interface would also be a big factor 
to determine whether they wanted to come back to play the 
game or not, because if the responses were slow and 
unpleasant, it would create some negative impact.      

Hsiao & Chen [5] considered connectedness as one of the 
factor that positively affected mobile phone game loyalty. 
Citing quotes from questionnaire participants, many 
participants revealed they got to share their experience with 
their friends and family members, some even go as far as 
saying that they could join friends’ conversation and not feel 
left out. This may be an indication that player of online and 
mobile phone game shared a bond among the player base, and 
therefore could lead to game loyalty. 

Satisfaction was the next factor associated with this 
research. The factor was considered in Hsu & Lin [6] research 
titled effect of perceived value and social influence on mobile 
app stickiness and in-app purchase intention. While purchase 
intention was a little different, they were closely related in 
terms of mobile application, because the willingness to pay for 
a normally free service could be considered loyalty. 
Satisfaction should positively affected user’s attitude and led 
to positive attitude, more stickiness and ultimately more 
loyalty. 

Attitude was perceived as the reflection of the customer 
impression on the mobile phone game, and it was a tricky one 
because it could be highly based on first impression for some 
people, but for some people it could always change whenever 
they encountered new updates or interaction with other users. 
Nevertheless, it was considered to positively affect customer 
loyalty in a sense that whenever the attitude towards the game 
dropped, the loyalty would also drop, and therefore could 
show the link between the two variables at the time that the 
participants answered the questionnaire [6]. 

Social influence was an important factor and was 
considered separately in two parts [6]. The first part was social 
norm. This factor was investigated from the participants’ 
social group’s point of views, and the questionnaire question 
would ask the participants to consider who knew them or were 
important to them and would know their mobile game usage. 
It was believed that social influence played a big part in 
purchase intention because people often were cautious of what 
their social circle thought of them; however, this factor may 
prove challenging for some participants if they had limited in 
social interactions [6]. 

Social identification was the second part of social 
influence. This factor considered how people felt the sense of 
belonging in a group and that could lead to positive impact 
such as stickiness, purchase intention, and ultimately loyalty. 
They considered social identification as the idea of being a 
member of a community where one shared mutual interests 
and hobbies, which would enhance the above factors because 
it had been linked to many positive behaviors [6].   

Stickiness was the last independent factors considered in 
this research. From literature review, this was defined as the 
degree to which users reused a given app and prolonged the 
duration of each usage. As it was defined, the more people 
used and felt attached to a mobile phone application or in this 
research case, a mobile phone game, should have a positive 
effect on their loyalty [6]. 

Customer Loyalty was the dependent variable considered 
by both Hsiao & Chen [5] and Huang & Hsieh [4] researches. 
While the former focused on a mobile phone game, and the 
latter focused on computer game, there were many similar 
elements such as the social aspects, and entertainment 
gratification. Loyalty to games in general may be difficult to 
gauge due to the nature of the product, which was the 
experience, and therefore the customer may shift their loyalty 
more towards the game producer or provider instead. 
However, there were many online and mobile phone games 
with noticeable longevity in favor of players and this research 
aimed to discover how these factors influenced mobile game 
loyalty in a popular mobile phone game ROV in Thailand. 

Then, the authors hypothesized that entertainment 
gratification, interactivity, connectedness, satisfaction, 
attitude, social norm, social identification, and stickiness 
positively affected customer loyalty of ROV mobile phone 
game of employees in Khlong Toei District in Bangkok. 

III. THE RESEARCH METHODOLOGY 

The researchers utilized survey method and collected data 
with the questionnaires. The questionnaire was the instrument 
to examine related research theories from the past literatures 
and adapted to the conceptual model of this research.  The 
finalized questionnaire had both English version and Thai 
version with validation of the contents and agreement of 
wording adjustment from one expert in research field and two 
experts who were the managers of the online game businesses.    
Population in this research was recruited by asking mutual 
friends in the game community group to help distributing the 
questionnaires, the targets were people who played ROV 
game, living around the researchers’ neighborhood. Research 
participants consisted of ROV players who are employees 
from various companies in Khlong Toei district, mutual 
friends, as well as patrons and employees at the Gateway 
Ekkamai shopping mall, BTS commuters at Prompong, Thong 
Lor, Ekkamai, and Phra Khanong BTS stations. The non-
probability method using convenience sampling was 
implemented [7].  The sample size of this research was 
calculated from 40 pilot questionnaires using G*power 
version 3.1.9.2, [8] with the Power (1-β) of 0.80 while Alpha 
(α) of 0.20. Number of tested predictors was 8, effect size was 
0.0320983 (Calculated by Partial R2 of 0.0311). Then, the 
result showed that the minimum number of the total sample 
size was 385. Thus, a total of 400 sets of data were collected. 
According to the recommendation [9], the reliability values of 
all factors were 0.656-0.908, which exceeded the Cronbach’s 
alpha of 0.65.  Therefore, all Cronbach alphas were reliable. 
The data set was analyzed using descriptive statistics such as 
frequencies, percentages, means, and standard deviations. The 
hypothesis testing was tested via multiple regression analysis 
to analyze how the varied independent variables affected the 
dependent variable. 

For all 400 respondents, an overwhelming 385 people 
were males (96.25%), and only 15 people were females 
(3.75%), with the highest age ranged between 23-29 years old 
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(56.5%), followed by 30-39 years old (36.5%). The majority 
marital status was singles (75.5%), while the largest group of 
answers for education background was bachelor’s degrees or 
equivalent (73.5%).  Most respondents had an income at 
15,000 – 50,000 baht per month (a cumulative of 96%). The 
86.5% of respondents were private company employees, and 
most of them had more than 3 months of experiences with 
ROV game (cumulative of 95.5%), and the typical number of 
game(s) installed on their mobile phone is 2-3 games (41.5%). 
Lastly, for gaming platform preferences, personal computer 
and mobile phone were the top two preferred platforms at 
70.5% and 70% respectively, while PlayStation (45%) and 
Nintendo (41%) received slightly less than half of preferences. 

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Multiple Regression analysis applied in this study and the 
results are illustrated in Table 1.  

TABLE I.  MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS 

POSITIVELY AFFECTING CUSTOMER LOYALTY OF MOBILE PHONE GAME 

ROV (REALM OF VALOR) OF EMPLOYEES IN KHLONG TOEI DISTRICT IN 

BANGKOK 

Dependent Variable: Customer Loyalty, R=.479, R2 = .230, Constant= 

0.986, Standard Error=.460 
 

 

Dependent Variable 

β 
Standar

d Error 
T 

 

Sig 

 

VIF 

Entertainment 

Gratification (EG) 

0.055 0.077 1.221 0.223 1.035 

Interactivity (IT) 0.115* 0.052 2.575 .0100* 1.016 

Connectedness 
(CN) 

0.108 0.039 2.252 0.025 1.173 

Satisfaction (ST) 0.047 0.066 0.694 0.488 2.328 

Attitude (AT) 0.203* 0.077 2.827 0.005* 2.629 

Social Norm (SN) -0.077 0.045 -1.530 0.127 1.294 

Social 

Identification (SI) 

0.038 0.045 0.823 0.411 1.109 

Stickiness (SK) 0.284* 0.031 5.997 0.000* 1.139 

* significant level at .01 

The most predictive independent variables were stickiness 
(β = 0.284), attitude (β = 0.203), and interactivity (β = 0.115). 
as a result, stickiness, attitude, and interactivity could be 
shown as the factors positively affecting customer loyalty of 
mobile phone game ROV at the ratio of 23.1%. The rest of 
76.9% were influenced by other variables which were not used 
in this research. The standard error was ±0.406 by the 
following equation. 

Y (Customer Loyalty) = 0.986 + 0.284 (Stickiness) + 
0.203 (Attitude) + 0.115 (Interactivity) 

 The result from Table I showed that the Variance Inflation 
Factor (VIF) value of each independent variables value was 
not higher than 4 [10], with the highest value of 2.629. There 
had no multicollinearity among the independent variables.  
The results confirmed that stickiness was the most important 
independent factor positively affected customer loyalty of 
mobile phone game ROV. As it was defined, the more people 
used and felt attached to a mobile phone application or in this 
research case, a mobile phone game, should have a positive 
effect on their loyalty [6].  Moreover, the results confirmed 
that attitude was perceived as the reflection of the customer 
impression on the mobile phone game [6].  Lastly, this study 
illustrated that the interactivity between players as one of the 
main factors for customer loyalty of online game [4].  The 
interaction between players would give them entertainment as 
well as social belonging, while the player to game or player to 

game’s interface would also be a big factor to determine 
whether they wanted to come back to play the game or not [4]. 

V. RECOMMENDATIONS 

The result from this research could benefit the mobile 
phone game industry as they could realize that each genre of 
games had different factors that positively affected customer 
loyalty. As discussed above, the factors with most positive 
influences on customer loyalty of mobile phone game   (ROV) 
were Stickiness, Attitude, and Interactivity. Stickiness, by its 
definition, was very closely related to loyalty. It was the 
degree to which users reused a given app and prolonged the 
duration of each usage. As it was defined, the more people 
used and felt attached to a mobile phone game, the more 
loyalty they were to the game.  From these aspects, managerial 
implication could lean towards rewarding players on a daily 
or weekly basis with their items and currency rewards, and 
also gave extra bonus for those who stayed online and active 
in the game longer than others.  Then, the customers’ attitude 
towards a product would be influential to determine whether 
or not they would continuously to use the product, stick 
around, and recommend it to their friends and family 
members. Managers should always ensure that customers’ 
attitude towards their product was never negative. To ensure 
this, they needed to make sure all aspects of gaming 
experience of the customers were smooth as much as possible, 
this included the gameplay, the purchase, the customer care 
system, the help, and the support procedures. They should also 
read a lot of feedbacks from players and acted fast and be as 
responsive as they could. This would reinforce and maintain 
players’ positive attitude towards the game and the company.  
The last factor, interactivity, could be implied by allowing the 
customers to change and customize graphic and gameplay 
settings so that they could play in their most desirable views. 
The other case with interaction between players could be 
improved by issuing and regulating a strict code of conduct 
and reporting system for players with poor behavior. They 
could also implement a system where players with poor 
conduct scores were summed together for matches among 
themselves, this way players with good conduct score would 
not be affected and player with poor behavior would realize 
themselves and improved their behavior or created new 
accounts. 

 Limitations of this research were in the followings.  
several questionnaire items may be too closely related such as 
those in the variable category of Connectedness and Social 
Identification. It was also important to note that the genres of 
the games in the research paper were different and thus there 
were variables which were thought to have positive effect with 
Customer Loyalty but would not show significant effect with 
the multiplayer online battle arena genre. Some of the 
participants commented that the questionnaire length was 
rather long, and several questionnaire items were rather 
similar. The sample size and demographic distribution could 
also be improved, and the result would be more generalized to 
the larger group of the game players. 
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ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผูบ้ริหารชาวญ่ีปุ่ นต่อสมรรถนะ 
ของล่ามภาษาญ่ีปุ่ นในนิคมอตุสาหกรรม304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 

EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS OF JAPANESE EXECUTIVES 
FOR JAPANESE INTERPRETER’S PERFORMANCE IN 304 
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 บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ความคาดหวงั
ของผู้บ ริหารชาว ญ่ีปุ่ น ต่อสมรรถนะของล่ามภาษา ญ่ีปุ่ นในนิคม
อุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจีนบุรี 2) การรบัรู้ของผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญ่ีปุ่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจีนบุรี
และ 3) เปรียบเทียบความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญ่ีปุ่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจีนบุรี 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นจ านวน 133 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าเฉล่ีย 1 กลุ่ม
ตวัอย่างและการทดสอบแบบจบัคู่ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคาดหวงั
ของผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญ่ีปุ่ น ในด้านภาพพจน์ท่ี
รบัรู้ตวัเอง เฉล่ียอยู่ในระดบัสูง และระดบัการรบัรู้ของผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญ่ีปุ่ น ในด้านภาพพจน์ท่ีรบัรู้ตวัเอง เฉล่ียอยู่ใน
ระดบัสูง และพบว่าความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญ่ีปุ่ น ไม่แตกต่างกนั  
 
 ค ำส ำคญั — ความคาดหวงั, การรบัรู้, ผู้บริหารชาวญ่ีปุ่ น, สมรรถนะ
ของล่ามภาษาญ่ีปุ่ น 
 
 ABSTRACT — The purpose of this research is 1) To study 
expectations of Japanese executives for Japanese interpreter’s 
performance in 304 Industrial estate, Prachinburi. 2) To study 
perceptions of Japanese executives for Japanese interpreter’s 
performance in 304 Industrial estate, Prachinburi. 3) To study 
comparison between expectations and perceptions of Japanese 
executives for Japanese interpreter’s performance in 304 Industrial 

estate, Prachinburi. This is quantitative research that study with the 
sampling group of 133 Japanese executives working at 304 Industrial 
estate. The questionnaire collection has done by using Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation, One Sample T-test and Paired 
Sample T-test. The results found from the hypothesis testing are Firstly, 
Expectations of Japanese executives in 304 Industrial estate about Self-
image is average high level. Secondly, Perceptions of Japanese 
executives is also average high level at the 0.01 of significance level. 
Thirdly, Expectations and perceptions of Japanese executives to 
Japanese interpreter’s performance are not same at the 0.05 of 
significance level. 
 
 Keywords — Expectations, Perceptions, Japanese Executives, 
Japanese interpreter’s performance 
 

I. บทน า 
 ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนัประเทศไทยและญี่ปุ่ นมคีวามสมัพนัธ์กนัมา
ยาวนานในหลายดา้นทัง้ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม นกั
ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นเขา้มาเปิดธุรกจิและด าเนินกจิการในประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก [1] ส่งผลใหแ้นวโน้มการลงทุนของบรษิทัร่วมทุนญี่ปุ่ นใน
ไทย ประจ าปี 2560 เพิม่ขึ้นจากปี 2557 จ านวน 877 บรษิัท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 19 [2] 
 ด้วยความส าคญัของการลงทุนจากญี่ปุ่ น ก าลงัคนระดบัทกัษะและ
วิชาชีพญี่ปุ่ นที่เข้ามาท างานในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมี
ความส าคญัอย่างมาก เพราะหากไมม่กี าลงัคนระดบัสงูจากญีปุ่่ น การลงทุน
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ในไทยกอ็าจจะเกดิขึน้ไดย้าก และในบรรดาแรงงานทกัษะและวชิาชพีทีเ่ขา้
มาอยู่ในประเทศไทยทัง้หมด แรงงานญี่ปุ่ นเป็นอนัดบัสูงสุดทัง้ในอดตีและ
ปัจจุบนั ในปี 2559 แรงงานญี่ปุ่ นมจี านวน 36,532 คน คดิเป็นร้อยละ 23 
ของแรงงานทกัษะจากต่างประเทศทัง้หมด ซึ่งจ านวนดงักล่าวไม่นับรวม
เจา้หน้าทีส่ถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นพนักงานของ
บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่ นในประเทศไทยจ านวน 15,375 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 42 ของแรงงานญี่ปุ่ นทัง้หมด) และอีกส่วนหนึ่งเป็น
พนักงานของบรษิทัญี่ปุ่ นทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจ านวน 21,157 คน 
(คดิเป็นร้อยละ 58 ของแรงงานญี่ปุ่ นทัง้หมด) [3] และจากขอ้มลูสถติกิาร
ท างานของคนต่างดา้วประจ าเดอืนตุลาคม พ.ศ.2561ไดล้งขอ้มลูจ านวนคน
ต่างดา้วชาวญีปุ่่ นจ านวนทัง้สิน้ 14,545 คน ซึง่มอีาชพีทีห่ลากหลาย เช่น ผู้
บญัญตักิฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวุโส, ผูจ้ดัการ, ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้น
ต่างๆ , ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง , ผู้ปฏิบัติงานฝีมือใน
โรงงาน ผูค้วบคุมเครือ่งจกัรและผูป้ฏบิตัดิา้นการประกอบ [4] 
 จากขอ้มลูขา้งต้นเหน็ไดว้่า ชาวญี่ปุ่ นที่เขา้มาพ านักเพื่อท างานอยู่ใน
องค์กรข้ามชาติภายในประเทศไทยมคี่อนข้างมาก ในองค์กรดงักล่าวมี
ความหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม ความแตกต่างเหล่านี้มกั
น าไปสู่ปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาทางด้านการสื่อสารระหว่างการ
ท างานร่วมกนั การสื่อสารเป็นปัจจยัทีท่ าใหก้ารปฏบิตังิานภายในองค์กร
พบทัง้ความส าเรจ็และความลม้เหลว เนื่องจากบุคคลตอ้งสือ่สารกนัเพือ่ให้
การท างานส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีและเพื่อก่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในองค์กรที่มพีนักงานมาจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั 
เพราะวฒันธรรมส่งผลต่อการสื่อสารและการรบัรู้ที่ ต่างกนั [5] และปัจจยั
ส าคญัที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเจ้านายชาว
ญีปุ่่ นและพนกังานชาวไทยคอื ความแตกต่างทางดา้นภาษา ความแตกต่าง
ในเรื่องของส าเนียง ความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม ทศันคติ และการ
ปรบัตวั [6] สิง่เหล่านี้เป็นปัญหาที่มกัเกดิขึ้นบ่อยในองค์กรขา้มชาตญิี่ปุ่ น 
หากต้องการให้ปัญหานี้คลี่คลายลงได้ จ าเป็นต้องเรยีนรู้วฒันธรรมหรือ
ภาษาญี่ปุ่ น เพื่อทีจ่ะไดเ้ขา้ใจทศันคต ิความคดิของคนญี่ปุ่ นให้ได้มากขึ้น 
หรืออาจจะต้องอาศยัคนกลางในการสื่อสารหรือล่ามภาษาญี่ปุ่ น ในการ
สือ่สารใหง้านเป็นไปไดอ้ย่างราบรืน่ [7] 
 การทีล่่ามภาษาญีปุ่่ นจะเป็นคนกลางในการช่วยใหค้นไทยและคนญีปุ่่ น
สื่อสารและท างานดว้ยกนัไดอ้ย่างราบรืน่นัน้ ล่ามภาษาญี่ปุ่ น จ าเป็นต้องมี
ความสามารถทางดา้นภาษาญี่ปุ่ นเป็นพืน้ฐาน [8] ประกอบกบัสถานการณ์
การลงทุนของบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุ่ นในประเทศไทยมแีนวโน้มทีสู่งขึน้กว่าปี
ก่อน ส่งผลใหค้วามตอ้งการล่ามในตลาดแรงงานเพิม่สูงขึน้ดว้ย ดงันัน้การ
จะเป็นล่ามญี่ปุ่ นตามที่ตลาดแรงงานต้องการนัน้ จ าเป็นต้องรู้หลกัส าคญั
ของการล่ามภาษาญี่ปุ่ นก่อน สิ่งนัน้คือบุคคลเหล่านัน้จะต้องมีทักษะ
ทางด้านภาษาญี่ปุ่ นในระดับที่สามารถสื่อสารจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญี่ปุ่ นหรอืตรงกนัขา้ม ใหช้าวไทยและชาวญี่ปุ่ นเขา้ใจตรงกนัได ้แต่
เพยีงเท่านัน้ไม่ไดห้มายความว่าจะท าใหก้ารท างานของทัง้สองฝ่ายเป็นไป
ได้อย่างราบรื่นเสมอไป การที่จะเป็นล่ามที่ดใีห้ผู้ใช้บรกิาร ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานชาวไทยหรือพนักงานชาวญี่ปุ่ นพึงพอใจได้นัน้ จ าเป็นต้องมี
สมรรถนะหลาย ๆ อย่างประกอบเขา้ดว้ยกนั ไมว่่าจะเป็นสมรรถนะส่วนตวั 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ หากล่ามภาษาญี่ปุ่ นไม่พฒันา

ตนเองใหม้สีมรรถนะทีเ่พยีงพอในการท างาน กอ็าจจะท าใหบุ้คคลนัน้ไม่ได้
รบัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ท างานในองคก์รญีปุ่่ นได้ 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รหิาร
ชาวญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดั
ปราจีนบุรี ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร  เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อ
สถาบนัการศกึษาทีผ่ลติบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงาน และเป็นประโยชน์ต่อ
ล่ามภาษาญีปุ่่ นในการท างานใหผู้บ้รหิารชาวญีปุ่่ นพงึพอใจ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
II.I. เพื่อศกึษาความคาดหวงัของผูบ้รหิารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของ

ล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ี
II.II. เพื่อศึกษาการรบัรู้ของผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่าม

ภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ี
II.III. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรบัรู้ของผู้บริหารชาว

ญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี

 
III. สมมตฐิานในการวจิยั 

III.I. ความคาดหวังของผู้บริหารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีสงู 

III.II. การรบัรูข้องผูบ้รหิารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ น
ในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีสงู 

III.III. ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะ
ของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีแตกต่างกนั 

 
IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ผู้วิจยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รหิารชาวญี่ปุ่ นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ น จงึไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัรูป
ที ่I. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่I. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
V. การทบทวนวรรณกรรม 

V.I. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสมรรถนะ )Competency( 
 สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะพื้นฐาน(Underlying Characteristic) 
ของบุคคล ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องใช้ในการปฏบิตัิงานเพื่อให้ได้ผลงาน สูง

สมรรถนะของล่ามภาษาญ่ีปุ่ น 
I. ดา้นทกัษะ (Skills) 
II. ดา้นบทบาททางสงัคม  
   (Social Role) 
III. ดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง  
   (Self-Image) 
IV. ดา้นอปุนิสยั (Traits) 
V. ดา้นแรงกระตุน้ (Motive) 
(นนทณี ศรนีนทป์ระเสรฐิ, 2559, 
p. 95-97) 

ความคาดหวงัและการรบัรู้
ของผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ น 
ในนิคมอตุสาหกรรม304 

จงัหวดัปราจนีบุร ี
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กว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ [9] และท าให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในองค์กร  โดยมกีารเปรียบเทียบ
สมรรถนะกบัภูเขาน ้าแขง็ หรอื Iceberg Model ซึ่งเปรยีบเทยีบว่าบุคคลมี
องค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่เปรียบเทียบเหมือนกับส่วนของภูเขา
น ้าแขง็ที่ลอยอยู่เหนือน ้า  คอื เป็นเพยีงส่วนน้อยเท่านัน้เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัส่วนทีอ่ยู่ใตน้ ้า และส่วนทีอ่ยู่เหนือน ้านี้เป็นส่วนทีเ่หน็ไดช้ดัเจน สามารถ
วดัไดง้่าย แต่ส่วนทีอ่ยู่ในภายในจติใจ (ส่วนใต้น ้าของภูเขาน ้าแขง็) เชื่อว่า
จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างกัน  ซึ่งค าว่า
สมรรถนะประกอบไปดว้ย (1) ความรู้ (Knowledge) คอื ความรู้เฉพาะใน
เรื่องทีต่้องรู ้เป็นความรูท้ีเ่ป็น สาระส าคญั เช่น ความรูด้า้นเครื่องยนต์ (2) 
ทกัษะ (Skill) คอื สิง่ทีต่อ้งการใหท้ าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ทกัษะทาง
คอมพวิเตอร ์ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู ้เป็นต้น ทกัษะทีเ่กดิไดน้ัน้มา
จากพื้นฐานทางความรู้และสามารถปฏบิตัิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว (3) 
บทบาททางสงัคม (Social Role) หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลต้องการสื่อใหบุ้คคล
อื่นในสงัคมเห็นว่าตวัเขามบีทบาทอย่างไรต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลอื
ผู้อื่น (4) ภาพพจน์หรอืมโนทศัน์เกี่ยวกบัตวัเอง (Self-image) หมายถึง 
ภาพพจน์หรอืมโนทศัน์ที่บุคคลมองตวัเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้น า 
เป็นผูเ้ชีย่วชาญ เป็นศลิปิน และ (5) แรงจูงใจ/เจตนคต ิ(Motive/ Attitude) 
เป็นแรงจูงใจหรอืแรงขบัภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่
เป้าหมาย หรอืมุง่สู่ความส าเรจ็ [10] 
 
V.II. แนวคดิและทฤษฎเีรือ่งความคาดหวงั )Expectancy( 
 ความคาดหวงัเป็นลกัษณะทางจติวทิยา ซึ่งไม่ไดเ้จาะจงทีก่ารกระท า
อย่างเดยีวแต่รวมไปถงึแรงจงูใจ ความเชื่อ ความรูส้กึ ทศันคตแิละค่านิยม
ต่าง ๆ ทีท่ าใหเ้กดิความคาดหวงั ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งทีเ่ป็นอยู่ ณ ปัจจุบนัไป
จนถงึอนาคต เป็นการคาดการณ์ถงึสิง่ทีจ่ะมากระทบต่อ การรบัรูข้องคนเรา 
โดยใชป้ระสบการณ์การเรยีนรูเ้ป็นตวับ่งบอกโดยมุ่งหวงัในสิง่ที่เป็นไปได้
ว่าจะเกิดตามที่ตนคิดไว้ และเมื่อสิ่งที่คาดหวงัน้อยกว่าการรบัรู้ คุณค่า
ความพึงพอใจจะเป็นบวก แต่เมื่อสิ่งที่คาดหวงัมากกว่าการรบัรู้ คุณค่า
ความพึงพอใจจะเป็นลบ เมื่อความคาดหวงัและการรบัรู้เท่ากนั คุณค่า
ความพงึพอใจในผลลพัธจ์ะเท่ากบัศนูย์ [11]  
 
V.III. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรบัรู ้(Perceptions) 

การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้เลือกจัดประเภทและแปล
ความหมายของสิง่เร้าจากสิง่แวดล้อม ที่มากระตุ้นประสาทรบัการสมัผสั
และพาดพิงข้อมูลที่แปลนี้ไปสู่การกระท าที่มีความหมาย ท าให้บุคคล
ตระหนักถงึตนเอง บุคคลอื่น สิง่ของ และเหตุการณ์ในสิง่แวดล้อมในโลก
แห่งความเป็นจรงิ การรบัรูใ้หค้วามหมาย ความส าคญัต่อบุคคลนัน้ และมี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มกีารรบัรู้ต่อสิ่งเร้าใน
สถานการณ์เดยีวกนัได้แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ กาลเวลา ความ
สนใจ ความต้องการ สภาวะอารมณ์ เป้าหมาย สถานภาพ บทบาทของตน
ในครอบครวั โลกของงาน และสนัทนาการส่วนบุคคล การรบัรู้ และการ
แปลความหมายของสิง่เรา้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ความตัง้ใจ 
ความสนใจ ความรู ้ความจ า ประสบการณ์ สภาพ อารมณ์ ความคาดหวงั 
ความเชือ่ ทศันคต ิสตปัิญญา จติส านึก วุฒภิาวะ และสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น 
[12] 

 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครัง้นี้ ให้ความหมายของค าว่า ความ
คาดหวงัและการรบัรูไ้วว้่า ความคาดหวงั หมายถงึ สิง่ทีผู่บ้รหิารชาวญีปุ่่ น
คาดหวงัว่าจะไดร้บัก่อนใชบ้รกิารการแปลภาษาของล่ามภาษาญี่ปุ่ น และ 
การรบัรู้ หมายถึง สิง่ที่ผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นได้รบัจรงิหลงัจากใชบ้รกิารการ
แปลภาษาของล่ามภาษาญีปุ่่ น 
 

VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
VI.I. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่ นที่ท างานอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีจากการส ารวจบรษิทัญี่ปุ่ นทีอ่ยู่ภายใน
นิคมฯ มีจ านวนบริษัทญี่ปุ่ นทัง้สิ้น 68 บริษัท  [13] เนื่ องด้วยผู้วิจ ัย
ท าการศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญีปุ่่ นของผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 ดงันัน้เพือ่น ามา
ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัจงึแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มบริษัทที่ไม่มลี่าม 32 บริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีล่าม 36 บริษัท และ
ก าหนดให้กลุ่มบริษัทที่มลี่ามเป็นกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งกลุ่มนี้มผีู้บริหารชาว
ญี่ปุ่ นจ านวนทัง้สิ้น 230 คน จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการตดิต่อ 36 บรษิทัทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั เพือ่ขอเกบ็ขอ้มลู แต่มเีพยีง 19 บรษิทัทีย่นิดใีหท้ า
หนังสอืเขา้ไปเพื่อพจิารณาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมจี านวนผูบ้รหิาร
ชาวญี่ปุ่ น 133 คน ผูว้จิยัจงึก าหนดใหก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ อยู่ที่ 
133 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยท า
การแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างและเกบ็รวบรวมดว้ยตนเอง โดย
เกบ็รวบรวมคนืไดท้ัง้สิ้น 123 ชุด มคีวามสมบูรณ์จ านวน 123 ชุด คดิเป็น
รอ้ยละ 92.48 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมดทีแ่จกจ่าย 
 
VI.II. เครือ่งมอืและการทดสอบคุณภาพ 
 VI.II.I เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไป
ของล่ามภาษาญี่ปุ่ นที่ผู้ตอบแบบสอบถามร่วมงานด้วยในปัจจุบัน  มี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบและส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญี่ปุ่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) ด้วยมาตรวดัการ
ประเมนิค่าแบบลเิคริต์ (Likert Scale) รวมทัง้สิน้ 5 ดา้นคอืดา้นทกัษะ เช่น 
ทกัษะการแปล การจบัประเดน็หลกัไดเ้รว็ ดา้นบทบาททางสงัคม เช่น การ
รบัรู้บทบาท  ภาระหน้าที่ของล่าม ด้านภาพพจน์ที่รบัรู้ตวัเอง เช่น การ
รกัษาความลบัของบรษิทั การบรหิารเวลาเป็น ดา้นอุปนิสยั เช่น มคีวามใฝ่
รู ้ไมใ่ชอ้ารมณ์ในการรบัมอืกบัปัญหาหรอืความขดัแยง้ และดา้นแรงกระตุน้ 
เช่น การปฏบิตัติวัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร 
 
 VI.II.II. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ได้จากการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา จากนัน้น าไปตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
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ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจีนบุรี 
จ านวน 30 คน ได้ค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัอยู่ระหว่าง ระหว่าง 0.700 ถึง 
0.967 ซึง่ไมต่ ่ากว่า 0.70  [14] 
 
VI.III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามรปูแบบกระดาษ โดยแจก
แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 133 คน ไดจ้ านวนแบบสอบถาม
กลบัคนืทีส่มบรูณ์จ านวนทัง้สิน้ 123 ชุดคดิเป็นรอ้ยละ 92.48 
 
VI.IV. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สถิติในการวิจยัครัง้นี้  ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติกิารทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม และ
การทดสอบแบบจบัคู่ 
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I. ผลการวเิคราะหภ์าพรวมของผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ น 
 VII.I.I. ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ น 
 ผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นร้อยละ 99.20 เป็นเพศชาย มอีายุ 45 ปีขึ้นไป จบ
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 2-3 ปี มี
อายุงานตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป ท างานในระดบัผู้จดัการแผนก / ผู้จดัการฝ่าย 
และเป็นหวัหน้างานของล่ามภาษาญีปุ่่ น 
 VII.I.II. ขอ้มลูทัว่ไปของล่ามภาษาญีปุ่่ น 
 ล่ามภาษาญี่ปุ่ นร้อยละ 52.80 มปีระสบการณ์ในการท างานเป็นล่าม
ภาษาญี่ปุ่ นไม่เกนิ 1 ปี และมรีะดบัความรูภ้าษาญี่ปุ่ นอยู่ในระดบั N2 รอ้ย
ละ 61.80 และ N1 รอ้ยละ 22.00 ตามล าดบั 
 
VII.II. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บรหิารชาว
ญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดั
ปราจนีบุร ี
 VII.II.I. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคาดหวงั ผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ น มคีวาม
คดิเห็นเกี่ยวกบัความคาดหวงัต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ นโดยรวม
เฉลีย่อยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็รวมเท่ากบั 4.04  
 
ตารางที ่I. วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความคาดหวงัของผูบ้รหิาร
ชาวญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมฯ 304 จงัหวดัปราจนีบุร ี

ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม X S.D. แปลผล อนัดบั 
ดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง 4.16 0.556 สูง 1 
ดา้นทกัษะ 4.06 0.611 สูง 2 
ดา้นบทบาททางสงัคม 4.05 0.596 สูง 3 
ดา้นแรงกระตุน้ 3.99 0.662 สูง 4 
ดา้นอปุนสิยั 3.93 0.615 สูง 5 
ค่าเฉลีย่รวม 4.04 0.506 สูง  

 
 เมือ่พจิารณาแยกตามแต่ละดา้นพบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัสมรรถนะ
ด้านภาพพจน์ที่ร ับรู้ตัวเองอยู่ ในระดับสูง (X = 4.16) รองลงมาเป็น
สมรรถนะดา้นทกัษะอยู่ในระดบัสูง (X = 4.06) สมรรถนะดา้นบทบาททาง

สงัคมอยู่ในระดบัสงู  (X = 4.05) ดา้นแรงกระตุน้อยู่ในระดบัสูง (X = 3.99) 
และดา้นอุปนิสยัอยู่ในระดบัสงู (X = 3.93) ดงัตารางที ่I. 
 VII.II.II. ผลการวเิคราะห์ระดบัการรบัรู้ ผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นมคีวามคิด
เหน็เกีย่วกบัการรบัรูต่้อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ นโดยรวมเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัสูง โดยมคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวมเท่ากบั 4.03 เมื่อพจิารณาแยก
ตามแต่ละดา้นพบว่า ความคดิเหน็เกีย่วกบัสมรรถนะด้านภาพพจน์ที่รบัรู้
ตวัเองอยู่ในระดบัสงู (X = 4.13) รองลงมาคอืสมรรถนะดา้นแรงกระตุน้อยู่
ในระดบัสูง (X = 4.03) สมรรถนะด้านทกัษะอยู่ในระดบัสูง (X = 4.02) 
สมรรถนะด้านบทบาททางสังคมอยู่ในระดับสูง   (X = 4.01) และด้าน
อุปนิสยัอยู่ในระดบัสงู (X = 3.96) ดงัตารางที ่II. 
 
ตารางที ่II. วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการรบัรูข้องผูบ้รหิารชาว
ญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมฯ 304 จงัหวดัปราจนีบุร ี

ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม X S.D. แปลผล อนัดบั 
ดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง 4.13 0.662 สูง 1 
ดา้นแรงกระตุน้ 4.03 0.747 สูง 2 
ดา้นทกัษะ 4.02 0.693 สูง 3 
ดา้นบทบาททางสงัคม 4.01 0.723 สูง 4 
ดา้นอปุนสิยั 3.96 0.654 สูง 5 
ค่าเฉลีย่รวม 4.03 0.604 สูง  

 
VII.III. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 VII.III.I. ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 เป็นการทดสอบระดบัความ
คาดหวงัของผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ นในนิคม
อุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีโดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง 1 กลุ่ม (One Sample T-test) โดยทดสอบค่า t = 4.00  
 

ตารางที ่III. ทดสอบระดบัความคาดหวงัของผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ นต่อ
สมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ี

ความคาดหวงัต่อ
สมรรถนะของล่าม X S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นทกัษะ 4.06 0.611 1.122 0.264 
ดา้นบทบาททางสงัคม 4.04 0.596 0.832 0.407 
ดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง 4.15 0.556 3.050 0.003** 
ดา้นอปุนสิยั 3.93 0.615 -1.201 0.232 
ดา้นแรงกระตุน้ 3.97 0.662 -0.227 0.821 

หมายเหตุ : ** ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที ่III. พบว่าสมรรถนะดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง เฉลีย่อยู่ใน
ระดบัสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 VII.III.II. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่2  เป็นการทดสอบระดบัการ
รับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ นในนิคม
อุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีโดยใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่าง 1 กลุ่ม (One Sample T-test) โดยทดสอบค่า t = 4.00  
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ตารางที ่IV. ทดสอบระดบัการรบัรูข้องผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ นต่อสมรรถนะ 
ของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304จงัหวดัปราจนีบุร ี

การรบัรู้ต่อสมรรถนะ
ของล่าม X S.D. t 

Sig. 
(2-tailed) 

ดา้นทกัษะ 4.02 0.693 0.312 0.756 
ดา้นบทบาททางสงัคม 4.01 0.723 0.156 0.876 
ดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง 4.13 0.662 2.178 0.031* 
ดา้นอปุนสิยั 3.96 0.654 -0.745 0.458 
ดา้นแรงกระตุน้ 4.02 0.747 0.362 0.718 

หมายเหตุ : * ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที ่ IV พบว่า สมรรถนะดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง เฉลีย่อยู่
ในระดบัสงู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 VII.III.III ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที ่3  เป็นการทดสอบความ
คาดหวังและการรับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่ นต่อ สมรรถนะของล่าม
ภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีแตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่าสมรรถนะดา้นทกัษะ ดา้นบทบาททางสงัคม 
ด้านภาพพจน์ที่ร ับรู้ตัวเอง ด้านอุปนิสัยและด้านแรงกระตุ้น มีความ
คาดหวงัและการรบัรูไ้มแ่ตกต่างกนั ดงัตารางที ่V. 
 
ตารางที ่V. เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ น
ต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304จงัหวดัปราจนีบุร ี

สมรรถนะ หวัข้อ X S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 

ดา้นทกัษะ 
ความคาดหวงั 4.06 0.611 

0.745 0.457 
การรบัรู ้ 4.02 0.693 

ดา้นบทบาท
ทางสงัคม 

ความคาดหวงั 4.04 0.596 
0.581 0.562 

การรบัรู ้ 4.01 0.723 
ดา้น

ภาพพจน์ที่
รบัรูต้วัเอง 

ความคาดหวงั 4.15 0.556 
0.432 0.666 

การรบัรู ้ 4.13 0.662 

ดา้นอปุนสิยั 
ความคาดหวงั 3.93 0.615 

-0.452 0.652 
การรบัรู ้ 3.96 0.656 

ดา้นแรง
กระตุน้ 

ความคาดหวงั 3.99 0.662 
-0.602 0.548 

การรบัรู ้ 4.02 0.747 
 

VIII. สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัเรื่องความคาดหวงัและการ
รับรู้ของผู้บริหารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ นในนิคม
อุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 VIII.I. ระดบัความคาดหวงัของผูบ้รหิารชาวญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีในด้านภาพพจน์ที่
รบัรูต้วัเอง เฉลีย่อยู่ในระดบัสูง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ไม่
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ  [15] ที่ ว่ าผู้ ใ ช้ล่ ามให้ความส าคัญกับ
ความสามารถในการสื่อสารมาเป็นอนัดบัแรกนัน่หมายความว่าทกัษะการ
สื่อสารเป็นหวัใจหลกัของล่าม แต่ผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ น คาดหวงัในเรื่องการ
รกัษาความลบัของบรษิทั ซึ่งอยู่ในดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง มาเป็นอนัดบั

หนึ่ง แต่สอดคลอ้งกบัขอ้ความทีก่ล่าวว่าผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่ นคาดหวงั
ต่ อล่ ามภาษาญี่ ปุ่ น  หลักๆ  คือ  การ เ ป็นผู้ที่ มีทักษะการสื่ อ ส าร
ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี มภีาวะผู้น าในตนเอง และต้องมคีวามเป็น
กลาง เพื่อใหผู้ใ้ชล้่าม ล่ามและผูร้บัสารประสานงานกนัและท างานร่วมกนั
ได้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ [16] ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดของ [17] นัก
มานุษยวทิยาชาวอเมรกินัทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบโครงสรา้งสงัคมของญี่ปุ่ นที่เป็น
สงัคมแบบโครงสรา้งกระชบั (Closely Woven Structured Social System) 
กบัสงัคมไทยทีเ่ป็นสงัคมแบบโครงสรา้งหลวม (Loosely Structured Social 
System) และระบุว่าทศันคตเิรื่องการท างานของชาวญี่ปุ่ นและชาวไทยนัน้
ต่างกนั โดยชาวญี่ปุ่ นจะมภีาพลกัษณ์ในการท างานที่กระตือรอืร้นและมี
ความรบัผดิชอบในการท างานทีจ่รงิจงัมากกว่าชาวไทย 
 VIII.II. ระดับการรับรู้ของผู้บริหารชาวญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่าม
ภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม304 จงัหวดัปราจนีบุร ีในด้านภาพพจน์ที่
รบัรูต้วัเอง เฉลีย่อยู่ในระดบัสงู สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [16] ทีว่่า ล่ามมี
บทบาทเป็นผู้แปล โดยท าหน้าที่แปลตรง แปลจบัใจความ แปลเอกสาร 
(สมรรถนะดา้นทกัษะ) และมบีทบาทเป็นคนกลางทีใ่ชท้กัษะทางภาษาท า
หน้าที่ในการไกล่เกลี่ยให้เกดิความเขา้ใจระหว่างพนักงานชาวญี่ปุ่ นและ
ชาวไทย ท าให้ต้องรบัแรงกดดนัจากทัง้สองฝ่าย (สมรรถนะด้านบทบาท
ทางสงัคม) นอกจากนัน้แลว้ยงัพบบทบาทอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการแปล 
เช่น เลขานุการ ผูต้ดิตามงาน ผูต้อ้นรบัแขกบรษิทั จากรปูแบบปฏสิมัพนัธ์
ในการแปลทีม่สีดัส่วนของชาวญีปุ่่ นผูใ้ชล้่ามเป็นเพศชายสงู และเนื้อหางาน
แปลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่ น สะท้อนให้เห็นถึงบริบท
วฒันธรรมการท างานแบบญี่ปุ่ นในบรษิทัญี่ปุ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมของ
ไทย และจากการทีล่่ามฯ ท าบทบาททีเ่พิม่ขึน้และหลากหลายนี้ ชีใ้หเ้หน็ว่า
ล่ามฯ มกีารปรบัตวัในการท างานเพื่อให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร
ญีปุ่่ น (สมรรถนะดา้นแรงกระตุน้) 
 VIII.III. การทดสอบการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรบัรู้ของ
ผู้บรหิารชาวญีปุ่่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญีปุ่่ นในนิคมอุตสาหกรรม
304 จงัหวดัปราจนีบุร ีพบว่าความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บรหิารชาว
ญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะของล่ามภาษาญี่ปุ่ น ในด้านทกัษะ ด้านบทบาททาง
สงัคม ด้านภาพพจน์ที่รบัรู้ตัวเอง ด้านอุปนิสยัและด้านแรงกระตุ้น ไม่
แตกต่างกนั แต่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูง ซึ่งผลลพัธ์นี้สอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
[18] ที่กล่าวเกี่ยวกับความคาดหวังผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน หรือ 
Performance-Outcome Expectancy ไ ว้ ว่ า พ นั ก ง า น จ ะ ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงานและระบบรางวลั และพจิารณาผลลพัธ์ที่
คาดว่าจะเกดิขึ้นจากการปฏิบตัิงานนัน้ ซึ่งเป็นความคาดหวงัจากการใช้
ความพยายามในการท างาน เมื่อบุคคลรบัรู้ความพยายามของเขา จะ
น าไปสู่ผลลพัธ์ทีต่้องการและเขาจะพยายามปฏบิตังิานไม่ใหพ้ลาดเพื่อให้
ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ 
 การที่ความคาดหวงัและการรบัรู้ของผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นต่อสมรรถนะ
ของล่ามภาษาญี่ปุ่ น ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่าล่ามภาษาญี่ปุ่ นรู้ถึง
ความคาดหวงัของผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นที่มต่ีอล่ามอยู่บ้างแล้วจากการเรยีน
ภาษาญี่ปุ่ นในสถาบนัการศกึษาเพราะในการเรยีนภาษาญี่ปุ่ น นอกจากจะ
สอนทางดา้นภาษาศาสตร์ เช่น ไวยากรณ์ การออกเสยีง ความหมายและ
หน้าที่ของค าศพัท์ต่าง ๆ แล้ว ยงัมกีารสอนเรื่องเกี่ยวกบัประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปถึงอุปนิสัย แนวคิด ความต้องการ และความ
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คาดหวงัของคนญี่ปุ่ นไปในคราวเดยีวกนัด้วย ท าให้เมื่อล่ามมโีอกาสได้
ท างานร่วมกบัคนญีปุ่่ นแลว้ จงึพยายามในการท างานเพือ่แสดงศกัยภาพให้
ผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นรบัรู้และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้บรหิารชาว
ญีปุ่่ นไดเ้ป็นอย่างด ี
 

IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั  
จากการศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูท้ ีผู่บ้รหิารชาวญี่ปุ่ นมต่ีอล่าม

ภาษาญี่ปุ่ น พบว่าสมรรถนะทางด้านทกัษะ ด้านบทบาททางสงัคม และ
ดา้นภาพพจน์ทีร่บัรูต้วัเอง มคีวามคาดหวงัและการรบัรูท้ ีไ่มต่่างกนั แต่การ
รบัรูต้ ่ากว่าความคาดหวงั หมายความว่าผูบ้รหิารชาวญี่ปุ่ นไม่พงึพอใจต่อ
สมรรถนะดงักล่าว เพราะฉะนัน้ล่ามจ าเป็นตอ้งพฒันาสมรรถนะทางดา้นนี้ 
โดยการฝึกฝนทกัษะการแปลพูดและจบัประเดน็หลกัใหร้วดเรว็ พยายาม
ควบคุมสถานการณ์ระหว่างการแปลใหค้นไทยและคนญีปุ่่ นสามารถสื่อสาร
กนัได้อย่างราบรื่น และต้องมจีรรยาบรรณในการท างานด้วยการรกัษา
ขอ้มูลความลบัของบรษิัท เพื่อที่จะท าให้ผู้บรหิารชาวญี่ปุ่ นเกดิความพึง
พอใจ 

ในส่วนของสมรรถนะดา้นอุปนิสยัและแรงกระตุ้น แมว้่าการรบัรูสู้งกว่า
ความคาดหวงั แต่ล่ามจ าเป็นต้องพฒันาเพิม่เติมโดยการศกึษาหาความรู้
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสายงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น ความรู้
ทางดา้นวศิวกรรม การผลติ การบญัช ีการจดัซื้อ จากเอกสารภายในบรษิทั 
หรอืหาโอกาสเขา้คอรส์อบรมเฉพาะทางภายนอก 
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ด้วยด ีและหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้าให้กบัผู้ที่มคีวาม
สนใจต่อไปในอนาคต 
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 บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษา 1)การตลาด4C’s 
Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอน
ภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่ น 2)การตลาด 4C’s Philip Kotler (2017) ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่ น
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน จ านวน 273 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียรส์นั และ
การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่า การตลาด 4C’s Bob 
Lauterborn (1990) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความต้องการของผูบ้ริโภค 
ด้านการส่ือสาร สามารถร่วมกันพยากรณ์การเลือกเรียนโรงเรียนสอน
ภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่ น ได้ร้อยละ 38.40 และพบว่าการตลาด4C’s 
Philip Kotler (2017) ด้านการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ด้านการตัง้ราคา
ให้มีความหยืดหยุ่นคล้ายเงินตรา ด้านการพดูคยุ สามารถร่วมกนัพยากรณ์
การเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่ น ได้ร้อยละ 
24.90 

ค ำส ำคญั  —  การตลาด 4C’s การตดัสินใจ 

 
 

 ABSTRACT —  This study’s objectives are 1)  to research studying 
of 4 C’s marketing of Bob Lauterborn (1 9 9 0 )  that affect student’s 
choosing decisions for choosing Japanese language school, OJSAT in 

Bangkok, Thailand and 2)  To research Phillip Kotler’s 4C’s marketing 
that affect student’s choosing decisions for choosing Japanese 
language school by handed questionnaires to samples of 273 individual 
and mean analysis with standard deviation estimates, Pearson’s theory 
of correlation and multiple linear regressions. The result of hypothesis 
found that 4C’s marketing studying of 4C’s marketing studying of Bob 
Lauterborn (1990) in consumer’s cost to satisfy, consumer’s wants and 
needs, and communication’s combination can predict the OJSAT’s 
choosing method by students at a value of 3 8 . 4 0% .  The result of 
hypothesis found Phillip Kotler’s 4C’s marketing (2017)  stimulation of 
individuals’ communal activation, currency and conversation can 
predict the OJSAT’s choosing method by students at a value of 24.90%. 

Keywords —  4C’s marketing, Decision 
 

I. บทน า 
  ธุรกจิลงทุนขา้มชาตขิองบรษิทัญี่ปุ่ นเขา้มามบีทบาทการลงทุน
ในประเทศไทยเป็นอนัดบัที1่ ในอาเซยีน ถอืเป็นสดัส่วนการลงทุน 36%[1]  
และลงทุนเป็นอันดบั4 ของโลกในปี2015-2016[2] ผลส ารวจเจโทรพบ
บริษัทญี่ปุ่ นลงทุนในประเทศไทย 6,134 บริษัท แต่ได้รบัการตรวจสอบ
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ยนืยนัสถานะท าธุรกจิในไทย 5,444 บรษิทั เพิม่ขึน้ 877 บรษิทั จากการ
ส ารวจปี 2557[3]  เมือ่ประเทศญีปุ่่ นลงทุนมากขึน้ ท าใหภ้าษาญีปุ่่ นถอืเป็น
ภาษาทีจ่ าเป็นหนึ่งทีส่ าคญันอกจากภาษาสากลเช่นภาษาองักฤษเพือ่ใชใ้น
การติดต่อสื่อสาร  จากผลส ารวจสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่ น ใน
ต่างประเทศ ประจ าปี 2015 พบว่าในประเทศไทยมีจ านวนผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่ น 173,817 คน จ านวนสถาบนัการสอนภาษาญี่ปุ่ น 606 แห่ง 
และจ านวนผูส้อน 1,911 คน ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าจ านวนตวัเลขทัง้ 3 ประเภท
มกีารเพิม่ขึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลส ารวจในปี 2012[4] แสดงให้เห็นถงึ
ความสนใจในการศกึษาญี่ปุ่ นมากขึน้ทุกปี และท าใหห้ลายองค์กรต้องการ
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นภาษาญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก จงึเป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดธุรกจิโรงเรียนสอนภาษา รวมทัง้โรงเรียนสอนภาษา
สมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ นในพระบรมราชูปถมัภ์เป็นสถาบนัสอนญี่ปุ่ นแห่ง
แรกที่เปิดขึ้นเพื่อสอนบุคคลากรที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่ นและใน 1 ปี มี
นักเรยีนมาสมคัรเรยีนทัง้3สาขา ได้แก่สาขาป่ินเกล้า สาขาจามจุร ีสาขา
พหลโยธนิ จ านวน 1,000กว่าราย ซึ่งถอืว่าเป็นจ านวนทีน้่อยเมือ่เทยีบกบั
จ านวนผู้เรยีนญี่ปุ่ นในประเทศไทย ดงันัน้ผู้ว ิจยัจงึอยากศกึษาวธิกีารท า
ตลาดของโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนกัเรยีนเก่าญี่ปุ่ นฯ นัน่ถูกตอ้งหรอืไม่
สาเหตุใดทีท่ าใหน้ักเรยีนตดัสนิใจลงทะเบยีนเรยีนกบัโรงเรยีนสอนภาษา
สมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ นฯ โดยผูว้จิยัใชก้ลยุทธ์การท าการตลาด4C’s ของ 
Bob Lauterborn, (1990) ทีก่ล่าวไวว้่า “นกัการตลาดสมยัใหมแ่ทนทีจ่ะตอ้ง
มองในมุมมองของผู้ผลติและผู้จดัจ าหน่ายต้องหนัมามองในมุมมองของ
ลกูคา้บา้ง” [5] และกลยุทธก์ารท าการตลาด4C’s ของ Philip Kotler, (2017) 
ทีก่ล่าวไวว้่า “นกัการตลาดจะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิที าการตลาดใหส้อดรบักบั
พฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไปและควรท าความเขา้ใจเสน้ทางทีลู่กคา้ซื้อ
สนิค้า (Customer Path) เพื่อหาช่องว่างในการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ
ของลูกคา้” [6] ซึ่งเป็นการตลาดสมยัใหม่ทัง้คู่ เพื่อเปรยีบเทยีบว่ากลยุทธ์
การตลาด4C’s วธิใีดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษา
สมาคมนกัเรยีนเก่าญีปุ่่ น 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 II.I. เพื่อศกึษาการตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจ(ACT) เลอืกเรยีนโรงเรยีนภาษาญีปุ่่ น 
 II.II. เพื่อท าการออกแบบชุดอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิม ด้วยแนวคดิ 
Karakuri Kaizen เป็นเทคนิคช่วยลดความเสี่ยงการปฏิบัติการของ
พนักงานในสายการผลติของกรณีศกึษาและเพิม่ความสามารถการท างาน
ใหก้ระบวนการไหลต่อเนื่องและก าลงัการผลติทีเ่หมาะสม 
 

III. สมมตฐิานของของการวจิยั 
III.I) การตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการตัดสินใจ

(ACT) เลอืกเรยีนโรงเรยีนภาษาญีปุ่่ น  
III.II) การตลาด4C’s Philip Kotler (2017)  ส่งผลต่อการตดัสนิใจ(ACT) 

เลอืกเรยีนโรงเรยีนภาษาญีปุ่่ น 
 

IVกรอบแนวคดิการวจิยั 
การวิจัยครัง้นี้มีตัวแปรอิสระ คือ การตลาด 4C’s Bob Lauterborn 

(1990)และการตลาด 4C’s Philip Kotler (2017)ตัวแปรตาม คือ การ

ตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถแสดงกรอบแนวคดิได ้ดงันี้ 

 

   
 

   
รปูที ่I : กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
V. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

V.I .แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตลาด 4C’s Bob. Lauterborn(1990)
 รูปแบบการตลาด 4C’s มุ่งเน้นไปที่มุมมองด้านการตลาดของ
ลูกค้า การตลาดที่ประสบความส าเรจ็ลูกค้าจะต้องอยู่ในใจกลางของแผน 
4C’s [5] (1) ความต้องการของผู้บริโภค(Consumer wants and needs) 
สนิคา้ทีผ่ลติออกมานัน้ควรเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคจะซื้อใชเ้พื่อแกปั้ญหาการ
อยู่รอดของพวกเขา (Consumer Solution) แทนที่จะเป็นการอยู่รอดของ
ผู้ผลิตและผู้จ ัดจ าหน่าย (2) ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s cost to 
satisfy) ต้องเปลี่ยนไปเป็นการตัง้ราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของ
ผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สินค้ามาใช้ (3) ความสะดวกในการซื้อ 
(Convenience to buy) ช่องทางการจ าหน่ายสมยัใหม่ต้องคิดว่าจะเพิ่ม
ความสะดวกในการซื้อสินค้าและบรกิารของผู้บรโิภคได้อย่างไร เพราะ
ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหนซื้อมากเท่าไร  และซื้อเวลาใด 
มากกว่าการซื้อตามช่องทางที่ถูกก าหนดขึ้นจากผู้ผลติและผู้จดัจ าหน่าย 
(4) การสื่อสาร (Communication) มองว่าทัง้สื่อและสารใดทีผู่บ้รโิภคจะรบั
ฟัง ผู้บรโิภคเลอืกที่จะฟังและไม่ฟัง เลอืกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ ดงันัน้การ

การตลาด 4C’s Bob 
Lauterborn (1990) 
- Consumer wants and 
needs (ความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค) 
- Consumer ‘s cost to 
satisfy (ตน้ทุนของผูบ้รโิภค) 
- Convenience to buy 
(ความสะดวกในการซื้อ) 
- Communications (การ
สือ่สาร) 
(ทีม่า Bob 
Lauterborn ,1990) 
 
 
การตลาด 4C’s Philip Kotler 
(2017) 
- Co-creation (การร่วมมอื
สรา้ง) 
- Currency (การตัง้ราคาใหม้ี
ความยดืหยุ่น คลา้ยเงนิตรา) 
- Communal Activation (การ
กระตุน้ใหชุ้มชนมสี่วนรว่ม) 
- Conversation (การพดูคุย) 
(ทีม่า : ฟิลปิ คอตเลอร,์ 
2017) 
 

การตดัสนิใจซือ้ (ACT) เลอืก
เรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคม
นกัเรยีนเก่าญีปุ่่ นในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 (ทีม่า : ฟิลปิ คอตเลอร,์ 2017) 
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ส่งเสรมิการตลาดจงึควรหนัมาให้ความส าคญัในเรื่องการสื่อสารมากกว่า
การลดแลกแจก แถมแต่ใหค้วามส าคญัในการสร้างเรื่องราวสรา้งความไว้
เนื้อเชือ่ใจ ผ่านสือ่ทีผู่บ้รโิภครบัฟังมากกว่า 
 
V.II. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด 4C’s  Kotler (2017) 

 แนวคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาดได้วิว ัฒนาการมาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรบัผู้บริโภคที่ต้องการมสี่วนรวมมากขึ้น  ส่วนผสมทาง
การตลาด 4P’s ผลติภณัฑ์ Product, ราคา Price,ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
Place, การส่งเสริมการขายPromotion จึงควรปรบัเปลี่ยนเป็น 4C’s (1) 
การร่วมมอืสร้าง )Co-creation) กลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ใน
ระบบเศรษฐกจิดจิทิลั รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่
เริ่มแรกในช่วงการคิดหาไอเดีย ยังท าให้ผู้บริโภคสามารถสร้างสรรค์
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่หมาะสมกบัตนเองช่วยท าใหผู้บ้รโิภคยิง่ประทบัใจ
ในคุณค่าทีผ่ลติภณัฑน์ าเสนอ[6] น าไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาสนิคา้
ในลกัษณะร่วมกนัพฒันา[7] (2) การตัง้ราคาใหม้คีวามยดืหยุ่นคลา้ยเงนิตรา
(Currency) จากการตัง้ราคามาตรฐาน(standardized pricing) มาเป็นการ
ตัง้ราคาแบบยืดหยุ่น (Dynamic pricing) ตามความต้องการของตลาด 
(Market demand) และตามอัต ร าการ ใช้ก า ลังการผลิต  (Capacity 
Utilization) [6] การปรบัราคาตามวาระต่างๆ ตามฤดูกาล ตามพฤติกรรม
การซื้อราคาสนิคา้ตามกลุ่มเป้าหมาย และตามวธิกีารจ่ายเงนิของลกูคา้ [7] 

(3) การกระตุ้นให้ชุมชนมสี่วนร่วม (Communal Activation) เปลี่ยนการ
กระจายสนิคา้เป็นความร่วมมอืกนัส าหรบันักธุรกจิทีม่อี านวยความสะดวก
ในการซื้อและการใช้บริการให้แก่ผู้บริโภคได้ [7] ลูกค้าอยากเข้าถึง
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารและบรกิารเกอืบทนัทมีเีพยีงเพือ่นทีอ่ยู่ใกลช้ดิเท่านัน้
ที่สามารถสนองความต้องการอย่างนี้ได้[6] (4) การพูดคุย(Conversation) 
ใชพ้ืน้ทีส่ ือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ใหผู้บ้รโิภคไดส้นทนากบัเจา้ของ
ตราสนิคา้ ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูและประสบการณ์เกีย่วกบัตราสนิคา้ระหว่าง
กนั ไดร้่วมพฒันาสนิคา้ ไดร้่วมสรา้งสาระเกีย่วกบัตราสนิคา้ ไดแ้สดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบัตราสนิคา้[6] 

 

V.III. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการการตดัสนิใจ 

คนในโลกออนไลน์เชื่อถอืขอ้มลูจาก เพื่อน คนใกลช้ดิ คอมเมนท์
บนเฟสบุ๊ค และแหล่งขอ้มลูบนอนิเตอร์เน็ต เพาะเขาไดร้บัขอ้มลูเยอะมาก
ในแต่ละวนั และไม่มเีวลาศกึษาขอ้มูลที่ได้รบัดงันัน้นักการตลาดจะต้อง
ปรบัเปลีย่นวธิที าการตลาดใหส้อดรบักบัพฤตกิรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป 
และควรท าความเขา้ใจเสน้ทางทีลู่กคา้ซื้อสนิคา้ (Customer Path) เพื่อหา
ช่องว่างในการมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจ 5A  ของลูกค้า6](1) Aware ช่วง
รบัรู้ผู้บรโิภครูจ้กัแบรนด์ต่างๆจากประสบการณ์เก่า จากขอ้ความสื่อสาร
ทางการตลาด จากค าแนะน าของคนอื่น ผู้บริโภคจะประมวลผลข้อมูล
ข่าวสารทัง้หมดที่ได้รบับนัทึกเป็นความทรงจ าระยะสัน้  หรือขยายเป็น
ความทรงจ าระยะยาว จากนัน้ผูบ้รโิภคจะสนใจแบรนดเ์พยีงไมก่ีแ่บรนด์(2) 
Appeal ช่วงดงึดูดใจ แบรนด์ที่น่าจดจ า จะมโีอกาสผ่านขึ้นไปในระดบัที่
สงูขึน้ของรายการแบรนดท์ีน่่าสนใจ ในกลุ่มธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู ซึง่มแีบ
รนด์จ านวนมาก และเป็นสนิค้าบริโภคภณัฑ์ ความดงึดูดใจของแบรนด์ 
(brand appeal) ตอ้งมมีากกว่าปกต(ิ3) Ask ช่วงสอบถาม ผูบ้รโิภคทีอ่ยาก
รู้อยากเห็นมกักระตือรือร้นเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัแบรนด์ที่ตน

สนใจมากยิง่ขึน้ โดนอาจขอค าแนะน าเพื่อน ตรวจสอบแบรนด์ดว้ยตนเอง 
คน้หารวีวิจากสือ่ออนไลน์ เปรยีบเทยีบราคา(4) Act ลงมอื การตดัสนิใจซื้อ 
ผู้บรโิภคมปีฏสิมัพนัธ์กบัแบรนด์ในเชงิลกึขึ้น ทัง้จากการใช้ การบรโิภค 
รวมทัง้การใชผ้ลติภณัฑ์หลงัการขายดว้ย บรกิารนัน้ใหผ้ลในทางบวกและ
น่าประทบัใจ (5) Advocate ช่วงสนับสนุนลูกค้าภกัดีต่อแบรนด์มากขึ้น 
การซื้อซ ้า และน าไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ ถ้าถูกกระตุ้นด้วยการ
สนับสนุนเชงิลบ เมื่อเผชญิการกระตุ้นในลกัษณะนี้  พวกเขาจะลุกขึ้นมา
แนะน าและปกป้องแบรนดท์ีต่นรกั[6] 
 

VI. วธิดี าเนินการวจิยั 
VI.I ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนกบัโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่า
ญี่ปุ่ นในพระบรมราชูปถมัภ์ ทัง้3สาขาประกอบดว้ย สาขาจามจุร ี270 คน 
สาขาป่ินเกลา้ 167 คน สาขาพหลโยธนิ จ านวน 166 คน รวมทัง้สิ้น 603 
คน เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เป็นกลุ่มประชากรทีม่ขีนาดเลก็ 
ผู้ว ิจยัจึงใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรขนาดเล็ก  จึงใช้
ตารางการค านวนตามค่าของ Krejcie & Morgan[8]  โดยก าหนดระดบัความ
เชือ่ม ัน่ทีร่อ้ยละ 95 โดยมจี านวนประชากร 650 คน กลุ่มตวัอย่าง 242 คน 
 
VI.II เครือ่งมอืและการตรวจสอบคุณภาพ 

6.2.1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั  
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 การตลาด 4C’s 
Marketing Bob Lauterborn (1990) มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-
Ended  Question)  ส่วนที ่3 การตลาด 4C’s Marketing Philip Kotler (2017) 
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) และส่วนที่ 4 การ
ตดัสนิใจเลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนกัเรยีนเก่าญี่ปุ่ น มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ดว้ยมาตรวดัการประเมนิค่า
แบบลเิคริต์ (Likert Scale) 
  6.2.2. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
  ผูว้จิยัท าการทดสอบค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Validity) โดย
น าแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาให้
อาจารยท์ีป่รกึษาจากนัน้น าไปทดสอบความเชือ่ม ัน่ (Reliability) โดยทดลอง
กบักลุ่มตวัอย่างทีล่งทะเบยีนเรยีนกบัโรงเรยีนสอนภาษาญี่ปุ่ นในพระบรม
ราชปูถมัภจ์ านวน 30 คน ไดค้่าสมัประสทิธิค์รอนบคั อยู่ระหว่าง 0.803 ถงึ 
0.950 ซึง่ตอ้งไมต่ ่ากว่า0.07 (Santos, 1999)[12] 
 
VI.III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูศ้กึษารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามรปูแบบกระดาษ 
โดยแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่าง 300 คน ไดจ้ านวนแบบสอบถาม
กลบัคนืมาทีส่มบรูณ์จ านวนทัง้สิน้ 273 ชุดคดิเป็นรอ้ยละ 91 
 
VI.IV. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สถติใินการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั[9] และการวเิคราะห์
การถดถอยเชงิเสน้แบบพห ุ
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VII. ผลการวจิยั 
VII.I. ผลการวเิคราะหภ์าพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 VII.I.I.  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
     ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 16-20 ปี จบ
การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี มสีถานภาพนักเรยีน นักศกึษา มรีายไดต่้อ
เดือน ทราบข้อมูลข่าวสารของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่ นในพระบรม
ราชปูถมัภผ์่านทางค าแนะน าจากผูป้กครอง/ญาต/ิเพือ่น/คร ู 
 
VII.II . ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นการตลาด4C’s Bob Lauterborn 
(1990)   
 7.2.1  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการตลาด 4C’s Bob 
Lauterborn (1990) 
  
ตารางที ่I ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) 
ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม X S.D. แปลผล อนัดบั 
ความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค 

4.02 0.722 สูง 1 

ตน้ทนุของผูบ้รโิภค 3.50 0.866 สูง 3 
การสื่อสาร 3.72 0.803 สูง 2 
ความสะดวกในการซือ้ 3.07 0.997 สูง 4 

 

. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ความต้องการของผู้บริโภค 
(Consumer Wants and Needs) (X = 4.02) อยู่ในระดบัสูง รองลงมาเป็น
ด้านการสื่อสาร(Communications) อยู่ในระดบัสูง (X = 3.72) ต้นทุนของ
ผู้บรโิภค (Consumer ‘s Cost to satisfy) อยู่ในระดบัสูง (X = 3.50) และ
ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy) (X = 3.07) ตามล าดบั 
 
VII.III. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการตลาด4C’s Philip Kotler 
(2017)  
 7.3.1 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็การตลาด 4C’s Philip 
Kotler(2017)  
 
 
 
 
 
ตารางที ่II ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาด 4C’s Philip Kotler ( 2017(  
ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม X S.D. แปลผล อนัดบั 
การกระตุน้ใหช้มุชนมี
ส่วนรว่ม  

4.05 0.767 สูง 1 

การพูดคุย  3.85 0.792 สูง 2 

การร่วมมือสร้าง  3.69 0.849 สูง 3 
การตัง้ราคาใหม้คีวาม
ยดืหยุ่นคลา้ยเงนิตรา  

3.69 0.876 สูง 3 

 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น Communal Activation การกระตุ้น
ใหชุ้มชนมสี่วนร่วม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสูง (X = 4.05) รองลงมา คอื 
Conversation การพูดคุย มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง (X = 3.85) และ 
Co-creation การร่วมมอืสร้าง มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง (X = 3.69) 
Currency การตัง้ราคาใหม้คีวามยดืหยุ่นคลา้ยเงนิตรา มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัสงู (X = 3.69) ตามล าดบั 
 
VII.IV ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 7.4.1. ผลการทดสอบการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจ(ACT)เลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญีปุ่่ น 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression) ด้วยวธิ ีStepwise ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.05 พบว่าการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ส่งผลต่อการตดัสนิใจ
(ACT)เลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ น ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์
 
ตารางที ่III ผลการวเิคราะหห์าค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์
ทีด่ขีองส่วนผสมทางการตลาด4C’s Bob Lauterborn (1990)  ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจ(ACT)เลอืกเรยีนส.น.ญ. 

 หมายเหตุ : ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
     
โดยตัวแปรการตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990) ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค (Consumer’s cost to satisfy) (X2) , ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) (X1) , และด้านการสื่ อสาร 
(Communication) (X4)  มผีลต่อส่งผลต่อการตัดสินใจ(ACT)เลือกเรียน
โรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ น (Y1) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 มคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปร  (" β" ) เท่ากบั 
0.057, 0.064 และ0.063 โดยมอี านาจในการพยากรณ์ (R2) รอ้ยละ 38.40 
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุ(R) เท่ากบั 0.620 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์(SEest) เท่ากบั 0.646 และค่าคงที่ของสมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิเท่ากบั 0.810 ถา้ทราบค่าของตวัแปรทัง้ 3 ตวัจะ
สามารถคาดคะเนการตัดสินใจ(ACT)เลือกเรียนส.น.ญ.ได้จากสมการ
ถดถอย ดงันี้ 
 สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใชค้ะแนนดบิ คอื 
 Y1 = 0.810 + 0.359 (X2) + 0.243 (X1) + 0.171(X4) 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B SEb β 
Tolera

nce 
VIF 

(Constant) 0.810 0.241  3.360 0.001*
* 

  

ตน้ทุนของ
ผูบ้รโิภค  

0.359 0.057 0.371 6.336 0.000*
* 

0.667 1.498 

ความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค 

0.243 0.064 0.214 3.776 0.000*
* 

0.712 1.404 

การสื่อสาร  0.171 0.063 0.168 2.712 0.007*
* 

0.598 1.672 

R = 0.620     R2 = 0.384     SEest = 0.646     F = 55.913 
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 สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐาน คอื 
 Z1 = 0.057(X2) + 0.064(X1) + 0.063(X4) 
 
VII.II. ผลการทดสอบการตลาด4C’s Philip Kotler (2017) ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจ(ACT)เลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญีปุ่่ น ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  
(Multiple Linear Regression) ด้วยวิธี Stepwise ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 พบว่าสรุปได้ว่าการตลาด4C’s Philip Kotler (2017) ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจ(ACT) เลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ น ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์ 
 
ตารางที ่IV ผลการวเิคราะหห์าค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์
ที่ดีของส่วนผสมทางการตลาด 4C’s Philip Kotler 2017   ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจ(ACT)เลอืกเรยีนส.น.ญ. 

หมายเหตุ : ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
   
โดยตวัแปรการตลาด 4C’s Philip Kotler (2017) ดา้นการกระตุ้นใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วม (Communal Activation) (X7), ดา้นการตัง้ราคาใหม้คีวามหยดืหยุ่น
คล้ายเงนิตรา (Currency) (X6), และด้านการพูดคุย (Conversation) (X8)  มี
ผลต่อส่งผลต่อการตดัสนิใจ(ACT)เลือกเรยีนโรงเรียนสอนภาษาสมาคม
นักเรียนเก่าญี่ปุ่ น (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า
สมัประสิทธิก์ารถดถอยของตวัแปร  (" β" ) เท่ากบั 0.244, 0.219 และ 
0.176 โดยมอี านาจในการพยากรณ์ (R2) รอ้ยละ 24.90 มคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์พหุ(R) เท่ากบั 0.499 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์(SEest) เท่ากับ 0.713 และค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดบิเท่ากบั 1.166 
  สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใชค้ะแนนดบิ คอื 
  Y1 = 1.166 + 0.260 (X7) + 0.204 (X6) + 0.182 (X8) 
  สมการถดถอยทีค่ านวณโดยใชค้ะแนนมาตรฐาน คอื 
    Z2 = 0.067(X7) + 0.054(X6) + 0.067 (X8) 
 

VIII. สรุปและอภปิรายผล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวจิยัเรื่องการตลาด 4C’s ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ นใน

พระบรมราชปูถมัภส์ามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 VIII.I. การตลาด 4C’s Bob Luaterborn (1990) ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจ (ACT)เลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนักเรยีนเก่าญี่ปุ่ นใน
พระบรมราชปูถมัภ์ โดยดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภคส่งผลต่อการตดัสนิใจมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านความต้องการของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร 
ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจยัของ ศกัดิพฒัน์ วงศ์ไกร์ศรี (2557) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs 
ปัจจยัการโฆษณาทางสงัคมออนไลน์และปัจจยักจิกรรมการตลาดที่ส่งผล
ต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลพบว่า การตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990)  
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซื้อ ส่งผลกบัความ
ตัง้ใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร[10] และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนางสาวณฐัชา มาตุ
ภูมานนท์(2558) ศึกษาเรื่องปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อบ้านสัง่
สร้างเอสซีจ ีไฮม์(SCG HEIM) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปรมิณฑล พบว่า การตลาด 4C’s Bob Lauterborn (1990)  ดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซื้อ[11] 
 

 VIII.II. การตลาด 4C’s Philip Kotler (2017) ส่งผลการตดัสนิใจ 
(ACT) เลอืกเรยีนโรงเรยีนสอนภาษาสมาคมนกัเรยีนเก่าญี่ปุ่ นในพระบรม
ราชปูถมัภ ์โดยดา้นการกระตุน้ใหชุ้มชนมสี่วนร่วม มสี่งผลต่อการตดัสนิใจ
มากที่สุด รองลงมาคอืด้านการตัง้ราคาให้มคีวามยดืหยุ่นคล้ายเงนิตรา 
และ ดา้นการพูดคุย ตามล าดบั ซึ่ง Philip (2017) ไดก้ล่าวไวว้่ามผีลการ
ตดัสนิใจผูบ้รโิภค 
 

IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
IX.I) ในดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ควรออกแบบราคาทีเ่หมาะสมต่อ

นักเรยีนที่มาลงเรยีนกบัOJSAT โดยการค านึงถึงค่าใช้จ่ายของนักเรียน
ทีม่าเรยีนกบั 

IX.II) ในดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ควรออกแบบคอร์สเรยีน
ใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน 

IX.III) ในดา้นการสือ่สาร ควรประชาสมัพนัธแ์ละใส่จุดเด่นของคอร์
สเรยีนใหน่้าสนใจมากขึน้ แทนการลดแลกแจกแถม 

IX.IV) ในดา้นกระตุ้นใหชุ้มชนมสี่วนร่วมควรร่วมมอืกบัองคก์รอื่น 
และน าสนิคา้บรกิารของผูบ้รโิภครายอื่นมาจดัรวมไวแ้ลว้น าเสนอ เช่นการ
ร่วมมอืกบัสถาบนัทีใ่หบ้รกิารศกึษาต่อต่างประเทศ 

IX.V) ในด้านการตัง้ราคาให้มคีวามยืดหยุ่นคล้ายเงนิตรา ควร
ออกแบบราคาคอรส์เรยีนใหม้คีวามหยดืหยุ่นต่อนกัเรยีน 

IX.VI) ในด้านการพูดคุย ควรใช้พื้นที่สื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) ใหผู้บ้รโิภคไดส้อบถามเกีย่วกบัคอร์สเรยีน โรงเรยีนหรอือื่นๆและ
ควรไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูกบันักเรยีนประสบการณ์เกีย่วกบัOJSATระหว่าง
กนั 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากคณาจารย์
ทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.

ตวัแปร
พยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

b SEb β 
Toler
ance 

VIF 

(คา่คงที่) 1.166 0.271  4.309 0.000**   
การกระตุน้ให้
ชุมชนมสีว่น

รว่ม 
0.260 0.067 0.244 3.875 0.000** 0.707 1.415 

การตัง้ราคาให้
มคีวามหยดื
หยุน่คลา้ย
เงนิตรา 

0.204 0.054 0.219 3.764 0.000** 0.826 1.211 

การพดูคุย 0.182 0.067 0.176 2.734 0.007** 0.671 1.490 
R = 0.499     R2 = 0.249     SEest = 0.713     F = 29.681v 

522



  
 

 

บุญญาดา นาสมบรูณ์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละตัง้แต่
เริม่ต้นจนถงึเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ในการให้ค าปรกึษาตลอดจนตดิตาม
การท าวจิยัและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ท าสารนิพนธ ์ผูว้จิยักราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไวโ้อกาสนี้ 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน, “แนวโน้มการลงทุนญีปุ่่ น
ในไทย,” [Online]. Available: 
https://www.metalex.co.th/RXTH/RXTH_Metalex_v2/images/pre
sentation/dr_bongot_japnaese_management.pdf?v=636482990
950920007. [Accessed: 25 สงิหาคม 2561].  

[2] United Nation, “World Investment Report 2 0 1 7 ” in United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
2017, pp. 34. 

[3] กองบรรณาธกิาร TCIJ, “พบบรษิทัญีปุ่่ นลงทุนในไทยมากขึน้จากปี 
2557,” [Online]. Available: 
http://www.tcijthai.com/news/2017/19/current /7436. [Accessed: 
31 ธนัวาคม 2561].  

[4] เจแปนฟาวน์เดชัน่ JF “ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่ นในประเทศไทยมจี านวน
ประมาณ 174,000 คน” เจแปนฟาวน์เดชัน่ JF [Online]. Available: 
https://www.jfbb.or.th/ old/2016 _037_th.php. 2557. [Accessed: 
31 ธนัวาคม 2561].  

[5] บุรมิ โอทกานนท,์ “4C’s การตลาดปฏวิตั,ิ” บทความ. สถาบนัการ
จดัการมหาวทิยาลยัมหดิล, หน้า 1-4, 2012. 

[6] Philip Kotler, “การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทลั,” กรุงเทพฯ : 
ส านกัพมิพเ์นชัน่บุ๊คส,์ พมิพค์รัง้ที ่2. 2017. 

[7] เสรี วงษ์มณฑา, ชุษณะ เตชคณา. (2560, มกราคม-มิถุนายน) 
การตลาด4.0 ในบริบท สังคมไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ. 8(15):1-16. คณะเศรษฐศาสตร ์มศว. 

 [8] Krejcie,Robert V. and Daryle W. Morgan. (1970) “CONSUMER 
S’ TAKE ON THE DETERMINING SAMPLE SIZE FOR 
RESEARCH ACTIVITIES” [Online]. Available: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00131644700300
0308.  [Accessed: Jan. 10, 2019]. 

[9] กลัยา วานิชย์บญัชา; และฐิตา วานิชย์บญัชา, “การใช้ SPSS for 
Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล ,” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556. 

 [10] ศกัดพิฒัน์ วงศไ์กรศร,ี “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4’Cs ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs ปัจจยัการโฆษณาทางสงัคม
ออนไลน์ และปัจจยักจิกรรมการตลาดทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้
บรกิารสนามฟุตบอลหญา้เทยีมของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร,” การศกึษาคน้ควา้อสิระ, มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 
ปทุมธานี, 2556.  

 [11] ณฐัชา มาตุภมูานนท,์  “ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บา้นสัง่สรา้ง
เอสซจี ีไฮม ์(SCG HEIM) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปรมิณฑล,” การศกึษาคน้ควา้อสิระ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
ปทุมธานี, 2558. 

 [12]   Santos, J. A. Cronbach’s Alpha: “A Tool for Assessing  
     the Reliability of Scales” in The Journal of Extension,  

    37(2), 1-5, 1999.         
    Available: https://www.joe.org/joe/1999april/tt3.php/journal-  
    current-issue.php 

523



 
แนวทางการบริหารสวสัดิการของพนักงานในกลุ่มธรุกิจยานยนต์ 

AN APPROACH TO MANAGE THE EMPLOYEES’ WELFARE AND FRINGE 
BENEFITS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY 
 

ภคัชญัญา ลลีาเอกเลศิ 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  

leelaeklert@gmail.com 

 
จกัร ตงิศภทัยิ ์

คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  
chark@tni.ac.th 

 
 
 

บทคดัย่อ — การวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการบริหาร
สวสัดิการของพนักงานในกลุ่มธรุกิจยานยนต์  ด าเนินการส ารวจความ
คิดเหน็พนักงานของบริษทักลุ่มธรุกิจยานยนตใ์นเขตนิคมอตุสาหกรรม
ลาดกระบัง  จ าน วน  284 คน  โดย ใช้ แบบสอบถาม เพ่ื อ ศึกษ า
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคล ปัจจยัสวสัดิการแรงงาน
ท่ีนอกเหนือจากกฎหมายก าหนด และปัจจยัด้านโครงสร้างของต าแหน่ง
งาน ท่ีมีต่อความพึงพอใจในระบบการบริหารสวสัดิการ ประมวลผล
ข้อมูลด้วยหลักสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
ท่ีค่านัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทัง้สามกลุ่มมีผล
ต่อระดบัความพึงพอใจในระบบการบริหารสวสัดิการของพนักงานท่ี
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
 

ค ำส ำคญั — สวสัดิกำร, กำรน ำเสนอคณุค่ำให้แก่บคุลำกร, 
อตุสำหกรรมยำนยนต ์
 

ABSTRACT — The research purpose is to identify the 
employee’s welfare and fringe benefits guidelines for the 
management of automotive industry. The questionnaire survey was 
conducted with 284 employees who are working with the 
automotive industry companies in Lat Krabang Industrial Estate, in 
order to analyze the relationship among 3 factors; i.e. personal 
characteristics, fringe benefits beyond legal requirements, and 
levels of workforce structure, affecting to employees’ satisfaction 
on the benefits management system. The software program was 
utilized to analyze data and interpreted them in percentage, 
average, standard deviations and inferential statistics with t-test 
and ANOVA at 0.05 significance level. The result found that 
personal characteristics, fringe benefits beyond legal requirements, 
and levels of workforce structure significantly affected to 
employees’ satisfaction on the benefits management system.   
 

Keywords — Welfare and Fringe Benefits, Employee Value 
Proposition, Automotive Industries 
 

1. บทน า 

ในยุคที่ธุรกจิต้องแข่งขนัอย่างรุนแรง สิง่ทีท่้าทายความสามารถ
ของผู้บรหิารองค์การคอืการวางแผนบรหิารและพฒันาคน เนื่องจาก
บุคลากรขององค์การในยุคปจัจุบนัมคีวามแตกต่างจากอดตีเป็นอย่าง
มาก ทัง้ในด้านคุณวุฒิ วยัวุฒิ วิธคีิด ความเชื่อ ทัศนคติ วฒันธรรม 
ภาษา ภาวะทางอารมณ์และการแสดงอออก  แนวโน้มการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์จงึต้องค านึงถึงความต้องการและให้ความส าคญักบั
พนกังานไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ การ
สรา้งและน าเสนอคุณค่าให้แก่บุคลากรเป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูด
ผูส้มคัรงานและธ ารงรกัษาพนักงานทีด่ ีมคีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยู่กบั
องค์การ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจให้มขีดีความสามารถในการผลิตและ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

อุ ตสาหกรรมยานยนต์ นับว่ า เป็น อุตสาหกรรมหลักที่ มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมต่อ เนื่ อ งในห่ วงโซ่ อุปทาน  รัฐบาลได้ก าหนดให้
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายท าใหเ้กดิการ
ลงทุนจากต่างประเทศ และมกีารขยายฐานการผลิตในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลดทีัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการจา้งงานแต่ส่งผลให้
อุปสงคแ์ละอุปทานดา้นแรงงานไมส่มดุลกนั โดยเฉพาะแรงงานทีม่ฝีีมอื 
ดว้ยเหตุนี้ปญัหาดา้นก าลงัคนจงึเป็นเรื่องส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความอยู่
รอดของธุรกิจเป็นอย่างมาก [1] องค์การต้องสรรหาบุคลากรที่ดี มี
คุณสมบตัติรงตามความต้องการมาช่วยพฒันาองคก์าร สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด
อยู่ทีก่ารธ ารงรกัษาใหอ้ยู่คู่กบัองคก์ารต่อไป การบรหิารสวสัดกิารอย่าง
เหมาะสมเพื่อจูงใจให้บุคลากรเกดิความผูกพนั ความจงรกัภกัดี และ
ยงัคงปฏบิตังิานใหแ้ก่องคก์าร สวสัดกิารเป็นสิง่ทีอ่งค์การจะมอบใหแ้ก่
พนักงานตามต าแหน่ง ตามอายุงานหรือตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ของ
องค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยสวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนดและ
สวสัดกิารนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด โดยถอืเป็นปจัจยัช่วยเหลอื
ในการด ารงชวีติของบุคลากรและครอบครวัของบุคลากร รวมทัง้ยงัมี
ส่วนในการอยู่ร่วมกนัของบุคลากรในองค์การอกีดว้ย [2] บทความวจิยั
ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการบริหารสวัสดิการของ
พนกังานในกลุ่มธุรกจิยานยนต์ ทัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
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1. ศึกษาระดับของความต้องการในสวัสดิการของพนักงาน
ประจ าของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิยานยนต์ และ 

2. เปรยีบเทยีบระดบัความต้องการในสวสัดกิารของพนักงานใน
ระดบัต าแหน่งทีแ่ตกต่างกนั  
 

2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 การน าเสนอคุณค่าใหแ้ก่บุคลากร (Employee Value Proposition: 
EVP) หมายถึง รางวลัและผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแพกเกจที่มี
ลกัษณะเด่นทีอ่งค์การมอบใหแ้ก่พนกังานเป็นเสมอืนคุณค่าทีพ่นักงาน
ได้รบัเพื่อตอบแทนการท างานจากการมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่พนักงานผู้นัน้น ามาใช้ในการท างานกบัองค์การ  
EVP บ่งบอกถึงแก่นและธาตุแทข้ององค์การว่าบรษิัทมคีวามโดดเด่น 
เป็นเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรและบรหิารโดยยดึหลกัการ
ใด บรษิัทสามารถใช้ EVP เป็นเครื่องมอืสรรหาและจดัรบับุคลากรได้
ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มงานสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารวางแผน
ก าลงัคนแบบองค์รวมที่มีอยู่ ท าให้สามารถเข้าถึงตลาดแรงงานได้
มากกว่าร้อยละ 60  และองค์การมีความได้เปรียบในการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์เหนือบริษัทคู่แข่ง [3-4]  EVP ยังท าหน้าที่เป็นตัว
ขบัเคลือ่นหลกัในการธ ารงรกัษาใหบุ้คลากรเกดิความผกูพนักบัองคก์าร
และอยู่เป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าขององคก์ารยาวนานต่อไป  

EVP เป็นแนวคิดที่มีมุมมองกว้างและหลากหลาย สามารถ
จ าแนกองคป์ระกอบออกไดเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ [3-6] 

1. ค่าตอบแทน หมายถึง เงินค่าตอบแทนที่ได้ร ับจากการ
ท างานและความสามารถ โดยเป็นความรู้สึกว่าบริษัทจ่ายอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

2. สวสัดกิาร หมายถงึ ผลประโยชน์ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ และไม่ใช่
รายไดท้างตรง ครอบคลุมถงึการประกนัสุขภาพ เงนิเกษียณอายุ และ
วนัหยุดประจ าปีและวนัลาพกัรอ้น 

3. เนื้องาน หมายถงึ ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการท างานทีท่า้
ทาย มอีสิระในการตดัสนิใจ งานที่ส าคญัต่อองค์การ การสรา้งทมีงาน 
และสิง่แวดลอ้มของงาน  

4. อาชพี หมายถงึ โอกาสในการไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา 
การไดเ้ดนิทางไปศกึษาดงูาน และความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

5. ความผกูพนั หมายถงึ ความรูส้กึถงึความสมัพนัธใ์นเชงิบวก 
ความเชื่อ ใจ ไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างเพื่ อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้บงัคบับัญชาภายในองค์การ และพฤติกรรมที่
แสดงถงึการเป็นสมาชกิขององคก์าร 

จากแนวคดิทีว่่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่ามากทีสุ่ด 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎีล าดบัข ัน้ความต้องการของมนุษย์ 5 ระดบั 
ของอบัราฮมั มาสโลว์ (A. Maslow) การตอบสนองความต้องการขัน้
พื้นฐานของบุคลากรด้วยการมอบค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและตรงกับความต้องการในแต่ละระดับ  รวมไปถึงการ
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของงานและสถานที่ท างาน และการสนับสนุน
ให้ก้าวหน้าในอาชีพ ผลลพัธ์ที่องค์การจะได้จากการบริหารจดัการ
คุณค่าย่อมเป็นความผูกพนัที่บุคลากรมต่ีอองค์การ และยงัสามารถ
สรา้งผลก าไรให้แก่องค์การได้อีกดว้ย ความเหมอืนระหว่าง EVP และ
ล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย ์แสดงไดด้งัรปูที ่1     

 
  รปูที ่1 เปรยีบเทยีบ EVP และล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย์ [5] 
 

EVP ส่งผลกระตุ้นใหก้ลุ่มผูส้มคัรงานเป้าหมายอยากร่วมงานกบั
องค์การ ขณะเดียวกันบุคลากรปจัจุบันจะภักดีต่อองค์การ กรอบ
แนวคดิจาก 5 องค์ประกอบขา้งต้นช่วยให้เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทศันคติของพนักงานและผลลพัธ์บัน้ปลายที่องค์การได้รบัได้ดยีิ่งขึ้น 
อาทิเช่น ความผูกพันในงาน อัตราการออกจากงาน และผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น การจดัการข้อเสนอคุณค่าให้แก่บุคลากรท าให้
องค์การสามารถรบัรู้ความคุ้มค่าจากการจ้างบุคลากรบรรจุลงในงาน
นัน้ๆ องค์การสามารถพฒันาแพกเกจสวสัดกิารและผลตอบแทนทีโ่ดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ให้แก่บุคลากรที่เป็นทรัพยากรส าคัญในการ
ขบัเคลือ่นไปสู่เป้าหมายของธุรกจิได ้[6] 
2.2 สวสัดกิารแรงงาน 

สวสัดิการ หมายถึง การด าเนินการที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้
ลกูจา้งสามารถมรีะดบัความเป็นอยู่ทีด่พีอสมควร มคีวามผาสุขทัง้กาย
และใจ  มีสุ ขภ าพอนามัยที่ ดี  มีค วามปลอดภัย ในการท างาน 
เจรญิกา้วหน้าและมคีวามมัน่คงในการด าเนินชวีติ ไม่เฉพาะตวัลูกจ้าง
แต่รวมถึงครอบครวัของลูกจ้างด้วยการจดัให้มสีวสัดกิารขึ้นในสถาน
ประกอบการ [7]  และยงัไดก้ าหนดสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมายเพือ่ให้
สถานประกอบการสามารถจดัเพิม่เตมิอกี 6 หมวด ไดแ้ก่ 

1. สวสัดกิารที่มุ่งพฒันาลูกจา้ง เป็นการส่งเสรมิการศกึษาทัง้
ในและนอกเวลาท างานด้วยการฝึกอบรม การตัง้โรงเรยีนในโรงงาน 
หรอืหอ้งสมดุ  

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพ  อาทิ ร้านค้า
สวสัดกิารหรอืสหกรณ์ เงนิช่วยเหลอืในโอกาสต่างๆ ชุดท างาน หอพกั 
รถรบั-ส่ง เงนิโบนสั ค่าครองชพี เบีย้ขยนั ค่าเขา้กะ เป็นตน้ 

3. สวสัดกิารทีช่่วยเหลอืการออมของลกูจา้ง ในรปูสหกรณ์ออม
ทรพัย ์และกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

4. สวสัดกิารทีพ่ฒันาสถาบนัครอบครวัของลูกจา้ง อาท ิสถาน
เลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง เงนิช่วยค่ารกัษาพยาบาลบุคคลในครอบครวั 
เงนิช่วยเหลอืค่าเล่าเรยีนบุตร การประกนัชวีติใหก้บัลกูจา้ง เป็นตน้ 

5. สวสัดกิารทีส่่งเสรมิความมัน่คงในอนาคต ในรปูเงนิบ าเหน็จ 
เงนิรางวลัท างานนาน การใหลู้กจา้งซื้อหุน้ของบรษิทั กองทุนฌาปนกจิ 
และเงนิกูเ้พือ่สวสัดกิารทีพ่กัอาศยั 
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6. สวสัดกิารนนัทนาการและสุขภาพอนามยั โดยจดัทศันศกึษา 
การแข่งขนักีฬา งานเลี้ยงสังสรรค์ และการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
อนามยั 

สวสัดกิารโดยทัว่ไปแบ่งเป็น 3 ระดบั [2] ดงันี้ 
1. ระดบัสงัคม หรอืสวสัดกิารคนงาน หมายรวมถงึการบรกิาร

หรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ดว้ยความสมคัรใจของนายจา้งหรอืองค์การเพื่อให้
คนงานมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ี

2. ระดับองค์การ มกัใช้ค าว่า สิทธิประโยชน์หรือประโยชน์
เกือ้กลู อาจอยู่ในรปูตวัเงนิทีน่อกเหนือจากค่าจา้งหรอืผลตอบแทนปกต ิ
เป็นการจ่ายเพิ่มเพื่ อผลประโยชน์ทางจิตวิทยา เช่น การสร้าง
สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ีและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีต่คี่าเป็น
ตวัเงนิได ้เช่น ค่ารกัษาพยาบาล เงนิออม หรอือาจไมเ่ป็นตวัเงนิ แต่อยู่
ในรปูสิง่จงูใจ เช่นการสรา้งขวญัและทศันคติทีด่เีพื่อใหเ้กดิความร่วมมอื
ระหว่างผู้ปฏบิตังิานด้วยกนั การจดัใหลู้กจ้างมกีารกนิดอียู่ด ีการดูแล
ใหม้สีุขภาพอนามยัแขง็แรง สมบูรณ์ การก าหนดมาตรการที่ช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติหรอืการท างานและลดความขดัแย้งของลูกจ้าง  
สิง่เหล่านี้ท าใหบุ้คลากรมคีวามตอ้งการอยู่กบัองคก์ารต่อไป 

3. ระดับกิจกรรม  เป็ น โปรแก รมการจัดก ารต ามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่องค์การจดัให้แก่บุคลากรและมคีวาม
แตกต่างกนัไปตามสาขาอาชพี 

อย่างไรกต็ามสามารถจ าแนกวตัถุประสงค์ของการจดัสวสัดกิาร
ใหแ้ก่ลกูจา้งในองคก์ารไดเ้ป็น 5 ประการ คอื 

1. เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
2. ธ ารงรกัษาบุคลากรที่ดใีหป้ฏบิตังิานกบัองค์การ และดงึดูด

บุคคลทีม่คีวามรูจ้ากภายนอกใหเ้ขา้มาท างาน 
3. ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์บุคลากรให้สามารถ

ด ารงชวีติไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น และปฏบิตังิานตอบแทนองค์การไดเ้ต็ม
ความสามารถ 

4. ลดความขดัแย้งในเรื่องความเท่าเทยีมและความเป็นธรรม
ของผลประโยชน์ทีพ่นกังานไดร้บั 

5. ท าให้ระบบการบริหารจัดการองค์การเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

สวสัดกิารที่สมบูรณ์แบบเป็นสิง่จูงใจให้ผู้ปฏิบตัิงานมขีวญัและ
ก าลงัใจ พึงพอใจในงานและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและ
อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามผูกพนัต่องานและองค์การ พยายามสรา้ง
ความเจรญิรุ่งเรอืงให้แก่องค์การ และมีความต้องการเป็นสมาชกิของ
องค์การต่อไป การบูรณาการข้อเสนอคุณค่าให้แก่บุคลากร 4 
องค์ประกอบ (ไม่รวมองค์ประกอบด้านเงนิเดือนและค่าจ้าง) เข้ากบั
สวสัดิการที่นอกเหนือกฎหมาย 6 หมวดจากการวจิยั [8] ปรากฏดัง
ตารางที ่1  
 

3. ระเบยีบวธิกีารวจิยั 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ มขี ัน้ตอนด าเนินการตาม

ระเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานประจ าทัง้ฝ่ายผลิตและฝ่าย

สนับสนุนการผลติของบรษิัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั และ

บรษิัท อีซูซุ เทคโน (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 5,223 คน (4,200 
คนและ1,023 คน ตามล าดบั) ซึ่งตัง้อยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ค านวณกลุ่มตวัอย่างได้เป็น 372  
ตวัอย่างและท าการสุ่มตวัอย่างแบบงา่ย [9] ด าเนินการส่งแบบสอบถาม
และไดร้บัแบบสอบถามที่สมบูรณ์คนืกลบัมาเป็นจ านวน 284 ฉบบั คดิ
เป็นรอ้ยละ 76.34 

  
ตารางที ่1 การเชือ่มโยงขอ้เสนอคุณค่าใหแ้ก่บุคลากรและสวสัดกิาร

นอกเหนอืกฎหมาย [8] 
สวสัดกิาร ความผกูพนั ความกา้วหน้า สภาพงาน 
สุขภาพและ
อนามยั 

เงนิรางวลั
ท างานนาน 

โอกาสในการ
พฒันาตนเอง 

ลกัษณะงาน 
 

การเกษยีณ ความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัเพือ่น
ร่วมงาน 

ประเมนิผล
แบบ
กลัยาณมติร 

สภาพแวดลอ้ม
ของงาน 

การลาหยุด
ตามกฎหมาย 

ประกาศ
เกยีรตคิุณ 

ความกา้วหน้า
ในอาชพี 

 

การช่วยเหลอื
ทางการเงนิ 

   

 
3.2 ตวัแปรทีศ่กึษา 
ไดก้ าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ดงันี้  
1) ตวัแปรอสิระ ก าหนดเป็น 3 กลุ่ม 
1.1) ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

และประสบการณ์ท างาน 
1.2) โครงสร้างต าแหน่งงาน หรือระดับของพนักงาน ได้แก่ 

ระดบัปฏบิตักิาร ผูบ้รหิารระดบักลาง และผูบ้รหิารระดบัสงู 
1.3) สวสัดกิารนอกเหนือกฎหมายก าหนด เป็นตวัแปร 6 หมวด 

ได้แก่ ด้านการพฒันาลูกจา้ง ดา้นการช่วยเหลอืค่าครองชพี ด้านการ
ออมเงนิ ดา้นการพฒันาสถาบนัครอบครวั ดา้นการส่งเสรมิความมัน่คง
ในอนาคต และดา้นนนัทนาการและสุขภาพอนามยั  

2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ความต้องการสวสัดกิารของพนักงานใน
กลุ่มธุรกจิยานยนต์  

3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
จากวรรณกรรมที่ทบทวน ผู้วิจ ัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อ

รวบรวมขอ้มลูดา้นการบรหิารและจดัการสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงาน โดย
สัมภาษณ์ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง และน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ไปใชพ้ฒันาแบบสอบถาม 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่งมอืวจิยัดงันี้  

1. ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ด าเนินการวเิคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา (Index of Item-
Objective Congruency: IOC) พบว่า ค่า IOC รายขอ้มคี่ามากกว่า 0.7 
และค่า IOC ทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.97 แบบสอบถามจงึมคีวามเทีย่งตรง
เชงิเนื้อหาอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้ 

2. ความเชือ่ม ัน่ น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มทีใ่กลเ้คยีง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย และวิเคราะห์ด้วยวิธีส ัมประสิทธิ ์
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แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื่อมัน่
รวมเท่ากับ 0.9 แบบสอบถามที่ใช้ศึกษามีความน่าเชื่อถือสามารถ
น าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

แบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มคี าถาม 8 ข้อ 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน อายุ
งาน ลกัษณะงาน และสถานทีป่ฏบิตังิาน  

ส่วนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด มีค าถาม 58 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ
สวสัดกิารนอกเหนือกฎหมายก าหนด 6 หมวด ไดแ้ก่  

1. ดา้นการพฒันาลกูจา้ง  
2. ดา้นการช่วยเหลอืค่าครองชพี  
3. ดา้นการออมเงนิ  
4. ดา้นการพฒันาสถาบนัครอบครวั  
5. ดา้นการส่งเสรมิความมัน่คงในอนาคต และ 
6. ดา้นนนัทนาการและสุขภาพอนามยั 
ส่ วนที่  3 ความคิด เห็น เกี่ ย วกับ อิท ธิพ ลของสวัสดิก าร

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดที่มต่ีอการปฏิบตัิงานในองค์การ มี
ค าถาม 8 ขอ้ 

ส่วนที่ 4  ความคดิเห็นต่อการปรบัปรุงและขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาแนวทางการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่บุคลากร เป็นค าถามปลายเปิด 

ส่วนที่ 2 และ 3 ประเมนิโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating scale) ก าหนดระดับมาตราส่วนที่ เป็นข้อความให้เป็นค่า
น ้าหนักตวัเลขตามวธิขีองลเิคริ์ท เพื่อประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิต ิ[9] ใหเ้ลอืกค าตอบตามล าดบัความคดิเห็น 5 ระดบั โดยที่ 5 
หมายถึง ส าคญัมากที่สุด และ 1 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุดและแปล
ความหมายโดยใชเ้กณฑช์่วงชัน้เท่ากนั ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ แปลความหมาย 
4.20-5.00 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
3.41-4.20 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยมาก 
2.61-3.40 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยปานดว้ย 
1.81-2.60 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยน้อย 
1.00-1.80 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

 
3.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัสถติดิงันี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจกแจง

ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2. ส ถิ ติ เชิ งอ นุ ม าน  (Inferential Statistic) ใช้ ก ารทดสอบ

สมมตฐิานเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มดว้ย 
t-test และ ANOVA โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
4. สรุปผลการวจิยั 

ในบทความฉบบันี้จะน าเสนอผลการศกึษาเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
2 ขอ้ ไดแ้ก ่

1. ผูป้ฏบิตังิานฝา่ยผลติและผูป้ฏบิตังิานฝา่ยสนับสนุนการผลติมี
ความคดิเหน็ต่อสวสัดกิารนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนดไม่แตกต่าง

กนั โดยใชก้ารทดสอบสถติ ิIndependent-samples t-test 
2. ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความ

ต้องการในสวสัดกิารนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไม่แตกต่างกนั 
โดยใชก้ารทดสอบการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูน าเสนอเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ผูต้อบแบบสอบถาม 284 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 79.4 

มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 41.1 มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือ
เทยีบเท่ากบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. รอ้ยละ 50.5 เป็นพนักงาน
ระดบัปฏบิตังิานขัน้ตน้ รอ้ยละ 79.8 มปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 5-
10 ปี รอ้ยละ 19.9 โดยเป็นพนกังานฝา่ยผลติ รอ้ยละ 57.8 

ส่วนที ่2 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อสวสัดกิารนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนด 

ความคิดเห็นโดยรวมต่อสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนดทัง้ 6 ด้านมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.25 S.D.= 
0.72) โดยด้านการออมของลูกจ้างมคี่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.60 S.D.= 
0.91) รองลงมาคือด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการ
ช่วยเหลอืค่าครองชพี ดา้นการส่งเสรมิความมัน่คงในอนาคต และด้าน
การพฒันาสถาบนัครอบครวัของลูกจ้างตามล าดบั (  = 3.36, 3.30, 
3.26, 3.17  S.D.= 0.82, 0.74, 1.02, 0.90) โดยด้านการพฒันาลูกจ้าง
มคี่าเฉลีย่ต ่าสุด (  = 3.07 S.D.= 0.84) 

ส่วนที ่3 การทดสอบสมมตฐิาน 
3.1 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปฏบิตัิงานฝ่ายผลิต

และผู้ปฏบิตัิงานฝ่ายสนับสนุนการผลติที่มคีวามคดิเห็นต่อสวสัดิการ
นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด ดว้ยสถติ ิt-test ปรากฏดงัตารางที ่2  
 
ตารางที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัสวสัดกิารนอกเหนือจากกฎหมาย 

สวสัดกิารดา้น 
Levene’s Test t-test 

F Sig. 
Sig. 

(2-tailed) 
การพฒันาลกูจา้ง .148 .701 .006 
การช่วยเหลอืค่า
ครองชพี 

.070 .792 .008 

การออมของลกูจา้ง 6.786 .010 .019 
การพฒันาสถาบนั
ครอบครวั 

.010 .919 .027 

การส่งเสรมิความ
มัน่คงในอนาคต 

5.386 .021 .141 

นนัทนาการและ
สุขภาพอนามยั 

2.505 .115 .049 

ผลรวม .057 .811 .006 
 

3.2 ผลการทดสอบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนระหว่างต าแหน่ง
งานกบัความต้องการในสวสัดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
โดยต าแหน่งงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติงานขัน้ต้น ผู้บริหาร
ระดบักลาง และผูบ้รหิารระดบัสงู ผลปรากฏดงัตารางที ่3   
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5 
 

ตารางที ่3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระหว่างต าแหน่งงานกบัความ
ตอ้งการในสวสัดกิารนอกเหนือกฎหมายก าหนด 

สวสัดกิารดา้น 
 
F 

 
Sig. 

  
การพฒันาลกูจา้ง 7.197 .001 
การช่วยเหลอืค่าครองชพี 5.726 .004 
การออมของลกูจา้ง 2.507 .083 
การพฒันาสถาบนั
ครอบครวั 

3.769 .024 

การส่งเสรมิความมัน่คงใน
อนาคต 

1.749 .176 

นนัทนาการและสุขภาพ
อนามยั 

7.022 .001 

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

5. อภปิรายผลการวจิยั 
1. ในภาพรวมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตและผู้ปฏิบัติงานฝ่าย

สนับสนุนการผลิตมีความคิดเห็นต่อสวัสดิการที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนดในดา้นการพฒันาลูกจ้าง ด้านการช่วยเหลอืค่าครอง
ชีพ ด้านการออมเงิน ด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว  และด้าน
นันทนาการและสุขภาพอนามยัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
0.05 ส่วนความคิดเห็นต่อสวสัดิการด้านการส่งเสริมความมัน่คงใน
อนาคต ผูป้ฏบิตังิานทัง้สองกลุ่มมคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

2. พนักงานระดบัปฏิบัติงานขัน้ต้น ผู้บริหารระดับกลาง และ
ผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามคดิเหน็ต่อสวสัดกิารทีน่อกเหนือจากทีก่ฎหมาย
ก าหนดในด้านการพฒันาลูกจ้าง ด้านการช่วยเหลือค่าครองชพี และ
ด้านนันทนาการและสุขภาพอนามยัแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 โดยพนักงานทัง้ 3 ระดับมคีวามคิดเห็นต่อสวสัดิการที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดในด้านการออมเงนิ ด้านการพฒันา
สถาบันครอบครัว และด้านการส่งเสริมความมัน่คงในอนาคตไม่
แตกต่างกนั 

การส่งเสรมิและสนับสนุนสวสัดกิารที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ยงัถือว่าเป็น
ปจัจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความสุขในการท างานที่แท้จริงให้แก่
พนักงานไดอ้กีดว้ย โดยการจดัสวสัดกิารเพือ่ใหเ้กดิความสมดุลต่อการ
ด าเนินชวีติของพนกังาน ทัง้การท างาน สถาบนัครอบครวั และสนัทนา
การ ซึง่จะก่อใหเ้กดิความยัง่ยนืและความส าเรจ็ขององคก์ารในระยะยาว
ไดอ้กีดว้ย   
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บทคดัย่อ — การศึกษาน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจกัรและจดัท าคู่มือในการปรบัเซต็เคร่ืองจกัรในกระบวนการ
พิมพร์ะบบ Offset บตัรสมารท์การด์ ด าเนินการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือ
การบ ารงุรกัษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เทคนิค SMED และ 
ECRS  เลือกศึกษาเครื่องพิมพ ์Offset Print # Unit 1 เน่ืองจากงานร้อย
ละ 85 ต้องใช้เครื่องจกัรน้ี เกบ็ข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการปรบัเซต็เครื่องจกัร
ก่อนและหลงัการปรบัปรงุอย่างละ 30 ครัง้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลก่อนและหลงัการปรบัปรงุด้วยสถิติ t-test  
ผลการศึกษาพบว่า การปรบัปรงุด้วยเครื่องมือ TPM ท าให้เวลาในการ
ปรบัเซต็เครื่องจกัรทุกขัน้ตอนลดลงร้อยละ 17.51 เม่ือปรบัปรงุต่อเน่ือง
ด้วยเทคนิค SMED และ ECRS ท าให้สามารถลดเวลารวมในการ
ปรบัเซต็เครื่องจกัรทุกขัน้ตอนจาก 108.50 นาที เหลือ 75.53 นาที หรือ
ลดลงร้อยละ 30.38  ความสมัพนัธ์ของเวลาในการปรบัเซต็เครื่องจกัร
หลงัการปรบัปรงุมีระยะเวลาลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
ค าส าคญั:  การลดความสญูเปล่า, การพิมพร์ะบบ Offset, การบ ารงุรกัษา
แบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
 

ABSTRACT — The research purposes were to improve machine 
efficiency and to establish an offset printing machine setup guideline 
for printing plastic smart cards. The Total Productive Maintenance 
(TPM) tools, Single Minute Exchange of Dies (SMED) and Eliminate, 
Combine, Rearrange and Simplify (ECRS) techniques were applied 
as methods for studying the setup time efficiency in the printing 
process of the Offset Print # Unit 1 machine, which occupies 85% of 
printing load. Each 30 times of setup time data, before and after 
intervention of improvement methods, were collected for statistical 
analysis in percentage, average, standard deviation, and hypothesis 
test with t-test. The results found that the overall setup time was 
reduced by 17.51% after implementing TPM. When continually 
applied SMED and ECRS techniques to the machine, the setup time 
was reduced from 108.50 minutes to 75.53 minutes, equals to 30.38%. 

The setup time after improving intervention was significantly 
reduced at 0.01 level. 

 
Keywords:  Waste Reduction, Offset Printing, Total Productive 

Maintenance 
 

1. บทน ำ 
ในธุรกจิกำรพมิพร์ะบบ Offset ควำมพรอ้มใชง้ำนของเครือ่งจกัร

เป็นสิง่ส ำคญัต่อประสทิธภิำพของกระบวนกำรผลติ ควำมสูญเปล่ำที่
แฝงตวัอยู่ในกระบวนกำรผลติทีเ่กดิจำกกำรเคลื่อนไหวและกำรรอคอย
มอียู่ค่อนขำ้งมำกส่งผลใหต้้นทุนกำรผลติและต้นทุนผลติภณัฑ์สูงเกนิ
กว่ำทีค่วรจะเป็น ท ำใหข้ำดควำมไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ [1] 
โรงพมิพร์ะบบออฟเซท็ทีศ่กึษำเปิดกจิกำรมำมำกกว่ำ 30 ปี มพีนกังำน 
600 คน รบัจำ้งผลติบตัรสมำรท์กำรด์ตำมค ำสัง่ผลติของลกูคำ้ โดยวสัดุ
หลกัทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติจะเป็นแผ่นพลำสตกิ เป็นกำรพมิพก์รำฟิก
ตำมรปูแบบทีล่กูคำ้ก ำหนด ใหบ้รกิำรทัง้ตลำดลกูคำ้ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ลักษณะของกำรผลิตมีควำมหลำกหลำยรูปแบบและ
ปรมิำณที่ผลติในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนั ท ำให้ต้องปรบัเซ็ตเครื่องจกัร
ส ำหรบังำนใหม่บ่อยครัง้และใชเ้วลำในกำรปรบัเซ็ตแต่ละครัง้นำน เกดิ
กำรเสยีโอกำสในกำรเพิม่ผลผลติ อกีทัง้กำรผลติทีต่อ้งอำศยัเครื่องจกัร
เป็นหลกัเช่นนี้ควำมสมบูรณ์ของเครือ่งจกัรจงึมคีวำมส ำคญัทีท่ ำใหเ้กดิ
ประสทิธภิำพกำรผลติสูงสุด  ควำมสูญเปล่ำที่เกดิขึ้นในกระบวนกำร
ผลติจำกกำรปรบัเซ็ทเครื่องจกัรจงึเป็นประเด็นส ำคญัของกำรศึกษำ 
ทัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. ศกึษำขัน้ตอนกำรท ำงำนของเครือ่งพมิพ ์Offset Print #Unit 1  
2. ค้นหำควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นในขัน้ตอนกำรท ำงำนของ

เครือ่งพมิพ ์Offset Print #Unit 1   
3. ปรบัปรุงประสทิธภิำพของกำรท ำงำนของเครื่องพมิพ์ Offset 

Print # Unit 1 โดยใช้กำรบ ำรุงร ักษำแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
(TPM) เทคนิค SMED และ ECRS   
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2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 กำรบ ำรุงรกัษำแบบทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนร่วม (TPM)    

 เป็นปรชัญำและเครือ่งมอืในกำรบรหิำรกำรผลติ โดยมเีป้ำหมำย
สูงสุดอยู่ทีก่ำรปรบัปรุงผลสมัฤทธิข์ององคก์ำรในรูปคุณภำพของสนิคำ้ 
(Product Quality) กำรลดและควบคุมต้นทุน  (Cost Reduction & 
Control) กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ (On Time Delivery) กำรส่งเสริม
สิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั (Safety and Environment) [2] 

เสำหลกั 3 เสำของ TPM ทีน่ ำมำใชศ้กึษำ [3] ไดแ้ก่  
1. กำรบ ำรุงรกัษำเฉพำะเรื่อง (Focus Improvement) เพื่อขจดั

ควำมสูญเสีย 7 ประกำรของเครื่องจกัร ได้แก่ เครื่องจักรเสีย กำร
ปรบัเซต็เครือ่งจกัรและกำรเปลีย่นรุ่นกำรผลติ กำรหยุดเลก็ๆ น้อยๆ ใน
ระหว่ำงกำรผลิต กำรหยุดเครื่องจักรเนื่องจำกแผนกำรผลิตไม่ดี  
ควำมเร็วเครื่องจักรลดลง ของเสียหรือของแก้ไขจำกกำรผลิต และ
วัตถุดิบเสียหำยจำกกำรเริ่มปรับเซ็ต   โดยท ำแบบเป็นทีมเพื่อ
ด ำเนินกำรแกไ้ขปญัหำทีเ่กดิขึน้ 

2. กำรบ ำรุงรกัษำดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance) เป็น
กำรบ ำรุงร ักษำเครื่องจักรประจ ำวันและค้นหำข้อบกพร่องของ
เครื่องจกัร โดยเป็นกจิกรรมกลุ่มย่อยของพนกังำนฝ่ำยผลติทุกคน และ
มขี ัน้ตอนด ำเนินกำร 7 ขัน้ตอนตำมล ำดบั ได้แก่ กำรท ำควำมสะอำด
เบื้องต้น กำรก ำจดัแหล่งก ำเนิดปญัหำและจุดที่ยำกล ำบำกในกำรท ำ
ควำมสะอำด มำตรฐำนกำรท ำควำมสะอำดและกำรหล่อลื่น  กำร
ตรวจสอบโดยรวม กำรตรวจสอบเครื่องจกัรดว้ยตนเอง กำรคงสภำพ
ควำมสะอำดของพืน้ทีท่ ำงำน และกำรบ ำรุงรกัษำเครือ่งจกัรดว้ยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง 

3. กำรบ ำรุงรกัษำตำมแผน (Planned Maintenance) เพือ่พฒันำ
และปรบัปรุงแผนกำรบ ำรุงรกัษำตลอดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องจกัร 
โดยเป็นกจิกรรมกลุ่มย่อยของฝำ่ยซ่อมบ ำรุงเครือ่งจกัร 
2.2 Single Minute Exchange of Dies (SMED)  

กำรลดเวลำปรับเซ็ตเครื่องจักรด้วยเทคนิค  SMED คือกำร
เปลี่ยนรุ่นกำรผลิต หรือกำรปรบัเซ็ตโดยใช้เวลำไม่เกิน 10 นำทีใน
โรงงำนที่ ใช้  Die Press และ  Tooling เ ป็นหลัก  หลักกำร  SMED 
สำมำรถใชก้บักำรผลติทุกประเภททีม่กีำรเปลีย่นรุ่นกำรผลติ หลกักำร
พืน้ฐำนของ SMED คอื กำรปรบัปรุงวธิปีฏบิตังิำนในกำรเปลีย่นรุ่นกำร
ผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยศึกษำขัน้ตอนกำรท ำงำนอย่ำง
ละเอยีดเพื่อหำสำเหตุทีท่ ำใหก้ำรเปลีย่นรุ่นกำรผลติเสยีเวลำนำน แบ่ง
ข ัน้ตอนกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรออกเป็นงำนภำยใน (Internal Setup) 
และงำนภำยนอก (External Setup) โดยกำรพยำยำมเตรียมงำน
ล่วงหน้ำไว้ให้พร้อมมำกที่สุดก่อนกำรหยุดเครื่องจักรเพื่อท ำกำร
ปรบัเซต็ในส่วนทีเ่ป็นงำนภำยในทีต่อ้งมกีำรหยุดเครือ่งจกัร 

วิธีกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรตำมวิธีกำร SMED ประกอบด้วย 5 
ข ัน้ตอนส ำคญั [4] ไดแ้ก่ 

1. จ ำแนกกิจกรรมเป็นภำยในกบัภำยนอก ต้องมกีำรจ ำแนก
กจิกรรมทัง้หมดตำมเวลำทีส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ในขณะที่เครื่องจกัร
สำมำรถท ำงำนได้หรือไม่ จัดหมวดหมู่โดยใช้กำรบันทึกวิดีโอและ
แผนภำพ หรอืกำรสมัภำษณ์จำกผูป้ฏบิตังิำน  

2. แยกงำนภำยนอกและงำนภำยในออกจำกกนั โดยย้ำยงำน
นอกออกจำกกระบวนกำรใหห้มด งำนในทีเ่หลอือยู่ต้องสำมำรถท ำให้

เป็นมำตรฐำนเดียวกันได้ โดยผู้ปฏิบัติงำนต้องได้ร ับกำรฝึกอบรม
ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนใหมด่ว้ย 

3. แปลงงำนภำยในเป็นงำนภำยนอก เป็นกำรวเิครำะห์ข ัน้ตอน
กำรท ำงำนว่ำถูกต้องหรือไม่ สำมำรถย้ำยไปเป็นงำนนอกได้หรอืไม่  
รวมถงึกำรประยุกต์ใชเ้ครือ่งมอืและเทคนิคเพือ่ใหท้ ำงำนไดง้ำ่ยขึน้ 

4. ปรับปรุงและลดกำรท ำงำนภำยใน  ควำมพยำยำมเพิ่ม
ประสทิธภิำพของงำนภำยในโดยใชเ้ทคนิคกำรท ำงำนเพือ่ลดระยะเวลำ
ของกจิกรรมภำยใน รวมถงึกำรออกแบบเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิำพเพื่อ
ช่วยในกำรท ำงำนภำยใน 

5. ปรบัปรุงและลดกำรท ำงำนจำกภำยนอก เพือ่ใหเ้กดิมลูค่ำเพิม่
จำกกำรท ำงำนทีล่ดลง และระยะเวลำรวมทีใ่ชไ้ปลดน้อยลง    
2.3 หลกักำร ECRS 

หลักกำร ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) ใช้
ลดควำมสูญเปล่ำหรอื MUDA ที่มอียู่ในกระบวนกำรผลติ ด ำเนินกำร
โดยก ำจดัข ัน้ตอนกำรผลติทีไ่ม่จ ำเป็นออกไป รวมขัน้ตอนกำรผลติให้
เหลอืน้อยลงเพื่อลดระยะทำงกำรเคลื่อนที่ จดัล ำดบักำรผลติใหม่โดย
ปรบัเปลีย่นขัน้ตอนกำรผลติใหเ้หมำะสม และน ำเครือ่งมอืบรหิำรจดักำร 
กำรปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่องหรอืไคเซ็น (Kaizen) มำควบคุมเชงิจดักำร
และตรวจเชค็เพื่อค้นหำปญัหำ ด ำเนินกำรแก้ไข (Action) ให้บรรลุผล
ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับ
กระบวนกำรพฒันำบุคลำกร [5] หลกักำร ECRS สำมำรถน ำไปใช้ใน
โรงงำนเพือ่ใหก้ำรท ำงำนมคีวำมรวดเรว็ แมน่ย ำ และถูกตอ้งมำกยิง่ขึน้  

 
3. ระเบยีบวธิกีำรศกึษำ 

กำรวจิยัครัง้นี้เป็นกำรวจิยัเชงิปฏบิตัิกำร มขี ัน้ตอนด ำเนินกำร
ตำมระเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 

3.1 กลุ่มตวัอย่ำง 
ศึกษำเครื่องพิมพ์ Offset Print #Unit 1 โดยเลือกแบบเจำะจง 

เนื่องจำกเป็นเครื่องจกัรหลกัทีใ่ชใ้นกำรผลติงำนบตัรสมำร์ทกำร์ด และ
งำนรอ้ยละ 85 ตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรนี้ โดยมงีำนทีต่อ้งท ำ 21 ขัน้ตอน      

3.2 เครือ่งมอืและกำรวเิครำะหข์อ้มลู  
แบ่งตำมขัน้ตอนด ำเนินกำรศกึษำเป็น 5 ส่วน ดงันี้  
ส่วนที่ 1 กำรศึกษำขัน้ตอนกำรท ำงำนของเครื่องพมิพ์ Offset 

Print #Unit 1 โดยใช้กำรสงัเกตกำรณ์ เขยีนขัน้ตอนกำรผลติ จบัเวลำ 
และบนัทกึขอ้มลูสภำพปจัจุบนัของกระบวนกำรผลติบตัรสมำรท์กำรด์  

ส่วนที ่2 กำรคน้หำควำมสูญเปล่ำและวเิครำะห์ปญัหำในขัน้ตอน
กำรผลิตของเครื่องพิมพ์ Offset Print #Unit 1 โดยใช้ใบตรวจสอบ 
(Check Sheet) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัร 30 ครัง้
ก่อนกำรปรบัปรุง  

ส่วนที ่3 กำรออกแบบแนวทำงกำรปรบัปรุงโดยใชก้ำรบ ำรุงรกัษำ
แบบทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม (TPM) ด ำเนินกำรตัง้แต่เดือนตุลำคม 
2560 ถงึเดอืนพฤษภำคม 2561 เป็นระยะเวลำ 8 เดอืน    

ส่วนที ่4 กำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรดว้ยเทคนิค SMED และ ECRS 
และเกบ็รวบรวมขอ้มลูกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัร 30 ครัง้หลงักำรปรบัปรุง   

ส่วนที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของเวลำในกำรปรับเซ็ต
เครือ่งจกัรก่อนและหลงักำรปรบัปรุง โดยใช ้t-test  
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4. สรุปผลกำรศกึษำ 
ผลกำรศกึษำน ำเสนอเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 ขัน้ตอนกำรท ำงำนในกำรผลิตบตัรสมำร์ทกำร์ดของ

เครือ่งพมิพ ์Offset Print #Unit 1 ประกอบดว้ย 21 งำน เมือ่ท ำครบแลว้
จะเริ่มท ำงำนที่ 1 ใหม่อีกครัง้ สำมำรถแยกขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน
ตำมล ำดบัออกเป็นงำนนอก 8 งำนและงำนใน 13 งำน ดงัตำรำงที ่1 

 

ตำรำงที ่1  ขัน้ตอนกำรผลติบตัรสมำรท์กำรด์ 
ล ำดบั ขัน้ตอน งำนนอก งำนใน 

1 เตรยีมตวัอยำ่งงำน X   
2 เดนิไปหยบิแมพ่มิพจ์ำกทีเ่กบ็ X   
3 ตรวจสอบแมพ่มิพ ์ X   
4 ท ำควำมสะอำดแมพ่มิพ ์ X   
5 ใส่แมพ่มิพใ์หมเ่ขำ้เครื่องพมิพ ์   O 
6 หยบิหมกึพมิพจ์ำกชัน้วำง X   
7 ตกัหมกึพมิพใ์ส่รำง   O 
8 เกบ็หมกึพมิพเ์ขำ้ชัน้ X   
9 เดนิไปหยบิ Test Run X   

10 
ใส่แผน่ Test Run เขำ้
เครื่องพมิพ ์

  O 

11 ปรบัเซต็ฉำกพมิพ ์   O 
12 ปรบัสภีำพพมิพ ์   O 
13 ตรวจสอบรปูแบบงำนพมิพ ์  O 
14 เทยีบสงีำนพมิพก์บัตวัอยำ่ง  O 

15 
วดัค่ำควำมเหมอืนของงำน
พมิพก์บัตวัอย่ำง 

 O 

16 
บนัทกึ Check 
Sheet/Inspection 

  O  

17 เดนิไปหยบิแผน่งำนจรงิ X   
18 ใส่แผน่งำนพมิพเ์ขำ้เครื่องพมิพ ์   O 
19 ใส่แผน่ซบัก่อนงำนจรงิ   O 
20 ถอดแมพ่มิพเ์กำ่ออก   O 

21 
ท ำควำมสะอำดเครื่องพมิพ/์
ผำ้ยำงรองพมิพ ์

  O 

  
ส่วนที่ 2 กำรค้นหำควำมสูญเปล่ำที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับเซ็ต

เครื่องจกัร โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัร 30 ครัง้ก่อน
กำรปรบัปรุง น ำมำค ำนวณค่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของแต่ละ
ขัน้ตอน (ดงัตำรำงที ่2) และวเิครำะห์ขอ้มลูโดยใชแ้ผนภูมพิำเรโต (ดงั
รูปที ่1) พบว่ำ เวลำเฉลีย่ทีใ่ชใ้นกำรปรบัเซต็เครื่องจกัรรวมทุกขัน้ตอน
เท่ำกบั 108.50 นำท ีโดยขัน้ตอนกำรปรบัสงีำนพมิพใ์หไ้ดต้ำมตวัอย่ำง
เป็นขัน้ตอนทีใ่ชเ้วลำมำกทีสุ่ด มเีวลำเฉลีย่ 52.60 นำท ีคดิเป็นรอ้ยละ 
48.48 ของเวลำทีใ่ชใ้นกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรในแต่ละครัง้ และรอ้ยละ 
80.52 ของเวลำในกำรปรบัเซ็ตเฉลี่ยในแต่ละครัง้เกิดจำกขัน้ตอน 9 
ข ัน้ตอน ได้แก่ กำรปรับสี กำรปรับเซ็ตฉำกพิมพ์ ท ำควำมสะอำด
เครื่องพมิพ์/ผ้ำยำงรองพมิพ์ เตรยีมตวัอย่ำงงำน ใส่แม่พมิพ์ใหม่เข้ำ
เครื่องพิมพ์ ใส่แผ่นงำนพิมพ์เข้ำเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบรูปแบบงำน
พมิพ ์หยบิหมกึพมิพจ์ำกชัน้วำง และตกัหมกึพมิพใ์ส่รำง ตำมล ำดบั   
ตำรำงที ่2 เวลำเฉลีย่ในกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรก่อนกำรปรบัปรุง 

ล ำดบั ขัน้ตอน เวลำเฉลีย่ S.D. 
1 เตรยีมตวัอยำ่งงำน 4.57 3.09 
2 เดนิไปหยบิแมพ่มิพจ์ำกทีเ่กบ็ 2.47 1.01 
3 ตรวจสอบแมพ่มิพ ์ 1.50 0.51 
4 ท ำควำมสะอำดแมพ่มิพ ์ 1.52 0.65 
5 ใส่แมพ่มิพใ์หมเ่ขำ้เครื่องพมิพ ์ 4.50 1.74 
6 หยบิหมกึพมิพจ์ำกชัน้วำง 2.83 2.82 
7 ตกัหมกึพมิพใ์ส่รำง 2.57 2.25 
8 เกบ็หมกึพมิพเ์ขำ้ชัน้ 2.57 2.47 
9 เดนิไปหยบิ Test Run 1.65 0.63 
10 ใส่แผน่ Test Run เขำ้เครื่องพมิพ ์ 2.23 0.82 
11 ปรบัเซต็ฉำกพมิพ ์ 6.97 2.76 
12 ปรบัสภีำพพมิพ ์ 52.60 13.79 
13 ตรวจสอบรปูแบบงำนพมิพ ์ 3.03 1.03 
14 เทยีบสงีำนพมิพก์บัตวัอยำ่ง 1.60 0.67 

15 
วดัค่ำควำมเหมอืนของงำนพมิพก์บั
ตวัอย่ำง 

1.43 0.57 

16 
บนัทกึ Check Sheet/  
Inspection 

1.08 0.27 

17 เดนิไปหยบิแผน่งำนจรงิ 1.76 0.49 
18 ใส่แผน่งำนพมิพเ์ขำ้เครื่องพมิพ ์ 4.43 1.57 
19 ใส่แผน่ซบัก่อนงำนจรงิ 1.27 0.45 
20 ถอดแมพ่มิพเ์กำ่ออก 2.05 0.40 

21 
ท ำควำมสะอำดเครื่องพมิพ/์ผำ้ยำงรอง
พมิพ ์

5.87 1.04 

รวมเวลำปรบัเซต็เครื่องจกัร (นำท)ี 108.50 18.22 
 

 
   รปูที ่1 แผนภมูพิำเรโตแสดงเวลำปรบัเซต็เครือ่งจกัรแต่ละขัน้ตอน 
 

ส่วนที ่3 กำรออกแบบแนวทำงกำรปรบัปรุงโดยใชก้ำรบ ำรุงรกัษำ
แบบทวผีลทีทุ่กคนมสี่วนร่วม (TPM) มุง่เน้นกำรบ ำรุงรกัษำเฉพำะเรื่อง 
(Focus Improvement) โดยปรบัปรุงทีข่ ัน้ตอนกำรปรบัสงีำนพมิพ์ ดงันี้ 

1. พนักงำนตรวจสอบควำมพร้อมของเครื่องจักรก่อนกำร
ปฏิบัติงำนทุกวันเพื่อสนับสนุนกำรปรับเซ็ตให้สำมำรถท ำได้อย่ำง
รวดเรว็ยิง่ขึน้ ก ำหนดใหท้ ำกำรตรวจสอบเป็นช่วงเวลำ ไดแ้ก่ ประจ ำวนั 
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ประจ ำสัปดำห์ ประจ ำเดือน และประจ ำไตรมำส รำยละเอียดกำร
ตรวจสอบปรำกฏดงัตำรำงที ่3   

 

ตำรำงที ่3 รำยกำรตรวจสอบควำมพรอ้มของเครือ่งจกัรโดยพนกังำน 
ประเภท กจิกรรมตรวจสอบ 
ประจ ำวนั 1. สภำพลูกหมกึ- ผวิลูกหมกึ 

2. สภำพลมดูดและหวัลมดูด 
3. สภำพโมพมิพแ์ละโมเพลท 
4. Double Sheet และสภำพกำรใชง้ำน 
5. แป้นกด PVC และลอ้เหยยีบ PVC 

ประจ ำ
สปัดำห ์

1. สภำพสำยพำน UV และอำยุกำรใชง้ำนของหลอด UV 
2. สำยลม รอยต่อและรอยรัว่ทกุจดุ 
3. สภำพสำยพำนตน้ก ำลงัและท ำควำมสะอำด 

ประจ ำเดอืน 1. PM รว่มกบัชำ่ง 
2. อดัจำระบมีอเตอร ์สำยพำน UV และจดุต่ำงๆ 
3. ตรวจสอบลูกน ้ำ อดัจำระบ ี
4. ระดบัน ้ำมนั 
5. ชงิชำ้และกำรจบัของ Gripper 
6. สภำพ Stopper ฉำกหน้ำและฉำกขำ้ง 

ประจ ำ 
ไตรมำส 

1. ท ำควำมสะอำดรำงหมกึและเขม็หมกึ 
2. ลำ้งถงัน ้ำยำ เฟำวเ์ทน ระบบหมนุเวยีนน ้ำยำและใช้
น ้ำยำลำ้งทัง้ระบบ 
3. สภำพลูกหมกึและแบริง่ 

 
2. วำงแผนกำรบ ำรุงรกัษำตำมแผน (Planned Maintenance: 

PM) ร่วมกบัช่ำงซ่อมบ ำรุงใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรผลติของเครือ่งพมิพ์ 
3. ปรบัปรุง Kaizen เครื่องจกัรใหเ้กดิควำมสมบูรณ์สนับสนุนให้

กำรท ำงำนไดง้ำ่ยและเรว็ขึน้ 
4. อบรมควำมรูเ้กีย่วกบัข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน สแีละหมกึพมิพ์ 

กำรใช้เครื่องมอืวดัค่ำส ีSpectrometer ให้แก่พนักงำนพมิพ์งำน และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงพนักงำนเกี่ยวกบัเทคนิคในกำรปรบัเซ็ต
เครือ่งจกัร ท ำใหล้ดเวลำในกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัร 

ผลกำรปรับปรุงตำมแนวทำง TPM พบว่ำ เวลำเฉลี่ยในกำร
ปรบัเซ็ตเครื่องจกัรรวมทุกขัน้ตอนเหลอื 89.50 นำท ีจำกเดมิ 108.50 
นำท ีคดิเป็นอตัรำส่วนทีล่ดลงรอ้ยละ 17.51 เวลำเฉลีย่ของขัน้ตอนกำร
ปรบัสงีำนพมิพ์เท่ำกบั 42.07 นำท ีจำกเดมิ 52.60 นำท ีคดิเป็นลดลง
รอ้ยละ 20.03 

 
ส่วนที ่4 กำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรดว้ยเทคนิค SMED และ ECRS 

ด้วยกำรแยกงำนในกบังำนนอก ท ำให้สำมำรถลดขัน้ตอนกำรท ำงำน
จำก 21 ข ัน้ตอน เหลอื 13 ข ัน้ตอน งำนนอกสำมำรถท ำงำนคู่ขนำนกบั
เครือ่งจกัรทีก่ ำลงัท ำงำนอยู่โดยทีไ่มต่อ้งท ำกำรหยุดเครือ่งจกัร หลงักำร
ปรบัปรุง พบว่ำเวลำเฉลีย่ทีใ่ชใ้นกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรรวมทุกขัน้ตอน
เท่ำกบั 75.53 นำท ีจำกเดมิ 108.50 นำท ีคดิเป็นลดลงร้อยละ 30.38 
ตำรำงที่ 4 แสดงขัน้ตอนและเวลำเฉลี่ยในกำรปรับเซ็ตเครื่องจักร
หลงัจำกปรบัปรุงดว้ย SMED และ ECRS 
 
 
 

ตำรำงที ่4 เปรยีบเทยีบเวลำเฉลีย่ก่อนและหลงัปรบัปรุงดว้ย SMED 
และ ECRS 

ล ำ
ดบั 

ขัน้ตอน 
เวลำเฉลีย่ (นำท)ี 

ผลต่ำง 
(นำท)ี 

ก่อน
ปรบัปรงุ 

หลงัท ำ 
SMED,ECRS 

1 เตรยีมตวัอยำ่งงำน 4.57 x n/a 

2 
เดนิไปหยบิแมพ่มิพจ์ำกที่
เกบ็ 

2.47       x n/a 

3 ตรวจสอบแมพ่มิพ ์ 1.50 x n/a 
4 ท ำควำมสะอำดแมพ่มิพ ์ 1.52 x n/a 

5 
ใส่แมพ่มิพใ์หมเ่ขำ้
เครื่องพมิพ ์

4.50 3.42 1.08 

6 หยบิหมกึพมิพจ์ำกชัน้วำง 2.83 x n/a 
7 ตกัหมกึพมิพใ์ส่รำง 2.57 3.12 -0.55 
8 เกบ็หมกึพมิพเ์ขำ้ชัน้ 2.57 x n/a 
9 เดนิไปหยบิ Test Run 1.65 x n/a 

10 
ใส่แผน่ Test Run เขำ้
เครื่องพมิพ ์

2.23 1.40 0.83 

11 ปรบัเซต็ฉำกพมิพ ์ 6.97 4.73 2.24 
12 ปรบัสภีำพพมิพ ์ 52.60 42.07 10.53 
13 ตรวจสอบรปูแบบงำนพมิพ ์ 3.03 2.05 0.98 
14 เทยีบสงีำนพมิพก์บัตวัอยำ่ง 1.60 1.43 0.17 

15 
วดัค่ำควำมเหมอืนของงำน
พมิพก์บัตวัอย่ำง 

1.43 1.27 0.16 

16 
บนัทกึ Check Sheet/  
Inspection 

1.08 1.07 0.01 

17 เดนิไปหยบิแผน่งำนจรงิ 1.76 x n/a 

18 
ใส่แผน่งำนพมิพเ์ขำ้
เครื่องพมิพ ์

4.43 5.00 -0.57 

19 ใส่แผน่ซบัก่อนงำนจรงิ 1.27 1.60 -0.33 
20 ถอดแมพ่มิพเ์กำ่ออก 2.05 2.50 -0.45 

21 
ท ำควำมสะอำดเครื่องพมิพ/์
ผำ้ยำงรองพมิพ ์

5.87 5.87 0 

รวมเวลำปรบัเซต็เครื่องจกัร  108.50 75.53  
หมำยเหตุ  X  หมำยถงึ งำนนอก 
 

ส่วนที่ 5 กำรวิเครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของเวลำในกำรปรับเซ็ต
เครื่องจกัรก่อนและหลงักำรปรบัปรุง โดยใช ้ t-test พบว่ำ ค่ำ t เท่ำกบั 
8.458 และค่ำ Sig. เท่ำกบั 0.000 เวลำที่ใช้ในกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัร
หลงักำรปรบัปรุงลดลงอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัตำรำง
ที ่5 
 

ตำรำงที ่5 ควำมสมัพนัธข์องเวลำปรบัเซต็เครือ่งก่อนและหลงัปรบัปรุง 
กำรปรบัเซต็
เครือ่งจกัร 

จ ำนวน
ครัง้ X  S.D. t Sig. 

ก่อนปรบัปรุง 30 108.50 18.22 
8.458 0.000 

หลงัปรบัปรุง 30 75.53 12.29 
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5. อภปิรำยผล 
1. กำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรของกำรพมิพร์ะบบ Offset บตัรสมำรท์

กำรด์ ในแต่ละครัง้ใชเ้วลำไมเ่ท่ำกนั กำรปรบัปรุงโดยใช ้3 เสำหลกัของ 
TPM ไดแ้ก่ กำรบ ำรุงรกัษำเฉพำะเรือ่ง กำรบ ำรุงรกัษำดว้ยตนเอง และ
กำรบ ำรุงรกัษำตำมแผน ท ำใหเ้วลำเฉลีย่ในกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรรวม
ทุกขัน้ตอนเท่ำกบั 89.50 นำท ีจำกเดมิ 108.50 นำท ีคดิเป็นลดลงรอ้ย
ละ 17.51 โดยเวลำเฉลีย่มำกทีสุ่ดเกดิขึน้ในขัน้ตอนกำรปรบัสีงำนพมิพ์ 
42.07 นำท ีจำกเดมิ 52.60 นำท ีคดิเป็นลดลงร้อยละ 20.03 กำรใช้ 
TPM ท ำใหส้ำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรได้ โดย
ลดเวลำกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรลงไดค้ดิเป็น รอ้ยละ 17.51 สอดคลอ้ง
กบักำรศกึษำ TPM เพื่อให้ Breakdown และควำมสูญเปล่ำลดลงและ
ประสทิธภิำพโดยรวมของเครือ่งจกัรดขีึน้ [6]   

 2. กำรปรบัปรุงกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรดว้ย SMED และหลกักำร 
ECRS ท ำให้สำมำรถลดเวลำในกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรลงได้อีกโดย
เวลำรวมทุกขัน้ตอนเฉลีย่เท่ำกบั 75.53 นำท ีจำกเดมิ 108.50 นำท ีคดิ
เป็นลดลงร้อยละ 30.38 กำรประยุกต์ใช้ SMED และ ECRS ร่วมกบั 
TPM ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนได้ สอดคลอ้ง
กบักำรศกึษำของผูอ้ื่น [7-9]   

 3. กำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ของเวลำปรบัเซ็ตเครื่องจกัรก่อน
และหลงักำรปรบัปรุง พบว่ำเวลำทีใ่ชใ้นกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรหลงักำร
ปรบัปรุงลดลงอย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่ำ t เท่ำกบั 
8.458 และค่ำ Sig เท่ำกบั 0.000 เวลำในกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัรทีล่ดลง
เป็นผลมำจำกกำรลดกำรเคลื่อนไหวจำกกำรเดนิไปหยบิแม่พมิพ์ กำร
คน้หำแม่พมิพ์ กำรกวนหมกึในรำง กำรเดนิไปหยบิแผ่นพมิพ์ และกำร
รอคอยในกำรปรบัสงีำนพมิพ์ใหไ้ดต้ำมตวัอย่ำง ซึ่งเป็นควำมสูญเปล่ำ
ในกระบวนกำรพมิพร์ะบบ Offset  

 
6. ขอ้เสนอแนะในกำรศกึษำ 

1. ทกัษะควำมช ำนำญของผูป้ฏบิตังิำนเป็นปจัจยัทีม่คีวำมส ำคญั
อย่ำงมำกซึ่งส่งผลต่อเวลำที่ใชใ้นกำรปรบัเซ็ตเครื่องจกัรในแต่ละครัง้ 
กำรฝึกอบรมทกัษะและควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำนใหก้บัพนกังำน 
และกำรเตรยีมควำมพรอ้มของสแีละตวัอย่ำงงำนพมิพ์ กำรอบรมกำรใช้
เครื่องมอืทดสอบและวดัผลสพีมิพ์ให้แก่ผูป้ฏบิตัิงำนจะท ำให้สำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและรวดเรว็  

2. ในกำรปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพสำมำรถ
ประยุกต์ใชห้ลกักำรและเครือ่งมอืทีห่ลำกหลำยเขำ้ดว้ยกนัเพือ่ใหไ้ดผ้ล
กำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรทีม่ปีระสทิธภิำพสงูสุด และควรน ำแนว
ทำงกำรปฏบิตังิำนทีไ่ดจ้ำกกำรศกึษำไปก ำหนดเป็นขัน้ตอนมำตรฐำน
ในกำรปฏบิตังิำนกำรปรบัเซต็เครือ่งจกัร  
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บทคดัย่อ  
 การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพต้นทุนของ
กระบวนการผลติตู้เสื้อผา้ 3 บาน ITEM WR-013-2 ของบรษิทั วูด้เทค เฟอร์
นิช จ ากดั โดยใชก้ารวเิคราะหต์้นทนุบนฐานกจิกรรมและเกณฑเ์วลา ด าเนิน
การศึกษาด้วยการสังเกตการณ์  จดบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเวลา
ปฏบิตังิานในกระบวนการผลติ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล 2 ชว่ง ชว่งละ 3 เดอืน 
วิเคราะห์หาความสูญเปล่าภายในกระบวนการผลิต และเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติก่อนและหลงัปรบัปรุง ผลการศกึษาพบว่า 
กระบวนการผลิตประกอบด้วยกิจกรรม 5 แผนก ได้แก่ แผนกตัด ปิดขอบ 
เจาะ แต่งสี และแผนกแพ็คกิ้ง โดยตู้เสื้อผ้า 1 ตัวใช้เวลาในการผลติ 51.90 
นาท ีแผนกปิดขอบใชเ้วลาในการผลติมากทีสุ่ด 9.30 นาท ีและมเีวลาในการ
รอคอย 12.65 นาท ีจงึเลอืกปรบัปรุงที่แผนกปิดขอบชิน้ส่วนไมท้ีม่ขี ัน้ตอนที่
ใชเ้วลาผลติเกนิ 50 วนิาท ีโดยใชเ้ทคนิค ECRS ผลการปรบัปรงุกระบวนการ
ปิดขอบสามารถลดเวลาการผลิตตู้เสื้อผ้า 1 ตัว ลงเหลือ 48.38 นาที และ
สามารถลดต้นทุนรวมของการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน ลงได้ 88.09 บาทต่อตู ้
การวเิคราะหต์้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลาท าใหบ้รษิัทสามารถลด
ต้นทุนการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน จ านวน 400 ตู้ ได้เป็นจ านวนเงนิ 35,236 
บาท 
 
ค าส าคญั: ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา, การลดความสูญเปล่า,
กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรน์็อคดาวน์ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study were to improve the cost 
efficiency of tri-fold closet (ITEM WR-013-2) production process of 
Wood Tech Furnish Co.,Ltd. by using Time-Driven Activity Based 
Costing (TDABC). The research methodology consisted of the activity-
based direct observation, data gathering both time and motion studies, 
TDABC cost structure analysis for process waste by quarterly collecting 
the average production cost, and apply Eliminate, Combine, Rearrange, 
and Simplify (ECRS) concept for waste reduction. The TDABC was 

utilized to compare the efficiency between before and after process 
improvement.  The result found that the tri-fold closet production 
process consisted of 5 departments; cutting, laminating, drilling, 
painting, and packing. The flow process chart showed 21 wood 
components and activities time. Each tri-fold closet production required 
51.90 minutes. The laminating department required the maximum 
process time of 9.30 minutes with the waiting time of 12.65 minutes. 
The components that had the process time exceeding than 50 seconds 
were selected for the improvement. The total production time of each 
tri-fold closet was reduced to 48.38 minutes, and total saving of each 
equaled to Baht 88.09. The company gained the revenue of Baht 
35,236 for each batch from the application of Time-Driven Activity 
Based Costing. 
 
Keywords:  Time-Driven Activity Based Costing, Waste Reduction,  
Knockdown Furniture Production Process 

 
I. บทน า 

นับตัง้แต่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) เมื่อปี 2558 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมี
การแข่งขนัรุนแรงมากขึ้น การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การ
ลงทุน และการเคลื่อนยา้ยแรงงานอย่างเสรี ท าใหเ้กดิการไหลเขา้ของ
สนิคา้จากต่างประเทศ เช่น การน าเขา้เฟอรน์ิเจอรจ์ากเวยีดนามและจนี 
ทีม่สีนิคา้ราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ของไทย การน าเขา้เฟอร์นิเจอร์จาก
ต่างประเทศส่งผลต่อความหลากหลายของตราสินค้า รูปแบบ สีสัน 
ประโยชน์ใชส้อยและนวตักรรมในการผลติเฟอร์นิเจอร์ที่มอียู่ในตลาด
ของไทย โดยรฐับาลของประเทศส่งออกเฟอรน์ิเจอรไ์ดใ้หก้ารสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม และมกีารท าการตลาดเชงิรุกอย่างจรงิจงั ซึ่งแตกต่าง
จากผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ของไทยที่ส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม ขาดศักยภาพในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีวาม
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ทนัสมยัเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในประเทศ จงึท าให้
ผูบ้รโิภคหนัไปใช้เฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศหรอืจากผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มคีวามแปลกใหม่โดดเด่น สวยงาม และทนัสมยักว่าแทน  
นับว่าเป็นปญัหาส าคญัของผู้ประกอบการวสิาหกิจของไทยที่ต้องหา
แนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑต์ลอดจนกระบวนการผลติ
ทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ดา้นต้นทุน คุณภาพของสนิคา้ การสรา้งตราสนิคา้
และการสรา้งความแตกต่างเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได้ภายใต้การคา้เสรี
ในตลาดอาเซยีน   

การค านวณหาต้นทุนการผลติโดยใชก้ารคดิจากทรพัยากรในรูป
ของเวลาเพื่อแปรสภาพให้เกดิเป็นกจิกรรมอนัเป็นที่มาของสนิคา้ของ
บรษิัทจะช่วยใหก้จิการรบัรูถ้ึงต้นทุนทีแ่ท้จรงิและเป็นแนวทางหนึ่งใน
การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัได้ การวเิคราะห์ต้นทุนบนฐาน
กิจกรรมและเกณฑ์ เวลา  (Time-Driven Activity Based Costing: 
TDABC) เป็นตัวแบบต้นทุน (Costing Model) ที่พฒันามาจากต้นทุน
ฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing: ABC) เพื่อแก้ปญัหาในการ
จดัสรรค่าใชจ้่ายในการผลติหรอืโสหุย้เขา้สู่ผลติภณัฑ์โดยผ่านกจิกรรม
ที่มีการใช้ทรพัยากรขององค์การให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  [1] ตู้
เสื้อผ้า 3 บาน ITEM WR-013-2 ของบริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จ ากัด 
เป็นสนิคา้ทีม่กีระบวนการผลติครบทุกแผนก และยงัเป็นสนิคา้ทีใ่ชเ้วลา
การผลิตค่อนข้างนาน ท าให้มตี้นทุนการผลิตที่สูงและเกิดความสูญ
เปล่าในกระบวนการผลิต จึงเป็นเป้าหมายของการปรบัปรุง ทัง้นี้มี
วตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 

1. ศกึษากระบวนการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 
2. ค านวณหาต้นทุนของการผลติตู้เสื้อผ้า 3 บาน โดยใช้วธิกีาร

คดิตน้ทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑเ์วลา (TDABC) 
3. คน้หาแนวทางการปรบัปรุงกระบวนการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 
 

II. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา (Time-Driven Activity 
Based Costing: TDABC)      

ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์ เวลา เป็นวิธีการวิเคราะห์
ต้นทุนและความสามารถในการท าก าไรโดยดงึขอ้มลูทีม่อียู่ในระบบมา
ใช้งาน  การคิดต้นทุ นแบบ  TDABC ช่วยให้ประหยัด เวลาและ
งบประมาณในการด าเนินงานและสามารถขจัดกระบวนการที่ไร้
ประสทิธภิาพ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีไ่ม่สรา้งผลก าไร รวมถงึก าลงัการ
ผลิตส่วนเกินได้ TDABC เป็นตัวแบบที่ต้องปนัส่วนของต้นทุนของ
แผนกเขา้ในกจิกรรมมากมายที่แผนกต้องด าเนินการ ตวัแบบ TDABC 
ใชส้มการเวลาซึ่งจะปนัส่วนต้นทุนทรพัยากรไปทีก่จิกรรมทีป่ฏบิตัแิละ
ธุรกรรมทีต่้องท าโดยตรง มเีพยีงพารามเิตอร์ 2 ตวัทีต่้องประมาณการ 
ไดแ้ก่ อตัราต้นทุนก าลงัการผลติเป็นผู้ด าเนินการ และก าลงัการผลติที่
ต้องการ [1] TDABC ใชเ้วลาเป็นตวัผลกัดนัต้นทุนพื้นฐานของตวัแบบ
เนื่องจากทรพัยากรส่วนใหญ่ เช่นบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องจกัรมี
สมรรถนะ หรือก าลังการผลิตซึ่งสามารถวัดได้ด้วยจ านวนเวลา
ปฏบิตัิงานของบุคลากรหรือเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ส านักงานและ
เดนิเครือ่งจกัร 

ตัวผลักดันเวลา หมายถึงเวลาที่ท ากิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งได้ถูก
บันทึกลงบนใบบันทึกเวลาและน ามาค านวณเป็นต้นทุน  ในรูป

ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และค่าโสหุ้ย สมการเวลาของตัว
แบบ TDABC ยงัสามารถพฒันาใหซ้บัซ้อนยิง่ขึน้เพือ่รบัมอืกบัความผนั
ผวนทางธุรกรรม ท าให้ TDABC มคีวามสามารถในการวเิคราะห์เชิง
พยากรณ์ และการวเิคราะห์ก าลงัการผลติ สมการเวลาช่วยให้บรษิัท
สามารถวางแผนรบัมอืกบัก าลงัการผลติของทรพัยากรในรอบถดัไปที่
อาจขาดแคลนหรอืลน้เกนิความตอ้งการได ้[2] 

 
2.2 ความสญูเปล่า (Waste)  

หมายถงึ กจิกรรมใดๆ ทีเ่พิม่ตน้ทุนหรอืเวลาแต่ไม่เพิม่คุณค่าแก่
สนิคา้ และยงัท าใหป้ระสทิธภิาพของกระบวนการผลติลดลง ความสูญ
เปล่า 7 ประการประกอบดว้ย [3]  

1. การผลติมากเกนิไป (Overproduction) ท าให้เกดิปญัหาด้าน
ตน้ทุนและคุณภาพของสนิคา้  

2. สนิคา้คงคลงั (Inventory) ท าใหเ้กดิปญัหาดา้นตน้ทุน  
3. การขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้  เกิด

มลูค่าเพิม่   
4. งานเสยี (Defect) ท าใหเ้กดิปญัหาดา้นตน้ทุน 
5. กระบวนการท างานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ (Excess  

Processing) ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการผลติ  
6. การเคลื่อนไหว (Motion) ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในกระบวนการ

ผลติ 
7.การรอคอย (Waiting) ท าใหเ้กดิความล่าชา้และไมส่ามารถผลติ

ไดเ้ตม็ก าลงัการผลติและส่งมอบสนิคา้ไมท่นัตามก าหนด 
การลดการใช้ทรัพยากรและเวลาลงโดยใช้หลักการ  ECRS 

ประกอบด้วย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดั
ใหม ่(Rearrange) และการท าใหง้่าย (Simplify) สามารถใชล้ดความสูญ
เปล่าเบื้องต้นได้ [3] การน าเอาหลกัการ ECRS มาใช้เป็นเครื่องมอืใน
การปรบัปรุงกระบวนการเพือ่ลดความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ
ได้อย่ างรวดเร็ว  ท าให้สามารถใช้ งานทรัพยากรได้อย่ างเต็ม
ประสทิธภิาพ บรษิทัจงึมตีน้ทุนการผลติทีต่ ่าลงและสามารถแขง่ขนัได ้

 
2.3 การศกึษาการเคลือ่นไหวและเวลา (Motion and Time Study) 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา หมายถึง เทคนิคในการ
วเิคราะห์ข ัน้ตอนของการปฏบิตังิานเพื่อขจดังานที่ไม่จ าเป็นออก และ
สรรหาวิธีการท างานซึ่ งดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏบิตัิงานนัน้ๆ ทัง้นี้รวมถึงการปรบัปรุงมาตรฐานของวธิกีารท างาน 
สภาพการท างาน เครื่องมอืต่างๆ และการฝึกคนงานใหท้ างานดว้ยวธิทีี่
ถูกต้อง รวมทัง้การก าหนดเวลามาตรฐานของงานและการบริหาร
แผนการจ่ายเงนิจงูใจระบบต่างๆ [4] 

การศึกษาการท างาน  หมายถึง การศึกษาวิธีการท างาน 
(Method Study) แล ะก ารวัด ผ ล งาน  (Work Measurement) เป็ น
การศึกษาอย่างมีหลักการถึงการท างานของคน  เครื่องจักรและ
องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ปรบัปรุงการท างานและช่วย
เพิ่มผลผลิตด้วยทรพัยากรที่มีอยู่เดิมและการลงทุนที่น้อยกว่า  โดย
เกีย่วขอ้งกบัการลดเวลาทีไ่รป้ระสทิธภิาพ  

การศึกษาเวลา (Time Study) หมายถึง การศึกษาการท างาน
เพื่อเพิ่มผลติภาพการผลติของเครื่องจกัรและแรงงานในเชงิของเวลา 
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เช่น เวลาในการผลิต วดัเป็นชัว่โมงการท างานของคน (Man-Hour) 
หรอืจ านวนชัว่โมงการท างานของเครือ่งจกัร (Machine Hour) ต่อหน่วย
ผลติภณัฑ์ที่ผลติได้ การเพิ่มผลติภาพการผลติให้สูงขึ้นโดยสามารถ
ผลติชิน้งานไดม้ากขึน้ในจ านวนชัว่โมงท างานของคนหรอืเครือ่งจกัรเท่า
เดมิ ดงันัน้ หนึ่งหน่วยชัว่โมงท างานของคน หมายถงึ ปรมิาณทีค่นงาน
หนึ่ งคนท างานหนึ่ งชัว่โมง หนึ่ งหน่วยการท างานของเครื่องจักร 
หมายถงึปรมิาณทีเ่ครื่องจกัรหนึ่งเครื่องท างานหนึ่งชัว่โมง โดยเวลาที่
ใชใ้นการท างานของคนและเครื่องจกัรเพื่อการผลติหนึ่งหน่วยสามารถ
แยกได้เป็น 1) เวลางาน หมายถึงเวลาที่ใช้ผลิตหรือต้องท า วดัเป็น
หน่วยชัว่โมงท างานของคนหรอืเครื่องจกัร 2) เวลาเบื้องต้น หมายถึง
เวลาที่ใช้ในการท างานได้โดยสมบูรณ์ ปราศจากการสูญเสยีเวลาหรอื 
เวลาที่น้อยที่สุดตามทฤษฏีที่ใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์หนึ่งหน่วย  3) 
เวลางานที่เป็นส่วนเกิน คือส่วนของงานที่ต้องท าถ้าระบบงานไม่
สมบูรณ์แบบ เป็นส่วนของงานที่สูญเสยีไปโดยสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดที่
ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง และ 4) เวลาไร้ประสิทธิภาพ 
(Ineffective Time) หมายถงึ เวลาที่ใช้ในการท างานหนึ่งนานมากเกนิ
ความเหมาะสม เนื่ องจากการวางแผน หรือขาดองค์ประกอบที่
เหมาะสม  
 

III. ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้นี้มขี ัน้ตอนด าเนินการตามระเบยีบวธิี

วจิยัดงันี้ 
3.1 กลุ่มตวัอย่าง 
ศกึษากระบวนการผลติตู้เสื้อผ้า 3 บาน ITEM WR-013-2 ของ

บริษัท วู้ดเทค เฟอร์นิช จ ากดั โดยเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็น
สนิคา้ทีม่กีระบวนการผลติครบทุกแผนก และยงัเป็นสนิคา้ทีใ่ชเ้วลาการ
ผลิตค่อนข้างนาน มีต้นทุนการผลิตที่สูงและเกิดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลติ   

3.2 เครือ่งมอืและการวเิคราะหข์อ้มลู  
แบ่งตามขัน้ตอนด าเนินการศกึษาเป็น 5 ส่วน ดงันี้  
ส่วนที่ 1 การศึกษาลักษณะการไหลของกระบวนการผลิตตู้

เสื้อผา้ 3 บาน โดยใชก้ารส ารวจ สงัเกตการณ์ สอบถาม และจดบนัทกึ  
ใช้หลกัการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) 
เพือ่เขยีนขัน้ตอนและแผนภมูกิารไหลของชิน้ส่วน 

ส่วนที ่2 การค านวณต้นทุนแรงงานและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการผลติโดยใชก้ารวเิคราะหต์้นทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑ์
เวลา (TDABC)  

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ความสูญเปล่าที่เกดิในกระบวนการ และ
ท าการปรบัปรุงดว้ยหลกัการ ECRS   

ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน 
ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

   
IV. สรุปผลการศกึษา 

น าเสนอผลการศกึษาเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 กระบวนการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน ITEM WR-013-2 
ประกอบด้วยแผนกหลักของการผลิต 5 แผนก คือ แผนกตัด 

แผนกปิดขอบ แผนกเจาะ แผนกแต่งส ีและแผนกแพ็คกิ้ง การศกึษา

งานและเวลาท าให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของพนักงานและรอบการ
ท างาน (Cycle time) ของแต่ละกิจกรรม ขัน้ตอนการผลติตู้เสื้อผ้า 3 
บาน ITEM WR-013-2 ประกอบไปด้วยงานไมจ้ านวน 21 ชิ้นส่วน ดงั
ตารางที่ 1 การผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน มีค าสัง่ผลิตจ านวน 400 ตู้ จึง
ด าเนินการจบัเวลาชิ้นงาน 30 ชุดของแต่ละกจิกรรม (แผนก) น าเวลาที่
ได้มาใช้ค านวณต้นทุนโดยใช้ตัวแบบ TDABC  เวลาในการผลิตตู้
เสือ้ผา้ 3 บานในแต่ละแผนกปรากฏดงัตารางที ่2   
 
ตารางที ่1 ขัน้ตอนการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 

ตดั อดัเฟรม เบ้ิล Rounter ปิดขอบ

1 แผน่บน PB P P P P P P P

2 แผน่ขา้งซ้าย,ขวา PB P P P P P P

3 แผน่ตัง้กลางใหญ่ PB P P P P P

4 แผน่ตัง้กลางเล็ก PB P P P P P

5 แผน่ล่าง PB P P P P P P

6 แผน่คานขา PB P P P P P

7 แผน่ยดึคานขา PB P P P P P

8 แผน่ยดึหลงัใหญ่ PB P P P P P P

9 แผน่จบัราวแขวนกางเกง PB P P P P P

10 แผน่บนลิ้นชกั PB P P P P P P

11 แผน่บานเปิดซ้าย/ขวาML PB P P P P P

12 แผน่เฟรมบานเปิดใน PB P P P P P P P

13 แผน่เฟรมบานเปิดใน PB P P

14 แผน่เฟรมบานเปิดใน MDF P P

15 แผน่หน้าลิ้นชกั PB P P P P P P

16 แผน่ขา้งลิ้นชกัซ้าย,ขวา PB P P P P P P

17 แผน่หลงัลิ้นชกั PB P P P P P P

18 แผน่กัน้บาน PB P P P P P

19 แผน่พืน้ลิ้นชกั MDF P P

20 แผน่ปิดหลงั MDF P P

21 แผน่ปิดหลงั MDF P P

แต่งสี
Packing

ตดั
No. ช่ือช้ินส่วน วสัดุ

ปิดขอบ
เจาะ

 
 
ตารางที ่2 แสดงการจบัเวลาเป็นวนิาทใีนการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 

ตดั รอ ปิดขอบ รอ เจาะ รอ แต่งสี รอ แพค็ก้ิง รอ

1 แผน่บน 43.24 5.9 66 90 8.5 7 16.82 2.68 6.86 2 249.00

2 แผน่ขา้งซ้าย,ขวา 9.00 2.3 33 48.23 16.75 8.2 16.5 3 9.5 8.92 155.40

แผน่ขา้งซ้าย,ขวา 9.00 2.3 33 48.23 16.75 8.2 16.5 3 9.5 8.92 155.40

3 แผน่ตัง้กลางใหญ่ 9.00 2.3 20.5 20.7 17 8 16.5 3 9.5 8.92 115.42

4 แผน่ตัง้กลางเล็ก 9.00 2.3 15.5 23.7 8 7 10.5 3.9 6.86 2 88.76

5 แผน่ล่าง 9.00 2.3 16.5 34.7 18 8 13 6.5 6.86 2 116.86

6 แผน่คานขา 5.00 2 13.98 16.5 17 7 12.5 2 6.86 2 84.84

แผน่คานขา 5.00 2 13.98 16.5 17 7 12.5 2 6.86 2 84.84

7 แผน่ยดึคานขา 5.00 2 14.7 16.5 8 7 11.5 3 6.86 2 76.56

8 แผน่ยดึหลงัใหญ่ 2.25 0.2 16.5 34.7 9 7 18.5 16 6.86 2 113.01

แผน่ยดึหลงัใหญ่ 2.25 0.2 16.5 34.7 9 7 18.5 16 6.86 2 113.01

แผน่ยดึหลงัใหญ่ 2.25 0.2 16.5 34.7 9 7 18.5 16 6.86 2 113.01

9 แผน่จบัราวแขวนกางเกง 2.40 0.5 9.98 15.5 8 7 13.5 1 6.86 2 66.74

10 แผน่บนลิ้นชกั 9.00 2.3 16.5 20.7 20.13 10 13.5 1 6.86 2 101.99

11 แผน่บานเปิดซ้าย/ขวาML 2.40 1 27.99 33 5 5 18.5 6 9.41 4.84 113.14

แผน่บานเปิดซ้าย/ขวาML 2.40 1 27.99 33 5 5 18.5 6 9.41 4.84 113.14

12 แผน่เฟรมบานเปิดใน 54.09 4.1 30.5 45.49 5 5 8.89 10.61 9.41 4.84 177.93

แผน่เฟรมบานเปิดใน 54.09 4.1 30.5 45.49 5 5 8.89 10.61 9.41 4.84 177.93

13 แผน่เฟรมบานเปิดใน 16.63 3 0 0 0 0 19.63

แผน่เฟรมบานเปิดใน 16.63 3 0 0 0 0 19.63

14 แผน่เฟรมบานเปิดใน 14.02 2 0 0 0 0 16.02

15 แผน่หน้าลิ้นชกั 5.00 1 25.65 23.59 7 5 11.5 3 9.41 4.84 95.99

แผน่หน้าลิ้นชกั 5.00 1 25.67 23.59 7 5 11.5 3 9.41 4.84 96.01

16 แผน่ขา้งลิ้นชกัซ้าย,ขวา 2.40 1 12 13.09 21.98 8 14 0.5 6.86 2 81.83

แผน่ขา้งลิ้นชกัซ้าย,ขวา 2.40 1 12 13.09 21.98 8 14 0.5 6.86 2 81.83

แผน่ขา้งลิ้นชกัซ้าย,ขวา 2.40 1 12 13.09 21.98 8 14 0.5 6.86 2 81.83

แผน่ขา้งลิ้นชกัซ้าย,ขวา 2.40 1 12 13.09 21.98 8 14 0.5 6.86 2 81.83

17 แผน่หลงัลิ้นชกั 9.00 2.3 12.9 16.32 12.25 7 14 0.5 6.86 2 83.13

แผน่หลงัลิ้นชกั 9.00 2.3 12.9 16.32 12.25 7 14 0.5 6.86 2 83.13

18 แผน่กัน้บาน 9.00 2.3 12.76 14.46 12.25 7 14 0.5 6.86 2 81.13

19 แผน่พืน้ลิ้นชกั 2.40 0.5 0 0 0 0 6.86 2 11.76

แผน่พืน้ลิ้นชกั 2.40 0.5 0 0 0 0 6.86 2 11.76

20 แผน่ปิดหลงั 3.60 0.8 0 0 0 0 6.86 2 13.26

แผน่ปิดหลงั 3.60 0.8 0 0 0 0 6.86 2 13.26

แผน่ปิดหลงั 3.60 0.8 0 0 0 0 6.86 2 13.26

21 แผน่ปิดหลงั 2.69 0.5 0 0 0 0 6.86 2 12.05

346.54 61.80 558 758.98 340.8 188.4 384.6 121.8 249.6 103.8 3114.316

รวมจ านวน

วินาทีในการ

ผลิต

รวมจ านวนวนิาท ีในการผลติ

แผนกแพค็ก้ิงแผนกตดั แผนกปิดขอบ แผนกเจาะ แต่งสี
No. ช่ือช้ินส่วน
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ส่วนที ่2 การค านวณต้นทุนแรงงานและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการผลติโดยใชก้ารวเิคราะหต์้นทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑ์
เวลา (TDABC)  

1) ค่าแรงงานในแต่ละแผนก  เก็บข้อมูลค่ าแรงต่อวันของ
ผู้ปฏิบตัิงานแผนกผลติ 2 ช่วง ระหว่างเดือนธนัวาคม 2560 ถึงเดอืน
กุมภาพนัธ์ 2561 และเดอืนพฤษภาคม 2561 ถงึเดอืนกรกฎาคม 2561 
เพือ่หาค่าเฉลีย่ โดยมจี านวนชัว่โมงท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั หกัเวลาพกั 
1 ชัว่โมง ชัว่โมงท างานทีย่อมรบัได้เท่ากบั  7 ชัว่โมงต่อวนั  ค่าแรงใน
การผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน จ านวน 1 ตัว เท่ากบั 245.88 บาท ต้นทุน
ค่าแรงการผลติตู้เสื้อผา้ 400 ตู ้เท่ากบั 98,350.33 บาท รายละเอยีดดงั
ตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 การค านวณตน้ทุนค่าแรงการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 

ช่ือกระบวนการ
เวลาการผลิต

(นาที:ตู้)
ค่าแรง/วนั จ านวนคน ค่าแรง/นาที ค่าแรงรวม

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการตดั (นาท)ี 6.80 335 3 0.80 16.27

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการปิด (นาท)ี 21.95 315 3 0.75 49.39

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการเจาะ (นาท)ี 8.82 315 3 0.75 19.85

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการแต่งส(ีนาท)ี 8.44 305 15 0.73 91.94

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการแพค็ (นาท)ี 5.89 305 16 0.73 68.44

รวมค่าแรงต่อตู้ 51.90 245.88

รวมค่าแรงต่อการผลิต 400 ตู้ 98,350.33            
  

2) ค่าโสหุ้ยของโรงงาน (Overhead Cost) เก็บขอ้มูลค่าหุ้ยเป็น 
2 ช่วง ระหว่างเดือนธนัวาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และ
เดอืนพฤษภาคม 2561 ถึงเดอืนกรกฎาคม 2561  ค่าโสหุ้ยเฉลี่ยของ
การผลติตู้เสื้อผ้า 3 บานเป็นจ านวน 2,964,193.96 บาท/เดือน น ามา
ค านวณ ค่าโสหุ้ยเฉลี่ยต่อพื้นที่ คิดจากพื้นที่ส่วนโรงงาน 16,000 
ตารางเมตร และปนัส่วนค่าใชจ้่ายให้แต่ละแผนกในกระบวนการผลติตู้
เสื้อผา้ 3 บาน ตามเวลาทีด่ าเนินกจิกรรมในพื้นที ่ ค่าโสหุย้ในการผลติ
ตู้เสื้อผา้ 3 บาน จ านวน 1 ตวั เท่ากบั 1,424.69 บาท ดงันัน้ต้นทุนค่า
โสหุย้ในการผลติตูเ้สื้อผา้จ านวน 400 ตู ้เท่ากบั 569,876 บาท ตารางที ่
4 แสดงการปนัส่วนค่าโสหุ้ยใหแ้ก่แผนกตามเวลาทีด่ าเนินกจิกรรมใน
พืน้ที ่
 
ตารางที ่4 ค่าโสหุย้ปนัส่วนตามเวลาทีด่ าเนินกจิกรรมในพืน้ทีข่องแต่ละ
แผนก 

OH ต่อกิจกรรม OH/นาที OH/บาท

(นาที)  แต่ละแผนก  แต่ละแผนก

ตดั 6.80 44.20             300.56                
ปิดขอบ 21.95 22.78             500.02                
เจาะ 8.82 49.64             437.82                
แต่งสี 8.44 12.58             106.18                
แพค็กิง้ 5.89 13.60             80.10                 
รวม Overhead 1,424.69                 

แผนก

 
 

3) ค่าวตัถุดบิทางตรง ประกอบด้วย แผนกตดั ใช้ไม ้PB ขนาด
1350x600x1900 มม.  แผนกปิดขอบ ใชแ้ผ่นปิดขอบ PVC และกาวปิด
ขอบตรง แผนกแต่งสี  ใช้ทินเนอร์ 3A  และแผนกแพคกิ้ง ใช้กล่อง
ลูกฟูกกระดาษ 5 ชัน้ รายละเอียดของรายการวตัถุดบิทางตรงปรากฏ
ดงัตารางที ่5 

ตารางที ่5 วตัถุดบิทางตรง 
No. รายละเอียด หน่วย ปริมาณท่ีใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน

1 ไม้ PB 2.6 มม. PU 2 หน้า แผน่ 1.93 115 221.95

2 ไม้ PB 16 มม. ML 2 หน้า แผน่ 2.17 500 1085

3 ไม้ PB 15 มม. PU 2 หน้า แผน่ 1.5 235 352.5

4 แผน่ปิดขอบ PVC หนา 18 มม. เมตร 45 1.06 47.7

5 แผน่ปิดขอบ PVC หนา 28 มม. เมตร 3.3 1.66 5.478

6 แผน่ปิดขอบ PVC หนา 35 มม. เมตร 1.5 2.07 3.105

7 กาวปิดขอบตรง กก. 0.05 100 5

8 ทนิเนอร ์3A ขวด 1 3 3

9 เทปโอพพี ี3 นิ้ว อนั 0.01 18.1 0.181

10 กล่องลูกฟูก กระดาษ 5 ชัน้ อนั 2 45 90

1,813.91     รวมวตัถดิุบทางตรงของการผลิตตู้เส้ือผ้า 3 บาน  
 

การวเิคราะห์ต้นทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑ์เวลา (TDABC) 
พบว่ามตีวัผลกัดนัต้นทุน 3 ตวั ได้แก่ ปรมิาณการใช้วตัถุดบิทางตรง 
เวลาทีใ่ชใ้นการผลติของแรงงาน และเวลาทีใ่ชด้ าเนินกจิกรรมการผลติ
ในพื้นที่ ทัง้นี้สามารถค านวณต้นทุนของการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน 
จ านวน 1 ตู้ ตามวิธีต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา เท่ากับ 
3,484.48 บาท 

ส่วนที ่3 การวเิคราะหค์วามสญูเปล่าทีเ่กดิในกระบวนการ  
จากการสงัเกตกจิกรรมและกระบวนการผลติพบว่ามเีวลาในการ

รอคอยการผลติจ านวน 20.58 นาทต่ีอตู ้ ความสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้ในการ
ผลติตู้เสื้อผา้ ไดแ้ก่ การล่าช้าหรอืการรอคอย เช่น จากการรอวตัถุดบิ 
และเวลาที่ใช้ในการติดตัง้เครื่องจกัร การขนส่งหรอืขนย้าย และการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น จึงท าให้กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ 
ตารางที ่6 แสดงเวลาในการผลติและความสญูเปล่าจากการรอคอย 

 
ตารางที ่6 เวลาในการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 

ช่ือกระบวนการ เวลาในการผลิต(นาที:ตู้)
เวลาในการรอคอย

(นาที:ตู้)

รวมเวลาในการผลิต

ทัง้ส้ิน

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการตดั (นาท)ี 5.77 1.03 6.80

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการปิดขอบ (นาท)ี 9.30 12.65 21.95

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการเจาะ (นาท)ี 5.68 3.14 8.82

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการแต่งส(ีนาท)ี 6.41 2.03 8.44

รวมเวลาทัง้หมด กระบวนการแพค็ (นาท)ี 4.16 1.73 5.89

รวมเวลาในการผลิตต่อตู้ 31.32 20.58 51.90  
 

กระบวนการปิดขอบมีเวลารอคอยระหว่างกิจกรรมย่อยของ
กระบวนการถงึ 12.65 นาทต่ีอการผลติตูเ้สือ้ผา้ 1 ตวั เนื่องจากการปิด
ขอบมรีปูแบบทีห่ลากหลาย มกีาร Setup ทีต่่างกนั ทัง้ขนาดและวธิกีาร 
เมือ่วเิคราะหต่์อพบว่ากระบวนการปิดขอบชิน้ส่วนทีม่เีวลาการผลติเกนิ 
50 วนิาที มชีิ้นส่วนที่ต้องผลติ 6 ชิ้นงาน คือ แผ่นบน แผ่นข้างซ้าย-
ขวา แผ่นล่าง แผ่นยดึหลงัใหญ่ แผ่นบานเปิดซ้าย/ขวา และแผ่นเฟรม
บานเปิดใน สามารถปรบัปรุงกจิกรรมย่อยของกระบวนการปิดขอบทีไ่ม่
ก่อให้เกดิมูลค่าเพิ่ม และมคีวามสูญเปล่าจากการรอคอยการขนย้าย
ชิ้นงานไปยงักจิกรรมย่อยของกระบวนการปิดขอบถดัไป การปรบัปรุง
ดว้ยหลกัการ ECRS ช่วยก าจดัข ัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็นในกระบวนการผลติ 
และรวมขัน้ตอนการท างานเข้าไว้ด้วยกนั ท าให้สามารถลดเวลาใน
กระบวนการปิดขอบของชิน้งานทัง้ 6 ชิน้ลงได ้3.5193 นาท ี 

ส่วนที ่4 การเปรยีบเทยีบตน้ทุนของการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน 

537



 

 

การปรบัปรุงกระบวนการปิดขอบเฉพาะชิน้ส่วนทีม่เีวลาการผลติ
เกิน 50 วินาที ท าให้สามารถลดเวลาการผลิตในกระบวนการลงได ้
3.5193 วนิาที หลงัการปรบัปรุงสามารถลดเวลาในการผลติตู้เสื้อผา้ 3 
บาน จ านวน 1 ตัว จากเดิม 51.90 นาที เป็น 48.38 นาที ลดต้นทุน
ค่ าแรงลงได้  7.92 บาท  และลดต้นทุ นค่ าโสหุ้ ย ได้  80.17 บาท 
หมายความว่าต้นทุนการผลิตตู้เสื้อผ้า 3 บาน จ านวน 1 ตัวลดลง 
88.09 บาท การวเิคราะห์ต้นทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑ์เวลาท าให้
บรษิทัสามารถลดตน้ทุนการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน จ านวน 400 ตู ้ไดเ้ป็น
จ านวนเงนิ 35,236 บาท  ดงัตารางที่ 7 และหากสามารถด าเนินการ
ปรบัปรุงไดทุ้กชิ้นส่วน หรอืปรบัลดในแผนกอื่น ๆ เพิม่เตมิไดอ้กี จะท า
ใหเ้วลาในการผลติตูเ้สือ้ผา้ 3 บาน มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 
ตารางที ่7 เวลาผลติในกระบวนการปิดขอบก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

ช่ือช้ินส่วน เวลาก่อนปรบัปรงุ (นาที) เวลาหลงัปรบัปรงุ (นาที) เวลาท่ีลดได้ (นาที)

แผน่บน 2.6 1.925 0.6750

แผน่ขา้งซ้าย,ขวา 2.7076 1.741 0.9666

แผน่ล่าง 0.853333 0.733333 0.1200

แผน่ยดึหลงัใหญ่ 2.559999 2.235 0.3250

แผน่บานเปิดซ้าย/ขวา 2.0334 1.716666 0.3167

แผน่เฟรมบานเปิดใน 2.533 1.417 1.116

รวม 13.287332 9.767999 3.5193  
       

V. ขอ้เสนอแนะในการศกึษา 
บรษิทัสามารถน าแนวคดิต้นทุนบนฐานกจิกรรมและเกณฑ์เวลา

มาปรบัใชทุ้กแผนก และทุกชิ้นส่วนสนิค้า เพื่อค านวณหาต้นทุนก าลงั
การผลติ ประเมนิทรพัยากรทีใ่ชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัสามารถ
ก าหนดราคาสนิคา้ไดอ้ย่างแมน่ย า ตามเป้าหมายผลก าไรทีต่อ้งการได ้
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบรษิทั วูด้เทค เฟอร์นิช จ ากดั ที่อนุญาตใหใ้ชข้อ้มูล

เพือ่ประโยชน์ในการพฒันากระบวนการผลติและงานในอุตสาหกรรมได ้ 
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บทคัดย่อ — การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ขอต่ออายุ
สมาชิกบตัรจอดรถ กรณีศึกษา บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มี
วตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในขัน้ตอนการต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถ ให้
ด าเนินการได้อย่างรวดเรว็และเพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาใชบ้รกิารเกดิความพงึ
พอใจ ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาคือ ปัญหาการท างานที่มคีวามซ ้าซ้อนและ
ปัญหางานทีไ่มส่ามารถด าเนินงานได้ 

 ดงันัน้จงึแก้ไขกระบวนการด าเนินงานโดยอาศยัหลกัการ ECRS เพื่อช่วย
เพิม่ผลติภาพในการท างานโดยใช ้หลกัการรวมงานเขา้ดว้ยกนัจาก 3 สายงานให้
เหลือ 1 สายงาน การก าจดัขัน้ตอนการท างาน โดยก าจดัการท างานที่มคีวาม
ซ ้าซอ้นจาก 9 ขัน้ตอน เหลอื 3 ขัน้ตอน และการจดัล าดบังานใหม่ ในขัน้ตอนการ
ตรวจสอบเอกสาร โดยใหม้กีารตรวจสอบเอกสารตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกทีร่บัเอกสารมา 
เพื่อชว่ยขจดัปัญหางานทีไ่มส่ามารถด าเนินงานได้ 

 ผลการศกึษาสามารถช่วยลดเวลาการด าเนินงานได้จาก 31 ชัว่โมงเป็น 23 
ชัว่โมงลดลง 8 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 25.80 และลดปรมิาณงานที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานไดจ้ากรอ้ยละ 5.76 เหลอื 0 และช่วยเพิม่ผลติภาพดา้นแรงงานจาก 7 
เรื่องต่อชัว่โมง เป็น 10 เรื่องต่อชัว่โมง 
 

ค ำส ำคญั — การลดเวลา,การเพิม่ประสทิธภิาพ,ECRS 
 
ABSTRACT — Education Project for increasing the efficiency of the 

renewal process for parking card members in the Freezone case study 
airport of Thailand public company limited. Objective to increase efficiency 
in the process of renewing the parking card membership to proceed quickly 
and for Entrepreneur to be satisfied. From the study found the problem is 
problems with redundancy and problem of work cannot continue. 

 Therefore improve the operation process based on principles 
ECRS to help increase productivity in work using Principles of combine from 
3 lines to 1 lines of work Removal of work procedures by eliminating 
redundant work from 9 steps left 3 steps and Sequencing a new job in the 
process of inspection. to examine the document since  the first step. To help 
eliminate the work cannot continue. 

 The study results can help to reduce the operation time of the 31 
hours is 23 hours, down 8 hours, about 25.80% And reducing the amount of 

work can't operate from 5.76% left center. And help increase labor 
productivity from 7 stories per hour to 10 stories per hour. 
 

Keywords — Reduction,Increase Efficiency,Ecrs 
 

I. บทน า 
ปัจจุบนัเวลาเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญัมาก ในการใหบ้รกิารเพราะ ไม่มี

ผูใ้ชบ้รกิารคนใดชอบการรอคอย เช่น การเขา้ควิรอช าระเงนิทีซุ่ปเปอร์มา
เก็ตเป็น 10 นาท ีหรอื รอฝากถอนเงนิที่ธนาคารเกนิ 30 นาท ียิง่ในช่วง
เวลาสิ้นเดอืนอาจท าใหเ้สยีเวลาในการรอรบับรกิารเป็นสองเท่าของเวลา
ปกติ เวลาจึงเป็นปัจจยัที่องค์กรสามารถน ามาเป็นจุดแขง็ที่ท าให้ลูกค้า
จดจ าได้ ท าให้ลูกค้าอยากมาใช้บรกิารและเกิดความพึงพอใจ เพราะใช้
เวลาในการรอรบับรกิารเพยีงไม่นาน กส็ามารถไดร้บับรกิารแลว้ (Service 
Code บรกิารทีเ่ป็นเลศิ โดย พสิทิธิ ์ พพิฒัน์โภคากุล. 2560 : ออนไลน์) 

 ซึ่งจากการเขา้ศกึษาสภาพปัจจุบนั ณ พื้นทีเ่ขตปลอดอากรของบรษิทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  ในครัง้นี้  พบว่า ส่วนงานของฝ่าย
ปฏบิตักิารคลงัสนิคา้ (สปค.) คอื ฝ่ายงานทีท่ าหน้าทีอ่อกบตัรยานพาหนะที่
จะท าการเขา้-ออก ภายในพืน้ทีเ่ขตปลอดอากร จากการศกึษากระบวนการ 
การท างานบตัรสมาชกิจอดรถ พบว่า ในช่วงสิ้นเดอืน (วนัที ่27-30 ในแต่
ละเดอืน) จะมผีูป้ระกอบการประมาณ 200 บรษิทัมาท าการต่ออายุสมาชกิ
บตัรจอดรถพร้อมๆ กนัเป็นจ านวนมาก แมว้่าห้องท าบตัรจะเปิดบริการ
ใหก้บัผูป้ระกอบการมาท าบตัรไดต้ัง้แต่วนัที่ 20 แลว้กต็าม ปัญหาเกดิจาก
การทีผู่ป้ระกอบการเป็นพนักงานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนในช่วงวนัที่ 26 เป็นเหตุ
ให้ผู้ประกอบการมาใช้บรกิารที่ห้องท าบตัรในวนัที่ 27-30 ในแต่ละเดอืน 
พรอ้มๆ กนัเป็นจ านวนมาก ท าให ้พนกังานทอท. ไมส่ามารถด าเนินการได้
ทนัตามจ านวนผูป้ระกอบการทีม่าใชบ้รกิาร เมือ่ถงึเวลาปิดการด าเนินการ  
ท าใหม้จี านวนงานคา้งทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความพงึ
พอใจของผูป้ระกอบการ และยงัส่งผลถงึขดีความสามารถในการใหบ้รกิาร
ขององค์กรอกีดว้ย  ผูจ้ดัท าจงึเลง็เหน็ว่าปัญหาดงักล่าวมคีวามส าคญัเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการทีผู่ป้ระกอบการมาใชบ้รกิารสงูในช่วงสิน้เดอืน และ
มุง่หวงัทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามคล่องตวั
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และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้จ ัดท าจึงมีความเห็นว่าหาก ปรับปรุง
กระบวนการในขัน้ตอนขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถ  จะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพใหก้บั 

กระบวนการได้ ผู้จดัท าจึงได้น าปัญหาดงักล่าวมาท าการศึกษาถึง
สาเหตุ และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป 
I.II วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

ในการศกึษาครัง้นี้ ไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการศกึษา ไวด้งันี้ 
I.II.I เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในขัน้ตอนการต่ออายสุมาชกิบตัรจอดรถ  
I.II.II เพือ่ใหก้ารด าเนินการต่ออายุบตัรจอดรถท าไดอ้ย่างรวดเรว็  
 I.II.III เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมาใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ ไดร้บัความ

สะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิารต่ออายุบตัรจอดรถ 
 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในการด าเนินการศกึษาครัง้นี้ ผูจ้ดัท าไดศ้กึษาทฤษฎ ีหลกัการพืน้ฐาน
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
II.I การลดความสญูเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS 
 (ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ.์ 2552) หลกัการ ECRS เป็นหลกัการที่
ประกอบดว้ย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม ่
(Rearrange) และการท าใหง้่ายขึน้ (Simplify) ซึง่เป็นหลกัการเพือ่ลดความ
สญูเปล่า  
 II.I.I การก าจดั (Eliminate) คอื การพจิารณาขัน้ตอนการผลติทีไ่ม่
จ าเป็นออกไป  
 II.I.II การรวมกนั (Combine) คอื สามารถลดการท างานทีไ่มจ่ าเป็นลง
ไดโ้ดยการพจิารณาว่าสามารถรวมขัน้ตอนการท างานใหล้ดลงไดห้รอืไม่ 
ท าใหข้ ัน้ตอนทีต่อ้งท าลดลงจากเดมิ สามารถท าไดเ้รว็ขึน้การเคลือ่นที่
ระหว่างขัน้ตอนกล็ดลง 
 II.I.III การจดัใหม ่(Rearrange) คอื การจดัขัน้ตอนการผลติใหมเ่พือ่ให้
ลดการเคลือ่นทีท่ีไ่มจ่ าเป็น หรอืการรอคอย ท าใหร้ะยะทางการเคลือ่นที่
ลดลง  
 II.I.IV การท าใหง้า่ย (Simplify) คอื การปรบัปรุงการท างานใหง้า่ยและ
สะดวกขึน้ 
  
II.II แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
 Frank; & Lillian Gilbreth. (2464. อา้งใน จนัทรศ์ริ ิสงิหเ์ถื่อน, 2556) 
แผนภมูทิีใ่ชว้เิคราะหข์ ัน้ตอนการไหล (Flow) ของวตัถุดบิ ชิน้ส่วน 
พนกังานและอุปกรณ์ทีเ่คลือ่นไปในกระบวนการพรอ้มๆกบักจิกรรมต่าง ๆ 
โดยใชส้ญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั ดงัตารางที ่II.I   

ตารางท่ี II.I  สญัลกัษณ์ทีม่ใีนแผนภมูกิระบวนการไหล 

 แผนภาพการไหลจะมกีารใชแ้ผนภาพจ าลองสถานทีห่รอืผงับรเิวณที่ 
ประกอบกจิกรรม พรอ้มต าแหน่งของแผนกงานหรอืเครือ่งจกัรทีส่ าคญัลง
ในภาพและแสดงการเคลือ่นยา้ย พรอ้มสญัลกัษณ์ลงบนแผนภาพ จะ
สามารถจ าแนกกจิกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่ไดแ้ก่ การปฏบิตัไิปจนถงึ กจิกรรมที่
ไมก่่อใหเ้กดิมลูค่า และช่วยชีใ้หเ้หน็จดุทีเ่กดิการรอคอยและระยะทางการ
เคลือ่นยา้ยเพือ่น าไปวเิคราะหว์่าเกดิความสญูเปล่าขึน้ในกระบวนการผลติ
หรอืไม ่

รปูท่ี II.IV ตวัอย่างแผนภาพกระบวนการไหล 

II.III งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มสุตาซะห ์ยโูซะ (2558)  ไดท้ าการวจิยัเรือ่งการลดความสญูเปล่าใน
ขัน้ตอนการประกอบผลติภณัฑโ์ดยเริม่จาก การศกึษาการท างาน เกบ็
ขอ้มลูสภาพกอ่นการปรบัปรุง จากนัน้วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่หาสาเหตุของ
ปัญหา กระทัง่ ด าเนินการแกไ้ข โดยใชห้ลกัการจดัสมดุลสายการผลติ อกี
ทัง้การประยุกต์ใชห้ลกัการ ECRS โดยการลดขัน้ตอนทีเ่ป็นความสญูเปล่า
และไมก่่อใหเ้กดิคุณค่าในกระบวนการ มผีลใหส้ามารถลดรอบเวลาในการ
ท างาน ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพ สายการผลติเพิม่ขึน้ พบว่าผลจากการ 
ด าเนินการปรบัปรุงส่งผลท าใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการผลติรวม 7 สถานี ใชเ้วลา
ลดลงจากเดมิ 129.50 นาทต่ีอตู ้เหลอืเวลาเป็น 77.50 นาทต่ีอตู ้
 สุชาด ีธ ารงสุข ( 2559 ) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง การลดความสูญเปล่า
ในกระบวนการผลติ ของโรงงานผลติเครือ่งปรบัอากาศ มวีตัถุประสงคเ์พือ่
ศกึษาปัญหาและลดความสูญเปล่าที่เกดิขึน้ใน กระบวนการผลติ และเพื่อ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติเครือ่งปรบัอากาศโดยมุง่เน้นลดความสญูเปล่า ที่
เกดิจากการผลติทีม่ากเกนิความจ าเป็น การรอคอยทีไ่ม่จ าเป็น รวมไปถงึ
การทีต่้องใชพ้ื้นทีห่น้างานมากขึน้เพื่อวางสิง่ของในการ ผลติ เริม่จากการ
ท าการศกึษากระบวนการประกอบเครือ่งปรบัอากาศทีม่ยีอดการผลติสูงสุด 
และ จดัท าการวเิคราะหห์าแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัสายการ
ประกอบ จากนัน้น ามาปรบัปรุงโดยการท ากจิกรรม TPS ปรบัความสมดุล
ของปรมิาณงานใหม้รีอบเวลาทีใ่กลเ้คยีงกบัการก าหนดรอบเวลาการผลติ
โดยท าใหเ้วลา Lead Time สัน้ทีสุ่ดและใชค้นน้อยทีสุ่ด ผลจากการศกึษา
พบว่า เวลาน าในการส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้าลดลง 33 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่
ส าหรบัการใชง้านเพิม่ขึน้ 83 เปอรเ์ซน็ต์ และ พนกังานในกระบวนการผลติ
ลดลง 42 เปอรเ์ซน็ต์ 
  

สญัลกัษณ์ ช่ือเรียก 

 
 

การปฏบิตังิาน 

 
 

การตรวจสอบ 

 
 

การเคลื่อนที/่ยา้ย 

 
 

การคอย 

 
 

การเกบ็ 
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 ธนัฐพงษ์ บุญสุวรรณโนและดร.สาลินี  สันติธีรากุล (2560) ได้
ท าการศึกษา เรื่องการติดตัง้แม่พิมพ์งานฉีดพลาสติกส าหรับชิ้นส่วน
ประกอบของ อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนรถยนต์ ของบรษิทัชา้ฟเน้ออเีอม็ซ ี
จ ากดั โดยการน าเอาเทคนิค SMED และ ECRS มาเป็นแนวทางการใน
การปรับปรุงกระบวนการ ติดตัง้แม่พิมพ์ ซึ่งจากสภาพของปัญหาใน
ปัจจุบนัในการตดิตัง้แมพ่มิพฉ์ดีพลาสตกิแต่ละครัง้นัน้ใช้ เวลาค่อนขา้งมาก 
ท าใหม้กีารสญูเสยีเวลาทีท่ าการผลติ เมือ่คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์การท างานแลว้
พบว่า เสยีเวลาในการตดิตัง้แม่พมิพ์ ประมาณ 20% ต่อการท างาน 1กะ 
(1วนั ท างาน 2 กะหรอื 12 ชัว่โมง )  ซึง่หากลดเวลาการตดิตัง้แมพ่มิพก์จ็ะ
สามารถเพิม่เวลาการท างานไดเ้พิม่มากขึน้ 

 
III. วธิกีารด าเนินงาน 

 การศกึษาเรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการ ขอต่ออายสุมาชกิ
บตัรจอดรถกรณศีกึษา บรษิทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้มี
ข ัน้ตอนในการศกึษา ซึง่อธบิายในหวัขอ้ต่อไปนี้ 

III.I เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 III.I.I แผนภมูกิระบวนการไหลของขัน้ตอนการขอต่ออายุสมาชกิบตัร
จอดรถ (FLOW PROCESS CHARTS) เพือ่ดขู ัน้ตอนการปฏบิตังิานว่ามี
ข ัน้ตอนใดสามารถปรบัปรุงแกไ้ขได ้
 III.I.II แสดงการเกบ็บนัทกึขอ้มลู (Check Sheet) เพือ่ตรวจสอบจ านวน
งานคา้งทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 
 III.I.III การศกึษาการไหลของขอ้มลูในแต่ละสถานี 
 III.I.IV แบบสมัภาษณ์ (Analytic Interview) เป็นการสมัภาษณ์กบั
หวัหน้าสว่นและพนกังานทอท. เจา้หน้าทีฝ่่ายบญัช ีเป็นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู เช่น จ านวนตวัเลขขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีผู่ศ้กึษาทีส่ามารถ
น ามาวเิคราะหแ์ละสรุปประเดน็ปัญหาว่า การท าบตัรไมท่นัทีเ่กดิขึน้นัน้มี
ปัญหาอย่างไรบา้ง 
 III.I.V การสงัเกต (Observation) เขา้ไปสงัเกตและศกึษากระบวนการ
ท างานของแผนก สงัเกตการณ์ท างานในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการที ่
พนกังานปฏบิตั ิสงัเกตปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน จากนัน้ผูศ้กึษา
จะเป็นฝ่ายบนัทกึสิง่ทีส่งัเกตไดแ้ละน าปัญหาทีพ่บมาหาแนวทางแกไ้ขและ
พฒันา 

III. II  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 III.I.I ศกึษาสภาพปัญหาเพือ่ใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์ร 
 III.I.II ส ารวจงานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  
 III.I.III เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา 
 III.I.IV ศกึษาและท าการวเิคราะหปั์ญหา  
 III.I.V ก าหนดแนวทางและด าเนินการแกไ้ข 
 III.I.VI วเิคราะหผ์ลเปรยีบเทยีบก่อน – หลงั 
 III.I.VII สรุปผลการด าเนินงาน 

 
IV. ผลการด าเนินงาน 

IV.I ผลการวเิคราะหปั์ญหาและเวลาในการด าเนินงาน 
 พบปัญหาคอื ในกระบวนการส่งเรือ่งอนุมตันิัน้ ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
รอคอยการอนุมตัจิากผูอ้ านวยการส่วนปฏบิตักิารคลงัสนิคา้เป็นเวลานาน 

และนอกจากนี้ในส่วนของเอกสารประกอบการต่อบตัรใหม่นัน้ จะตอ้งผ่าน
การตรวจสอบจากพนักงานที่ตรวจสอบเอกสาร  ซึ่งในกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสาร พบปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกบัการประสานงานระหว่าง
พนักงานทอท.กับผู้ประกอบการที่มาใช้บริการไม่ตรงกัน ในเรื่องของ
เอกสารที่ใช้ประกอบการต่อบัตรสมาชิกจอดรถ จึงเกิดความล่าช้าใน
กระบวนการขออนุมตัิ ท าให้กระบวนการต่อบตัรสมาชกิเป็นไปอย่างไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเกดิการรอคอยในขัน้ตอนนี้และยงัท าให้มี
จ านวนงานทีไ่ม่สามารถด าเนินการไดเ้ป็นจ านวนมาก และจ านวนเรื่องต่อ
บตัรสมาชกิทีม่จี านวนมากนัน้ท าใหเ้กดิความสบัสน ส่งผลใหก้ระบวนการ
ต่อบตัรสมาชกิจอดรถยงัขาดประสทิธภิาพในการด าเนินการ  

รปูท่ี IV.I ข ัน้ตอนการต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถ 
 

ตารางท่ี IV.I แสดง Flow Process Chart ของขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

  
 จากตารางที ่4.1 จะเหน็ไดว้่า Flow Process Chart ของกระบวนการ
ขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถทัง้หมด 21 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ การปฏบิตังิาน 9 
ข ัน้ตอน ตรวจสอบ 1 ข ัน้ตอน   
ขนย้าย 7 ข ัน้ตอน และรอคอย 4 ข ัน้ตอน รวมระยะเวลาการท างาน 31 
ชัว่โมง ซึ่งยงัมคีวามซ ้าซ้อนในขัน้ตอนการรบัเอกสาร และเกดิงานคา้งใน
ขัน้ตอนการตรวจสอบ  
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 การรวบรวมขอ้มูลจ านวนเรื่อง การขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถ ที่
รบัเขา้มาสู่สายงาน ตัง้แต่ วนัที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 จนถงึวนัที ่30 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ทัง้หมด 2067 เรือ่ง ตามตารางที ่IV.II 

ตารางท่ี IV.II อตัราจ านวนเรือ่งทีต่อ้งด าเนินการในแต่ละวนั 
วนัท่ี จ านวนเร่ือง วนัท่ี จ านวนเร่ือง 

20 พ.ย. 78 26 พ.ย. 304 
21 พ.ย. 64 27 พ.ย. 322 
22 พ.ย. 217 28 พ.ย. 331 
23 พ.ย. 128 29 พ.ย. 256 

  30 พ.ย. 367 
รวม  2067 

 
การวเิคราะหปั์ญหา 
II.I ปัญหาการท างานทีม่คีวามซ ้าซอ้น 
 จากการเก็บข้อมูลพบว่าในขัน้ตอนการรับเอกสาร  ต้องมีการ
ลงทะเบียนรบัเรื่องทัง้หมด 3 สายงาน ได้แก่ ส่วนปฏิบตัิการคลงัสนิค้า 
ฝ่ายรกัษาความปลอดภยั งานควบคุมการผ่านเขา้-ออก ซึ่งทัง้ 3 สายงาน 
มกีารปฏิบตัิงานที่เหมอืนกนั คือ การลงทะเบียนรบัตัวเรื่อง และส่งต่อ
ข้อมูล ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ซ ้าซ้อนและท าให้เสียเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์ ดงัรปูที ่IV.II 

รปูท่ี IV.II ข ัน้ตอนการรบัขอ้มลู 
II.II ปัญหางานทีไ่มส่ามารถด าเนินงานได ้
  ในส่วนของขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร จากการวเิคราะห์ขอ้มูล มี
การรบัเรื่องเข้าสู่ส่วนงานแล้ว จะมพีนักงานตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการต่ออายุบตัรจอดรถ หากเอกสารถูกต้องขอ้มูลจะผ่านเขา้สู่
ข ัน้ตอนการตัง้เรื่องขออนุมตัิในล าดบัถัดไป แต่หากเรื่องใดที่เอกสารมี
ปัญหา เช่น เอกสารไม่ครบ จะท าให้เกิดงานค้าง เพราะเป็นงานที่ไม่
สามารถด าเนินการต่อได้ จนกว่าจะมกีารประสานงานกบัผู้ประกอบการ
ตารางท่ี IV.III จ านวนเรือ่งทีส่ามารถด าเนินการได ้ 

 มเีรือ่งขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถเฉลีย่ 230 เรือ่งต่อวนั เมือ่ยืน่เรือ่ง
มาแล้วต้องใช้เวลาด าเนินการประมาณ 4 วนัหรอื 31 ชัว่โมง (เฉพาะวนั
จนัทร-์ศุกร)์ ผลติภาพดา้นแรงงาน = 217/31 = 7 เรือ่ง/ชัว่โมง 

IV.II ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรุงกระบวนการ 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนัน้  ผู้ศึกษาได้
ก าหนดการแก้ไขปัญหาทัง้ 2 ปัญหา โดยจะใช้หลกัการ ECRS เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพกระบวนการ ขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถ 
 IV.II.I ปัญหาการท างานทีม่คีวามซ ้าซอ้น 
 ในกระบวนการส่งเรื่องขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถ ในขัน้ตอนการ
ลงทะเบยีนรบัเรือ่งเขา้ระบบมกีารท างานซ ้าซอ้นถงึ 3 ครัง้ คอืข ัน้ตอนการ
ส่งเรือ่งไปตามสายงานทัง้ 3 สายงาน รวมทัง้หมด 9 ข ัน้ตอน ดงัรปูที ่IV.III 

รปูท่ี IV.III ขัน้ตอนการลงทะเบยีนรบัเรือ่งเรือ่งทัง้ 3 สายงาน 

 จากการวเิคราะห์การด าเนินงาน พบว่าทัง้ 3 สายงานมขี ัน้ตอนการ
ท างานรูปแบบเดยีวกนัมจีุดประสงค์เพือ่รบัตวัเรือ่งเขา้ระบบของแต่ละสาย
งาน ซึ่งท าให้เกดิความสูญเสยี 2 ประการ คอื ความสูญเสยีเนื่องมาจาก
การรองาน (Waiting) และความสูญเสยีเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายงาน 
(Transport) 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการ ECRS 
 การรวมงานเขา้ด้วยกนั (Combine) เริม่จากการใช้หลกัรวมงานเข้า
ดว้ยกนัจาก 3 สายงานใหเ้หลอื 1 สายงาน โดยใหส้่งเอกสารตวัเรือ่งทีส่่วน
ปฏบิตักิารคลงัสนิคา้เพยีงสายงานเดยีวได้ เพราะส่วนปฏบิตักิารคลงัสนิคา้
เป็นสายงานที่ด าเนินเรื่องทัง้หมด และในทุกสายงานมีการท างานที่
เหมอืนกนั  จงึรวมเขา้ดว้ยกนัเพือ่ลดความสญูเสยีเรือ่งเวลา ดงัรปูที ่IV.IV 

รปูท่ี IV.IV การรวมสายงานเขา้ดว้ยกนั 

 การก าจดั (Eliminate) การก าจดัข ัน้ตอนการท างานทีไ่มจ่ าเป็นออกไป 
โดยก าจดัการท างานทีม่คีวามซ ้าซอ้น 9 ตอนขัน้ใหเ้หลอื 3 ข ัน้ตอน  
ดงัรปูที ่IV.V 

รปูท่ี IV.V การก าจดัข ัน้ตอนการท างานทีไ่มจ่ าเป็นออก 
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 IV.II.II ปัญหางานทีไ่มส่ามารถด าเนินงานได ้
 จากการวเิคราะห์ในส่วนของขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร เมือ่มกีาร
รับเรื่องเข้าสู่สายงานแล้ว จึงจะมีพนักงานตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้
ประกอบการต่ออายุบตัรจอดรถภายหลงั ซึ่งหากเอกสารตวัเรื่องมปัีญหา 
จะท าใหเ้กดิงานคา้ง และไมส่ามารถด าเนินการตัง้เรือ่งอนุมตัต่ิอได้ จนกว่า
จะมกีารประสานงานกบัผูป้ระกอบการ  
 ผูศ้กึษาจงึใชก้ารจดัใหม่ (Rearrange) ในล าดบัข ัน้ตอนการตรวจสอบ 
โดยให้มกีารตรวจสอบเอกสารตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกที่รบัเอกสารมา และแจง้
ผู้ประกอบการทนัทเีมื่อเอกสารมปัีญหา เพื่อก าจดังานค้างที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ดงัรปูที ่IV.VI 

รปูท่ี IV.VI การจดังานใหม่ 

IV.III ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 จากการด าเนินงานการปรับปรุงข ัน้ตอนการท างานด้วยหลักการ 
ECRS เพื่อลดความสญูเสยีดา้นเวลาในกระบวนการลงทะเบยีนรบัเรือ่งทัง้ 
3 สายงานให้เหลือเพียงแค่ 1 สายงาน โดยปัญหาการท างานที่มคีวาม
ซ ้าซ้อนจะใชห้ลกัการ การรวมงานเขา้ด้วยกนั (Combine) และการก าจดั 
(Eliminate) ก าจดัข ัน้ตอนการท างานทีไ่มจ่ าเป็นออกไป และปัญหางานคา้ง
หรอืงานทีไ่ม่สามารถด าเนินงานไดจ้ะใชห้ลกัการการจดัใหม่ (Rearrange) 
ในล าดบัข ัน้ตอนการตรวจสอบ ให้มกีารตรวจสอบเอกสารตัง้แต่ข ัน้ตอน
แรกทีร่บัเอกสารมา และแจง้ผูป้ระกอบการทนัทเีมือ่เอกสารมปัีญหา 

ตารางท่ี IV.IV Flow Process Chart  หลงัการปรบัปรุง 

 จากตารางหลังปรับปรุ งกระบวนการ  ด้วยหลัก  ECRS ท าให้
กระบวนการไหลของการส่งเรื่องขอต่ออายุสมาชิกบัตรจอดรถมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ สามารถลดระยะเวลาทีส่ญูเปล่าได ้

รปูท่ี IV.VII แผนภมูเิปรยีบเทยีบเวลาก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 

ตารางท่ี IV.VI จ านวนงานคา้งก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

 
 จะเห็นได้ว่าจากการท าการปรับปรุงข ัน้ตอนการปฏิบัติงานด้วย
หลกัการ ECRS ท าให้งานที่ไม่สามารถด าเนินการได้จากร้อยละ 5.76  
เหลอืรอ้ยละ 0  
ผลติภาพกอ่นปรบัปรุง 
 มเีรือ่งขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถเฉลีย่ 230 เรือ่งต่อวนั มงีานที่
สามารถด าเนินการได ้ เฉลีย่ 217 เรื่องต่อวนั มงีานคา้งเฉลีย่ 13 เรือ่งต่อ
วนั เมือ่ยืน่เรือ่งมาแลว้ตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 4 วนัหรอื 31 
ชัว่โมง (เฉพาะวนัจนัทร-์ศุกร)์ 
ผลติภาพดา้นแรงงาน = 217/31 = 7 เรือ่ง/ชัว่โมง 
ผลติภาพหลงัการปรบัปรุง 
 มเีรือ่งขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถเฉลีย่ 230 เรือ่งต่อวนั มงีานที่
สามารถด าเนินการไดเ้ฉลีย่ 217 เรือ่งต่อวนั มงีานคา้งเฉลีย่ 0 เรือ่ง เมือ่ยืน่
เรือ่งมาแลว้ตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 3 วนั หรอื 23 ชัว่โมง 
(เฉพาะวนัจนัทร-์ศุกร)์ 
ผลติภาพดา้นแรงงาน = 217/23 = 10 เรือ่ง/ชัว่โมง 
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IX. สรุป 

  จากการเข้าศึกษา ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
ขัน้ตอนการปฏบิตัิงานในการต่ออายุสมาชิกบตัรจอดรถ และเก็บบนัทึก
ข้อมูล (Check Sheet) เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการ
ท างานที่มีความซ ้าซ้อนและปัญหางานที่ไม่สามารถด าเนินงานได้ซึ่ง
สรุปผลการด าเนินการไดด้งันี้ 

รปูท่ี IX.I ตารางสรุปผลการด าเนินการ 

IX.II ขอ้เสนอแนะ 
 จากการศกึษากระบวนการท างาน สามารถเสนอขอ้แนะน าไดด้งันี้ 
 IX.II.I ควรมกีารชี้แจงขัน้ตอนการด าเนินงานให้ผูป้ระกอบการทีม่าใช้
บรกิารทราบ 
 IX. II. II ควรมีการแจ้งผู้ประกอบถึงตัว เอกสารที่ต้อ งน ามาใช้
ประกอบการขอต่ออายุสมาชกิบตัรจอดรถใหค้รบถว้น 
 IX.II.III ควรมกีารท าระบบต่อไปเพือ่ใหเ้หน็ผลทีแ่ทจ้รงิ 
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การออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 
ดดูซบัความรู้และทกัษะการท างาน กรณีศึกษาแผนกการตลาด 

DESIGN OF KNOWLEDGE TRANSFERRING METHODS TO INCREASE 
THE SKILLS IN ABSORPTIVE CAPACITY AND WORK CAPABILITIES  
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีศึกษาในเร่ืองการออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้
ของการท างาน โดยใช้กรณีศึกษาแผนกการตลาด เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการดูดซับความรู้ของบุคลากรและเพ่ิมทกัษะการเรียนรู้งาน พฒันา
ทกัษะการท างาน รวมถึงลดระยะเวลาการสอนงานส าหรบัพนักงาน โดยใช้
หลกัการการจดัการความรู้  (Knowledge Management) และรูปแบบการ
สร้างความรู้ตวัแบบ SECI Model โดยการออกแบบโปรแกรมการเรียนรูง้าน 
ซ่ึงประกอบด้วย 1) ก าหนดการและรายละเอียดการเรียนรู้งาน 2) คู่มือการ
ปฏิบติังาน 3) แบบประเมินผลการปฏิบติังาน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบ
ส ารวจรายการความรู้  ความต้องการของพนักงาน และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สัดส่วนประเภทความรู้ระหว่างความรู้ชัดแจ้ง 
( Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เปรียบเทียบ
กบัระยะเวลาในการเรียนรู้งาน หลงัจากออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน 
สดัส่วนความรู้ชดัแจ้งเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 82.35% ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดความรู้
โดยผ่านคู่มือปฏิบติังาน ท าให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และ
สามารถดดูซบัความรู้ได้รวดเรว็ขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาการเรียนรู้งานเหลือ
เพียง 4 สปัดาห์ (ลดลง 50%) ซ่ึงช่วยส่งเสริมเส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning 
Curve) ได้เรว็ขึ้นและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ค ำส ำคญั — การจดัการความรู้ , เส้นโค้งการเรียนรู้ , ความสามารถใน
การดดูซบัความรู้, ตวัแบบ SECI MODEL 

ABSTRACT — The research studies about the design of knowledge 
transferring methods of working by using case studies in the marketing 
department to increase the skills in absorptive capacity. besides, It’s 
also increase learning skill as well as improve work capabilities 
Including reducing the teaching time for employees by applying the 

principle of knowledge management and SECI Model. By designing 
Learning program includes: (1) the learning plan and detail (2) manual, 
and (3) performance evaluation form. The tools consist of the survey for 
lists of knowledge, the employee requirement and data analysis by 
examining the figure of each knowledge types between explicit and tacit 
knowledge, compare to the learning duration. the portion of explicit 
knowledge has increased up to 82.35% after designing the program by 
passing on the knowledge through manual.  As a result, the employees 
are accessible to learning media and able to absorb the Knowledge 
faster. These lead to the result of period of learning has decreased to 
only 4 weeks (50%reduction) in which it could support the Learning 
curve of the staff quicker and more effective in their working. 

Keywords — Knowledge Management , Learning Curve, Absorptive 
Capacity, SECI MODEL 

I. บทน า
ปัจจุบนัองค์กรตอ้งรกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยเฉพาะการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การน าความรู้มาบริหารให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามความต้องการ แนวคดิการสรา้งความรูท้ีม่กีาร
อ้างอิงกนัมากคอื การสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างความรูด้ว้ย 
รูปแบบ SECI Model คอื แผนภาพและกระบวนการแสดงความสมัพนัธ์
การหลอมรวมองค์ความรู้ระหว่างความรู้ฝังลกึ (Tacit Knowledge) และ
ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งมสี่วนช่วยเพิม่ความสามารถใน
การดูดซับความรู้ (Absorptive Capacity) ของบุคลากรในองค์กรและ
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สามารถต่อยอดทักษะการท างานให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากการเพิ่ม
ความเร็วในการเรียนรู้ของเส้นโค้งการเรียนรู้ (Learning Curve) โดย
บุคลากรในองคก์รไมไ่ดห้มายถงึพนกังานประจ าเพยีงอย่างเดยีว ยงัรวมถงึ
พนักงานชัว่คราวและพนกังานฝึกงานดว้ยเช่นกนั จากกรณีศกึษาบรษิทัผู้
ใหบ้รกิารขนส่งและจดัเกบ็น ้ามนัดบิและผลติภณัฑน์ ้ามนัส าเรจ็รปูพบว่า มี
ความใหค้วามส าคญักบันักศกึษาฝึกงานเทยีบเท่าพนักงานจรงิ เพื่อสรา้ง
ประโยชน์ใหก้บัองคก์รไดค้น้พบมมุมองใหม่ๆ และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี
ทกัษะเพิม่มากขึน้จากการสอนงาน โดยการท างานของนกัศกึษาฝึกงานคดิ
เป็น 70% ภาพรวมกระบวนการดา้นการตลาดทีค่รอบคลุมเกีย่วกบัเอกสาร
การด าเนินงานทัง้สิน้ แต่จากการด าเนินงานพบว่ามกีารเรยีนรูง้านล่าช้าถงึ
ปฏบิตัิงานได้โดยไม่ต้องท าตามค าสัง่ ส่งผลให้พนักงานในแผนกสูญเสยี
เวลาในการท างานของตนเองเนื่องจากคอยสอนงานแก่นักศกึษาฝึกงาน 
และพนักงานได้ร ับภาระเพิ่มขึ้นเนื่ องจากการท างานผิดพลาดและ
ปฏบิตังิานไมเ่สรจ็ในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

 1. เพือ่ศกึษาวธิกีาร กระบวนการ และประเภทองคค์วามรูสู้่
กระบวนการออกแบบวธิกีารถ่ายทอดความรูโ้ดยใชต้วัแบบ SECI Model 
สรา้งโปรแกรมการเรยีนรูง้านผ่านกรณศีกึษาแผนกการตลาด  
 2. เพือ่สรา้งระบบการใชป้ระโยชน์ของโปรแกรมการเรยีนรูง้าน
ตามตวัแบบ SECI MODEL ส าหรบัเพิม่ความสามารถในการดดูซบัความรู้
และพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องบุคลากร   
 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I. การจดัการความรู ้(Knowledge Management) 

การสรา้ง แลกเปลีย่นและประยุกต์ความรูเ้พือ่ประโยชน์ในการน าไปใช้
และเกดิการเรยีนรูภ้ายในองคก์ร โดยแบ่งความรูเ้ป็น 2 ประเภท [1]              
 III.I. I.  ความรู้ ฝั งลึก (Tacit Knowledge) เ ป็นความรู้ที่ ไ ด้มาจาก
ประสบการณ์หรอืสญัชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิง่
ต่างๆ ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อักษรได้
โดยงา่ย เช่น ทกัษะการท างาน งานฝีมอื การคดิเชงิวเิคราะห์ 

III.I.II. ความรู้ช ัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถ
รวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทฤษฎ ีคู่มอืต่างๆ และบางครัง้ เรยีกว่าเป็นความรูแ้บบรปูธรรม การ
จดัการความรู้ชดัแจ้ง จะเน้นไปที่การเขา้ถงึแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และ
ตีความได้ เมื่อน าไปใช้แล้วเกดิความรู้ใหม่ ก็น ามาสรุปไว้ เพื่อใช้อ้างอิง 
หรอืให้ผูอ้ื่นเขา้ถงึไดต่้อไป โดยรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูภ้ายใน
องคก์ร มสี่วนใหเ้กดิการแบ่งปันและถ่ายโอนความรูซ้ึ่งกนัและกนัท าให้เกดิ
การพฒันาการจดัการความรูใ้หเ้ป็นงานประจ ายัง่ยนื [2] 
Ill.lI. SECI Model 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์การหลอมลวมความรูใ้นองค์กรระหว่าง
ความรูฝั้งลกึ (Tacit Knowledge) กบัความรูช้ดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
ใน 4 กระบวนการเพือ่ยกระดบัความรูใ้หอ้ยู่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นวฏัจกัร 
วธิกีาร 4 ลกัษณะ [3] 
 Ill.lI.I. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Socialization) S : Tacit to Tacit เป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์แบบเผชญิหน้าระหว่างผูรู้้ เช่น การประชุม การระดม

สมอง ทีม่าจากความรู ้การเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะ
เรื่อง แลว้น ามาแบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นสภาพแวดลอ้มเดยีวกนัส่งผล
ใหฝึ้กทกัษะการท างานร่วมกนั 

Ill.lI.II. การสกดัความรูจ้ากตวัคน (Externalization) E : Tacit to Explicit 
เป็นการน าเสนอความรู้ที่ถูกฝังอยู่ในความรู้สึกฝังลึกให้สื่อสารออกไป
ภายนอก อาจเป็นแนวคดิ แผนภาพ แผนภูม ิเอกสารที่สนับสนุนให้เกดิ
การสือ่สารระหว่างผูเ้รยีนรูด้ว้ยกนัทีเ่ขา้ใจไดง้่ายซึง่มปีระโยชน์ต่อผูแ้บ่งปัน
และผูร้บัความรู ้      

Ill.lI.III. การควบความรู้  (Combination) C : Explicit to Explicit การ
จดัระบบ และบรูณาการความรูท้ีต่่างรปูแบบเขา้ดว้ยกนั เช่น การน าความรู้
ไปสร้างต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่โดยความรูช้ดั
แจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอกองค์กร  แล้วน ามา
รวมกนั ปรบัปรุง หรือ ผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดความรู้ใหม่ แล้วน า
ความรูใ้หมเ่ผยแพร่แก่สมาชกิในองคก์ร 

Ill.lI.IV. การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit การ
น าไปใช้ระดบับุคคลจากการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรยีนรู้และลงมอืท า ซึ่ง
ความรู้ช ัดแจ้งเปลี่ยนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็น
ทรพัยส์นิขององคก์ร [4] 

 

 
รปูที ่1 กระบวนการเปลีย่นแปลงประเภทความรูต้ามตวัแบบ  

SECI MODEL  [5] 
 
การน าตวัแบบSECI MODEL มาประยุกต์ใชใ้นการสรา้งรปูแบบความรูใ้น
เรือ่งการศกึษา เช่น การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ส่งผลใหผู้เ้รยีนรูม้ ี
ทกัษะความรูเ้พิม่สงูขึน้ [6] 
Ill.llI ความสามารถในการดดูซบัความรู ้(Absorptive capacity) 
 ระดับความสามารถของพนักงานทุกคนโดยรวมในการเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลจากภายนอกหน่วยงานหรอืองค์กรของตนเอง เมื่อได้มาซึ่ง
ขอ้มูลนัน้แล้ว พนักงานต้องท าความเขา้ใจในเนื้อหา แล้วสงัเคราะห์เป็น
องคค์วามรูใ้หม ่เพือ่น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางธุรกจิ ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสุด กระบวนการดดูซบัความรูแ้บ่งเป็น 4 ข ัน้ตอนหลกั [7] 

Ill.llI.I. การได้มาซึง่ความรู้ใหม่ (Acquisition) - องค์ความรู้ใหม่นั ้น
อาจจะเกดิจากประสบการณ์สะสมเดมิหรอืความรูส้ะสมเดมิทีค่นขององคก์ร
เรามีอยู่ที่ก่อเกิดความรู้ใหม่ๆ คนเราเมื่อท างานไปนานๆจะมองเห็น
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มุมมองของการแก้ปัญหาใหม่ที่เกดิจากการสะสมของประสบการณ์จาก
อดตีทีผ่่านมา หรอืมาจากวสิยัทศัน์ ทศิทางขององค์กรเองที่มเีป้าหมายที่
ตอ้งการจะแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  

Ill.llI.II. การดดูซบัความรู ้(Assimilation) - เริม่จากความสามารถในการ
เขา้ถงึความรูใ้หม่ๆ การตคีวามของความรูใ้หม่ทีไ่ดเ้ขา้ถงึว่าจะมปีระโยชน์
อย่างไร การท าความเขา้ใจกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บั และการเรยีนรูส้ ิง่ทีไ่ดม้า
ใหเ้ขา้ใจอย่างลกึซึ้ง 

Ill.llI.III. การเปลีย่นรปูความรูใ้หม ่(Transformation) – การเปลีย่นรปู 
ความรูใ้หม่เพือ่น ามาใชง้านนัน้สามารถท าไดใ้นหลายรปูแบบเช่น การเพิม่
ความรูใ้หมเ่ขา้ไปในการท างาน หรอืความรูใ้หมท่ าใหเ้รารูว้่าเราตอ้งเลกิท า
อะไรเพือ่ใหไ้ดง้านทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

Ill.llI.IV. การน าความรูใ้หมไ่ปใช ้(Exploitation) – การน าความรูใ้หม่ไป
ใชน้ัน้อาจเป็นการน าไปใช้ในเนื้องานปัจจุบนัจนเป็นสิง่ทีท่ าประจ าในการ
ท างานหรอืการน าความรูใ้หม่ไปปรบัเปลีย่นในกระบวนการจนท าใหเ้ป็น
กลายเป็นขอ้ปฏบิตัใินกระบวนการการท างานทีเ่กดิอย่างต่อเนื่อง 
Ill.lV. เสน้โคง้การเรยีนรู ้(Learning Curve) 
  ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งซ ้าๆ กนั หรอื
อย่างสม ่าเสมอเป็นเวลานาน จนเกดิเป็นทกัษะการท างาน และท าให้ใช้
เวลาในการท างานนัน้ลดลง Learning Curve อาจจะเริ่มต้นที่ศูนย์ แต่
หลงัจากนัน้ เสน้จะมกีารเปลีย่นแปลงเรว็เพยีงใดนัน้ขึน้กบัความสามารถ
ในการดูดซบัความรู้ (Absorptive Capacity) ด้วยเช่นกนั รวมถึงลกัษณะ
ความซบัซอ้นของกระบวนการในงานเป็นแบบใดดว้ย [8] 
 

IV. วธิดี าเนินการวจิยั 

 
รปูที ่2 กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลความต้องการของพนักงาน ขอ้มูลการท างาน

ของพนักงานในอดตี (Input) เพื่อน ามาออกแบบโปรแกรมการเรยีนรูง้าน 
ซึ่งประกอบไปด้วย ก าหนดการและรายละเอียดการเรียนรู้งาน คู่มือ
ปฏบิตังิาน และแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน หลงัจากออกแบบโปรแกรม
การเรยีนรู้งานต้องเขา้สู่ข ัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตัิใช้จรงิ  ท าการ
ประเมนิผลโดยพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง (Process) เมือ่ผ่านการประเมนิจะได้
รูปแบบโปรแกรมการเรยีนรู้งานระยะเวลา 1 เดือน คู่มอืการปฏิบตัิงาน 
และแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (Output) ซึง่มสี่วนช่วยให้
พนักงานมแีนวทางในการเรยีนรูง้าน ส่งผลใหร้ะยะเวลาการเรยีนรูง้านและ
ระยะเวลาการสอนงานลดลง รวมถึงพนักงานปฏบิตัิงานได้อย่างถูกต้อง
และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั (Outcome) 

 จากกรอบแนวคดิของงานวจิยั ผูว้จิยัไดอ้อกแบบขัน้ตอนการศกึษาไว ้
โดยมรีายละเอยีดแต่ละขัน้ตอน ดงันี้  
IV.I. รปูแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของพนักงาน  ได้แก่   
1)ระยะเวลาเรียนรู้งานของพนักงาน 2) การเก็บข้อมูลรายการความรู้ที่
พนักงานต้องทราบทัง้แบบ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
จากนัน้จงึด าเนินการเกบ็รวบรวมความคดิเหน็ / ขอ้เสนอแนะของพนกังาน  
ในการออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้งาน ได้แก่ 1) การเรียนรู้งานของ
พนักงานในอดตี 2) รายการกจิกรรมการเรยีนรูง้าน ในระยะเวลา 1 เดอืน 
3) ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
 
IV.II. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การออกแบบวธิกีารถ่ายทอดความรู ้ 
 โดยด าเนินการรวบรวมเก็บข้อมูล จากหลากหลายวิธีการเพื่อให้มี
ความครอบคลุม ประกอบด้วย 1) การสมัภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง 
(Personal interview) 2) วิธีการสัง เกตการณ์  (Observation)  3) การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 4) การสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group Interview) เนื่องจากขอ้มลูส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัการ
แสดงความคดิเหน็การใหข้อ้เสนอแนะหรอืขอ้มลูทีต่อ้งสอบถามผูรู้โ้ดยตรง  
 
IV.III. การวเิคราะหข์อ้มลูและก าหนดตวัชี้วดัผลการศกึษา 

IV.III.I. การวิเคราะห์ข้อมูลรายการความรู้ทีพ่นักงานต้องทราบจาก
แบบส ารวจรายการความรู้ที่พนักงานต้องทราบ โดยท าการวิเคราะห์
สัดส่วนความรู้โดยแบ่งประเภทความรู้ฝังลึก  (Tacit Knowledge ) และ 
ความรู้ชดัแจ้ง ( Explicit Knowledge) ใช้เกณฑ์ดงันี้  1.ความรู้ฝังลึก คือ 
ความรูท้ีไ่ม่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่จบัต้องได้ เช่น การสอนงานแบบ
ปากต่อปาก ทกัษะการท างาน เป็นต้น 2. ความรู้ชดัแจ้ง คือ ความรู้ที่
สามารถจบัต้องไดแ้สดงออกมาในรปูแบบเอกสาร สื่อ WI  เป็นต้น จากนัน้
ท าการสกดัความรู้ฝังลกึ (Tacit Knowledge) ให้ออกมาในรูปแบบความรู้
ชดัแจง้ ( Explicit Knowledge )เพื่อก าหนดตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ โดยความรู้
ช ัดแจ้ง  (  Explicit Knowledge ) ต้องมากกว่า  80% ขึ้นไปเมื่อมีการ
ออกแบบวธิกีารถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งเป็นโปรแกรมการเรยีนรูง้านของ
องคก์รแลว้  

IV.III.II. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมด เพื่อ
จดัท าโปรแกรมการเรยีนรูง้านส าหรบัพนกังาน เพื่อการก าหนดตวัชี้วดัเชงิ
คุณภาพ โดยต้องผ่านการประเมนิโปรแกรมการเรยีนรู้งาน โดยทุกหวัขอ้
การประเมนิต้องไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาก และมรีะยะเวลาใช้เรียนรู้งานได้
รวดเรว็มากขึน้ และสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

V. ผลการวจิยั 
V.I. ศกึษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั 

การศกึษาการท างานของพนักงาน พบว่า พนักงานท างานเกี่ยวขอ้ง
กบัการด าเนินงานเอกสารการปฏิบตัิงานเรือทัง้สิ้น  ที่เกี่ยวข้องกบัการ
บริหารรายรบัจ่าย  ดงันี้ 1) การจดัท าใบแจ้งหนี้  (Invoice) กรณีสญัญา 
SPOT 2) การจดัท าใบแจง้หนี้ (Invoice) กรณสีญัญา COA 3) การจดัท าใบ
แจ้งหนี้  (Invoice) กรณีสญัญา TIME CHARTER 4) การจดัท าค่าใช้จ่าย 
Direct Expense 5) การจดัท าค่าใชจ้่าย Work Order 6) การจดัท าค่าใชจ้่าย 
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Purchase Order ซึง่คดิเป็น 70% ในส่วนของการด าเนินงานดา้นการตลาด 
ทัง้นี้หน้าทีก่ารท างานสามารถเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของ
ผูส้อนงานและระดบัความสามารถของพนกังานแต่ละบุคคล 

 
V.II. วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 

 
รปูที ่3 การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาดว้ยหลกัการ Why-Why analysis 

 
สาเหตุที่ 1 พนักงานเรยีนรู้งานล่าช้าเกดิจากการที่ไม่เข้าใจขัน้ตอน

วธิกีารท างานทีแ่ทจ้รงิเนื่องจากไม่สามารถจบัจุดไดว้่างานทีต่นเองปฏบิตัิ
อยู่คอืมกีารเริม่ตน้มาจากอะไร เชื่อมโยงต่อฝ่ายใดบา้งเป็นการเขา้ใจแค่ใน
ส่วนทีต่นเองปฏบิตัเิท่านัน้  
  สาเหตุที่ 2 พนักงานเรียนรู้งานล่าช้าเกิดจากการไม่สามารถจับ
ประเดน็ความรูไ้ดว้่าควรเริม่ต้นการเรยีนรู้เรื่องใดก่อนถึงสามารถต่อยอด
การเรยีนรูใ้นเรือ่งถดัๆไป เนื่องจากพนกังานไมม่กีรอบการเรยีนรูง้าน  

สาเหตุที่ 3 พนักงานเรยีนรู้งานล่าช้าเกิดจากการไม่มกีารวดัความรู้
การปฏบิตัิงานของพนักงาน ท าให้พนักงานไม่สามารถรบัรู้ระดบัความรู้
ของตนเองและพีเ่ลี้ยงไม่สามารถรบัรูไ้ดเ้ลยว่าพนักงานสามารถท างานได้
ในระดบัไหน และระดบัความรูเ้ท่าใดทีพ่นักงานควรต้องรู้ และทีส่ าคญัท า
ให้พนักงานไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน ท างานเท่าที่ส ัง่
เท่านัน้  

 
V.III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

V.III.I. การเรยีนรูง้านของพนกังานในอดตี 
จากการสอนงานของพนกังาน พนกังานไดม้กีารเรยีนรูแ้ละสามารถน า

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานแต่ระยะเวลาการเรียนรู้ของ
พนักงานก่อนที่จะสามารถปฏบิตัิงานได้โดยไม่ต้องท าตามค าสัง่นัน้อยู่ที่
ประมาณ 8 สปัดาห ์

V.III.II. ความตอ้งการของพนกังานต่อระยะเวลาการเรยีนรูง้าน 
จากการสัมภาษณ์พนักงานแผนกการตลาด (Personal Interview) 

จ านวน 7 คน เพื่อสรุประยะเวลาการเรียนรู้งานของพนักงาน ในการ
ออกแบบก าหนดกการ และรายละเอียดการเรยีนรู้งาน พบว่า ระยะเวลา
ความตอ้งการเฉลีย่ 4.28 สปัดาห ์ประมาณ 4 สปัดาห ์(1เดอืน)  

V.III.III. รายการความรูท้ีพ่นกังานตอ้งทราบในการท างาน  
โดยการส ารวจการท างานของพนักงานและการสมัภาษณ์พนักงานใน

แผนกพบว่า การท างานของพนักงานมทีัง้หมด 17 รายการ (รายละเอยีด
ดงัขอ้มูลในตารางที่ 1) ที่พนักงานต้องทราบ ซึ่งสภาพปัจจุบนัมทีัง้แบบ
ความรู ้Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ในกระบวนการท างาน

ภาพรวมทัง้หมด จึงต้องมีการรวบรวมเพื่อประเมินและวิเคราะห์ใน
กระบวนการศกึษาวจิยัข ัน้ต่อไป   

 
V.IV.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

V.IV.I.  การวิเคราะห์สัดส่วนประเภทความรู้จากรายการความรู้ที่
พนักงานต้องทราบ การน ารายการความรู้ที่พนักงานต้องทราบทัง้ 17 
รายการ มาวเิคราะห์ว่าปัจจุบนัในแผนกมีการจดัการความรู ้และรูปแบบ
การถ่ายทอดความรูแ้บบใดระหว่างความรู้ฝังลกึ (Tacit knowledge) และ 
ความรูช้ดัแจง้ (Explicit knowledge) ดงันี้  

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหส์ดัส่วนประเภทความรูก้่อนการปรบัปรุง (Before) 

 
 

V.IV.II.  การน ารายการความรู้ฝังลกึ (Tacit knowledge) มาวเิคราะห์
ความสามารถในการสกดัความรูเ้ป็นความรู้ชดัแจ้ง (Explicit knowledge) 
โดยท าการประเมนิจากรายการความรู้ฝังลึกทัง้หมด 10 รายการ ผ่าน
เกณฑก์ารใหค้่าคะแนนจากตนเองและพนกังานในแผนก ผลของเกณฑก์าร
ประเมนิรายการทีไ่ดร้ะดบัน้อยทีสุ่ด ไมจ่ าเป็นตอ้งสกดัเป็นความรูเ้นื่องจาก
สามารถเรยีนรูผ้่านการสาธติจากผูส้อนโดยตรง ระดบัปานกลาง-มากทีสุ่ด  
สามารถสกดัเป็นความรูไ้ดโ้ดยการสกดัออกมาในรูปแบบเอกสารหรอื คู่มอื
การปฏบิตังิาน ประกอบกบัการเรยีนรูจ้ากผูส้อนเพิม่เตมิ 

V.IV.III. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มลูรวมถงึวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาขา้งตน้สามารถสรุปการด าเนินการ
แกปั้ญหาไดโ้ดย การออกแบบโปรแกรมการเรยีนรูง้าน ประกอบดว้ย  

V.IV.III. I. ก าหนดการและรายละเอยีดการเรยีนรูง้าน ระยะเวลา 1 
เดอืน  

V.IV.III.II. คู่มอืการปฏบิตัิงาน จากรายการการประเมนิความรูท้ี่
สามารถสกดัออกมาในรปูแบบ Explicit Knowledge ไดแ้ก่ 

1. การจดัท าใบแจง้หนี้ (Invoice) กรณสีญัญา SPOT 
2. การจดัท าใบแจง้หนี้ (Invoice) กรณสีญัญา COA 
3. การจดัท าใบแจง้หนี้ (Invoice) กรณสีญัญา TIME CHARTER 
4. บุคลากรทีร่บัผดิชอบเอกสารต่างๆ 
5. การจดัท าค่าใชจ้่าย Work Order 
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6. การจดัท าค่าใชจ้่าย Purchase Order 
7. การจดัท าค่าใชจ้่าย Direct Expense 
V.IV.III.III. แบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้แบบใหม่โดยใช้โปรแกรมการเรยีนรู้งานผ่านช่องทางทีม่กีาร
เผยแพร่ในระบบขององคก์ร  

 
V.V. การออกแบบโปรแกรมการเรยีนรูง้านส าหรบัพนกังาน 

V.V.I. การออกแบบก าหนดการและรายละเอียดการเรยีนรูง้าน มกีาร
ด าเนินงานดังนี้  1) ศึกษาการท างานของพนักงานและแนวคิดรูปแบบ 
SECI Model มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบก าหนดกิจกรรม  2) เสนอ
กจิกรรมเบื้องต้นแก่พนักงาน เพื่อใหพ้นักงานประเมนิกจิกรรมทีส่ามารถ
ด าเนินการได้  3) ก าหนดรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้กจิกรรม เครื่องมอื
สนับสนุน บุคลากรที่รบัผิดชอบและความเหมาะสมของช่วงเวลาในการ
เรียนรู้งาน 4) เสนอต่อพนักงานเพื่อท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
จากนัน้ท าการสรุปก าหนดการและรายละเอยีดการเรยีนรูง้าน ระยะเวลา 1 
เดอืน  

 
ตารางที ่2 ตวัอย่างก าหนดการและรายละเอยีดการเรยีนรูง้าน 

 
V.V.II. การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน มกีารด าเนินงานดงันี้ 
ก าหนดรูปแบบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

รปูแบบที ่1 ผงังาน (Flow chart)  6 รายการ ไดแ้ก่ 1) การจดัท าใบแจง้หนี้ 
(Invoice) กรณสีญัญา SPOT 2) การจดัท าใบแจง้หนี้ (Invoice) กรณสีญัญา 
COA 3) การจดัท าใบแจ้งหนี้ (Invoice) กรณีสญัญา TIME CHARTER 4) 
การจดัท าค่าใชจ้่าย Work Order 5) การจดัท าค่าใชจ้่าย Purchase Order 
และ 6) การจดัท าค่าใช้จ่าย Direct Expense และรูปแบบที่ 2 ตาราง  1 
รายการ คอื บุคลากรทีร่บัผดิชอบเอกสาร 

โดยสรา้งการยอมรบัและชีแ้จงใหพ้นกังานทราบก่อนในการจดัท าคู่มอื
ปฏบิตังิาน ศกึษาขัน้ตอนการท างานซึ่งมทีัง้ กรณีงานสลบัซบัซ้อน จะท า
การเรียนรู้จากพนักงานโดยตรง และงานกรณีงานไม่สลบัซบัซ้อน การ
เรียนรู้ผ่านการสงัเกตและบันทึกขัน้ตอนโดยทัง้สองกรณีต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากพนกังานในแผนกเพือ่ท าการสรุปขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  

 

 
รปูที ่4 ตวัอย่างคู่มอืปฏบิตังิานรปูแบบผงังาน (Flow chart) 
 
จากรปูที ่4 โดยการด าเนินงานคู่มอืปฏบิตังิานในรปูแบบตาราง 

ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยท าการบันทึกข้อมูลรายชื่อ
บุคลากรที่รบัผดิชอบเอกสารต่างๆ ขณะปฏบิตัิงาน และสอบถามขอ้มูล
เพิ่มเติมจากพนักงาน จากนัน้ท าการสรุปรายชื่อพร้อมทัง้เอกสารที่
รบัผดิชอบของพนกังาน 
 

V.V.III. การจดัท าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน มกีารด าเนินการดงันี้ 
1)ศึกษาหลกัเกณฑ์การสร้างแบบประเมนิ 2) ก าหนดรูปแบบของแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ การประเมนิค่างานด้วยวธิกีารใหค้่าคะแนน (The 
Point Method) 3) การก าหนดรปูแบบเนื้อหารายการประเมนิ โดยประเมนิ
ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดทักษะความรู้   ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการวดั
ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัตวับุคลากร 4) 
การก าหนดหัวข้อรายการประเมินมองภาพรวมของการท างาน  การ
ด าเนินงาน รูปแบบวฒันธรรมภายในองค์กร 5) การก าหนดหวัขอ้รายการ
ประเมนิเพื่อเสนอต่อพนักงาน 6) ปรบัปรุงหวัขอ้รายการประเมนิและลง
รายละเอยีดเนื้อหาการประเมนิเพิม่เตมิ 7) ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ การ
สอบถามความต้องการของพนักงานต่อระดบัคะแนนการประเมนิ และผล
การประเมนิ 8) การรวบรวมรูปแบบการประเมนิ รายการประเมนิ และ
เกณฑใ์นการประเมนิ  
 

V.V.IV. การประเมนิผลโปรแกรมการเรยีนรูง้าน 
เข้าสู่การประเมินโปรแกรมการเรียนรู้งานผู้ประเมิน  ต าแหน่ง 

Chartering Supervisor ผลการประเมนิผ่านเนื่องจากไม่มหีวัขอ้ใดต ่ากว่า
เกณฑด์มีาก สามารถน าโปรแกรมการเรยีนรูง้านมาปฏบิตัใิช้ 

 
V.V.V การน าโปรแกรมการเรยีนรูง้านไปฏบิตัใิชจ้รงิ 
สามารถน าโปรแกรมการเรียนรู้งานไปปฏิบัติใช้จริงโดยการน า

โปรแกรมการเรียนรู้งานส่งมอบให้แก่ฝ่ายการตลาดในรูปแบบไฟล์และ
รปูเล่มเอกสาร 
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V.V.VI ผลการวเิคราะห์สดัส่วนประเภทความรู้หลงัจากการออกแบบ
โปรแกรมการเรยีนรูง้าน 

 
ตารางที ่3 การวเิคราะหส์ดัส่วนประเภทความรูห้ลงัการด าเนินงาน (After) 

 
หลงัจากการออกแบบโปรแกรมการเรยีนรูง้าน พบว่าสดัส่วนความรูช้ดัแจง้
(Explicit Knowledge) เท่ากบั 82.35% จากที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่าความรู้
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ตอ้งมากกว่า 80% ขึน้ไป  
 

VI. บทสรุปและขอ้เสอแนะ 
จากผลการปฏบิตัิงานเดมิ ก่อนการออกแบบวธิกีารถ่ายทอดความรู้

และสรา้งโปรแกรมการเรยีนรูง้านขึน้ ดงัตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 ระยะเวลาการเรยีนรูง้านต่อสดัส่วนประเภทความรู ้(Before) 

ประเภทความรู ้ % จ านวนวนั 
ความรูฝั้งลกึ 58.82% 24 
ความรูช้ดัแจง้ 41.18% 17 

รวม 100% 41 
 

ส่งผลใหร้ะยะเวลาการเรยีนรูง้านทัง้หมด 41 วนั (ประมาณ 8 สปัดาห)์ 
หลงัการศึกษาวิจยัตามกรอบแนวคิดและขัน้ตอนการศึกษาวิธีการ

ออกแบบการถ่ายทอดความรู ้และส่งเสรมิกระบวนการดูดซบัความรูแ้ละ
เร่งอตัราของเสน้โคง้การเรยีนรูข้องบุคลากร มผีลดงัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5 ระยะเวลาการเรยีนรูง้านต่อสดัส่วนประเภทความรู้ (After) 

ประเภทความรู ้ % จ านวนวนั 
ความรูฝั้งลกึ 17.65% 5 
ความรูช้ดัแจง้ 82.35% 14 

รวม 100% 19 
 

จากการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการ SECI model ส่งผลให้สดัส่วน
ความรู้ชดัแจ้งเพิม่ขึ้น ถึง 82.35% ท าให้สามารถดูดซบัความรูไ้ดร้วดเรว็
ขึ้น การดูดซบัความรู้ได้เร็วนัน้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน และลดระยะเวลาการเรยีนรูง้านจาก 40 วนัเหลอืเพยีง 19  วนั 
หรอืประมาณ 1 เดอืน (ท างานจรงิสปัดาห์ละ 5 วนั) ซึ่งส่งผลให้สามารถ

ก าหนดแนวทางและรายละเอียดในการเรียนรู้งานของพนักงานใน
ระยะเวลา 4 สปัดาห ์(1 เดอืน) รวมถงึเป็นระยะเวลาทีต่รงกบัความตอ้งการ
เฉลี่ยของพนักงานในแผนกด้วยเช่นกนั ส่งผลให้ความก้าวหน้าในการ
เรยีนรูเ้มือ่เทยีบกบัเวลาของเสน้โคง้การเรยีนรูข้องบุคลากรตามกรณีศกึษา 
(Learning Curve) ของพนักงานเร็วขึ้น ช่วยให้เพิ่มความสามารถและ
ทกัษะในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัย เรื่ อ งการออกแบบวิธีการ ถ่ ายทอดความรู้ เพื่ อ เพิ่ม
ความสามารถในการดูดซบัความรูแ้ละทกัษะการท างาน  กรณศีกึษาแผนก
การตลาด สามารถส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี ทัง้นี้ต้องขอขอบพระคุณพนักงาน
แผนกการตลาดทุกท่านและพนกังานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งของบรษิทัพรมิา มา
รนี จ ากดั (มหาชน) ที่อนุเคราะห์ให้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและให้
ค าแนะน าในการด าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั 
 รวมถึงอาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์พชิติ งามจรสัศรวีชิยั ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะหแ์นะน าแนวทาง ความรูอ้นัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการท าวจิยั
เรือ่งนี้และแนะน าแนวทางการพฒันา ปรบัปรุงผลงานใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
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การออกแบบระบบจดัเกบ็อปุกรณ์และอะไหล่ส ารอง 
เพ่ือขจดัความสญูเปล่าและต้นทุนจมในกระบวนการ  

กรณีศึกษาฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยานยนต์ 
The Design Inventory Storage Area and Spare Part Storage System  

to Eliminate Wastes and Sunk Costs 
Case Study of Automotive Parts R&D Department  
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บทคัดย่อ — จากสภาพการณ์ปัจจุบนัในพ้ืนทีก่ารศึกษาการท างานของ
กรณีศึกษาแผนกวิจยัและพฒันา (R&D) ในส่วนของกระบวนการทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ ์ตรวจพบประเดน็ปัญหาความสูญเปล่าและอตัราเกิด
ต้นทุนจม (Sunk costs) จึงเป็นทีม่าของการออกแบบระบบจดัเก็บ รวมถึง
การเบิกจ่ายและควบคุมการใช้งาน ส าหรบัพ้ืนทีจ่ดัเก็บอุปกรณ์และอะไหล่
ส ารองส าหรบักระบวนการทดสอบผลิตภณัฑ์ เพือ่ปรบัปรงุประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็ และช่วยลดต้นทุนจมจากระบบการจดัเกบ็ทีไ่ม่มีประสิทธิภาพ โดยใช้
แนวทางการควบคมุด้วยสายตา (Visual Control) และพ้ืนฐานการจดัการ 5ส 
ในพ้ืนทีก่ารท างาน ออกแบบผงัใหม่โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์พ้ืนทีแ่ละ
จดัท าระบบการควบคุมสินค้าคงคลงั จากผลการด าเนินการจึงท าให้พบว่า
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการค้นหาอปุกรณ์ก่อนเริม่ท าการทดสอบผลิตภณัฑไ์ด้ลดลง 
จากเดิมมีค่าเฉลีย่ประมาณ 27 นาทีต่อครัง้ เหลือระยะเวลาเฉลีย่ประมาณ 16 
นาทีต่อครัง้ โดยสามารถลดระยะเวลาค้นหาอปุกรณ์โดยเฉลีย่ได้ถึง 11 นาที
ต่อครัง้ เพิม่ประสิทธิภาพการใช้เวลาทีมี่คณุค่า (Value Added Time) เท่ากบั 
41% การค้นหาอปุกรณ์และอะไหล่ส ารองก่อนเริม่ท าการทดสอบผลิตภณัฑมี์
ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลให้ลดระยะเวลาทีใ่ช้ในการเตรียมงานก่อนเริม่การ
ทดสอบผลิตภณัฑ์ ไม่เกิดความสูญเปล่าในด้านของเวลาการท างานและไม่
เกิดต้นทุนจมจากสินค้าทีไ่ม่แยกประเภท การจดัเกบ็อปุกรณ์ชนิดต่างๆ และ
อะไหล่ส ารองของแผนกวิจยัและพฒันามีการแบ่งประเภทของอุปกรณ์อย่าง
ชดัเจนเป็นไปตามมาตรฐานหลกัการ 5ส พร้อมระบบควบคมุด้วยสายตา 

ค าส าคัญ — แผนกวิจัยและพัฒนา, ระบบจัดเก็บอุปกรณ์, 5ส, ระบบ
ควบคมุด้วยสายตา, ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT — According to the study of working condition, the waste 
problem was found in the product performance testing process of 
research and development department. This study aims to improve the 
efficiency and control the usage of storage space in working area in order 
to reduce sunk costs by using Visual control, 5S, Layout design using 
techniques area analysis and Inventory control system.The result time 
spent searching for the device before starting the product testing 
decreased from 27 minutes/time by average to 16 minutes/time.Which can 
reduce the average search time by up to 11 minutes/times average.  Thus 
the efficiency increase 41% in term of value added time. Search for 
equipment and spare parts before starting to test the product more 
efficiently which can reduce time for equipment preparation before 
testing. No wastage in terms of working time and not sunk cost from 
products that are not classified.Storage of various types of equipment 
and spare parts of the research and development department. There are 
clearly categorized equipment.According to the standard of the 5S 
principle with visual control system. 

Keywords — Research and Development Department, Equipment 
storage system, Visual Control, 5S, Performance 
 

I. บทน า 
 งานวิจัยนี้ ได้ท าการศึกษาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็น
กรณีศกึษาฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อการทดสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ 
ซึ่งจากการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนั รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และท าการ
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วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการท างานของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
(R&D) โดยเฉพาะในส่วนของขัน้ตอนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนเริ่มท าการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ ท าให้พบว่าในปัจจุบันอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และอะไหล่
ส ารองที่ใช้ในการทดสอบที่ห้องปฏบิตัิการแผนกวิจยัและพฒันา มทีัง้หมด  
4 ประเภท ประกอบไปด้วย 1)  อุปกรณ์สิ้นเปลือง 2)  อะไหล่ส ารอง  
3) อุปกรณ์ลม และ 4) อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ยงัไม่มรีูปแบบและระบบของการ
จดัเก็บ เบกิจ่าย ควบคุมปรมิาณการใช้งาน ควบคุมต้นทุน และการจดัวาง
อุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง อุปกรณ์และอะไหล่ส ารองส่วนมากพบว่ามกีาร
กระจดักระจายไม่สามารถจ าแนกหมวดหมู่การใชง้านและมลูค่าจรงิได้ ส่งผล
ต่อระยะเวลาทีจ่ะท าการทดสอบผลติภณัฑแ์ต่ละครัง้ สญูเปล่าในดา้นเวลาการ
ท างาน มีการค้นหาอุปกรณ์ลังพลาสติกที่มีอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง
หลากหลายชนิดปะปนกนัอยู่ จงึท าใหพ้บว่าระยะเวลา ในการคน้หาอุปกรณ์ที่
ใช้ในการทดสอบผลติภณัฑ์ มรีะยะเวลาประมาณ 27 นาทีต่อครัง้ ซึ่งท าให้
เกดิความสูญเปล่าในดา้นของเวลาการท างาน ในบางครัง้ถ้าคน้หาไม่พบจะมี
การสัง่ซื้อใหม ่ส่งผลใหเ้กดิตน้ทุนจมจากสนิคา้ไมแ่ยกประเภทประมาณ 20% 
ของมูลค่าทัง้หมดในระบบ จงึเป็นเหตุให้มกีารศกึษาสภาพปัจจุบนัเบื้องต้น 
ประกอบกบัข้อมูลสถิติต่างๆ จึงเป็นที่มาของวิจยัเพื่อการออกแบบระบบ
จัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่ส ารองเพื่อขจัดความสูญเปล่าและต้นทุนจม 
ในกระบวนการ กรณศีกึษาฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑช์ิน้ส่วนยานยนต์  

โดยมวีตัถุประสงค์ของงานวจิยั เพื่อท าการวเิคราะห์ระบบและออกแบบ
ระบบจดัเกบ็ เบกิจ่ายและควบคุมการใชง้านส าหรบัพื้นทีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์และ
อะไหล่ส ารองในกระบวนการทดสอบผลติภณัฑ ์ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
(R&D)  เพือ่ขจดัความสญูเปล่าและลดโอกาสเกดิตน้ทุนจม (Sunk costs)  
 

lI. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
lI.l การวางผงัโรงงาน [1] 

ในการจดัประเภทของการวางผงัโรงงาน ประกอบดว้ย 4 รปูแบบ ดงันี้ 
การวางผงัตามกระบวนการผลติ (Process Layout) - เป็นการจดัวาง

เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ไวเ้ป็นหมวดหมู ่ หรอืลกัษณะการใช้
งานเหมอืนกนัไวใ้นแผนกเดยีวกนั การวางผงัโรงงานแบบนี้เหมาะส าหรบัการ
ผลติทีม่จี านวนไมม่าก อาจผลติตามใบสัง่ซื้อ ขนาดของผลติภณัฑไ์มแ่น่นอน 
สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาแต่กส็ามารถผลติไดห้ลายชนิด 

การวางผงัตามลกัษณะผลติภณัฑ์ (Product Layout) - เป็นการจดัล าดบั
ข ัน้ตอนการผลติ โดยจดัเรยีงแถวเครื่องจกัร ไปตามขัน้ตอนการผลติ ซึ่งจะมี
การผลติสนิคา้ เป็นแบบชนิดเดยีวเหมาะส าหรบัการผลติแบบต่อเนื่อง 

การวางผงัแบบอยู่กบัที่ (Fixed Position Layout) - เป็นการวางผงัโดย
ชิน้งานจะอยู่กบัที ่โดยน าอุปกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งจกัรต่างๆ ไปใชใ้นการผลติ
ชิน้งานชิน้หนึ่ง ซึง่จะมนี ้าหนกัมากหรอืมขีนาดใหญ่ 

การวางผังแบบผสม  (Mixed Layout) - เป็นการวางผังที่ผสมผสาน
รูปแบบการวางผงัแบบ 1-3 โดยอาจจดัพนักงานใหท้ างานเป็นกลุ่ม ซึ่งใหจ้ดั
งานกนัเอง อาจจดัการท างานออกเป็นกลุ่มผลติ เพื่อผลติเพยีงบางส่วนของ
ผลติภณัฑ ์

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คลงัสนิคา้ กรณีศกึษาบรษิทั ชิ้นส่วนรถยนต์ มกีารเสนอแนวทาง 3 แนวทาง 
แนวทางที ่1 ใชร้ะบบการควบคุมสนิคา้คงคลงัตามล าดบัความส าคญั แนวทาง
ที่ 2 การปรบัปรุงระบบการจดัเก็บสนิค้าคงคลงัตามหลกั ABC รวมถึงการ
ก าหนดรหสับนต าแหน่งการจดัเกบ็และป้ายชีบ้่ง แนวทางที ่3 ท าการปรบัปรุง 
จากผลการวจิยัตามแนวทางทัง้ 3 แนวทางท าใหพ้บว่า การแบ่งกลุ่มสนิค้าคง
คลงัตามล าดบัความส าคญัและก าหนดความถีใ่นการตรวจนบัสนิคา้คา้คงคลงั
ท าให้ข้อมูลมคีวามแม่นย ามากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการคลงัสนิคา้และความพงึพอใจของลกูคา้ [2] 
lI.ll กลยุทธก์ารจดัเกบ็สนิคา้ (Storage Strategy) ในคลงัสนิคา้ [3]  

ส าหรับกลยุทธ์การโดยมีการจัดแบ่งรูปแบบในการจัดเก็บสินค้านัน้
ออกเป็น 6 แนวคดิ คอื 

ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System) เป็นรูปแบบการ
จดัเกบ็สนิคา้ทีไ่ม่มกีารบนัทกึต าแหน่งการจดัเกบ็เขา้ไวใ้นระบบและสนิค้าทุก
ชนิดสามารถจดัเกบ็ไวต้ าแหน่งใดกไ็ดใ้นคลงัสนิคา้ พนักงานในคลงัสนิคา้จะ
เป็นผูท้ีรู่ต้ าแหน่งในการจดัเกบ็รวมทัง้จ านวนทีจ่ดัเก็บ รูปแบบการจดัเก็บนี้ 
เหมาะส าหรบัคลงัสนิคา้ทีม่ขีนาดเลก็ และมจี านวนต าแหน่งทีจ่ดัเกบ็น้อยดว้ย 

ระบบจัดเก็บโดยก าหนดต าแหน่งตายตัว  (Fixed Location System) 
แนวความคดิในการจดัเกบ็สนิคา้รูปแบบนี้เป็นแนวคดิทีม่าจากทฤษฎี สนิคา้
ทุกชนิดจะมตี าแหน่งจดัเกบ็ทีก่ าหนดไว ้ซึง่การจดัเกบ็รปูแบบนี้เหมาะส าหรบั
คลงัสนิค้าที่มขีนาดเล็ก มจี านวนพนักงานที่ปฏบิตัิงานไม่มากและมจี านวน
สนิคา้หรอืทีจ่ดัเกบ็น้อย  

ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า  (Part Number System)  
มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบก าหนดต าแหน่งตายตัว  (Fixed 
Location) โดยขอ้แตกต่างนัน้จะอยู่ทีก่ารเกบ็แบบใชร้หสัสนิคา้ นัน้จะมลี าดบั
การจดัเกบ็เรยีงกนั การจดัเกบ็แบบนี้จะเหมาะกบับรษิทัทีม่คีวามต้องการส่ง
เขา้ และน าออกของรหสัสนิคา้ทีม่จี านวนคงทีเ่นื่องจากมกีารก าหนดต าแหน่ง
การจัดเก็บไว้แล้ว ในการจัดเก็บแบบใช้รหัสสินค้านี้  จะท าให้พนักงานรู้
ต าแหน่งของสนิคา้ไดง้า่ย  

ระบบการจดัเก็บสินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 
เป็นรูปแบบการจดัเกบ็สนิคา้ตามประเภทของสนิคา้หรอืประเภทสนิคา้ โดยมี
การจดัต าแหน่งคลา้ยกบัรา้นคา้ปลกีทัว่ไป มกีารจดัวางสนิคา้ในกลุ่มเดยีวกนั
หรอืประเภทเดยีวกนัไวต้ าแหน่งทีใ่กลก้นั รูปแบบในการจดัเกบ็สนิคา้แบบนี้
จะช่วยในการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเกบ็สนิคา้ มกีารเน้นเรือ่งการใชง้าน
พืน้ทีจ่ดัเกบ็มากขึน้  

ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตัว  (Random Location 
System) เป็นการจดัเก็บที่ไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตวั ท าให้สินค้าแต่ละ
ชนิดสามารถถูกจดัเก็บไว้ ในต าแหน่งใดก็ได้ในคลงัสนิค้า แต่รูปแบบการ
จดัเกบ็แบบนี้จ าเป็นตอ้งมรีะบบสารสนเทศในการจดัเกบ็และตดิตาม  

 ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System) เป็นรูปแบบการ
จดัเกบ็ทีผ่สมผสานหลกัการของรูปแบบการจดัเกบ็ในขา้งตน้ ต าแหน่งในการ
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จดัเก็บนัน้จะมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัของสนิค้าชนิดนัน้ๆ ถือเป็นรูปแบบการ
จดัเกบ็แบบก าหนดต าแหน่งตายตวั ส าหรบัพืน้ทีท่ีเ่หลอืในคลงัสนิคา้นัน้ โดย
รูปแบบการจดัเกบ็แบบนี้เหมาะส าหรบัคลงัสนิคา้ทุกๆแบบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่คลงัสนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ่ 

จากการศึกษางานวิจยัการพฒันาระบบการจดัการสินค้าคงคลงั ทาง
คณะผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการแกไ้ขปัญหาโดยการจดัท าใบบนัทกึรายการ
สนิค้า การใช้ทฤษฎี ABC Analysis ทฤษฏ ีEOQ การก าหนดกระบวนการ
ท างานของการบรหิารคลงัสนิคา้ และแนวคดิ 5ส ผลจากการด าเนินงานท าให้
ตน้ทุนสนิคา้คา้งสต๊อกลดลง การบรหิารคลงัสนิคา้มมีปีระสทิธภิาพมากขึน้อกี
ทัง้ยงัสามารถลดการสัง่ซื้อทีซ่ ้าซอ้นได ้[4]   

จากการศึกษางานวิจยัการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินค้าคงคลัง  
มีการใช้แนวทางการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมการ
ปฏบิตังิานการจดัการสนิคา้คงคลงัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากการน าระบบ
สารสนเทศที่พฒันาขึ้นใหม่มาใช้ในการปฏบิตัิงาน โดยสามารถลดขัน้ตอน
ของการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี  แล้วน าระบบ Scan 
Barcode เข้ามาทดแทนในการเพิ่มยอดสินค้าและลดยอดสินค้าในระบบ  
ท าให้สะดวก รวดเร็วในการตรวจเชค็และนับจ านวนสนิคา้คงคลงัและขอ้มูล
สนิค้าคงคลงัเป็นแบบ Real time ส่งผลให้ลดระยะเวลาปฏบิตังิาน สามารถ
ควบคุมสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพและการค้นหาจ านวนอุปกรณ์แม่นย า
มากขึน้ [5]   
 
II.III การจดัระบบเบกิจ่ายแบบ First in First out (FIFO)  

First in First out – FIFO (เฟรสิอนิ เฟรสิเอ้าท์) หมายถงึ สนิคา้ใดทีเ่ขา้
คลงัสนิคา้ก่อนกห็มุนเวยีนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะท าให้
สนิค้าเสยีหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวธิกีารใช้วดัต้นทุนของสนิคา้ 
โดยตัง้อยู่ในสมมตฐิานว่าสนิคา้ หรอืวตัถุทีซ่ื้อเขา้มาใชก้่อนต้องถูกออกขาย
ก่อน หรือน ามาใช้ก่อนเช่นกนั [6] โดยสามารถน าหลกัการนี้ เพื่อวเิคราะห์
ปัญหาจากการจัดเก็บสินค้าในพื้นที่คลังสินค้าและเพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาการจดัการคลงัสนิค้าในระบบ FIFO ใหม้ปีระสทิธภิาพ เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัคอื การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกต หลกัการ FIFO การจดัพื้นที่
คลงัสนิคา้ จากการน าเครื่องมอืมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาจงึท าใหส้ามารถลด
ปัญหาพื้นที่ของการจดัเกบ็สนิค้าทีไ่ม่เพยีงพอ และสนิคา้สามารถจดัเกบ็ได้
ตามหลกัการ FIFO มกีารควบคุมประสิทธิภาพของการจดัการคลังสินค้า 
พนักงานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถ
ลดตน้ทุนจมจากการจดัเกบ็สนิคา้ไดอ้กีดว้ย [7] 
 
II.IV หลกัการ 5ส และการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control)  
 การจดัการพื้นทีด่ว้ยหลกัการ 5ส นัน้เป็นพื้นฐานการจดัการสภาพการณ์
ของการท างานให้มคีวามพร้อม และสามารถช่วยสนับสนุนด้านการบรหิาร
เวลา การจัดการควบคุมการใช้สิ่งของและงบประมาณได้ทางหนึ่ง ซึ่งมี
องคป์ระกอบ 5 อย่าง คอื  [8]  1) สะสาง – การแยกระหว่างของทีจ่ าเป็นต้อง

ใช้กบัของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ขจดัของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทิ้งไป   2) สะดวก – 
การจดัวางของที่จ าเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทนัที   
3) สะอาด - การปัดกวาดเชด็ถูสถานที ่สิง่ของ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องจกัร 
ใหส้ะอาดอยู่เสมอ  4) สุขมาตรฐาน - การรกัษาและปฏบิตั ิ3ส ไดแ้ก่ สะสาง 
สะดวก และสะอาดให้ดตีลอดไป  5) สร้างวนิัย - การรกัษาและปฏบิตัิ 4 ส 
เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องและการติดตามสภาพการณ์ที่เป็นมาตรฐานจึงใช้
ร่วมกบัหลกัการควบคุมดว้ยการมองเหน็ (Visual Control) เป็นระบบควบคุม
การท างานทีท่ าใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ใจขัน้ตอนการท างาน เป้าหมาย 
ผลลพัธ์การท างานได้ง่าย และชัดเจน รวมถึงเห็นความผดิปกติต่างๆ และ
แกไ้ขไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยใชบ้อร์ด ป้าย สญัลกัษณ์ กราฟ ส ีและอื่นๆ เพื่อ
สื่อสารให้พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งทุกคนทราบถึงขอ้มูลข่าวสารที่
ส าคญัของสถานที่ท างาน ซึ่งจ าเป็นต้องมคีวามรู้ ความเขา้ใจหลกัการของ 
Visual Control ในทศิทางเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิ ประโยชน์ของการควบคุมดว้ย
การมองเหน็ [9]  
 

lII. วธิกีารด าเนินงาน 
lII.l ศกึษากระบวนการท างานของแผนกวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ (R&D) 
 ขัน้ตอนการท างานของแผนกวจิยัและพฒันา ในส่วนของขัน้ตอนการ
ทดสอบประสทิธภิาพผลติภณัฑ ์ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้  
     1) การจดัเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบผลติภณัฑ์ ก่อนทีจ่ะท าการ
ทดสอบผลติภณัฑ ์ 
  2) การติดตัง้ตัวอุปกรณ์หลังจากที่ได้ท าการจัดเตรียม ที่ตัวเครื่อง
ทดสอบผลติภณัฑ ์
  3) ท าการทดสอบผลติภณัฑต์ามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
  
ตารางที ่1. กระบวนการท างานของแผนกวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(R&D) 

 

 
 

III.II วเิคราะหส์ภาพปัญหาจากสภาพการณ์ปัจจุบนัของแผนก R&D 
จากการศกึษาขัน้ตอนการทดสอบผลติภณัฑ์ของแผนกวจิยัและพฒันา 

(R&D) ท าให้พบว่าข ัน้ตอนในการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริม่ท าการทดสอบใช้
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ระยะเวลานาน จึงได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นทัง้จากการสมัภาษณ์
ขอ้มลูของพนกังานปฏบิตักิารและผูร้บัผดิชอบในพืน้ทีก่ลุ่มตวัอย่าง ว่าสาเหตุ
ที่ท าให้ข ัน้ตอนของการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริ่มท าการทดสอบผลติภณัฑ์ใช้
ระยะเวลานานกว่าปกต ิและเป็นเหตุแห่งความสูญเปล่านัน้มสีาเหตุหลกัจาก
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบจดัเกบ็อยู่ในลงัพลาสตกิและไม่มกีารแยกประเภท
ของอุปกรณ์ จงึน าสาเหตุหลกัทีไ่ดไ้ปวเิคราะห์ เพือ่หาแนวทางแกไ้ขในล าดบั
ต่อไป 
III.III ศกึษาและวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 

จากการใชเ้ครื่องมอื Why-Why Analysis วเิคราะห์สาเหตุของปัญหา ท า
ใหพ้บว่าปัญหาคอื ไม่มพีื้นทีใ่นการจดัเกบ็อุปกรณ์และไม่มกีารก าหนดพื้นที่
การจดัเกบ็อุปกรณ์ในแต่ละประเภท 

 

 
 

รปูที ่1. การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาโดยใช ้Why-Why  Analysis 
 

III.IV ด าเนินการตามแผนงานทีว่างไว ้
III.IV.I ออกแบบผงัการจดัวางอุปกรณ์ (Layout Design) 
1) การจดัวางอุปกรณ์โดยใช้การจดัวางแบบระบบจดัเก็บโดยก าหนด

ต าแหน่งตายตัว (Fixed Location System) มีการแบ่งประเภทการจัดวาง
อุปกรณ์ในแต่ละชัน้ อุปกรณ์ทุกชนิดจะมตี าแหน่งจดัเก็บทีก่ าหนดไว้เพื่อให้
ง่ายต่อการน าไปใชง้าน จ านวนอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และอะไหล่ส ารองทีใ่ชใ้น
การทดสอบผลติภณัฑม์จี านวนทีไ่มม่ากจงึสามารถทีจ่ะจดัวางในลกัษณะนี้ได้ 
อกีทัง้ยงัใชร้ปูแบบการจดัเกบ็ตามปรมิาณความตอ้งการหยบิสนิคา้ (Volume-
based Storage) คอือุปกรณ์ทีห่ยบิใชป้ระจ าจะท าการจดัวางไวใ้กลป้ระตูหรอื
จัดวางไว้ให้สะดวกต่อการหยิบจับใช้งาน  ซึ่งจะท าให้ช่วยลดเวลาและ
ระยะทางในการหยบิสนิคา้ 

 
 

 
 

รปูที ่2. การแบ่งประเภทการจดัวางอุปกรณ์ในแต่ละชัน้ 

2) ในการจดัเรยีงอุปกรณ์ขึน้ชัน้จะมกีารจดัเรยีงตาม First in First out – 
FIFO โดยอุปกรณ์ทีน่ ามาจดัเรยีงที่ช ัน้ก่อนก็จะหมุนเวยีนน าออกไปใชก้่อน 
เพื่อเป็นการลดความเสยีหายจากการจดัเกบ็สนิคา้ จากการวเิคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและน ามาจดัท าวธิกีารแกไ้ข โดยการใชแ้นวทางทฤษฎอีอกแบบ
ระบบส าหรบัพื้นที่จดัเก็บอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง รวมทัง้จดัประเภทของ
อุปกรณ์ชนิดต่างๆและท าป้ายบ่งชี้ โดยใช้หลกัการ 5ส เข้ามาช่วยในการ
แกไ้ขปัญหา  

จดัการสะสาง โดยก าจดัอุปกรณ์ทีไ่ม่จ าเป็นที่วางปะปนกนัออก เพื่อท า
การคดัแยก จดัการความสะดวก โดยการจดัวางอุปกรณ์ชนิดต่างๆและอะไหล่
ส ารอง ใหง้่ายต่อการคน้หาและหยบิจบัสะดวก จดัการความสะอาด โดยเมือ่
ท าการจดัวางเรยีบร้อยแล้วก าหนดมาตรฐานในการท าความสะอาดประจ า
สปัดาห์ ด าเนินการสร้างมาตรฐาน มกีารจดัท าระบบควบคุมด้วยสายตา 
(Visual Control) ตดิทีพ่ ืน้ทีข่องการจดัวาง รวมทัง้จดัท าระบบการจดัเกบ็และ
เบิกจ่ายอุปกรณ์แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel มาควบคุมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการทดสอบผลติภณัฑ์ของแผนก 
เพื่อใหส้ามารถท างานไดง้่ายขึน้ รูถ้งึจ านวนของอุปกรณ์ การเบกิจ่ายสนิค้า
ของแผนก และการสร้างวินัย กระท าเมื่อพนักงานใช้งานตัวอุปกรณ์เสร็จ
จะตอ้งน ามาจดัวางตามทีไ่ดก้ าหนดพืน้ทีจ่ดัวางเอาไว ้
3) จดัท าป้ายและระบบการควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) เพือ่เป็นการ
บ่งบอกถงึต าแหน่งของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เพื่อใหพ้นักงานมองเหน็ได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ และจัดท าป้ายเพื่อบอก
ประเภทของอุปกรณ์รวมทัง้ท าป้ายติดที่พื้นที่  การจัดวางของอุปกรณ์ 
เพื่อทีจ่ะใหพ้นกังานสงัเกตุเหน็ไดง้่ายลดระยะเวลาในการคน้หาอุปกรณ์ และ
รบัรูไ้ดห้ากมกีารน าอุปกรณ์มาวางไวผ้ดิต าแหน่งหลงัการใชง้าน 
III.IV.II ออกแบบระบบจดัเกบ็อุปกรณ์และอะไหล่ส ารองแผนกวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์(R&D)  

ด าเนินการจดัท าระบบการจดัเก็บและเบิกจ่ายอุปกรณ์แผนกวจิยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แบบประยุกต์กบั
ฐานขอ้มลู (Database) สนิคา้คงคลงัแผนกวจิยัและพฒันา เกบ็ขอ้มลูจ านวน
ของอุปกรณ์ เพือ่ทีจ่ะท าใหร้บัรูไ้ดถ้งึจ านวนของอุปกรณ์ทีจ่ดัเกบ็อยู่ อกีทัง้ยงั
มกีารใชฟั้งค์ชัน่ If เพื่อบ่งบอกถงึสถานะการสัง่ซื้อของอุปกรณ์ และฟังก์ชัน่ 
VLOOKUP ในการคน้หาจ านวนของอุปกรณ์ชนิดต่างๆดว้ยการพมิพ์ PART 
NAME ของตวัอุปกรณ์ลงในช่องคน้หา 

 

 
 

รปูที ่3. ระบบการจดัเกบ็และเบกิจ่ายอุปกรณ์แผนก R&D  
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

 

 
 

รปูที ่4. ภาพแสดงการคน้หา 
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IV. ผลการวจิยั 
จากการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอุปกรณ์แผนก R&D 

สามารถลดระยะเวลาสูญเปล่าของการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริ่มการทดสอบ
ผลติภณัฑ์ไดป้ระมาณ 11 นาทต่ีอครัง้ โดยเฉลีย่ต่อการคน้หาอุปกรณ์ในแต่
ละครัง้ โดยได้ท าการสุ่มจบัเวลาที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ทัง้หมด 5 ครัง้  
เพื่อท าการเปรียบเทียบกบัเวลาที่ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริ่มท าการ
ทดสอบก่อนท าการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหา โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ตารางที ่2. ขอ้มลูระยะเวลาการคน้หาอุปกรณ์ ก่อนการปรบัปรุง 

 
 

ทดสอบและติดตามผลการจบัเวลาการค้นหาและใช้งานอุปกรณ์และ
อะไหล่ส ารองจากแผนกทัง้หมด 5 ครัง้ มคี่าเฉลีย่ประมาณ 27 นาทต่ีอครัง้ 
 
ตารางที ่3. ขอ้มลูระยะเวลาการคน้หาอุปกรณ์ หลงัการปรบัปรุง 

 
 

หลงัการวิเคราะห์ปัญหา และท าการออกแบบระบบดงักล่าว จึงมกีาร
ทดสอบและติดตามผลการจบัเวลาการค้นหาและใชง้านอุปกรณ์และอะไหล่
ส ารองจากแผนกทัง้หมด 5 ครัง้ มคี่าเฉลีย่ประมาณ 5 ครัง้ มคี่าเฉลีย่ประมาณ 
16 นาทต่ีอครัง้ 

จากการจบัเวลาก่อนและหลงัท าการปรบัปรุงสามารถสรุปผลไดว้่าก่อนที่
จะท าการปรบัปรุงเวลาเฉลี่ยในการค้นหาอุปกรณ์ก่อนเริม่ท าการทดสอบมี
ระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากบั 27 นาทีต่อครัง้ และระยะเวลาเฉลี่ยในการค้นหา
อุปกรณ์หลงัท าการปรบัปรุงมรีะยะเวลาเฉลี่ยเท่ากบั 16 นาทต่ีอครัง้ โดยมี
ความแตกต่างเท่ากับ 11 นาที ท าให้สามารถลดระยะเวลาสูญเปล่าและ
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานไดด้ขี ึน้กว่า 41%  
 

V.บทสรุปผลการศกึษา 
V.I ผลจากการด าเนินงานวจิยัการออกแบบระบบจดัเกบ็อุปกรณ์และอะไหล่
ส ารอง แผนกวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(R&D) 

จากการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ จึงท าให้เกิดการออกแบบพื้นที่
จดัเกบ็อุปกรณ์และอะไหล่ส ารองส าหรบักระบวนการทดสอบผลติภณัฑ์ จงึได ้
ท าการออกแบบผงั (Layout design) โดยใช้การจัดวางแบบระบบจดัเก็บ 
โดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System) การจดัเรยีงอุปกรณ์
ขึ้นชัน้จะมกีารจดัเรยีงตาม First in First out – FIFO ตามที่ได้ท าการศกึษา
จากการวจิยัเกีย่วกบั FIFO เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพคลงัสนิคา้ การแบ่งประเภท
การจดัวางอุปกรณ์ในแต่ละชัน้ อุปกรณ์ทุกชนิดจะมตี าแหน่งจดัเกบ็ทีก่ าหนด
ไวแ้ละจดัท าป้ายและระบบควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) เพื่อเป็นการ
บ่งบอกถงึต าแหน่งของอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามทีไ่ดท้ าการศกึษาจากงานวจิยั
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า  เพื่อให้พนักงาน
ปฏบิตังิานสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เพือ่ใหง้า่ยต่อการน าไปใชง้านและ
ลดระยะเวลาทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพได ้ 

ทัง้นี้สามารถลดปรมิาณการใชพ้ืน้ทีจ่ากเดมิ 3 ชัน้วาง ลดลงเหลอืเพยีง 1 
ชัน้วาง ท าให้เกดิพื้นที่ว่างที่สามารถใช้ประโยชน์ของแผนกวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑไ์ดเ้พิม่ขึน้  

 

 
 

 รปูที ่5. ภาพรวมผงัชัน้จดัเกบ็อุปกรณ์และอะไหล่ส ารองหลงัการปรบัปรุง 
 

    

 
รปูที ่6. จ าแนกผงัชัน้จดัเกบ็อุปกรณ์และอะไหลส่ ารองหลงัการปรบัปรุง 1 

 

     
 

รปูที ่7. จ าแนกผงัชัน้จดัเกบ็อุปกรณ์และอะไหลส่ ารองหลงัการปรบัปรุง 2 
 

 จากการออกแบบพื้นที่จ ัดเก็บอุปกรณ์และอะไหล่ส ารองส าหรับ
กระบวนการทดสอบผลติภณัฑ์ ท าใหล้ดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาอุปกรณ์
ก่อนเริ่มท าการทดสอบผลิตภณัฑ์ได้11 นาที หรือคิดเป็นเวลาเชิงคุณค่า 
(Value Added Time) เพิ่มขึ้น 41% ส่งผลให้ลดระยะเวลาที่สูญเปล่าและ
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานไดด้ขี ึน้ 
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รปูที ่8. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นขัน้ตอนการคน้หา  
ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

 
จากการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์จงึไดท้ าการจดัท าระบบจดัเก็บและ

เบิกจ่ายอุปกรณ์แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel แบบประยุกต์กับฐานข้อมูลสินค้าคงคลัง  ตามที่ ได้
ท าการศกึษาจากงานวจิยัเรื่องการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสนิคา้คงคลงั 
จงึน ามาประยุกต์ใช้กบัการควบคุมจ านวนอุปกรณ์ของทางแผนก ซึ่งท าให้
สามารถทราบถึงจ านวนของอุปกรณ์ทัง้หมดที่จ ัดเก็บ  และมีการบ่งบอก
สถานะการสัง่ซื้อเมื่อถึงจุดที่ต้องท าการสัง่ซื้อจึงท าให้พบว่าไม่ท าเกิด 
ตน้ทุนจม (Sunk costs) จากสนิคา้ไมแ่ยกประเภท 
 นอกจากผลเรื่องการจดัพื้นที่จดัเก็บและต้นทุนจมแล้ว ในระหว่างการ
ปรบัปรุงสามารถลดพื้นที่การใช้จดัเก็บชิ้นส่วนอะไหล่จาก 3 ชัน้วาง เหลอื  
1 ชัน้วาง จากการจดัสภาพการจดัเกบ็ใหม่ ยงัลดพื้นทีท่ีต่้องใชจ้ากเดมิ และ
ป้องกันโอกาสเกิดต้นทุนจมจากการใช้ระบบเบิก -จ่ายอุปกรณ์ ซึ่งผล
การศกึษาสามารถน าไปปฏบิตัจิรงิทีห่น้างานและไดผ้ลการทดสอบตามขอ้มลู
ทีเ่สนอ คอืลดระยะเวลาการคน้หา เป็นการลดระยะเวลาของกระบวนการทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิมลูค่าและช่วยใหร้ะยะเวลาในการทดสอบผลติภณัฑข์องแผนกวจิยั
และพฒันาผลติภณัฑ ์(R&D) มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
V.II ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานวจิยั 

V.II.I ประโยชน์ทางตรง 
 สามารถออกแบบพื้นทีส่ าหรบัจดัเกบ็ชิ้นส่วน อุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง
ส าหรบักระบวนการทดสอบผลติภณัฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ของแผนกวจิยัและ
พฒันาผลติภณัฑ์ (R&D) ของกรณีศกึษา โดยประยุกต์หลกัการออกแบบผงั 
การจดัการ 5ส และระบบการควบคุมดว้ยสายตา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้
พืน้ที ่จดัสรา้งระบบการเบกิจ่าย จดัเกบ็และอ านวยความสะดวกแก่การใชง้าน
ของพนกังานปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งใหก้จิกรรมทีเ่กดิคุณค่าเพิม่ขึน้ (Value 
Added: VA) และลดกจิกรรมทีเ่ป็นความสูญเปล่าและเกดิต้นทุนที่ไม่จ าเป็น 
(Non Value Added: NVA) 
 V.II.II ประโยชน์ทางออ้ม 
 ระบบการควบคุมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารองทีอ่อกแบบ งา่ยต่อการใชง้าน
และลดระยะเวลาการท างานของพนกังานปฏบิตักิาร รวมถงึระบบดงักล่าวจะ

บันทึกข้อมูลการใช้งานของทรพัย์สินในแผนกวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(R&D) เพื่อประโยชน์ในการบรหิารต้นทุน ค่าใช้จ่ายและวางแผนการสัง่ซื้อ
อุปกรณ์และอะไหล่ส ารองให้เหมาะสมกบัปรมิาณความต้องการได้ โดยลด
อตัราทีจ่ะเกดิตน้ทุนจมในกระบวนการไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ พ นั ก ง า น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  

คุณชวลิต สุพจนารถ และ คุณสิมารักษ์ มีทา ของแผนกวิจัยและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ (R&D) ของกรณีศึกษานี้  ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลสถิติและ 
การสมัภาษณ์เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออกแบบและจดัท าระบบ
ต่างๆ ทีเ่กดิเป็นผลลพัธใ์นงานวจิยันี้  
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บทคดัย่อ — การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา การลดเวลาน าของการจดัซือ้
วัสดุอุปกรณ์แผนกจดัซื้อส่วนต่างประเทศ กรณีศึกษาบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) จากการศกึษาพบว่าปัญหาทีพ่บโดยส่วนใหญ่จะมสีาเหตุมาจากด้านการ
สัง่ซื้อวสัดุอุปกรณ์ สนิค้าผดิ Spec สนิค้าผลติชา้ ไม่ตรงตามแผนทีห่น้างานก าหนด
ไว้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาจงึมคีวามคดิเหน็ว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ ท าใหเ้กดิความ
สูญเปล่าในการรอคอยสนิคา้ใหม่และเพิม่ข ัน้ตอนของกระบวนการท างาน 
จงึได้น าเครื่องมอื PDCA มาใช้ในการวางแผนปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการ
ท างาน น าหลกั ECRS และแผนภูมกิระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใช้
รว่มดว้ยในการลดความสูญเปล่าและวเิคราะหก์ระบวนการ  

ผลการวิจยัพบว่า ส่งผลให้เวลาน าของกระบวนการและขัน้ตอนการ
ท างานลดลง ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานสูงขึน้ เนื่องจากก าจดัข ัน้ตอนทีท่ าใหเ้กดิ
ความล่าชา้ โดยเวลาน าของกระบวนการลดลง 86400 วนิาท ีจากเดมิ 99000 วนิาท ี
คดิเป็น 87.27% และขัน้ตอนการท างานลดลงเหลอื 6 ขัน้ตอน จากเดมิ 7 ขัน้ตอน 
ลดลงทัง้หมด 1 ขัน้ตอน 

 
ค ำส ำคญั —เวลำน ำ, กำรลดความสญูเปล่า, PDCA 
 

Abstract —  The objective of the study was to reduce the lead time of 
purchasing materials for overseas purchasing department in case of CH. 
Karnchang Public Company Limited. 
The findings revealed that most of problems encountered were from the 
purchasing process of materials, equipment, wrong specs of goods, and the 
lacking time of producing goods, not in accordance with the specified time of 
the scheduled work. 

From the above problems has occurred, resulting in waste of waiting time for 
new products and increasing the complicated working processes; therefore, 
should bring PDCA tools for the planned work efficiency improvement, apply 
ECRS and Flow Process Chart to reduce the waste and analyze the useful 
processes.  
The results of the study were as follows:  
(1) Able to decrease the lead time of the process and workflow.  
(2) Get the result in higher performance because the elimination of steps that 
cause the lead time delayed were reduced by 86400 seconds from the original 
99000 seconds as estimated as 87.27%  
(3) the working procedures were reduced from 7steps to 6steps. 
 

Keyword — Leadtime, ECRS, PDCA 
 

I. บทน า 
ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ส าคญัต่อระบบ

เศรษฐกจิไทยเนื่องจากมคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่มธุรกจิวสัดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ เป็นต้น ซึ่งลกัษณะ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีการด าเนินการแยกเป็นโครงการโดยต้องมี
ข ัน้ตอนในการวางแผนโครงการของงานก่อสร้าง มกี าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ มกีารประเมนิต้นทุนค่าวสัดุและค่าแรงงาน มกีารจดัท าใบเสนอ
ราคาก่อสร้างเพื่อให้เกิดการแข่งขนัในการรบังานตลอดจนธุรกิจรบัเหมา
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ก่อสรา้งยงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัซื้อ การขนส่ง คน วสัดุ เครื่องจกัรและ
ค่าใชจ้่ายจ านวนมาก 

บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างจ าเป็นต้องประสานงาน
ร่วมกบัสายงานจดัซื้อ เนื่องจากในการท าโครงการสายงานก่อสรา้งต้องวาง
แผนการสัง่ว ัสดุหลักและผู้ร ับเหมาช่วงหลักจะมีการก าหนดคุณสมบัติ
ผู้รบัเหมาช่วงที่เหมาะกบังานต่อจากนัน้ฝ่ายจดัซื้อจะท าหน้าที่คดัเลอืกและ
ประเมนิผู้รบัเหมาช่วงที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม เปรยีบเทยีบราคา และจดัท า
ใบสัง่ซื้อ/สัง่จ้างโดยการท าใบสัง่ซื้อของสายงานจดัซื้อนัน้ต้องก าหนดขอ้มลู
ชดัเจน คอื ขอ้ก าหนด(Specification) ขอบเขตของงาน แผนจดัส่ง/แผนงาน 
ระบุวธิกีารตรวจสอบ/ทดสอบ และก าหนดเกณฑ์ยอมรบั ระบุการตรวจสอบ
สนิคา้ ณ แหล่งผลติ ระบุการตรวจสอบงาน ณ สถานทีก่่อสรา้ง วธิกีารควบคุม
คุณภาพอื่นๆ การประกันคุณภาพของวัสดุและผลงานจะเห็นได้ว่ า
กระบวนการจดัซื้อจงึมคีวามส าคญัต่อการบรกิารลูกค้าทางด้าน Logistics 
(Logistics Customer Service) รวมถงึตน้ทุนการจดัซื้อหรอืตน้ทุนวตัถุดบิถอื
เป็นต้นทุนที่มคี่าใช้จ่ายสูงที่สุดในบรรดาต้นทุนต่างๆของสนิค้าหรอืบรกิาร
ดงันัน้กระบวนการจดัซื้อของบรษิทัจงึเป็นสิง่ส าคญัทีต่้องมกีารบรหิารจดัการ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ปัญหาที่พบในบรษิัทโดยส่วนใหญ่จะมสีาเหตุมาจากด้านการ
สัง่ซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ สนิค้าผดิ Specสนิค้าผลติช้าไม่ตรงตามแผนที่หน้างาน
ก าหนดไวใ้นการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาจงึมคีวามคดิเหน็ว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ ท า
ให้เกิดความสูญเปล่าในการรอคอยสินค้าใหม่เพิ่มเวลาน าในกระบวนการ
ท างานและขัน้ตอนการท างานทีเ่พิม่ขึน้ 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

เพื่อลดเวลาน ากระบวนการท างานของแผนกจดัซื้อและลดขัน้ตอนการ
ท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ 

         
  III. ทฤษฎ ี 

III.I การลดความสญูเปล่า ดว้ยหลกัการ ECRS 
ECRS หมายถงึ การท างานทีน่อกเหนือจากการผลติชิน้งาน หรอืการ

ท างานทีไ่มก่่อใหเ้กดิคุณค่าของงาน โดยความสญูเปล่านัน้จะมทีัง้หมด 7 
ประการ ความสญูเสยีต่าง ๆ ทัง้ 7 ประการนัน้แฝงอยู่ในกระบวนการผลติซึง่ 
ท าใหต้น้ทุนการผลติสงูเกนิกว่าทีค่วรจะเป็น นอกจากนี้ยงัท าใหเ้กดิความ
ล่าชา้ในการผลติ และผูป้ฏบิตังิานตอ้งเสยีเวลาแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นผลมาจาก
ความสญูเปล่า ความสญูเสยีต่าง ๆ โดยแทนทีจ่ะใชเ้วลาชว่งนัน้ ในการ
ปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

III.I.I การก าจดั (Eliminate) หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบนั
และท าการก าจดัความสญูเปล่าทัง้ 7 ทีพ่บในการผลติออกไป คอืการผลติมาก
เกนิไป การรอคอย การเคลื่อนที/่เคลื่อนยา้ยทีไ่ม่จ าเป็น การท างานทีไ่ม่เกดิ
ประโยชน์ การเก็บสนิคา้ที่มากเกนิไป การเคลื่อนยา้ยทีไ่ม่จ าเป็น และ ของ
เสยี 

III.I.II การรวมกนั (Combine) หมายถงึ สามารถลดการท างานทีไ่มจ่ าเป็น
ลงได ้โดยการพจิารณาว่าสามารถรวมขัน้ตอนการท างานใหล้ดลงไดห้รอืไม่ 
เช่น จากเดมิเคยท า 5 ข ัน้ตอน กร็วมบางขัน้ตอนเขา้ดว้ยกนั ท าใหข้ ัน้ตอนที่

ต้องท าลดลงจากเดมิ การผลติก็จะสามารถท าได้เรว็ขึน้และลดการเคลื่อนที่
ระหว่างขัน้ตอนลงอีกด้วย เพราะถ้ามีการรวมขัน้ตอนกัน การเคลื่อนที่
ระหว่างขัน้ตอนกล็ดลง 

III.I.III การจดัใหม่ (Rearrange) หมายถึง การจดัข ัน้ตอนการผลิตใหม่
เพื่อใหล้ดการเคลื่อนทีท่ีไ่ม่จ าเป็น หรอื การรอคอย เช่นในกระบวนการผลติ 
หากท าการสลบัขัน้ตอนที ่2 กบั 3 โดยท าข ัน้ตอนที ่3 ก่อน 2 จะท าใหร้ะยะ
ทางการเคลือ่นทีล่ดลง เป็นตน้ 

III.I.IV การท าใหง้่าย (Simplify) คอื หมายถงึ การปรบัปรุงการท างานให้
ง่ายและสะดวกขึน้ โดยอาจจะออกแบบจิก๊ (jig) หรอุืปกรณ์ตดิตัง้(fixture)เขา้
ช่วยในการท างานเพือ่ใหก้ารท างานสะดวกและแมน่ย ามากขึน้ ซึง่สามารถลด
ของเสยีลงได้ จงึเป็นการลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จ าเป็นและลดการท างานทีไ่ม่
จ าเป็น [1] 
III.II แผนภมูกิระบวนการไหล (Flow Process Chart) 

แผนภูมิที่ใช้วิเคราะห์ข ัน้ตอนการไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน 
พนักงานและอุปกรณ์ทีเ่คลื่อนไปในกระบวนการพรอ้ม ๆ กบักจิกรรมต่าง ๆ 
โดยใชส้ญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั ดงันี้คอื 

III.II.I. การปฏบิตังิานหรอืการท างาน(Operation) หมายถงึกจิกรรมที่ท า
ใหว้สัดุเปลีย่นแปลงอย่างจงใจไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรอืทางเคมกีจิกรรม
ที่แยกหรอืประกอบกจิกรรมที่จดัและเตรยีมวสัดุส าหรบัข ัน้ตอนในการผลติ
รวมถงึการรบัส่งขา่วสารการค านวณและการวางแผน 

III.II.II. การขนส่งหรอืการขนย้าย (Transportation) หมายถึงกจิกรรมที่
ท าใหว้สัดุเคลื่อนยา้ยจากทีห่นึ่งไปอกีทีห่นึ่งยกเวน้การเคลื่อนยา้ยขณะอยู่ใน
ขัน้ตอนการผลิตและยกเว้นกรณีที่เป็นการเคลื่อนย้ายโดยขนงานภายใน
สถานีงานระหว่างตรวจสอบ 

III.II.III. การตรวจสอบ ( Inspections) หมายถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเปรยีบเทยีบชนิด คุณภาพปรมิาณของวสัดุ 

III.II.IV. การรอคอย (Delays) หมายถึงกจิกรรมที่มกีารหยุดรอหรือพกั
ก่อนทีจ่ะมกีารท างานขัน้ต่อไป 

III.II.V.  การพกั (Storages)หมายถึงกิจกรรมที่วสัดุถูกเก็บพกัหรือถูก
ควบคุมเอาไวซ้ึง่สามารถน ามาใชไ้ดถ้า้ตอ้งการ [2] 

 
IV. วธิดี าเนินการวจิยั 

IV.I ภาพรวมของกระบวนการ 
ขัน้ตอนกระบวนการสัง่ซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ เริม่จากแผนกจดัซื้อจดัท าใบสัง่

ซื้อ(PO) และใบสัง่จา้ง(PR) จากนัน้น าใบสัง่ซื้อส่งใหก้บัซพัพลายเออรโ์ดยมี
การตรวจสอบSpec สนิคา้ การส่งของ การวางเครดติในการจ่ายเงนิแลว้
แผนกสโตรร์บัใบสัง่ซือ้และใบก ากบัภาษจีากซพัพลายเออรโ์ดยมกีาร
ตรวจเชค็สนิคา้ตามใบสัง่ซื้อและท าการบนัทกึรบัของในระบบ SAP เพือ่ออก
ใบรบัของ และแผนกจดัซือ้น าใบสัง่ซือ้ เลขทีใ่บก ากบัภาษเีพือ่ใชอ้า้งองิใบสัง่
ซื้อในระบบ SAP ขัน้ตอนสุดทา้ยท าใบPayment Certificate(หนงัสอืรบัรอง
การช าระเงนิ) เพือ่ท าจ่ายใหแ้ผนกบญัช ี
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รปูที ่I. แผนภาพรวมของกระบวนการสัง่ซื้อ  

IV.II ข ัน้ตอนในการศกึษา 
IV.II.I ศึกษาขัน้ตอนการท างานของแผนกจัดซื้อ โดยการสอบถาม

ผูป้ฏบิตังิาน และสงัเกตการท างานภายในแผนกจากการปฏบิตังิานเกดิปัญหา
ตรงส่วนใดหรอืไม ่

IV.II.II เก็บรวบรวมขอ้มูลข ัน้ตอนการท างานของแผนกจดัซื้อ หลงัจาก
การศกึษากระบวนการท างานแต่ละขัน้ตอนภายในแผนกเริม่รวบรวมขอ้มลู
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการท าใบสัง่ซื้อ/สัง่จา้ง ใบเปรยีบเทยีบราคารวมถงึการรบัขอ้มลู
เขา้ระบบSAP 

IV.II.III วเิคราะห์ขอ้มูลจากสภาพการท างานปัจจุบนั ในขัน้ตอนนี้จะน า
แผนภูมกิระบวนการไหล (Flow Process Chart) มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู
ให้เห็นถึงข ัน้ตอนการท างานและขัน้ตอนที่ท าให้เกิดความสูญเปล่าใน
กระบวนการ พจิารณาหาปัญหาทีค่วรปรบัปรุงแกไ้ข 

IV.II.IV ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา น าผลจากการวเิคราะหส์ภาพ
การท างานปัจจุบนัทีพ่บปัญหาในกระบวนการมาด าเนินการปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพขัน้ตอนการจดัซื้อ โดยใช้หลกัการ ECRS ในการก าหนดแนว
ทางการแก้ไขการลดความสูญเปล่าที่ท าให้เกิดการรอคอยและหลังจาก
ปรบัปรุงน าขอ้มลูมาจดัท าคู่มอืปฏบิตังิาน และน ามาตรฐานใหมไ่ปปฏบิตั ิ

IV.II.V. วิธีด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข มกีารจดัท าใบประเมนิผลงาน
ผู้ขายเพื่อให้หน้างานประเมนิมาตรฐานประสทิธภิาพของร้านค้าและจดัท า
ตารางแผนภมูกิารไหล (Flow Process Chart) หลงัปรบัปรุง 

 

 
รปูที ่II. แบบฟอรม์ประเมนิผลงานผูข้าย 

 
IV.II.VI ท าการสรุปผลการด าเนินงานโดยเปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงั

การจดัท าใบประเมนิผลงานผูข้ายมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดผลทีไ่ดร้บั
เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไมโ่ดยวดัผลจากเวลาในกระบวนการลดลง 

V. ผลการวจิยั 
ผลการวจิยันี้จะแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูกระบวนการจดัการขอ้มลู 

กระบวนการจดัซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ และผลการด าเนินงานจากการศกึษาตามขัน้ 
ตอนในการด าเนินงานทีก่ล่าวไวใ้นวธิดี าเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
V.I ผลการวเิคราะหก์่อนปรบัปรุงกระบวนการ 

เมือ่แผนกStore ตรวจสอบสนิคา้พบว่าส่งสนิคา้ผดิSpec ไม่ตรงตามที่
หน้างานก าหนดไว ้ท าใหเ้กดิความล่าชา้เนื่องจากตอ้งรอคอยสนิคา้ใหม่มาส่ง
จงึจะสามารถด าเนินการรบัของเขา้ระบบได ้ดว้ยเหตุผลนี้ท าใหเ้วลาท างานใน
ขัน้ตอนที ่4 ใชเ้วลานานถงึ 86400 วนิาท ีซึ่งมากทีสุ่ดในทุกขัน้ตอน และท า
ใหข้ ัน้ตอนการท างานเพิม่ขึน้ ดงัตารางที ่1  

 
ตารางที ่I. แผนภมูกิระบวนการไหลกอ่นปรบัปรุงกระบวนการ 
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V.ตารางที ่I. แผนภมูกิระบวนการไหลก่อนปรบัปรุงกระบวนการ 

 
V.II ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรุงกระบวนการ 

ตารางที ่II. แบบประเมนิผลงานผูข้า 

จากขอ้มลูในตารางที ่2 ผลรวมของคะแนนประเมนิเท่ากบั 94 คะแนน ซึ่ง
อยู่ในเกณฑป์ระเมนิทีด่มีาก 86-100 คะแนน โดยหลงัจากด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขด้วยการจดัท าใบประเมนิผลงานผู้ขาย พบว่าประสทิธภิาพของสนิคา้
ถูกตอ้งตามทีก่ าหนด รวมถงึการส่งมอบตรงเวลาตามแผนการใชง้านครบตาม
จ านวน และการบรกิารทีด่มีากใส่ใจในค ารอ้งเรยีน ตดิตามการใหบ้รกิาร ท า
ให ้Flow Process Chart หลงัการปรบัปรุง เป็นดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี III. Flow Process Chart แสดงเวลาน าของกระบวนการจดัซื้อ 
หลงัการปรบัปรุง 

 

 
 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า หลังผลการวิเคราะห์การปรับปรุง
กระบวนการ เวลาในการท างานลดลง 87.27% และขัน้ตอนในการท างาน
ลดลง 1 ข ัน้ตอน ซึ่งเป็นการก าจดัข ัน้ตอนที่ท าใหเ้กดิการรอคอยออกไปใน
กระบวนการท างานตามหลกัECRS  
 
V.III ผลรวมการวเิคราะหข์ ัน้ตอนเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรุง 

จากการด าเนินงาน เปรยีบเทยีบผลไดต้ามตารางที ่6ซึ่งกระบวนการ
ท างานมปีระสทิธภิาพสูงขึ้นเนื่องจากก าจดัข ัน้ตอนที่ท าให้เกิดความล่าช้า 
โดย Lead time ของกระบวนการลดลง 86400 วนิาท ีคดิเป็น 87.27% โดย
ขัน้ตอนการท างานจาก 7 ขัน้ตอน เหลอื 6 ขัน้ตอน ลดลง 1 ขัน้ตอน  
V.IV ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพในกระบวนการหลงัปรบัปรุง 

จากการใช้เครื่องมอื PDCA ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพกระบวนการ
ท างาน ท าใหไ้ดผ้ลการด าเนินงาน ดงันี้ 
V.IV.I. Plan = การวางแผนการด าเนินงาน 
จากการน าหลกั ECRS มาใชใ้นการลดความสญูเปล่า สามารถลดขัน้ตอนใน
การท างานได ้1 ข ัน้ตอน โดยการก าจดัข ัน้ตอนทีท่ าใหเ้กดิความล่าชา้ออกไป 
V.IV.II. Do = การลงมอืปฏบิตัติามแผนทีไ่ดว้างไว ้
จากการจดัท าใบประเมนิผลงานผูข้าย(Supplier) ผลรวมของคะแนนประเมนิ
ทีไ่ด ้เท่ากบั 94 คะแนน ซึง่อยู่ในเกณฑป์ระเมนิทีด่มีาก 86-100 คะแนน โดย
หลงัจากด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข โดยมกีารจดัท าใบประเมนิผลงานผู้ขาย 
พบว่าประสทิธภิาพของสนิค้าถูกต้องตามที่ก าหนด รวมถึงการส่งมอบตรง
เวลาตามแผนการใชง้านและครบตามจ านวน และการบรกิารทีด่มีากใส่ใจใน
ค ารอ้งเรยีน ตดิตามการใหบ้รกิาร  
V.IV.III. Check = การตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม่ 

รวม 99000 
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ตารางที ่VI. แสดงผลการเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง 

 
จากผลการเปรยีบเทยีบ Flow Process Chart ก่อนและหลงัปรบัปรุง พบว่า 
ก่อนปรับปรุง 99000 วินาที และหลังปรับปรุง 12600 วินาทีเวลาน าใน
กระบวนการท างานลดลงไป 86400 วนิาท ี 
V.IV.V. Act = การปรบัปรุงกระบวนการหลงัจากทีไ่ดว้ดัผล 
จากการใหห้น้างานประเมนิผลงานผูข้ายทุกครัง้ทีม่กีารรบัของ เพือ่เป็นขอ้มลู
ในการดูประวตัิร้านค้าว่าได้มาตรฐานหรอืไม่ ท าให้สามารถลดเวลาในการ
สัง่ซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ กบัรา้นคา้ทีผ่ลการประเมนิไมผ่่านเกณฑ ์  

VI. สรุปและอภปิรายผล 
VI.I. บทสรุปผลการศกึษา 

จากการศกึษาปัญหาสนิคา้ผดิSpec สนิคา้ผลติชา้ไม่ตรงตามแผนทีห่น้า
งานก าหนดไวข้องกระบวนการสัง่ซื้อวสัดุ/อุปกรณ์ในแผนกจดัซื้อท าใหต้้องใช้
เวลาในการตดิต่อขอเปลีย่นสนิคา้ใหมเ่กดิปัญหาการรอคอยและการท างานใน
ขัน้ตอนอื่นเกดิความล่าชา้จงึน าหลกัPDCA มาใชใ้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
กระบวนการท างาน น าหลักECRSและแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow 
Process Chart) มาใช้ร่วมด้วยในการลดความสูญเปล่า และวิเคราะห์
กระบวนการ ส่งผลให้เวลาน าของกระบวนการลดลงและประสทิธภิาพการ
ท างานสงูขึน้ สงัเกตไดจ้ากเวลาน าของกระบวนการหลงัปรบัปรุงใชเ้วลาเพยีง
12600 วินาที จากเวลาน าก่อนปรบัปรุง 99000 วินาที ลดลงถึง87.27%ซึ่ง
บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือสามารถลดเวลาน าของกระบวนการท างาน ได้
มากกว่าหรอืเท่ากบั 50% และขัน้ตอนในการท างานลดลง 1 ข ัน้ตอน ซึ่งเป็น
การก าจดัข ัน้ตอนที่ท าให้เกดิการรอคอยออกไปในกระบวนการท างานตาม
หลกัECRS และแบบประเมนิผลงานผู้ขายที่ได้น ามาใช้ในการเป็นขอ้มูลใน
การดปูระวตัริา้นคา้ว่าได้มาตรฐานหรอืไม ่คะแนนประเมนิเท่ากบั 94 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมนิที่ดีมาก 86-100 คะแนน โดยหลงัจากด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขดว้ยการจดัท าใบประเมนิผลงานผูข้าย พบว่าประสทิธภิาพของ
สนิค้าถูกต้องตามที่ก าหนด รวมถึงการส่งมอบตรงเวลาตามแผนการใชง้าน
และครบตามจ านวน  
 

 
 

รปูท่ี III. กราฟเปรยีบเทยีบแสดงก่อนและหลงัปรบัปรุง 
VI.II. อภปิรายผล  

เวลาน าของกระบวนการหลงัการปรบัปรุง ลดลง 87.27% ของ
เวลาน าก่อนการปรบัปรุงและขัน้ตอนในการท างานลดลง 1 ขัน้ตอนซึ่งเป็น
การก าจดัข ัน้ตอนที่ท าให้เกดิการรอคอยออกไปในกระบวนการท างานตาม
หลกัECRS ท าให้เวลาน าของกระบวนการลดลงและประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงขึ้น สอดคล้องกบังานวจิยัของ พมิพ์ภชิา วชัรธนัยพงศ์ [3] พบว่า
งานวิจยันี้ ใช้หลกัECRS ในการตดัขัน้ตอนการตรวจสอบออก และ ปุณณ์
ภนิันท์ แก้วนอก [4] ใช้หลกัการ ECRS ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงลด
ขัน้ตอน นอกจากนี้ผลการวจิยัของ แจ่มจติ ศรวีงษ์ [5] และ สุวสา ทองนาค 
[6] พบว่า สามารถวัดประสิทธิภาพงานด้านการจัดซื้อจัดหาด้วยการลด
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานและขัน้ตอนการท างาน มกีารจดัท าเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั รวมถงึยงัสามารถลดความสูญเปล่าและเกดิประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงานมากขึ้น โดยผลของการวจิยันี้ท าให้ทราบแนวทางในการ
ปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ เขา้ใจปัญหาในการท างานและมแีนวทางในการ
แก้ไขท าให้การท างานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ลดเวลาการท างานท าให้เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ทีใ่หข้า้พเจา้ไดม้โีอกาสเรยีนรู้
และฝึกประสบการณ์ท างานจรงิ รวมถึงให้ความร่วมมอืในการเก็บขอ้มูลใน
การท าวิจัย ขอขอบพระคุณ พนักงานที่ปรึกษาคุณธนัชพร พ่วงเจริญ 
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ และคุณนภรณ คีตากร หัวหน้างานแผนกจัดซื้อ 
รวมถึงอาจารย์รวชิ วงศ์สวสัดิ ์ที่ให้ค าปรกึษาและชี้แนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่างๆในการจดัท างานวจิยันี้จนส าเรจ็บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีค่าดหวงั
ไวจ้งึเกดิเป็นผลงานชิน้นี้ข ึน้ ขา้พเจา้มคีวามซาบซึ้งในความเมตตากรุณาของ
ทุกท่าน จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้    
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ประเสรฐิ อคัรประถมพงศ.์  (2552).  การลดความสูญเปล่า ด้วยหลกัการ 

ECRS. สบืคน้เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2562, จาก https://cpico.wordpress.com/
การลดความสญูเปล่า-ดว้ยห/ 

 

  0 
4 

86400 

แผนกบญัช ี
 

ใบก ากบัภาษแีละPO 
 

รบัของในระบบโดยอา้งองิ 
 

ท ารายการจ่ายเงนิตามรายการ 
 

ใบก ากบัภาษโีดยอา้งองิจากPO 
 

บนัทกึรายการรบัของ และเลข 
 

เกดิความล่าชา้ เน่ืองจากรอ 
Vendorส่งสนิคา้ผดิ Spec 
รอสนิคา้ใหม่แผนกStoreจงึ 
จดัท ารายการรบัของได ้
 5 

6 

7 

561



 

[2] เทยีนพรรณ บวัสมยุ.  (2560).  การลด Lead Time สินค้าอะไหล่ส ารอง. 
สบืคน้เมื่อ 5 ธนัวาคม 2561, จาก http://library.tni.ac.th/thesis /main 
/index.php?field=title&id=857 

[3] พมิพภ์ชิา วชัรธนัยพงศ.์  (2560).  การลดขัน้ตอนวิธีการตรวจสอบคณุภาพ
ก่อนกระบวนการจดัส่งสินค้า.  สบืคน้เมื่อ 6 ธนัวาคม 2561, จาก 
http://library.tni.ac.th/thesis/main/index.php?field=title&id=854 

[4] ปุณณ์ภนินัท ์แกว้นอก.  (2560).  การปรบัปรงุประสิทธิภาพกระบวนการ
เตรียมเอกสารแผนกบริการลกูค้าขาออก.  สบืคน้เมื่อ 6 ธนัวาคม 2561, 
จาก http://library.tni.ac.th /thesis/main/index.php?field=title&id=857 

[5] แจม่จติ ศรวีงษ.์  (2558).  การจดัซ้ือจดัหาวสัดดุ้วยการจดัแบ่งกลุ่ม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทนุ.  สบืคน้เมือ่ 5 ธนัวาคม 2561, จาก
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/56920236.pdf 

[6] สุวสา ทองนาค.  (2560).  การพฒันารปูแบบและระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน
ส าหรบังานออกใบขนสินค้าขาออก.  สบืคน้เมื่อ 7 ธนัวาคม 2561, จาก 
http://library.tni.ac.th/thesis/main/index.php?field=title&id=871 

562



 

อิทธิพลของผูนํ้าทางความคิดในส่ือดิจิตลัท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

The effect of Digital Influencers Towards Decision Making on Purchasing 

Products and Mobile Phone Network Services 
 

 

1st พงศศ์รณัย ์วงศช์นเดช 

Pongsaran Wongchanadech 

ศนูยส์ารสนเทศและการสือ่สาร 

Information and Communication Center 

กรงุเทพมหานคร / ประเทศไทย 

Bangkok / Thailand 

Pongsaran@tni.ac.th

2nd ปัณณทตั จอมจกัร ์ 
Pannathadh Chomchark  

คณะบรหิารธุรกจิ  

Faculty of Business Administrator  

กรงุเทพมหานคร / ประเทศไทย  

Bangkok / Thailand  

Pannathadh@tni.ac.th 

 

บทคดัย่อ — การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกรบัส่ือของผูบ้ริโภคจากผูนํ้าทางความคิดเก่ียวกบั

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตลั  และเพ่ือวิเคราะหห์าความสมัพนัธ์

ระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูนํ้าทางความคิดเก่ียวกบัเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ในส่ือดิจิตลัท่ีนําไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นการวิจยัโดยการเกบ็ข้อมูลปฐมภมิู ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน 

โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ เพ่ือนําข้อมูลเชิงประจกัษ์มา

สร้างกรอบแนวคิด และนํามาวิเคราะหส์รปุผลถึงอิทธิพลของกลุ่มผู้นําทาง

ความคิดเก่ียวกบัเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตลัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการเลือกรบั

สารจากผู้นําทางความคิดเก่ียวกบัเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตลั 

(2) ปัจจยัด้านส่ือและการนําเสนอมีอิทธิพลต่อการเลือกรบัสารจากผู้นํา

ทางความคิดเก่ียวกบัเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตลั (3) ปัจจยัด้าน

อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือกรบัสารจากผู้นําทางความคิด

เก่ียวกบัเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตลั (4) ปัจจยัด้านผู้บริโภคมี

อิทธิพลต่อการเลือกรับสารจากผู้ นําทางความคิดเก่ียวกับเครือข่าย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตัล (5) ผู้นําทางความคิดเก่ียวกับเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในส่ือดิจิตลัมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตัง้ใจซ้ือ

สินค้าและบริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

 

คําสําคัญ  — ผู้ นํ าทางความ คิด , การตัด สิน ใจ ซ้ื อ , เครือ ข่ าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที,่ การเปิดรบัสือ่ 

 

 

 

 

Abstract — The main purpose of this research is to study the 

factors that influence consumers’ behavior on choosing to consume 

media from influencers about mobile phone network from digital 

media. Another purpose is to analyze the relationship between 

consumers and influencers about mobile phone network in digital 

media that leads to buying decision on both products and services 

that related to mobile phone network. Snowball Sampling Method is 

employed by collecting primary data from questionnaire where all 

data is gathered from 400 people as sample group into bringing 

empirical data to create a conceptual framework. Finally, all data is 

analyzed into conclusion on the effects of influencers about mobile 

phone network in digital media towards consumers’ purchasing 

decisions. 

The study indicates that 1) Product factors affect consumers’ 

behavior on choosing to consume media from influencers about 

mobile phone network from digital media 2) Media and presentation 

factors affect consumers’ behavior on choosing to consume media 

from influencers about mobile phone network from digital media 3) 

Social influence factors affect consumers’ behavior on choosing to 

consume media from influencers about mobile phone network from 

digital media 4) Consumer factors affect consumers’ behavior on 

choosing to consume media from influencers about mobile phone 

network from digital media  5) Influencers that involved with mobile 

p h o n e  n e tw o rk  in  d ig ita l m ed ia  h ave p o s itive  direct effect on 

consumers in term of buying decision on products and mobile phone 

network services. 

keyword — Influencer, Decision Making on Purchasing, Mobile 

Phone Network, Media Exposure  
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I. บทนํา 

ปัจจุบนัการตดิต่อสื่อสารเขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมากในการดําเนิน

กจิกรรมต่างๆ ในชวีติประจาํวนั จงึสง่ผลใหเ้ทคโนโลยรีะบบโทรคมนาคมมี

การพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภค ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่งึมกีารปรบัตวัและแขง่ขนั 

เพื่อรองรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่มเีพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัตอบสนองต่อ

ความต้องการในการใช้เทคโนโลยกีารสื่อสารร่วมกบันวตักรรมโทรศพัท์

สมารท์โฟน  ทําให้ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซื้อบรกิารหรอืย้ายเครอืข่ายได้

โดยงา่ยดว้ยการหาขอ้มลูเพือ่เปรยีบเทยีบทางอนิเตอรเ์น็ต จากผลวจิยัของ 

Google ประเทศไทยร่วมกบั บรษิทัวจิยัการตลาด Kantar TNS Thailand 

[1] ได้ทําการวจิยัด้านพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ในหวัขอ้ "Path to Purchase" 

หรอืกระบวนการเลอืกซื้อแพก็เกจโทรศพัท ์พบว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคม ี4 

ขัน้ตอน คือ 1. มีความต้องการซื้อ/เปลี่ยนแพ็กเกจโทรศัพท์ 2. ค้นหา

แพก็เกจโทรศพัท ์3. หาขอ้มลูในเชงิลกึเพือ่เปรยีบเทยีบความคุม้คา่ 4. เขา้

ไปยงัร้านค้าของแบรนด์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย และช่องทาง

ออนไลน์เป็นช่องทางหลกัทีผู่บ้รโิภคคน้หาขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจใน

การซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์ โดยคิดเป็นอัตราส่วน 93% การค้นหาข้อมูล

โปรโมชัน่ผา่นเวบ็ไซตข์องแบรนด ์67% และ หาจาก Search Engine 64% 

ซึง่เป็นจดุเชือ่มต่อไปยงัแหล่งขอ้มลูในเวบ็ไซตอ์ื่นๆ  

พฤติกรรมการรบัสื่อของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบนั โดย ขอ้มูล

จาก โธธ โซเชยีล จาํกดั[2] ทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมจาํนวนผูใ้ชส้ื่อสงัคมออนไลน์

ในประเทศไทย ตลอดปี 2016 จนถงึเดอืนพฤษภาคม 2017 พบวา่คนไทย

มผีูใ้ช้ facebook 47 ล้านคน ,Instagram มผีูใ้ช ้11 ล้านคน ,LINE มผีูใ้ช ้

41 ลา้นคน และ twitter มผีูใ้ช ้9 ลา้นคน จากขอ้มลูดงักล่าวทําใหท้ราบถงึ

การรบัรูข้องผูบ้รโิภคสว่นใหญ่จะไดร้บัสารผา่นทางสือ่สงัคมออนไลน์ จงึทาํ

ให้การโฆษณาทางสื่อดิจติัลมีบทบาทมากขึ้น จากข้อมูลของ mba-in-

marketting.com (Somchartlee, 2556)[3] พบว่าผูบ้รโิภคจะทําการคน้หา

ขอ้มลูต่างๆ เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารจากคนรอบตวัหรอืจากเครอืขา่ยใน

อนิเทอร์เน็ต ซึ่งจากการสํารวจพบว่ามกีารค้นหาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของ 

แบรนด ์สนิคา้โดยตรงประมาณ 34% จากเวบ็ไซต ์รเีทลทัว่ไป 56% และที่

น่าสนใจ คอื การหาขอ้มลูของสนิคา้เวบ็บลอ็กนัน้สามารถสง่ผลกระทบต่อ

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคสงูถงึ 31% ซึง่จากขอ้มลูน้ีกาํลงัแสดงวา่

คนบนโลกออนไลน์นัน้ มกัเชื่อเพื่อนหรอืบุคคลอื่นรอบตัวมากกว่าการ

เชื่อถอืแบรนดส์นิคา้ เพราะตอ้งการขอ้มลูทีม่าจากประสบการณ์การใชจ้รงิ

ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามเชื่อใจ โดยทีก่ลุ่มคนหรอืบุคคลมากมายในโลกออนไลน์

ที่มีความน่าเชื่อถือจากการทดลองใช้และนําเสนอทางด้านผลิตภัณฑ ์

จนกระทัง่มคีนตดิตามอ่านบทความนัน้จากหลกัพนัคนจนถงึหลกัแสนคน 

บุคคลเหล่าน้ีจึงกลายเป็นผู้มีอิทธิพลทางโลกออนไลน์ และการที่กลุ่ม

ผู้บรโิภคได้นําข้อมูลเหล่านัน้มาเป็นส่วนหน่ึงของการตัดสนิใจเลือกซื้อ

สนิคา้และบรกิาร จงึทาํใหผู้นํ้าทางความคดิในสือ่ดจิติลัเป็นอกีชอ่งทางหน่ึง

ของการสื่อสารใหถ้งึกลุ่มบรโิภคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย จงึเป็นเหตุผลสาํคญั

ทีท่ําให้กลยุทธ์ Influencer Marketing มบีทบาทสําคญัทีช่่วยการส่งเสรมิ

การตลาดในยุคปัจจบุนั 

Influencer Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่อาศัยอิทธิพลทาง

ความคดิ เป็นเครื่องมอืชิน้หน่ึงทางการตลาดทีเ่กดิขึน้พรอ้ม ๆ กบัยุคของ

สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์  โดยอาศัยการให้ข้อมูลของเหล่า 

“Influencer” หรอื “ผูนํ้าทางความคดิ (Opinion Leaders)” ซึง่คนเพยีง 3% 

สามารถสรา้งผลกระทบไดถ้งึ 90% บนเวบ็ไซต์ และคน 3% ที่กล่าวถงึน้ี

คอื ผูนํ้าทางความคดิ (Thumbsup, 2016)[4]  และนอกจากน้ีขอ้มูลสถิติ

จาก One Productions[5] ระบุว่า Influencer Marketing สามารถให้

ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) มากกว่าการโฆษณาแบบดัง้เดมิถงึ 11 เท่า 

รวมถงึ 90% ของผูบ้รโิภคทีเ่ชื่อมัน่ในการแนะนําของ Influencer มากกว่า

การโฆษณาแบบเดมิ 

จากข้อมูลในข้างต้นจะพบว่าในปัจจุบันพฤติกรรมการรบัสื่อของ

ผูบ้รโิภค ให้ความสนใจการสื่อสารของผูนํ้าทางความคดิในโลกออนไลน์ 

มากกว่าการโฆษณาแบบเดมิเพราะต้องการขอ้มูลที่มาจากประสบการณ์

การใช้จรงิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการที่กลุ่มผู้บรโิภคได้นํา

ขอ้มูลทีไ่ดร้บัมาเป็นส่วนหน่ึงของการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ จงึทําใหผู้นํ้าทาง

ความคดิในสื่อดจิติลัเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่จะสื่อสารให้ถงึกลุ่มเป้าหมาย 

งานวจิยัฉบบัน้ีจงึจดัทําขึน้เพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัและอทิธพิลของกลุ่มผูนํ้า

ทางความคิดที่มีต่อการเปิดรับสื่อและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูบ้รโิภค และสามารถนําผลการศกึษาไปใช้

ประโยชน์เกีย่วกบัผูนํ้าทางความคดิในโลกออนไลน์ไดอ้กีดว้ย  
I.II วตัถุประสงคง์านวจิยั 

• เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลการต่อการเลอืกรบัสื่อของผูบ้รโิภคจาก

ผูนํ้าทางความคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นสือ่ดจิติลั 

• เพือ่วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รโิภค กบัผูนํ้าทางความคดิ

เกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นสือ่ดจิติลัทีนํ่าไปสูก่ารตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้ และบรกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ 

 

II.ทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิงานวจิยั  

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการศกึษาเกี่ยวกบั “อทิธพิลของผูนํ้าทางความคดิ

ใน สื่ อ ดิ จิตั ลที่ มีต่ อ ก ารตัด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ าแล ะบ ริก าร เค รือ ข่ าย

โทรศพัทเ์คลื่อนที”่ ซึง่จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารนํามาสนบัสนุนเพือ่เป็น

กรอบในการวจิยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

Duncan และ  Nick (2008)[6] ไดใ้หค้วามหมายของ ผูนํ้าทางความคดิ

(Influencer)ไวว้่า เมื่อความคดิเหน็หรอืคาํวจิารณ์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ได้รบัการยอมรบั และมีอิทธิพลต่อความคิด ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของของบุคคลอื่นๆ ได ้

ขวญัเรอืน กติวิฒัน์ (2531, น. 23-26)[7] ไดก้ล่าวถงึเกี่ยวกบัปัจจยัที่

ทําให้บุคคลมีการเปิดรบัข่าวสารที่แตกต่างกัน คือ 1. ปัจจยัทางด้าน

บุคลกิภาพ และจติวทิยาส่วนบุคคล ซึง่เป็นผลทีส่บืเน่ืองมาจากการเตบิโต

และดํารงชวีติในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั  2. ปัจจยัทางดา้นสงัคม ซึ่ง

บุคคลจะมกีลุ่มสงัคมทีต่นเองอยูเ่ป็นตน้แบบ ในการตดัสนิใจทีจ่ะแสดงออก

พฤติกรรมต่างๆ โดยที่บุคคลจะมีการเลียนแบบและคล้อยตามในแง่

ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมเพื่อให้เป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม และ 3. 

ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดล้อม เป็นส่วนที่อยู่นอกระบบการสื่อสาร ในทาง

ลกัษณะของประชากรศาสตร ์ซึง่ทาํใหเ้กดิความแตกต่างกนัของการเปิดรบั

สาร รวมถงึการตอบสนองต่อสารดงักล่าวดว้ย 

Klapper, J.T (1960,p. 19-25)[8] ไดก้ล่าววา่ กระบวนการเลอืกรบัสาร

เป็นเหมอืนการกรองสารในการเลอืกรบัรูส้ารของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
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การกรองสาร 4 ขัน้ ตามลําดบัดงัต่อไปน้ี  1.การเลอืกเปิดรบั เป็นขัน้แรก 

ของการรบัสารโดยบุคคลจะเลอืกเปิดรบัสารจากชอ่งทางต่าง ๆ ทีม่อียูต่าม

ความสนใจและความถนัดของตัวบุคคลเอง 2.การเลือกให้ความสนใจ 

บุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกสนใจขา่วจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมกัจะเลอืก

รบัสารเพื่อสนับสนุนความคิดและความเข้าใจที่มอียู่ และปฏิเสธสิง่ที่ไม่

สอดคล้องกบัความรูค้วามเขา้ใจของตน 3.การเลือกรบัรูแ้ละตีความสาร 

เมื่อเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารแล้ว มกัเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมายสารแตกต่าง

กนัไปตามบุคคล 4. การเลอืกจดจํา บุคคลจะเลอืกจดจําข่าวสารในส่วนที่

ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคต ิฯลฯ ของตนเอง  

 Kotler และ Keller (2012)[9] ไดก้ล่าวถงึกระบวนการในการตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร มอีงคป์ระกอบ 5 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที ่1 การรบัรูปั้ญหา 

เป็นขัน้ตอนแรกที่เกิดขึ้นเมื่อผู้บรโิภครบัรู้ถึงปัญหาและความต้องการ 

ขัน้ตอนที ่2 การคน้หาขอ้มลู แหล่งขอ้มลูของผูบ้รโิภคสามารถแบง่ออกได้

เป็น 4 กลุ่มคอื กลุ่มขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มขอ้มูลเชงิพาณิชย์ กลุ่มขอ้มูล

สาธารณะ และกลุ่มการทดลอง ขัน้ตอนที่  3 การประเมินทางเลือก 

ผูบ้รโิภคจะนําขอ้มูลที่ไดร้บัมาประเมณิ และพจิารณาทางเลอืกจากปัจจยั

ต่างๆ ซึ่งผู้บรโิภคจะตดัสนิใจเลือกสนิค้าและบรกิารที่มคีวามเหมาะสม 

สามารถทีจ่ะแกปั้ญหาหรอืตอบสนองความตอ้งการของตนได ้ขัน้ตอนที ่4 

การตดัสนิใจซื้อ จะมปัีจจยัที่นําไปสู่การตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร ซึ่ง

ประกอบด้วย ทัศนคติของบุคคลอื่น , สถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ , 

สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเน และพฤติกรรมหลังการซื้อ และสุดท้าย

ขัน้ตอนที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ หลังจากการซื้อสินค้าและบริการ 

ผูบ้รโิภคจะทาํการเปรยีบเทยีบสนิคา้กบัความคาดหวงัก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ 

ซึง่ความพงึพอใจจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซือ้ครัง้ต่อไปในอนาคต  

ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ของ Ajzen และ Fishbein (1980)[10] ทีม่ ี

สมมตฐิานวา่พฤตกิรรมของมนุษยห์รอืบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจ

เชงิพฤตกิรรม โดยมอีงค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจคอื เจตคตติ่อ

พฤตกิรรม และบรรทดัฐานกลุ่มอา้งองิ ซึง่ต่อมาไดเ้พิม่ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจกระทาํพฤตกิรรมของบุคคล คอืการควบคุมพฤตกิรรมการรบัรูข้อง

บุคคลใชเ้พื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภคหลงัจากรบัสื่อจากผูนํ้า

ทางความคดิ เป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเชือ่มโยงพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล

อันเป็นผลที่มาจากทัศนคติ ทัศนคติจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของที่เกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารหลงัจาก

ไดร้บัสือ่จากผูนํ้าทางความคดิของบุคคล 

II.I กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
  ภาพที ่I กรอบแนวคดิงานวจิยัอทิธพิลของผูนํ้าทางความคดิในสือ่ดจิติลัที ่

มตี่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

III. รปูแบบวจิยั 

การศึกษาวิจยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัโดยใช้วิธีการทําแบบสํารวจ และ 

ศกึษาโดยการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เพือ่นําขอ้มลูเชงิประจกัษ์

มา สรา้งกรอบแนวคดิ และนํามาวเิคราะห์สรุปผลถงึอทิธพิลของกลุ่มผูนํ้า

ทางความคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นสือ่ดจิติลัทีส่ง่ผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งผู้ว ิจยัได้คดัเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้

วธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ได้

จาํนวนตามตอ้งการโดยไมม่หีลกัเกณฑ ์และใชว้ธิกีารสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบ

กอ้นหมิะหรอืลูกโซ่ เพื่อเป็นการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่คีุณสมบตัติามที่

ผู้ว ิจ ัยต้องการ จนกระทัง่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้จํานวนที่

ครบถว้นตามทีผู่ว้จิยัตอ้งการ  

ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามใหอ้าจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เป็นผูท้ําการ

พิจารณาตรวจสอบในด้านความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ความ

เหมาะสมของแบบสอบถาม ซึ่งผลการวเิคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของขอ้

คําถาม มีค่าไม่น้อยกว่า 0.60 ทุกข้อ โดย Rovinelli และ Hambleton, 

(1976)[11] ไดก้ล่าวถงึค่าความเทีย่งตรงของขอ้คาํถามวา่ควรมคีา่มากกวา่ 

0.50  และผูว้จิยัได้นําแบบสอบถามไปใช้กบักลุ่มทดลอง จํานวน 40 คน 

นําผลทีไ่ดม้าวเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์

ไดค้่าความเชื่อมัน่มคี่าอยู่ที ่0.909 โดย สุชาต ิประสทิธิร์ฐัสทิธิ ์(2003)[12] 

ไดก้ล่าวถงึเรือ่งการคาํนวณคา่ความเชือ่มัน่วา่ ควรมคีา่ตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป  

 

IV. ผลการวจิยั  

จากการเก็บขอ้มูลจรงิ แล้วนําขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์และประมวลผล

ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS และ AMOS โดยแบ่งผลการวิเคราะห์

ออกเป็นส่วนต่างๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 

55.25) มอีายุระหว่าง 26-35 ปี(รอ้ยละ 53.25) มรีะดบัการศกึษาปรญิญา

ตรหีรอืเทยีบเท่า (รอ้ยละ 77.25) มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 

54.75) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 30,000 บาท (รอ้ยละ 68.00) และ

มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ (96.75) นอกจากน้ีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

พฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคจากผู้นําทางความคิดในสื่อดิจิตัล

เกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดรบั

ข่าวสารกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Facebook 

(รอ้ยละ 84.50) และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่เครอืข่าย 

AIS จาํนวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ (45.25) มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยั

ดา้นผลติภณัฑ ์(PD) มผีลต่อการรบัสาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (S.D. = 

0.56) พบว่า ความหลากหลายของสินค้าและบริการของเครือข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ในตลาด ทําให้ท่านต้องการขอ้มูลและข่าวสารเพื่อมา

ประกอบการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (S.D. = 0.71) มีความคิดเห็น

เกีย่วกบั ปัจจยัดา้นสือ่และการนําเสนอ (INF) มผีลต่อการรบัสาร ภาพรวม 

อยู่ในระดบัมาก (S.D. = 0.40) พบว่า ความน่าเชื่อถือ มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

(S.D. = 0.75) ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นอทิธพิลทางสงัคม(SN) มผีล

ต่อการรบัสาร ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (S.D. = 0.67) พบวา่ คนสว่น

ให ญ่ ที่ ท่ าน รู้จ ัก เลือก รับ สารจาก  Influencers เกี่ ย วกับ เค รือข่ าย

โทรศพัท์เคลื่อนที่ ที่เหมอืนกนั มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด (S.D. = 0.82) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัดา้นผูบ้รโิภค(CB) มผีลต่อการรบัสาร ภาพรวมอยู่ใน
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ระดบัมาก (S.D. = 0.70) พบว่า ท่านเปิดรบัข่าวสารจากInfluencers เพื่อ

นําข้อมูลข่าวสารมาประกอบการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารเครอืข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่มคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ (S.D. = 0.93) 

ตารางที ่I คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหวา่งตวัแปรสงัเกตได ้

* อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

จากตารางที่ I พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได ้จํานวน 

18 คู่ มคีวามสมัพนัธ์กนั และความสมัพนัธ์ของตวัแปรมทีศิทางเดยีวกนั 

โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรเป็นความสมัพนัธ์กนั มี

ขนาดของความสมัพนัธห์รอืค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูร่ะหวา่ง 0.238 ถงึ 

0.715 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนตัวแปรที่สงัเกตได้

จํานวน 2 คู่ มีความสมัพนัธ์กนั และความสมัพนัธ์ของตวัแปรมีทิศทาง

ตรงกันข้ามโดยมีค่ าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น

ความสมัพนัธก์นั มขีนาดของความสมัพนัธห์รอืค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อยู่ระหวา่ง -0.168 ถงึ -0.186 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สว่น

ที่ เหลืออีก 9 คู่  ไม่มีความสัมพันธ์กัน  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มี

ความสมัพนัธก์นัสงูมากทีส่ดุ คอื การดาํเนินชวีติ (CB1) กบั ความตัง้ใจซือ้ 

(P I1)  (r = 0.715) ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันตํ่ าที่สุด  คือ 

บุคลกิภาพ (INF1) กบัเน้ือหา (INF2) (r = -0.165) แต่อย่างไรกต็าม เมื่อ

พิจารณาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ ใน

ภาพรวม พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกตได้ส่วน

ใหญ่มคี่าเกนิ 0.80 เพยีงเลก็น้อย แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรสงัเกตไดม้รีะดบั

ความสมัพนัธ์ไม่สูงมากนักไม่เกิดปัญหา Multicollineartiry และตวัแปร

สงัเกตได้ทัง้หมดอยู่บนองค์ประกอบร่วมกนั มคีวามเหมาะสมที่จะนําไป

วเิคราะหโ์มเดลสมการเชงิโครงสรา้ง  

เมื่อพจิารณาค่าสถติ ิBartlett’s test of sphericity พบว่า มคี่าเท่ากบั 

867.160 df = 28 (p = 0.000) แสดงวา่ เมทรกิซส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ม่

เป็นเมทรกิซ์เอกลกัษณ์ (Indentity matrix) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างเพียงพอที่จะสามารถนําไป

วเิคราะห์องค์ประกอบได้ สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) ซึ่งมคี่าใกล้ 1 (0.762) แสดงให้เห็นว่าตวัแปรสงัเกตได้มี

ความสมัพนัธก์นั เหมาะสมในการนําไปใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง

กลมกลนืกบัโมเดลการวจิยักบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ต่อไป เน่ืองจาก คา่ดชันีมี

คา่ 0.80 ขึน้ไป  

 

 

ภาพที ่ll แบบจาํลองอทิธพิลของผูนํ้าทางความคดิในสือ่ดจิติลัทีม่ตี่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ตารางที ่II คา่ดชันีความเหมาะสมของแบบจาํลองอทิธพิลของผูนํ้าทาง

ความคดิในสือ่ดจิติลัทีม่ตี่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารเครอืขา่ย

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

 

จากตารางที ่II พบวา่ ค่าสถติไิค-สแควร ์ ค่า เท่ากบั 9.34 ค่า p-

value ของ  มคี่าเทา่กบั 0.808 ซึง่มากกวา่ 0.05 ค่าดชันี  

มคี่าเท่ากบั 0.67 ซึง่น้อยกว่า 2.00 ค่าดชันี CFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ซึง่มคี่า

มากว่า 0.90 ค่าดชันี GFI มคี่าเท่ากบั 0.99 ซึ่งมคี่ามากว่า 0.90 ค่าดชันี 

AGFI มคี่าเท่ากบั 0.99 ซึง่มคี่ามากกวา่ 0.90 และค่า RMR เท่ากบั 0.008 

ซึง่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 0.05 ในขณะทีค่่าดชันี RMSEA มคีา่เทา่กบั 0.000 ซึง่

มคี่ามากกว่า 0.05 และค่าดชันี CN มคี่าเท่ากบั 1215.35 ซึง่มคี่ามากกว่า 

200 

ตารางที ่III ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิม์าตรฐานอทิธพิลทางตรง (DE) 

อทิธพิลทางออ้ม (IE) และอทิธพิลรวม (TE) 

 
* t -values > 2.576 มนียัสาํคญัทางสถติใินระดบั = 0.01** (p < 0.01)  

จากตารางที ่III พบว่า โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ ์

โดยพจิารณาจากค่าสถติทิี่ใชต้รวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกบั
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ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ ค่า เท่ากบั 9.34 ค่า p-

value ของ มคี่าเท่ากบั 0.808 ซึง่มากกว่า 0.05 ค่าดชันี  มคี่า

เท่ากบั 0.64 ซึ่งน้อยกว่า 2.00 ค่าดชันี CFI มคี่าเท่ากบั 1.00 ซึ่งมคี่ามา

กว่า 0.90 ค่าดชันี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ซึ่งมีค่ามากว่า 0.90 ค่าดชันี 

AGFI มคี่าเท่ากบั 0.98 ซึง่มคี่ามากกวา่ 0.90และค่า RMR เท่ากบั 0.008 

ซึง่อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 0.05 ในขณะทีค่่าดชันี RMSEA มคี่าเท่ากบั 0.000 ซึง่

มคี่ามากกวา่ 0.05 และค่าดชันี CN มคี่าเท่ากบั 1215.35 ซึง่มคี่ามากกว่า 

200 เมื่อพจิารณาค่าความเทีย่งของตวัแปรสงัเกตได ้พบวา่ ตวัแปรสงัเกต

ไดม้คี่าความเทีย่งอยู่ระหวา่ง 0.02 - 0.98 โดยตวัแปรทีม่คีวามเทีย่งสงูสุด 

คอื การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ (SB1) มคี่าความเทีย่งเท่ากบั 0.98 ส่วนตวั

แปรทีม่คีวามเทีย่งตํ่าสดุ คอื เน้ือหา (INF2) มคีา่ความเทีย่งเทา่กบั 0.02   

 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงมคี่าอยู่ระหว่าง 0.01 – 0.70 โดยตวัแปร 

จํานวน 9 คู่เป็นความสมัพนัธ์แบบมทีศิทางเดยีวกนั และตวัแปรอกี 1 คู่

เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางตรงกันข้าม เท่ากับ -0.06 คือ มีค่า

ความสมัพนัธเ์ป็นบวกและลบ โดยตวัแปรแฝงทีม่คี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

มากทีสุ่ดซึ่งมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.70 (r = 0.70) คอื ความ

ตัง้ใจซือ้ (PI) กบัปัจจยัผูบ้รโิภค (CB) รองลงมาคอื ความตัง้ใจซื้อ (PI) กบั

ปัจจยัด้านสื่อและการนําเสนอ (INF) มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 

0.56 (r = 0.56) สว่นตวัแปรแฝงทีม่คีวามสมัพนัธน้์อยทีสุ่ด คอื ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ (PD) กบัปัจจยัด้านอิทธพิลทางสงัคม (SN) มคี่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.01 (r = 0.01) เมือ่พจิารณาอทิธพิลทางตรงทีส่ง่ผลต่อ

ตวัแปรความตัง้ใจซือ้ (PI) พบวา่ ตวัแปรดงักล่าวไดร้บัอทิธพิลทางตรงเชงิ

บวกปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(PD) ปัจจยัดา้นสือ่และการนําเสนอ (INF) ปัจจยั

ดา้นอทิธพิลทางสงัคม (SN) และปัจจยัผูบ้รโิภค (CB)  โดยมขีนาดอทิธพิล

ทางตรงเท่ากบั 0.10, 0.33, 0.28 และ 0.44 ตามลําดบั ซึง่เป็นคา่อทิธพิลที่

มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ผลการวเิคราะห์โมเดลอทิธพิลของผูนํ้า

ทางความคดิในสื่อดจิติลัที่มตี่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารเครอืข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเขียนในรูปสมการโครงสร้าง (Structural 

equation model analysis: SEM) ไดด้งัน้ี 

 

PI = 0.10**PD + 0.33**INF + 0.28**SN + 0.44**CB; R2 = 0.64 (1) 

 

จากสมการที่ 1 พบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (PD) ปัจจยัดา้นสื่อและ

การนําเสนอ (INF) ปัจจยัดา้นอทิธพิลทางสงัคม (SN) และปัจจยัผูบ้รโิภค 

(CB) มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อความตัง้ใจซือ้ (PI) อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสามารถอธบิายIค่าอทิธพิลไดร้อ้ยละ 64 และอธบิาย

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลการต่อการเลอืกรบัสื่อของผูบ้รโิภคจากผูนํ้าทางความคดิ

เกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นสือ่ดจิติลัไดว้า่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์

มีอิทธิพลต่อการเลือกรบัสารจากผู้นําทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจติัล โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.10 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ปัจจยัด้านสื่อและการนําเสนอมี

อิทธิพลต่อการเลือกรับสารจากผู้นําทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจติัล โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.33 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคมมี

อิทธิพลต่อการเลือกรับสารจากผู้นําทางความคิดเกี่ยวกับเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจติัล โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.28 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และปัจจยัดา้นผูบ้รโิภคมอีทิธพิลต่อ

การเลอืกรบัสารจากผูนํ้าทางความคดิเกี่ยวกบัเครอืขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่

ในสื่อดจิติลั โดยมขีนาดอทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.44 อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

V. อภปิรายผลการวจิยั 

จากวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ที่ 1 พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยั

ด้านสื่อ และการนําเสนอ ปัจจยัด้านผูบ้รโิภค และปัจจยัด้านอทิธพิลทาง

สงัคมมอีทิธพิลต่อการเลอืกรบัสารจากผูนํ้าทางความคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสื่อดิจิตัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Assael 

(1988)[13] ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อว่า ผู้รบัสารจะมีการ

เลอืกสรร และการแสวงหาข่าวสารใหเ้ป็นไปตามความต้องการหรอืความ

คาดหวงัที่แตกต่างกนั โดยแนวโน้มที่ผู้รบัสารจะเลือกสนใจหรอืเปิดรบั

ขา่วสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหน่ึงทีต่วัเองมคีวามคุน้ชนิ และเขา้ถงึได้

สะดวก รวมทัง้เน้ือหาและรปูแบบทีส่อดคลอ้งความสนใจของตน   

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรม์อีทิธพิลต่อการเลอืกรบัสารจากผูนํ้าทาง

ความคดิเกีย่วกบัเครอืขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นสื่อดจิติลัทีแ่ตกต่างกนั ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวคดิของ Defleur และ Bcll-Rokeaoh (1996)[14] ที่ได้

อธบิายไวว้า่ พฤตกิรรมของบุคคลจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะต่างๆ ซึง่

ลกัษณะเหล่าน้ีสามารถอธบิายลกัษณะทางประชากรเป็นกลุ่มไดว้่า บุคคล

ทีอ่ยู่ในลําดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกเปิดรบัและตอบสนองต่อเน้ือหา

ขา่วสารในรปูแบบเดยีวกนั  

จากวตัถุประสงค์การวจิยัขอ้ที่ 2 พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (PD) 

ปัจจยัด้านสื่อและการนําเสนอ (INF) ปัจจยัด้านอิทธพิลทางสงัคม (SN) 

และปัจจยัผูบ้รโิภค (CB) มอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้

และบรกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ากคําแนะของผูนํ้าทางความคดิใน

สื่อดิจติลั ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคหลงัจากรบัสื่อจากผู้นําทาง

ความคดิ บุคคลอนัเป็นผลที่มาจากทศันคต ิทศันคตจิงึเป็นปัจจยัหน่ึงที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของที่เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิาร

หลงัจากไดร้บัสือ่จากผูนํ้าทางความคดิของบุคคล (Ajzen and Fishbein, 1 

980) 

 

VI .ขอ้เสนอแนะ 

ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าผูนํ้าทางความคดิในสื่อดจิติลัมอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนของผู้บรโิภค 

ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

I. ผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ควรให้ความสําคญักบัผูนํ้า

ทางความคดิในสือ่ดจิติอล เน่ืองจากผูนํ้าทางความคดิในสือ่ดจิติลัมผีลอยา่ง

มากต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร เพราะขอ้มลูทีผู่บ้รโิภคไดร้บั 

จะมาจากการทดลองใชจ้รงิของผูนํ้าทางความคดิในสื่อดจิติลั ซึ่งผูบ้รโิภค

สามารถตดัสนิใจซื้อไดง้่ายขึน้ ส่งผลใหย้อดขายสนิคา้และบรกิารเพิม่มาก

ขึน้ดว้ย 
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II. ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการสือ่สารการตลาดและบรกิารลูกคา้ขององคก์ร ทีม่ ี

ความตัง้ใจจะใช้ผู้ นํ าทางความคิดในสื่อดิจิตัลเพื่ อการทําโฆษณ า

ประชาสมัพนัธ ์ควรเลอืกผูนํ้าทางความคดิในสื่อดจิติลัทีม่คีวามเหมาะสม

กบัธุรกจิ เน่ืองดว้ยบุคลกิภาพของผูนํ้าทางคดิในสือ่ดจิติลั รปูแบบของการ

นําเสนอ และความเชีย่วชาญ ล้วนแต่ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์

การเปิดรบัสือ่ ทศันคต ิและการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

III. จากการวจิยัพบว่าปัจจยัในดา้นประชากรศาสตร ์มอีทิธพิลต่อการ

รบัสือ่ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่า ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

และผูป้ระกอบธุรกจิต่างๆ ควรศกึษากลุ่มเป้าหมายของตวัเอง เพือ่เลอืกใช้

ช่องทางการสื่อสาร และผูนํ้าสารทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ซึง่จะส่งผล

ใหก้ารสือ่สารการตลาดประสบผลสาํเรจ็มากขึน้ดว้ย 

IV. ในการศึกษาวจิยัครัง้ต่อไปในเรื่องของการเลือกรบัสารจากผู้นํา

ทางความคิดในสื่อดิจิตัลแนะนําให้ศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความ

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีท่าํการศกึษาอยู่ เช่น ปัจจยัทางจติวทิยาหรอืทศันคต ิ

เพราะผูบ้รโิภคอาจจะมคีวามชื่นชอบสว่นตวัทางดา้นจติวทิยาหรอืทศันคต ิ

เป็นแรงจงูใจในการเปิดรบัสือ่จากผูนํ้าทางความคดิในสือ่ดจิติลั 
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บทคัดย่อ  – งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาการท างานของ
พนักงานท่ีเสียเวลาในการยืนนับคมับงัและลดขนาดตู้จดัเกบ็คมับงัท่ีมาก
เกินไป โดยรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ด้วย QC Story และ QC 7 
Tools พบสาเหตขุองปัญหาคือการดีไซน์ตู้ตัง้แต่แรก โดยใช้เครื่องมือ Work 
Chart, Yamasumi Chart,  Word Combination Table, Time Measurement 
Sheet ,PI Calculation ในการปรบัปรงุจะท าตู้ Model Lot Post (Toyota / 27 
รายการ) ขึ้นมาให้พนักงานได้ทดลองใช้ โดยเปล่ียนช่องใส่คมับงัให้ใส่ได้ 1 
ใบ / 1 ช่อง พร้อมทัง้ป้ายบงช้ีท่ีบอกข้อมูลจ านวน Lot สามารถปรบัเปล่ียน
ได้ไม่ว่าจ านวน Lot เพ่ิมลดในแต่ละเดือนและสร้างป้ายขัน้ครบ Lot ให้ดึง
ไปใส่ตู้ Waiting Post ผลลพัทท่ี์ได้ด้านเวลาท างานของพนักงานคนท่ี 2 เม่ือ
เปรียบเทียบ 1 รายการ ก่อนปรบัปรงุจะเป็นเวลา 53.6 วินาทีหลงัปรบัปรงุ
จะลดลง 16 วินาที มีผลต่าง 19 วินาที ในส่วนของตู้จ ัดเก็บคัมบงัก่อน
ปรบัปรงุมีขนาดอยู่ท่ี 1.794 ตารางเมตรหลงัปรบัปรงุลดลงได้ถึง 1.3 ตาราง
เมตร มีผลต่าง 0.494 ตารางเมตร คิดเป็น 38 %  
 

ค ำส ำคญั – กำรปรบัปรงุ, Lot size, ระบบคมับงั, กระบวนกำรสัง่ผลิต 
 

Abstract - The objective of this research is to reduce the working 
time of employees who waste time in standing, counting kanban and 
reducing the size of the kanban storage cabinet. By collecting data to 
analyze with QC Story and QC 7 Tools. The cause of the problem is the 
design of the cabinet from the beginning. By using the Standardized 
Work Chart tool, Yamasumi Chart, Standardized Word Combination 
Table, Time Measurement Sheet, PI Calculation to improve the Model 
Lot Post Cabinet (Toyota / 2 7  items) for employees to try out By 
changing the kanban insert to fit 1 card per 1 channel and the billboard 
indicating the amount of information can be adjusted no matter how 

much the amount is reduced in each month and creating a lot of labels 
to pull into the cabinet Waiting Post The results obtained from the work 
time of the 2 nd employee when comparing 1  item before the update 
will be 5 3 . 6  seconds after the adjustment will be reduced by 1 6 
seconds with 19 seconds difference in the part of the Kamban storage 
cabinet. Before The size of the building is 1.794 square meters after the 
adjustment has been reduced to 1.3 square meters with a difference of 
0.494 square meters, representing 38%. 
 
   Keywords - improvement, lot size, kanban system, ordering process 
 

I. บทน า 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

ยานยนต์ที่ได้รบัการส่งเสริมจากรฐับาลไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนการลงทุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยเริม่ขึ้นในช่วงปี  2510 - 
2520 หลงัมกีารส่งเสรมิการลงทุนผลติยานยนต์ในไทยแล้วระยะหนึ่งเพื่อ
เป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอุตสาหกรรมยานยนต์ ควบคู่กบัการ
มมีาตรการส่งเสรมิการผลติและใชช้ิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศ 

เพือ่ใหก้า้วทนัการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และเทรนด์
ความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิไทยเองภายใต้บรบิท
ใหม่ (New Normal) จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กระบวนการซัพ
พลายเชนในองค์กรปัจจุบนัมคี่าต้นทุนแรงงานที่สูง ซึ่งเป้าหมายของทาง
องคก์รตอ้งการเพิม่ยอดขาย แต่ก าลงัคนตอ้งเท่าเดมิก าลงัคนจงึตอ้งท างาน
ใหไ้ดม้ากขึน้เพือ่เพิม่ยอดขายใหท้างองคก์ร โดยจะเลอืกศกึษาในส่วนของ 
Warehouse  พบว่าพนักงานเสยีเวลาในการยืนนับใบคมับงัจากตู้สะสม
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และใช้พื้นที่ในการว่างตู้ที่มากเกินไป จึงได้น าปัญหามาท าการก าหนด
วเิคราะห์ขอ้มลูปรบัปรุงข ัน้ตอนการสัง่ผลติ ดว้ยระบบคมับงัแบบ Lot size 
โด ย ก า ร ใช้ เค รื่ อ งมื อ  Standardized Work Chart ,Yamasumi Chat, 
Standardized Work Combination Table, Time Measurement Sheet 
และ PI Calculation  มาใช้ในการวเิคราะห์ พบว่าเสยีเวลาในการท างาน
และใชพ้ื้นที่เกนิความจ าเป็นในคลงัสนิค้า จงึคดิที่จะปรบัปรุงเพื่อลดเวลา
การท างานของพนักงานและลดพื้นที่ในการจดัเก็บให้ได้คุณภาพและเกดิ
ยอดขายในกระบวนการทีส่งูสุด 
 

II.ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

II.I ทฤษฎหีลกัการพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ในการด าเนินโครงงานสหกจิศกึษาครัง้นี้ ผูจ้ดัท าไดศ้กึษทฤษฎี

หลกัการพืน้ฐานและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ หลกัการแกไ้ขปัญหาขัน้พืน้ฐาน 3G เป็นขัน้ตอนแกปั้ญหามาจาก
ตวัยอ่ในภาษาญีปุ่่ นทีม่อียู่ คอื Genba สถานทีจ่รงิ/หน้างานจรงิ Genbutsu 
สิง่ของ/ชิน้งานทีเ่ป็นตวัปัญหาจรงิ Genjitsu สถานการณ์จรงิ โดย เพิม่
ประสทิธภิาพการท างานดว้ยแนวคดิ Kaizen เป็นเทคนิควธิอีนัหนึ่งทีจ่ะ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานขององคก์ร ค าว่า 
“Kaizen” เป็นศพัทภ์าษาญีปุ่่ น แปลวา่ การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องซึง่หาก
แยกความหมายตามพยางคแ์ลว้จะแยกได ้2 ค า คอื“Kai” แปลว่า การ
เปลีย่นแปลง (change) “Zen” แปลว่า ด ี(good) ดงันัน้การเปลีย่นแปลง
ในทางทีด่กีค็อืการปรบัปรุงนัน่เอง ซึง่โดยหลกัการแลว้เป็นการปรบัปรุง
งานโดยการท างานใหน้้อยลงใชห้ลกัการ “เลกิ-ลด-เปลีย่น” โดยใชท้ฤษฎ ี
Kaizen นี้ในวจิยัมากทีสุ่ด [1] แกปั้ญหาดว้ย QC Story ตามหลกัการวงจร 
PDCA ถอืว่าเป็นวธิพีืน้ฐานของการปรบัปรุงและพฒันางานทีใ่ชม้านาน 
และถูกน าไปประยุกต์ใชอ้ย่างแพร่หลาย [2] และใช ้7 QC Tools เครือ่งมอื
ควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ชนิดนี้ ตัง้ชือ่ตามนกัรบในต านานของชาวญีปุ่่ นทีช่ ือ่ 
"เบงเค " (Ben-ke) ผูซ้ึง่มอีาวุธอนัรา้ยกาจแตกต่างกนั 7 ชนิด [3] 
 
II.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
      จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการปรบัปรุงข ัน้ตอนการสัง่ผลติ 
ดว้ยระบบคมับงัแบบ Lot size มดีงันี้คอื 
 
 
        ฐาปนา บุญหลา้. (2559) การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงคห์ลกั 3 
ประการคอื 1. เพือ่ศกึษาสถานะปัจจุบนัของการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการ
จดัการซพัพลายเชน 2. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้ต่อองคก์ร จากการ
ใชเ้ทคนิคการจดัการซพัพลายเชน 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธแ์ละ
ผลสมัฤทธิข์องเทคนิคซพัพลายเชนทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร ของบรษิทั ซ ีพ ีคา้
ปลกีและการตลาด จ ากดัเจาะจงเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม
มาตรวดัแบบประเมนิค่า5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการใชส้ถติใินการหา
ค่ารอ้ยละ เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน [4] 
         สุนนัทา ศริเิจรญิวฒัน. (2559) ในการศกึษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการใหบ้รกิารของบรษิทั ภมูไิทย คอมซสี จ ากดั พบว่าสาเหตุทีท่ าให้
การใหด้ าเนินงานของบรษิทัฯ ขาดประสทิธภิาพคอื มสีนิคา้คงคลงัปรมิาณ
สงู คลงัสนิคา้มวีธิกีารจดัเกบ็และจดัวางไมเ่หมาะสม ดงันัน้วตัถุประสงค์

ของงานวจิยั คอื การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการคลงัสนิคา้ วธิกีาร จดั
ความส าคญัอะไหล่ดว้ยวธิ ีABC การตัง้รหสัสนิคา้ และการตัง้รหสัการ
จดัเกบ็ในคลงัสนิคา้ การออกแบบแผนผงัการจดัเกบ็ ระบุต าแหน่งการ
จดัเกบ็ จากนัน้ท าการตรวจนับสนิคา้ทัง้หมด [5] 
         กมลทพิย ์อนิทว ี, วนัชยั รตันวงษ์. (2559) บรษิทั AAA จ ากดั
การศกึษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัซื้อและการบรหิารสนิคา้คง
คลงัจะช่วยลดตน้ทนุและสรา้งผลก าไรใหก้บัธุรกจิผูว้จิยัเริม่เกบ็ขอ้มลู
ท าการศกึษาสาเหตุของปัญหาวตัถุดบิเกนิสต๊อก, วตัถุดบิขาดสต๊อก, 
ตน้ทุนรวมของวตัถุดบิสงู, พืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ไมเ่พยีงพอ ดงันัน้ ผูว้จิยัได้
ท าการศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัซื้อ โดยน ากลยุทธ ์การ
สัง่ซื้อแบบ Blanket Order และ ระบบการเตมิเตม็วตัถุดบิ ดว้ยวธิ ีRe – 
Order point เพือ่บรหิารจดัการ Inventory ใหเ้หมาะสมและเพยีงพอต่อ
ความตอ้งการ ท าใหค้่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อลดลง [6]  
          ธนิต ปัญญาไวย,์นระเกณฑ ์พุ่มชศูร. (2556) โรงงานผลติซลียาง
ในอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ ในกรณศีกึษาผูว้จิยัจงึมจีุดประสงคเ์พือ่
ปรบัปรุงระบบการจดัเตรยีมยางใหส้ามารถส่งยางไปท าการขึน้รปู
ผลติภณัฑไ์ดท้นัเวลา โดยท าการศกึษาหาระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการ
ด าเนินงานแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการจดัเตรยีมยางพรอ้มทัง้ออกแบบ
การจดัการขอ้มลูของกระบวนการจดัเตรยีมยางดว้ยระบบคมับงัแบบ
อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ความสะดวก รวดเรว็ ถูกตอ้งและครบถว้น [7] 
 ปฐมพงษ์ หอมศร.ี (2557) งานวิจยันี้ เป็นการประยุกต์ใช้คมับัง
ร่วมกบัหลกัการวจิยัการด าเนินงานในการสัง่ซื้อกล่องกระดาษกรณีศกึษา
โรงงานผลติเซรามคิ โดยการหาปรมิาณการสัง่ซื้ออย่างประหยดั และจุด
สัง่ซื้อ โดยพจิารณาถึงระดบัของการให้บรกิาร ที่ก าหนดโดยบรษิัทจะหา
ค่าทีเ่หมาะสมท าไดด้ว้ยเครือ่งมอืโซลเวอรใ์นไมโครซอฟทเ์อกเซลโซลเวอร์ 
เพื่อก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังระดับต ่ าสุดและจากนั ้นได้ท าการ
ประยุกต์ใชค้มับงัในการบรหิารจดัการในส่วนของปฏบิตังิานทีห่น้างาน [8] 

 
III. วธิกีารด าเนินงานวจิยั 

     โครงงานวจิยัศกึษา เรือ่ง การปรบัปรุงกระบวนการสัง่ผลติ ดว้ย
ระบบคมับงัแบบ Lot size มขี ัน้ตอนในการศกึษา ดงัแสดงในรปูต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่I ข ัน้ตอนในการศกึษา 
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III.I กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 
      แนวคิดที่จะปรบัปรุง โดยการวเิคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมอืแผนภูมิ
กา้งปลา(Fish-Bone Diagram) มปัีจจยัหลกัของปัญหา4ดา้นประกอบดว้ย 
1.คน  (Man) 2.เครื่อ งจักร  (Machine) 3.วิธีการ (Method) 4.วัต ถุดิบ
(Martial) และใช้ห ลักการ  3G คือการเข้าไปศึกษ าที่  ชิ้ น งาน จริง 
สถานการณ์จรงิ สถานที่จรงิเพื่อศึกษาสาเหตุและใช้หลกัการ Kaizenใน
การปรบัปรุงแกไ้ขขึน้มา โดยเปลีย่นช่องในการใส่ใบคมับงัใหใ้ส่ไดแ้ค่ 1 ใบ 
/ 1 ช่อง พร้อมทัง้ป้ายบงชี้ที่บอกข้อมูลตัวเลขชิ้นส่วนที่จะผลิตและ 
Kanban/Lot โดยเปลี่ยนต าแหน่งในการวางจากเดิมให้ สามารถใส่เขา้ใน
ช่องสะสมคมับงัได้โดยปรบัเปลี่ยนเลื่อนได้ไม่ว่าจ านวน Lot จะเพิม่ลดใน
แต่ละเดอืนและท าช่องเขยีนไวส้ าหรบัเขยีนตวัเลขทีค่รบ Lot 
III.II รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
     จงึมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ ตารางบนัทึกเวลา 
Time Measurement Sheet เพื่อน ามาวิเคราะห์เวลาในการท างานของ
พนกังานในคลงัสนิคา้ตัง้แต่เริม่น าของออกจากคลงัสนิคา้จนถงึน าคมับงัไป
สัง่ผลติดว้ยระบบคมับงัแบบ Lot Size ก่อนและหลงัปรบัปรุง รวมไปถงึการ
จดบนัทกึและบนัทกึวดิโิอในการรวบรวมขอ้มลูทีจ่ะน ามาศกึษาในครัง้นี้ 
III.III เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
     ทางผูจ้ดัท าจงึไดน้ าประเดน็ปัญหามาท าการวเิคราะห์และเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ 
     I. Standardized Work Chart คอื ล าดบัการท างานมาตราฐาน 
     II. Yamasumi Chart คอื งานทีท่ าเป็นรอบ 
     III. Standardized Work Combination Table คอื ตารางรวมงาน
มาตราฐาน 
     IV. Time Measurement Sheet คือ ตารางบนัทึกการจบัเวลาในการ
ท างานเพือ่น าไปวเิคราะหใ์นการลดรอบเวลาการท างาน                                                                
     V. PI Calculation (Process integration Calculation) คอื การค านวณ
ขอ้มลูและรปูแบบการแสดงผลของขอ้มลูระบบ Excel 
III.IV ก าหนดตวัชี้วดัในดา้นต่างๆทีจ่ะท าวจิยั 
      จากการศกึษาในกระบวนการท างานของคลงัสนิค้า จงึมกีารก าหนด
วธิกีารปรบัปรุง ดงันี้ 
       I. จบัเวลาในการท างาน ขัน้ตอนการน างานพรอ้มคมับงัผ่าน RFID ขา
ออก จนถึงข ัน้ตอนการสะสมคมับงัในตู้ lot โดยดูเวลากระบวนการของ
พนักงานคนที่ 2ก่อนการปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงต้องไม่เกิน 35 วนิาท ี/ 
1 รายการ 
       II. วดัขนาดตู้สะสมคมับงัก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงต้องมขีนาดตุ้
ในการจดัเกบ็ทีล่ดลง 30 % ขึน้ไปในส่วนของคลงัสนิคา้ 
 

IV.ผลจาการด าเนินงาน 
IV.I ศกึษาสภาพปัจจุบนั 
       
 
 
 
 

 
รปูที ่II กระบวนการท างานก่อนปรบัปรุง 

      ก่อนปรบัปรุงเจา้หน้าทีท่างคลงัท าการนบัคมับงัใหค้รบตาม lot จงึท า
ใหเ้สยีเวลาในการยนืนบัคมับงั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่III กระบวนการท างานหลงัปรบัปรุง 
         หลงัปรงัปรุงไดท้ าการแกไ้ขให ้Tpman ดงึคมับงัมาสะสมในตู ้lot 1 
ช่อง / 1 ใบ ต่อมาใหเ้จา้หน้าทีท่างคลงัสามารถรวบคมับงัทีช่นป้ายครบ lot 
จากนัน้เจา้หน้าทีท่างคลงัจงึน าทีร่วบไปใส่ทีตู่ ้Waiting Post Kanban ทีจ่ะ
ไปท าการสัง่ผลติ 
 
IV.II รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

รปูที ่V ผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหาเสยีเวลาในการยนืนบัคมับงั 
     จากการวเิคราะห์ปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลาสาเหตุหลกัของปัญหาคอื
เกดิจากการดไีซน์ตู้ตัง้แต่แรกทัง้ในส่วนของเครื่องจกัรและคน แต่ในส่วน
ของวธิกีารสาเหตุสุดท้ายจะสงัเกตได้ว่าเป็นระบบการผลติแบบ Lot size 
ซึ่งไม่สามารถไปแกไ้ขในส่วนนัน้ได้และวตัถุดบิคอืคมับงัสาเหตุสุดท้ายที่
เกดิคอื เป็นระบบในการสัง่ผลติของบรษิทั Thai Summit Plastech จ ากดัที่
ไมส่ามารถไปปรบัปรุงแกไ้ขได ้
 
IV.III วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 
      IV.III.I จากการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาดไีซน์ตู้ตัง้แต่แรก 
ผู้วิจ ัยจึงได้ท าการเข้าไปศึกษาหน้างานจริง โดยใช้หลกัการ 3G ได้แก่ 
ชิน้งานจรงิ ข ัน้ตอนจรงิ สถานทีจ่รงิ พบว่า  
 
1. ชิ้นงานจรงิ (1G) ในช่องที่สะสมคมับงัมขีนาดช่องอยู่  4 เซนตเิมตร / 1 
ช่อง ซึ่งใน 1 รายการจะมใีห้สะสม 4 ช่อง ใน 1 ช่องสามารถสะสมได้ 20 
ใบ รวมรายการทัง้หมดของ Toyota 27 รายการจะได้ทัง้หมด 108 ช่อง / 
คมับงั 2160 ใบ  
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รปูที ่IV ช่องทีส่ะสมคมับงัก่อนปรบัปรุง 
 

       ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดเ้ขา้ไปท าการดไีซน์ตู้สะสมคมับงัใหมใ่หม้ขีนาดช่อง
ทีเ่ลก็อยู่ 1 เซนตเิมตร เพือ่ใหส้ามรถสะสมคมับงัได ้1 ช่อง / 1 ใบ  และท า
ป้ายขัน้ครบ Lot ในการสะสม 
 
2. ขัน้ตอนจรงิ (2G) ขัน้ตอนในการสะสมคอืการนับคมับงัและสะสมไวใ้น
ช่องทีก่ าหนด ในการสะสมนัน้พนกังานคนที ่1 จะท าการนบัและสะสมไว ้1 
ช่อง / 20 ใบ (ทีส่ามารถสะสมในช่องได)้ และพนกังานคนที ่2 จะเดนิมานับ
อกี 1 ครัง้เพื่อท าการรวบเขา้ตู้ Waiting Post เมื่อท าการพสิูจน์ในขัน้ตอน
แลว้จงึพบว่าเป็นขัน้ตอนในการท างานแบบนี้จรงิ ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการ
ดไีซน์ตูต้ ัง้แต่แรก จงึน ามาสู่ปัญหาทีเ่สยีเวลาในการยนืนบัใบคมับงั 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่VII ข ัน้ตอนจรงิในการสะสมคมับงัก่อนปรบัปรุง 
        
      ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงได้ท าการเปลี่ยนขัน้ตอนในการสัง่ผลิตโดยการให้
สะสมคมับงั 1 ช่อง / 1 ใบ เมือ่คมับงัชนป้ายครบ Lot แลว้จะสามารถรวบ
เขา้ตู ้Waiting Post ไดเ้ลย 
 
3. สถานทีจ่รงิ (3G) ขนาดของตู้สะสมมขีนาดอยู่ที่ 1.794 ตารางเมตรของ 
Line Toyota ซึ่งเกดิจากการดไีซน์ทีไ่วส้ าหรบัตดิป้ายบงชี้พรอ้มช่องใส่คมั
บงั จงึเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการยนืนบัเสยีเวลาดว้ยเช่นกนั 
 
 
 
                                           
 
 
 

 
รปูที ่VI ขนาดตูก้่อนและหลงัปรบัปรุง 

 
      ดงันัน้ผู้ว ิจยัจึงท าการปรบัปรุงขนาดตู้โดยมีขนาดอยู่ที่  1.3 ตาราง
เมตร ของ Line Toyota ซึ่งได้มแีนวคิดในช่องที่ 1 คือการท าป้ายบงชี้ที่
สามารถใส่ในช่องสะสมคมับงัได้ แต่กพ็บปัญหาในส่วนของช่องคมับงัทีใ่ส่
ป้ายบงชี้นั ้นสามารถสะสมคัมบัง  1 ช่อง / 1 คัมบัง ได้มากกว่า จึง
เปลีย่นเป็นการท าป้ายบงชี้แบบสี่เหลี่ยมในช่องที ่2 และน าอะครลิคิมาติด

กบัตู้ใหป้้ายบงชี้สามารถใส่และเลื่อนได้ แต่กย็งัพบปัญหาในการเลื่อนหรอื
ถอดออกมาเขยีนตวัเลข จงึท าการแก้ไขในครัง้สุดท้ายคือครัง้ที ่3 การลด
ขนาดป้ายบงชี้ลง พรอ้มทัง้เจาะรหูอ้ยเชอืกเพื่อทีจ่ะสามารถใชง้านไดอ้ย่าง
สะดวก 
     IV.III.II Standardized Work Chart ล าดบัการท างานมาตราฐานก่อน
และหลงัปรบัปรุง 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่VIII Standardized Work Chart (Before) 
 

     จากรปูจะเหน็ไดว้่าพนกังานคนที ่1 จะอยู่ในจุด W101(คลงัสนิคา้101) 
ซึง่เป็นจุดแรกทีพ่นกังานคนที ่1 ท าการน าสนิคา้ขึน้รถ ในจุดที ่2 พนกังาน
คนที ่1 ไดท้ าการขบัรถลากผ่านเครือ่ง RFID เพือ่สแกนจ านวนบลอ็คทีใ่ส่
ของไปใหจ้ดัส่ง จุดที ่3 พนกังานคนที ่1 ท าการ Load งานทีจ่ดัส่งในช่อง 
P-Lane และปลดคมับงั จุดที ่4 พนกังานคนที ่1 ท าการน าคมับงัเขา้ตู ้Lot 
โดยการน าคมับงัใส่กล่องเหลก็บนรถเพือ่ไมใ่หเ้ครือ่ง RFID สแกนผ่านได้
และน าคมับงัไปเขา้ตูโ้ดยน าคมับงัใหค้รบตาม Lot ทีก่ าหนดไวเ้ขา้ตู ้
พนกังานคนที ่2 จะอยู่ทีจุ่ด Lot Post เป็นจุดแรกเพือ่ Shop คมับงัไปนบั
ตาม Lot ทีก่ าหนดอกีครัง้ ในจุดที ่2 พนกังานคนที ่2 น าคมับงัทีน่บัครบ 
Lot ใส่เขา้ตู ้Waiting Post พนกังานคนที ่3 จะเป็น TP MAN Shop คมับงั
จาก Waiting Post 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รปูที ่IX Standardized Work Chart (After) 
 

     จากรปูจะเหน็ไดว้่าพนกังานคนที ่1 จะอยู่ในจุด W101 (คลงัสนิคา้101) 
ซึง่เป็นจุดแรกทีพ่นกังานคนที ่1 ท าการน าสนิคา้ขึน้รถ ในจุดที ่2 พนกังาน
คนที ่1 ไดท้ าการขบัรถลากผ่านเครือ่ง RFID เพือ่สแกนจ านวนบลอ็คทีใ่ส่
ของไปใหจ้ดัส่ง จุดที ่3 พนกังานคนที ่1 ท าการ Load งานทีจ่ดัส่งในช่อง 
P-Lane และปลดคมับงั จุดที ่4 พนกังานคนที ่1 ท าการน าคมับงัเขา้ตู ้Lot 
โดยการน าคมับงัใส่กล่องเหลก็บนรถเพือ่ไมใ่หเ้ครือ่ง RFID สแกนผ่านได้
และน าคมับงัเขา้ตู ้1 คมับงั / 1 ช่อง ทีก่ าหนดไว ้พนกังานคนที ่2 จะอยู่ที่
จุด Model Lot Post เป็นจุดแรกเพือ่ Shop คมับงัโดยการมองคมับงัทีช่น
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ป้ายครบ Lot และท าการรวบมาใส่ตู ้Waiting Post พนกังานคนที ่3 จะเป็น 
TP MAN Shop คมับงัจาก Waiting Post 

ซึง่มาเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุงแลว้จะเหน็ไดว้่าหลงัปรบัปรุง
ไมต่อ้งเสยีเวลาในการนบัคมับงั ท าใหส้ามารถตดัขัน้ตอนในการนบัของ
พนกังานคนที ่1 และ 2 ไปไดใ้นล าดบัการท างานมาตราฐานทีป่รบัปรุง
วธิกีารสัง่ผลติ 

 
     IV.III.III Yamasumi Chart ก่อนและหลงัปรบัปรุง (Man 2) 

 
 
 
 
 

 
รปูที ่X Yamasumi Chart ก่อนปรบัปรุง (Man 2) 

 
     จากภาพที ่2 จะเหน็ไดว้่าตารางและกราฟในกระบวนการท างานหลงั
ปัจจุบนั มคีนท างานอยู่ 3 คน ซึง่ในส่วนของคนที ่1 เราไมส่ามรถไปแกไ้ข
ขัน้ตอนในการท างานไดจ้งึมาแกไ้ขขัน้ตอนของคนที่ 2 ในรอบเวลาปัจจุบนั
เมือ่คดิแบบ Yamazumi Chart  จะได ้รอบเวลา 53.6 วนิาท ีซึง่เกนิรอบ
เวลาไป 18.6 วนิาท ีทีก่ าหนดไว ้35 วนิาท ี
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่XI Yamasumi Chart หลงัปรบัปรุง (Man 2) 
 
      จากภาพที ่2 จะเหน็ไดว้่าตารางและกราฟในกระบวนการท างานหลงั
ปรบัปรุงมคีนท างานอยู่ 3 คน ซึง่ในส่วนของคนที ่1 เราไมส่ามรถไปแกไ้ข
ขัน้ตอนในการท างานไดจ้งึมาแกไ้ขขัน้ตอนของคนที่ 2 ทีเ่สยีเวลาในการ
ยนืนบัโดยท าการปรบัปรุงคดิแบบ Yamazumi Chart  ของหลงัปรบัปรุงได ้
รอบเวลา 16 วนิาท ีซึง่ไมเ่กนิรอบเวลา ทีก่ าหนดไว ้35 วนิาท ีและมเีวลา
เหลอื 19 วนิาท ี
 
      IV.III.IV Standardized Work Combination Table ตารางรวมงาน
มาตราฐานก่อนและหลงัปรบัปรุง 
Before (Man 2) 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่XII ตารางรวมงานมาตราฐานก่อนปรบัปรุง (Man 2) 

      จากภาพก่อนปรบัปรุงจะเห็นได้ว่า พนักงานที่ 2 ท างานด้วยมอืใน
ขัน้ตอนแรกเป็นเวลา 39.60 วนิาทแีละใช้เวลาเดนิ 3 วนิาท ีข ัน้ตอนที่ 2 
ท างานด้วยมอื 8 วนิาท ีและใชเ้วลาเดนิ 3 วนิาท ีถ้าท าการรวมออกมาจะ
ได ้53.6 วนิาท ีซึง่เมือ่เทยีบกบัรอบเวลาทีก่ าหนดไวท้ าใหเ้หน็ไดว้่าใชเ้วลา
เกนิตามรอบเวลาทีก่ าหนดไป 18.6 วนิาท ี
 
After (Man 2) 
 
 
  
 
 
 

 
 

รปูที ่XIII ตารางรวมงานมาตราฐานหลงัปรบัปรุง (Man 2) 
 

     จากภาพหลงัปรบัปรุงจะเหน็ไดว้่า พนกังานที ่2 ท างานดว้ยมอืเป็น
เวลา 13 วนิาทแีละใชเ้วลาเดนิ 3 วนิาท ีถา้ท าการรวมออกมาจะได ้16 
วนิาท ีซึง่เมือ่เทยีบกบัรอบเวลาทีก่ าหนดไวท้ าใหเ้หน็ไดว้่าสามารถลดเวลา
ในการท างานไดจ้รงิถงึ 19 วนิาท ี
    IV.III.V Time Measurement Sheet ตารางบนัทกึการจบัเวลาในการ
ท างานก่อนและหลงัปรบัปรุง     
           เป็นการจบัเวลาการท างานของพนกังานตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกจนถงึ
ขัน้ตอนสุดทา้ยของก่อนและหลงัปรบัปรุงจะเหน็ไดว้่าเวลาและขัน้ตอนของ
หลงัการปรบัปรุงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนปรบัปรุงจะมเีวลาทีล่ดลงอยู่ 43.4 
วนิาท ีและ มขี ัน้ตอนทีล่ดลงไป 1 ข ัน้ตอน เมือ่น ามาค านวณรายการ
ทัง้หมดของโตโยตา้ทีเ่ลอืกมาท า Model Lot Post จะคดิออกมาไดเ้ป็น 
1171.8 วนิาท ี/ 27 รายการ 
 
IV.IV ลงมอืปฏบิตัดิ าเนินการ 

      IV.IV.I ท าการเปลีย่นป้ายบงชีใ้หม้ขีนาดเลก็ลง 
      IV.IV.II วดัขนาดฟิวเจอรบ์อรด์และสตกิเกอรเ์พือ่ตดิตูส้ะสมคมับงั  
      IV.IV.III วดัขนาดตวัอะครลิคิเพือ่น าไปกัน้ป้ายบงชีท้ีตู่ส้ะสมคมับงั 
      IV.IV.IV ท าช่องในการเขยีนตวัเลขล าดบัแต่ละ Lot 

 
IV.V ตดิตามผลหลงัปรบัปรุง 
       ในการตดิตามผลของการลงมอืปฏบิตัิจงึพบอุปสรรคในการปรบัปรุง
วธิกีารสัง่ผลติ ดว้ยระบบคมับงัแบบ Lot Size ดงันี้ 
       IV.V.I ในการท าป้ายบงชีท้ีร่ะบตุวัเลขชิน้สว่นเกดิอุปสรรคในการใช้
งานทีเ่ลือ่นล าบากในการถอดมาเขยีนหรอืดงึออกมาใชง้านจงึมกีารแกไ้ข
ท าการปรบัปรุงใหมแ่ลว้ท าใหพ้นกังานใชง้านไดส้ะดวกขึน้ โดยการใชเ้ชอืก
เลือ่นในการใชง้านพรอ้มทัง้เปลีย่นการเขยีนตวัเลขลงทีป้่ายบงชีเ้ป็นการ
เขยีนลงทีอ่ะครลิคิไดเ้ลย 
        IV.V.II ในการท าช่องทีใ่หพ้นกังานเขยีนตวัเลขจะเป็นการเขยีน
ตวัเลขระบุล าดบัของชอ่งในการสะสมคมับงัจงึเกดิอุปสรรคในการน าไปตดิ
ทีตู่ส้ะสมคมับงัไมอ่ยู่เพราะไปตดิกบัตะปทูีท่ าการยดึอะครลิคิจงึมกีารแกไ้ข
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ท าช่องทีน่ าไปตดิกบัอะครลิคิแลว้เกดิปัญหาในการตดิไมอ่ยู่ จงึท าการ
แกไ้ขเปลีย่นเป็นทีข่ ัน้ครบ Lot ใหน้ าไปใส่ในช่องทีค่รบ Lot ในแต่ละ
รายการพรอ้มทัง้ท าการตดิรปูสติก๊เกอรเ์พือ่จะสือ่ใหเ้หน็ไดช้ดัเจนของป้าย
ครบ Lot มากยิง่ขึน้ 

V. สรุป 
     จากการศกึษาภาพรวมของเศรษฐกจิอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบนัมี
คู่แขง่ในการผลติชิน้สว่นยานยนต์เป็นจ านวนมาก ทัง้การเปลีย่นแปลงของ
เศรษฐกจิไทย จงึไดศ้กึษาขอ้มลูและวเิคราะหใ์นองคก์รปัจจุบนัมคี่าตน้ทุน
แรงงานทีส่งู ซึง่เป้าหมายของทางองคก์รตอ้งการเพิม่ยอดขาย แต่ก าลงัคน
ตอ้งเท่าเดมิ ก าลงัคนจงึตอ้งท างานใหไ้ดม้ากขึน้จงึอาจเกดิผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมไทย จงึไดไ้ปเจาะลกึหาขอ้มลูและ
วเิคราะหแ์ผนกคลงัสนิคา้ พบว่า ในระบบคมับงัของทางคลงัสนิคา้มวีธิกีาร
ปฏบิตัทิีเ่สยีเวลาในการยนืนบัใบคมับงั จงึไดน้ าปัญหาการเสยีเวลาในการ
ยนืนบัใบคมับงั มาท าการก าหนดและวเิคราะหข์อ้มลูโดยการใชท้ฤษฎ ี
Kaizen ของคุณ Masaki Imai  เป็นหลกัเพือ่ปรบัปรุงวธิกีารโดยใชห้ลกัาร 

“เลกิ-ลด-เปลีย่น” มาประยุกต์ใชใ้หเ้กดิการลดเวลา ยกเลกิข ัน้ตอนการสัง่
ผลติใหไ้ดต้ามทฤษฎแีละหลกัการ จากงานวจิยัไดน้ างานของคุณปฐมพงษ์ 
หอมศร ีมาประยุกต์ใชใ้นสว่นของคมับงัทีบ่รหิารจดัการส่วนของปฏบิตังิาน
ทีห่น้างานจรงิเป็นหลกั โดยใชเ้ครือ่งมอืหลกัเป็น Time Measurement 
Sheet ในการบนัทกึเวลาและค านวนใหไ้ดเ้วลาทีม่มีาตราฐาน จงึพบว่า 
ทางคลงัสนิคา้สามารถเปลีย่นรปูแบบตูโ้ดยการปรบัเปลีย่นขนาดตูแ้ละ
วธิกีารใชค้มับงักบัตูส้ะสมใหม่ ซึง่พนกังานจะสามารถมองเหน็ดว้ยตาเปล่า
โดยไมเ่สยีเวลาในการยนืนบัและสามารถลดขนาดตู้ในการจดัเกบ็คมับงัได้
อกีดว้ย  
ผลจากการด าเนินงานทีไ่ดค้อื 
V.I เวลาในการท างานของพนกังานคนที ่2 ลดลง 19 วนิาท ี 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่XIV กราฟเวลาการท างานของพนกังานคนที ่2 ก่อนและหลงัปรบัปรุง 

 
จะสงัเกตไดว้่าเวลาท างานลดลง 16 วนิาท ีซึง่เปรยีบเทยีบกบัเวลาที่

ก าหนดไวอ้ยู่ที ่35 วนิาท ีท าใหเ้หลอืเวลาอยู่ 19 วนิาท ี
 
V.II สามารถลดขนาดตูส้ะสมคมับงัได ้0.494 ตารางเมตร / 27 รายการ 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่XV กราฟแสดงขอ้มลูขนาดตูก้อ่นและหลงัปรบัปรุง 

 

เมือ่เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุงจะลดขนาดตูล้งได ้0.494 ตาราง
เมตร คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ได ้38 % ซึง่ลดลงไดม้ากกว่าตามทีก่ าหนดไว ้
30 % ของตูส้ะสมคมับงั 
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 บทคดัย่อ —  งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดเวลาเปล่ียนแม่พิมพข์อง
กระบวนการฉีดพลาสติก โดยน าเทคนิคการลดเวลาเปล่ียนรุ่นเคร่ืองจกัร 
ให้มีหน่วยเวลาเป็นนาที (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ SMED มาประยุกต์ใช้ จาก
การศึกษากระบวนการเปล่ียนแม่พิมพ์ปัจจุบันพบว่าใช้เวลาเปล่ียน
แม่พิมพฉ์ล่ีย 56 นาที ซ่ึงนโยบาย คือ ต้องการให้เวลาเปล่ียนแม่พิมพล์ดลง 
50% หรือ 28 นาที ผู้วิจยัท าการเกบ็ข้อมูลแม่พิมพท่ี์ใช้เวลาเปล่ียนแม่พิมพ์
กบัเคร่ืองฉีดตวัอย่างนานท่ีสุดจ านวน 3 แม่พิมพ์ โดยใช้แผนภมิูคนและ
เคร่ืองจกัรในการก าหนดกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก และท าการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเปล่าด้วยแผนภูมิก้างปลา เม่ือทราบ
สาเหตขุองปัญหาแล้วจึงด าเนินการตามเทคนิค SMED โดยการปรบัเปล่ียน
กิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอกและก าหนดกิจกรรมท่ีท าขนานกนั
ด้วยหลกัการ ECRS จากนัน้น าหลกัการไคเซน็มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดเวลา
ของกิจกรรมภายใน จากการด าเนินงานพบว่าเวลาเปล่ียนแม่พิมพห์ลงัการ
ปรบัปรุงใช้เวลาเปล่ียนแม่พิมพ์ 28 นาที ,  25.5 นาที และ 27.3 นาที ซ่ึง

เป็นไปตามเป้าหมายทัง้ 3 แม่พิมพ์ ซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นรวม 1,189 
ช้ินต่อเดือน หรือ 14,268 ช้ินต่อปี 

 
ค ำส ำคัญ  —  การลดเวลาเปล่ียนรุ่นเคร่ืองจักร, กระบวนการฉีด

พลาสติก, ECRS 
 

ABSTRACT — This research aims to mold setup time reduce in 
plastic injection process.  By applying Single Minute Exchange of Dies 
(SMED) applied. From the study of the current mold change process, it 
was found that 56 minutes of time spent changing the mold, which the 

policy was to require 50% reduction of the mold time or 28 minutes. 
Number of 3 molds using man and machine chart to determine internal 
activities and external activities and analyze the cause of the waste with 
the fishbone diagram.  When knowing the cause of the problem, then 
follow the SMED technique by adjusting internal activities into external 
activities and defining activities that are parallel with ECRS principles. 
Then apply the Kaizen principle to reduce the time of internal activities. 
From the operation, it was found that the time for changing the mold 
after the improvement took 28 minutes, 25.5 minutes and 27.3 minutes, 
respectively, which were in accordance with all 3 molds, resulting in a 
total increase of 1,189 pieces per month or 14,268 pieces year 

 
Keywords — Set up time reduce, Plastics Injection Process, ECRS 

 
I. บทน า 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้ามแีนวโน้มการแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ 
การที่บริษัทจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งข ันนั ้น  จ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าเพื่อเพิม่ก าไรใหม้ากขึน้ 
จากกรณีศกึษาโรงงานผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าในส่วนงานฉีดพลาสตกิพบว่า มี
เวลาสูญเสยีทีเ่กดิขึน้จากการหยุดใชง้านของเครื่องฉีดพลาสตกิ ซึ่งส่งผล
ต่อต้นทุนในการผลติ จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่าเวลาในการเปลีย่นแม่พมิพ์
สูญเสียมากที่สุด เนื่องจากไม่มมีาตรฐานในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ท าให้
พนักงานไม่มกีารจดัเตรียมความพร้อมก่อนการเปลี่ยนแม่พิมพ์และไม่
ทราบหน้าทีก่ารท างานของตนทีช่ดัเจน ดงันัน้จงึตอ้งน าเทคนิคการลดเวลา
เปลี่ยนรุ่นเครื่องจกัร ให้มหีน่วยเวลาเป็นนาที (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ 
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SMED มาประยุกต์ใช้เพื่อลดเวลา และลดขัน้ตอนการท างานทีส่ญูเปล่าใน
การเปลีย่นแม่พมิพ์ เทคนิค SMED เป็นเทคนิคการลดความสูญเปล่าตาม
แนวคิดแบบลีน (Lean) และเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
(Focus Improvement) ในการบ ารุงรกัษาแบบทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม 
(TPM) ที่จะช่วยลดเวลาที่สูญเปล่าในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ และช่วยให้
กระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยขอบเขตของ
งานวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาขัน้ตอนการเปลีย่นแม่พมิพ์ของกระบวนการ
ฉีดพลาสตกิ เครื่องฉีด 380 ตนั หมายเลขเครื่อง M114G จ านวนแม่พมิพ์
ในการศกึษาจ านวน 3 แม่พมิพ์ ได้แก่ แม่พมิพ์ฝาในหมอ้หุงข้าวไฟฟ้า, 
ตวัเครือ่งหมอ้คอมพวิเตอร์ และ ฐานเครือ่งหมอ้คอมพวิเตอร์ เพือ่ปรบัปรุง
การท างานและลดเวลาในการเปลีย่นแมพ่มิพข์องโรงงานกรณศีกึษาเท่านัน้ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้ เพื่อลดเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ ของ
กระบวนการฉดีพลาสตกิ  
 

III. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I. ทฤษฎ ี

III.I.I. ทฤษฎกีารปรบัตัง้เครือ่งจกัรอย่างรวดเรว็ (SMED)  
SMED เป็นเทคนิคในการลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัรให้อยู่ใน

หน่วยของนาที (ไม่เกิน 10 นาที) ซึ่งเทคนิคนี้  ได้ถูกคิดค้นขึ้นโดย          
Dr. Shingo ซึง่เป็นผูร้่วมกนัคดิระบบการผลติแบบ โตโยตา้ ร่วมกบั Taiichi 
Ohno โดยตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมควรจะวดัตัง้แต่ชิน้งานดชีิน้สุดทา้ยจนกระทัง่
ชิ้นงานดีชิ้นแรกได้ถูกผลิต โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลกัๆ คือ งาน
ภายใน และ งานภายนอก ทฤษฏขีอง Dr. Shingo ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน
หลกัๆ ดงันี้                                                                               

1. แยกงานภายใน และงานภายนอกออกจากกนั ใหน้ ากจิกรรมทีเ่ป็น
งานภายนอกมาท าก่อนที่เครื่องจกัรจะหยุดจากนัน้จะเหลอืงานที่เป็นงาน
ภายใน 

2. เปลีย่นงานภายในใหเ้ป็นงานภายนอก  
3. เปลีย่นทุกกจิกรรมใหง้่ายต่อการปรบัตัง้ ในขัน้ตอนนี้จะต้องท าทุก

กจิกรรมให้ง่ายและรวดเร็ว โดยให้อยู่ในรูปแบบ Visual Control หากน า
หลกัการ SMED มาใชอ้ย่างถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิาพแลว้ จะสามารถลด
เวลาในการปรบัตัง้ไดถ้งึ 90% ขึน้ไปของเวลารวม [1] 

III.I.II. ไคเซน็ (Kaizen) 
ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุง ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การปรับปรุง

กระบวนการผลติ กจิกรรมทคีวิซ ี(TQC) หรอืการควบคุมคุณภาพทัง้หมด 
ซึ่งมีชื่อเสียงมากและได้ร ับการยอมรับไปทัว่โลก ไคเซ็นเป็นค าศัพท์
ภาษาญี่ปุ่ นแปลว่า การปรับปรุง ( improvement) ซึ่งมาจากค าว่า Kai 
แปลว่า การเปลี่ยนแปลง และค าว่า Zen แปลว่า ด ีเป็นแนวคดิในทฤษฎี
พืน้ฐานการบรหิารองคก์ร การด าเนินกจิกรรมของไคเซน็จะตอ้งด าเนินการ
ทุกระดบัขององค์กรตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสงูจนถงึผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหทุ้กคน
เกดิความรูส้กึมสี่วนร่วมปรบัปรุงการท างาน และพฒันาทกัษะทีห่ลากหลาย
ใหม้คีวามยดืหยุ่นในความเปลีย่นแปลง [2] 

III.I.III. การลดความสญูเปล่าดว้ย ECRS 

การลดความสญูเปล่าในการผลติเป็นสิง่จ าเป็น เพราะความสญูเปล่าที่
เกิดขึ้นจะหมายถึงต้นทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยความสูญเปล่ามี
ทัง้หมด 7 ประการ หากสามารถลดความสูญเปล่าลงได้ก็จะส่งผลให้
ประหยดัต้นทุนการผลิตลงด้วย โดยแนวทางการลด MUDA หรือความ   
สูญเปล่าลงสามารถท าได้โดยใช้หลักการ  ECRS ได้แก่  การก าจัด 
(Eliminate), การรวมกนั (Combine), การจดัใหม่ (Rearrange), การท าให้
งา่ย (Simplify) [3] 
lll.ll. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บุญสิน นาดอนดู่ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การลดเวลาในการปรับตัง้
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเปลี่ยนแม่พมิพ์อย่างรวดเร็ว (SMED) ในการลด
เวลาปรบัตัง้แม่พมิพ์ ในการศกึษาครัง้นี้ได้ประยุกต์ใช้หลกัการศกึษาการ
ท างานและเทคนิคการปรับตัง้เครื่องจักรอย่างรวดเร็ว โดยมีการแยก
กจิกรรมภายนอกออกจากกิจกรรมภายใน ออกแบบให้พนักงานท างาน
แบบคู่ขนาน เตรยีมความพรอ้มของอุปกรณ์และการตดิตัง้แมพ่มิพล์่วงหน้า 
ท าให้หลงัการปรบัปรุงใช้เวลาการติดตัง้รวม 22.14 นาที ซึ่งไม่เกิน 30 
นาทตีามเป้าหมาย ซึ่งจากการศกึษางานวจิยัฉบบันี้แสดงใหเ้หน็ว่าเทคนิค 
SMED สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการปรบัปรุงการท างานเพื่อลดเวลาใน
การปรบัตัง้แมพ่มิพไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [4] 

ธนัฐพงษ์  บุญสุ ว รรณโน  และ  สาลินี  สันติธีร ากุ ล  (2560) ได้
ท าการศกึษาเรื่องการลดเวลาการติดตัง้แม่พิมพ์ของงานฉีดพลาสติกใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการน าเอาเทคนิคการปรบัตัง้เครื่องจกัร
อย่างรวดเร็ว (SMED) และ ECRS มาเป็นแนวทางการในการปรบัปรุง
กระบวนการติดตัง้แม่พิมพ์ ซึ่งจากสภาพปัญหาปัจจุบันในการติดตัง้
แมพ่มิพฉ์ดีพลาสตกิแต่ละครัง้นัน้ ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ท าใหส้ญูเสยีเวลาที่
ท าการผลติ [5] 

โกสินทร เจริญวรเกียรติ และ จิตรา รู้กิจการพานิช  (2554)  ได้
ท าการศึกษาเรื่องการลดเวลาการปรบัตัง้ลูกอัดส าหรบัการผลิตไม้ฝา
สงัเคราะห์เพื่อพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการลดเวลาการปรบัตัง้ลูกอดั
ส าหรบัการผลติไมฝ้าสงัเคราะห ์เนื่องจากใชเ้วลามากในการปรบัตัง้เครือ่ง
ในแต่ละครัง้  โดยมีข ัน้ตอนการท างานที่ เกินความจ า เ ป็นหรือไร้
ประสทิธภิาพ งานวจิยัฉบบันี้ไดใ้ชค้วามรูใ้นดา้นการศกึษาเวลา การศกึษา
วธิกีารท างาน (Work Study) และใชเ้ทคนิคการปรบัตัง้เครื่องจกัร เพื่อมา
ออกแบบ และปรบัปรุงกระบวนการปรบัตัง้เครือ่งจกัร [6] 

Arun Abraham, Ganapathi K.  แ ล ะ  Kailash Motwani (2012) ไ ด้
ท าการศกึษาเรือ่ง ลดเวลาในการตดิตัง้ดว้ยเทคนิค SMED ในสายการผลติ
ทีปั่ม๊ขึน้รูป วตัถุประสงค์หลกัของการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ คอืการลดเวลา
ในการติดตัง้จาก 7 ชัว่โมงเป็น 2 ชัว่โมงและปรบัปรุงประสทิธิภาพการ
ท างาน โดยไม่ต้องมีการลงทุนมากนักหรือการลงทุนขัน้ต ่า  ใช้วิธีการ 
SMED ในการลดเวลาการติดตัง้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ผลลพัธห์ลกัทีไ่ดจ้ากการศกึษาคอืเวลาเปลีย่นเครือ่งมอืลดลงจาก 7 ชัว่โมง
เป็น 2 ชัว่โมง [7] 
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IV. วธิดี าเนินการวจิยั 

IV.I. ข ัน้ตอนและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

รปูที ่I. ข ัน้ตอนและเครือ่งมอืทีใ่ชศ้กึษา 
 

IV.II. ส ารวจสภาพปัจจุบนัและคน้หาปัญหา 
จากการศกึษาเครือ่งฉีดพลาสตกิเครือ่งใหญ่ 8 เครื่อง อตัราเดนิเครือ่ง 

(Availability) ของเครือ่งฉดี 380 ตนั หมายเลข M114G มคี่าต ่าทีสุ่ด ส่งผล
ใหป้ระสทิธภิาพโดยรวม (OEE) ของเครื่องฉีด 380 ตนั เดอืนตุลาคม และ
เดอืนพฤศจกิายน ปี 2561 มปีระสทิธภิาพต ่าที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 83% โดย
กจิกรรมทีสู่ญเสยีเวลามากทีสุ่ดคอื เปลีย่นแม่พมิพ์ เนื่องจากแม่พมิพ์ทีใ่ช้
กบัเครื่องเป็นแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ ระบบการท างานแบบ Manual Clamp 
และ แม่พมิพ์เป็นระบบสไลด์ ซึ่งมกีารท างานที่ซับซ้อน จงึคดัเลอืกเป็น
เครือ่งฉดี 380 ตนั เป็นเครือ่งฉดีตวัอย่างในการศกึษาและด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่II. แผนภมูพิาเรโตแ้สดงเวลาการเปลีย่นแมพ่มิพแ์ต่ละแมพ่มิพ ์
แหล่งทีม่า : ส่วนงานฉีดพลาสตกิ.  (2561).  รำยงำนบนัทึกเวลำเปลีย่น
แม่พิมพเ์ดือนตลุำคม-พฤศจิกำยน 

 
จากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารบนัทกึวดิโีอขัน้ตอนการเปลีย่นแม่พมิพ์

ของเครือ่งฉดี 380 ตนั และน าวดิโีอมาท าการเป็นแปลงเป็นขอ้มลู โดยแยก

การท างานของช่างเทคนิค 2 คน และการท างานของเครื่องจักร ด้วย
แผนภูมคินและเครือ่งจกัร พบว่าแม่พมิพ์ฐานหมอ้คอมพวิเตอร์ใชเ้วลา 61 
นาท,ี ฝาในหมอ้ไฟฟ้าใชเ้วลา 56 นาท ีและตวัเครื่องหมอ้คอมพวิเตอร์ใช้
เวลา 50 นาท ีซึ่งใชเ้วลาในการท างานมากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรกและมจี านวน
การใช้งานกบัเครื่องฉีด 380 ตนัมากที่สุด จงึได้คดัเลอืกมาเป็นแม่พิมพ์
ตวัอย่างในการศกึษาและด าเนินการ 

 
ตารางที ่I. ตารางแสดงขอ้มลูแมพ่มิพต์วัอย่าง 

แหล่งทีม่า : ส่วนงานฉดีพลาสตกิ.  (2561).  รำยงำนข้อมลูแม่พิมพ ์
 
จากการเก็บข้อมูลจากแม่พมิพ์ตวัอย่างพบว่าใช้เวลาในการเปลี่ยน

แม่พมิพ์นาน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัแนวคดิแบบลนี จงึท าการวเิคราะห์ดว้ย
แผนภูมกิ้างปลาเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนแม่พมิพ์นาน 56 
นาท ี
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รปูที ่III. แผนภมูกิา้งปลา 

 
จากแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) แสดงใหเ้หน็ว่าสาเหตุของ

ปัญหาการเปลีย่นแมพ่มิพน์าน 56 นาท ีมาจาก 4 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
1. ปัญหาทีเ่กดิจากคนหรอืพนักงาน (Man) คอื พนักงานมทีกัษะการ

ท างานและความช านาญไม่เท่ากนั ส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนแม่พมิพ์
แตกต่างกนัดว้ย  

แม่พิมพ ์ น ้าหนัก ความถ่ี/
เดือน 

รปูภาพ 

ฝาในหมอ้หงุขา้ว
ไฟฟ้า 

728 กก. 15 ครัง้  

ตวัเครื่องหมอ้
คอมพวิเตอร ์

2,442 กก. 15 ครัง้  

ฐานหมอ้
คอมพวิเตอร ์

2,678 กก. 15 ครัง้  
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2. ปัญหาที่เกดิจากเครื่องจกัรและอุปกรณ์ (Machine) คอื Stud Bolt 

ยาวเกนิไปท าใหเ้สยีเวลาในการขนันาน 
3. ปัญหาทีเ่กดิจากวธิกีารท างาน (Method) คอื สญูเสยีเวลาในการต่อ

สายน ้าระบบ Cooling เข้าที่แม่พิมพ์นาน เนื่องจากไม่มจีุดบ่งชี้ให้ทราบ
สถานะของรู, ไม่มจีิก๊ดูดชิ้นงานเฉพาะรุ่นในแต่ละแม่พมิพ,์ ขัน้ตอนการไล่
น ้าออกจากสายน ้ าหลงัฉีดงานจบใช้เวลานาน , สูญเสียเวลาในการเล็ง
ต าแหน่งวางแม่พมิพ์แต่ละครัง้ และไม่มกีารจดัเตรยีมความพรอ้มแมพ่มิพ์
ล่วงหน้า 

4. ปัญหาที่เกดิจากวตัถุดบิ (Material) คอื การสูญเสยีเวลาในการไล่
เมด็พลาสตกิเก่าออกจากเครือ่งฉดีหลงัผลติจบ 
IV.III ก าหนดกจิกรรมภายในและกจิกรรมภายนอก 

การศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยแผนภูมคินและเครื่องจกัร
พบว่าข ัน้ตอนการท างาน สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ กจิกรรม
ภายใน และกจิกรรมภายนอก 

 
ตารางที ่II. ตารางก าหนดกจิกรรมภายในและภายนอก 

แม่พิมพ ์ เวลางานภายใน 
(นาที) 

เวลางาน
ภายนอก (นาที) 

ฝาในหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 52 4 

ฐานหมอ้คอมพวิเตอร ์ 57 4 

ตวัเครื่องคอมพวิเตอร ์ 45.5 4.5 

 
IV.IV. ปรบัเปลีย่นกจิกรรมภายในใหเ้ป็นกจิกรรมภายนอก โดยใชห้ลกัการ 
ECRS  

IV.IV.I. จดัเตรยีมแมพ่มิพท์ีจ่ะท าการเปลีย่นไวล้่วงหน้า  
ก าหนดพืน้ทีว่างแมพ่มิพข์า้งเครือ่งฉดี และจดัเตรยีมแมพ่มิพท์ีจ่ะผลติ

รุ่นถัดไปตามแผนงานมาเตรียมไว้ที่พื้นที่ที่ก าหนด โดยเตรียมพร้อม
แมพ่มิพ ์และอุปกรณ์การเปลีย่นแมพ่มิพก์่อนจบงาน 15-30 นาท ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่IV. การเคลือ่นยา้ยแมพ่มิพร์ุน่ถดัไปมาจดัเตรยีมก่อนเริม่งาน 

 
 IV.IV.II. ปิดน ้า และไล่น ้าออกจากแมพ่มิพก์่อนผลติจบ 
 ปรบัเปลีย่นขัน้ตอนปิดน ้า และไลน่ ้าออกจากสายน ้า (ระบบ Cooling) 
จากเดมิเป็นงานภายใน โดยสามารถปรบัเปลีย่นเป็นงานนอกไดโ้ดยการที่
พนกังานจะท าการปิดน ้า และไล่น ้ากอ่นผลติจบ 3-5 รอบการผลติ เพือ่ให้
เวลาของงานภายในลดลง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่V. ไล่น ้าออกจากสายน ้า 
 

IV.V. ก าหนดงานทีท่ าขนานกนัไปได ้
จากแผนภูมิคน และเครื่องจักรพบว่าก่อนปรับปรุงช่างเทคนิค 2 

คนท างานขนานกนั โดยท างานดา้นหน้าเครื่องฉีด และดา้นหลงัเครื่องฉีด 
จากการวเิคราะหข์ ัน้ตอนการเพริธ์หรอืไล่เมด็พลาสตกิ สามารถปรบัเปลีย่น
หน้าที่การท างานของช่างได ้เนื่องจากก่อนปรบัปรุงช่างคนที่ 1 มหีน้าใน
การไล่เมด็พลาสตกิเดมิออกจากเครือ่งฉดี และประกอบจิก๊ดดูชิน้งาน ส่งผล
ใหช้่างคนที ่2 เกดิการรองาน และเกดิเวลาสูญเปล่า จงึปรับเปลีย่นหน้าที่
การท างานใหช้่างคนที ่2 ท าการเพริธ์หรอืไล่เมด็พลาสตกิพรอ้มกบัช่างคน
ที ่1 ทีท่ าการประกอบจิก๊  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่Vl. ไล่เมด็พลาสตกิพรอ้มกบัประกอบจิก๊ 

 
IV.VI. ลดเวลาของกจิกรรมภายใน 

IV.VI.I. จดัท าจิก๊ดดูชิ้นงานเฉพาะรุ่นผลติภณัฑ ์
จากการศกึษาก่อนปรบัปรุงเมื่อมกีารเปลีย่นรุ่นผลติ ช่างต้องท าการ

ประกอบจิก๊ใหมทุ่กครัง้ เนื่องจากต าแหน่งการดูดชิน้งานแต่ละผลติภณัฑ์มี
ความแตกต่างกนั จิก๊จงึมรีปูทรงทีแ่ตกต่างกนัออกไป จงึท าการไคเซน็จิก๊ 
ดดูจบัชิน้งานใหม้ลีกัษณะเฉพาะของแต่ละผลติภณัฑ ์และออกแบบจิ๊กใหม้ี
ร่ องเลื่อนเพื่อให้สามารถปรับระยะที่แขนโรบอทได้ และจัดท าที่
เกบ็จิก๊ตามหลกัการ 5 ส. เพือ่ใหส้ามารถหยบิใชง้านไดง้า่ย 
 

 
 
 
 
 

 
รปูที ่VII. จิก๊ดดูชิน้งาน และทีเ่กบ็จิก๊ 
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IV.VI.II. จดัท า visual control บอกต าแหน่งวางแมพ่มิพ ์
จดัท าเส้น Visual Control ที่เครื่องฉีดและแม่พมิพ์ เพื่อบอกต าแหน่ง

การวางแม่พมิพ์ เนื่องจากเดมิช่างต้องเล็งต าแหน่งการวางแม่พมิพ์จาก
ดา้นหลงัเครือ่งฉดี ซึง่ท าใหก้ารท างานไมส่ะดวกและเกดิเวลาสญูเปล่า 

 
 
 

 
 
 
 

 
รปูที ่VIII. เสน้บอกต าแหน่งวางแมพ่มิพ์ 

 
IV.VI.III. จดัท า visual control แสดงสถานะน ้าเขา้และน ้าออก 
ก่อนการปรบัปรุงพนกังานเกดิความสบัสนและใชเ้วลานานในการต่อ

สายน ้า (ระบบ Cooling) ทีแ่มพ่มิพ ์จงึจดัท าป้าย visual control (in-out) ที่
แมพ่มิพเ์พือ่บอกใหส้ถานะรนู ้าหรอืน ้าออก เพือ่ลดเวลาในการต่อสายน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่IX. ป้ายแสดงสถานะรนู ้าเขา้และน ้าออก 
 
IV.VI.IIII. ลดขนาดความยาวของ Stud Bolt  
ก่อนการปรบัปรุง Stud Bolt ยาว 165 มลิลเิมตร ซึ่งมคีวามยาวเกิน

ความจ าเป็นส่งผลให้พนักงานใชเ้วลาในการขนั Clamp Lock นาน จงึท า
การขนาดความยาวของ Stud Bolt เป็น 125 มลิลเิมตร เพื่อใหข้นั Clamp 
Lock ง่ายขึน้และลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็นทีเ่กดิขึน้จากการที ่Stud Bolt ยาว
เกนิไป 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่X. Stud Bolt 
 

IV.VII. ตวัชี้วดั 
เวลาเปลีย่นพมิพล์ดลงมากกว่าหรอืเท่ากบั 50% จากเวลาเดมิ หรอื 28 

นาท ี

 
V. ผลการวจิยั 

 จากการด าเนินการตามมาตรการการแกไ้ขตามเทคนิค SMED ผลการ
ด าเนินการปรบัปรุงเป็นดงัตารางที ่III. 
 

ตารางที ่III. ตารางสรุปผลการปรบัปรุง 
ล าดบั กิจกรรมท่ีปรบัปรงุ ก่อน 

(นาที) 
หลงั 
(นาที) 

ลดลง
(นาที) 

1 จดัเตรยีมแมพ่มิพไ์วล้่วงหน้า  10.4 2.3 8.1 

2 ปิดน ้าและไลน่ ้าก่อนจบงาน3-5 
รอบการผลติ 

2 0 2 

3 ก าหนดใหไ้ล่เมด็พลาสตกิ
พรอ้มกบัประกอบจิก๊ 

3 0 3 

4 จดัท าจิก๊เฉพาะรุน่ 5 3.5 1.5 

5 จดัท าเสน้บอกต าแหน่งวาง
แมพ่มิพ ์

2.3 1 1.3 

6 จดัท าป้ายสถานะรนู ้าเขา้และ
น ้าออก 

3.5 1.5 2 

7 ลดขนาดความยาวStud Bolt 5 3 2 

 
เวลาที่ลดลงหลงัการด าเนินการปรบัปรุงแต่ละขัน้ตอน ส่งผลให้เวลา

เปลีย่นแม่พมิพ์โดยรวมทัง้ 3 แม่พมิพ์ลดลงดว้ย เนื่องจากการปรบัปรุงท า
ใหพ้นักงานท างานไดง้่ายขึน้และมมีาตรฐานในการท างาน โดยแม่พมิพฝ์า
ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าลดลงเหลือ 28 นาที,  แม่พิมพ์ตัว เครื่องหม้อ
คอมพวิเตอรล์ดลงเหลอื 25.5 นาทแีละแมพ่มิพฐ์านหมอ้คอมพวิเตอรล์ดลง
เหลอื 27.3 นาท ีดงัแสดงดงัรปูที ่Xl. 

 

รปูที ่Xl. ผลการด าเนินการปรบัปรุง 
แหล่งทีม่า : ส่วนงานฉีดพลาสตกิ.  (2562).  ข้อมูลเวลำเปลีย่นแม่พิมพ์
เดือนมกรำคม-กมุภำพนัธ์  
 
 ผลจากการปรบัปรุงส่งผลให้เวลาเปลีย่นแม่พมิพ์ของกระบวนการฉีด
พลาสติกลดลงและยงัส่งผลให้ข ัน้ตอนการท างานในการเปลี่ยนแม่พิมพ์
ลดลงทัง้ 3 แม่พมิพ์ เนื่องจากหลงัการปรบัปรุงข ัน้ตอนที่สูญเปล่าถูกตดั
ออกไป ดงัตารางที ่IV. 
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ตารางที ่IV. ผลสรุปขัน้ตอนการท างาน 

แม่พิมพ ์ ก่อน (ขัน้ตอน) หลงั (ขัน้ตอน) 

ฝาในหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 27 19 
ตวัเครื่องหมอ้คอมพวิเตอร ์ 19 15 
ฐานเครื่องคอมพวิเตอร ์ 23 19 

 
จากการด าเนินการพบว่าแมพ่มิพต์วัอย่างทีน่ ามาศกึษา ใชเ้วลาในการ

เปลี่ยนแม่พิมพ์ลดลงตามตัวชี้ว ัดคือ เท่ากับหรือมากกว่า 50% ทัง้ 3 
แมพ่มิพ ์ 

 
ตารางที ่V. ผลการด าเนินการและตวัชีว้ดั 

แม่พิมพ ์ เป้าหมาย 
(นาที) 

ก่อน
(นาที) 

หลงั
(นาที) 

ลดลง
(%) 

ฝาในหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 28 56 28 50% 

ตวัเครื่องหมอ้
คอมพวิเตอร ์

28 50 25.5 54% 

ฐานหมอ้คอมพวิเตอร ์ 28 61 27.3 51.2% 

 
V.I ก าหนดมาตรฐาน 

จากผลการปรบัปรุงพบว่า การด าเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายทัง้ 3 
แมพ่มิพค์อื ลดลงมากกว่าหรอืเท่ากบั 28 นาท ีจงึจดัท าเป็นมาตรฐาน โดย
จดัท า 3 รปูแบบ 

1. มาตรฐานการท างานหรอื Work Instruction (WI) ของช่างเทคนิค
โดยแสดงขัน้ตอนการเปลี่ยนแม่พมิพ์ของช่างเทคนิคทัง้ 2 คน เพื่อเป็น
มาตรฐานในการเปลีย่นแมพ่มิพ ์ 

2. One Point Lesson (OPL) โดยจดัท าใบสอนงานเรื่องที่ได้ท าการ
ปรบัปรุงดว้ยหลกัการไคเซน็ และ ECRS ทัง้หมด 7 เรื่อง เพื่อใหพ้นกังาน
สามารถเรยีนรูง้านอย่างละเอยีด 

3. ผังงาน (Flow Chart) โดยแสดงล าดับขัน้ตอนการท างานของ
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการเปลีย่นรุ่นผลติ ไดแ้ก่ ช่างเทคนิค 2 คน, 
พนักงานผสมเมด็พลาสตกิ, พนักงานตกแต่งชิ้นงาน, พนักงานตรวจสอบ 
และหวัหน้างาน  
 

Vl. บทสรุป  
VI.I บทสรุปผลการศกึษา 

จากการศกึษา และด าเนินการลดเวลาเปลีย่นแมพ่มิพข์องกระบวนการ
ฉีดพลาสตกิตามเทคนิค SMED โดยการประยุกต์ใชห้ลกัการ ECRS การ
ปรบัเปลี่ยนงานภายในเป็นงานภายนอก ก าหนดงานให้ท าขนานกนัได้ 
และน าหลกัการไคเซน็มาประยุกต์ใชใ้นการลดเวลาของกงานภายใน ส่งผล
ใหเ้วลาเปลีย่นแม่พมิพ์ตวัอย่างหลงัการปรบัปรุงเป็นไปตามเป้าหมายคอื 
28 นาท ีและลดลงเท่ากบัหรอืมากกว่า 50% ทัง้ 3 แมพ่มิพ ์โดยแมพ่มิพฝ์า
ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าลดลงจาก 56 นาที เหลือ 28 นาทีคิดเป็น 50%, 
ตัวเครื่องหม้อคอมพิวเตอร์ลดลงจาก 50 นาที เหลือ 25.5 นาทีคิดเป็น 

54% และ ฐานหมอ้คอมพวิเตอร์ลดลงจาก 61 นาท ีเหลอื 27.3 นาทคีดิ
เป็น 51.2%  
VI.II. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน  

จากเวลาเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่ลดลง ส่งผลให้สามารถเพิ่มผลผลิต  และ     
สามารถส่งมอบสนิคา้ใหไ้ลน์ประกอบไดเ้รว็ขึน้จากเวลาการท างานทีล่ดลง 
โดยแม่พมิพ์ฝาในหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าสามารถเพิม่ผลผลติ 4,128 ชิ้นต่อปี, 
ตัวเครื่องหม้อคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่ม 4,320 ชิ้นต่อปี และฐานหม้อ
คอมพวิเตอรส์ามารถเพิม่ผลผลติ 5,820 ชิน้ต่อปี รวม 14,268 ชิน้ต่อปี  

 
ตารางที ่Vl. ตารางค านวณผลผลติ 
ผลิตภณัฑ ์ ผลผลิตเพ่ิมขึ้น/ปี 

ฝาในหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 4,128 ชิน้ 

ตวัเครื่องหมอ้คอมพวิเตอร ์ 4,320 ชิน้ 
ฐานหมอ้คอมพวิเตอร ์ 5,820 ชิน้ 
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      บทคัดย่อ — งานวิจัย น้ี มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาเรือ่งการเพิ่ม
ระยะเวลาเฉลีย่ก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้ของเครือ่งจกัรในโรงงานผลิต
แหอวนประมง ซึง่เครือ่งจกัรในสายการผลิตนั้นท าการผลิตตลอดเวลา 
พบว่าในระยะการท างาน 6 วนั เวลาเฉลีย่ก่อนทีเ่ครือ่งจกัรเสียหายคือ 4 
วนัต่อการเสีย 1 ครัง้ ซึง่หมายความว่าประสิทธิภาพของเครือ่งนัน้ท างาน
ได้ไม่เตม็ที ่โดยทางผู้วิจยัได้หาเครือ่งจกัรตวัอย่างและวิเคราะห์หาสาเหตุ
ด้วยแผนผังเหตุและผลเพือ่หารากเหง่าของปัญหา ทัง้น้ี คือการขาด
แผนการบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัรทีเ่ป็นระบบ  จึงด าเนินการวิจยัโดยการใช้
หลกัการบ ารงุรกัษาตามแผนเพือ่ท าแผนการบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัรโดยใช้
ระบบการจดัการงานบ ารงุรกัษาด้วยคอมพิวเตอรม์าเป็นเครือ่งมือในการ
สร้างแผนการบ ารงุรกัษา แล้วท าการเปรียบเทียบผลทีไ่ด้ก่อนและหลงั จาก
การศึกษาพบว่าอัตราการท างานของเครือ่งจกัรเฉลีย่ 8 เครือ่งนั้นจาก
เมือ่ก่อนอยู่ที ่98.60% เป็น 99.64% ซึง่เพิม่มากกว่าเดิม 1.04% และค่าเฉลีย่
ก่อนการเสียหายเครือ่งจกัร K11 อยู่ที ่123.3 ชัว่โมง เป็น 126.4 ชัว่โมง ซึง่
เพิม่มากกว่าเดิม 3.1 ชัว่โมง ส่วนเครือ่งจกัร K13 อยู่ที ่72.5 ชัว่โมง เป็น 84.1 
ชัว่โมง เพิม่มากกว่าเดิม 11.6 ชัว่โมง 
 
      ค าส าคัญ  — การบ ารุงร ักษาตามแผน , อัตราการท างานของ
เครือ่งจกัร, ระยะเวลาเฉลีย่ก่อนการเสียหายในแต่ละครัง้ 
      ABSTRACT — This research aims to increase the mean time 
between failures of machine of nets factory because machines in the 
production line are always operating and found that during the 6 

working days, the mean time between failures was 4 days per failure 
1 time, which means the machine's performance is not fully 
functional. Researcher finding a sample machine and analyzing with 
Cause & Effect Diagram to find the cause. Which solved the problem 
by using Planned Maintenance to create a machine maintenance plan 
and use Computerized Maintenance Management as a tool to create a 
maintenance plan. Then compare the results before and after. The 
result showed that Availability Factor of the average 8 machines, 
before by 98.60% and after by 99.64% Increases by 1.04%. Mean time 
between Failures of machine K11 before by 123.3 hour and after by 
126 .4  hour Increases by 3 .1  hour and machine K13 before by 72.5 
hour and after by 84.1 hour Increases by 11.6 hour.  
 

Keywords — Planned Maintenance, Availability Factor, Mean time 
between Failures 
 

I. บทน า 
      งานวจิยันี้ได้ศกึษาข้อมูลเกี่ยวกบับรษิัทผลติและจดัจ าหน่ายแหอวน
ประมงและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยจ าหน่ายให้ลูกค้าภายในและนอก
ประเทศ ซึ่งเป็นการผลติตามค าสัง่ของลกูคา้ จงึตอ้งท าการผลติสนิคา้ใหไ้ด้
อย่างต่อเนื่องและไมม่ขีอ้ผดิพลาด ถ้าเกดิผดิพลาดปัจจยัทีส่่งผลกระทบคอื
สนิคา้จะส่งไม่ทนัตามก าหนดลกูคา้ ปัญหาทีพ่บคอืภายในส่วนโรงงานฝ่าย
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ผลติพบว่าโดยเฉลี่ยใน 4 วนันัน้มเีครื่องจกัรที่เกดิการขดัขอ้ง และมขีอง
เสยีจากการผลติภณัฑ์อวนอยู่เสมอ เกดิจากการปรบัเปลีย่นรายการผลติ
บ่อยและการดูแลเครื่องจกัรยงัไม่มปีระสทิธภิาพที่ดีพอ ท าให้เครื่องจกัร
เกดิการขดัขอ้งเสยีหายอยู่บ่อยครัง้ ท าให้ประสทิธภิาพของเครื่องจกัรนัน้
ท างานได้ไม่เต็มที่ สาเหตุเกิดจากประวัติของการดูแลตรวจสอบการ
บ ารุงรกัษาตามแผน (Planned Maintenance : PM) นัน้น ามาใชไ้มไ่ด ้และ
แผนบ ารุงรกัษาของเก่าไมม่คีนตดิตามด าเนินงานท าต่ออย่างต่อเนื่อง 
      ปัจจุบนัเครือ่งจกัรหลายเครือ่งในโรงงานตอ้งท าการเดนิเครื่องและผลติ
อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง จงึ
แกไ้ขปัญหาโดยการจดัท าการบ ารุงรกัษาตามแผน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ของเครื่องจกัร ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกบังานด้านการซ่อมบ ารุง จดัท า
แผนการด าเนินงานเพื่อช่วยบริหารการท างานในเรื่องของ PM และใช้
ระบบการจดัการงานบ ารุงรกัษาดว้ยคอมพวิเตอร์มาเป็นเครื่องมอืช่วย เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหเ้ป็นมาตรฐาน  
      วตัถุประสงค์ของงานวจิยัคอืการเพิม่ระยะเวลาเฉลีย่ก่อนการเสยีหาย
ของเครือ่งจกัร โดยตัง้เป้าหมายไวว้่าสามารถเพิม่ไดม้ากกว่าเดมิ 10% ซึ่ง
ผลลพัธจ์ะช่วยเพิม่เวลาเฉลีย่ก่อนการเสยีหายของเครือ่งจกัรได ้ 
 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 เครือ่งมอืควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7QC Tools) 
      2.1.1 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิที่ใช้ในการ
วเิคราะหว์่าอะไรคอืสาเหตุหลกัหรอืปัญหา แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ ์ 
      2.1.2 แผนภาพกราฟ (Graph) คือ เป็นแผนภาพชนิดหนึ่งที่แสดง
ขอ้มลูอย่างงา่ย และแสดงถงึตวัเลขหรอืขอ้มลูทางสถติทิีใ่ช้ 
      2.1.2 แผนผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) แผนภาพที่
แสดงถงึความสมัพนัธท์ีท่ าใหเ้กดิผลลพัธน์ัน้ ๆ ปัญหาอาจจะเกดิจากหลาย
สาเหตุ จงึตอ้งมกีารแจกแจงสาเหตุออกมาใหช้ดัเจน  
 
2.2 การวดัประสทิธผิลของเครือ่งจกัรและการซ่อมบ ารุง     
      2.2.1 อตัราความพรอ้มในการท างานของเครือ่งจกัร (Availability 
Factor : AF) เป็นการใชส้มการเพือ่หาอตัราความพรอ้ม มสีตูรดงันี้ 
 

 
                                     [5] 

      โดยที่น าเวลารบัภาระงานมาลบกบัเวลาที่เครื่องจกัรจอดแล้วหารกบั
เวลารบัภาระงาน จะไดค้่าเป็น % ถา้เกดิหลงัปรบัปรุงเพิม่ขึน้ แสดงว่าดขี ึน้ 
     
 
 
      3.1.2 เวลาเฉลี่ยระหว่างการขดัขอ้ง (Mean time between Failures : 
MTBF) เป็นการหาเวลาเฉลีย่ทีเ่ครือ่งจกัรจะเกดิความขดัขอ้ง มสีตูรดงันี้ 
 

 
                                     [5] 

      โดยน าเวลาทีเ่ดนิเครือ่งมาหารกบัจ านวนครัง้ทีห่ยุดซ่อม กจ็ะไดเ้วลา
เฉลีย่ก่อนทีจ่ะเกดิความขดัขอ้ง คดิเป็นหน่วยเวลา ถ้าค่าหลงัปรบัปรุงนัน้
เวลาเพิม่ขึน้ แสดงว่าดขี ึน้ 
2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
      2.3.1 งานวิจัยของอธิป ข าวงษ์รัตนโยธิน  [6] (2553) ปัญหาของ
งานวิจยัที่อ้างอิงคอืต้องการลดการขดัข้องของเครื่องจกัรให้น้อยลงโดย
วางแผนบ ารุงรกัษา เครื่องอดัขึ้นรูปผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิต
เซรามคิ 
      2.3.2 งานวจิยัของกณัฐ์ณัฐ ฑยีาพงศ์ [7] (2555) ปัญหาของงานวจิยั
คอืแผนการซ่อมบ ารุงอยู่ในรปูเอกสาร ส่วนขอ้มลูอุปกรณ์และวธิซ่ีอมบ ารุง
ก็อยู่แยกกนั ท าให้เสียเวลาให้การค้นหา ดงันัน้จงึต้องการจดัระบบงาน
ซ่อมบ ารุงให้เป็นระเบยีบ โดยจดัท าฐานขอ้มูลอุปกรณ์บนัทกึลงโปรแกรม 
CMMS 
 

III. วธิกีารด าเนินงานวจิยั 
 

 
รปูที ่1. ขัน้ตอนในการศกึษา 

 
3.1 ขัน้ตอนในการศกึษา 
      ไดม้กีารก าหนดขัน้ตอนในการศกึษาตามรปูที ่1 ดงันี้ 
      3.1.1 ก าหนดขอบเขตของงานวจิยัและศกึษาขอ้มูลงานวจิยั โดยเป็น
แผนกทีผู่ท้ าการวจิยัไดเ้ขา้ไปปฏบิตังิานอยู่ซึง่คอืแผนกทออวนที ่1 
      3.1.2 รวบรวมของยอดขายอวน และสภาพทัว่ไปของเครือ่งจกัร 
      3.1.3 วเิคราะหห์าสาเหตุของสภาพปัญหา 
      3.1.4 วางแผนการบ ารุงรกัษาโดยใชห้ลกัการบ ารุงรกัษาตามแผน เริม่
แผนการด าเนินงาน และปรบัปรุง 
      3.1.5 วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่น ามาเปรยีบเทยีบ ก่อน – หลงั 
      3.1.6 สรุปงานวจิยัและจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน 

Process Tools 

582



  

 
      ทางผู้วิจ ัยได้เลือกเครื่องจักร 8 เครื่องเพื่อน ามาเป็นเครื่องจักร
ตวัอย่างของการวิจยัในครัง้นี้  โดยเลือกเครื่องจกัรที่ท าการผลิตสินค้าที่
ลกูคา้ซื้อมากทีสุ่ดในช่วงปี 2561  
 
3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      3.2.1 ศึกษาข้อมูลการซ่อมแซมและปรบัปรุงเครื่องจกัรจากใบแจ้ง
ซ่อมและใบบนัทกึการหยุดเครือ่งจกัรของแผนก ทอ 1 
      3.2.2 เก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องจกัรทอ โดยการสอบถามขอ้มูลจาก
หวัหน้าวศิวและช่างประจ าแผนก ทอ 1 และเกบ็ขอ้มลูจากหน้างาน 
      3.2.3 ตรวจสอบการท า PM อนัเก่าที่ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ในปัจจุบนั โดยทาง
แผนกมเีอกสารตน้ฉบบัเกบ็เอาไว ้
 
3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
      3.3.1 ขอ้มลูต่าง ๆ ของแผนก ทอ 1 
      3.3.2 QC 7 Tool [1] ซึ่งได้แก่ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) 
แผนภาพกราฟ (Graph) แผนผงัเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 
      3.3.3 หลกัการ TPM [2] [3] 
       3.3.4 Planned Maintenance 
       3.3.5 ระบบการจดัการงานบ ารุงรกัษาดว้ยคอมพวิเตอร์ [4] 

 
IIII. ผลการด าเนินงาน 

4.1 ก าหนดขอบเขตของงานวจิยั 
      โดยเป็นแผนกทีผู่ท้ าการวจิยัไดเ้ขา้ไปปฏบิตังิานอยู่ แผนกนี้ท าการทอ
อวนชนิดโปล ีซึง่ถอืว่าเป็นผลติภณัฑห์ลกัของทางโรงงานและเป็นขัน้ตอน
การผลติขัน้สุดท้ายก่อนที่จะส่งสนิค้าไปสู่มอืของลูกค้า โดยศกึษาขอ้มูล
ด้านการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรและท าแผน PM โดยใช้เครื่องมอืเป็นระบบ
การจดัการงานบ ารุงรกัษาด้วยคอมพวิเตอร์ ร่วมมอืกบัพนักงานและช่าง
ของแผนก 
 
4.2 วเิคราะหส์าเหตุและสภาพปัญหา 
      จากขอ้มูลการขดัขอ้งของเครื่องจกัร ผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะห์โดยใช้
แผนผงัเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) อธบิายไดว้่าสาเหตุหลกัที่
คลอบคลุมทุกปัญหาคือขาดการท า Planned Maintenance ที่เป็นระบบ 

อกีทัง้ไมม่พีนกังานทีท่ างานในส่วนนี้ จงึท าใหเ้ครือ่งจกัรเสือ่มสภาพลงตาม
การใชง้านซึง่เป็นเหตุใหเ้ครือ่งจกัรเกดิอาการขดัขอ้งบ่อยนัน่เอง 

 

    รปูที ่2. การวเิคราะหส์าเหตุโดยใช ้Cause & Effect Diagram 
 

      ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้วิจ ัยจึงท าการสร้างแผนการ
บ ารุงรกัษา หรอื Planned Maintenance ใหก้บัทางแผนก ทอ 1 โดยมกีาร
สอบถามกบัทางหวัหน้าแผนกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมาตรฐานต่อไป 
โดยจดัท าแผนใหก้บัเครือ่งจกัร K7 – K14  
 
4.3 วางแผนด าเนินงานและปรบัปรุงการบ ารุงรกัษา 
      ผูว้จิยัได้วางแผนการด าเนินงาน คอืจดัท าการบ ารุงรกัษาตามแผนที่
เป็นระบบขึน้มา เสรมิทกัษะใหช้่างซ่อมสามารถท างานดา้นการบ ารุงรกัษา  
โดยก าหนดรปูแบบแผนดงันี้ 
      4.3.1 กลุ่มการผลติปกต ิคอื เชค็ทุกเครื่องจกัรในกลุ่มการผลติ ซึง่กค็อื 
K7-K14 ศกึษาขอ้มลูของเครือ่งจกัรว่ามสี่วนใดทีเ่กดิการขดัขอ้งบ่อย ดจูาก
ประวตักิารซ่อมแซมจากใบแจง้ซ่อมและสอบถามกบัหวัหน้าแผนก โดยจะ
เป็นส่วนน ามาคดิแผน PM การเชค็เครื่องจกัร จากนัน้จดัท าใบ PM Check 
Sheet ของเครื่องจกัรทัง้ 8 เครือ่ง โดยก าหนดว่าต้องเชค็สภาพเครื่องจกัร
ตรงจุดใดบา้ง จดัท าเป็นรายสปัดาห์ 
      4.3.2 กลุ่มการผลติทีว่เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ คอื กลุ่มเครือ่งจกัรทีข่ดัขอ้ง
บ่อยทีสุ่ด ซึ่งกค็อื K11 และ K13 เมือ่ศกึษาเวลา MTBF แลว้ ค่าเฉลีย่การ
ซ่อมจะอยู่ที ่3-5 วนั จงึสอดคลอ้งกบัการเชค็สภาพเครื่องจกัรเดยีวกนักบั
ขอ้ทีแ่ลว้ซึง่เป็นการเชค็สภาพเครือ่งจกัรรายสปัดาห ์โดยเครือ่งจกัรในกลุ่ม
นี้จะท าการตรวจสภาพเครื่องจกัรแบบเชงิลกึ โดยการคดิแผนบ ารุงรกัษา
เครือ่งจกัรประจ าเดอืนและประจ าปี 
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รปูที ่3. ตวัอย่างใบ PM Check Sheet ทีน่ าไปใชง้าน 
 

ตารางที ่1.  รายละเอยีด PM ของเครือ่งจกัร K11 กบั K13 
ล าดบั รายการ PM รายละเอียด ความถ่ี 
1 การลา้ง

เครื่องจกัร 
ลา้งเครื่องจกัรโดยใชปั้ม๊ลมและฉีด
น ้ามนัอดัใหค้ราบสนิมหลุดออก  

1 เดอืน 

2 เบรคเครื่อง
ทอแหอวน 

เชค็สภาพอย่างละเอยีด ตรวจสอบ
ว่าควรเปลี่ยนใหม่หรอืไม่ สึกหรอ
แค่ไหน เพื่อกนัเบรคไหลกลบั 

3 เดอืน 

3 รือ้เครื่องจกัร รือ้เครื่องจกัรเกอืบทัง้หมด เพื่อท า
ความสะอาดและน าไปบ ารุงรกัษา 
น าอะไหล่ส่งโรงกลึง ทัง้ซ่อมแซม
และสรา้งใหมใ่นกรณีทีช่ ารดุ 

1 ปี 

4 การพนัหนงั
ลูกกลิง้ 

 
รือ้หนงัลูกกลิง้ทัง้หมดมาพนัใหม่ 

ก าหนดแผน
ตามวนัหยุด

ยาว 
 
4.4 น าโปรแกรมส าเรจ็รปูมาเป็นเครือ่งมอืช่วยวางแผน 
      โปรแกรมที่น ามาใช้คือ CMMS IDYL นั ้น เป็นระบบบริหารงาน
บ ารุงร ักษา ส าหรับงานซ่อมบ ารุงเพื่ อโรงงานอุตสาหกรรม  ดูแล
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ ช่วยจดัท าแผน PM บันทึกประวตัิการซ่อม การใช้
อะไหล่ต่างๆ ส าหรบัส่วนขอ้มลูในการเริม่ตน้ระบบ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูที่
จ าเป็น ท าให้ไม่ต้องเตรยีมขอ้มลูจ านวนมากและซบัซ้อน สามารถเริม่ต้น
ระบบได้เพียงแค่มีข้อมูลอุปกรณ์  ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน เช่น ช่างไฟฟ้า  
ขอ้มลูหน่วยงาน เช่น บ ารุงรกัษา ขอ้มลูกจิกรรมงาน PM 
 
 

 

รปูที ่4. ขัน้ตอนการท างานของ IDYL 
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4.5 วเิคราะหข์อ้มลู เปรยีบเทยีบก่อนและหลงั 
     หลงัจากเริม่จดัท าระบบแผนการบ ารุงรกัษาใหก้บัเครือ่งจกัรทออวนโป
ลี ขนาดด้าย 250/3 ระยะ Pitch 6.4 เครื่องจักร K7-K14 ซึ่งสามารถ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่2.  ตารางเปรยีบเทยีบ AF ก่อน-หลงั การปรบัปรุง 

 

เครื่องจกัร 
Availability Factor 
(ก่อนปรบัปรงุ) 

Availability Factor 
(หลงัปรบัปรงุ) 

 

ผลลพัธ ์

K7 99.66% 99.01% ลดลง 
K8 99.53% 99.74% ดขีึน้ 
K9 99.58% 99.47% ลดลง 
K10 99.68% 99.37% ลดลง 
K11 92.26% 99.93% ดขีึน้ 
K12 99.87% 99.88% เทา่เดมิ 
K13 98.29% 99.70% ดขีึน้ 
K14 99.94% 100% ดขีึน้ 
เฉล่ีย 98.60% 99.64% ดีขึ้น 

 
      ค่าอตัราการท างานสูงขึน้กว่าเดมิ ทางผูว้จิยัมเีป้าหมายคอืเครื่องจกัร
ต้องมคี่า Availability Factor หลงัการปรบัปรุงอยู่ที่ 99% ขึ้นไป แม้จะมี
บางเครื่องจกัรที่ค่า Availability Factor นัน้ลดลงแต่ทว่าก็ยงัอยู่ในเกณฑ ์
ทัง้นี้เป็นเพราะการปรบัเปลี่ยนรายการเครื่องจกัรในทอใหม่ ในช่วงเก็บ
ขอ้มูลก่อนท าเครื่องจกัรดงักล่าวไม่ค่อยได้มกีารปรบัเปลีย่นมากนัก โดย
ค่าเฉลีย่เครือ่งจกัรทัง้ 8 เครือ่งนัน้เพิม่ขึน้ จากเดมิ 98.60% เป็น 99.64% 
      ในภาพที่ 5 จะแสดงค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้องของทัง้สอง
เครื่องจกัรนัน้เพิม่มากขึ้นหลงัจากเริม่ท าการบ ารุงรกัษาตามแผน โดยที ่

K11 จากแต่ก่อนเฉลีย่เวลาแลว้อยู่ที ่123.3 ชัว่โมง เป็น 126.4 ชัว่โมง และ 
K13 แต่ก่อนอยู่ที ่72.5 ชัว่โมง เป็น 84.1 ชัว่โมง 
      ในภาพที ่6 จะแสดงกราฟเปรยีบเทยีบของค่า Availability Factor เพื่อ
เป็นการแสดงภาพใหเ้ห็นชดัมากขึน้ว่าเครื่องจกัรแต่ละเครื่องมอีตัราการ
ท างานเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ซึ่งเห็นได้ว่าค่าอัตราการท างานของ
เครือ่งจกัรทัง้ 8 เครือ่งนัน้มากกว่า 99% ทุกเครือ่ง 

 

 
รปูที ่5. กราฟเปรยีบเทยีบ MTBF ก่อน-หลงั ของK11 และ K13 

 
 

 
รปูที ่5. กราฟเปรยีบเทยีบ Availability Factor ก่อน-หลงั การปรบัปรุง 
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IV. สรุปผลการด าเนินงาน 

      จากการท าการศกึษาเรือ่งการประยุกต์ใชห้ลกัการบ ารุงรกัษาตามแผน 
เพือ่เพิม่ระยะเวลาเฉลีย่ก่อนการเสยีหายของเครือ่งจกัรโดย ปัญหาทีพ่บคอื
ภายในส่วนโรงงานฝ่ายผลติพบว่าโดยเฉลีย่ใน 4 วนันัน้มเีครื่องจกัรทีเ่กดิ
การขดัขอ้ง ท าใหป้ระสทิธภิาพของเครือ่งจกัรนัน้ท างานไดไ้มเ่ตม็ที่ 
      หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดท้ าการสรา้งแผนบ ารุงรกัษาและน าระบบการจดัการ
งานบ ารุงรกัษาดว้ยคอมพวิเตอร์มาด าเนินการแก้ไข สามารถสรุปผลการ
วเิคราะห์โดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูก่อนปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง โดยมี
วตัถุประสงคแ์ละตวัชีว้ดัดงันี้ 
 
5.1 ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง (Availability Factor)  
      เพิ่มประสิทธภิาพการเดินเครื่องของเครื่องจกัรทอ หลงัจากเริม่การ
บ ารุงรกัษาตามแผนที่ได้จดัท าเอาไว้พบว่า เครื่องจกัรทอทัง้ 8 เครื่องที่
น ามาเป็นเครื่องจกัรตวัอย่างนัน้ค่าอตัราการท างานของเครื่องจกัรสูงมาก
ขึ้นกว่าเดิม จากก่อนปรบัปรุงค่าเฉลี่ยทัง้ 8 เครื่องอยู่ที่ 98.60% เป็น 
99.64% ซึง่เพิม่มากกว่าเดมิ 1.04%  
 
5.2 ระยะเวลาเฉลีย่ก่อนการเสยีหาย (Mean time between Failures) 
      เพิม่ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสยีหายของเครื่องจกัรในแต่ละครัง้ โดย
เป้าหมายคอืเพิม่มากขึน้กว่า 10% ของค่าเฉลี่ยก่อนปรบัปรุง โดยที่ 10% 
ของค่าเฉลี่ยก่อนปรบัปรุง K11 เท่ากับ 12.3 ชัว่โมง  K13 เท่ากับ 7.3 
ชัว่โมง ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุงสรุปได้ดงันี้  เครื่องจกัร K11 อยู่ที ่
123.3 ชัว่โมง เป็น 126.4 ชัว่โมง ซึ่งเพิ่มมากกว่าเดมิ 3.1 ชัว่โมง แม้จะ
เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแต่ทว่าไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซึ่งต้องมากกว่า 
12.33 ชัว่โมง เครื่องจกัร K13 อยู่ที่ 72.5 ชัว่โมง เป็น 84.1 ชัว่โมง เพิ่ม
มากกว่าเดมิ 11.6 ชัว่โมง เมือ่ท าการดขูอ้มลูของเครื่องจกัร K11 ระหว่างที่
เกบ็ขอ้มลูหลงัปรบัปรุงนัน้มอีาการขดัขอ้งเพราะมรีายการผลติเขา้มาเยอะ 
ท าให้เวลาเฉลีย่นัน้ลดลง ซึ่งทางแผนกมนีโยบายในอนาคตที่จะปรบัปรุง
พฒันาเครือ่งจกัรใหด้ขี ึน้ต่อไป 
 
5.3 บนัทกึขอ้มลูลงในโปรแกรมส าเรจ็รปู  
      เพื่อสรา้งฐานขอ้มลูที่เป็นระเบยีบ โดยทางผู้วจิยัได้ท าการจดัท าคู่มอื
อธบิายโปรแกรมทีท่ าใหค้นอ่านนัน้เขา้ใจไดง้า่ย ท าความเขา้ใจการใชง้าน 
ลกัษณะและหน้าตาของโปรแกรม จากนัน้ยงัมกีารสอนการใชง้านโปรแกรม
เบือ้งตน้ใหก้บัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบังานบ ารุงรกัษา เพือ่จะไดด้ าเนินการใช้
โปรแกรมต่อไปหลงัจากทีผู่ว้จิยัไดท้ าการวจิยัเสรจ็แลว้ 
      ดว้ยเวลาเก็บขอ้มูลหลงัการปรบัปรุงที่ส ัน้ ผลลพัธ์ที่ได้อาจจะไม่ต่าง
จากเดมิมากนกัแต่ทางแผนกนัน้สามารถน าแผนทีไ่ดจ้ดัท าไปใชใ้นอนาคต 
 
5.4 ขอเสนอแนะจากการศกึษา 
      การใชร้ะบบการจดัการงานบ ารุงรกัษาดว้ยคอมพวิเตอร์มาเป็นตวัเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารงานบ ารุงรกัษาตามแผนนัน้เป็นเรื่องใหม่ของ
ทางพนักงาน พนังงานส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุดังนั ้น
การศกึษาโปรแกรมนัน้เป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งยาก จงึตอ้งค่อยๆ เรยีนรู ้
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บทคดัย่อ — โครงงานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพการ

ท างานและศึกษาระบบแถวคอย ระบบการให้บริการปัจจุบนัของช่อง
ทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากร ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลใน
ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ระหว่างวนัท่ี  24-28 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะวนั
ท าการตัง้แต่วนัจทัร-์วนัศกุรเ์ป็นระยะเวลา 5 วนั  

การให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รบับริการก่อน ระบบรองรบัผู้มารบั
บริการไม่จ ากดั และจ านวนผู้มารบับริการไม่จ ากดัซ่ึงสอดคล้องกบัตวัแบบ

แถวคอยM/M/1:FCFS/∞/∞   
ผลการวิเคราะหส์ภาพการท างานในระบบปัจจบุนัพบว่า จ านวนผู้มารบั

บริการเฉล่ียในระบบเท่ากบั 3 คนัต่อนาที จ านวนผู้มารบับริการท่ีรอใน
แถวคอย 2.25 คนัต่อนาที ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผู้มารบับริการรอในแถวคอย
เท่ากับ 0.75 นาทีหรือ 45 วินาทีต่อคนั โดยเวลารอคอยเฉล่ียท่ีผู้มารบั
บริการพึงพอใจ เท่ากบั 20.55 วินาทีต่อคนั จะเหน็ได้ว่ามีค่าแตกต่างกนักบั
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีผู้มารบับริการรอในแถวคอยในระบบปัจจุบนัหากเพ่ิม
หน่วยให้บริการจากเดิม 1 หน่วย เป็น 3 หน่วย ซ่ึงสอดคล้องกบัรูปแบบ

แถวคอยM/M/3:FCFS/∞/∞ จะท าให้เวลาในการรอรบับริการเฉล่ียใน
แถวคอยลดลง เป็น 0.711นาทีต่อคนั ดงันัน้ความส าคญัจากการท าวิจยัน้ี
จะช่วยท าให้เวลาเฉล่ียในแถวคอยน้อยกว่าเวลารอยคอยท่ีผู้มารบับริการ
พึงพอใจ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้เรว็ขึ้น สามารถเพ่ิมจ านวนผู้มา
รบับริการต่อวนั 
 

ค ำส ำคญั — เขตปลอดอากร,ผู้มารบับริการ,ผู้ให้บริการ 

ABSTRACT — This research aimed to know about the present 
working status and queuing system of Service Channel (GH-2) 
Suvannabhumi Airport Free Zone,The data were collected only working 
day from 8.00a.m. to 09.00 a.m. between November 24,2018 to November 
28,2018, for 5 days.  

The rule of system service was set as the first in first out. The 
system service was available for all customers and the amount of 
customers were unlimited which were relevant to the pattern queue of  

M/M/1:FCFS/∞/∞ 
 The analysis results of the working conditions in the current 

system shown that the average number of the customers in the system 
was 3 car/minute, the average time which the customers in the system 
service was 0. minute or 45 second /car and the average time which the 
customers had waited during in queue was 20.55 second /car. 
However,if the service counters increase from 1 to 3 unit and according 

to queuing model M/M/3:FCFS/∞/∞, the waiting period in queue will 
be 0.711minute/car. Therefore, the importance of doing this research will 
help to make the average time in the row less than the time waiting for 
the service provider to be satisfied. Service providers can provide faster 
service. Can increase the number of people coming to receive services 
per day. 

 

Keywords — Free zone,Customer,Service Providers. 
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I. บทน า 
ฝ่ายขนส่งสนิค้าทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเป็นฝ่ายหนึ่งของ
โครงสร้างองค์กรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมสีถานประกอบการอยู่
ภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Free Zone) มหีน้าทีใ่น
การบรหิารจดัการดา้นการขนส่งสนิคา้ อกีทัง้ทางท่าอากาศยานสุวรรณเขต
พืน้ทีป่ลอดอากร มรีายไดห้ลกัซึง่จากการใหผู้ป้ระกอบเช่าพืน้ทีแ่ละมาจาก
การเกบ็ค่าภาระจากรถที่เขา้-ออกภายในเขตปลอดอากร จงึมผีูใ้ชบ้รกิาร 
และมตีวัแทนผู้ขนส่งสนิค้าเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวนรถบรรทุกหรือ
รถยนต์ทัว่ไปทีจ่ะมารบัสนิค้าภายในเขตปลอดอากรมจี านวนเพิม่มากขึ้น
ด้วย ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อเป็นการ
แก้ปญัหาดงักล่าวจงึมแีนวทางศกึษาระบบแถวคอยเพื่อลดระยะเวลาใน
การรอของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารในช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วนไดอ้ย่างไม่ตดิขดัท าให้
ช่องทางการใหบ้รกิารเขตปลอดอากร (GH-2) ใชง้านไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้
ประโยชน์จากการท าวจิยัส่งผลด ีคอื ผู้ให้บรกิารสามารถใหบ้รกิารไดเ้รว็
ขึ้น สามารถเพิม่จ านวนผูม้ารบับรกิารต่อวนั ความเป็นระเบยีนเรยีบรอ้ย
และความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บรกิารภายในเขตพื้นที่ ความพึงพอใจของ
ลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารภายในพืน้ที ่     

II. วตัถุประสงค ์
II.I เพื่อศกึษาระบบแถวคอยของช่องทางการให้บรกิารเขตปลอดอากรใน
ช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน  
II.II เพื่อลดระยะเวลาการติดขดัของรถที่เข้า -ออกภายในช่องทางการ
ใหบ้รกิารเขตปลอดอากร 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I ทฤษฎแีถวคอย (Queuing Theory) 
 แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎแีถวคอย (Queuing Theory) ในปจัจุบนั
เรื่อ งของการเข้าแถวคอย  เ ป็นเรื่อ งปกติที่พบเห็นได้ทัว่ๆไปใน
ชวีติประจ าวนั แถวคอยทีเ่กดิขึ้นมสีาเหตุมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง
ด้วยกนั เช่น อตัราการมารบับรกิารของ ผู้รบับรกิารหรอืลูกคา้ อตัราการ
ใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร และรูปแบบของแถวคอย เป็นต้นในการ บรหิาร
จดัการของผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบแถวคอยนัน้ การจดัรูปแบบของ
ระบบแถวคอย เกณฑ์การใหบ้รกิาร และจ านวนผูใ้หบ้รกิาร เป็นสิง่ทีต่้อง
ค านึงถงึโดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื จ านวนผูใ้หบ้รกิาร 
สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นระบบแถวคอย 
n คอื จ านวนคนทัง้หมดในระบบ 
𝑝𝑛(t) คอื ความน่าจะเป็นทีจ่ะมลีกูคา้  n คน ในระบบ เมือ่เวลา t 
𝑝𝑛 คอื ความน่าจะเป็นทีจ่ะมลีกูคา้  n คน ในสถานะคงที ่
𝑛คอื อตัราการเขา้มาเฉลีย่ของผูม้ารบับรกิารเมือ่มลีกูคา้ n คน ในระบบ 
  คอื อตัราการเขา้มาเฉลีย่ของผูม้ารบับรกิารเมือ่ระบบอยู่ในสถานะคงที่ 


𝑛
 คอื อตัราใหบ้รกิารเฉลีย่ เมือ่มลีกูคา้ n คน ในระบบ 

  คอื อตัราใหบ้รกิารเฉลีย่ เมือ่ระบบอยู่ ในสถานะคงที่ 
S  คอื จ านวนหน่วยใหบ้รกิาร (แต่ละหน่วยใหบ้รกิารไมแ่ตกต่างกนั) 
ρ  คอื สดัส่วนเวลาทีห่น่วยบรกิารท างาน หรอืหน่วยใหบ้รกิารไมว่่าง  
𝐿𝑞คอื จ านวนลูกคา้เฉลีย่ในแถวคอย หรอืความยาวแถวคอยเฉลีย่โดยไม่
นบัรวมลคูา้ทีก่ าลงัรบับรกิาร (หน่วย :จ านวนลกูคา้ต่อ 1หน่วยเวลา)  
𝐿  คอื จ านวนลูกค้าเฉลี่ยในระบบโดยนับรวมลูกค้าที่รอในแถวคอยและ
ก าลงัรบับรกิาร 
𝑊q คอื ระยะเวลาเฉลีย่ทีล่กูคา้รอในแถวคอยเพือ่เขา้รบับรกิาร  

III.II คอขวด (Bottlenck)  
คอขวด หมายถึงส่วนของถนน สะพาน หรอื ล าน ้า ที่แคบเขา้ แต่ถ้าหาก
อธบิายเพิม่เตมิทางดา้นวศิวกรรมจราจรแลว้จะหมายถึง จุดหรอืช่วงหนึ่ง
บนถนนทีก่่อใหเ้กดิสภาพการจราจรตดิขดัดา้นเหนือน ้า  ส่วนดา้นทา้ยน ้า 
จะมสีภาพการจราจรเบาบางซึ่งคอขวดจะเกดิขึ้นเมื่อมปีรมิาณจราจรบน
ถนนเสน้นัน้สงูและมอุีปสรรคบางอย่างท าใหอ้ตัราการเคลือ่นตวัของกระแส
จราจรลดลง 

III.III งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 จติรจริา ไชยฤทธิ ์(2557) ไดศ้กึษาระบบการใหบ้รกิารของ
พนกังานประจ าเคาน์เตอรช์ าระเงนิของรา้น 7-ELEVEN สาขาซอยบาดาล 
เปิดใหบ้รกิาร 2 เคาน์เตอร ์โดยด าเนินการเกบ็ขอ้มลูระหว่าง จ านวนทัง้สิน้ 
20 วนั ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา รปูแบบการเขา้มารบับรกิารในวนั
จนัทรถ์งึวนัศุกร ์ไมแ่ตกต่างกนั มกีารแจกแจงแบบปวัสซ์อง ดว้ยอตัราการ
เขา้มาเฉลีย่ 1.98 คนต่อนาท ีและรปูแบบการใหบ้รกิารมกีารแจกแจงแบบ
เอก็ซ์โปเนนเชยีล ดว้ยใหเ้วลาเฉลีย่ 0.88 นาทต่ีอคน ซึง่สอดคลอ้งกบัตวั
แบบแถวคอย  M/M/FCFS/2: / ∞/ ∞ จ านวนลกูคา้เฉลีย่ในแถวคอย 
เท่ากบั 5.36 คนต่อนาท ีเวลาเฉลีย่ที ่ลกูคา้ใชใ้นระบบ 3.59 นาทต่ีอคน 
ความน่าจะเป็นทีล่กูคา้ตอ้งรอ เท่ากบั 0.811 และความน่าจะเป็นทีล่กูคา้จะ 
ไดร้บัการบรกิารทนัท ีเท่ากบั 0.189 
 บงกช ไชยแสงและอชัฌาวด ีจนัชุล ี(2556) การศกึษาระบบ
แถวคอย กรณศีกึษาไปรษณยีข์อนแก่น มวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหห์า
จ านวนเคาน์เตอรท์ีเ่ปิดใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมทีท่ าใหร้ะยะเวลารอคอยเฉลีย่
ไมเ่กนิเวลารอคอยเฉลีย่ทีผู่ม้าใชบ้รกิารพงึพอใจท าการศกึษา 1 ระบบ 
เนื่องจากม ี1 แถวคอย มจี านวนพนกังานประจ า เคาน์เตอรท์ัง้หมด 4 
เคาน์เตอร ์และเกบ็ขอ้มลูเวลา 11.00 -13.00 น. ผลการ วเิคราะหข์อ้มลูพบ
วาอตัราเขา้มารบับรกิารของผูใ้ชบ้รกิารในวนัจนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับด ี
และศุกร ์ไมแ่ตกต่างกบัจ านวนผูม้าใชบ้รกิารทีเ่ขา้มารบับรกิารมกีารแจก
แจงแบบปวัสซ์องดว้ยอตัราการเขา้มาเฉลีย่ 1.4772 คนต่อนาท ีและเวลา
การใหบ้รกิารของพนกังานแต่ละเคาน์เตอรม์กีารแจกแจงแบบเอก็ซ์โปเนน
เชยีลดว้ยอตัรา เฉลีย่0.3911 นาทต่ีอคนซึง่สอดคลอ้งกบัตวัแบบแถวคอย 
M/M/FCFS4/  ∞/ ∞ พบว่าระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ม้าใชบ้รกิารอยใูนแถวคอย 
เท่ากบั 10.1289 นาทต่ีอคน และวเิคราะหห์าเวลารอคอยโดยเฉลีย่ทีผู่ม้า
ใชบ้รกิารพงึพอใจ ในการรอรบับรกิารไดเ้ท่ากบั 5.1225 นาท ี                
เมือ่เปิดเคาน์เตอรเ์พิม่เป็น 5 เคาน์เตอร ์ท าใหร้ะยะเวลารอคอยเฉลีย่ทีผู่ม้า
ใชบ้รกิารรอในแถวคอยเท่ากบั 0.9855 นาท/ีคน จงึจะท าใหผู้ม้าใชบ้รกิาร
พงึพอใจในการรอรบับรกิาร 
  Munir B. SAYYAD (2016, pp.83-86) ไดอ้อกแบบโปรแกรม
และสรา้งแบบจ าลอง เพือ่ลดเวลาเฉลีย่ ของการใหบ้รกิารจากแถวคอย
ระบบ M/G/1/∞/∞ โดยใชภ้าษา C++ และกฎ Little’s Law แบบจ าลอง
จะ แสดง อตัราการเพิม่ขึน้ของการเขา้มารบับรกิารและไดเ้พิม่จ านวน
หน่วยใหบ้รกิารตามอตัราการเขา้มาทีเ่พิม่ขึน้นี้ เพือ่ค านวณหาจ านวน
หน่วยใหบ้รกิารทีเ่มาะสมทีสุ่ด ท าใหท้ราบเวลาเฉลีย่ของการใหบ้รกิารที่
น้อยทีสุ่ด 
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IV.  วธิกีารด าเนินงาน 
 โครงงานหวัขอ้วจิยัเรื่องการศกึษาระบบแถวคอยโดยใชท้ฤษฎี
แถวคอย กรณีศกึษา : ช่องทางการใหบ้รกิาร (GH-2) เขตปลอดอากรท่า
อากาศยานสุวรรณภมู ิทัง้นี้มขี ัน้ตอนในการศกึษา 
IV.I ก าหนดขอ้ปญัหาทีเ่กดิขึน้  
IV.II ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
IV.III ท าการศกึษาลกัษณะทางกายภาพของบรเิวณช่องทางขาเขา้-ขาออก 
ภายในเขตพื้นที่ปลอดอากร และลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
การจราจร โดยใชเ้ครือ่งมอื 5W1H เพือ่คน้หาว่าเกดิอะไรขึน้ 
IV.IV ศกึษาและส ารวจสภาพปจัจุบนัพฤตกิรรมลกัษณะการไหลของกระแส
จราจร ประเภทของรถที่เขา้-ออก สดัส่วน และ ลกัษณะของยานพาหนะ
โดยการลงไปส ารวจพืน้ทีจ่รงิ และจบัเวลา อตัราการเขา้รบับรกิารและอตัรา
การใหบ้รกิารในเขตพืน้ทีป่ลอดอากร น ามาวเิคราะหโ์ดยทฤษฎแีถวคอย  
IV.V สรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรบัปรุง 
IV.VI กรอบแนวความคดิวจิยั  
ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัดา้นบุคคล และปจัจยัดา้นอื่นๆ  
ตัวแปรตาม คือ ระดบัความพึงพอใจของผู้รบับริการด้านเวลาและการ
วเิคราะหส์ภาพปจัจุบนั ของแถวคอยการใหบ้รกิารของธนาคารกรณศีกึษา 

V. ผลการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับโครงงานวิจัย เพื่อศึกษาระบบ
แถวคอยของช่องช่องทางการให้บริการ (GH-2) เขตปลอดอากร ตาม
วตัถุประสงค์ของงานโครงงาน โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ในโครงงาน
ดงัต่อไปนี้ 
V.I ผลการศกึษาระบบแถวคอยในปจัจุบนั 

 
ภาพที ่V.I แผนผงัการท างานของระบบใหบ้รกิารปจัจุบนั ช่องทางการ

ใหบ้รกิาร (GH-2) เขตปลอดอากร 
จากภาพที ่ V.I คอื แผนผงัการท างานของระบบการใหบ้รกิาร

ปจัจุบนัของช่องทางการใหบ้รกิาร (GH-2) เขตปลอดอากร จากการสงัเกต
และลงพืน้ทีส่ ารวจ พบว่าตรงกบัตวัแบบแถวคอย (M/M/1 FCFS: / ∞/ ∞) 
ซึ่งมหีน่วยใหบ้รกิาร 1 หน่วย  การใหบ้รกิารเป็นแบบมาก่อนไดร้บับรกิาร
ก่อน ระบบรองรบัผูม้ารบับรกิารหรอืลกูคา้ไมจ่ ากดั และผูม้ารบับรกิารหรอื
ลกูคา้ไมจ่ ากดั การใหบ้รกิารเป็นแบบแลว้เสรจ็ในขัน้ตอนเดยีว ซึง่จากภาพ
ที่ V.I สัญลักษณ์วงกลม (      ) แทน ผู้มารับบริการหรือลูกค้าและ
สญัลกัษณ์สีเ่หลีย่ม (          ) แทนหน่วยใหบ้รกิาร  
V.II ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม 
 

  
ภาพที ่V.II กราฟแสดงอตัราการเขา้บรกิารเฉลีย่ 5 วนั 

          จากการเกบ็ขอ้มลูการจบัเวลา ทัง้ 5 วนั ไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
การจบัเวลา มาเฉลี่ยแล้วพบว่าอตัราการเขา้ใช้บรกิารของรถ เฉลี่ย  20 
วนิาท ี/คนั ภายใน 1 นาท ีการเขา้ใชบ้รกิาร 3 คนั 

 
ภาพที ่V.III กราฟแสดงอตัราการใหบ้รกิารของพนกังาน เฉลีย่ 5 วนั 

จากการเกบ็ขอ้มลูการจบัเวลา ทัง้ 5 วนั ไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การการจบัเวลา มาเฉลีย่แลว้พบว่าอตัราการใหบ้รกิารของพนกังาน เฉลีย่ 
15 วนิาท/ีคนั  ภายใน 1 นาท ีการใหบ้รกิารของพนกังาน 4 คน  
 
V.III ผลการวเิคราะหก์ารท างานปจัจุบนัโดยใชท้ฤษฎแีถวคอย 
จากขอ้มลูข ัน้ตน้ทราบว่า อตัราการเขา้มารบับรกิารของผูม้ารบับรกิาร  
(l)=  3 คนั/นาท ีและอตัราการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่(m) = 4 คนั/นาท ี
ตารางที ่V.I ตารางผลการวเิคราะหก์ารท างานปจัจุบนัโดยใชท้ฤษฎี
แถวคอย 
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w

        
=  

1

4−3
     

= 1 เวลาโดยเฉลีย่ทีล่กูคา้แต่
ละคนเสยีไปในการรบั
บรกิารในระบบ  

 

)( 




qw

      
= 

3

4(4−3)
  

 
 
= 0.75 

 
 
เวลาโดยเฉลีย่ทีล่กูคา้แต่
ละคนัเสยีไปในระบบการ
รอแถวคอย  
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p

           = 
3

4
 

= 0.75  ความน่าจะเป็นทีร่ะบบ
จะว่างหรอืไมม่ลีกูคา้  

 

n

n PP 












0

  

   = 0.75 (
3

4
)

2

 
   n=2 

=0.421  ความน่าจะเป็นทีจ่ะมี
ลกูคา้ 
2 คนั ในระบบ  

 
ระบบแถวคอยของช่องทางเฉลีย่แลว้จะมลีกูคา้ 3 คนัอยู่ในระบบ

แถวคอย โดยที ่2.25 คนั จะรอรบับรกิารอยู่ในแถวคอย  ในขณะที ่2.25 คนั 
ก าลงัรบับรกิารอยู่ ลกูคา้แต่ละคนัทีม่ารบับรกิารโดยเฉลีย่จะใชเ้วลาคนัละ 
60 วนิาท ีและใชเ้วลารออยู่ในแถวคอยโดยเฉลีย่คนัละ 45 วนิาท ี และความ
น่าจะเป็นทีช่่องทางการใหบ้รกิารจะวา่งเท่ากบัรอ้ยละ 75 
 
V.IV ผลการวเิคราะหห์าจ านวนหน่วยใหบ้รกิาร 

ผลการวเิคราะหเ์วลาทีผู่ม้ารบับรกิารหรอืลกูคา้พงึพอใจ 
ส าหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บขอ้มลูในทีน่ี้ผูว้จิยัไดใ้ช้การสมัภาษณ์โดย
การสมัภาษณ์ผู้มารบับรกิารเป็นจ านวน 200 คน การสมัภาษณ์ระหว่าง
วนัที ่24-28 พฤศจกิายน 2561 เฉพาะวนัท าการเป็นระยะเวลา 5 วนั โดย
แบ่งเกบ็วนัละ 40 คน ไดข้อ้มลู แลว้น าขอ้มลูมาหาระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ม้ารบั
บรกิารพงึพอใจในการรอรบับรกิารไดเ้ท่ากบั 20.55 วนิาท ี 

ผลการวเิคราะหห์าจ านวนหน่วยใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม 
จากระยะเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าพึงพอใจในการรอรบับริการเท่ากับ  20.55 
วนิาท ีซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบการให้บริการในปจัจุบนัที่ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ผู้มารบับริการรอในแถวคอยมคี่าแตกต่างกนัไม่มากนักทัง้นี้ ใน
ช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วนอาจควรทีจ่ะเปิดหน่วยใหบ้รกิารเพิม่ขึ้นจะท าให้ผู้
มารบับรกิารมคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารมากยิง่ขึน้ และสามารถท าให้
ระบบใหบ้รกิารลูกคา้ไดจ้ านวนมากขึน้ ทัง้นี้การตดัสนิใจของผูบ้รหิารว่ามี
ความคดิเหน็อย่างไรถา้ท าการเปิดหน่วยใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 2 หน่วยจากเดมิ
ทีม่ ี1 หน่วย จะท าใหม้หีน่วยใหบ้รกิารรวมเป็น 3 หน่วย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ตวัแบบแถวคอย M/M/FCFS:3/∞/∞ ค านวณหาค่าต่างๆไดด้งันี้ 

ตารางที ่V.II ตารางผลการวเิคราะหก์ารท างานปจัจุบนัโดยใชท้ฤษฎ ี

 
  

VI. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบแถวคอยโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย 
กรณีศกึษา : ช่องทางการใหบ้รกิาร (GH-2) เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาตวัแบบแถวคอยและวเิคราะห์สภาพ
การท างานของระบบปจัจุบนั โดยน าทฤษฎแีถวคอยมาใชใ้นการวเิคราะห์
ค่าสถติต่ิาง ๆ ทีแ่สดงสภาพการท างานของช่องทางการใหบ้รกิาร (GH-2) 
เขตปลอดอากร ในระบบปจัจุบนั 
VI.I สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากระบบในปจัจุบนั 

ขอ้มูลที่น ามาวเิคราะห์ คอื ระยะเวลาที่ลูกค้าเขา้มารบับรกิาร 
และระยะเวลาทีเ่จา้หน้าทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารแก่ผูม้ารบับรกิารแต่ละคัน ซึ่ง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วนรอบเช้า  เวลา 
08.00 - 09.00น. ระหว่างวนัที ่24-28 พฤศจกิายน 2561 เฉพาะวนัท าการ
ตัง้แต่วนัจทัร-์วนัศุกรเ์ป็นระยะเวลา 5 วนั   
ตารางที ่VI.I สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมจากระบบในปจัจุบนั 

รายการ ผลการวเิคราะห ์
การเขา้มารบับรกิารของ 

ผูม้ารบับรกิาร 
อตัราการเขา้ใชบ้รกิารของรถ 

เฉลีย่  20 วนิาท ี/คนั 
ภายใน 1 นาท ีการเขา้ใชบ้รกิาร 

3 คนั 
การใหบ้รกิารของพนกังาน อตัราการใหบ้รกิารของพนกังาน 

เฉลีย่  15 วนิาท/ีคนั 
ภายใน 1 นาท ีการใหบ้รกิารของ

พนกังาน 4 คนั 
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ความน่าจะเป็นทีร่ะบบจะ
ว่าง 

snif
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4
) 1.90 

= 1.425  
 
1

2!
(

3

4
) 1.90 

= 0.7125 

ความน่าจะเป็นทีม่ลีกูคา้ 1  
คนในระบบ 
 
ความน่าจะเป็นทีม่ลีกูคา้ 2  
คนในระบบ 
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=(
(1.90)(3/4)3

3
) (

0.25

(1−0.25)2
) 

=0.118 คนั/นาท ี 

จ านวนลกูคา้โดยเฉลีย่ที่
อยู่ในระบบแถวคอย 
 




 qLL  =

4

3
118.0 

 
=0.868 คนั/นาท ี

 
จ านวนลกูคา้โดยเฉลีย่ที่
อยู่ในระบบ 



q

q

L
w   

3

118.0


  
=0.039 นาท/ีคนั  

ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ม้ารบั
บรกิารรอในแถวคอย 



1
 qww  =

4

1
039.0 

 
=0.289นาท/ีคนั 

 
ระยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ม้ารบั
บรกิารใชอ้ยู่ ในระบบ 
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VI.II สรุปผลการวเิคราะหส์ภาพการท างานระบบปจัจุบนัโดยใชท้ฤษฎี
แถวคอย 
ตารางทื่ VI.II สรุปค่าสถติแิสดงสภาพการท างานระบบปจัจุบนั โดยใชต้วั
แบบแถวคอย M/M/1:FCFS/∞/∞ 

ค่าสถติ ิ ผลการวเิคราะห ์
จ านวนลกูคา้โดยเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระบบ (L) 
จ านวนผูม้ารบับรกิารเฉลีย่ในแถวคอย (Lq) 
เวลาทีผู่ม้ารบับรกิารรอในระบบ (W) 
เวลาเฉลีย่ทีผู่ม้ารบับรกิารรอคอยใน
แถวคอย (Wq) 

3 คนั/นาท ี
2.25 คนั/นาท ี

1 นาท ีหรอื 60 วนิาท ี
0.75 นาท ีหรอื  

45 วนิาท ี
 
ตารางทื ่VI.III ผลการวเิคราะหจ์ านวนหน่วยใหบ้รกิาร 

ค่าสถติ ิ  
จ านวนลกูคา้โดยเฉลีย่ทีอ่ยู่ในระบบ (L) 
จ านวนผูม้ารบับรกิารเฉลีย่ในแถวคอย (Lq) 
เวลาทีผู่ม้ารบับรกิารรอในระบบ (W) 
 
เวลาเฉลีย่ทีผู่ม้ารบับรกิารรอคอยใน
แถวคอย (Wq) 

0.868 คนั/นาท ี
0.118 คนั/นาท ี
0.289 นาท ีหรอื 

17.34 วนิาท ี
0.039 นาท ี2.34วนิาท ี

 
ตารางทื ่VI.IV ตารางเปรยีบเทยีบระยะเวลารอคอยเฉลีย่ของผูม้ารบับรกิาร 

ค่าสถติ ิ ผลการวเิคราะห ์
ระยะเวลาเฉลีย่ที ่
ผูม้ารบับรกิารรอ 
ในแถวคอย 

เปิดใหบ้รกิาร 
1 หน่วย 

 

เปิดใหบ้รกิาร 
3 หน่วย 

 
0.75 นาท ีหรอื 

45 วนิาท ี
0.039 นาท ี
2.34 วนิาท ี

 
VI.III อภปิราย  

การศกึษาและการวเิคราะห์ ระบบแถวคอยของหน่วยใหบ้รกิาร 
ช่องทางการใหบ้รกิาร (GH-2) เขตปลอดอากรในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. 
พบว่า รปูแบบการเขา้มารบับรกิารของผูม้ารบับรกิาร ดว้ยอตัราการเขา้มา
รบับรกิารเฉลีย่ 3 คนัต่อนาท ีรปูแบบการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีด่ว้ยอตัรา
การ ให้บริการ เฉลี่ย  4  คัน ต่อนาที  ได้ เลือกใช้ตัวแบบแถวคอย 
M/M/1:FCFS/∞/∞ เนื่องจากช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัไดล้งพื้นที่เกบ็ขอ้มลูนัน้ มี
เจ้าหน้าที่ให้บรกิารเพยีง 1 หน่วย และค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้ดงันี้
จ านวนผูม้ารบับรกิารเฉลีย่ในระบบ(L)เท่ากบั 3 คนัต่อนาท ีจ านวนผูม้ารบั
บรกิารเฉลีย่ทีร่อในแถวคอย (Lq) เท่ากบั 2.25 คนัต่อนาท ีระยะเวลาเฉลีย่
ทีผู่ม้ารบับรกิารใชอ้ยู่ ในระบบ(W)เท่ากบั 1 นาทต่ีอคนั  ระยะเวลาเฉลีย่ที่
ผูม้ารบับรกิารรอในแถวคอย (Wq) เท่ากบั 0.75 นาทต่ีอคนั หรอื 45 วนิาท ี
แต่เมือ่วเิคราะห์หาระยะเวลารอคอยเฉลี่ยที ่ผูม้ารบับรกิารพงึพอใจในการ
รอรบับรกิาร เท่ากบั 20.55 วนิาท ีจะเห็นได้ว่ามคี่าแตกต่างกนัซึ่งถ้าท า
การเปิดหน่วยให้บริการเป็น 3 หน่วยซึ่งสอดคล้องกบัตัวแบบแถวคอย
M/M/3:FCFS/∞/∞ ท าใหไ้ดร้ะยะเวลาเฉลีย่ทีผู่ม้ารบับรกิารรอในแถวคอย
เท่ากบั 0.289 นาทต่ีอคนั หรอื 16.80 วนิาท ีซึ่งน้อยกว่าระยะเวลาเฉลีย่ที่
ผูม้ารบับรกิารพงึพอใจในการรอรบับรกิาร เท่ากบั 3.75 วนิาท ีจะท าใหผู้้

มารบับรกิารเกดิความพงึพอใจในการรอรบับรกิารมากขึ้น แต่ทัง้นี้ก็ต้อง
ขึ้นอยู่กบัการตัดสินใจของผู้บริหารรวมทัง้ช่วงเวลาและสถานการณ์ว่า
สมควรเปิดหน่วยใหบ้รกิารเพิม่จากเดมิหรอืไม่ 
 
VI.IV ขอ้เสนอแนะ  
 หากเปิดหน่วยให้บริการเพิ่มอีก 2 หน่วย เจ้าหน้าที่ที่จะมา
ใหบ้รกิารควรมคีวามช านาญอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ในระบบปจัจุบนั หรอือาจจะต้องมกีารจดัฝึกอบรมงานให้แก่พนักงานอยู่
เสมอเพือ่ใหท้ างานไดร้วดเรว็ขึน้และลดเวลาการรอของแถวคอย 
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บทคดัย่อ — โครงงานสหกิจน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดต้นทุนในการ

ก าจดักากอุตสาหกรรมขององคก์รด้วยการศึกษาแนวทางในการคดัเลือก
ซพัพลายเออร ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis 
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม  จดัท าดชัน้ีวดัทัง้ทางปริมาณและ
คุณภาพ การตัง้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกซพัพลายเออร์เพ่ือสรรหาซัพ
พลายเออร์ในการก าจดักากอุตสาหกรรมรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดและมีต้นทุนต า่ท่ีสุด 

ผลจากการศึกษาท าให้องค์กรได้ซัพพลายเออร์ในการก าจัดกาก
อตุสาหกรรมรายใหม่ ท่ีมีคณุสมบติัตรงตามความต้องการขององคก์ร โดย
มีต้นทุนในการด าเนินการประมาณ 2,400,000 บาทต่อปีซ่ึงลดลงจากซพั
พลายเออรร์ายเดิมถึง 44.38% และคะแนนจากดชันีช้ีวดัเชิงคุณภาพท่ี 90 
คะแนนจาก 100 คะแนนเตม็ 
 

ค ำส ำคญั — การก าจดักากอตุสาหกรรม,การลดต้นทนุ 
 
ABSTRACT — This research aims to reduce the cost of industrial 

waste disposal by studying the guidelines for supplier selection. By 
using analysis technique with Why-Why Analysis to find out an 
appropriate solution, prepare the measurement both of quantity and 
quality and set up the criteria to recruit new suppliers who are the most 
efficient and lowest cost.  

The results showed that the organization to obtain new suppliers 
for Hazard Waste Management who have qualification matching with 
the requirement by operating cost approximately 2,400,000 baht per 
year, which is reduced by 44.38% from the same supplier and scores 
from the quality indicators by 90 points from 100 points.  

Keywords — Hazard Waste Management, Cost Reduction 
 

I. บทน า 
ในปจัจุบนัการด าเนินงานภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิให้เดนิหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จากการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การว่าจา้งบุคลากรและลกูจา้ง
ภายในประเทศ ก่อให้เกดิสนิค้า ผลติภณัฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพ สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนและแก่ประเทศ ทัง้นี้ ในการด าเนินงานด้าน
อุตสาหกรรม นอกจากการสร้างผลิตภณัฑ์แล้ว สิ่งที่เหลือจากการสร้าง
ผลิตภัณฑ์คือกากอุตสาหกรรมที่อาจเป็นมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมได้  ซึ่ง
แน่นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงในส่วนนี้ได้  
ดงันัน้แลว้การด าเนินก าจดักากของเสยีอุตสาหกรรมจงึเป็นอกีส่วนหนึ่งที่
รวมอยู่ในตน้ทุนการด าเนินงาน 

ในส่วนของการก าจดักากอุตสาหกรรมนัน้องค์กรจ าเป็นต้องหา
ซพัพลายเออร์ในการบรกิารรบัก าจดักากอุตสาหกรรมที่มคีุณภาพ ราคา
เหมาะสม มปีระสบการณ์ มคีวามน่าเชือ่ถอื และมปีระวตัใินการด าเนินงาน
ต่างๆเกี่ยวกับด้านนี้  ซึ่งในปจัจุบันทางโรงงานมีซัพพลายเออร์ในการ
ด าเนินการก าจดักากอุตสาหกรรมเพยีงรายเดยีวเท่านัน้ และเมือ่ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายแล้วพบว่ามตี้นทุนในการด าเนินงานค่อนขา้งสูงรวมไปถึงการ
ด าเนินการจองรถเพื่อมารบักากอุตสาหกรรมจากโรงงาน เนื่องด้วยซพั
พลายเออร์ที่ปจัจุบนัมผีู้ใช้บรกิารเป็นจ านวนมากท าให้จดัสรรการขนส่ง
ไมไ่ดป้ระสทิธภิาพ ส่งผลใหท้างบรษิทัตอ้งด าเนินการเอกสารขอระยะเวลา
การเกบ็กากของเสยีไวใ้นโรงงานเพิม่ไปยงัโรงงานกรมอุตสาหกรรม ท าให้
แผนการด าเนินงานขององค์กรผดิไปจากที่ตัง้ไว้ ดงันัน้แล้วผู้จดัท าจงึได้
ท าการศกึษาการคดัเลอืกซพัพลายเออร์ในการก าจดักากอุตสาหกรรมเพือ่
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ลดต้นทุนในกระบวนการ โดยมีการศึกษาข้อมูล ดังนี้  การด าเนินการ
เกี่ยวกับการก าจัดกากอุตสาหกรรม การลดต้นทุน การคัดเลือกและ
วเิคราะห์ซพัพลายเออร์ที่มคีุณสมบตัเิหมาะสม การขนส่งต่างๆ เพื่อทีจ่ะ
สามารถคดัเลอืกซพัพลายเออรท์ีม่คีุณภาพและตรงตามความตอ้งการของ
องค์กร อีกทัง้เพื่อการด าเนินงานด้านการก าจดักากอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสทิธภิาพของโรงงานสบืต่อไป 

 
II. วตัถุประสงค ์

II.I เพือ่ศกึษาแนวทาง ปญัหาและอุปสรรคในการคดัเลอืกซพัพลายเออร ์
II.II เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้บริการจากซัพพลายเออร์ในการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม 
II.III เพือ่ลดตน้ทุนการก าจดักากอุตสาหกรรมขององคก์ร 
 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
III.I ทฤษฎ ีWhy Why Analysis 
 Why Why Analysis เป็นเครื่องมอืพื้นฐานของการวเิคราะห์หา
สาเหตุรากเหงา้ของปญัหา โดยหากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้และ
ก าจดัไดแ้ลว้ปญัหาเดมิจะไม่เกดิซ ้าอย่างแน่นอน แต่หากปญัหาเดมิเกดิซ ้า 
แสดงว่าการวเิคราะห์ของเรานัน้มาผดิทาง  หรอือาจมบีางสาเหตุตกหล่น
ไป อาจจะต้องมาท าการวิเคราะห์ใหม่  เครื่องมือนี้ เป็นเครื่องมือที่มี
ประสทิธภิาพสงูมากหากผูว้เิคราะหม์คีวามเขา้ใจและมคีวามช านาญในงาน
ทีต่นท าอยู่รวมถงึความรูด้า้นวศิวกรรม    Why-Why Analysis เป็นเทคนิค
การวเิคราะห์หาปจัจยัทีเ่ป็นต้นเหตุใหเ้กดิปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มี
ข ัน้มตีอน ไม่เกดิการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคดิแบบคาดเดา วธิกีารคดิของ 
Why-Why Analysis เมือ่เรามปีญัหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ เราจะมาคดิ
กันดูว่าอะไรเป็นปจัจัยหรือสาเหตุที่ท าให้มนัเกิดโดยการตัง้ค าถามว่า 
“ท าไม” โดยตัง้ค าถามไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ไดป้จัจยัทีเ่ป็นตน้ตอของปญัหา 
ปจัจยัทีอ่ยู่หลงัสุด จะตอ้งเป็นปจัจยัทีส่ามารถพลกิกลบักลายเป็นมาตรการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ (เป็นมาตรการป้องกนัไมใ่หป้ญัหาเกดิขึน้ซ ้าอกี) 
 
III.II กากอุตสาหกรรม 
 เอกบุตร อุตมพงษ์ (2555 : 38) อธิบายว่ากากของเสีย
อุตสาหกรรม คือ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้หมดที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานรวมถึงของเสยีจากวตัถุดิบ ของเสียที่เกดิขึ้นใน
กระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภณัฑ์เสื่อมคุณภาพ และน ้าทิ้งที่มี
องค์ประกอบหรอืมคีุณลกัษณะทีเ่ป็นอนัตรายทีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้ง
ปฏบิตัติามประกาศกระทรวงฯปี2548  
 
III.III การจดัจา้งภายนอกกจิการ (Outsourcing) 
 ชมยัพร วเิศษมงคล (2556 : Outsourcing คอือะไร) ไดอ้ธบิาย
ไว้ว่า  การจัดจ้างภายนอกกิจการ  คือ  การไปท าสัญญาต่อส าหรับ
กระบวนการท างาน เช่น การออกสนิคา้ หรอืการผลติสนิค้า เป็นต้น กบั
กิจการอื่น ซึ่งการตัดสินใจที่จะมอบหมายภารกิจขององค์กรให้ผู้อื่น
ด าเนินการแทนจะเกดิ ขึ้น เมื่อองค์กรธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ไม่พรอ้มทีจ่ะใชท้รพัยากรภายในทีม่อียู่ท างานนัน้
ดว้ยตนเอง 

III.IIII งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ศริวิรรณ พงศว์ริยิะกาญจน์ (2559 : 10) ศกึษาการจดัการกาก
ของเสยีอุตสาหกรรมของโรงงานแปรรปูอาหารทะเลแช่แขง็ ผลการศกึษา
พบว่า 1.กากของเสยีอุตสาหกรรมเกดิจากทุกหน่วยงานของโรงงาน 
แบ่งเป็น 17 ชนิด เกดิขึน้เฉลีย่ 81.06 กโิลกรมัต่อวนั ความหนาแน่นมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.12 กโิลกรมัต่อลติร และมอีงคป์ระกอบทางกายภาพ 
ไดแ้ก่ เศษอาหารมากทีสุ่ด รอ้ยละ 47.84 รองลงมาคอื พลาสตกิ แกว้ ยาง 
กระดาษ โลหะ และอื่นๆ ตามล าดบั 2.โรงงานมกีารคดัแยกกากของเสยี
อุตสาหกรรมทีแ่หล่งก าเนิด มภีาชนะเกบ็รวบรวม แต่ไมม่กีารตดิฉลากที่
ภาชนะ สถานทีเ่กบ็รวบรวมม ี2 จุดหลกั ไดแ้ก่ หอ้งเกบ็ขยะรไีซเคลิ และ
พืน้ทีบ่รเิวณดา้นหลงัโรงงาน กากของเสยีส่วนใหญ่มผีูม้ารบัซื้อทีโ่รงงาน
ซึง่การขนส่งออกนอกโรงงาน ไมไ่ดม้กีารอนุญาตน าสิง่ปฎกิลูหรอืวสัดุที่
ไมใ่ช่แลว้ออกนอกโรงงานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 3.โรงงานมวีธิกีาร
บ าบดัและการก าจดั ไดแ้ก่ การขาย การใหเ้ทศบาลน าไปก าจดั และการให้
แมค่า้และประชาชนน าไปใชป้ระโยชนไมไ่ด ้จะถูกทิง้รวมกบักากของเสยี
ทัว่ไป 4.โรงงานมรีายไดจ้ากการขายกากของเสยีเฉลีย่เดอืนละ 67,678 
บาทและมคี่าใชจ้่ายในการก าจดัเฉลีย่เดอืนละ 2,000 บาท และ 5.แนว
ทางการจดัการกากของเสยีอุตสาหกรรมมวีธิกีารและขัน้ตอนทีแ่ตกต่างกนั
ตามชนิดของกากของเสยีอุตสาหกรรมแต่ละชนิด 
 สุรชิา อาตมประสงัสา (2559 : 3) ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการ
ปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้เพือ่ลดตน้ทุนสนิคา้ของบรษิทัผลติชิน้ส่วนยาน
ยนต์ขนาดใหญ่ ไดก้ล่าวว่า บรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ ได้
ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติรถยนต์บรรทุก รถยนต์โดยสารรวมไปถงึ
ผลติชิน้สว่นยานยนต์ เพือ่จ าหน่ายใหก้บัตลาดภายในประเทศและตลาดส่ง
อออกไปยงัต่างประเทศ ในการด าเนินงานทางธุรกจินัน้ย่อมมคีวามเสีย่งใน
หลายๆดา้น ดงันัน้การลดตน้ทุนในกระบวนการจดัซื้อชิน้สว่นจงึเป็นสิง่
ส าคญัทีม่สี่วนชว่ยท าใหธุ้รกจินัน้สามารถลดความเสีย่งทางดา้นการ
ด าเนินงาน โดยอาศยัหลกัการทีว่่าการลดตน้ทนุของผลติภณัฑ์ เพราะจะ
ท าใหอ้งคก์รไดร้บัผลตอบแทนทีไ่ดม้าไมคุ่ม้กบัผลตอบแทนทีจ่ะเสยีไป
 ปรยีาวด ีผลเอนก (2557 : 13) ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการ
ออกแบบเกณฑป์ระเมนิและจดัอนัดบัซพัพลายเออรถุ์งบรรจุภณัฑอ์าหาร
สตัวน์ ้าในมติดิา้นคุณภาพของบรษิทัผูผ้ลดิอาหารสตัวน์ ้า ABC ในภาค
กลาง ผลการวจิยัพบว่า หลกัเกณฑส์ าคญัทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิซพั
พลายเออรถุ์งบรรจุภณัฑอ์าหารสตัวน์ ้ามติดิา้นคุณภาพม ี3 หลกัเกณฑ ์คอื 
คุณภาพของวตัถุดบิและความสามารถในการผลติ ศกัยภาพในการจดัส่ง 
และความสอดคลอ้งของคุณภาพกบัราคา โดยใหค้วามส าคญักบัศกัยภาพ
ในการจดัส่งมากทีสุ่ด เมือ่น าแบบประเมนิซพัพลายเออรไ์ปทดลองใชแ้ละ
น ามาจดัอนัดบัซพัพลายเออรถุ์งบรรจภุณัฑอ์าการสตัวน์ ้าของบรษิทั พบว่า 
มคี่าประเมนิน ้าหนกัเท่ากบั 68 คะแนน จงึไดร้บัการจดัอนัดบัซพัพลาย
เออรอ์ยู่ในอนัดบั C ซึง่จะเสยีเปรยีบซพัพลายเออร์ ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัที่
อยู่สงูกว่าอนัอบั C เนื่องจากมผีลกระทบต่อราคาต่อหน่วยของสนิคา้ในการ
ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการตดัสนิใจเลอืกซพัพลายเออรข์องบรษิทั 
 

IV.  วธิกีารด าเนินงาน 
 การศึกษาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมเพือ่ลดตน้ทุน มขี ัน้ตอนในการด าเนินงาน ดงันี้ 
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1.ศกึษาคน้ควา้การท างานของฝา่ยจดัซื้อ 
2.วเิคราะหห์าปญัหา เรยีนรูแ้ละปรกึษาเกีย่วกบัหวัขอ้โครงงาน 
3.เริม่ด าเนินการเกีย่วกบัการสรรหาซพัพลายเออร์ผูใ้หบ้รกิารเกี่ยวกบัการ
ก าจดักากอุตสาหกรรม 
4.ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อขอใบเสนอราคาน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
เบือ้งตน้กบัซพัพลายเออรร์ายปจัจุบนั 
5.ส ารวจหน้างานและความพรอ้มในการใหบ้รกิารของซพัพลายเออร์ 
6.ตดิตามผลการด าเนินงาน 
7.สรุปการด าเนินงาน/น าเสนอ 
 

V. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานนี้จะแสดงใหเ้หน็ถงึการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และการวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
V.I การวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัของซพัพลายเออร ์

V.l.l ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมจากซพั
พลายเออรร์ายปจัจุบนั 

No. Description details Q’ty Unit 
Price/Unit 

(Baht) 

1 
กากตะกอนนิเกลิ,โครเมยีม

,ฟอสเฟต,ปนูขาว 
1 Ton 6,000 

2 ภาชนะปนเป้ือนน ้ามนัและสารเคม ี 1 Ton 30,000 
3 กากสจีากกระบวนการผลติ 1 Ton 3,300 
4 วสัดุซบัปนเป้ือน 1 Ton 3,000 
5 ตะกอนผงเหลก็ 1 Ton 3,300 
6 น ้ามนัปนเป้ือนน ้า  1 Ton 4,410 
7 อฐิทนไฟ 1 Ton 2,000 
8 ฝ้าเพดาน 1 Ton 2,000 
9 หลอดไฟเสือ่มสภาพ 1 Ton 10,000 
10 รถขนสง่ (รถเดีย่ว) 10 ตนั 1 Round 7,500 
11 รถขนสง่ (รถพว่ง) 20 ตนั 1 Round 14,000 

 
 

V.l.ll จ านวนการใชบ้รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมโดยประมาณ
ต่อปี 

No. Description details Volume/year 

1 
กากตะกอนนิเกลิ,โครเมยีม

,ฟอสเฟต,ปนูขาว 
222 

2 ภาชนะปนเป้ือนน ้ามนัและสารเคม ี 19 
3 กากสจีากกระบวนการผลติ 22 
4 วสัดุซบัปนเป้ือน 132 
5 ตะกอนผงเหลก็ 250 
6 น ้ามนัปนเป้ือนน ้า  250 
7 อฐิทนไฟ 0 
8 ฝ้าเพดาน 0 
9 หลอดไฟเสือ่มสภาพ 0 
10 รถขนสง่ (รถเดีย่ว) 10 ตนั 30 
11 รถขนสง่ (รถพว่ง) 20 ตนั 15 

 

ดงันัน้เมือ่น าจ านวนการใชบ้รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมต่อปี มาค านวณ
กบัค่าใชจ้่ายในการก าจดักากอุตสาหกรรมแลว้ พบว่าในปจัจุบนัองคก์รมี
ค่าใชจ้่ายในการก าจดักากอุตสาหกรรมอยู่ทีป่ระมาณ 4,800,00 บาทต่อปี 

 
V.l.lll สถติปิญัหารถขนส่งกากอุตสาหกรรมของซพัพลายเออร ์

 
 

จากรปูที ่ll แสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณปญัหารถขนส่งกากอุตสาหกรรมของซพั
พลายเออรท์ีไ่มส่ามารถด าเนินการขนส่งไดต้ามแผนงานทีท่างองคก์รได้ 
วางแผนไว ้ จะเหน็ไดว้่าในแต่ละปี ซพัพลายเออรร์ายปจัจุบนันี้มแีนวโน้มที่
จะไมส่ามารถด าเนินการขนส่งกากอุตสาหกรรมไดต้ามแผนใหก้บัองคก์ร
มากขึน้เรือ่ยๆ 
 
 V.l.lV การวเิคราะหป์ญัหาโดยรวมจากการใชบ้รกิารจาก 
ซพัพลายเออรร์ายปจัจุบนั 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากการวเิคราะห์ปญัหาด้วยแผนภาพ Why-Why Analysis พบว่าปญัหา
ส่วนใหญ่ของซพัพลายเออร์ผูใ้หบ้รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมรายปจัจุบนั
ขององค์กร มีสาเหตุอันเนื่ องมาจากมีจ านวนผู้ใช้บริการก าจัดกาก

ตารางที ่l : ตารางสรุปค่าใชจ่้ายก าจดักากอุตสาหกรรมรายปจัจุบนั 

ตารางที ่ll : ตารางสรุปจ านวนการใชบ้รกิารก าจดักากอุตสาหกรรมต่อปี 

0

2

4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รปูที ่ll : กราฟสถติปิญัหารถขนส่งกากอุตสาหกรรม 

เป็นผูใ้หบ้รกิารราย
ใหญ่ในปจัจุบนั 

รถขนส่งกาก
อุตสาหกรรมจากซพั
พลายเออรไ์ม่
เพยีงพอท าใหไ้ม่
สามารถจองรถได้
ตามแผน 

มี
ผู้ใช้บริการ
มากขึน้ 

มี
ผูใ้ชบ้รกิาร
มากขึน้ 

มผีูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

บุคลากรไม่
เพยีงพอใน
การ
ใหบ้รกิาร 

คา่ใชจ้่ายใน
การใช้
บรกิาร
คอ่นขา้งสงู 

องคก์รตอ้ง
ด าเนนิการขอ
เอกสารเพิม่
ระยะเวลา
จดัเกบ็กาก
อุตสาหกรรมไว้
ในภายใน
โรงงาน 

คณุภาพใน
การใหบ้รกิาร
ลดลง 

แนวโน้ม
ความสามารถ
ในการจดัเกบ็
กาก
อุตสาหกรรม
ลดลง 

ซพัพลายเออรก์ าจดักากอุตสาหกรรมรายปจัจุบนัไมม่ปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่lll : แผนภาพการวเิคราะห ์Why-Why Analysis 
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อุตสาหกรรมกบัซพัพลายเออร์มากขึน้ ท าใหร้ะบบการวางแผนดูแลลูกค้า
ของซพัพลายเออรม์ปีระสทิธภิาพลดลง ส่งผลใหซ้พัพลายเออรไ์มส่ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 V.l.V มาตรการแกไ้ข 
จากขอ้มลูเกีย่วกบัซพัพลายเออร์ผู้ให้บรกิารรบัก าจดักากอุตสากรรมราย
ปจัจุบนัขององค์กรในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า ซพัพลายเออร์รายปจัจุบนันี้
ไม่ไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขหรอืพฒันาคุณภาพในการให้บรกิารได้ดมีากขึ้น 
หรือสร้างความพงึพอใจแก่ผู้ใช้บรกิารได้มากขึ้น นอกไปจากนี้ปริมาณ
ปญัหาเรื่องเดมิ กไ็ม่ไดม้กีารปรบัปรุง อกีทัง้ยงัมสีถติขิองปญัหาทีเ่พิม่ขึน้ 
ดงันัน้แล้วจากการประชุมกนัระหว่างผูด้ าเนินการดูแลเกี่ยวกบัการก าจดั
กากอุตสาหกรรมขององค์กร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จดัท าโครงงานนี้  ได้มติ
ตรงกนัว่า สมควรแก่การสรรหาซพัพลายเออรร์ายใหมท่ีส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรได้มากกว่ารายปจัจุบัน มีคุณสมบัติและ
ความสามารถในการด าเนินการได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ ครอบคลุมขอ้
กฎหมายในการด าเนินการก าจดักากอุตสาหกรรม รวมไปถงึต้องสามารถ
ลดตน้ทุนในการด าเนินการไดม้ากกว่ารายปจัจุบนั 
 V.l.Vl การสรรหาซพัพลายเออรผ์ูใ้หบ้รกิารรบัก าจดักาก
อุตสาหกรรม 
หลงัจากไดข้อ้สรุปเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางการแกไ้ขปญัหาแลว้ ทาง
ผูจ้ดัท าและผูด้ าเนินการเกีย่วกบัการดแูลการก าจดักากอุตสาหกรรมของ
องคก์รจงึไดท้ าการสรรหาซพัพลายเออรบ์รกิารรบัก าจดักากอุตสาหกรรม
รายใหม ่โดยมหีลกัในการสรรหาซพัพลายเออรเ์บือ้งตน้ ดงันี้ 

1. ระยะทางจากทีต่ ัง้ของซพัพลายเออรก์บับรษิทั 
2. ความน่าเชือ่ถอืจากภาพลกัษณ์ภายนอก 
3. ความเรว็ในการตอบสนองของซพัพลายเออร ์
4. การใหบ้รกิารเบือ้งตน้ เช่น การใหบ้รกิารทางโทรศพัท์ การ

ใหบ้รกิารทางออนไลน์ 
เมือ่ไดท้ าการสรรหาซพัพลายเออร์ ทางผูจ้ดัท าและผูด้ าเนินการ

เกีย่วกบัการดแูลการก าจดักากอุตสาหกรรมขององคก์รจงึไดซ้พัพลายเออร์
มาจ านวนทัง้หมด 3 รายทีม่คีุณสมบตัติามหลกัการสรรหาซพัพลายเออร์
เบือ้งตน้ โดยน าขอ้มลูของซพัพลายเออรท์ัง้ 3 รายนี้มาด าเนินการ
วเิคราะหพ์จิารณาต่อไป 

V.Il การวเิคราะหข์อ้มลูซพัพลายเออรร์ายใหม่ 
V.ll.l. การวเิคราะหข์อ้มลูซพัพลายเออรเ์ชงิปรมิาณ 

หลงัจากไดร้บัใบเสนอราคาจากทัง้ 3 ราย ผูจ้ดัท าจงึน าขอ้มลูราคามาท า
การค านวนเพือ่หา Cost Down ของแต่ละราย พจิารณาการลดตน้ทุนจาก
รายเดมิและความแตกต่างของการลดตน้ทุนในแต่ละราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cost Down Supplier A 

 
  

Cost Down Supplier B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Description Details 
Price 

Diff 
% Cost 
Down Current New 

1 
กากตะกอนนิกเกลิ,
โครเมยีม,ฟอสเฟต,

ปนูขาว 
6,000 2,300 3,700 61.67% 

2 
ภาชนะปนเป้ือน
น ้ามนัและสารเคม ี

30,000 2,300 27,700 92.33% 

3 
กากสจีาก

กระบวนการผลติ 
3,300 2,300 1,000 30.30% 

4 วสัดุซบัปนเป้ือน 3,000 2,300 700 23.33% 
5 ตะกอนผงเหลก็ 3,300 2,800 500 15.15% 
6 น ้ามนัปนเป้ือนน ้า 4,410 2,800 1,610 36.51% 
7 อฐิทนไฟ 2,000 700 1,300 65% 
8 ฝ้านเพดาน 2,000 700 1,300 65% 
9 หลอดไฟเสือ่มสภาพ 10,000 1,800 8,200 82% 
10 รถขนสง่ (รถเดีย่ว) 7,950 6,900 1,050 13.21% 
11 รถขนสง่ (รถพว่ง) 13,500 13,000 500 3.70% 

Average % Cost Down 44.38% 

No. Description Details 
Price 

Diff 
% Cost 
Down Current New 

1 
กากตะกอนนิกเกลิ,
โครเมยีม,ฟอสเฟต,

ปนูขาว 
6,000 4,950 1,050 17.5% 

2 
ภาชนะปนเป้ือน
น ้ามนัและสารเคม ี

30,000 8,500 21,500 71.67% 

3 
กากสจีาก

กระบวนการผลติ 
3,300 4,950 -1,650 -50% 

4 วสัดุซบัปนเป้ือน 3,000 4,950 -1,950 -65% 
5 ตะกอนผงเหลก็ 3,300 4,950 -1,650 -50% 
6 น ้ามนัปนเป้ือนน ้า 4,410 4,500 -90 -2.04% 
7 อฐิทนไฟ 2,000 - 2,000 0% 
8 ฝ้านเพดาน 2,000 1,800 200 10% 
9 หลอดไฟเสือ่มสภาพ 10,000 5,000 5,000 50% 
10 รถขนสง่ (รถเดีย่ว) 7,950 3,900 4,050 50.94% 
11 รถขนสง่ (รถพว่ง) 13,500 6,300 7,200 53.33% 

Average % Cost Down 7.85% 

ตารางที ่lll : ตาราง Cost Down Supplier A 
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Cost Down Supplier C 

 
Supplier A จุดเด่นคอืต้นทุนในการให้บรกิารค่อนขา้งต ่า รายละเอียดใบ
เสนอราคาครอบคลุมความต้องการขององค์กร และสามารถ Cost Down 
ได้ถึง 44.38% ต่อมา Supplier B ในด้านราคาถือว่ามีต้นทุนต ่ากว่าซัพ
พลายเออรร์ายปจัจุบนั แต่กม็บีางรายการทีต่น้ทุนสงูกว่า ซึ่งโดยรวมเฉลีย่
แล้วก็ยงัสามารถ Cost Down ได้ 7.85% ทัง้นี้ เมื่อพิจารณาในเรื่องของ
รายละเอียดข้อมูลใบเสนอราคาพบว่า มีหนึ่งรายการที่ Supplier B ไม่
สามารถใหบ้รกิารไดค้อื อฐิทนไฟ ถงึแมว้่าจากขอ้มูลการใช้งานที่ผ่านมา
องค์กรจะไม่มีการใช้บริการในส่วนนี้  แต่อย่างไรก็ตามการวางแผน
ด าเนินงานในอนาคตสามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ เราจงึจ าเป็นจะต้องมี
ราคาเผือ่ส ารองไวใ้นกรณฉุีกเฉนิ เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาตามมาได ้ดงันัน้แลว้ 
Supplier B จงึไมส่ามารถน ามาพจิารณาต่อได ้และสุดทา้ย Supplier C แค่
มองจากด้านต้นทุนและ Cost Down มีค่าติดลบจึงไม่สามารถน ามา
พจิารณาต่อได้ เนื่องจากต้นทุนในการให้บรกิารทีม่ากกว่าซพัพลายเออร์
รายเดมิมากถงึ 66.09% ซึ่งตามหลกัการคดัเลอืกซพัพลายเออร์ทัว่ไปแลว้ 
ซพัพลายเออร์รายใหม่ควรมตี้นทุนทีต่ ่ากว่าหรอือาจจะมากกว่าไดแ้ต่ต้อง
ไมเ่กนิ 30%  

V.ll.ll การวเิคราะหข์อ้มลูซพัพลายเออรเ์ชงิคุณภาพ 
 V.ll.ll.l  ขอ้มลูจากการส ารวจหน้างานของซพัพลายเออร ์
ในวันที่ 7 ธันวาคม ผู้จ ัดท าและทีมงานผู้เกี่ยวข้องในการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมขององค์กร ได้เดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ 
Supplier A มรีะยะห่างจากบรษิทัประมาณ 150 กโิลเมตร 
 Supplier A เป็นบรษิทัรบัก าจดักากอุตสาหกรรมทีเ่ริม่ใหบ้รกิาร
มาไมน่าน เปิดตวับรษิทัเมือ่ปลายปี พ.ศ.2559 ต่อมาในวนัที ่12 มถุินายน 
Supplier A กไ็ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการประเภทโรงงานล าดบัที ่ 105 
และ 106 ทุนจดทะเบยีน 170,000,000 บาท มมีาตรฐานสากลทีผ่่านการ
รบัรอง ดงันี้ ISO 9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO 45001 
 ในส่วนของหวัขอ้หลกัๆทีจ่ าเป็นตอ้งสอบถามซพัพลายเออร์ คอื

เรื่องการด าเนินการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานไปก าจัด  สืบ
เนื่องมาจากปญัหาเดมิทีซ่พัพลายเออร์รายปจัจุบนัไม่สามารถด าเนินการ
ไดต้ามแผน ดงันัน้แลว้ทมีงานจงึจ าเป็นจะต้องสอบถามรายละเอยีดอย่าง
รอบคอบในส่วนนี้ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิปญัหาเดมิซ ้าไดอ้ีก โดยจากการ
ประชุม Supplier A แจ้งว่าทางซัพพลายเออร์สามารถรบัประกนัในการ
ด าเนินการขนส่งได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ในการติดต่อเพื่อให้ไปรับกาก
อุตสาหกรรมจากบรษิัทต้องแจง้กบัซพัพลายเออร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-4 
สัปดาห์ เพื่อที่ซัพพลายเออร์จะได้ท าการวางแผนรถขนส่งได้อย่าง
เหมาะสม หากพบว่าเกดิเหตุฉุกเฉินในการด าเนินงานเรื่องการขนส่งจาก
ทางซพัพลายเออร์เอง ซพัพลายเออร์จะเป็นฝ่ายรบัผดิชอบด าเนินการหา
รถขนส่งกากอุตสาหกรรมใหภ้ายในวนัทีร่บัแจง้มา และหากซพัพลายเออร์
ด าเนินการหารถขนส่งกากอุตสาหกรรมไม่ได้ทางซพัพลายเออร์จะช่วย
ด าเนินการด้านเอกสารและยืนยันความรับผิดชอบกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ รวมไปถึงหากมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซัพพลายเออร์ยินดี
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด แต่หากในกรณีที่ทางบริษัทเราจ าเป็นต้อง
ด าเนินการติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อน ากากอุตสาหกรรมไปก าจัดแบบ
ฉุกเฉนิ ทางบรษิทัจะตอ้งแจง้ล่วงหน้า 2 วนั เพือ่ทีท่างซพัพลายเออรจ์ะได้
ด าเนินการจดัรถไปรบักากอุตสาหกรรมได้ตามวนัที่แจ้งไว้ หากไม่แจ้ง
ภายใน 2 วนัแลว้เกดิเหตุฉุกเฉินขึน้ ทางซพัพลายเออร์จะไม่รบัชอบใดใด
ทัง้สิน้ 
 ส าหรบัสภาพหน้างานหรอืสถานทีป่ฏบิตังิานของซพัพลายเออร์
จากการไปส ารวจหน้างานของทมีงานนัน้ ซพัพลายเออรม์กีารแบ่งสดัส่วน
ที่ชดัเจน ว่าส่วนไหนใช้ก าจดัอะไร บ าบดัอะไร มกีารน าเสนอถึงข ัน้ตอน
การท าหลุมฝงักลบว่ามขี ัน้ตอนเป็นอย่างไรบา้ง มคีวามปลอดภยัมากน้อย
เท่าไหร่ แต่กย็งัมใีนบางจุดทีย่งัดไูม่สะอาดเท่าทีค่วร อาท ิเศษน ้าจากกาก
อุตสาหกรรมต่างๆทีม่ไีหลตามทาง เป็นตน้ 

V.ll.ll.l  ขอ้มลูจากดชันชีีว้ดัเชงิคุณภาพ 

 
 
จากตารางที่ Vl พบว่าผลรวมการใหค้ะแนนในการประเมนิ Supplier A ได้
ผลรวมมา 90 คะแนน ซึ่งประเมนิโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการก าจดั
กากอุตสาหกรรมขององค์กร โดยเกณฑ์ในการชี้วดัชี้แจงไว้ว่าซพัพลาย
เออร์รายนัน้จะผ่านการประเมนิหรอืไม่ จะต้องมคีะแนนจากการประเมนิ
มากกว่า 85 คะแนน ดงันัน้ Supplier A จงึผ่านการประเมนิในส่วนนี้ 
 

No. Description Details 
Price 

Diff 
% Cost 
Down Current New 

1 
กากตะกอนนิกเกลิ,
โครเมยีม,ฟอสเฟต,

ปนูขาว 
6,000 3,700 2,300 38.33% 

2 
ภาชนะปนเป้ือน
น ้ามนัและสารเคม ี

30,000 10,500 19,500 65% 

3 
กากสจีาก

กระบวนการผลติ 
3,300 8,750 -5,450 165.15% 

4 วสัดุซบัปนเป้ือน 3,000 6,400 -3,400 113.33% 

5 ตะกอนผงเหลก็ 3,300 7,650 -4,350 131.82% 
6 น ้ามนัปนเป้ือนน ้า 4,410 8,250 -3,840 -87.07% 
7 อฐิทนไฟ 2,000 9,100 -7,100 -355% 
8 ฝ้านเพดาน 2,000 2,700 -700 -35% 
9 หลอดไฟเสือ่มสภาพ 10,000 10,100 -100 -1% 
10 รถขนสง่ (รถเดีย่ว) 7,950 6,469 1,481 18.63% 
11 รถขนสง่ (รถพว่ง) 13,500 8,181 5,319 39.4% 

Average % Cost Down -66.09% 

หวัข้อในการประเมิน คะแนน 

ดา้นมาตรฐานสถานทีจ่ดัเกบ็และพืน้ทีด่ าเนินการ 22 

ดา้นการบรกิารโลจสิตกิส ์ 28 

ดา้นราคา 13 

ดา้นการบรกิารหลงัการขาย 18 

ดา้นเอกสาร 9 

Total Score 90 

ตารางที ่V : ตาราง Cost Down Supplier C 

ตารางที ่Vl : ตารางสรุปดชันีชีว้ดั Supplier A 
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VI. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
VI.l สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาการคัด เลือกซัพพลาย เออร์ก า จัดกาก
อุตสาหกรรมเพือ่ลดตน้ทุน ผูจ้ดัท าไดน้ าเครือ่งมอื Why Why Analysis มา
ใช้ในการวเิคราะห์ปญัหา ซึ่งพบว่าซัพพลายเออร์ผู้ให้บรกิารก าจดักาก
อุตสาหกรรมรายปจัจุบนัขององค์กร มปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารลดลง 
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมไปถึงเกิดปญัหาในการใช้บริการ
บ่อยครัง้ ท าให้ทางผู้จ ัดท าและพนักงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
เกี่ยวกบัการก าจดักากอุตสาหกรรมขององค์กร ประชุมและสรุปมติไดว้่า
สมควรแก่การสรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่  โดยมีการตัง้เกณฑ์การ
คดัเลอืกต่างๆเพือ่ใชใ้นการพจิารณาและวเิคราะหซ์พัพลายเออรร์ายใหมใ่ห้
มปีระสทิธภิาพสงูสุดและตรงตามความตอ้งการขององคก์ร 
 หลังจากได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกซัพพลายเออร์แล้ว 
ผูจ้ดัท าและพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งในการก าจดักากอุตสาหกรรมกไ็ด้สรรหา
ซัพพลายเออร์รายใหม่ ซึ่งคดัเลือกมาได้ทัง้หมด 3 รายและให้ทางซัพ
พลายเออร์เสนอราคาเพื่อน ามาวเิคราะห์ในส่วนของดชันีชี้วดัเชงิปรมิาณ 
โดยพบว่า Supplier A มคีุณสมบตัิเหมาะสมทีสุ่ดจากซพัพลายเออร์ทัง้ 3 
ราย โดยมตี้นทุนในการด าเนินการก าจดักากอุตสาหกรรมต ่าที่สุด มกีาร
เสนอราคาในการให้บริการที่ครอบคลุม และสามารถลดต้นทุนจากซัพ
พลายเออร์รายปจัจุบันได้ถึง  44.38% ด้วยต้นทุนในการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมขององค์กรประมาณ 2,700,000 บาทต่อปี ดงันัน้ ผู้จดัท าจงึ
ได้คดัเลอืก Supplier A มาวเิคราะห์ในส่วนของดชันีชี้วดัเชิงคุณภาพต่อ 
โดยทางผูจ้ดัท าและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งในการก าจดักากอุตสาหกรรมของ
องค์กรจึงได้ไปส ารวจหน้างานในวนัที่ 7 ธนัวาคม พ.ศ.2561 เพื่อตรวจ
สภาพการท างานจรงิของซพัพลายเออร์และเพื่อที่จะสามารถประเมนิซพั
พลายเออรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีสุ่ด จะเหน็ว่า Supplier A ไดค้ะแนนใน
การประเมนิอยู่ที่ 90 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตดัสนิใจใชบ้รกิาร
จากซพัพลายเออร์ได้ ดงันัน้จากการวเิคราะห์ ทัง้ขอ้มูลเชงิปรมิาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าให้ทางผู้จดัท าตัดสินใจใช้บริการจาก Supplier A 
แทนซพัพลายเออร์รายปจัจุบนัและติดต่อหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
ด าเนินการดา้นเอกสารรวมไปถงึการด าเนินการดา้นกฎหมายต่อไป 
 
VI.II อภปิราย  

ต้นทุนในการก าจัดกากอุตสาหกรรมขององค์กรลดลงถึง 
44.38% ดงัรปูที ่VI ทีแ่สดงถงึตน้ทุนทีล่ดลงจากเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมไปถงึไดร้บัคะแนนในการประเมนิคุณภาพอยูท่ี่ 90 คะแนน โดยทัง้หมด
นี้มาจากการสรรหาและคดัเลอืกซพัพลายเออรท์ีเ่หมาะสม โดยใชห้ลกัการ
วิเคราะห์ปญัหาด้วย Why Why  Analysis และการน าดัชนีชี้ว ัดทัง้เชิง

ปรมิาณและเชงิคุณภาพมาใช้ เพื่อคดัเลอืกซพัพลายเออรท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
ท าใหต้้นทุนและการด าเนินงานในการก าจดักากอุตสาหกรรมขององคก์รมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
VI.IV ขอ้เสนอแนะ  
 เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินงานครัง้นี้ค่อนขา้งจ ากดั ท าให้
จ านวนซพัพลายเออรท์ีน่ ามาวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกมน้ีอยรายเพราะเวลาใน
การสรรหาไม่เพยีงพอ ดงันัน้ในการด าเนินงานครัง้ต่อไปควรวางแผนใหด้ี
และท าการสรรหาซัพพลายเออร์มาวิเคราะห์คัดเลือกให้มากขึ้น  เพื่อ
ประสทิธภิาพในการด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกซพัพลายเออรท์ดีทีีสุ่ด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีเนื่องจากไดร้บัความช่วยเหลอือย่าง
สูงจาก อาจารย์ประสิทธิ ์พงศ์ด ารง ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจน
ปรบัปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมาโดยตลอด 
รวมไปถงึคณะกรรมการทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าส าหรบังานวจิยัในครัง้นี้ 
 ทัง้นี้ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณ คุณภูรโิชต ิสริธิญัโชต ิหวัหน้าฝ่ายจดัซื้อ
โครงการและลดต้นทุน ของบริษัท ซัมมิทโชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง ที่ได้
ช่วยเหลอืและใหค้วามรู ้ประสบการณ์ ในการท าวจิยัครัง้นี้มาโดยตลอดและ
ท าใหก้ารสหกจิครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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เออรถ์ุงบรรจภุณัฑอ์าหารสตัวน์ ้าในมติดิา้นคณุภาพของบรษิทัผูผ้ลติอาหาร
สตัวน์ ้า ABC ในภาคกลาง ,วารสารบรหิารและจดัการ ปีที ่8 ฉบบัที ่1 
(มกราคม-มถิุนายน 2561) 

  

รปูที ่Vl : กราฟเปรยีบเทยีบตน้ทุนของซพัพลายเออร ์
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โดยการ Built-in Qualityในกระบวนการเช่ือมประกอบ 
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 บทคัดย่อ – งานวิจยัน้ี จดัทําขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกัน

ช้ินงานเสียหลุดไปถึงลูกค้าตามนโยบายคณุภาพ (≤2 PPM) ซ่ึงมีการเกบ็

ข้อมูลย้อนหลงั 6 เดือน พบว่าช้ินงาน Seat Sub – Assy Spring มีช้ินงาน

เสียหลุดต่อเน่ือง แต่ภายในเดือนสิงหาคม และกันยายนมีของเสีย

อาการลวดเช่ือมติดแนวเช่ือม หลุดไปถึงลูกค้า 11 PPM ซ่ึงเกิน PPM          

ท่ีลูกค้ากําหนด โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้เทคนิค FMEA มาใช้หาค่า RPN            

เพ่ือยืนยนัแนวโน้มข้อบกพร่องดงักล่าว และใช้เครื่องมือ Why Why 

Analysis และ Yamazumi Chart มาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าขัน้ตอน

การตรวจสอบช้ินงานใช้เวลาเกิน Takt Time ทําให้ต้องเร่งตรวจสอบ

ช้ินงาน ส่งผลให้ตรวจสอบช้ินงานผิดพลาด ต่อมาได้แก้ไขปรบัปรงุโดย

ใช้หลกั Built-in quality โดยกําหนดหวัข้อตรวจสอบแนวเช่ือมให้เป็น

หน้าท่ีของพนักงานประกอบ ให้มีการมารค์สีเขียวไว้บนแนวเช่ือม และ  

มีการจดัทาํ Q-Point เพ่ือเฝ้าระวงัปัญหา  

 ผลการปรบัปรงุท่ีได้รบัพบว่า สามารถป้องกนัช้ินงานเสียจากอาการ

ลวดเช่ือมติดแนวเช่ือมได้ตามวตัถปุระสงค ์ซ่ึงจากการเกบ็ข้อมูลตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 จากยอดจดัส่ง 1,162,500 

ช้ิน ไม่มีการร้องเรียนจากลกูค้าเก่ียวกบัช้ินงาน Seat Sub – Assy Spring 

 

คาํสาํคญั – FMEA ,Built-in quality 
 

ABSTRACT – This research have the objective of preventive defect 

outflow to customer according to the quality policy (≤2  PPM). This 

research keep data about defect outflow for the past 6 month and 

found Seat Sub-Assy Spring complained continuously every month 

but August and September have problems welding have welding wire 

total 11 ppm. That over quality policy (≤2  PPM) This research use 

FMEA to fine the RPN to confirm such problems. Next step use Why 

Why Analysis and Yamazumi Chart to analyze the cause. From the 

analyze found inspection process spent time over Takt Time. Later, 

make improvemens by Built-in quality. This improvement have let 

welding employees in inspection of the work piece before sending it 

to the next process and assign to green mark on welding and prepare 

the Q-Point for stay alerted this problems 

 Result of improvement found can preventive welding have 

welding wire problems according the objective. From keep data since 

Jan’1 – Feb’15 2019 no complaint from customer when comparison 

with the delivery amount 1,162,500 piece 

 

Keyword : FMEA ,Built-in quality 
   

I. บทนํา 

 บรษิทักรณศีกึษาดาํเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นรถยนตใ์หก้บัผูผ้ลติ

รถยนต์ทัง้ใน และต่างประเทศ ทางบรษิทัได้มกีารวางนโยบายในการ

ผลิตชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งการ

ควบคุมคุณภาพของทางบรษิทั ถอืไดว้า่เป็นสิง่สาํคญัมาก หากมชีิน้งาน

ที่ไม่ได้คุณภาพหลุดไปถึงลูกค้าทัง้ใน และต่างประเทศ จะส่งผลให้

บรษิทัไดร้บัความเสยีหายทัง้ความน่าเชื่อถอื และต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้จาก

การรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกิดขึ้น หากชิ้นงานเสยีดงักล่าวถูกนําไป

ประกอบแลว้ แต่ถา้ลูกคา้สามารถดกัจบัไดก้่อนทีจ่ะนําไปประกอบ ทาง

บรษิทัตอ้งแลกเปลีย่นชิน้งานใหม่ใหก้บัทางลูกคา้โดยเรว็ และจากการ

เขา้มาปฏบิตังิานภายใตแ้ผนกควบคุมคุณภาพ  พบว่าทางแผนกไดร้บั

การรอ้งเรยีนจากลูกคา้ เกี่ยวกบัปัญหาชิ้นงานไม่ไดม้าตรฐาน ซึ่งจาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลงั 6 เดือน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม ถึง

เดอืนตุลาคม 2561 และนํามาจดัทาํเป็นกราฟแทง่ดงัรปูที ่I. 
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รปูที ่I. กราฟแทง่แสดงชิน้งานเสยีหลุดถงึลกูคา้ 

 

จากกราฟแท่งพบว่า ชิ้นงานทีโ่ดนรอ้งเรยีนเป็นอนัดบัหน่ึง คอืชิ้นงาน 

Seat Sub – Assy Spring ซึ่งเป็นชิ้นงานทีท่ําหน้าประกอบกบัเพลารถ 

และยดึตดิกบัสายเบรก โดยชิน้งานตวัน้ีจดัอยูใ่นชิน้งาน Safety Part ซึง่

เป้าหมายทีล่กูคา้กําหนด เกีย่วกบัชิน้งานน้ีตอ้งไมม่หีลุดไปถงึลกูคา้ แต่

จากการเก็บข้อมูลภายในระยะเวลา 6 เดือน ทางบรษิัทไม่สามารถ

ควบคุมคุณภาพชิน้งานไดต้ามทีลู่กคา้วางเป้าหมายไว ้และดว้ยสาเหตุ

ดงักล่าวจงึเป็นทีม่าของการศกึษาการควบคุมคุณภาพของชิน้งาน Seat 

Sub – Assy Spring โดยมวีตัถุประสงคค์อื เพือ่ป้องกนัชิน้งานเสยี หลุด

ไปถงึลูกคา้ตามนโยบายคุณภาพทีลู่กคา้กําหนด (เป้าหมาย ≤2 PPM) 

และชิน้งาน Safety Part เทา่กบั 0 PPM 
 

II. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

II. I ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 แผนภูม ิYamazumi Chart [1] เป็นแผนภูมแิท่งซอ้นทีแ่สดงใหเ้หน็

ความสมดุลของปรมิาณงานรอบเวลาระหวา่งจาํนวนของผูป้ระกอบการ

มกัจะอยู่ในสายการประกอบหรอืเซลล์ที่ทํางาน แผนภูม ิYamazumi 

สามารถเป็นได้ทัง้สําหรบัผลติภณัฑเ์ดยีว หรอืสายการประกอบสนิค้า

หลายประเภท โตโยต้าใช ้Yamazumi เพื่อให้เหน็ถงึสภาพเน้ือหาการ

ทํางานของชุดของงานและอํานวยความสะดวกในการปรบัสมดุลการ

ทาํงานและการแยกและการกําจดังานทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลูค่า หรอืเพิม่เน้ือ

งาน 
 

 การวเิคราะหส์าเหตุของลกัษณะขอ้บกพรอ่งและผลกระทบ Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) [2] คอืการมุ่งเน้นให้เหน็ถงึลกัษะ

ความเสยีหาย หรอืสาเหตุทีจ่ะนําไปสู่ความเสยีหายทีอ่าจทําใหเ้กดิขึน้ 

อนัเน่ืองมาจากการออกแบบ การผลติ หรอืการบรกิาร จากนัน้จงึทาํการ

วเิคราะห์ผลกระทบความเสยีหายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และสุดท้ายเพื่อ

นําไปสูก่ารหาวธิป้ีองกนัการเกดิความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 

 การวเิคราะหล์กัษณะขอ้บกพรอ่งและผลกระทบ (FMEA) 

 - ขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิเพิม่ 

 - สาเหตุ และผลของแต่ละขอ้บกพรอ่ง 

 - จดัลําดบัความสําคญั และขอ้บกพร่องตามที่ตวัเลขกําหนด 

ก่อนและหลงัความเสีย่ง ซึง่พจิารณาจากความถีใ่นการเกดิความรุนแรง 

และแนวโน้มทีข่อ้บกพรอ่งทีจ่ะเกดิ 

 - กาํหนดปัญหาทีต่ามมา 
 

 การวเิคราะห ์Why Why (Why Why Analysis) [3] คอืการวเิคราะห ์

Why Why Analysis จะเป็นการวเิคราะห ์หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา 

โดยหากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้และกําจดัไดแ้ลว้ ปัญหาเดมิ

จะไม่เกิดซํ้า หากปัญหาเดิมเกิดซํ้า แสดงว่าการวเิคราะห์มาผดิทาง 

หรอื อาจมบีางสาเหตุตกหล่นไป อาจจะต้องมาทําการวเิคราะห์ใหม่ 

เครือ่งมอืน้ีเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก หากผูว้เิคราะหม์คีวาม

เข้าใจและมคีวามชํานาญในงานที่ตนทําอยู่ การวเิคราะห์ Why Why 

Analysis นัน้เป็นเพยีงเครื่องมอื ในการวเิคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้จะ

ทาํใหปั้ญหานัน้หมดไป 
 

II.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สุพฒัตรา เกษราพงศ์ (2557) [4] บทความน้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อ

ป้องกนัการเกดิของเสยีในกระบวนการผลติชิ้นส่วนยานยนต์โดยเลอืก

ศกึษา ชิ้นส่วน A01 โดยงานวจิยัน้ีเริม่จากการศกึษากระบวนการผลติ 

และวเิคราะหร์ายการขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้โดยการระดมสมอง ซึง่อาศยั

ข้อมูลในอดีต และใช้ Why Why analysis เป็นตวัวเิคราะห์หาสาเหตุ 

หลงัจากนัน้จดัลําดบัความสําคญัของสาเหตุเพื่อแก้ไขโดยประยุกต์ใช้

การวเิคราะหข์อ้บกพรอ่งและผลกระทบของกระบวนการ (Failure Mode 

and Effect Analysis: FMEA) หลงัจากนัน้ไดแ้กปั้ญหาโดยการพจิารณา

คา่ RPN ทีส่งูสดุ และจดัทาํ Q – Point เพือ่คอยเฝ้าระวงัปัญหา ผลลพัธ์

จากการปรับปรุงพบว่าเปอร์เซ็นต์ของของเสียลดลงจากเดิมจาก 

4.2172% เป็น 0.2796%  
 

 อุษาวดี  อินทร์คล้ า ย  (2555) [5] ง านวิจ ัย น้ี ดํ า เ นินภาย ใต้

วตัถุประสงค ์เพือ่ลดของเสยีในกระบวนการเชือ่มภายในแผนก Welding 

โดยใช้หลัก PDCA  และใช้ Why Why Analysis ในการวิเคราะห์หา

สา เห ตุ  รวมไปถึง ใช้ เทค นิค  FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis) ซึ่งพบว่าม ี3 สาเหตุหลกัดงัน้ี อนัดบัหน่ึงคอืการเกดิรอยรัว่

เน่ืองจากการเชื่อมที่ตําแหน่ง Pipe-L อันดับที่สองการเกิดรอยรัว่

เน่ืองจากการเชื่อมทีต่ําแหน่ง Upper และอนัดบัสุดทา้ยการเกดิรอยรัว่ 

หลงัการปรบัปรุงพบว่าการเกิดรอยรัว่เน่ืองจากการเชื่อมที่ตําแหน่ง 

Pipe-L ลดลงจากเดมิ 5.1% ลดลงเหลอื 1.5% และในส่วนของการเกดิ

รอยรัว่เน่ืองจากการเชื่อมที่ตําแหน่งUpper & Lower สามารถลดการ

เชือ่มรัว่จากเดมิ 3.7% ลดลงเหลอื 1.2% 
 

III. วธิกีารดาํเนินงาน 

III.I ภาพรวมของกระบวนการ 

 ชิน้งาน Seat – Sub Assy Spring มกีระบวนการผลติดงัน้ี 

 
รปูที ่II. ภาพรวมกระบวนการ 

 

กระบวนการท่ี
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1. เชื่อมประกอบ  ลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม 6 4 6 144

ชิ้นงาน HV 20/1  แนวเชื่อมเป็นตามด, รูพรุน 5 3 6 90

 จํานวนแนวเชื่อม 5 3 6 90

2. เชื่อมประกอบ  ลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม 6 4 6 144

ชิ้นงาน HV 20/1  แนวเชื่อมเป็นตามด, รูพรุน 5 3 6 90

กับ HV 20/4  จํานวนแนวเชื่อม 5 3 6 90

เข้าด้วยกัน  BKT เชื่อมผิดตําแหน่ง 6 3 5 90

3. QC FINAL Check  ชิ้นงานประกอบไม่ได้ตามมาตรฐาน

และหลุด QC Final Check ไปถึงมือ

ลูกค้า

O
CC De

t

80445

RP
N

ลําดับกระบวนการ แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง SE
V

 
รปูที ่III. Yamazumi Chart กระบวนการผลติ                                   

ชิน้งาน Seat Sub – Assy Spring 
 

จากรูปที ่III. แสดงใหเ้หน็ถงึเวลาการทํางานของแต่ละขัน้ตอน ซึ่งจาก 

Yamazumi Chart จะเหน็ถงึคอขวดทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ โดยเกดิขึน้

ในขัน้ตอนตรวจสอบคุณภาพ ที่เป็นกระบวนการสําคัญมาก หาก

ขัน้ตอนน้ีตรวจสอบผิดพลาดจะส่งผลให้ลูกค้าได้ร ับชิ้นงานที่ไม่ได้

คุณภาพ และหากลูกค้าไม่สามารถดกัจบัได้ ชิ้นงานจะถูกประกอบส่ง

ให้กบัผู้ใช้รถทนัที ดงันัน้ข ัน้ตอนน้ีจงึเป็นการตรวจสอบชิ้นงานแบบ 

100% ทาํใหใ้ชเ้วลาในการตรวจสอบชิน้งานแต่ละชิน้เป็นเวลานาน 
 

 III.II กรอบแนวคดิการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่IV. กรอบแนวคดิการดาํเนินงาน 
 

III.III การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

กรณศีกึษาน้ีมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการคน้หาสาเหตุที่

ทาํใหข้องเสยีหลุดไปถงึมอืลกูคา้ โดยมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่ง

ปฐมภูมิ ( Primary Data ) ซึ่งได้จากพื้นที่จริง สถานที่จริง และการ

ทํางานจริง เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินแก้ไขก่อน และหลัง

ปรบัปรงุ  
 

III.IV วธิกีารดาํเนินงาน 

• คน้หา และคดัเลอืกหวัขอ้ปัญหา 

 จากการเก็บข้อมูลชิ้นงานเสียที่หลุดไปถึงลูกค้า ตัง้แต่เดือน

พฤษภาคม ถงึตุลาคม 2561 พบว่ามปัีญหาทัง้หมด 6 Part Name โดย

จากข้อมูลชิ้นงาน Seat Sub – ASSY Spring เกิดปัญหาหลุดไปถึง

ลกูคา้เป็นอนัดบัหน่ึง จงึทาํการเลอืกชิน้งานน้ีมาทาํการแกปั้ญหา  

 

ตารางที ่I. จาํนวนชิน้งานทีโ่ดนร้องเรียนจากลกูค้า 

• ศกึษาสภาพปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

รปูที ่V. สถานะของเสยีรายเดอืนชิน้งาน Seat Sub – Assy Spring 
 

จากกราฟแสดงสถานะของเสยีรายเดอืนชิน้งาน Seat Sub – Assy 

Spring พบวา่ชิน้งานมปัีญหาหลุดไปถงึลกูคา้อยา่งต่อเน่ืองทุกเดอืน แต่

ภายในเดือนสงิหาคม และเดือนกนัยายนมปัีญหาของเสยีหลุดไปถึง

ลูกคา้ เกนิค่า PPM ทีลู่กคา้กําหนด และเมื่อเจาะปัญหาภายในเดอืนที่

เกดิเหตุ พบวา่มปัีญหาทีห่ลุดไปถงึลกูคา้ ดงัน้ี 

 

 

 

 

ตารางที ่II. แจกแจงอาการของเสยีชิน้งาน Seat Sub – ASSY Spring 

ภายในเดอืนสงิหาคม ถงึกนัยายน 

จากตารางที ่II. เหน็ไดว้า่อาการของเสยีทีห่ลุดไปถงึลูกคา้มากทีสุ่ด คอื

อาการลวดเชื่อมติดแนวเชื่อม ซึ่งจากอาการดงักล่าว จะใช้เครื่องมอื 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) เ ป็ น ตั ว ยื น ยั น ว่ า

ขอ้บกพรอ่งดงักล่าวยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข โดยมกีารคาํนวณหาคา่ RPN  

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที ่III. แนวโน้มขอ้บกพรอ่งในกระบวนการเชือ่มประกอบชิน้งาน 

 

จากตารางขา้งตน้ พบวา่อาการลวดเชื่อมตดิแนวเชือ่ม ยงัไมม่มีาตรการ

ป้องกนั เน่ืองจากมคี่า RPN  เท่ากบั 144 ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอาการ

อื่นทีจ่ะเกดิขึน้ในกระบวนการเดยีวกนั  มคีา่ RPN ตํ่ากวา่ 100 โดยบง่ชี้

ไดว้า่อาการเหล่านัน้ไดว้างมาตรการป้องกนั ทาํใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะหลุด

ไปถงึลกูคา้ไดน้้อย หรอืไมม่หีลุดไป  
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PART NO: 42209-0K030/40

PART NAME: 

PART CODE:

SEAT SUB ASSY SPRING

HV-0088, HV-0089

   

           

  

• วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 

 

รปูที ่VI. การวเิคราะหห์าสาเหตุ โดยเครือ่งมอื Why Why Analysis 
 

จากการวเิคราะหห์าสาเหตุโดยใชเ้ครือ่งมอื Why Why Analysis พบวา่ 

Root cause ทีป่ลอ่ยใหข้องเสยีอาการลวดเชือ่มตดิแนวเชือ่มหลุดไปถงึ

ลกูคา้ คอืพนกังานประกอบไมม่กีารตรวจสอบชิน้งานก่อนสง่ชิน้งานไป

ยงักระบวนการถดัไป สง่ผลใหพ้นกังานตรวจสอบตอ้งตรวจชิน้งานอยา่ง

ละเอยีด และใชเ้วลาการตรวจสอบเกนิ Takt Time  
 

• มาตรการแกไ้ข 

 

 

 

 

 

รปูที ่VII. แนวเชือ่มบนชิน้งาน 

Point        และ       เป็นการเชือ่มชิน้สว่น HV20/1 เขา้กบั HV20/3  

Point           เป็นการเชือ่มชิน้สว่น HV 20/4 ต่อจากกระบวนการแรก 

 โดยมาตรการแกไ้ขปัญหาน้ี คอืการ Build in quality ใน

กระบวนการเชือ่ม โดยกาํหนดใหพ้นกังานประกอบตรวจสอบชิน้งาน 

Point ที ่1 2 และ 3 ตามรปูที ่VII.  เพือ่ป้องกนัไมใ่หช้ิน้งานหลุดไป

กระบวนการถดัไป  

สามารถแบง่หวัขอ้ตรวจสอบแนวเชือ่มใหก้บัพนกังานประกอบ

ไดด้งัน้ี 

Point       และ      ใหพ้นกังานประกอบ 1 เป็นผูต้รวจสอบรอยเชือ่ม 

และขดีมารค์ตรงจุดตรวจ 

Point       ใหพ้นกังานประกอบ 2 เป็นผูต้รวจสอบรอยเชือ่ม ขดีมารค์

ตรงจดุตรวจ 

และหากพบชิน้งานมอีาการลวดเชือ่มตดิแนวเชือ่มใหพ้นกังานประกอบ

สกดัออกทนัท ี 
 

• ปฏบิตัติามมาตรการแกไ้ข 

ก่อนปรบัปรงุ 

จากเดมิการตรวจสอบแนวเชือ่ม จะเป็นหน้าทีข่องพนกังานตรวจสอบ 

โดยพนกังานตรวจสอบใชเ้วลาในการสอบแนวเชือ่มเฉลีย่ 20 วนิาท/ีชิน้ 

การตรวจสอบชิน้งานพนกังานตรวจสอบจะใชป้ากกามารค์สไีวท้ีแ่นว

เชือ่ม เพือ่เป็นการ Confirm Check หากเจอปัญหาลวดเชือ่มตดิแนว

เชือ่ม ทีส่ามารถสกดัเอาออกได ้พนกังานตรวจสอบจะจดัการดว้ย

ตนเอง 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่VIII. การตรวจสอบแนวเชือ่มโดยพนกังานตรวจสอบ 
 

หลงัปรบัปรงุ 

การตรวจสอบแนวเชือ่มเปลีย่นเป็นหน้าทีข่องฝ่ายประกอบ หลงัจากการ

เชื่อมเสรจ็พนกังานประกอบจะตอ้งตรวจสอบแนวเชื่อมทุกครัง้ โดยการ

มกีารมารค์สเีขยีวตรงแนวเชื่อม ตามมาตรการแก้ไขทีก่ําหนดไว ้โดย

เวลาในการทํางานของพนักงานประกอบ 1 เพิม่จากเดมิ 43 วนิาท/ีชิ้น 

เป็น 53 วนิาท/ีชิน้ และพนกังานประกอบ 2 จากเดมิ 24 วนิาท/ีชิน้ เป็น 

31 วนิาที/ชิ้น และเมื่อพนักงานประกอบเจอปัญหาแนวเชื่อมติดลวด

เชือ่ม ใหใ้ชส้ิว่กบัคอ้นสกดัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่IX. การตรวจสอบแนวเชือ่มโดยพนกังานประกอบ 
 

 เมื่อทําการปรบัปรุงตามมาตรการทีกําหนดแล้ว จงึจดัทํา         

Q – Point ติดไว้ในพื้นที่ปฏิบตัิงน เพื่อให้พนักงานประกอบคอยเฝ้า

ระวงัปัญหา และไมใ่หปั้ญหาดงักล่าวหลุดไปยงักระบวนการถดัไป 

 

Q-Point พนักงานประกอบ 1 

 

 

 

 

 

รปูที ่XI. Q-Point เฝ้าระวงัปัญหาลวดเชือ่มตดิแนวเชือ่มของพนกังาน

ประกอบ 1 

 

 

 

601



Q-Point พนักงานประกอบ 2 

 

รปูที ่XII. Q-Point เฝ้าระวงัปัญหาลวดเชือ่มตดิแนวเชือ่มของพนกังาน

ประกอบ 2 

• จดัทาํมาตรฐาน 

จากการนํามาตรการแกไ้ขทีว่างไว ้มาปฏบิตัจิรงินัน้ จาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

แกไ้ข WI การทาํงานใหม ่เพือ่เพิม่หวัขอ้การตรวจสอบแนวเชือ่มโดย

พนกังานประกอบ  

 พนกังานประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่XIII. Work Instruction ของพนกังานประกอบ 1 
 

พนกังานประกอบ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที ่XIV. Work Instruction ของพนกังานประกอบ 2 
 

 

 

 

IV. สรปุผลการดาํเนินงาน 

V.I บทสรปุผลการศกึษา 

• ผลทางตรง 

 จากการปฏบิตัติามมาตรการแก้ไขที่วางไวข้า้งต้น และได้ทําการ

เก็บข้อมูลยอดการส่งชิ้นงานให้กับลูกค้าเพียง 1 เจ้า โดยมียอดส่ง

ทัง้หมด 1,162,500 ชิ้น พบว่าไม่มขีองเสยีหลุดไปถึงลูกค้า (0 PPM) 

ตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้  

 

 

 

 

 
 

 

รปูที ่XV. ผลการปรบัปรงุหลงัปฏบิตัติามมาตรการแกไ้ข 

 

• ผลทางออ้ม 

 สามารถลดเวลาการตรวจสอบชิน้งานของพนกังานตรวจสอบทา้ย

กระบวนการ ไดด้งัรปูที ่XVI.  

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่XVI. Yamazumi Chart หลงัการปรบัปรงุ 
 

จากเดมิพนกังานตรวจสอบจะใชเ้วลาในการตรวจสอบหวัขอ้แนวเชือ่ม 

74 วนิาท/ีชิน้ ซึง่หลงัปรบัปรงุผลทางออ้มทีไ่ด ้คอืสามารถลดเวลา

ตรวจสอบของพนกังานตรวจสอบได ้20 วนิาท/ีชิน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีไม่สามารถเป็นรปูธรรมได ้หากขาดพนักงานทีค่อย

ให้คําปรึกษาทุกท่าน ที่ให้แนวทางในการทํางานวิจ ัยฉบับน้ี และ

ขอขอบคุณบรษิัท ซีเอช ออโตพาร์ต จํากดัที่อนุญาตให้ผู้ทําวิจยันํา

ขอ้มลูต่าง ๆ มาประกอบในการทาํวจิยั หากปราศจากความชว่ยเหลอืใน

ดา้นต่าง ๆ งานวจิยัฉบบัน้ีคงไม่สมบูรณ์ได ้ผูท้าํวจิยัจงึขอขอบพระคุณ

สาํหรบัการชว่ยเหลอืในครัง้น้ี 

 

PART NO  : 

PART NAME  : 

PART CODE  :
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บทคดัย่อ — ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยอยู่
ระหว่างการเติบโต และมีแนวโน้มไปในทางท่ีดีอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษา
พบว่าสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยในหลายพ้ืนท่ีท่ียงัไม่ได้รบัความ
นิยม เร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัการท่องเท่ียวมากย่ิงขึ้น เน่ืองด้วยการส่งเสริม
การท่องเท่ียวท่ีมีรปูแบบแปลกใหม่ เช่น การส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือยกระดบัธรุกิจครวัเรือนภายในจงัหวดั อ าเภอ 
และ ชุมชน  แต่ยงัพบปัญหาในการค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่สามารถให้
ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเท่ียว งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นในการ
สร้างระบบแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยคดัเลือกจาก
จงัหวดัท่ีได้รบัความนิยมจากจ านวนคนผูเ้ข้ามาเย่ียมเยือน ทัง้นักท่องเท่ียว
ชาวไทย และต่างประเทศ และน าเสนอระบบแนะน า (Recommendation 
System) แบบ Content-Based Filtering เพ่ือเสนอเส้นทางการท่องเท่ียว 
โดยใช้ทฤษฎีการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวรปูแบบเส้นทาง ไม่เพียงแต่จะ
สร้างความสะดวกในการเดินทางให้กบันักท่องเท่ียวยงัสามารถใช้ในการ
วางแผน เพ่ือเพ่ิมโอกาส และแนวโน้มในการตดัสินใจส าหรบันักท่องเท่ียวท่ี
เข้ามาเย่ียมเยือนในประเทศไทย 
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ABSTRACT — Nowadays, Thailand tourism industry is developing 

and has a tendency to grow in an uptrend. According to the studies, 
many unpopular tourist destinations have received more attention, 
thanks to ‘Thailand Go Local’ campaign and other campaigns, which 
support tourism-related business in every economic scale. However, 
the problem is that tourism places’ search engine cannot give the 
results to satisfy tourists’ needs. Therefore, this paper focuses on 
building recommendation system of travelling routes within the 
country and proposes the Tourism Destination Recommendation 
System using Content-based Filtering. We expect that this research is 

not only to accommodate the preparation process before starting the 
trip but also to provide guidance for decision-making during the travel. 

 
Keywords — Content-Based Filtering, Recommender System, 

Tourist Destination, Google Ranking 
 

1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ดร้บัควำมนิยมดำ้นกำรท่องเทีย่ว [1] และ

เป็นที่รู้จ ักอย่ำงแพร่หลำย เนื่ องจำกมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ และกำรพฒันำดำ้นกำรท่องเทีย่ว
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้มกีำรเขำ้มำของนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทย และชำว
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำกสถำนทีท่่องเทีย่วในประเทศไทยสำมำรถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และ
สถำนที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้น [2] ทัง้นี้สถำนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
ไดร้บัควำมนิยมค่อนขำ้งมกีำรกระจุกตวัอยู่เพยีงบำงจงัหวดัในบำงภมูภิำค 

จำกกำรศึกษำข้อมูลสถิติจ ำนวนผู้เยี่ยมเยือนในแต่ละจังหวัดและ
จ ำนวนสถำนทีท่่องเทีย่วในประเทศไทยพบว่ำยงัมสีถำนทีท่่องเทีย่วไมน้่อย
ทีย่งัไม่ไดร้บัควำมนิยม เนื่องจำกไม่มขีอ้มลูทีเ่ป็นจุดดงึดูดใหน้กัท่องเทีย่ว
ให้ควำมสนใจ และยงัไม่เป็นที่รู้จกัแพร่หลำย เว็บไซต์ฐำนข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำกกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย [3] ไดจ้ดักลุ่มของสถำนทีท่่องเทีย่วจำกทัง้หมด 6 ภูมภิำค 77 
จังหวัดในประเทศไทยโดยผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูลทัง้หมดนี้ ได้จำก
รำยกำรทีม่ใีหห้รอืคน้หำจำกช่องคน้หำในหน้ำเวบ็ไซต์แต่หน้ำจอส ำหรบัใช้
งำน (User Interface) ณ ปจัจุบนัไม่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนในเรื่องของ
ควำมรวดเร็วในกำรค้นหำ และกำรแสดงผลที่ชดัเจนไม่มคีวำมน่ำสนใจ 
หรือดึงดูดผู้ใช้งำน  เพื่อใช้ในกำรสร้ำงควำมรับรู้และพัฒนำรูปแบบที่
ทนัสมยั และช่วย ในกำรส่งเสรมิกำรตดัสนิใจใหน้กัท่องเทีย่วเขำ้ไปเทีย่วใน
สถำนที่นัน้ๆนอกจำกนี้ยงัไม่มขีอ้มูลที่สำมำรถสื่อถึงควำมนิยมในกำรไป
เยี่ยมเยอืนของสถำนทีท่่องเทีย่วแต่ละที่ หรอืยงัไม่มรีะบบแนะน ำสถำนที่
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ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกบัสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัควำมนิยมและจำก
งำนวิจยัของ Gorete Dinis [4] ที่ศกึษำผลของกำรใช้ Google Trend ที่มี
ต่อผู้มสี่วนได้เสียในธุรกิจกำรท่องเที่ยวในประเทศโปรตุเกสซึ่ง  Google 
Trends มีข้อมูลที่ส ำคัญ และมีผลกับพฤติกรรมของนักท่ องเที่ ยว 
ผลกำรวจิยัพบว่ำจ ำนวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงมำท่องเทีย่วหรอืพกัอำศยั
ในประเทศโปรตุเกสมคีวำมสมัพันธ์กบัดชันีของ Google Trend อย่ำงมี
นยัส ำคญั 

ด้วยเหตุนี้วตัถุประสงค์ของงำนวจิยัคือ กำรพัฒนำระบบค้นหำและ
แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่ว โดยใชท้ฤษฎขีอง Content-based Filtering ทีใ่ช ้
Rating จำกนกัท่องเทีย่วและใชร้ะยะทำงในกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเทีย่ว ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียงกบัสถำนที่ที่นิยมเดินทำงไป เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
สถำนทีท่่องเทีย่วทีย่งัไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัใหม้นีักท่องเทีย่วเขำ้ไปเยีย่มเยอืน
มำกยิง่ขึน้ 
 

2. งำนวจิยัทีผ่่ำนมำ 
วธิกีำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่ผ่ำนมำนิยม ใช้วธิกีำรแนะน ำแบบ

รำยบุคคล (Personalized Recommendation System) ที่จ ำเป็นตอ้งทรำบ
รำยละเอียดต่ำง ๆ ของบุคคลนัน้ [5] เพื่อสร้ำงเป็นโดเมนในกำรแนะน ำ
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและสร้ำงออกมำเป็นเส้นทำงกำรเดนิทำง 
ปจัจยัที่ส ำคญัในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในรำยบุคคลคือกำรศึกษำ
พฤติกรรม กำรให้คะแนนโดยผู้ใช้งำนรำยอื่นและข้อมูลเหตุกำรณ์ใน
ปจัจุบนั [6] งำนวจิยัชนิดนี้มกัจะใช้กระบวนกำรเรยีนรู้ของเครื่องจกัรใน
กำรวเิครำะห์ (Machine Learning) มกีำรผสมผสำนหลำยวธิีเข้ำด้วยกนั
เพื่อให้ผลลพัธ์ออกมำแม่นย ำที่สุดมีทัง้วธิีประยุกต์ผสมผสำนระหว่ำงจี
เนตกิอลักอรทิมึกบัตรรกศำสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic) กไ็ดถู้กน ำมำใช้
โดยจเีนตกิอลักอรทิมึถูกใชเ้พื่อค ำนวณเสน้ทำงทีเ่ชื่อมโยงกนัตัง้แต่ต้นจน
จบ ขณะที่ตรรกศำสตร์คลุมเครือใช้เพื่อค ำนวณระยะเวลำที่ควรใช้กับ
สถำนทีแ่ต่ละแห่ง [7] แต่วธิทีีถู่กพสิูจน์ว่ำเหนือกว่ำวธิอีื่นในกำรจดักำรกบั
ชุดขอ้มูลประเภทนี้คอื ‘มลัตเิลเยอร์เพอเซ็ปทรอน’ [8] และมงีำนวจิยับำง
ชิ้ น ที่ ใ ช้ ก ำ ร แ น ะ น ำ แ บ บ ไ ม่ เฉ พ ำ ะ บุ ค ค ล  (Non-Personalized 
Recommendation System) ทีใ่ชก้ำรอำ้งองิจำกกลุ่มผูใ้ชง้ำนส่วนใหญ่เป็น
หลกั [9] มกีำรทดสอบสมมุตฐิำนของกำรตดัสนิใจแบบเป็นกลุ่มดว้ยระบบ 
Aggregated Model ซึง่จะคอยเฝ้ำสงัเกตพฤตกิรรมระหว่ำงผูท้ดสอบแต่ละ
คนและน ำเสนอทำงเลอืกทีเ่หมำะสม ขอ้สรุปทีไ่ดเ้ผยใหเ้หน็ถงึเสยีงสะทอ้น
ของผูใ้ชง้ำนแต่ละคน ประสทิธภิำพของกำรสนทนำเป็นกลุ่มและควำมพงึ
พอใจต่อผลลพัธ์ที่ได้ อย่ำงไรก็ตำมผู้ว ิจยัค้นพบปญัหำเช่นไม่สำมำรถ
จ ำแนกระหว่ำงควำมต้องกำรส่วนบุคคลกบัควำมต้องกำรของกลุ่มไดอ้ย่ำง
ชดัเจนและยงัไม่สำมำรถเปลี่ยนค ำแนะน ำได้ในทนัทใีนกรณีที่ผู้ใช้งำนมี
ควำมลงัเลต่อควำมตอ้งกำรทีเ่ลอืกในตอนต้น [10] หรอืกำรวเิครำะห์ควำม
สนใจของนักท่องเที่ยวทีม่ต่ีอแหล่งท่องเที่ยวในเชงิภูมศิำสตร์ (Location-
based Filtering) โดยอำศัยกำรเก็บประวัติกำรเดินทำงของสถำนที่ที่
นักท่องเทีย่วเคยไปจำกสื่อสงัคมออนไลน์ [11] หรอืจำกมุมมองของผูท้ีอ่ยู่
อำศยัในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ [12] งำนวจิยัของ Liangliang Cao, 
ใชว้ธิกีำรวเิครำะหภ์ำพถ่ำยโดยกำรจบัคู่รปูสถำนทีท่ีค่ลำ้ยคลงึกบัสถำนทีท่ี่
นกัท่อง เทีย่วเคยไปมำก่อนกบัภำพจ ำนวนมำกในคลงัขอ้มลูทีถู่กเกบ็อยู่ใน
ระบบ Geotagged แบ่งตำมท ำเลทีต่ ัง้ [13]  

อย่ำงไรก็ตำมงำนวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่
ผ่ำนมำไม่ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสถำนทีท่่องเทีย่วเกดิใหม่ ซึง่สถำนทีเ่หล่ำนี้
ช่วงแรกมกัจะไม่ได้รบัควำมนิยมมำกนัก ดงันัน้วธิกีำรแนะน ำในงำนวจิยั
อื่นจงึเขำ้ไม่ถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้  ประกอบกบักำรแนะน ำสถำนที่
ท่องเทีย่วทีผ่่ำนมำต้องพจิำรณำจำกขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นหลกั ซึ่งมขีอ้เสยี
คือข้อมูลประเภทนี้ เข้ำถึงได้ยำกและมีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำน  ดังนั ้น
งำนวจิยัชิ้นนี้เรำจงึตัง้ใจที่จะพฒันำระบบแนะน ำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่
เขำ้ถงึแหล่งท่องเทีย่วรองมำกขึน้และอำศยัข้อมลูจำกเนื้อหำเป็นหลกั และ
นี่คอืทีม่ำของงำนวจิยัชิน้นี้ 
 

3. วธิดี ำเนินกำรวจิยั 
เมื่อทรำบถึงควำมส ำคญัและที่มำของงำนวิจยั ในส่วนนี้ได้น ำเสนอ

รำยละเอยีดวธิกีำรด ำเนินงำนวจิยัประกอบดว้ยหลกักำร 5 ส่วน ไดแ้ก่กำร
เก็บรวมรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Data Gathering), กำร
ต รว จส อบ ข้อ มู ล  (Data Understanding), จัด เต รีย ม ข้ อ มู ล  (Data 
Preparation), กำรวเิครำะห์ขอ้มูล (Data Analysis) และกำรสร้ำงรูปแบบ
ของระบบ (Recommendation System) ดงัรปูที ่1 

 

รปูที ่1 ข ัน้ตอนและวธิกีำรด ำเนินงำนวจิยั 

3.1 กำรเกบ็รวมรวมขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือได้ (Data Gathering) 
โดยในงำนวจิยัชิน้นี้ไดท้ ำกำรเกบ็รวบรวมจำก (1) กระทรวงกำรท่องเทีย่ว
และกีฬำแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่ เข้ำมำเยี่ยมเยือนรำยจังหวัดใน  ปี  2560 - 2561 (2) 
กรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวและรำยชื่อของสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจ ำนวน 5,492 
สถำนที่ (3) Google Maps Reviews ซึ่งได้มกีำรรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถติคิ่ำควำมนิยม, ค่ำควำมพึง่พอใจจำกจ ำนวนกำรใหค้ะแนน และจ ำนวน
ผูท้ีเ่ขำ้มำรวีวิในแต่ละสถำนที ่
3.2 กำรตรวจสอบขอ้มูล (Data Understanding) เพื่อให้ได้ควำมถูกต้อง
ตำมวตัถุประสงค์ทีก่ล่ำวไปในขำ้งต้น โดยในขัน้ตอนนี้จะท ำกำรวเิครำะห์
เพือ่ระบุจงัหวดัทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงเขำ้มำเยีย่มเยอืนมำกทีสุ่ด 3 จงัหวดั
แรกในแต่ละภมูภิำค ทัง้หมด 6 ภมูภิำค รวมทัง้สิน้ 18 จงัหวดั 
3.3 จดัเตรยีมขอ้มูล (Data Preparation) ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมำะสมแก่
กำรน ำไปใชง้ำนในแต่ละขัน้ตอน 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) น ำข้อมูลที่ท ำกำรจัดเตรียม
มำแลว้นัน้มำประเมนิค่ำควำมคลำ้ยคลงึกนัระหว่ำงสถำนทีโ่ดยอ้ำงองิจำก
ทฤษฎี  Content-Based Filtering, Bayesian Rating ในกำรหำคะแนน
ควำมนิยมที่แท้จริง และ Haversine Formula ท ำกำรหำระยะทำงของ
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สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีระยะทำงใกล้เคียง เพื่อท ำกำรแนะน ำสถำนที่
ท่องเทีย่วในบรเิวณนัน้ 
3.5 ข ัน้ตอนกำรท ำงำนของระบบแนะน ำ (Recommendation System 
Flow) โดยเลือกกำรพัฒนำระบบ ในกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวใน 
ประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูค่ำควำมสมัพนัธจ์ำกขัน้ตอนที ่4 เพือ่ให ้สำมำรถ
น ำเสนอขอ้มลูสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ตรงตำม วตัถุประสงค์
ของงำนวจิยัทีต่อ้งกำรพฒันำระบบคน้หำและแนะน ำเสน้ทำงกำรท่องเทีย่ว
ในประเทศไทย ดงัรปูที ่2 

 

รปูที ่2 หลกักำรท ำงำนของระบบ 

จำกรปูที ่2 กำรท ำงำนของระบบม ีดงันี้ 
1) แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีค่ำคะแนนควำมนิยมมำกที่สุดหนึ่ ง

สถำนทีท่่องเทีย่วต่อภมูภิำค รวมทัง้สิน้ 6 สถำนที ่
2) แนะน ำสถำนที่ท่องเทีย่วทีม่คี่ำคะแนนควำมนิยมมำกที่สุดในจงัหวดั

รองจำกสถำนทีท่ีค่น้หำ 5 สถำนที ่
3) แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่มตี ำแหน่งใกล้กบัสถำนที่ที่ค้นหำที่สุด 5 

สถำนที ่โดยไมค่ ำนึงถงึค่ำคะแนนควำมนิยม 
4) แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่ปีระเภทเดยีวกนั กบัสถำนทีท่ีค่น้หำ 
เมื่อระบบท ำกำรประมวลผลเสรจ็ จงึท ำกำรแสดงผลบนเวบ็ไซต์ เพื่อ

แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วแก่ผูใ้ชต่้อไป 
 

4. กำรวเิครำะหแ์ละผลกำรวเิครำะหข์อ้มลู 
กำรพฒันำระบบแนะน ำสถำนทีท่่องเที่ยวแบบออนไลน์ (Online) โดย

ใชว้ธิกีำรกรองขอ้มลูแบบพึง่พำผูใ้ช้ร่วม (Bayesian Rating) เพื่อทรำบถึง
ค่ำคะแนนควำมพงึพอใจต่อสถำนทีท่่องเทีย่วโดยสำมำรถหำไดจ้ำกสมกำร
ที ่(1) โดยค่ำเฉลีย่ของจ ำนวนโหวต avgvote และค่ำเฉลีย่ของคะแนนโหวต 
avgrating สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกสมกำรที ่(2) และ (3) ตำมล ำดบั 
 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

โดยที ่ค่ำ tvote คือ จ ำนวนผู้ที่ให้คะแนนในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ต้องกำร
ทรำบคะแนนจรงิ 
trating คอื คะแนนของสถำนที่ท่องเทีย่วที่ต้องกำรทรำบคะแนน
จรงิ 

 Nvote คอื จ ำนวนโหวตของสถำนทีท่่องเทีย่ว 
 Nrating คอื คะแนนของสถำนทีท่่องเทีย่ว  
 Nplace คอื จ ำนวนสถำนทีท่่องเทีย่ว 

เมือ่ทรำบถึงค่ำคะแนนควำมพงึพอใจจรงิต่อสถำนทีท่่องเทีย่วแลว้ จงึ
ท ำกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยว โดยแสดงผลเพื่อแนะน ำสถำนที่ที่
นักท่องเที่ยวนิยมไปมำกที่สุด 1 สถำนที่ท่องเที่ยวต่อ 1 ภูมภิำค รวมทัง้ 
สิ้น 6 สถำนที่ท่องเที่ยวผ่ำนระบบ SQL โดยใช้ค ำสัง่ค้นหำค่ำที่มำกที่สุด 
“MAX(Column_name)” และ ORDER BY Column_name  DESC เพื่ อ
ท ำกำรจดักลุ่มคะแนน ระหว่ำงภมูภิำคสำมำรถดผูลกำรท ำงำนของค ำสัง่ได้
จำกตำรำงที ่1 
ตำรำงที ่1 ผลลพัธก์ำรน ำเสนอสถำนทีท่่องเทีย่วทีน่ิยมระหว่ำงภมูภิำค 

Place  Province  Region  Rating  

คุม้ขนุแผน พระนครศรอียุธยำ กลำง 4.60543 
จุดชมววิและ
ทะเลหมอกยะฟู 

เชยีงรำย เหนือ 4.58538 

เขำกำโรส กระบี่ ใต ้ 4.54604 

เขำพะเนินทุ่ง เพชรบุร ี ตะวนัตก 4.53777 

บำงแสน 2 ขอนแก่น ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.47773 

เขำสำมมุข ชลบุร ี ตะวนัออก 4.47111 

 
 หำกท ำกำรค้นหำชื่อสถำนที่ท่องเที่ยวผ่ำนระบบ ระบบจะท ำกำร
น ำเสนอสถำนที่ท่องเที่ยวที่มคีวำมนิยมมำกที่สุดของจงัหวดัที่มสีถำนที่
ท่องเทีย่วนัน้ตัง้อยู่จ ำนวน 5  สถำนทีใ่หแ้ก่ผูใ้ชง้ำน เพื่อเป็นตวัเลอืกในกำร
วำงแผนกำรเดนิทำง โดยใชค้ ำสัง่ SQL LIKE value ในกำรคน้หำจงัหวดัที่
สถำนที่นัน้ตัง้อยู่เช่นค้นหำค ำว่ำ ‘อุทยำนแห่งชำติล ำน ้ ำกก ’ ระบบจะ
แนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วทีม่คี่ำคะแนนควำมนิยมของจงัหวดั “เชยีงรำย” ดงั
ตำรำงที ่2  

ตำรำงที ่2 แสดงสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมในจงัหวดัเชยีงรำย 
Place 

วดัรอ่งขุน่ 
พระต ำหนกัดอยตุง 

วดัพระแกว้ 

อนุสำวรยีพ์่อขนุเมง็รำยมหำรำช 

วดัพระธำตุดอยตุง 

 
 ในขัน้ตอนต่อมำ ระบบจะน ำเสนอสถำนทีท่่องเทีย่วทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 3 
สถำนทีท่่องเที่ยวโดยไม่ค ำนึงถงึค่ำคะแนนควำมนิยมในสถำนที่ที่แนะน ำ 
โดยค ำนวณหำระยะทำงจำกต ำแหน่งละติจูด และลองจจิูดของสถำนที่ที่
คน้หำปจัจุบนักบัสถำนทีท่่องเทีย่วอื่นในระยะทำงทีใ่กลก้นั โดยสำมำรถหำ
ไดจ้ำกสมกำรที ่(4) 

 

(4) 

โดย ค่ำ φ1 คอื ต ำแหน่งของละตจิดูจุดที ่1 
  φ2 คอื ต ำแหน่งของละตจิดูจุดที ่2 
  λ1 คอื ต ำแหน่งของลองจจิดูจุดที ่1 
  λ2 คอื ต ำแหน่งของลองจจิดูจุดที ่2 
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  r คอื ค่ำรศัมขีองโลกประมำณ 6,371 กโิลเมตร 
  d คอื ระยะทำงทีต่อ้งกำรทรำบ 

ผลกำรท ำงำนของฟงักช์นันี้เมือ่คน้หำค ำว่ำ “วนอุทยำนภชูีฟ้้ำ” ผลลพัธ์
ทีไ่ดจ้ะแสดงรำยชื่อของสถำนทีท่่องเทีย่ว ทีม่รีะยะทำงใกลก้บั “วนอุทยำน
ภูชี้ฟ้ำ” มำกทีสุ่ด 3 สถำนที่ ได้แก่ ศูนย์พฒันำพนัธุ์พชื จกัรพันธ์เพญ็ศริ, 
ดอยผำตัง้, จุดชมวิววนอุทยำนภูชี้ฟ้ำ, ระยะทำง 6.7 กิโลเมตร, 11.44 
กโิลเมตร, 11.85 กโิลเมตร ตำมล ำดบั 
 
ตำรำงที ่3 แสดงสถำนทีท่อ่งเทีย่วประเภทเดยีวกนักบัสถำนทีท่ีท่ ำกำรคน้หำ 

แหล่งท่องเทีย่วประเภทถ ำ้ 

ถ ้ำเสำหนิพญำนำค 
พุทธสถำนถ ้ำปุม่ 

วดัถ ้ำปลำ 

ถ ้ำผำโขง 

ถ ้ำหลวง 

 
สุดท้ำยนี้ เป็นกำรแนะน ำสถำนที่ ที่อยู่ประเภทเดียวกนั โดยแสดงผลลพัธ์

เรยีงตำมควำมนิยมสูงสุดในประเภทเดยีวกนัรองจำกสถำนทีท่ีท่ ำกำรค้นหำ ซึ่ง
ไดม้ำจำกกำรใช ้Sub Query ในกำรประมวลผลขอ้มลู 
 

5. สรุปผลกำรวจิยั 
 งำนวจิยันี้เป็นกำรเชื่อมโยงกบัแหล่งขอ้มลูทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมใชใ้นกำรคน้หำ
สถำนที่ท่องเที่ยวกับสถิติของนักท่องเที่ยวจำกหน่วยงำนของรฐับำล โดยได้
พฒันำเครื่องมอืส ำหรบัค้นหำและแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย จำก
กำรค ำนวณโดยใช้สูตรของ Bayesian Rating ท ำให้สำมำรถแนะน ำสถำนที่ได้
ตำมควำมนิยมทีแ่ทจ้รงิ และยงัสำมำรถแนะน ำสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมประเภทของ
สถำนทีท่อ่งเทีย่วโดยองิจำกควำมนิยมเชน่กนั พรอ้มกบัน ำเสนอระบบกำรแนะน ำ
สถำนทีท่ี่ใกล้เคียงจำกสูตร Haversine ท ำใหส้ำมำรถแนะน ำสถำนทีท่่องเทีย่วที่
ยงัไม่เป็นที่รูจ้กัใหก้ลุ่มนักท่องเทีย่วหนัมำให้ควำมสนใจมำกยิง่ขึน้ และสำมำรถ
เดินทำงไปท่องเที่ยวได้นอกเหนือจำกสถำนที่ที่ได้รบัควำมนิยม งำนวิจยัชิ้นนี้
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใชส้รำ้งเครื่องมอืส ำหรบักำรประชำสมัพนัธ์ เชน่ เวบ็ไซต ์
หรอื แอพพลเิคชัน่ส ำหรบัสมำรท์โฟน เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรเพิม่รำยไดจ้ำกกำร
ทอ่งเทีย่วในแต่ละจงัหวดัไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ 
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บทคดัย่อ การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุชาวไทย ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ สุ่มตวัอย่างโดย
ใช้  การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตวัอย่างท่ี นักท่องเท่ียวสูงอายุชาวไทย กลุ่ม Active aging (กลุ่มท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้) อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ส าหรบัสถิติท่ี
ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุูณ ผลการวิจยัพบว่าปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาด ปัจจยัด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ และปัจจัยด้านราคา สามารถร่วมกันพยากรณ์
ผลสมัฤทธ์ิการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุชาวไทยได้ร้อย
ละ 46.9 (adjusted R2 = .469)   ซ่ึ ง  สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุชาวไทยใน
รปูแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ตามล าดบัได้ดงัน้ี 
y=1.572+.291(ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ) + .107(การส่ือสารการตลาด) 
+ .144(ผลิตภณัฑแ์ละบริการ) + .078(ราคา ค่าใช้จ่าย) 
�̂� = .415(ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ) + .171(การส่ือสารการตลาด) 
+ .157(ผลิตภณัฑแ์ละบริการ) + .106(ราคา ค่าใช้จ่าย) 

ค ำส ำคญั — ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร กำรท่องเทีย่วเชิงส่งเสริม
สุขภำพ นักท่องเทีย่วสูงอำย ุ

ABSTRACT The objective of this research was to study factor affecting 
on the achievement of health promotion tourism fo r  Thai elderly. The 
research methodology adopted was a quantitative research, using multi-
stage random sampling. Questionnaires were collected from the sample 
of active aging group (the groups which can help themselves, earn their 
on living.), testing 400 samples of 60 years up group of Thai elderly. The 

statistics used were frequencies, percentage, arithmetic mean and  
standard deviation and multiple regression. The results of this study 
found that physical environment factors, marketing communication 
factors, product and service factors and price factors could forecast the 
achievement of health promotion tourism f o r  Thai elderly at a 0.05 
statistically significant level, which adjusted R2 was equal to 46.9 per 
cent. The equation model was y = 1.572+.291(physical environment) 
+ .107(marketing communication)  +  .144(Product and service)
+ .078(price) and
�̂�  = .415(physical environment)  + .171(marketing communication)
+ .157(Product and service) + .106(price).

Keywords — Service Marketing Mix, Health Promotion Tourism, 
elderly tourist. 

I. บทน า
ในปจัจุบนัการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วไดเ้พิม่ความรุนแรง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม 
ทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งรายไดไ้ม่ใช่เพยีงแต่ภายในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
เท่านัน้แต่ยงัสามารถสร้างรายได้ให้กบัธุรกิจที่มคีวามเกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์ 
ตลอดจนสร้างรายได้ให้กบัประเทศเป็นอย่างมาก ดงันัน้นานาประเทศจงึ  
มกีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
ใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้และบรกิารทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศตน และส าหรบัประเทศไทยนัน้ ได้มกีารก าหนด
แนวทางในการส่งเสรมิไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่
12 (พ.ศ.2560-2564)  ที่จดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ [1] เกี่ยวกบัการก าหนดยุทธศาสตร์มุ่งเน้น
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การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต   ทัง้การท่องเที่ยว           
เชงิวฒันธรรม ธรรมชาติ การแพทย์ และเริม่มกีารส่งเสรมิและสนับสนุน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชัน้น าในส่วนอื่นๆ       แต่ด้วยกลุ่มเป้าหมาย      
ในการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ นัน้มคีวามแตกต่างกนั จึงควรก าหนด      
กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในสถานการณ์
ปจัจุบันและในอนาคตอันใกล้นัน้กลุ่มเป้าหมายที่ควรให้ความส าคัญ       
เป็นพเิศษ จงึได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะด้วยจ านวนผู้สูงอายุที่มแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น และเป็นนักท่องเที่ยวที่มกี าลงัซื้อสูง เนื่องจากมคีวามพร้อม
ทางดา้นการเงนิและมเีวลาท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเทีย่ววยัอื่นๆ อกีทัง้ 
ในการเดินทางแต่ละครัง้ยังมกัมีผู้ติดตามไปด้วยอีกประมาณ 1-3 คน     
เน้นการท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่า  เลือกกิจกรรม           
ที ่  เหมาะกบัวยัและสุขภาพ และมคีวามละเอยีดรอบคอบในการเลอืกซื้อ
สนิคา้และบรกิาร  โดยพบว่า ในปี 2558 นักท่องเทีย่วผูสู้งอายุสรา้งรายได้        
ให้ประเทศไทยรวม 195,891 ล้านบาท หรือ 8.66% ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย จ านวน 4,810,464 คน     
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ 12,022 ล้านบาท  [2]   จึงถือเป็นโอกาสที่ดี        
ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วในการรองรบันักท่องเทีย่วกลุ่มนี้  และประกอบ
กบันโยบายของรฐับาลที่ สนับสนุนการพฒันาและส่งเสรมิประเทศไทย     
ใหเ้ป็นศูนย์กลางดา้นการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพเพื่อยุทธศาสตร์การพฒันา
ไทยใหเ้ป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) และมุ่งสู่
ศูนย์กลางการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Medical & Wellness) ทีก่ าลงัพฒันา
อย่างต่อเนื่องโดยมกีาร ขยายตวัปีละประมาณรอ้ยละ 10 ซึ่งจะช่วยสรา้ง
รายไดใ้หก้ลุ่มผูป้ระกอบการ เตบิโตเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 30 
   ดงันัน้การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุของ
ประเทศไทยจงึมคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ในการรองรบัการท่องเทีย่วส าหรบั
ผู้สูงอายุ ดงันัน้งานวจิยัชิ้นนี้จงึมุ่งศกึษาถงึปจัจยัส่วนผสมทางการตลาด   
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุชาวไทยเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพฒันามาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวเพื่อรองรบั
นกัท่องเทีย่วผูส้งูอายุ 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
เชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุชาวไทย (2) วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง
ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิก์ารท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิ
สุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุชาวไทย 

 
III. วธิดี าเนินการวจิยั 

  III.I.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชศ้กึษาในการวจิยัครัง้นี้ คอืนักท่องเทีย่วสงูอายุชาวไทย
จ านวน 4,810,464 คน [2] 

กลุ่มตวัอย่าง ขนาดของกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ผูสู้งอายุ ทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้  ใช้การค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ  Bartlett, Kotrlik 
&Higgins [3] โดยก าหนดระดบัความมัน่ใจที่ 95% ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเทีย่วสงูอายุชาวไทยจ านวน 267 ตวัอย่าง และเพือ่ใหม้กีารกระจาย

ของกลุ่มตัวอย่างและความเชื่อมัน่ในระดบัที่มากขึ้น จึงได้เก็บตัวอย่าง
เพิม่ขึน้เป็น 400 คน 
III.II.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ส าหรับ เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการวิจัยครั ้งนี้ จ ะ ใช้แบบสอบถาม  
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชงิปรมิาณ โดยแบบสอบถาม
ดงักล่าวจะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ทีเ่ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัของ Likert โดยมวีธิกีารสร้างเครื่องมอืประกอบไปด้วย 5 ข ัน้ตอน 
ดงันี้ 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาหาข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัส่วน
ประสมการตลาดบริการ รวมทัง้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ เพือ่น าไปจดัท าโครงสรา้งของแบบสอบถาม  
ขัน้ตอนที ่2 จดัท าแบบสอบถามตามโครงสรา้งของแบบสอบถาม โดยน าไป
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน   5 ท่าน เพื่อเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) ความครอบคลุมเนื้อหาความถูกต้องในส านวนภาษาตรวจสอบ
คุณภาพ และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 
ขัน้ตอนที ่3 จากนัน้น าแบบสอบถามทีผ่่านการประเมนิของผูท้รงคุณวุฒหิา
ค่ าความตรงโดยใช้เทคนิค Item Objective Congruence ( IOC) เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามโดยผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถาม ค าถามมคี่า IOC มากกว่า 0.60 ทุกขอ้ 
ขัน้ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามฉบบัแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบั
กลุ่มทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย แลว้น ามาหาค่า
ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.94 
แสดงถงึ แบบสอบถามมคีวามน่าความเชือ่ถอืสามารถน าแบบสอบถามชุด
นี้ไปใชใ้นการศกึษาได ้ 
ขัน้ตอนที่ 5 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้ไปจดัท าเป็น
ฉบบัสมบรูณ์ทีใ่ชเ้กบ็ในการวจิยัต่อไป 
 
 III.III.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เมื่อได้เครื่องมอืทีม่คีุณภาพ ผู้วจิยัท าการเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพก่อน
โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ 
เพือ่ใหเ้ขา้ใจภาพรวมและเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึในการสรา้งแบบสอบถามที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย จ านวน 400 คน ผู้วจิยัใช้วธิกีารเก็บขอ้มูล
แบบโดยการสมัภาษณ์รายบุคคล เมือ่เกบ็รวบรวมแบบสอบถามครบตาม
จ านวนแล้ว ผู้วจิยัจะน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ในการ
กรอกแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ดว้ยวธิกีารทางสถิติ
ต่อไป 
 III.IV.  การวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการส ารวจความต้องการและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชงิส่งเสริม
สุขภาพส าหรบัผูสู้งอายุชาวไทย โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ในส่วนของการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของส่วนประสมการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธิก์ารท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุชาวไทย สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ 
การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู 
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IV. ผลการวจิยั 
  IV.I.  ผลการส ารวจปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการส ารวจข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุชาวไทยกลุ่ม Active aging (กลุ่มที่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้) 
อายุ 60 ปีขึน้ไป ทีท่่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ ในประเทศไทยพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 มอีายุในช่วง 60-69 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 73.8 อาชพีโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการ คดิเป็น
รอ้ยละ 23.3 จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา   คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000บาท คดิเป็นร้อยละ 31.1 โดยมแีหล่งที่มา
ของรายไดห้ลกัในปจัจุบนัมาจากเงนิออม และการช่วยเหลอืจากบุตรหลาน 
คิดเป็นร้อยละ 46.3 เท่ากัน โดยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านสุขภาพ
ประเภทใส่ใจสุขภาพแต่ไม่มเีวลาออกก าลงักายและประเภทใส่ใจสุขภาพ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 เท่ากนั 
  IV.II.  ผลการส ารวจพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วผูสู้งอายุกลุ่ม Active aging (กลุ่มทีส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้) อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ      
ในประเทศไทย มพีฤติกรรมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ดงันี้ ประเภทของ
การท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพของผูส้งูอายุทีเ่คยใชบ้รกิารและชอบมาก
ทีสุ่ด คอื การนวดแผนไทย/การนวดเท้า คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 ความถี่ของ
การเดินทางท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพ คือมากกกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 
และ 1-3 เดือนต่อครัง้ จ านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 29.0 การเดินทาง     
จะเดินทางท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพโดยใช้พาหนะส่วนตัว คิดเป็น    
รอ้ยละ 72.5 โดยเดนิทางไปกบัครอบครวั/ญาตพิีน้่อง คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 
ดา้นการรบัรูข้อ้มลูจะรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ
ของผูสู้งอายุจากเพือ่น ญาตพิีน้่องหรอืคนรูจ้กัแนะน า คดิเป็นรอ้ยละ 75.3  
จุดประสงคท์ีส่ าคญัทีสุ่ดทีเ่ลอืกท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพคอืเพือ่พกัผอ่น 
คิดเป็นร้อยละ48.3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการเดินทาง        
เพื่อท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพ 1 ครัง้นัน้กลุ่มตวัอย่างคดิว่าจ านวนเงนิ 
ทีส่ามารถจ่ายได ้คอืไมเ่กนิ 6,000 บาทต่อคน คดิเป็นรอ้ยละ 90.3 จ านวน
วนัที่เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพ 1 ครัง้คอื 1-2 วนั คดิเป็น
ร้อยละ 73.3 และเหตุผลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพทีส่ าคญั ๆ คอื ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่วมคีวามเหมาะสม คดิเป็น
รอ้ยละ 44.5 ระยะทางไมไ่กลจากกรุงเทพ คดิเป็นรอ้ยละ 44.3 และสถานที่
ท่องเทีย่วน่าสนใจ คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 
  IV.III.  ผลการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพของของกลุ่มตวัอย่าง 
      ในการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่
ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารของแหล่งทอ่งเทีย่ว ปจัจยั
ดา้นราคาและค่าใชจ่้ายในการท่องเทีย่ว ปจัจยัดา้นสถานทีต่ ัง้ของแหล่ง
ท่องเทีย่ว ปจัจยัดา้นการสือ่สารการตลาด ปจัจยัดา้นบุคลากร ปจัจยัดา้น
กระบวนการใหบ้รกิารและปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ไดผ้ลการ
วเิคราะหด์งัตารางที ่I 
 
 
 

ตารางที ่I แสดงระดบัความส าดญัของปจัจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดบรกิาร 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ �̅� SD 

ระดบั
ความส าคญั 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของแหล่งทอ่งเทีย่ว 

3.646 .548 มาก 

ปจัจยัดา้นราคาและ
ค่าใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่ว 

3.772 .684 มาก 

ปจัจยัดา้นสถานทีต่ัง้ของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว 

4.108 .705 มาก 

ปจัจยัดา้นการสื่อสาร
การตลาด 

3.333 .802 ปานกลาง 

ปจัจยัดา้นบคุลากร 4.060 .770 มาก 

ปจัจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิาร 

3.604 .739 มาก 

ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ 

4.000 .719 มาก 

 
จากตารางที ่I พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นสถานทีต่ ัง้
ของแหล่งท่องเทีย่ว มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.108 ระดบัความส าคญัของปจัจยั
อยู่ในระดบั มาก) โดยหวัขอ้ที่ใหค้วามส าคญั 3 ล าดบัแรกคอื 1) สถานที่
บรกิารของแหล่งท่องเทีย่ว ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและมคีวามปลอดภยั
สูง(4.21)  2) สถานทีต่ ัง้ของแหล่งท่องเทีย่ว เดนิทางสะดวกเขา้ถงึได้ง่าย 
(4.09) 3) มป้ีายสื่อความหมายที่ชดัเจนในสถานที่ตัง้ของแหล่งท่องเทีย่ว 
(4.03) ปจัจยัที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในล าดบัที่สองคือ ปจัจยัด้าน
บุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.060 ระดบัความส าคญัของปจัจยัอยู่ในระดบั มาก) 
โดยหวัข้อที่ให้ความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ 1) พนักงานให้บริการอย่าง
สุภาพ (4.08) 2) พนักงาน/เจา้หน้าทีใ่หก้ารต้อนรบัและดูแลเอาใจใส่(4.07) 
และพนกังานมคีวามรู ้ความช านาญในการใหบ้รกิาร (4.07) 3) พนกังานให้
ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง/เขา้ใจง่าย (4.06)  และปจัจยัที่กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคัญในล าดับที่สามคือ ปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(ค่าเฉลีย่ 4.000 ระดบัความส าคญัของปจัจยัอยู่ในระดบั มาก) โดยหวัขอ้   
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ 3 ล าดับแรกคือ 1) ห้องน ้ าสะอาดถูก
สุขอนามยั (4.12)    2) สภาพแวดลอ้มสะอาด เป็นระเบยีบ สวยงาม (4.09) 
3) หอ้งน ้าเพยีงพอต่อจ านวนนกัท่องเทีย่ว (4.07) 
 IV.IV.  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีส่่งผล
ต่อผลสมัฤทธิก์ารท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุชาวไทย 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้วิจยัวิเคราะห์สมัประสิทธิ ์
ถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
เพือ่ คน้หาปจัจยัทีด่ทีีสุ่ดทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิก์ารท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิ
สุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุชาวไทย โดยไดน้ าตวัแปรตน้ ปจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบรกิาร จ านวน 7 ตวั ทีป่ระกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์
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และบริการของแหล่งท่องเที่ยว ปจัจยัด้านราคาและค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว ปจัจยัด้านสถานที่ตัง้ของแหล่งท่องเที่ยว ปจัจยัด้านการ
สื่อสารการตลาด ปจัจยัดา้นบุคลากร ปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร
และปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ใชร้ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% มผีล
การวเิคราะหด์งัต่อไปนี้ 
ตาราง II. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารกบัผลสมัฤทธิก์ารท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบั

สงูอายุชาวไทย 
Model SS df MS F Sig. 

Regression 47.995 4 11.999 88.992 .000e 
Residual 53.258 395 .135   

Total 101.253 399    
  
 จากตาราง II ผลการวเิคราะห์พบว่า กลุ่มตวัแปรอสิระทีป่ระกอบดว้ย 
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์และบรกิารของแหล่งท่องเทีย่ว ปจัจยัด้านราคาและ
ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ปจัจยัดา้นสถานทีต่ ัง้ของแหล่งท่องเทีย่ว ปจัจยั
ด้านการสื่อสารการตลาด ปจัจัยด้านบุคลากร ปจัจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการและปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ
ผลสมัฤทธิก์ารท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุชาวไทย อย่าง
น้อย 1 ปจัจยัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสามารถสร้าง
สมการท านายเชงิเสน้ตรง ได ้โดยแสดงรายละเอยีดของสมการพยากรณ์
ดงัตารางต่อไปนี้  
ตาราง III การวเิคราะหส์มัประสทิธิถ์ดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ของปจัจยัที่
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิก์ารทอ่งเทีย่วเชงิส่งเสรมิสุขภาพของผูส้งูอายุชาวไทย 

ตวัแปร B S.E. 𝜷 t Tol VIF 
Constant 1.572 .143  11.008   
สิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

.291 .034 .415 8.541 .564 1.773 

การสื่อสาร
การตลาด 

.107 .029 .171 3.670 .614 1.628 

ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 

.144 .042 .157 3.414 .633 1.579 

ราคา 
ค่าใช้จ่าย 

.078 .030 .106 2.606 .804 1.244 

R=.688  R2 =.474 Adjust R2 =.469 SEest=.367  Sig .= .010 
 
 ในตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นนัน้ ก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณา คือ ค่า Variance inflation factor (VIF) มมีากกว่า 10 จะแสดง
ปญัหา Multicollinearity หรอืค่า Tolerances (Tol) น้อยกว่า 0.10 แสดงถงึ
การเกดิปญัหา Multicollinearity [4] เมือ่พจิารณาค่า Tolerance (Tol) มคี่า
อยู่ระหว่าง .564 ถงึ .804 ซึง่มากกว่า .2 และ ค่า Variance inflation factor 
(VIF) มคี่าอยู่ระหว่าง 1.244 ถงึ 1.773 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 10 จงึสรุปไดว้่าไม่
เกดิปญัหา Multicollinearity ดงันัน้ตวัแปรตน้เป็นอสิระต่อกนั 
 ผลการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ พบว่าปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมทาง
กายภาพ ปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาด ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร 
และปจัจยัด้านราคา ค่าใช้จ่าย สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิก์าร

ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุชาวไทยได้ร้อยละ 46.9 
(adjusted R2 = .469)  โดยที่ปจัจยัด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปจัจยั
ดา้นการสื่อสารการตลาด ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร และปจัจยัดา้น
ราคา ค่าใช้จ่าย มสีมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคูณของ ตวัแปรพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ .291 .107 .144 .078 ตามล าดับและค่าสัมประสิทธิ ์
ถ ด ถ อ ยพหุ คูณข อ งตัว แ ป รพย าก ร ณ์ ใ น รู ป ค ะ แนนม าต ร ฐ าน
เท่ากับ .415 .171 .157 .106 ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ ซึ่ง 
สามารถสร้างเป็นสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธิก์ารท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิ
สุขภาพส าหรบัผูส้งูอายุชาวไทยในรปูแบบคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน 
ตามล าดบัไดด้งันี้ 
y=1.572+.291(สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ) + .107(การสือ่สารการตลาด) 
+ .144(ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร) + .078(ราคา ค่าใชจ้่าย) 
�̂� = .415(สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ) + .171(การสือ่สารการตลาด) 
+ .157(ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร) + .106(ราคา ค่าใชจ้่าย) 
 

V. สรุปผลการวจิยั 
จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุกลุ่ม Active aging 

(กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้) อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสรมิสุขภาพในประเทศไทยนัน้ พบกว่าเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายมี
อายุอยู่ระหว่าง 60-69 ปี อาชพีโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจา้ของกจิการ ทีส่่วน
ใหญ่จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษา  มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-
30,000 บาท โดยมแีหล่งที่มาของรายได้หลกัในปจัจุบนัมาจากเงนิออม 
และการช่วยเหลอืจากบุตรหลาน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีูปแบบการ
ด าเนินชวีติที่ใส่ใจสุขภาพ มพีฤติกรรมการท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพ    
ทีช่ ื่นชอบการนวดแผนไทย/การนวดเท้ามากทีสุ่ด ความถี่ของการเดนิทาง
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  จะอยู่ระหว่าง 1-3 เดือนต่อครัง้ จนถึง
มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน มจีุดประสงค์ที่ส าคญัที่สุดที่เลอืกท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพคือเพื่อพกัผ่อน ส าหรับการเดินทางจะเดินทางโดยใช้
พาหนะส่วนตวัไปกบัครอบครวั/ญาตพิีน้่อง โดยในแต่ละครัง้จะใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 1-2 วนั ด้านการรบัรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงส่งเสรมิ
สุขภาพของผูสู้งอายุจะรบัรูข้อ้มลูจากเพื่อน ญาตพิีน้่องหรอืคนรูจ้กัแนะน า 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนส าหรบัการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสรมิสุขภาพ 1 ครัง้นัน้กลุ่มตวัอย่างคดิว่าจ านวนเงนิทีส่ามารถจ่ายได ้
คอืไม่เกนิ 6,000 บาทต่อคน และเหตุผลในการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว
เชิงส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญ ๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม ระยะทางไมไ่กลจากกรุงเทพ และสถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจ  
 จากการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกลุ่มตวัอย่างมี
ความเหน็ว่า ปจัจยัดา้นสถานทีต่ ัง้ของแหล่งท่องเทีย่ว มคีวามส าคญัมาก
ทีสุ่ด โดย สถานทีบ่รกิารของแหล่งท่องเทีย่วตอ้งไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
และมคีวามปลอดภยัสงู รวมถงึสถานทีต่ ัง้ของแหล่งท่องเทีย่วควรเดนิทาง
สะดวกเขา้ถึงได้ง่าย และมป้ีายสื่อความหมายที่ชดัเจนในสถานที่ตัง้ของ
แหล่งท่องเที่ยว ปจัจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในล าดบัที่สองคือ 
ปจัจยัดา้นบุคลากร โดยพนักงานควรใหบ้รกิารอย่างสุภาพ ใหก้ารต้อนรบั
และดูแลเอาใจใส่ตลอดจนมคีวามรู้ ความช านาญในการให้บรกิารและให้
ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง/เข้าใจง่าย  และปจัจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัในล าดบัที่สามคอื ปจัจยัด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่
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ห้องน ้ าสะอาดถูกสุขอนามัยและเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 
สภาพแวดลอ้มสะอาด เป็นระเบยีบ สวยงาม 
 จากการวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ พบว่าปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ ปจัจยัดา้นการสื่อสารการตลาด ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร 
และปจัจยัด้านราคา ค่าใช้จ่าย สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลสมัฤทธิก์าร
ท่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุชาวไทย ซึ่ง สอดคล้องตาม
แนวคดิของ Lovelock and Wirtz ทีพ่บว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ทุกองค์ประกอบนัน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ [5] และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Aniesa ที่พบว่า การตดัสนิใจซื้อบรกิารด้านการท่องเทีย่ว ตลอดจน
การเขา้เยี่ยมชมสถานทีท่่องเที่ยวเชงิส่งเสรมิสุขภาพสุขภาพทัง้สิ้นโดยมี
องค์ประกอบที่ส าคญัที่สุด 3 แรกคือ 1) ผลิตภณัฑ์และบริการ 2) การ
สื่อสารการตลาดและ 3) ราคา/อตัราค่าบรกิาร [6]  นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Landreville ทีพ่บว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร
ทีส่ าคญัและมผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพและการบ าบดัมากที่สุดคือผลิตภณัฑ์และบริการที่จ ัดให้กับ
นักท่องเทีย่ว ซึ่งปจัจยัทีจ่ะช่วยเพิม่ความสนใจให้กบัท่องเที่ยวได้มากขึ้น
คอืการสื่อสารการตลาดทีม่ขีอ้มลูรายละเอยีดชดัเจน [7] และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Sarker ทีพ่บว่า ปจัจยัส่งเสรมิการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ด [8] 
 ดังนัน้ในการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการให้กบัแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพส าหรบัผู้สูงอายุนัน้จึงจ าเป็นต้องมกีารจดั
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม สะอาดและเอื้ออ านวยต่อผู้สูงอายุ 
อาท ิการจดัใหม้หีอ้งน ้า ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ สะอาดถูกสุขลกัษณะ 
พื้นควรจะไม่ลื่นและมีราวจับเพื่อ เพิ่มความปลอดภัย และควรให้
ความส าคญักบัความสะดวกในการเดนิ  ดา้นการส่งเสรมิการตลาดควรเน้น
การประชาสมัพนัธ์ใหข้อ้มลูขา่วสารไปยงัลกูหลานเพือ่ใหช้่วยเป็นสือ่กลาง
ในการใหก้บัขอ้มลูแก่ผูสู้งอายุ ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิารควรมกีจิกรรมที่
หลากหลายและเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ เช่นการนวดผ่อนคลาย การฝึกท่า
การบรหิาร โยคะ ไท่ซี ่สมาธบิ าบดั และดา้นราคาค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ควรแจง้
รายละเอียดให้ชดัเจนและมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและ
บรกิาร 
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 บทคดัย่อ — การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรม
การเดินทางของนักท่องเท่ียวไทย ท่ี เดินทางไปประเทศญ่ี ปุ่ น  2) 
เปรียบเทียบเจนเนอเรชัน่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทาง
ของนักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ น และ 3) ปัจจยัด้านแรงจงูใจ
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางของนักท่องเท่ียวไทยท่ี
เดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 470 คน และใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One-Way Analysis of Variance, และ Simple 
Regression 
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวเจนเนอเรชัน่บี  เอ๊กซ์และวายมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมือนกัน คือจ านวนวนัเดินทาง 4-6 วนั โดย
ชอบเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเกบ็ประสบการณ์ เดินทางด้วยตนเอง ถึงแม้เจน
เนอเรชัน่บีจะเดินทางไปกับสมาชิกในครอบครวั/ญาติ แต่เจนเนอเรชัน่
เอก็ซแ์ละวายมีการเดินทางไปกบัเพ่ือน/แฟน และพบว่าเจนเนอเรชัน่บีมีผล
ในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางแตกต่างจากเจนเนเรชัน่เอ๊กซ์
และวาย และยังพบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ (R2 = 0.268) มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือประกันภัยการเดินทางของนักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไป
ประเทศญ่ีปุ่ นมากกว่าแรงจงูใจด้านเหตผุล (R2 = 0.263) 

 ค ำส ำคญั — เจนเนอเรชัน่, พฤติกรรมการเดินทาง, ประกันภยัการ
เดินทาง, แรงจงูใจ, การตดัสินใจซ้ือ  

 
ABSTRACT — The purposes of this research are; 1) To study 

the behaviors of Thai tourists traveling to Japan. 2) To conduct the 
comparative study of generations that affects the decision to purchase 

travel insurance of Thai tourists traveling to Japan. 3) To study the 
incentives that affects the decision to purchase travel insurance of Thai 
tourists traveling to Japan in the amount of 470 persons. This 
quantitative research is done by using frequency, percentage, average, 
standard deviation, One-way Analysis of Variance, and Simple Regression 
analysis. 

The research demonstrates that tourists in generations B, X and Y 
share the same travel behavior; traveling 4-6 days for a trip for gaining 
experience. Each of the generations likes to travel by themselves the most. 
Tourists in Generation B tend to travel with family members or relatives 
while Generation X and Y tend to travel with friends or partners. Generation 
B members are statistically different from members of Generation X and Y 
in the aspect of making a decision to purchase travel insurance. Moreover, 
it also shows that emotional incentive (R2 = 0.268) has more influence than 
rational incentive (R2 = 0.263). 

Keywords — Generations, Traveling behavior, Travel insurance, 
Motivation, Decision to purchase 

 
I. บทน า 

 ประเทศญี่ปุ่ นเป็นตลาดยอดนิยมอันดบัหนึ่งของคนไทยที่ต้องการ
ท่องเทีย่วต่างประเทศ และเป็นประเทศแรกทีไ่ม่มพีรมแดนตดิกบัประเทศ
ไทย เส น่ห์ของประเทศญี่ ปุ่ น  คือ  สถานที่ท่ องเที่ยว  ภูมิประเทศ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร จงึเป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทย
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ตอ้งการไปท่องเทีย่วกนั อกีทัง้หลงัจากประเทศญี่ปุ่ นมนีโยบายยกเวน้วซ่ีา
ใหก้บัคนไทยทีเ่ดนิทางไปญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ในปี 2556 ทีผ่่านมา ปรากฏ
ว่าคนไทยเริม่เดนิทางไปญีปุ่่ นมจี านวนมากขึน้ [1] 
 

 
รปูที ่I.  จ านวนนกัทอ่งเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น 

แหล่ งที ่ม า  : Japan National Tourism Organization. (2019). Monthly / 
Yearly Statistical Data. Online. 
 
 นักท่องเที่ยวไทยที่เดนิทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่ นนัน้ มทีุกช่วงอายุ 
โดยขอ้มูลการเดนิทางของนักท่องเที่ยวไทยในปี 2017 นักท่องเที่ยวชาว
ไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญี่ปุ่ น ช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี รอ้ยละ 4.2 ช่วยอายุ 
20 ปี รอ้ยละ 29.3 ช่วงอายุ 30 ปี รอ้ยละ 34.4 ช่วงอายุ 40 ปี รอ้ยละ 19.0 
ช่วงอายุ 50 ปี รอ้ยละ 10 ช่วงอายุ 60 ปี รอ้ยละ 3 ช่วงอายุมากกว่า 70 ปี 
รอ้ยละ 0.2 [2] 
 นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่มกัไม่ได้ท าประกนัการเดินทางระหว่าง
ประเทศ (Travel Insurance) เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
ระหว่างการท่องเที่ยว ในปี 2559 เกดิเหตุการณ์นักท่องเที่ยวไทยประสบ
อุบตัเิหตุ เจบ็ป่วย ไปจนถงึเสยีชวีติระหว่างการท่องเทีย่วทีป่ระเทศญี่ปุ่ นที่
สถานเอกอคัรราชทูตฯ ได้ให้ความช่วยเหลอืหลายราย ซึ่งนักท่องเที่ยว
ไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ท าประกันการเดินทางระหว่างประเทศก่อนการ
ท่องเที่ยวทีป่ระเทศญี่ปุ่ น จงึต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีค่่อนขา้งสูงในการ
รกัษาพยาบาล สถานเอกอคัรราชทูตฯ จงึขอแนะน าให้คนไทยท าประกนั
การเดนิทางระหว่างประเทศก่อนที่ท่านจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่ น  เพื่อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง [3] 
 จากความเสีย่งต่างๆทีล่ว้นเกดิขึน้ในการเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศ
ญี่ปุ่ นนัน้ ผู้ศกึษาจงึเล็งเห็นความส าคญัในการศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไป
ประเทศญี่ ปุ่ น   โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ผูป้ระกอบการธุรกจิประกนัภยัการเดนิทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดของธุรกจิประกนัภยัการเดนิทาง ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของผูบ้รโิภคต่อไป 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไป
ประเทศญีปุ่่ น 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบเจนเนอเรชัน่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัการ
เดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น 
 3. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั
การเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น 
 

III. สมมตฐิานในการวจิยั 
 1. เจนเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ประประกนัภยั
การเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ นที่แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง
ของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น 
 

IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่II. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

V. การทบทวนวรรณกรรม 
V.I. แนวคดิเกีย่วกบัเจนเนอเรชัน่ 

เจนเนอเรชัน่ หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและ
เตบิโตในสภาพแวดลอ้มทีค่ลา้ยกนั จงึมรีปูแบบในการด าเนินชวีติ ทศันคต ิ
ค่านิยม และประสบการณ์ทีเ่ป็นไปในทางเดยีวกนั การศกึษาความแตกต่าง
ของเจนเนอเรชัน่ท าให้เขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสงัคม [4] 
โดยแต่ละเจนเนอเรชัน่มีลักษณะเฉพาะ  ดังต่อไปนี้  เบบี้บูมเมอร์ส 
(Generation B) เป็นผูท้ี่เกดิระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์
สมลีกัษณะการซื้อที่ฉลาดใช้ ฉลาดซื้อ สินค้าที่ซื้อจะต้องคุ้มค่าเงนิ ใช้
เหตุผลในการซื้อมากกว่าอารมณ์ มกีารศกึษาขอ้มลูก่อนซื้อ ไม่ชอบความ
ยุ่งยาก [5] เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ (Generation X) เป็นกลุ่มประชากรที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2508-2523 กลุ่มเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์จะหาข้อมูล และจะ
สอบถามถงึการใหบ้รกิาร การดูแลหลงัการขาย ถงึจะตดัสนิใจซื้อ จงึต้องมี
ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และเจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) 
เป็นกลุ่มที่ชอบสนิค้าใหม่ การตัดสินใจซื้อของกลุ่มนี้ต้องหาขอ้มูลอย่าง
หนกั หรอืทดลองจนตวัเองมัน่ใจแลว้จงึตดัสนิใจซื้อ ต้องการค าแนะน าจาก
ผูรู้ห้รอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางมผีลต่อการตดัสนิใจซื้ออย่างมาก [6] 
V.II. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆ ทีบุ่คคล
หรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งเพื่อท าการเลอืกสรรการซื้อ การใชบ้รกิาร

เจนเนอเรชัน่ 
1. เจนเนอเรชัน่บ ี 
2. เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์  
3. เจอเนอเรชัน่วาย 

ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ  
1. ดา้นเหตุผล 
2. ดา้นอารมณ์ 

(อรสิา ส ารอง. 2556 :  
147-149) 

การตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั
การเดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว
ไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศ

ญีปุ่่ น 
(ฉตัยาพร เสมอใจ. 2550 : 46) 
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บริโภคอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการความคิด หรือประสบการณ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและปรารถนาต่างๆให้ไดร้บัความพอใจ  [7] โดย
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้มผีลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกจิ และมผีลท า
ให้ธุรกจิประสบความส าเรจ็ ซึ่งหลกัการที่มปีระสทิธภิาพในการวเิคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคคือ  หลัก 6WHs 1H ประกอบด้วย ใครคือตลาด
เป้าหมาย (Who is target market?) ตลาดซื้ ออะไร  (What does the 
market buy?) ท าไมจงึซื้อ (Why does the market buy?) ใครมสี่วนร่วม
ในการซื้อ (Who participates in the buying?) ซื้อเมือ่ใด (When does the 
market buy?) ซื้อทีไ่หน (Where does the market buy?) และซื้ออย่างไร 
(How does the market buy?) [8] 
 
V.III. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจ 

แรงจูงใจ หมายถงึ แรงขบั (Drives) ภายในของบุคคลทีก่ระตุ้นให้เขา
แสดงพฤติกรรม โดยที่แรงขบัมากจากความเครียดที่เกิดขึ้นจากความ
ตอ้งการทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนองของบุคคล หรอืกล่าวว่า บุคคลจะท าสิง่
ใดย่อมมแีรงจงูใจในการกระท า ดัง้นัน้หากตอ้งการใหบุ้คคลท าตามในสิง่ที่
เราต้องการ จะต้องสร้างสิง่จูงใจให้เขายอมท าตาม โดยกระบวนการของ
การจูงใจ ประกอบด้วย ความจ าเป็น ความต้องการ หรอืความปรารถนา 
(Needs, Wants or Desires) ความเครยีด (Tension) แรงผลกัดนั (Drive) 
และพฤติกรรม (Behavior) [8] โดยแรงจูงใจที่ท าให้ผู้บรโิภคตัดสนิใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์มี 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ แรงจูงใจทางอารมณ์  (Emotional 
Motives) เป็นแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากความต้องการ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บรโิภค การเกดิแรงจูงใจทางอารมณ์อาจ
แบ่งเป็นลกัษณะต่างๆได้ ดงันี้ เกดิจากความรูส้กึจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 
เกิดจากความต้องการรกัษาสถานภาพของตนในสังคม เกิดจากความ
ตอ้งการความภาคภูมใิจ เกดิจากความต้องการพกัผ่อน เกดิจากความกลวั 
เกดิจากความตอ้งการเขา้สงัคม เกดิความตอ้งการเลยีนแบบ เกดิจากความ
ต้องการแตกต่างจากบุคคลอื่น เกดิจากความทะเยอทะยาน และเกดิจาก
ความต้องการเป็นผู้น า และแรงจูงใจทางเหตุผล (Rational Motives) เป็น
แรงจูงใจในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ดว้ยการพจิารณาอย่างรอบคอบและ
สมเหตุสมผล ซึ่งแบ่งเป็นลกัษณะต่างๆได้ ดัง้นี้ ความต้องการประหยดั 
ความเชื่อถือได้ ความแขง็แรงคงทน ความสะดวกในการใช้ และความมี
ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช ้ [9] 
 
V.IV. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค 

การตัดสินใจ (Decision Making) คือกระบวนการในการเลือกที่จะ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมกัจะต้อง
ตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิค้าและบรกิารอยู่เสมอในชวีติประจ าวนั 
โดยทีเ่ขาจะเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ 
การตดัสนิใจจงึเป็นกระบวนการที่ส าคญัและอยู่ภายในจติใจของผู้บรโิภค 
กระบวนการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภค เป็นล าดบัข ัน้ตอนในการตัดสนิใจ
ของผู้บริโภค มีกระบวนการ 5 ข ัน้ตอน ประกอบด้วย การรบัรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) ห รื อ ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  (Need 
Recognition) ก ารค้ น ห าข้อ มู ล  ( Information Search) การป ระ เมิน
ท างเลือก  (Evaluation of alternatives) การตัดสิน ใจซื้ อ  (Purchase 
decision) และ พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ (Post purchase behavior) [10] 

V.V. ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบัการประกนัอุบตัเิหตุเดนิทาง 
การประกนัภยัอุบตัเิหตุการเดนิทาง (Travel Accident Insurance หรอื 

TA) เป็นการประกนัภยัที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกนัภยั หากผู้เอา
ประกนัภยัประสบอุบตัเิหตุ และผลของอุบตัเิหตุนัน้ส่งผลใหผู้เ้อาประกนัภยั
บาดเจ็บต้องได้รบัการรกัษาพยาบาล หรอืสูญเสียอวยัวะ มอื เท้า และ
สายตา หรอืเสียชีวติ แต่ทัง้นี้ อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นนัน้จะต้องเกดิขึ้นภายใน
ระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่ก าหนดไว้เท่านัน้ ผู้ที่ควรท าประกัน
อุบตัเิหตุการเดนิทาง ไดแ้ก่ บุคคลและกลุ่มบุคคลทัว่ไปทัง้คนไทยและคน
ต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย ซึง่ตอ้งการเดนิทางไปทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกจิ การดู
งาน การเยี่ยมญาต ิเป็นต้น ในปัจจุบนัผูร้บัประกนัภยัหลายรายไดพ้ฒันา
รูปแบบการรบัประกนัภยัการเดนิทางใหม่ๆ ขึ้น โดยขยายความคุ้มครอง
เพิม่เติม ได้แก่ การสูญเสยีและความเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง ความ
ล่าชา้ของกระเป๋าเดนิทาง การยกเลกิ การหยุดชะงกัการเดนิทาง หรอืการ
เดนิทางล่าชา้ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การสูญเสยีเงนิส่วนตวั การสูญเสยี
เอกสารเดนิทาง ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนยา้ยและการส่งกลบัประเทศเพื่อ
รกัษาพยาบาล และการเคลือ่นยา้ย หรอืส่งศพกลบัประเทศ [11] 

 
VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

VI.I. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น
โดยเป็นผู้ที่เคยซื้อประกันภัยการเดินทางและไม่เคยซื้อประกนัภยัการ
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่ น จ านวน 400 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางสถติขิอง ทาโร่ ยามาเน่ [12] ภายใต้ระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 
สุ่มตวัอย่างดว้ยวธิตีามสะดวก 
 
VI.II. เครือ่งมอืและการตรวจสอบคุณภาพ 
 6.2.1.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 
ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเดนิทางของนักท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปที่
ประเทศญี่ปุ่ น มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ ประกอบดว้ย จ านวน
วนัเดนิทาง วตัถุประสงค์ในการเดินทาง ลกัษณะในการเดนิทาง วธิกีาร
เดนิทาง และ ประสบการณ์การในระหว่างการเดนิทาง ส่วนที่ 3 ค าถาม
เกีย่วกบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล และแรงจูงใจดา้นอารมณ์ โดยมลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question)  ส่วนที ่4 ค าถามที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทยที่
เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่ น โดยมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-
Ended Response Question) 
 6.2.2. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 ผูศ้กึษาได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Validity) จาก
อาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความ ความสอดคล้องถูกต้อง
ของเนื้อหาของแบบสอบถามตรงตามเรื่องที่ต้องการศกึษา จากนัน้น าไป
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทดสอบกบับุคคลซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 45 คน โดยต้องไดค้่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 
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0.754 – 0.862 ซึ่ งไม่ ต ่ าก ว่ า  0.70 [13] จากการทดสอบพบว่ าค่ า
สมัประสทิธิค์วามเชือ่ม ัน่  
 
VI.III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผูศ้กึษาเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในระบบออนไลน์และ
รูปแบบกระดาษ โดยแจกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ให้กับกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 คน หลงัจากนัน้เกบ็เพิม่ในรปูแบบกระดาษ จากผูท้ีใ่ช้
บรกิารซื้อตัว๋เครือ่งบนิและจองโรงแรมจาก 4 บรษิทัท่องเทีย่วจ านวน 200 
คน ได้จ านวนแบบสอบถามกลบัมาคนืที่สมบูรณ์ จ านวนทัง้สิ้น 470 ชุด 
คดิเป็นรอ้ยละ 94.00 
 
VI.IV. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สถิติในการวิจยัครัง้นี้  ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างงา่ย (Simple Linear Regression) 
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 68.30 โดยมอีายุที่
เกิดในช่วงพ .ศ. 2523 - พ.ศ.2543 (Gen Y) มากที่สุด  ร้อยละ 47.40 
รองลงมาอายุที่เกดิในช่วงพ.ศ. 2508 - พ.ศ.2522 (Gen X) ร้อยละ 30.00 
และอายุที่เกิดในช่วงพ.ศ. 2489 - พ.ศ.2507 (Gen B) ร้อยละ 23.00 มี
สถานภาพโสด ร้อยละ 52.80 การศึกษาระดบัปรญิญาตรี ร้อยละ 67.70 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบรษิัท ร้อยละ 36.20 และมรีายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน 15,001 - 35,000 บาท รอ้ยละ 41.9  
 
VII.II. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเทีย่วไทยที ่
เดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มจี านวนวนัในการเดนิทางไปประเทศญีปุ่่ นเฉลีย่
ที่เดนิทาง 4 - 6 วนั คิดเป็นร้อยละ 42.10 มวีตัถุประสงค์ในการเดนิทาง
เนื่องจากชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเก็บประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ 
46.00 โดยมลีกัษณะการเดินทางไปกบัเพื่อน/แฟน คดิเป็นร้อยละ 46.80 
วธีกีารเดนิทางดว้ยตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 81.10 ส่วนใหญ่ไม่พบอุปสรรค
ในการเดนิทาง คดิเป็นรอ้ยละ 76.40  
 เมื่อเปรยีบเทยีบพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วตามเจนเนอเรชัน่ พบว่า
เจนเนอเรชัน่บี เอ๊กซ์และวายมีลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมอืนกนั คอืจ านวนวนัเดนิทาง 4 - 6 วนั โดยชอบเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อ
เกบ็ประสบการณ์ ซึง่แต่ละเจนเนอเรชัน่เดนิทางดว้ยตนเองมากทีสุ่ด อกีทัง้
ยงัไมเ่คยพบอุปสรรคในการเดนิทาง ถงึแมว้่าเจนเนอเรชัน่บจีะเดนิทางไป
กบัสมาชกิในครอบครวั/ญาต ิแต่ในทางกลบักนัเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และวาย
มกีารเดนิทางไปกบัเพือ่น/แฟนเป็นส่วนใหญ่  
VII.III. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นเหตุผลและ
อารมณ์ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่ นมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 โดยพิจารณา

รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่I ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นเหตุผล 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจด้านเหตุผล  S.D. 
แปล 
ผล 

ความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารประกนัภยัการ
เดนิทาง 

3.78 0.906 มาก 

การซือ้ประกนัการเดนิทางมขี ัน้ตอนไมยุ่่งยากและซบัซอ้น 3.78 0.937 มาก 
ทา่นคดิวา่คา่เบี้ยประกนัมคีวามคุม้คา่เมือ่เทยีบกบัความ
คุม้ครองและสทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บั 

3.73 0.811 มาก 

ทา่นเชือ่มัน่วา่การท าประกนัการเดนิทางจะไดร้บัการ
คุม้ครองในระหวา่งเดนิทาง 

3.69 0.893 มาก 

บรษิทัประกนัภยัสามารถใหบ้รกิารความช่วยเหลอืฉุกเฉิน 
ได ้24 ชัว่โมงตลอดการเดนิทาง 

3.50 0.943 มาก 

บรษิทัประกนัภยัมขี ัน้ตอนการพจิารณาและจ่ายคา่สนิไหม
ทีร่วดเรว็ 

3.45 0.973 มาก 

ค่าเฉล่ียความคิดเหน็รวม 3.66 0.659 มาก 
 

ตารางที ่II ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจดา้นอารมณ์ 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์  S.D. 
แปล 
ผล 

ทา่นคดิวา่การซือ้ประกนัการเดนิทางท าใหรู้ส้กึถงึความ
ปลอดภยัในระยะเวลาการเดนิทาง 

3.80 0.964 มาก 

ทา่นป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุหรอืภยัธรรมชาตทิีไ่ม่
อาจรูไ้ดใ้นระหวา่งการเดนิทาง 

3.71 0.952 มาก 

ทา่นคดิวา่การซือ้ประกนัภยัการเดนิทางชว่ยท าใหรู้ส้กึเป็น
คนระมดัระวงัความปลอดภยั 

3.47 1.030 มาก 

ทา่นคดิวา่มคีวามจ าเป็นในการซือ้ประกนัการเดนิทางจาก
เวบ็ไซต์ใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว ทีเ่ชญิชวนและอธบิาย
ถงึความส าคญัใหต้ดัสนิใจซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง 

3.42 1.001 มาก 

บุคคลใกลช้ดิหรอืคนรูจ้กัชกัชวนใหซ้ือ้ประกนัการเดนิทาง 
3.16 1.142 

ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นรวม 3.51 0.705 มาก 

 
VII.VI. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการตัดสินใจซื้ อ
ประกนัภยัการเดนิทาง 
 

ตารางที ่III ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการ
เดนิทาง 

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  S.D. 

แปล
ผล 

ทา่นคดิวา่การท าประกนัภยัการเดนิทางมคีวามส าคญัต่อ
ชวีติและทรพัย์สนิในระหวา่งการเดนิทาง 

4.06 0.863 มาก 

ทา่นจะตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัการเดนิทางโดยพจิารณาจาก
ความมชีือ่เสยีงของบรษิทั 

3.93 0.895 มาก 

ทา่นจะศกึษาขอ้มลูประกนัภยัการเดนิทางกอ่นการตดัสนิใจ
ซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง 

3.88 0.974 มาก 

ทา่นจะสอบถามผูท้ีเ่คยซือ้ประกนัภยัการเดนิทางกอ่นการ
ตดัสนิใจเลอืกบรษิทัประกนัภยั 

3.63 1.075 มาก 
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ตารางที ่III ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการ
เดนิทาง (ต่อ) 

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยัการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  S.D. 

แปล
ผล 

ทา่นจะตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัการเดนิทางจากการไดร้บัชม/
รบัฟังโฆษณาหรอืการประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ต่างๆ 

3.28 0.984 
ปาน
กลาง 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นรวม 3.75 0.639 มาก 

 
VII.V. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 7.5.1. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่1 เจนเนอเรชัน่ที่แตกต่างกนัมี
การตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดนิทางไป
ประเทศญีปุ่่ นทีแ่ตกต่างกนั 
 
ตารางที ่IV ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเจนเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วไทย 

การตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัการ
เดินทางของ
นักท่องเท่ียว

ไทยท่ีเดินทางไป
ประเทศญ่ีปุ่ น 

เจนเนอเรชัน่ n  S.D. F 
Sig. 

(2-tailed) 
1. เจนเนอเรชัน่บ ี
2. เจนเนอเรชัน่
เอก็ซ ์
3. เจอเนอเรชัน่
วาย 

106 
141 
223 

3.47 
3.89 
3.79 

0.730 
0.505 
0.629 

15.338 0.000** 

หมายเหตุ : ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที ่IV พบว่า เจนเนอเรชัน่ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อประกนัภยัการเดนิทางทีแ่ตกต่าง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 

ตารางที ่V ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างเจนเนอเรชัน่กบัการ
ตดัสนิใจซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง 

การตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
การเดินทางของ
นักท่องเท่ียวไทยท่ี

เดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ น 

เจนเนอเรชัน่ 
เจนเนอเรชัน่

เอก็ซ ์

เจอเนอเรชัน่

วาย 

เจนเนอเรชัน่บ ี
-0.43 

(0.000)** 
-0.32 

(0.000)** 

เจนเนอเรชัน่
เอก็ซ ์

 0.11 
(0.102)  

หมายเหตุ : ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที่ V พบว่า ในการเปรยีบเทยีบระหว่างเจนเนอเรชัน่บกีบั
เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่วาย พบว่า เจนเนอเรชัน่บีมีการ
ตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางที่แตกต่างจากเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และ
เจอเนอเรชัน่วาย อย่างมนีัยส าคญัที่ 0.01 แต่ในการเปรยีบเทยีบระหว่าง
เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์กบัเจนเนอเรชัน่วาย พบว่า เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์มกีาร
ตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางทีไ่มแ่ตกต่างจากเจนเนอเรชัน่วาย 
 7.5.2. ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2   
 ปัจจยัด้านแรงจูงใจที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง
ของนกัท่องเทีย่วไทยทีเ่ดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2.1 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจดา้นเหตุผลมผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางของนักท่องเทีย่วไทยที่เดนิทาง
ไปประเทศญีปุ่่ น 

ตารางที ่VI ผลการวเิคราะหถ์ดถอยเพือ่หาความสมัพนัธข์องแรงจูงใจดา้น
เหตุผลกบัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

กบัการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยั
การเดินทาง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
Sig. 
(2-

tailed) b SEb  

(คา่คงที)่ 1.928 0.143  13.503 0.000** 
แรงจูงใจดา้น

เหตุผล 
0.497 0.038 0.513 12.938 0.000** 

R = 0.513     R2 = 0.263     SEest = 0.549     F = 167.386 

หมายเหตุ :** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 จากตารางที่ VI พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั 0.000 สรุปได้
ว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดนิทาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ
ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางระดบั
ปานกลาง (r=0.513) จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจซื้อ
ประกนัภยัการเดนิทาง รอ้ยละ 26.30 สมการประกอบดงันี้  
 

 = 1.928 + 0.497*แรงจงูใจดา้นเหตุผล 
 
 เมื่อปัจจยัแรงจูงใจดา้นเหตุผล เพิม่ขึน้ 1 หน่วยจะท าให้การตดัสนิใจ
ซื้อประกนัภยัการเดนิทางเพิม่ขึน้ 0.497 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2.2 ปัจจยัด้านแรงจูงใจด้านอารมณ์มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่
เดนิทางไปประเทศญีปุ่่ น 
 
ตารางที ่VII ผลการวเิคราะหถ์ดถอยเพื่อหาความสมัพนัธข์องแรงจูงใจดา้น

อารมณ์กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง 
ตวัแปรพยากรณ์ 
กบัการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัการ

เดินทาง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
(2-tailed) 

b SEb  

(คา่คงที)่ 2.100 0.128  16.376 0.000** 
แรงจูงใจดา้น
อารมณ์ 

0.469 0.036 0.518 13.101 0.000** 

R = 0.518     R2 = 0.268     SEest = 0.547     F = 171.628 

หมายเหตุ :** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
  
 จากตารางที่ VII พบว่า ค่า Sig. (2-tailed) มคี่าเท่ากบั 0.000 สรุปได้
ว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดนิทาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรปัจจยัแรงจงูใจ
ดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางใน
ระบบปานกลาง (r = 0.518) และจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการ
ตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง รอ้ยละ 26.80 สมการประกอบดงันี้ 
 

 = 2.100 + 0.469*แรงจงูใจดา้นอารมณ์ 
 

 เมือ่ปัจจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยจะท าใหก้ารตดัสนิใจ
ซื้อประกนัภยัการเดนิทางเพิม่ขึน้ 0.469 
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VIII. สรุปและอภปิรายผล 
ผลการวเิคราะห์เจนเนอเรชัน่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยั

การเดนิทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดนิทางไปประเทศญี่ปุ่ น พบว่า เจน
เนอเรชัน่ที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตัดสินใจซื้อประกนัภยัการเดนิทางที่
แตกต่างกนั โดยเจนเนอเรชัน่บมีกีารตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการเดนิทาง
แตกต่างจากเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจอเนอเรชัน่วาย ซึง่สอดคลอ้งกบั [14] 
ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการใช้บริการประกนัภัยการเดินทางของ
บรษิทัเอซ ไอเอน็เอ โอเวอรซ์ ีอนิชวัร์รนั จ ากดั (มหาชน) พบว่า อายุมผีล
ต่อการใชบ้รกิารประกนัภยัการเดนิทาง อาจเป็นเพราะในปัจจุบนัอุบตัเิหตุ
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุท าให้ทุกคนต่างก็ให้ความระมดัระวงังใน
ความปลอดภยัในการเดนิทาง  

ผลการวเิคราะหแ์รงจงูใจส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่ น พบว่า ปัจจัย
แรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อประกนัภยัการ
เดนิทาง โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งแนวคดิของ 
[9] กล่าวว่า แรงจงูใจดา้นเหตุผลเกีย่วขอ้งกบัความน่าเชื่อถอื เป็นแรงจงูใจ
ในการซื้อผลติภณัฑ์ของบรษิัทที่มคีวามน่าเชื่อถอื เพราะเชื่อมัน่ในบรษิัท 
อีกทัง้ความสะดวกในการใช้ เป็นอีกแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์โดย
ผู้บรโิภคพจิารณาจากความง่ายในการใช้ผลติภณัฑ์ และความสะดวกใน
การใชผ้ลติภณัฑ์ อกีทัง้แรงจูงใจดา้นอารมณ์ ผูบ้รโิภคเกดิความกลวั เพื่อ
หลกีเลี่ยงจากความกลวัและท าให้เกิดความปลอดภยั จงึเกดิแรงจูงใจใน
การซื้อผลติภณัฑ ์

 
IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 

 เจนเนอเรชัน่ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยการ
เดนิทางที่แตกต่างกนั ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกจิประกนัภยัการเดนิทาง
ควรวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและน าเสนอผลติภณัฑ์ให้แตกต่างกนั
ระหว่างเจนเนอเรชัน่บีกบัเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์และวาย รวมทัง้ควรจดัท า
โปรโมทชัน่การซื้อในรูปแบบแพ็กเกจเป็นคู่หรอืครอบครวั เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเกิดความสะดวกสบายเวลา
ผูบ้รโิภคตอ้งการหาขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ไดม้ากยิง่ขึน้  
 อกีทัง้ผูบ้รโิภคยงัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจงูใจดา้นอารมณ์มากกว่า
แรงจงูใจดา้นเหตุผล ผูป้ระกอบการธุรกจิประกนัภยัควรใหค้วามส าคญัดา้น
ความน่าเชื่อถอืของบรษิทั ท าใหบ้รษิทัเป็นทีรู่จ้กัแก่ลูกคา้อย่างแพร่หลาย 
และควรประชาสมัพนัธ์ข ัน้ตอนการซื้อผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ยุ่งยากซบัซ้อนใหก้บั
ลูกค้า อาจมกีารจดัท าข ัน้ตอนการซื้อเป็นรูปภาพหรอืวดีโีอประกอบ เพื่อ
สื่อ ให้ลูกค้าเข้าใจถึงความง่ายในขัน้ตอนการซื้ อ  อีกทั ้งควรมีสื่ อ
ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ทีท่ าใหลู้กคา้เขา้ใจถงึความปลอดภยัระหว่างการ
เดินทาง เพื่อให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
ประกนัการเดนิทางเพิม่ขึน้ ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคมแีรงจงูใจในการซื้อเพิม่ขึน้
อกีดว้ย 
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บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์

ระหว่างการปรบัตวัทางวฒันธรรมกบัความสุขของคนญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาพ านัก
ระยะยาว 2)เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัส่งผลกบัความ 
สุขของคนญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาพ านักระยะยาวเกบ็ข้อมูลจากชาวญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาพ า 
นักระยะยาวในกรุงเทพมหานคร จ านวน 428 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์เพียรส์นั ผลการวิจยัพบว่า การปรบัตวัด้านสุขภาพ ด้านทาง
สงัคม ด้านบ้านเรือน ด้านการเมือง ด้านทศันคติ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้าน
ความปลอดภยั มีความสมัพนัธ์กบัความสุขของชาวญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามาพ านัก
ระยะยาวในประเทศไทย ในระดับสูงทุกด้าน ยกเว้นด้านการเมืองมี
ความสมัพนัธก์นัระดบัปากลาง และผลการทดสอบพบว่า ทกัษะการส่ือสาร
ภาษาไทยด้านการพดูและการอ่าน-การเขียนส่งผลกบัความสุขแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  และทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟังส่งผลกบั
ความสุขแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

ค ำส ำคญั — กำรปรบัตวัทำงวฒันธรรม, ทกัษะกำรสือ่สำร, ควำมสุข, 
พ ำนักระยะยำว, ชำวญีปุ่่ น 

 
ABSTRACT — The purpose of this research was 1) To study the 

relationship between social and cultural adjustment and the happiness 
of Japanese people staying long-term in Thailand 2) To compare 
communication ability and how it could affect the happiness of long-
term stay Japanese. The sample group was from 428 samples of 
Japanese people who lived or worked in Thailand. The questionnaire 
collection was done by using Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, One Sample T-test and Paired Sample T-test, One-Way 
Analysis of Variance and Pearson’s Correlation Coefficient Analysis. 

And the sample group emphasized on the adjustment of 8 aspects, 
health, social, housing, attitude, environment, safety which related in 
high level, except political aspects, which related in middle level. 
Moreover, the ability to speak and read-write Thai affected happiness 
of long-term stay Japanese differently at the significance of 0.05. On 
the other hand, the ability to listen to English affected happiness of 
long-term stay Japanese differently at the significance of 0.05. 
 

Keywords — Cultural Adjustment, Communication Ability, 
Happiness, Long stay, Japanese 

 
I. บทน า 

ใน ค.ศ. 1989 รฐับาลญี่ปุ่ นเริม่ส่งเสรมิให้คนญี่ปุ่ นด าเนินชวีติต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการท างานต่างประเทศ การมาอาศยัอยู่หลงัเกษียณแบบ ลองสเตย ์
การเคลื่อนย้ายเพื่อการด าเนินชีวติแตกต่างจากการย้ายถิ่นแบบเดมิ คอืส่วน
ใหญ่จะเป็นชนชัน้กลาง กล่าวคอืเป็นผูท้ีเ่คลื่อนยา้ยทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นต้องยา้ย
ถิน่ฐานแต่ต้องการยา้ยถิน่ฐาน เพื่อการด าเนินชวีติในต่างประเทศทีด่กีว่า และ
แต่ละบุคคลกจ็ะมจีุดประสงค์ทีแ่ตกต่างกนั เช่น เพื่อการคน้หาตวัเอง ต้องการ
หาประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นต้น และ การด าเนินชวีติในประเทศไทยซึ่ง
จะเห็นการด าเนินชีวติของคนจากประเทศที่พฒันาแล้ว มาใช้ชวีติหรอืพ านัก
ระยะยาวในประเทศที่ก าลังพัฒนาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้
สงัคมไทยจึงได้รบัผลกระทบจากปรากฎการณ์ดงักล่าวด้วย นอกจากนี้การ
เคลื่อนยา้ยเพื่อการด าเนินชวีติยงัสามารถแบ่งออกได้ตามวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินชวีติ และระยะเวลาในการพ านักได้หลายรูปแบบ ไดแ้ก่ โฮมสเตย์ แบ็ค
แพคเกอร์ นักศกึษาแลกเปลีย่น พนักงานบรษิัทที่ท างานในต่างประเทศระยะ
สัน้ และ ระยะยาว โซโตโคโมหริ และลองสเตย์ เป็นต้น และ จงัหวดัที่มีคน
ญี่ปุ่ นอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 1 คือ กรุงเทพมหานคร อันดับที่ 2 คือ
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จงัหวดัชลบุรี และเชียงใหม่ ตามล าดับ [1] ดังนัน้จ านวนคนญี่ปุ่ นที่มา
พ านกัระยะยาวทีป่ระเทศไทยจงึเพิม่ขึน้ทุกปีดงัภาพ รปูที ่I. 

 

 
 
รูปที่ I. จ านวนคนญี่ปุ่ นที่พ านักระยะยาวในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2545-2560 
แหล่งทีม่า : Embassy of Japan in Thailand .(2560) 
 
 เนื่องจากประเทศญี่ปุ่ นนัน้  มีจ านวนประชากรที่จ าเป็นต้องย้ายไป
อาศยัยงัต่างประเทศจ านวนมาก การพ านักระยะยาวจงึเป็นที่นิยมในชาว
ญี่ปุ่ นบางกลุ่ม มูลนิธิพ านักระยะยาวจงึได้ให้ความหมายของการพ านัก
ระยะยาว คอื การพกัผ่อนระยะเวลานาน ณ แห่งใดแห่งหนึ่งในต่างประเทศ 
แต่ยงัมีพื้นฐานวิถีชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่ น  และการพักผ่อนนัน้ต้องได้สมัผสักับ
วฒันธรรมหรือวิถีชีวิตที่แตกต่างกนั  ดังนัน้การปรบัตัวทางสังคม และ 
วฒันธรรมของชาวญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาอาศยัในประเทศไทย จงึเป็นกระบวนการที่
บุคคลพยายามปรบัตวัตามสภาพปัญหาส่วนตวัทีเ่กดิขึน้ของตนเอง ทัง้ทาง
อารมณ์  บุ คลิกภาพ  และ  ปัญหาความต้อ งการให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอก หรอื อาจกล่าวไดว้่าเป็นวธิแีละกระบวนการต่างๆ
ที่บุคคลใช้เผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัตนเอง และสิง่แวดล้อม
ของตน เพือ่ใหส้ามารถด าเนินชวีติในสงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติ [3] 
 เพราะฉะนัน้การสื่อสารระหว่างการปรบัตัวทางวฒันธรรมจึงเป็น
ประเดน็ส าคญัทีไ่ม่ควรมองขา้ม โดยการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมเป็นการ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทีห่ลากหลายแตกต่างกนัเขา้มาอาศยัอยู่ภายใต้
สงัคมเดียวกนั แต่ทัง้นี้ ปัญหาการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมที่พบเห็นได้
บ่อยนัน้มกัจะเกดิขึ้นจากการรบัรูข้องแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั โดยแต่ละ
บุคคลต่างมวีฒันธรรมที่แตกต่างกนั การแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ 
อาจมคีวามเหมาะสมส าหรบัการปรบัตวัทางวฒันธรรมนัน้  แต่เมือ่บุคคลได้
ก้าวข้ามเข้ามาอยู่ ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ งแล้ว  การแสดงออกภายใต้
สถานการณ์เดยีวกนั อาจกลายเป็นเรื่องทีไ่ม่เหมาะสมกเ็ป็นได้ ดว้ยความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลย่อมส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมและ
การปรบัตัวของชาวต่างชาติที่เขา้มาสามารถอาศยัอยู่ในประเทศไทยได้
อย่างราบรืน่ กย็่อมจะตอ้งมกีารเรยีนรูถ้งึวฒันธรรมต่างๆของไทยดว้ย[2] 
 ดังนัน้ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการสื่อสารการปรับตัวด้าน
วฒันธรรมกบัความสุขของคนญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาพ านักระยะยาวในประเทศไทย
เพื่อที่จะน าผลที่ได้ไปก าหนดแนวทางการรองรบัชาวญี่ปุ่ นที่จะมาอาศยั
แบบพ านักระยะยาวในประเทศไทย และ มกีารสนับสนุนการท่องเทีย่วใน

รูปแบบการพ านักระยะยาว สถานที่ตัง้และสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณ
ใกลเ้คยีง รวมถงึรปูแบบการจดัการบา้นพกัแบบระยะยาว 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 II.I) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการปรบัตวัทางวฒันธรรม
กบัความสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาวในประเทศไทย  
 II.II) เพื่อเปรยีบเทียบทกัษะการสื่อสารที่แตกต่างกนัส่งผลกบั
ความสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาวในประเทศไทย 
 

III. สมมตฐิานในการวจิยั 
 III.I) การปรบัตัวทางวฒันธรรมที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาวในประเทศไทย 

 III.II) ทกัษะการสื่อสารที่แตกต่างกนัส่งผลกบัความสุขของคน
ญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาวในประเทศไทยแตกต่างกนั 
 

IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ผู้วิจยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการปรบัตัวทางวฒันธรรม ทักษะด้านภาษากับ
ความสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาวในประเทศไทย จงึไดก้ าหนด
กรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัรปูที ่II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่II. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
V. การทบทวนวรรณกรรม 

 V.I) แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วแบบพ านกัระยะยาว 
  การไปอาศยัอยู่ในต่างประเทศของชาวต่างชาตไิดเ้ปลีย่นไปจากเดมิ
เนื่องจากการไปอยู่แบบ long stayเริม่ได้รบัความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะ long 
stay  ไดเ้ปิดโอกาสใหช้าวต่างชาตไิดอ้าศยัพกัผ่อนอยู่ในต่างประเทศเป็นระยะ
เวลานานซึ่งท าให้สามารถเรยีนรู้แลกเปลี่ยนวฒันธรรมสงัคม  และ  ภาษากบั
คนในทอ้งถิน่  
 Long stay จึงมคีวามหมายถึงการพ านักระยะยาวรูปแบบต่างๆที่
ไม่ใช่เพยีงการท่องเที่ยวทัว่ไปแต่เป็นการอาศยั โดยทัว่ไปแล้วรูปแบบต่าง ๆ 
ของการพ านกัระยะยาว หรอื long stay มดีงันี้ 
 - นกัท่องเทีย่วธรรมดา (Tourist)  ใชเ้วลาในการท่องเทีย่วในระหว่าง  
    7-10 วนั 

การปรบัตวัทางวฒันธรรม 
ดา้นสุขภาพ ดา้นอาหาร 
ดา้นทางสงัคม ดา้นบา้นเรอืน 
ดา้นการเมอืง ดา้นทศันคต ิ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั 
(โมโมโกะ ทากซิาวะ2552) 
 

ความสุขของชาว
ญ่ีปุ่ นท่ีมาพ านัก

ระยะยาว 

ทกัษะด้านการส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
การพูด การฟัง การอา่นขเขยีน 
(วารชัต ์มธัยมบุรษุ 2552) 
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 - นักท่องเที่ยวธรรมดาที่ใช้เวลายาวนานขึ้น  (Stay-longer) 
   ใชเ้วลานานขึน้เป็น 2-3 สปัดาห ์
 - เป็นการพ านักระยะยาว (Long stay)  อาจจะพ านักนาน 
   1-6 เดอืน 
 - เป็นผูอ้าศยัถาวร (Permanent Stay) ใชเ้วลาพ านกัเป็นปี 
V.II) แนวคดิเกีย่วกบัการปรบัตวัทางวฒันธรรม 
  การปรับตัวของชาวญี่ปุ่ นที่พ านักระยะยาวสอดคล้องกับ 
แนวคดิทฤษฎกีารปรบัตวัของรอย [3] หมายถงึการปรบัตวัเป็นพฤตกิรรม 
การตอบสนองที่มกีารเปลี่ยนแปลงของสภาพ  แวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอกเพื่อปรบัตัวเองให้อยู่ในสภาวะสมดุล โดยรอยเชื่อว่า บุคคล
ประกอบดว้ย ร่างกาย จติใจ และ สงัคม หากองค์ประกอบใดประกอบหนึ่ง
โดนกระทบดว้ยการเปลีย่นแปลงของสิง่ แวดลอ้มกจ็ะท าใหบุ้คคลนัน้ตอ้งมี
การปรบัตวัเพือ่ใหก้ารมชีวีติรอดไดป้ระยุกต์ทฤษฎรีะบบทัว่ไป 
 V.II.I) การปรบัตวัทางวฒันธรรม 
               [8] การปรบัตวัขา้มวฒันธรรม เป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ
เขา้สู่วฒันธรรมใหม ่เป็นการเรยีนรูว้ธิคีดิ ความรูส้กึและวธิแีสดงพฤตกิรรม
ในแบบแผนใหมเ่พื่อใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมเจา้บา้น และ ไดก้ล่าวถงึว่า ตัง้แต่
เมื่อเราเกดิจนโตต้องเรยีนรู้สิง่ต่างๆ รอบตวัเรา แบบแผนพฤติกรรมทาง
สงัคมซึ่งถูกก าหนดโดยวฒันธรรม การเรยีนรูท้ี่อยู่ในสงัคมที่ตนเกดิหรอื
เติบโตมาร่วมกับผู้อื่ นจึงเป็นการเข้าสู่ ว ัฒนธรรมของตนเองหรือ 
“Enculturation” วฒันธรรมที่บุคคลคุ้นเคยจึงเปรียบเสมือนบ้านของเรา 
และในทางตรงกนัขา้ม ท าใหเ้ขาไมคุ่น้เคยหรอืไม่เขา้ใจ และเมือ่คนคนหนึ่ง
ได้ร ับการขัดเกลามาทางสังคมในวัฒนธรรมแบบหนึ่ งแต่ต้องเข้าสู่
วฒันธรรมใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ และต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดลอ้ม
ใหม่ๆ [3] การปรบัตัวในด้านต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่ นที่มาพ านักระยะยาว
ประเทศไทย ม ี8 ดา้นดัง้นี้ ดา้นสุขภาพ, ดา้นอาหาร, ดา้นสิง่แวดลอ้มทาง
สงัคม, ดา้นบา้นเรอืน, ด้านการเมอืง, ด้านทศันคต,ิ ด้านสิง่แวดล้อม และ 
ดา้นความปลอดภยั จะบ่งบอกถงึการปรบัตวัในต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 V.III) แนวความคดิดา้นทกัษะการสือ่สาร 
 ภาษาเป็นสมบตัอินัล ้าค่ายิง่ของมนุษย์ ชนทุกชาตภิาษามภีาษา
ส าหรบัใช้สื่อสาร เพราะภาษาสามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ความ
ต้องการ ความเขา้ใจตลอดจนประสบการณ์ต่างๆของคนเรา ภาษาจงึท า
หน้าทีเ่ป็นเครือ่งมอืในการด าเนินชวีติของมนุษยช์่วยใหเ้กดิการตดิต่อเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ดว้ยกนั ระหว่างคนในสงัคมเดยีวกนั 
ถึงแม้ว่าภาษาในโลกนี้จะมอียู่มากมายไม่ต ่ากว่า 4,000 ภาษาแต่ภาษา
เหล่านี้ต่างกม็คีุณสมบตั ิทีค่ลา้ยคลงึกนั  

V.III.I). ภาษามรีะบบประกอบดว้ยเสยีงและความหมาย ดงัเช่น
ภาษาไทยของเรามกีารใชเ้สยีงสระ พยญัชนะ และวรรณยุกต์ประมาณ 50 
เสยีง และ มกีารจดัเรยีงค าใหเ้กดิความหมายในการสื่อสารกนัไดเ้ขา้ใจ จงึ
มกีารก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ภาษาขึน้ที่เรยีกว่า หลกัภาษาหรอืไวยากรณ์
นัน่เอง 
 V.III.II). ภาษาเป็นสญัลกัษณ์ ประกอบขึน้ทางเสยีงทีใ่ชร้่วมกนั
ในหมูผู่ท้ ีใ่ชภ้าษาเดยีวกนั โดยตอ้งท าความเขา้ใจใหต้รงกนัเสยีก่อนว่า ใช้
แทนความหมายอะไร เช่น เมือ่เปล่งเสยีง พ่อกบัพี ่ทกุคนจะรูว้่าคอือะไร 
 V.III.III). ภาษามีวิว ัฒนาการ ทุกภาษามีการงอกงาม  และ 

เปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ เพราะผู้ใชภ้าษาต่างคดิสรา้งค าใหม่เพิม่ขึ้นเรื่องๆ 
หรอืการปรบัปรุงค าเก่าใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้เรือ่ยๆ ภาษาจงึเปรยีบเสมอืนสิง่ 
มชีวีติทีส่ามารถเจรญิเตบิโตและเสือ่มสลายไปได[้6] 
  
 V.IV) แนวคดิเกีย่วกบัความสุข 
      ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเป็นความดีสูงสุดและเป็นแรงจูงใจ
สุดทา้ยของการกระท าของมนุษย์ ความสุขเป็นสิง่ทีค่นทัว่ไปยดึถอืกนัว่า
เป็นจุดมุง่หมายสูงสุดของชวีติเชือ่ว่า ความสุขมไิดเ้ป็นวถิไีปสู่สิง่ใดแต่เป็น
สิง่สุดท้าย หรอื จุดหมายสุดท้ายที่มคีุณค่าเป็นเหตุผล ที่มนุษย์แสวงหา
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่นี้[4] 
     แนวคิดในเรื่องความสุขนัน้ได้มผีู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวไว้ต่างๆ 
กนัหลายทฤษฎีโดย Lazarus เจ้าทฤษฎีความคิดความรู้สึกได้กล่าวถึง 
ความสุข ว่าเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการสามารถกา้วไปสู่ทางแห่งการ
บรรลุเป้าหมายของบุคคล (Franken,1994) คือเน้นถึงความสมัพนัธ์ของ
ความส าเรจ็ในชวีติว่าน ามาซึง่ความสุข 
องคป์ระกอบของ HAPPINOMETER 
      เนื่องจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมกีาร
คมนาคมที่สะดวกสบาย แต่เลือกมาพ านักระยะยาวที่ ต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศไทยมคีวามสุขในดา้นใดดา้นหนึ่งจาก 10 มติดิา้นบนมา
ปรบัใช้ให้เกดิความสุขที่มาพ านักระยะยาวของชาวญี่ปุ่ นในประเทศไทย 
เช่ น  Happy Work-life, Happy-Money, Happy Brain, Happy Family, 
Happy Society, Happy Heart, Happy Relax เป็นตน้[5]  
 

VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
 VI.I) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจัยครัง้นี้ เป็ น การวิจัย เชิงป ริม าณ  (Quantitative 
Research) มปีระชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื 
ชาวญี่ปุ่ นที่มาเลือกมาพ านักระยะยาว และ ท่องเที่ยวระยะยาว กลุ่ม
ประชากรที่มขีนาดใหญ่ ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน แต่มขีนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า100,000 คนดงันัน้ผูศ้กึษาจงึใชต้ารางส าเรจ็รูปของ Taro 
Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ย
ละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่างน้อย 400 คน ผูศ้กึษาใชว้ธิสีุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling)  
 
 VI.II) เครือ่งมอืและการทดสอบคุณภาพ 
 VI.II.I) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัทกัษะดา้นภาษาและขอ้มูลการอาศยัของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะค าถามเป็นแบบเลอืกตอบเพียงข้อเดียว 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการปรบัตวัของชาวญี่ปุ่ น ทีเ่ลอืกมาพ านัก
ระยะยาว ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพ ดา้นอาหาร ดา้นสงัคม ดา้นบา้นเรอืน 
ดา้นการเมอืง ด้านทศันคติ ด้านสิง่แวดล้อม และ ด้านความปลอดภยั [3] 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความสุขของคนญี่ปุ่ นที่เขา้มาพ านักระยะ
ยาว ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบั 
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 VI.II.II) การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Validity) โดยน า
แบบสอบถามที่ไดจ้ากการศกึษาเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณา จากนัน้น าไปตรวจสอบความเชื่อมัน่  (Reliability) โดย
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่าพ านกัระยะยาวในประเทศไทย จ านวน 30 คน 
ไดค้่าสมัประสทิธิค์รอนบคั[7]อยู่ระหว่าง ระหว่าง 0.775 ถงึ 0.918 ซึง่ไมต่ ่า
กว่า 0.70 ซนัโตส [7] 
  
VI.III) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วจิยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามรูปแบบกระดาษ และ 
ออนไลน์ โดยแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 128 คน และ 
เก็บขอ้มูลทางออนไลน์ของเพจทีช่าวญี่ปุ่ น ติดตามใน Facebook จ านวน 
300 คน ได้จ านวนแบบสอบถามกลบัคนืทีส่มบูรณ์จ านวนทัง้สิ้น 428  ชุด
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 VI.IV) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 สถิติในการวิจยัครัง้นี้  ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั  
 

VII. ผลการวจิยั 
 VII.I) ผลการวเิคราะหภ์าพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 VII.I.I) ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ  36-46 ปี(ร้อยละ 
39.00)  สถานะโสด(ร้อยละ 47.40) ปัจจุบันท างานอยู่ (ร้อยละ 75.90) 
ทกัษะการสื่อสารภาษาไทยดา้นการพูดและการฟังสื่อสารได้น้อย (รอ้ยละ 
44.16 และ 43.22) และ อ่าน-เขยีนสื่อสารไม่ได้(รอ้ยละ 41.12) และทกัษะ
การสื่อสารภาษาองักฤษ ด้านการพูด,การฟัง, อ่าน -เขยีน สื่อสารได้น้อย
(รอ้ยละ 43.93, 47.66 และ 40.42) 
 VII.I.II) ขอ้มลูการอาศยัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ชาวญีปุ่ นส่วนมากอาศยั บ้านเดี่ยวเป็นที่พ านักในประเทศญีปุ่ น ใน
ประเทศไทยพ านกัระยะยาวเป็นคอนโดมเินียม โดยถอืครองกรรมสทิธิด์ว้ย
การเช่า ในระยะเวลา มากกว่า 1 ปี ด้วยเหตุผลค่าครองชีพถูก และ 
สถานทีต่อ้งการพ านกัระยะยาว 
 
 VII.II) ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัขอ้มูลการปรบัตวัทาง
วฒันธรรมของชาวญีปุ่่ นทีพ่ านกัระยะยาว 
 VII.II.I) ผลการวเิคราะห์ระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัขอ้มลูการปรบัตวั
ทางวฒันธรรมของชาวญีปุ่่ นทีพ่ านักระยะยาว โดยรวมเฉลีย่อยู่ในระดบัสูง 
โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็รวมเท่ากบั 3.51 ดงัตารางที ่I 
ตารางที่ I. ความคดิเห็นเกี่ยวกบัขอ้มูลการปรบัตวัของชาวญี่ปุ่ นที่พ านัก
ระยะยาว 

ข้อมูลการปรบัตวัของชาวญ่ีปุ่ นท่ี
อาศยัในประเทศไทย 

 S.D. แปลผล 

ดา้นสุขภาพ 3.77 0.838 สูง 

ดา้นบา้นเรอืน 3.75 0.745 สูง 
ดา้นอาหาร 3.66 0.797 สูง 

ตารางที่ I. ความคดิเห็นเกี่ยวกบัขอ้มูลการปรบัตวัของชาวญี่ปุ่ นที่พ านัก
ระยะยาว (ต่อ) 

ข้อมูลการปรบัตวัของชาวญ่ีปุ่ นท่ี
อาศยัในประเทศไทย 

 S.D. แปลผล 

ดา้นทศันคต ิ 3.64 0.715 สูง 
ดา้นสงัคม 3.45 0.816 สูง 
ดา้นความปลอดภยั 3.43 0.792 สูง 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 3.41 0.755 สูง 
ดา้นการเมอืง 3.00 0.859 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียความเหน็รวม 3.51 0.617 สูง 

  
 เมื่อพจิารณาแยกตามแต่ละด้านพบว่าการปรบัตวัดา้นสุขภาพ ( = 3.77) 
อยู่ในระดบัสูง รองลงมาเป็นดา้นบา้นเรอืนอยู่ในระดบัสูง ( = 3.75) ดา้นอาหาร 
อยู่ในระดบัสูง ( = 3.66) ดา้นทศันคต ิอยู่ในระดบัสูง ( = 3.64) ดา้นสงัคม อยู่
ในระดับสูง( = 3.45)ด้านความปลอดภัย อยู่ ในระดับสูง( =3.43) ด้าน
สิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัสูง ( = 3.41) และ ด้านการเมอืง อยู่ในระดบัปานกลาง
( = 3.00)  
 VII.II.II) ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูคุณภาพชวีติ 
และ ความสุข ประกอบดว้ย การรูจ้กัผ่อนคลายต่อสิง่ต่าง ๆในการด าเนิน
ชวีติ โดยมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็รวมเท่ากบั 3.36 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้
เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย อันดับ 1 คือ ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( . = 3.86) อันดับ 2 คือ ท่านมีเวลาพักผ่อนได้อย่าง
เพยีงพอ ทีค่่าเฉลีย่เท่ากบั ( . = 3.79) อนัดบั 3 คอื ท่านรูส้กึว่าไดด้ าเนิน
กจิกรรมทุกอย่างตามทีท่่านต้องการ ทีค่่าเฉลีย่เท่ากบั ( = 3.60) อนัดบั 4 
ท่านมเีวลาให้ครอบครวัในวนัหยุด ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากบั ( = 3.46) อนัดบั 5 
ท่านรู้สกึว่าชวีติของท่านมคีวามสุขกบัการท างาน ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากบั (  = 
3.41) อนัดบั 6 ท่านรูส้กึว่าท่านมคีวามสุขกบัเงนิทีม่อียู่ในตอนนี้ทีค่่าเฉลี่ย
เท่ากบั ( .= 3.27) อนัดบั 7 ท่านมคีวามสุขกบัการใหเ้งนิลกู และ หลาน ที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั ( = 3.22) อนัดบั 8 ท่านมอบเงนิช่วยเหลอืเพื่อสงัคม ที่
ค่าเฉลีย่เท่ากบั ( = 2.83) และ อนัดบั 9 ท่านมคีวามสุขกบัการท าบุญตกั
บาตรในพระ ทีค่่าเฉลีย่เท่ากบั ( . = 2.79) ดงัตารางที ่II. 
 
ตารางที ่II. ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูคุณภาพชวีติและ
ความสุข 

ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม  S.D. แปลผล 

ทา่นมสีุขภาพทีแ่ขง็แรง 3.86 0.941 สูง 

ทา่นมเีวลาพกัผอ่นไดอ้ย่างเพยีงพอ 3.79 0.980 สูง 

ทา่นรูส้กึว่าไดด้ าเนินกจิ กรรมทกุอย่างตามที่
ทา่นตอ้งการ 

3.60 0.993 สูง 

ทา่นมเีวลาใหค้รอบครวัในวนัหยดุ 3.46 1.135 สูง 

ทา่นรูส้กึว่าชวีติของทา่นมคีวามสุขกบัการ
ท างาน 

3.41 1.042 สูง 

ทา่นรูส้กึว่าทา่นมคีวามสุขกบัเงนิทีม่อียู่
ในตอนนี้ 

3.27 1.097 ปานกลาง 
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ตารางที ่II. ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูคุณภาพชวีติและ
ความสุข (ต่อ) 

ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม  S.D. แปลผล 

ทา่นมคีวามสุขกบัการใหเ้งนิลกู และ หลาน 3.22 1.159 ปานกลาง 

ทา่นมคีวามสุขกบัการใหเ้งนิลกู และ หลาน 3.22 1.159 ปานกลาง 

ทา่นรูส้กึมคีวามสุขเมื่อไดม้อบเงนิชว่ยเหลอื
เพื่อสงัคม 

2.83 1.210 ปานกลาง 

ทา่นมคีวามสุขกบัการท าบุญตกับาตรในพระ 2.79 1.227 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ด้านคณุภาพชีวิต
และความสขุ 

3.36 0.756 สูง 

 
 VII.III) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 VII.III.I) ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่1 การวเิคราะห์ทางสถิติ โดย
การวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ของความสมัพนัธ์ระหว่างความสมัพนัธ์
ระหว่างการปรบัตวัทางวฒันธรรมและความสุขของการมาพ านักระยะยาว
ของคนญี่ปุ่ นที่พ านักระยะยาว พบว่า การปรับตัวทางวัฒนธรรมกับ
ความสุขความสุขของคนญี่ปุ่ นทเีขา้มาพ านักระยะยาว ในดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ดา้นสุขภาพ ดา้นทางสงัคม ดา้นบา้นเรอืน ดา้นทศันคต ิดา้นอาหาร ด้าน
ความปลอดภยั และ ด้านการเมอืง เฉลีย่อยู่ในระดบัสูง ที่ระดบันัยส าคญั 
0.01 และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ดงัตารางที ่III. 
ตารางที ่III. ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่างการการปรบัตวัดา้น
สุขภาพกบัความสุขของคนญีปุ่่ นทเีขา้มาพ านกัระยะยาว 

การปรบัตวัทาง
วฒันธรรม 

ความสุขของคนญ่ีปุ่ นทีเข้ามาพ านักระยะยาว
ในประเทศไทย 

r Sig.(2-
tailed) 

ระดบัความ 
สมัพนัธ ์

ทิศทาง 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 0.638 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นสุขภาพ 0.623 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นทางสงัคม 0.623 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นบา้นเรอืน 0.620 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นทศันคต ิ 0.581 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นอาหาร 0.548 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นความปลอดภยั 0.541 0.000** สูง เดยีวกนั 

ดา้นการเมอืง 0.512 0.000** สูง เดยีวกนั 

  
 VII.III.II) ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  เป็นการวเิคราะห์ระดบัการ
สือ่สารด้านการสือ่สารแตกต่างกนัส่งผลกบัความสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มา
พ านกัระยะยาว โดยใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Variance (ANOVA) ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05  
  VII.III.II.I) วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความสามารถในการสือ่สารทาง
ภาษาไทยทีต่่างกนัส่งผลใหค้วามสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านักระยะยาว 
โดยใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) สามารถสรุปผล

การทดสอบสมมติฐานได้ว่า ระดับความสามารถในการสื่อสารท าง
ภาษาไทยที่ต่างกนัส่งผลให้ความสุขของของคนญี่ปุ่ นที่เขา้มาพ านักระยะ
ยาว ดา้นการพดู และ อ่าน-เขยีน แตกต่างกนั ส่วน ระดบัความสามารถใน
การสื่อสารทางภาษาไทยทีต่่างกนัส่งผลใหค้วามสุขของของคนญี่ปุ่ นทีเ่ขา้
มาพ านกั ดา้นการฟัง ไมแ่ตกต่างกนั ดงัตารางที ่IV. 
ตารางที่ IV. เปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาไทยที่
ต่างกนัส่งผลใหค้วามสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาว 

ระดบัการส่ือสาร N  S.D. 
Sig. 

(2-tailed) 
ดา้นการพดู 
1. สื่อสารไมไ่ด ้
2. สื่อสารไดน้้อย 
3. สื่อสารไดป้านกลาง 
4. สื่อสารระดบัธรุกจิ 
5. สื่อสารระดบัเจา้ของภาษา 

63 
189 
133 
31 
12 

3.31 
3.24 
3.51 
3.44 
3.52 

0.88 
0.76 
0.68 
0.62 
0.82 

 
 
0.025** 

ดา้นการฟัง 

1. สื่อสารไมไ่ด ้
2. สื่อสารไดน้้อย 
3. สื่อสารไดป้านกลาง 
4. สื่อสารระดบัธรุกจิ 
5. สื่อสารระดบัเจา้ของภาษา 

63 
185 
139 
30 
11 

3.23 
3.29 
3.46 
3.48 
3.50 

0.83 
0.80 
0.68 
0.59 
0.85 

 
 
0.157 

ดา้นการอา่น-เขยีน 
1. สื่อสารไมไ่ด ้
2. สื่อสารไดน้้อย 
3. สื่อสารไดป้านกลาง 
4. สื่อสารระดบัธรุกจิ 
5. สื่อสารระดบัเจา้ของภาษา 

176 
143 
80 
18 
11 

3.24 
3.41 
3.43 
3.68 
3.49 

0.82 
0.72 
0.65 
0.53 
0.87 

 
 
0.047** 

   
  VII.III.II.II) วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการสือ่สารทาง
ภาษาองักฤษทีต่่างกนัส่งผลให้ความสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านักระยะยาว 
โดยใช้สถิติ One-Way Analysis of Variance (ANOVA) สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได้ว่า ระดบัความสามารถในการสื่อสารทางภาษาองักฤษที่
ต่างกนัส่งผลใหค้วามสุขของของคนญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาพ านักระยะยาว ดา้นการพูด 
และ อ่าน –เขยีน ไม่แตกต่างกนั ส่วนระดับความสามารถในการสื่อสารทาง
ภาษาองักฤษที่ต่างกนัส่งผลให้ความสุขของของคนญี่ปุ่ นที่เขา้มาพ านักระยะ
ยาว ดา้นการฟัง แตกต่างกนั  ดงัตารางที ่V. 
ตารางที่ V. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาองักฤษที่
ต่างกนัส่งผลใหค้วามสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาว 

ระดบัการส่ือสาร N  S.D. 
Sig. 

(2-tailed) 
ดา้นการพดู 
1. สื่อสารไมไ่ด ้
2. สื่อสารไดน้้อย 
3. สื่อสารไดป้านกลาง 
4. สื่อสารระดบัธรุกจิ 
5. สื่อสารระดบัเจา้ของภาษา 

116 
189 
84 
31 
8 

3.46 
3.35 
3.26 
3.29 
3.54 

0.77 
0.72 
0.79 
0.77 
0.81 

 
 
0.371 
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ตารางที่ V. เปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาองักฤษที่
ต่างกนัส่งผลใหค้วามสุขของคนญีปุ่่ นทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาว (ต่อ) 

ระดบัการส่ือสาร N  S.D. 
Sig. 

(2-tailed) 
ดา้นการฟัง 
1. สื่อสารไมไ่ด ้
2. สื่อสารไดน้้อย 
3. สื่อสารไดป้านกลาง 
4. สื่อสารระดบัธรุกจิ 
5. สื่อสารระดบัเจา้ของภาษา 

92 
204 
90 
34 
8 

3.57 
3.30 
3.26 
3.35 
3.54 

0.76 
0.52 
0.83 
0.13 
0.29 

 
 
0.040** 

ดา้นการอา่น-เขยีน 

1. สื่อสารไมไ่ด ้
2. สื่อสารไดน้้อย 
3. สื่อสารไดป้านกลาง 
4. สื่อสารระดบัธรุกจิ 
5. สื่อสารระดบัเจา้ของภาษา 

116 
173 
91 
40 
8 

3.47 
3.31 
3.32 
3.25 
3.36 

0.73 
0.77 
0.77 
0.73 
0.82 

 
 
0.318 

 
VIII.  สรุปและอภปิรายผล 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวจิยัเรื่องทกัษะการสื่อสารการ
ปรบัตวัดา้นวฒันธรรมกบัความสุขของคนญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาพ านักระยะยาวใน
ประเทศไทย สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 VIII.I) การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์เพียร์สนัระหว่างการการ
ปรบัตวัดา้นวฒันธรรมและความสุขของคนญีปุ่่ นทเีขา้มาพ านักระยะยาว พบว่า
การปรับตัวด้านสุขภาพ ด้านอาหาร ด้านทางสังคม ด้านบ้านเรือน ด้าน
การเมือง ด้านทัศนคติ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านความปลอดภัยส่งผลต่อ
ความสุขทีเ่ลอืกมาพ านักระยะยาวในประเทศไทย โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั เมือ่พจิารณาในแต่ละดา้นพบว่าดา้นสิง่แวดลอ้มส่งผลต่อความสุขมาก
ทีสุ่ด และ ดา้นการเมอืงส่งผลต่อความสุขน้อยทีสุ่ด ดงันัน้บรษิทัหรอืองค์กรที่
มชีาวญี่ปุ่ นท างานอยู่รวมถึงภาครฐัควรให้การสนับสนุนการปรบัตวัด้านต่าง
เพือ่ส่งผลใหค้นญีปุ่่ นพกัอาศยัและท างานอย่างมคีวามสุขมากยิง่ขึน้ 
 VIII.II) ทกัษะความสามารถในการสื่อสารด้านการพูด การอ่าน การ
เขยีน ส่งผลต่อความสุขในการพ านกัระยะยาว  
  ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยส่งผลใหค้วามสุขของคน
ญี่ปุ่ นทีเ่ขา้มาพ านักระยะยาว จากการการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ย
ค่าสถิติ LSD ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่าระดบัการสื่อสารได้น้อย และ 
สือ่สารระดบัธุรกจิ ส่งผลใหช้าวญีปุ่่ นมคีวามสุขทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาว  
 ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษส่งผลให้ความสุขของคน
ญี่ปุ่ นที่เขา้มาพ านักระยะยาว จากการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยค่าสถิติ 
LSD ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับการสื่อสารได้น้อย และ ระดบัการ
สือ่สารปานกลาง ส่งผลใหช้าวญีปุ่่ นมคีวามสุขทีเ่ขา้มาพ านกัระยะยาว 

 
IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 

  จากผลการวิจัยทักษะการสื่อสารการปรับตัวด้านวัฒนธรรมกับ
ความสุขของคนญี่ปุ่ นที่เข้ามาพ านักระยะยาวในประเทศไทย  ผู้วิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 IX.I) ดว้ยชาวญี่ปุ่ นเขา้มาท างานในประเทศไทย และ พ านักระยะยาว 
ดงันัน้ การปรบัตวัดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสุขภาพ ดา้นสงัคม ดา้นบา้นเรอืน 

ดา้นอาหารทีด่ ีกจ็ะส่งผลต่อชาวญี่ปุ่ นที่มาพ านักระยะยาวในต่างประเทศ 
หากรฐับาล และ องค์กรทีม่ชีาวญี่ปุ่ นท างานอยู่ให้การสนับสนุนชาวญีปุ่่ นมี
สทิธใินดา้นต่างๆมากขึน้ เช่น สามารถด าเนินชวีติประจ าวนัไดเ้หมอืนกบั
อาศยัในประเทศตวัเอง ก็จะท าใหช้าวต่างชาตทิีเ่ขา้มาอยู่อาศยัมคีวามสุข
มากยิง่ขึน้  
 IX.II) ด้วยการสื่อสารในการด ารงชีวิตต่างประเทศค่อนข้างส าคัญ 
ดังนั ้นชาวญี่ปุ่ นที่ เข้ามาพ านักระยะยาวที่ประเทศไทย จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ทกัษะการสื่อสารในระดบันึง เพื่อส่งผลต่อความสุขในการ
ด าเนินชวีติ หากรฐับาล และ องคก์รทีม่ชีาวญี่ปุ่ นท างานอยู่มกีารสนบัสนุน
ให้มทีกัษะ ฟัง พูด อ่าน-เขยีน ภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ เช่น มกีาร
สอนภาษาไทยในองค์กรนั ้นๆ  จะท าให้ชาวญี่ ปุ่ นที่ เข้ามาอาศัยมี
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บทคัดย่อ — การท่องเท่ียวนับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ และกระจายรายได้จากภาคการผลิตไปสู่ภมิูภาคและ
ชุมชนของไทย ด้วยเหตุน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงสนับสนุน
นโยบายการท่องเท่ียวเมืองรอง เพ่ือกระจายความหนาแน่นของจ านวน
นักท่องเท่ียวพร้อมกับสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท่ีกระจายตัวอยู่ยงั
ภมิูภาคต่างๆ ของไทย โดยเฉพาะภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ียงัมี
อัตราการมาเยือนของนักท่องเ ท่ียวต ่าโดยเฉพาะนักท่องเ ท่ียวจาก
ต่างประเทศ เม่ือพิจารณาจากความพร้อมในด้านต่างๆ พบว่าภูมิภาคน้ีมี
มรดกทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ “ปราสาทหินพิมาย” ในจงัหวดั
นครราชสีมา และ “ปราสาทหินพนมรุ้ง” ในจงัหวดับุรีรมัย์ จึงท าให้ทัง้สอง
จงัหวดัในภาคตะวนัออกเหนือเฉียงตอนล่างกลายเป็นเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีน่าสนใจส าหรบันักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีความต้องการศึกษา
วฒันธรรมและประวติัศาสตรไ์ทย ประกอบกบัมีระบบคมนาคมท่ีทนัสมยั ส่ิง
อ านวยความสะดวก สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของคนในชุมชน ท าให้เส้นทางการ
ท่องเท่ียวในภมิูภาคน้ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นแบบ
พ านักระยะยาว  

ค ำส ำคญั —ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง, นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น, 
           ราชอาณาจกัรไทย  

ABSTRACT — Tourism industry become an important economic 
mechanism, national income distributing the several services from the 
manufacturing sector to regionals and communities.  For this reason, 
Tourism Authority of Thailand (TAT) released secondary city tour policy, 
in object to spreading tourist’s density and generating community’s 
income for local people in different regions of Thailand. Particularly, Lower 
Northeast Region in the Kingdom of Thailand which still has low both 
national and international visitor arrivals. Analyzing the reginal potential 

supply-side in several views have found cultural heritage site, "Prasat Hin 
Phimai" in Nakhon Ratchasima and "Prasat Hin Phanom Rung" in Buri 
Ram Province. Therefore, these two provinces became an attractive 
cultural tourism route for Japanese tourists who have passion to study the 
Thai culture and historical. Moreover, the potential of reginal supply-side 
like transportation systems, hospital facilities, medical support side, 
department stores, restaurants, environment, local culture and 
community.  With all of these supply-side represent an alternative way for 
long-term Japanese tourists to pick it up. 

Keywords —Lower Northeast Region, Japanese Tourists,  
                        Kingdom of Thailand 

I. บทน า 
ประเทศไทยทีต่ ัง้อยู่จุดศนูยก์ลางของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มี

ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น อธัยาศยัไมตรขีองคนไทย ท าใหไ้ทย
สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดนิทางเขา้ประเทศได้กว่า 35 ล้านคน 
ก่อให้เกดิรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท [1] 
นกัท่องเทีย่ว 10 อนัดบัแรกของไทย ไดแ้ก่ จนี มาเลเซยี เกาหลใีต ้สปป.ลาว 
ญีปุ่่ น อนิเดยี รสัเซยี สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และ สหราชอาณาจกัร ตามล าดบั 
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน 
รสัเซยี มาเลเซยี สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร เกาหล ีญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี 
อนิเดยี และเยอรมนี ตามล าดบั โดยมนีักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นเดนิทางเข้ามา
ประเทศไทยจ านวน 1.54 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560 เปรยีบเทยีบกบั ปี พ.ศ. 
2559 ชาวญี่ปุ่ นทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยจ านวน 1.4 ลา้นคน 
เพิม่ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 [2] นอกจากนี้พบว่าสดัส่วนของผู้สูงอายุต่อจ านวน
ประชากรทัง้หมดของประเทศญี่ปุ่ นกา้วล่วงเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุอย่างสมบรูณ์
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กล่าวคอื นับแต่ปี พ.ศ.2537 มปีระชากรผูส้งูอายุตัง้แต่ 65 ปี เกนิกว่ารอ้ยละ 
14 ของประชากรทัง้ประเทศ ก่อนเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 23 ในปี พ.ศ. 2556 และ
คาดการณ์ว่าประเทศญี่ปุ่ นจะมปีระชากรผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 39 [3] จาก
สถานการณ์ดงักล่าวท าให้สถาบนัวิจยัประชากรและความมัน่คงในสังคม
แห่งชาต ิสงักดักระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิารของประเทศญีปุ่่ นลง 

ความเห็นว่า ประเทศญี่ปุ่ นมอััตราส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก ส่งผล
กระทบต่อภาระของภาครฐัที่จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายด้านสวสัดกิารสงัคม จงึมี
นโยบายส่งเสรมิการออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบพ านักระยะยาวของผูสู้งอายุ
ชาวญีปุ่่ นในต่างประเทศทีม่คี่าครองชพีต ่ากว่า โดยหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ที่ได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คอื “ประเทศไทย” [4] ด้วยเหตุนี้
นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น จงึเป็นตลาดเป้าหมายของการท่องเทีย่วแห่งประเทศ
ไทยทีต่อ้งการจะเพิม่รายรบัอนัเกดิจากระยะเวลาพ านกัในประเทศไทยที่นาน
ขึน้ เนื่องจากนักท่องเทีย่วกลุ่มนี้มสีดัส่วนของผูสู้งอายุมากทีสุ่ดในโลก ส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเทีย่วทีเ่กษยีณอายุงานท าใหส้ามารถใชเ้วลาในการพ านกัใน
ประเทศไทยไดน้านขึน้ สรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัคนไทย เกดิการขยายตวั
ของภาคการผลติและภาคบรกิาร เป็นการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้กบั
เศรษฐกจิของประเทศ   

“นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นแบบพ านักระยะยาว” จึงกลาย เ ป็น
กลุ่มเป้าหมายการท่องเทีย่วของไทยทีน่่าสนใจทัง้ในเชงิคุณภาพและปรมิาณ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มคีวามสนใจท่องเทีย่วเพื่อการเรยีนรู ้เน้นการ
ท่องเทีย่วแบบสมัผสัวฒันธรรมทอ้งถิน่ และใชเ้วลาในการเรยีนรูโ้ดยไม่เร่งรบี 
มเีวลาในการท่องเทีย่วมากกว่า 5 วนั จงึเหมาะกบัการท่องเทีย่ววฒันธรรม
และชุมชน [5] นอกจากนี้ยงัมกีารจบัจ่ายค่อนขา้งสูง จงึเป็นกลุ่มนกัท่องเทีย่ว
ศกัยภาพทีส่ามารถช่วยฟ้ืนฟูธุรกจิการท่องเทีย่วไทยได ้[6] การน ามรดกทาง
วฒันธรรมของไทยมาใช้เป็นทรพัยากรทางการท่องเที่ยว ด้วยการก าหนด
ลกัษณะการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัและชุมชนใหช้ดัเจน เกดิอตั
ลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น จะเป็นปัจจยัส าคญัทีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้มายงั
จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ [7] อย่างไรก็ตามปัญหาที่ชุมชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยยงัคงประสบอยู่ คอืจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ยงัมน้ีอย นอกจากนี้ยงัเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ [8] ในภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยงัคงมี
จุดมุง่หมายท่องเทีย่วเฉพาะเมอืงหลกัส าคญัของไทย ส่งผลใหเ้กดิการกระจุก
ตวัของนักท่องเทีย่วอยู่ในจงัหวดัท่องเทีย่วที่ส าคญั เช่น กรุงเทพ เชยีงใหม่ 
ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น ด้วยเหตุนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงมี
นโยบายกระตุน้การท่องเทีย่วไปสู่ 55 จงัหวดัเมอืงรอง โดยการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทยเชื่อว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มศีกัยภาพและมกี าลงัซื้อสนิค้าและ
บรกิารทางการท่องเทีย่ว [9] โดยเฉพาะการน าเสนอเสน้ทางการท่องเทีย่วใน
ภมูภิาคตะวนัออกเฉยีวเหนือตอนล่างเพือ่สรา้งและกระจายรายไดสู้่ชุมชน อนั
เป็นการพฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศึกษาศักยภาพของจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ าง  (นครศรีธ รรมราช  บุ รี ร ัมย์  สุ รินทร์  ศ รีส ะ เกษ 
อุบลราชธานี) กบัความสามารถในการรองรบัความต้องการของ

นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นทีเ่ดนิทางเขา้มาพ านักระยะยาวในประเทศ
ไทย  

2. น า เสนอ เส้นทางการท่อง เที่ยว เชิงวัฒนธรรมให้กับของ
นกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นแบบพ านกัระยะยาวในประเทศไทย  

II. การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฏีปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง 
     แรงจงูใจในการท่องเทีย่ว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัในอดตี
พบว่า มปัีจจยั 2 ประการที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตดัสนิใจเลอืกจุดหมาย
ปลายทาง ได้แก่ (1) ปัจจยัภายในหรอืปัจจยัผลกั (Push factors) กล่าวถึง 
ความรูส้กึ และการรบัรูข้องนักท่องเทีย่วเป็นผลมาจากการถูกกระตุน้จูงใจให้
เกดิความตอ้งการภายในบุคคล ซึง่ความตอ้งการภายในบุคคลนี้เองทีส่่งผลต่อ
บุคลกิภาพ และพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเที่ยว [10] ตามทศันะ
ของ [11] กล่าวถึงปัจจยัภายในหรือปัจจยัผลักว่า “คนจะมพีฤติกรรมการ
แสดงออกต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของตนเอง”  ทศันะดงักล่าว
ชี้ใหเ้หน็ว่าความต้องการของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งความแตกต่างนี้
เองเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับ
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว (2) ปัจจยัภายนอกหรอืปัจจยัดงึดดู (Pull factors) 
กล่าวถึง ปัจจยัที่เป็นแรงกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยัง
สถานทีท่่องเทีย่วในจุดหมายปลายทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่
เ กิด ขึ้ น  ต ามทัศน ะ ขอ ง  [12] กล่ า ว ถึ ง ปั จ จัย ดึ ง ดู ด เหล่ านี้ ไ ด้ แ ก่  
ทรพัยากรธรรมชาตทิี่น่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง
สถานทีท่่องเทีย่ว ความมชีือ่เสยีงของสถานทีท่่องเทีย่ว ความหลากหลายของ
กจิกรรมการท่องเทีย่ว ตลอดจนความสะดวกสบายของนักท่องเทีย่วที่สามา
รถเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทางนัน้ๆ ไดอ้ย่างสวสัดภิาพ  

ปัจจยัผลกั (Push Factors) คอืความต้องการความ หรอืปรารถนาซึ่ง
เป็นปัจจยักระตุ้นจากภายในทีจ่ะส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วตดัสนิใจไปเทีย่ว [13] 
ปัจจยัผลกัดนัในการท่องเทีย่ว (Push Factors) ประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั คอื 
ความต้องการค้นหาความแปลกใหม่ (Novelty Seeking) ความต้องการ
พักผ่อนและความต้องการหลีกหนี  (Relaxation/Escape) ความต้องการ
ท่ อ ง เที่ ย ว ผ จญภัย   (Adventure) ค ว ามตื่ น เ ต้ นห รือค ว ามบัน เทิง
(Thrills/Entertainment) ความต้องการเพิม่พูนความรู้หรอืศกึษาวฒันธรรม 
(Intellectual/Cultural Enrichment) และความต้องการเตมิเต็มความต้องการ
ของตน (Self-Fulfillment/Actualization) โดยปัจจยัผลกัเป็นปัจจยัที่มคีวาม
เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยา รวมถึงสภาพแวดล้อมของ
นักท่องเที่ยวที่จูงใจให้บุคคลเดินทางท่องเที่ยวหรือท ากิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว ปัจจยัดึง (Pull Factors) เกิดจากปัจจยักระตุ้นภายนอกที่ท าให้
นักท่องเทีย่วตดัสนิใจเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายนัน้ๆ ปัจจยัดงึจะเกีย่วขอ้ง
กบัสภาพการณ์หรอืองค์ประกอบในสถานทีใ่ดทีห่นึ่งทีม่ลีกัษณะเป็นรปูธรรม 
เช่น ลกัษณะสภาพภมูอิากาศ ทะเลและชายหาด สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ค่าโดยสารหรือหรือค่าบัตรเข้าชมสถานที่ เ ป็นต้น โดยทัศนคติของ
นกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอจุดหมายปลายทางถอืว่ามคีวามส าคญัต่อการเลอืกสถานที่
ท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นตวัชี้วดัศกัยภาพของจุดหมายปลายทางของสถานที่ 
หากนักท่องเที่ยวมคีวามรู้สกึสนใจและมทีศันคติที่ด ีก็อาจจะเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวเลือกตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเลิก
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เดนิทางไปสถานทีน่ัน้ๆ อย่างงา่ยดาย ปัจจยัดงึ (Pull Factors) ประกอบดว้ย 
7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัทรพัยากรการท่องเทีย่ว ภูมปิระเทศหรอืท าเลทีต่ ัง้ สิง่
อ านวยความสะดวก บุคคลทีอ่าศยัอยู่ในทอ้งถิน่ วฒันธรรมหรอืเทศกาลงาน
ประเพณี สถานทีพ่กัอาศยั ค่าครองชพีหรอืค่าใชจ้่าย และหน่วยงานองค์กร 
นโยบายภาครฐั เอกชนดา้นการท่องเทีย่วประเทศไทย โดยสามารถสรุปปัจจยั
ผลกัและปัจจยัดงึในดา้นการท่องเทีย่วไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่I  ปัจจยัผลกัดนั และปัจจยัดงึดดู (Push and Pull Factors) 

ปัจจยัผลกั (Push Factor) ปัจจยัดึง (Pull Factor) 
1.ความมัน่คงดา้นการเงนิ 1.ความปลอดภยัในประเทศปลายทาง 
2.สุขภาพทีแ่ขง็แรง 2.มกีจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยั 
3.มเีวลาว่าง 3.ไดร้บัขอ้มลูเรื่องประเทศทีท่อ่งเทีย่ว 
4.การสนบัสนุนจากครอบครวั 4.การเดนิทางสะดวก 
5.ตอ้งการลองสิง่แปลกใหม ่ 5.การบรกิารดูแลเอาใจใส่ 
6.ตอ้งการเป็นนกัผจญภยั 6.สนิคา้แลบรกิารราคาถกู 
7.ตอ้งการเรยีนสิง่ใหม่ๆ  7.ค่าใชจ้า่ยโดยรวมถกู 
8.หลบหนีชวีติประจ าวนั 8.เทศกาลตา่งๆ ของประเทศปลายทาง 
9.พกัผอ่นต่างแดน 9.แหล่งทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย 
10.เรยีนรูว้ฒันธรรมแปลกๆใหม่ๆ  10.มสีถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
11.ตอ้งการประสบการณ์ตา่งแดน 11.ทอ่งเทีย่วยามราตร ี
12.ความสนุกสนานในชวีติ 12.สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
13.เพื่อนไปมาแลว้แนะน าต่อ 13.ระยะทางของการเดนิทาง 
14.ตอ้งการลองอาหารแปลกๆ 14.มรีะบบดูแลสุขภาพ 
15.ชื่นชอบวฒันธรรมแปลกๆ 15.การพดูคยุสื่อสาร 

แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว 
ตามทศันะของ [14] กล่าวว่า การท่องเที่ยวระยะยาว หมายถึง การ

เดนิทางพกัผ่อนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ซึ่งไม่ใช่การอพยพยา้ย
ถิ่น หรอืไปตัง้ถิ่นฐานถาวรในต่างประเทศ มกีารเดนิทางโดยสมคัรใจ ด้วย
วตัถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชพีหรอืหารายได้ นอกจากนี้หน่วยงาน 
Long Stay Foundation ของประเทศญี่ปุ่ นให้ความหมายของการท่องเที่ยว
แบบพ านักระยะยาว (Long-Stay) หมายถึง การพกัผ่อนระยะเวลานานใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้ายถิ่น หรือไปมีถิ่นฐานที่ถาว รใน
ต่างประเทศ ลกัษณะโดยทัว่ไปของการท่องเทีย่ว Long Stay จะพ านักอยู่ใน
ต่างประเทศตัง้แต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องกลับมายังประเทศญี่ปุ่ นใน
ระหว่างปี มวีตัถุประสงคเ์พือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ โดยมไิดเ้ป็นการพ านกัเพื่อ
ท างานหารายได้ยงัชพี แต่เป็นการเรยีนรู้ภาษา หรอืการร่วมกจิกรรมทาง
วฒันธรรมกบัคนในทอ้งถิน่  
ยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายของการท่องเทีย่วตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 -2564) “ประเทศไทยมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วไมต่ ่า
กว่า 3 ลา้นลา้นบาท และอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว 
(The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต ่ากว่าอนัดบัที่ 
30  ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทัง้สิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ส าหรบั
การศกึษาในครัง้นี้จะขอกล่าวเฉพาะยุทธศาสตรภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนือทีจ่ะ

พัฒนาภูมิภาคนี้ ให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
ยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวฒันธรรม อารยธรรมขอมยุค
ประวติัศาสตร ์ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิ
ประเพณวีฒันธรรมในทุกพืน้ที ่กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 
และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มแม่น ้ าโขงในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งเสรมิการท่องเทีย่วยุคก่อนประวตัศิาสตรใ์น
จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จงัหวดั
บุรีร ัมย์ ศรีสะเกษ ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย 
อุบลราชธานี โดยเพิม่นวตักรรมการบรกิารการท่องเทีย่วทีม่คีวามหลากหลาย
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พฒันาแหล่งท่องเทีย่วและกจิกรรมการท่องเทีย่วให้
ได้มาตรฐาน สามารถท่องเที่ยวได้ทัง้ปี รวมทัง้พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงในลกัษณะเครือข่าย เพ่ือกระจายนักท่องเท่ียวจาก
เมืองหลกัไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถ่ิน พฒันาเสน้ทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย -
อุดรธานี-หนองบวัล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว  โดยเร่งพฒันาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่และเชื่อมโยงกิจกรรม การท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชนกบัชุมชนและท้องถิ่น ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว 

 
III. การออกแบบการวิจยั 

 การศึกษาในครัง้นี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมจิากหลากหลายแหล่งที่มา ได้แก่ 
ดชันีวดัความเจรญิของจงัหวดัในภูมภิาคของประเทศไทย ด้วยการสบืค้น
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สงิหาคม 2559 จากนัน้ศกึษาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วในระดบัจงัหวดั โดย
วเิคราะห์จากโครงสรา้งสาธารณูปโภคพื้นฐานทีส่นับสนุนด้านการท่องเที่ยว
ในระยะยาว เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการผลติและจ าหน่ายน ้าประปาและ
ไฟฟ้า ตลอดจนทีพ่กัจ านวนโรงแรม สถานทีท่่องเทีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ ศกึษา
ขอ้มลูจากส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมการท่องเทีย่ว กระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ส า นั ก ง าน ต า ร ว จ แห่ ง ช า ติ  ก ร มก า ร ปกครอ ง
กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพจังหวัดและความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว (รายละเอียดแสดงในรูปที่ I แสดงการ
ออกแบบการการวจิยั) ตวัชี้วดัศกัยภาพการท่องเทีย่วในระดบัจงัหวดัเหล่านี้ 
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การประเมนิศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของววิฒัน์
ชยั บุญยภกัดิ ์(2550) อา้งถงึใน [20] ประเมนิจากความพรอ้มทัง้หมด 6 ดา้น 
ได้แก่ (1) คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (2) ความสะดวกในการเขา้ถึง (3) สิง่
อ านวยความสะดวก (4) สภาพแวดล้อม (5) ข้อจ ากัดในการรองรับ
นกัท่องเทีย่ว และ (6) ความมชีือ่เสยีงในปัจจุบนั  

กลุ่มตวัอย่างของการศกึษาในครัง้นี้ เป็นการก าหนดกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะลง (Specification Sampling) [15] คอืกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ น
ทีพ่ านักอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ หรอื กลุ่ม CLL (Chiang Mai Long stay Life 
Club) เป็นกลุ่มชาวญี่ปุ่ นทีม่าพ านักระยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม่และจงัหวดั
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ใกลเ้คยีง ไม่น้อนกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลทีม่ปีระสบการณ์การใชช้วีติใน
ประเทศไทยเป็นเวลามากพอสมควร สามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการ 
 

ด้านท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ระหว่างวนัที่ 1 
ก.พ. ถงึ 15 ก.พ.61 จ านวน 63 คน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่I การออกแบบการวจิยัพฒันาจาก [16]  

 
IV. การวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมลู 
 วตัถุประสงค์ของงานวจิยัในครัง้นี้น ามาประมวลผลจากขอ้มลูทุตยิภูมิ
ซึ่งมาจากหน่วยงานของภาครัฐ อันมีตัวชี้ว ัดเชิงปริมาณจากสถิติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ข้อมูลและตัวชี้วดัเหล่านี้จะถูกน ามาวเิคราะห์ด้วย
ทฤษฏดีา้นการท่องเทีย่วและจากงานวจิยัในอดตีที่เกีย่วขอ้ง เรยีกว่า “การ
วจิยัจากขอ้มลูทุตยิภูมซิึง่มาจากแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื” (Secondary Data 
Analysis Technique) [17] และการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากกลุ่ม CLL
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) กรอบ
ของการวจิยัและเทคนิคในการวเิคราะหแ์สดงในรปูที ่I การออกแบบการวจิยั 

V. ศกัยภาพจงัหวดัในภมิูภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
การวเิคราะห์ศกัยภาพจงัหวดัในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

วเิคราะหจ์าก 2 ดา้นตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาแบบทัว่ถงึ แบ่งออกเป็น 6 
ตวัชีว้ดั และดา้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งข ัน แบ่งออกเป็น 7 ตัวชี้ว ัด แสดงรายละเอียดในตารางที่ I และ II 
ดงัต่อไปนี้  

 
ตารางที ่II การพฒันาแบบทัว่ถงึของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

ตวัช้ีวดั 
นคราชสมีา บุรรีมัย ์ สุรนิทร์ ศรสีะเกษ อุบลราชธานี 

ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 

รอ้ยละของประชาการทีอ่ยู่ใตค้วามยากจน 17.06 17 39.13 5 14.40 24 13.47 26 13.26 27 

สมัประสทิธิก์ารกระจายรายได ้ 0.443 22 0.422 30 0.412 31 0.472 11 0.411 37 

รอ้ยละผูอ้ยู่ในระบบประกนัสงัคมต่อก าลงัแรงงาน  22.88 27 13.08 65 15.99 53 10.75 75 11.45 72 

สดัส่วนประชากรต่อจ านวนแพทย ์(คน/แพทย)์ 3,166 32 4,453 15 4,317 17 5,209 9 2,945 43 

จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ประชากรไทย อายุ15-59 ปี 9.20 26 8.20 59 9.00 33 9.00 34 9.00 35 

ค่าเฉลีย่คะแนน 0-net ม.3 (คะแนน) 34.43 53 34.19 56 34.67 44 33.61 63 33.22 71 

 จากตารางแสดงตวัชีว้ดัในการพฒันาแบบทัว่ถงึของแต่ละจงัหวดัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิปี พ.ศ.2559  พบว่าจงัหวดับุรรีมัยม์ี

จ านวนร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้ความยากจนสูงสุดในภูมภิาคนี้ร้อยละ 
39.13 หรือล าดับที่ 5 ของประเทศ รองลงมาคือจงัหวดันครราชสีมาและ
จงัหวดัสุรนิทร ์รอ้ยละ 17.06 และ 14.40 หรอืล าดบัที ่17 และ 24 ตามล าดบั 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. ศกัยภาพจงัหวดัในภูมภิาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 

 ภมูิภาคของประเทศไทย 

2. ศกัยภาพการทอ่งเทีย่ว    
ในระดบัจงัหวดั 

3. เสน้ทางการทอ่งเทีย่วของ
นกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ น 

1) การพฒันาแบบทัว่ถงึ  
2) การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการ 
 เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

เนินงานของภาครฐั การเตบิโต
ทางเศรษฐกจิสเีขยีว 

ดชันีความกา้วหน้าของคนปี 2560 

ข้อมลูตวัช้ีวดั/การวิเคราะหข้์อมูล 

1) ตวัชีว้ดักลุม่โครงสรา้งพืน้ฐานที ่ 
เอือ้ต่อภาคการทอ่งเทีย่ว 

2) ตวัชีว้ดัโอกาสทางการตลาด  

1) ทฤษฏผีลกัและทฤษฏดีงึ 
2) ยุทธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วภาค 
    ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

1) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิสงิหาคม 2559 

1) ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
2) กรมการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
3) ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ 
4) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5) ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
6) กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
7) ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย ์

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่ม CLL 

ผลของ 
การศกึษา 

แหล่งท่ีมาของข้อมลู 
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อัตราการกระจายรายได้ของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ต ่าสุดและสงูสุดที ่0.411 – 0.472 ถอืไดว้่าอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั นอกจาก
จงัหวดันครราชสีมาที่มจี านวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกนัสงัคมที่อยู่ใน
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศแลว้  จงัหวดัศรสีะเกษเป็นจงัหวดัมจี านวนแรงงานที่
อยู่ในระบบประกนัสงัคมต ่าสุดในภมูภิาคนี้ คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 หรอืล าดบัที ่
75 ขณะเดยีวกนัจงัหวดัศรสีะเกษมจี านวนแพทย์ต่อสดัส่วนประชากรต ่าทีสุ่ด
ในภูมภิาคเช่นกนั กล่าวคอื แพทยห์น่ึงคนต่อจ านวนประชากร 5,209 คน 

และจงัหวดัอุบลราชธานีมสีดัส่วนแพทยต่์อจ านวนประชากรมากสุดในภมูภิาค
นี้ คอืแพทย์หนึ่งคนต่อจ านวนประชากร 2,945 คน จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่
มากสุดในภูมิภาคนี้คือจังหวัดนคราชสีมา 9.20 ปี หรือล าดับที่ 26 ของ
ประเทศ รองลงมาคือจงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษและจงัหวดัสุรนิทร์ มี
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปีเท่ากัน คือ 9.00 ปี 
ส าหรบัค่าเฉลีย่คะแนน O-net ม.3 ในภมูภิาคนี้เท่าเทยีมกนั คอื 33.22–34.67 

 
ตารางที ่III การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

ตวัช้ีวดั 
นคราชสมีา บุรรีมัย ์ สุรนิทร์ ศรสีะเกษ อุบลราชธานี 

ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
 

ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
 

ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
 

ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
 

ขอ้มลู 
ตวัชีว้ดั 

ล าดบั 
 

อตัราการเปลีย่นแปลงของรายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืน 8.67 20 9.14 15 -2.43 52 7.98 22 -4.23 55 

อตัราการเปลีย่นแปลงของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั -0.58 40 -1.32 46 -1.10 44 -1.66 48 -4.70 70 

อตัราการวา่งงาน 1.67 6 0.6 48 0.26 72 0.42 60 0.96 25 

สดัส่วนหนี้เฉลีย่ต่อรายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืน (เท่า) 9.32 11 8.65 15 12.13 3 7.20 31 6.66 39 

สดัส่วนการออมเฉลีย่ต่อรายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอื (%) 29.31 6 12.95 59 8.75 70 3.56 73 32.29 3 

ผลติภาพแรงงาน (บาท/คน) 114,298 35 80,149 54 74,818 58 65,542 66 74,430 59 

จ านวนประชากร 2,620,517 1 1,579,248 5 1,391,636 11 1,465,213 8 1,844,669 3 

จากตารางแสดงตัวชี้ว ัดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า
จงัหวดับุรีรมัยมี์อตัราการเปล่ียนแปลงรายได้เฉล่ียของครวัเรือนสูงสดุ
ในภมิูภาค อยู่ท่ีร้อยละ 9.14 อยู่ในล าดบัท่ี 15 ของประเทศ  รองลงมาคอื
จงัหวดันครราชสมีาและจงัหวดัศรสีะเกษ ทีร่อ้ยละ 8.67 และ 7.98 อตัราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัของภูมภิาคนี้ลดลงทุกจงัหวดั 
ต ่าสุดคอืจงัหวดัอุบลราชธานี รองลงมาคอืจงัหวดัศรสีะเกษ ที่ร้อยละ -4.70 
และ -1.66 ตามล าดบั จงัหวดันครราชสมีามอีตัราการว่างงานสงูสุดในภูมภิาค
นี้  ที่ร้อยละ 1.67 รองลงมาคือจงัหวัดอุบลราชธานี ที่ร้อยละ  0.96 ขณะที่
จ ังหวัดสุรินทร์มีอัตราการว่างงานต ่าสุดในภูมิภาคนี้  ที่ร้อยละ 0.26 เมื่อ
พจิารณาสดัส่วนหนี้เฉลีย่ต่อรายไดเ้ฉลีย่ของครวัเรอืนจงัหวดัสุรนิทรม์สีดัส่วน
หนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ของครวัเรอืนสูงสุดของภูมภิาคนี้ คดิเป็นล าดบัที่ 3 
ของประเทศ มสีดัส่วนหนี้ 12.13 เท่าของรายไดค้รวัเรอืน จงัหวดัอุบลราชธานี
มสีดัส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ครวัเรอืนสูงสุดในภูมภิาคนี้ ที่ร้อยละ 
32.29 หรอืล าดบัที่ 3 ของประเทศ จงัหวดันครราชสมีามผีลิตภาพแรงงาน
สูงสุดในภูมภิาคนี้ มรีายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 114,298 บาท นอกจากนี้ผลติภาพ
แรงงานยงัอยู่ในระดบัต ่า เฉลีย่ 60,000–80,000 บาท  
VI ศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวในระดบัจงัหวดั  
 ศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดบัจงัหวดัพจิารณาจาก (1) ตวัชี้วดั
กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานที่เอื้อต่อภาคการท่องเทีย่ว วดัได้จาก 7 ประเด็น คอื 
สิง่อ านวยความสะดวกทัว่ไป จ านวนสถานพยาบาลทีม่เีตยีงรบัผูป่้วยไว้ค้าง
คืน และบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ ส าคัญ (น ้ า) 
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส าคัญ (ไฟฟ้า) จ านวนครัวเรือนที่ใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ความปลอดภยั (สถิติการรบัแจ้งและ

จบักุม) และแหล่งท่องเทีย่ว (2) ตวัชี้วดัโอกาสทางการตลาด พจิารณาจาก 2 
ประเดน็ คอื สถตินิกัท่องเทีย่วและรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว  
 พจิารณาจากตวัชี้วดักลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่อื้อต่อภาคการท่องเที่ยว
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตวัชี้วดัตวัแรก คอื สิง่อ านวยความ
สะดวกทัว่ไป พบว่าจงัหวดันครราชสมีา มจี านวนหอ้งพกัสูงถงึ 16 ,453 หอ้ง 
มหีา้งสรรพสนิคา้ 15 แห่ง รองลงมาคอืจงัหวดับุรรีมัย ์มจี านวนหอ้งพกั 3,850 
หอ้ง หา้งสรรพสนิคา้ 4 แห่ง ในภูมภิาคนี้มจีงัหวดันครราชสมีาและบุรรีมัย์มี
สนามบนิภายในประเทศ จ านวนสถานพยาบาลที่มเีตยีงรบัผูป่้วยไวค้้างคนื
และบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าจงัหวดันครศรธีรรมราชมคีวามพรอ้มมาก
ทีสุ่ดในภูมภิาคนี้ รองลงมาคอืจงัหวดัอุบลราชธานี มจี านวนโรงพยาบาล 34 
แห่ง จ านวนเตียงผู้ป่วย 4,035 แพทย์ 4,035 พยาบาลวชิาชพี 3,514 ด้าน
สาธารณูปโภคพบว่าจงัหวดันครราชสมีา มจี านวนผูใ้ชน้ ้ามากทีสุ่ด 126 ,140 
ราย รองลงมาคอื จงัหวดับุรรีมัย์ และอุบลราชธานี เมือ่พจิารณาความพรอ้ม
ด้านไฟฟ้า/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าจังหวดั
นครราชสมีามคีวามพร้อมมากที่สุดโดยมจี านวนผู้ใชไ้ฟฟ้ามากกว่า 8 แสน
ราย ผลติกระแสไฟฟ้ามากกว่า 5.7 ล้าน (kw/h) มจี านวนผู้ใชโ้ทรศพัท์และ
คอมพวิเตอร์มากกว่า 7 แสนราย โดยมผีูใ้ชโ้ทรศพัท์ทีเ่ชื่อมต่อกบัเครอืข่าย
ระบบอินเตอร์เน็ตกว่า 5 แสนราย จงัหวดัเมอืงรองที่มศีกัยภาพรองลงมา
ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ศรสีะเกษ และบุรรีมัย ์(แสดงรายละเอยีดในตารางที ่VI) 
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ตารางที ่IV สิง่อ านวยความสะดวกทัว่ไป 

จงัหวดั หอ้งพกั 
(หอ้ง) 

หา้ง
สรรพ 
สนิคา้ 

 
สนาม 
กอลฟ์ 

สนามบนิ 
ระหว่าง
ประเทศ 

ภายใน 
ประเทศ 

นครราชสมีา 16,458  15 6 - นครราชสมีา 

บุรรีมัย ์ 3,850  4 - - บุรรีมัย ์

สุรนิทร ์ 3,245  4 - - - 

ศรสีะเกษ 1,625  6 - - - 

อบุลราชธานี 3,769  8 - - - 

 

ตารางที ่V จ านวนสถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์
รายการ นครฯ บรุีรมัย ์ สุรินทร ์ ศรีสะเกษ อบุลฯ 

โรงพยาบาล  45 26 20 23 34 
จ านวนเตยีง 4,616 2,243 2,250 1,646 4,035 
แพทย ์ 932 421 368 263 624 
ทนัตแพทย ์ 197 125 104 63 137 
เภสชักร 342 198 154 125 284 
พยาบาลวชิาชพี 4,511 2,231 1,839 1,808 3,514 
พยาบาลเทคนิค 87 43 21 25 78 

 
ตารางที ่VI สาธารณูปโภคพืน้ฐานทีส่ าคญั (ไฟฟ้า/อุปกรณ์/เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร) 

ประเภท 
อตัราการไฟฟ้า 

จ านวนผูใ้ช้
ไฟฟ้า (ราย) 

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชแ้ละ
จ าหน่าย (kw/h) 

โทรศพัท ์ คอมพวิเตอร ์ เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต 
ม ี ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี เชื่อมต่อ ไมเ่ชื่อมต่อ 

นครราชสมีา 814,236 5,707,338,594 740,048 29,687 733,192 187,829 552,219 427,779 
บุรรีมัย ์ 402,104 1,038,363,469 352,279 34,406 352,279 66,049 286,230 156,899 
สุรนิทร ์ 343,408 860,666,205 340,371 8,224 340,120 70,419 269,952 157,375 
ศรสีะเกษ 424,168 773,886,436 308,226 8,821 307,150 47,066 261,160 126,327 
อบุลราชธาน ี 546,211 1,479,125,512 480,164 11,376 476,450 106,074 374,090 251,794 

ตารางที ่VII สาธารณูปโภคพืน้ฐานทีส่ าคญั (ลา้นลบ.ม.) 
รายการ นครฯ บรุีรมัย ์ สุรินทร ์ ศรีสะเกษ อบุลฯ 

จ านวนผูใ้ชน้ ้า (ราย) 126,140 61,256 52,798 30,706 72,706 
ปรมิาณผลติ*  41.1 20.7 19.1 11.6 27.4 

ปรมิาณจ าหน่าย*  31.0 15.1 14.8 8.1 19.4 
เฉลีย่ผูใ้ชน้ ้า 20.5 20.5 23.4 22.0 22.3 

 จากรายงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่าจงัหวดันครราชสมีามี
รายงานการกระท าความผิดมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดบุรีร ัมย์และ
อุบลราชธานี โดยในภาพรวมนบัว่าการกระท าความผดิในจงัหวดัเหล่านี้ยงัไม่
มากเมื่อเทยีบกบัเมอืงท่องเทีย่วหลกัเช่น จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัสงขลา ซึ่งมี
ประชากรและนักท่องเที่ยวจ านวนมาก  แหล่งท่องเที่ยวส าคญัในภูมภิาค 
ได้แก่ อุทยานประวตัศิาสตร์พมิาย หรอื “ปราสาทหินพิมาย” ประสานหนิ
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัง้อยู่ในจงัหวดันครราชสีมา นอกจากนี้จงัหวดั
นครราชสมีายงัมอุีทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทีม่ชี ื่อเสยีงและไดร้บัการประกาศ
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ โดยมเีนื้อที่ 2,168.64 ตารางกโิลเมตร อุทยาน
ประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ หรอื “ปราสาทหินพนมรุ้ง”  เป็นประสาทหนิขอมของ
ไทยทีม่ชี ื่อเสยีงมากทีสุ่ด ตัง้อยู่บนยอดเขาภูเขาไฟทีง่ดงามทีสุ่ดของจงัหวดั
บุรรีมัย ์
ตารางที ่VIII ดา้นความปลอดภยั (สถติกิารรบัแจง้และจบักุม) 
ประเภทความผิด นครฯ บรุีรมัย ์ สุรินทร ์ ศรีสะเกษ อบุลฯ 
ฆา่ผูอ้ื่นโดยเจตนา 36 24 12 17 15 
ปลน้ทรพัย ์ 5 1 1 0 1 

ชงิทรพัย ์(รวม) 16 5 3 6 10 
ลกัพาเรยีกคา่ไถ่ 0 0 0 0 0 

วางเพลงิ 5 6 5 8 10 

รวม 62 36 21 31 36 

  
ตารางที ่IX แหล่งท่องเทีย่ว 

จงัหวดั 
สถานท่ี 
ท่องเท่ียว 

ตาม
ธรรมชาติ 

มนุษย์
สร้างข้ึน 

อทุยาน
แห่งชาติ 

มรดก
โลก 

นครราชสมีา 93 22 71 1 ม ี
บุรรีมัย ์ 38 5 33 0 ม ี
สุรนิทร ์ 73 7 66 0 ไมม่ ี
ศรสีะเกษ 68 20 48 1 ไมม่ ี
อบุลราชธาน ี 103 36 67 3 ไมม่ ี

 
ตัวชี้ว ัดโอกาสทางการตลาด พิจารณาจาก 2 ประเด็น คือ สถิติ

นักท่องเทีย่วและรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ขอ้มลูจากกรมการท่องเที่ยวและ
กฬีา รายงานว่าจงัหวดันครราชสมีามจี านวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิาก
ที่สุดในภูมภิาคนี้ รองลงมาคือจงัหวดัอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษและ
บุรรีมัย์ เป็นทีน่่าสงัเกตุว่าจงัหวดับุรรีมัย์มจี านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทยสงูถงึ 
820,512 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีเพียง 9 ,111 คน เท่านัน้ ใน
ภาพรวมแสดงให้เห็นว่าภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้เป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่ยงัไม่เป็นที่รู้จ ักของนักท่องเที่ยว
ต่างชาตเิท่าทีค่วร (แสดงรายละเอยีดจ านวนนกัท่องเทีย่วในตารางที ่X) 
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ตารางที ่X สถตินิกัทอ่งเทีย่วในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

รายการ 
นคร 

ราชสีมา 
บุรีรมัย ์ สุรินทร ์ ศรีสะเกษ 

อบุลราช
ธานี 

จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน 7,879,571   1,419,833   1,126,601   1,426,119   2,666,113   
            ชาวไทย 7,737,834   1,387,624   1,103,599   1,407,674   2,543,102   
   ชาวต่างประเทศ 141,737   32,209   23,002   18,445   123,011   

จ านวนนกัท่องเทีย่ว 4,597,649   829,623   856,730   524,412   1,471,607   
            ชาวไทย 4,497,367   820,512   840,798   513,276   1,403,524   
   ชาวต่างประเทศ 100,282   9,111   15,932   11,136   68,083   
 จ านวนนกัทศันาจร 3,281,922   590,210   269,871   901,707   1,194,506   
            ชาวไทย 3,240,467   567,112   262,801   894,398   1,139,578   
   ชาวต่างประเทศ 41,455   23,098   7,070   7,309   54,928   

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่างพบว่านักท่องเทีย่วต่างชาตมิคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อคนต่อวนัไม่แตกต่าง
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยมากนัก โดยจงัหวดันครราชสมีามีการใชจ้่ายของ
นกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดเฉลีย่วนัละ 1,692 บาท ถดัมาคอืจงัหวดัอุบลราชธานี มี
ค่าใชจ้่ายเฉลีย่วนัละ 1,597 บาท ภาพรวมนักท่องเทีย่วต่างชาตสิรา้งรายได้
ให้กบัภูมภิาคนี้  แบ่งตามจงัหวดัมากที่สุดคือ 92 ,603 ล้านบาท ในจงัหวดั
นครราชสมีา รองลงมาคอืจงัหวดัอุบลราชธานี คดิเป็นมลูค่า 63,238 ลา้นบาท 
ขณะที่จงัหวดับุรีรมัย์มกีารเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมภิาคนี้  แต่มี
รายได้จากนักท่องเที่ยว ต่างชาติเพียง 8 ,708 น้อยที่สุ ดในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมอีตัราการเขา้พกัของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50 (แสดงรายละเอียดในตารางที่ XII รายได้จากการ
ท่องเทีย่ว) 
 
ตารางที ่XI ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ของนกัท่องเทีย่ว 

รายการ 
นคร 

ราชสีมา 
บุรีรมัย ์ สุรินทร ์ ศรีสะเกษ 

อบุลราช
ธานี 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ (บาท/คน/วนั) 
    ผูเ้ยีย่มเยอืน 1,217   859   947   807   1,177   

   ชาวไทย 1,208   858   939   802   1,158   
   ชาวต่างประเทศ 1,596   882   1,386   1,032   1,479   
    นกัท่องเทีย่ว 1,367   938   1,000   940   1,278   

            ชาวไทย 1,358   934   991   935   1,255   
   ชาวต่างประเทศ 1,692   1,251   1,506   1,111   1,597   

    นกัทศันาจร 774   620   544   617   874   
            ชาวไทย 772   623   538   616   869   
   ชาวต่างประเทศ 969   559   760   653   973   

 
ตารางที ่XII รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว  

รายการ 
นคร 

ราชสีมา 
บุรีรมัย ์ สุรินทร ์ ศรีสะเกษ 

อบุลราช
ธานี 

รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว (ลา้นบาท) 
    ผูเ้ยีย่มเยอืน 15,818   2,039   2,210   1,767   5,665   

            ชาวไทย 15,325   2,001   2,149   1,723   5,237   
   ชาวต่างประเทศ 493   38   61   44   428   
สถานประกอบการทีพ่กั  

    จ านวนหอ้ง 15,456   3,491   2,948   1,625   3,619   

อตัราการเขา้พกั(%) 56.71   46.97   50.74   52.01   56.51   
จ านวนผูเ้ขา้พกัแรม 4,321,199   769,309   835,459   389,043   1,059,689   
            ชาวไทย 4,228,596   760,601   820,693   379,284   996,451   
   ชาวต่างประเทศ 92,603   8,708   14,766   9,759   63,238   

VII เส้นทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นแบบพ านักระยะ
ยาว 

 การวิจยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาศกัยภาพระดบัจงัหวดัของ
ภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต้ (อสีานใต้) ไดแ้ก่ จงัหวดั นครราชสมีา 
บุรรีมัย ์สุรนิทร ์ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี กบัขดีความสามารถในการรองรบั
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นแบบพ านักระยะยาว จากการวิเคราะห์ตัวชี้ว ัด 7 
ประเดน็ ไดแ้ก่ สิง่อ านวยความสะดวกทัว่ไป จ านวนสถานพยาบาลทีม่เีตยีง
รบัผู้ป่วยไว้ค้างคนื บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส าคญั 
ไดแ้ก่น ้าประปาและไฟฟ้า จ านวนครวัเรือ่งทีใ่ชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านความปลอดภัย (สถิติการรับแจ้งและจับกุม) แหล่ง
ท่องเที่ยว ที่มศีกัยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง พบว่าจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีร ัมย์  มีสนามบิน
ภายในประเทศ ซึ่งจงัหวดันครราชสมีามศีกัยภาพในการรองรบันักท่องเทีย่ว
สงู เนื่องจากมหีอ้งพกั 16,458 หอ้ง หา้งสรรพสนิคา้ 15 แห่ง และสนามกอลฟ์ 
6 แห่ง ซึ่งเป็นเมอืงหลกัส าคญัของภูมภิาคนี้ ล าดบัถดัไปคอืจงัหวดับุรรีมัย์
นับเป็นจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรบันักท่องเที่ยว ต่างชาติ 
เนื่องจากจงัหวดับุรรีมัย์มสีนามบนิภายในประเทศ อกีทัง้มแีหล่งท่องเทีย่วที่
ส าคัญที่เป็นมรดกโลก มีห้องพักที่รองรับนักท่องเที่ยว 3,850 ห้อง มี
หา้งสรรพสนิคา้ 4 แห่ง คอื อุทยานประวตัศิาสตรพ์มิาย หรอื “ปราสาทหินพิ
มาย” ประสานหินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัง้อยู่ในจงัหวดันครราชสีมา 
นอกจากนี้จงัหวดันครราชสมีายงัมอุีทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทีม่ชี ื่อเสยีงและ
ได้รบัการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ โดยมเีนื้อที่ 2 ,168.64 ตาราง
กโิลเมตร อุทยานประวตัิศาสตร์พนมรุ้ง หรอื “ปราสาทหินพนมรุ้ง”  เป็น
ประสาทหนิขอมของไทยที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด ตัง้อยู่บนยอดเขาภูเขาไฟที่
งดงามทีสุ่ดของจงัหวดับุรรีมัย ์ 

เมือ่พจิารณาถงึแหล่งท่องเทีย่วทีด่งึดูดตามทฤษฏีผลกั (Push Factors) 
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดนิทางมาเพื่อคน้พบสิง่ใหม่ หนึ่งในปัจจยัผลกั 
คอื ความต้องการเรยีนรู้หรอืศกึษาวฒันธรรม [13] ปัจจยัดงึ (Pull Factors) 
กล่าวถึงความพร้อมในการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
สถานทีพ่กัอาศยั วฒันธรรมหรอืเทศกาลงานประเพณี ค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะ
ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก จากการศกึษาของ [18] พบว่านักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่ นใหค้วามส าคญักบัความสะดวกสบายในการเดนิทางทีห่ลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นการเดนิทางดว้ยรถยนต์ รถไฟ หรอืเครือ่งบนิ การใหข้อ้มลูดา้นสถานที่
พกั และแหล่งท่องเที่ยวมคีวามน่าสนใจ พร้อมทัง้มป้ีายภาษาญี่ปุ่ นอธบิาย
ความเป็นมาของสถานทีต่่างๆ เหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าสิง่อ านวยความสะดวก
โดยเฉพาะระบบการขนส่งมวลชน สถานพยาบาล ทีพ่กั หา้งสรรพสนิคา้และ
ร้านอาหาร เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบันักท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวชาว
ญี่ปุ่ น เมื่อวิเคราะห์จากความต้องการดงักล่าวจึงพิจารณาได้ว่า จังหวัด
นครราชสีมา และบุรีร ัมย์มีความพร้อมมากที่สุด เนื่องจากมีสนามบิน
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ภายในประเทศ การคมนาคมระหว่างจังหวดัในภูมิภาคนี้มีความสะดวก
เนื่องจากนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นนิยมเดนิทางดว้ยระยะเวลาสัน้ๆ เสน้ทางจาก
กรุงเทพ ไปยงัจงัหวดันครราชสมีา ระยะทาง 261 กม. จากนคราชสมีา ไปยงั
จงัหวดับุรรีมัย ์ระยะทาง 158 กม. และจากบุรรีมัยไ์ปสุรนิทรร์ะยะทาง 50 กม.  
 จากการส ารวจนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นแบบพ านักระยะยาวกลุ่ม CLL ที่
พ านักอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี  จ านวน 63 คน 
พบว่ารอ้ยละ 80 เป็นเพศชาย กว่ารอ้ยละ 50 ของกลุ่มตวัอย่างมอีายุระหว่าง 
40-50 ปี ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 76 ของกลุ่มตวัอย่าง
มอีาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 67 เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
มากกว่า 4 ครัง้ขึน้ไป กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วส่วนใหญ่ รอ้ยละ 64 สนใจ
การท่องเทีย่วในเชงิประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม มากกว่าการท่องเทีย่วแบบ
การชอ้ปป้ิง ภาพลกัษณ์ประเทศไทยในสายตาของนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นกลุ่ม
นี้  ร้อยละ 46 จะนึกถึงประเทศไทยว่าเป็นเมืองแห่งวัดวาอารามและ
โบราณสถาน และการนวดแผนไทย ดา้นการเดนิทางนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ น
กว่ารอ้ยละ 90 เลอืกพกัทีโ่รงแรมมากทีสุ่ด โดยมรีะยะเวลาพ านกัประมาณ 7 
วนัขึ้นไป เลือกเดินทางไปยงัจงัหวดัต่างๆ ด้วยเครื่องบินภายในประเทศ 
ส าหรบัสื่อที่มอีิทธพิลในการเลอืกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว คอื สื่อ
อินเทอร์เน็ต การรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารจากหนังสือท่องเที่ยวก็มอีทิธพิลในการ
ตัดสินใจเลือกจุดหมายในการท่องเที่ยวเช่นกัน  ด้านแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นใหค้วามสนใจมากทีสุ่ดในภมูภิาคตะวนัออกฉียงเหนือ
ตอนล่าง คอื กลุ่มท่องเทีย่วมรดกโลก (สนใจ รอ้ยละ 86, ไมส่นใจ รอ้ยละ 14) 
การท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์และอารยธรรมขอม (สนใจร้อยละ 75, ไม่
สนใจ ร้อยละ 25)  โดยกลุ่มท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจน้อยที่สุดคือ กลุ่ม
ท่องเทีย่วเทีย่วเชงิกฬีา สนัทนาการในพืน้ทีจ่งัหวดับุรรีมัย์ (สนใจรอ้ยละ 46, 
ไมส่นใจ รอ้ยละ 54) จากประเด็นดังกล่าวแสดงถึงความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของภาคตะวันนอกฉียงเหนือ
ตอนล่างซึ่งถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมไทย [19] ดงันัน้จากขอ้มูลดงักล่าว
สามารถน ามาก าหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมส าหรบันักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่ นแบบพ านักระยะยาวตามแนวทาง “การท่องเท่ียวอารยธรรม
ปราสาทหินขอม” ในจงัหวดันครราชสมีา บุรรีมัย์ สุรนิทร ์เรยีกเสน้ทางนี้ว่า 
“นครบุรินทร์” มาจากค าว่า นคร = นครราชสีมา บุ = บุรีร ัมย์ รินทร์ = 
สุรนิทร ์เสน้ทางดงักล่าวเป็นการส่งเสรมิและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วดา้นอารย
ธรรมโบราณ ไดแ้ก่ปราสาทหนิและกู่ต่างๆ ซึง่มอียู่มากในภมูภิาคนี้  [19] โดย
ก าหนดเสน้ทางการท่องเทีย่ว 3 วนั 2 คนื เดนิทางจากกรุงเทพดว้ยรถยนต์
หรือเครื่องบนิ วนัที่ 1 เริ่มต้นเส้นทางจากนครราชสมีา ประตูสู่แดนอีสาน 
ไฮไลน์คือเย่ียมชมอทุยานประวติัศาสตรพิ์มาย ประสาทหนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศไทย วนัที ่2 เดนิทางจากนครราชสมีาไปบุรรีมัย ์ไฮไลน์คือเย่ียมชม
อทุยานประวติัศาสตรพ์นมรุ้ง มหศัจรรย์ปราสาทบนยอดภูเขาไฟทีง่ดงาม 
วนัที่ 3 ไฮไลน์คือเย่ียมชมปราสาทศีขรภมิู ปราสาทหนิทรายที่สวยงาม
และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย แวะชมและเลอืกซื้อผา้ไหมยกทองโบราณ 
บา้นท่าสว่าง ก่อนเดนิทางกลบัไปยงัจงัหวดับุรรีมัยเ์พือ่ขึน้เครือ่งกลบักรุงเทพ 
(แสดงรายละเอียดการเดินทาง ตารางที่ XIII เส้นทางการท่องเที่ยว “นคร
บุรนิทร”์ 
 

ตารางที ่XIII เสน้ทางการท่องเทีย่ว “นครบุรนิทร”์ 
ระยะทางระหว่างจงัหวดั (กม.) 

กรงุเทพ  นครราชสมีา  บุรรีมัย ์  สุรนิทร ์
  261  127  50 

สถานที ่  อ.พมิาย  เขาพนมรุง้   อ.ศขิรภูม ิ 
  3-3.5 ชม.  2 ชม.  1 ชม. 
  กรงุเทพ  บุรรีมัย ์   
    392   
    กรงุเทพ  สุรนิทร ์
      432 

*หมายเหต ุจากตาราง XII เสน้ทางท่องเทีย่วเหล่านี้ก าหนดขึน้มาตามทฤษฏี
ผลกัและทฤษฏดีงึ โดยรวมรวมแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั และเสน้ทางในจงัหวดั
ต่างๆ ที่มศีกัยภาพรองรบันักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น ซึ่งจะถูกน าไปแจกแจง
รายละเอยีดและลงลกึของเสน้ทางเมือ่ท าการลงพืน้ทีจ่รงิ  

VIII สรปุและอภิปรายผล 
การวิจัยในครัง้นี้น าตัวชี้วดัเชิงปริมาณจากหน่วยงานด้านสถิติของ

ภาครฐั (แสดงรายละเอยีดตวัชี้วดัในรูปที ่ I แสดงการออกแบบการการวจิยั) 
ศักยภาพระดับจังหวัดของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตาม
แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้
แผนพฒันาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12  พ.ศ. 2560 - 2564 
สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเมอืงรอง โดยมสีาระส าคญัเกี่ยวกับการ
วางรากฐานและแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคส าคญัต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว
ของประเทศ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร
การท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทัง้การสร้างความสมดุลของการ
พฒันาในมติดิา้นพืน้ที ่เวลา กจิกรรม รูปแบบการท่องเทีย่ว เพื่อสรา้งรายได้
กระจายสู่ชุมชน พฒันาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการ
พ่ึงตนเอง ยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวฒันธรรม อารยธรรม
ขอมยุคประวติัศาสตร ์ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ ดว้ยการส่งเสรมิ
กลุ่มการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จ ังหวัดบุรีร ัมย์ ผลจากการ
วิเคราะห์ดชันีชี้วดัการพฒันาแบบทัว่ถึงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคนี้พบว่า  จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนแรงงานที่อยู่ ในระบบ
ประกนัสงัคมมากทีสุ่ด ประชากรในจงัหวดัมคี่าเฉลีย่ของปีการศกึษาสูงที่สุด
ในภมูภิาค เนื่องจากเป็นเมอืงหลกัทางเศษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
หรอืประตูสู่อสีาน มอีตัราการเปลีย่นแปลงรายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัอยู่ทีร่อ้ย
ละ 8.7 อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานของจงัหวดันครราชสีมายังอยู่ใน
ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัจังหวดัอื่นๆ ในภูมภิาค
เดยีวกนั ทีม่อีตัราการว่างงานน้อยกว่ารอ้ยละ 1  
 ศกัยภาพความพรอ้มในระดบัจงัหวดั พจิารณาจากโครงสรา้งพื้นฐานที่
เอื้อต่อการท่องเทีย่วและตวัชี้วดัทางการตลาด พบว่าจงัหวดันครราชสมีา มี
จ านวนห้องพกัมากที่สุด พร้อมกบัห้างสรรพสนิค้า 15 แห่ง บุรรีมัย์ 4 แห่ง 
จงัหวดันครราชสมีาและบุรรีมัย์มสีนามบนิภายในประเทศทีส่ามารถรองรบั
นกัท่องเทีย่วจากกรุงเทพและจงัหวดัใหญ่ๆ นอกจากนี้ดา้นสาธารณูปโภค ไม่
ว่าจะเป็นไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ คอมพวิเตอร์และการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
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มศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นแบบพ านกัระยะ
ยาว ด้านแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมามีสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาต ิ22 แห่ง มอุีทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ และมสีถานทีท่่องเทีย่วส าคญัที่
จดัเป็นมรดกโลก คอื “ปราสาทหินพิมาย” จงัหวดับุรรีมัยม์สีถานทีท่่องเทีย่ว
ตามธรรมชาติ 5 แห่ง และมสีถานที่ท่องเที่ยวส าคญัที่จดัเป็นมรดกโลก คอื 
“ปราสาทหินพนมรุ้ง” จึงท าให้ทัง้สองจังหวัดในภาคตะวันออกเหนือ
ตอนล่างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นทีม่คีวามต้องการศกึษาวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ 
แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จงึนับเป็นปัจจยัดงึดูดทางการท่องเที่ยวทีส่ าคญัของ
ภูมิภาคนี้  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นแบบพ านักระยะยาวยังให้
ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบคมนาคม 
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 
สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของคนในชุมชน [14] เมื่อพจิารณาศกัยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวของภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างจากเกณฑ์การ
ประเมนิ 6 ด้านของวิวฒัน์ชยั บุญยภกัดิ ์(2550) อ้างถึงใน [20] เห็นได้ว่า
เส้นทางการท่องเที่ยว 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา บุรีรมัย์ และ
สุรนิทร์ หรอื “นครบุรินทร”์ เป็นเสน้ทางทีเ่หมาะสมกบันักท่องเทีย่วกลุ่มนี้ 
เนื่องจากมแีหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกตามอารยธรรมขอบโบราณ เป็นที่รู้จกั
ของนกัท่องเทีย่วทัง้ไทยและต่างชาต ิ(อา้งองิตารางที ่IV แหล่งท่องเทีย่ว และ
ตารางที่ X สถิตินักท่องเทีย่วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง) มคีวาม
สะดวกในการเดนิทางเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว เนื่องจากการคมนาคมระหว่าง 3 
จงัหวดัมคีวามสะดวกและใชเ้วลาการเดนิทางท่องเที่ยวภายใน 3 วนั 2 คนื  
จงึเหมาะส าหรบันักท่องเทีย่วที่มาพ านักระยะสัน้ และแบบพ านักระยะยาวที่
นิยมท่องเที่ยวภายในประเทศ (อ้างอิงตารางที่ XIII เส้นทางการท่องเที่ยว 
“นครบุรนิทร์”) สิง่อ านวยความสะดวก ซึ่งจงัหวดันครราชสมีามคีวามพรอ้ม
มากทีสุ่ด โดยมหีา้งสรรพสนิคา้มากถงึ 15 แห่ง บุรรีมัยแ์ละสุรนิทร ์จงัหวดัละ 
4 แห่ง (อ้างอิงตารางที่ IIII สิ่งอ านวยความสะดวกทัว่ไป ) การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตและสาธารณูปโภคต่างๆ (อ้างอิงตารางที่ VI สาธารณูปโภค
พื้นฐานที่ส าคญั) สภาพแวดล้อมมคีวามปลอดภยั คนในชุมชนมคีวามโอบ
อ้อมอาร ีนักท่องเทีย่วมคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ (อ้างองิตารางที ่
VIII ดา้นความปลอดภยั)  

ผลการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นแบบพ านกัระยะยาว 
หรอืกลุ่ม CLL ที่พ านักอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวน 63 คน พบว่าแหล่ง
ท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ใหค้วามสนใจมากทีสุ่ดในภูมภิาคนี้ รอ้ยละ 86 
คือกลุ่ มท่องเที่ยวมรดกโลก นอกจากนี้ ย ังสนใจการท่องเที่ยว เชิง
ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมขอม รอ้ยละ 75 นอกจากนี้ปัจจยัผลกัส าคญัทีท่ า
ใหน้ักท่องเทีย่วกลุ่มนี้เดนิทางมาประเทศไทยคอื นโยบายของรฐับาลญี่ปุ่ นที่
ส่งเสรมิการออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบพ านกัระยะยาวของผูส้งูอายุชาวญีปุ่่ น
ไปในต่างประเทศที่มีค่าครองชีพต ่ากว่าประเทศญี่ปุ่ น โดยจุดมุ่งหมาย
ปลายทางที่ได้รบัความนิยมจากคนกลุ่มนี้  คือ ประเทศไทย [4] ดงันัน้ผล
การศึกษาในครัง้นี้จึงสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเทีย่วของภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อกระตุ้นการเดนิทาง
ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ใหม้รีะยะเวลาพ านกัในประเทศไทยยาวนาน
ขึน้ สอดคลอ้งกบันโยบายการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ทีต่้องการ

เพิม่รายรบัจากการท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ด้วยการขยายตลาดเป้าหมายไปยงั
กลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่รีะยะเวลาการพ านกัในประเทศไทยเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 30 
วัน เน้นกลุ่มผู้เกษียณอายุจากการท างานและมีฐานะดี [14] สอดรับกับ
นโยบายของรฐับาลญีปุ่่ นทีส่่งเสรมิการออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบพ านักระยะ
ยาวของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่ นไปในต่างประเทศที่มคี่าครองชพีต ่ากว่าประเทศ
ญี่ปุ่ น โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  
เนื่ องจากมีค่าครองชีพต ่ ากว่าประเทศญี่ปุ่ น  3.3 เท่า [14] โดยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างมศีกัยภาพดา้นการท่องเที่ยว ผู้คนมอีธัยาศยั
เป็นมติรไมตรี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และมเีศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสามารถรองรบั
นกัท่องเทีย่วกลุ่มนี้ ไดเ้ป็นอย่างด ี 
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บทคดัย่อ — ตามท่ีพรรคพลงัประชารฐั เสนอนโยบายขึ้นค่าแรงขัน้ต า่

จาก 325 บาท/วนั ปรบัขึ้นเป็น 425 บาท/วนั ในช่วงของการเลือกตัง้ มีนาคม ปี 
2562 ท่ีผ่านมาโดยให้เหตุผลว่า “เป็นหนึง่ในนโยบายทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศ
ให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง” แม้ว่าวตัถปุระสงค์ของนโยบาย
ดงักล่าวจะมุ่งส่งเสริมศกัยภาพแรงงานไทยให้มีคณุภาพรองรบัอตุสาหกรรมท่ี
ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ การศึกษาในครัง้ น้ีใช้วิธีการ
สงัเคราะห์เน้ือหาจากข้อมูลทุติยภมิู ได้แก่ รายงานสถิติและรายงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง ผลการวิเคราะห์แสดงถึงให้เหน็ถึงโครงสร้างอตุสาหกรรมของไทย
จากอดีตและในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า ท่ีต้องพ่ึงพาอุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมส่ิงทอ อญัมณีและเคร่ืองประดบั เน่ืองจาก
เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้วตัถดิุบภายในประเทศและใช้แรงงานของคนในชุมชน 
ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด า เนินธุรกิจโดย
ผู้ประกอบการไทย และกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ด้วยเหตุน้ีการปรบัขึ้นค่าแรง
ขัน้ต า่พร้อมกนัทัว่ประเทศ จะส่งผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจเหล่าน้ี และอาจ
ส่งผลต่อความสามารถด้านการแข่งขนัของไทยในอนาคต 

ค าส าคญั — ค่าจ้างขัน้ต า่, ผลกระทบ, ธรุกิจไทย  
 

ABSTRACT — According to the Prachatharathana Party propose a 
policy the minimum wage policy rise up from 325 baht / day to 425 baht 
/day during period of Thailand election in March 2019. Supporting reason 
is “being one of the policy driven national economic to across middle 
income trap”. The policy objective is to promote Thai worker quality for 
driven innovative industry and creative economic. The content synthesis 
method was applied in the study by using secondary data such as statistic 
reports and past research related. The results show that Thailand 
industrial structure from the past and the next 10 years trend to depend on 
labor-intensive industries such as textile industry, gems and jewelry. 
These industries using domestic raw materials and local labor in their 
production. Most of them are small and medium enterprises (SMEs) 

operated by Thai entrepreneurs nationwide. As a result, increasing the 
minimum wage across the country directly affects these businesses and 
also eroding further Thailand competitive advantage. 

Keywords — Minimum Wage, Impact, Thailand Business Sectors  
I. บทน า 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยขบัเคลื่อนด้วย 3 ภาคส่วนธุรกิจ ได้แก่ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเกษตร  เมื่อพิจารณาจาก
โครงสรา้งผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 จ าแนก
ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ าคญั พบว่าภาคบรกิารเป็นกจิกรรมทางธุรกจิที่
ส่งผลต่อภาคเศรษฐกจิของไทยสูงทีสุ่ด โดยมสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของ 
GDP ภาคการผลติรอ้ยละ 27 ภาคการคา้และการซ่อมบ ารุง รอ้ยละ 16 ภาค
การเกษตร ร้อยละ 9 และอื่นๆ ร้อยละ 8 (ภาคการเหมอืงแร่ ก่อสร้าง ภาค
การผลติไฟฟ้า แกส็ น ้าประชา ซึง่รวมถงึภาคการเงนิ การศกึษา โรงแรมและ
ร้านอาหาร [1]  โดยภาพรวมมูลค่า GDP ของไทยขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 
ปัจจัยสนับสนุนหลักมากจากการขยายตัวของภาคการส่งออกและการ
ท่องเทีย่ว ซึง่มวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลไกลส าคญั
ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย (อ้างถงึตารางที ่1 มลูค่าผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ ) โดยเฉพาะภาคการค้าและการซ่อมบ ารุง จดัอยู่ในภาค
บรกิารทีใ่ชแ้รงงานจ านวนมาก โดยมสีดัส่วน GDP สงูถงึรอ้ยละ 40 รองลงมา
คอืภาคการผลติ ท าให้ธุรกจิในกลุ่มเหล่านี้มคีวามเสีย่งที่จะได้รบัผลกระทบ
จากการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า (แสดงรายละเอยีดในตารางที ่II) 

ตารางที ่I มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
 

มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวม 

ขนาด
ย่อม 
(SE) 

ขนาด
กลาง 
(ME) 

SME ขนาด
ใหญ่ 
(LE) 

ทัง้
ประเทศ 

มลูค่า GDP (ลา้นลา้นบาท) 4.64 1.91 6.55 6.65 15.45 
สดัส่วนต่อ GDP รวม (%) 30.0 12.4 42.4 43.0 100 
อตัราการขยายตวั (%) +5.6 +3.9 +5.1 +3.1 +3.9 
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ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ2561 
 

ตารางที ่II มลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ประเทศ SME 
สดัส่วนต่อ 
GDP (%) 

อตัราการ
ขยายตวั 

(%) 

สดัส่วนต่อ 
GDP SME  

(%) 

อตัราการ
ขยายตวั  

(%) 

ภาคการเกษตร 8.7 +6.2 N/A N/A 
ภาคการผลติ 27.1 +2.6 22.9 +2.5 
ภาคการคา้และการซ่อมบ ารงุ 40.4 +5.6 40.9 +6.6 
ภาคอื่นๆ* 7.9 -1.5 6.3 -2.5 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
 (2561) 
 นโยบายการขึน้ค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าจาก 325 บาท/วนั เป็น 425 บาท/
วนั ตามนโยบายของพรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ในช่วงของการเลอืกตัง้ 
มนีาคม ปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา โดยนายอุตตม สาวนายน หวัหน้าพรรคพลงั
ประชารัฐ ให้เหตุผลว่า “ถึงเวลาแล้วทีป่ระเทศไทยต้องปรับเปลีย่น
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะการยกระดับความสามารถของ
เศรษฐกิจไทยให้ก้าวทนัความเปลีย่นแปลงโลก นโยบายค่าแรงขัน้ต า่ 
425 บาท เป็นหนึง่ในนโยบายทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศไทยให้หลดุพ้นจาก
กบัดกัรายได้ปานกลาง” [2] อย่างไรกต็ามแมว้่าวตัถุประสงค์ของนโยบาย
ดงักล่าวจะมุ่งส่งเสรมิทกัษะแรงงานของไทยใหเ้ป็นแรงงานคุณภาพ ถว่าการ
ขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าจาก 325 บาท/วนั เป็น 425 บาท/วนั เพิม่ขึน้จากเดมิถงึรอ้ย
ละ 31 ท าใหเ้กดิขอ้วพิากษ์วจิารยอ์ย่างกวา้งขวางในเรือ่งของผลกระทบทีอ่าจ
เกดิกบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึง่เป็นภาค
ธุรกจิทีใ่ชแ้รงงานในการผลติและการใหบ้รกิารเป็นหลกั การขึน้ค่าแรงอย่าง
กา้วกระโดดในลกัษณะนี้เคยเกดิขึน้ในสมยัรฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
เป็นนายกรฐัมนตร ีมมีตเิหน็ชอบของคณะรฐัมนตรปีระกาศโดยคณะกรรมการ
ค่าจา้ง เรือ่ง อตัราค่าจา้งขัน้ต ่า (ฉบบัที ่7) เมือ่วนัที ่17 ตุลาคม พ.ศ.2554 มี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป นับว่าเป็นการขึ้น
ค่าจา้งขัน้ต ่าสงูทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมมีา คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของอตัราฐานค่าจา้งเดมิ 
215 บาท/วัน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจากรายงานของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่านโยบายค่าจ้างข ัน้ต ่า 300 บาท/วนั ทัว่
ประเทศ ส่งผลใหต้้นทุนแรงงานทัว่ประเทศสงูขึน้ ในขณะทีร่ะดบัการจา้งงาน
ลดลง ส่งผลต่อขดีความสามารถทางการแข่งขนัลดลง เกิดภาวะเงนิเฟ้อ
เนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้นอันมีผลมาจากโครงสร้างค่าจ้างและเงนิเดือน 
เหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อต้นทุนการผลิตประมาณร้อยละ 5 -6 
นอกจากนี้รายไดข้องแรงงานทีส่งูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายจ่ายทีส่งูขึน้แลว้
ก็มิได้เพิ่มก าลังซื้อเท่าที่ควร [3] โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสิ่งทอที่ใช้แรงงาน
เขม้ขน้ในการผลติ เป็นธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ
โดยเจ้าของคนไทย ใช้ทรพัยากรการผลติและแรงงานในประเทศ อาจไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงจากการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าจนถงึขัน้ปิดตวัลง [4] ตามหลกัการ
บรหิารธุรกจิค่าแรงทีสู่งเกนิไปจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั
ของธุรกจิสิง่ทอของไทย ซึ่งต้องเผชญิกบัปัจจยัเสีย่งทัง้อตัราแลกเปลี่ยนที่มี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้น การแข่งขนัทางการค้า ตลอดจนสถานการณ์ความไม่
แน่นอนทางการเมอืง ปัจจยัเสีย่งเหล่านี้หากเกดิขึน้จะส่งผลให้ภาพรวมการ

ส่งออกเครือ่งนุ่งห่มในปีนี้ตดิลบ จากเดมิทีเ่คยคาดการณ์ว่าจะขยายตวั 7-8% 
จากปี 2561 [5]  
 อย่างไรกต็าม การพจิารณาปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่าพรอ้มกบัทัว่ประเทศนัน้ 
จะตอ้งพจิารณาจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการด ารงชพีของลกูจา้ง อตัราเงนิ
เฟ้อ ต้นทุนการผลติ ผลติภาพแรงงาน [3] ตลอดจนโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ
และทศิทางการพฒันาประเทศว่าจะเน้นส่งเสรมิอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้
เขน้ (Labor Intensive Industry) หรอือุตสาหกรรมวศิวการทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีน
การผลติ (Hi Tech Industry) ทัง้นี้ต้องพจิารณาจากความพรอ้มด้านจ านวน
แรงงาน และผลติภาพแรงงานของไทย สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั 
“ท าน้อย ได้มาก” ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลือ่นประเทศไทย
สู่ความมัง่คัง่ ม ัน่คง และยัง่ยนื  
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาผลกระทบของนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท/วนั ทีม่ต่ีอภาค
เศรษฐกจิของไทย 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท/วนั ที่มต่ีอ
สถานประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ประโยชน์จากการศึกษา 

ผลของการศกึษาในครัง้นี้น ามาเป็นกรอบแนวทางการพจิารณาปรบัขึน้
ค่าจา้งข ัน้ต ่าในอนาคตจาก 325 บาท/วนั เป็น 425 บาท/วนั ของภาครฐัและ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ในประเดน็
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย บทพื้นฐานข้อค้นพบทางทฤษฎี 
วรรณกรรม และขอ้มลูทุตยิภูมทิีเ่กบ็รวบรวมโดยหน่วยงานของภาครฐั และ
องคก์รระหว่างประเทศ  

ข้อน่าสงัเกต ุนโยบายของพรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ในช่วงของการ
เลอืกตัง้ มนีาคม ปี พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา ดว้ยการเสนอนโยบายขอขึน้ค่าจา้ง
ข ัน้ต ่าดงักล่าว มลีกัษณะเจรญิรอยตามรฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ที่
ข ึน้ค่าแรงแบบปพูรมทุกจงัหวดั ประเดน็ทีน่่าสงัเกตุ คอื ความเป็นไปไดข้อง
นโยบายดงักล่าวจะเดนิหน้าอย่างไร ภาครฐัจะใช้นโยบายโครงสรา้งค่าจ้าง
แบบขัน้บนัได (Sliding Scale) โดยพจิารณาจากค่าครองชพี อตัราเงนิเฟ้อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือเป็นอัตราค่าจ้างลอยตัวตามอุปสงค์ 
อุปทานของแรงงาน ดงันัน้บทความวิจยัฉบบัน้ีน าเสนอข้อมูลทุติยภูมิ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดค่าแรงขัน้ต า่ให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเท่านัน้  

II. การทบทวนวรรณกรรม 
II.I แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 

of Work Life) 
คุณภาพชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตของมนุษย์ในระดบัที่เหมาะสม 

ตามความจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชพี ตามทศันะของ Abraham Maslow 
(1943) อ้างถึงใน [6] ผู้วางรากฐานจติวทิยามนุษยนิยมตามล าดบัข ัน้ความ
ต้องการของนุษย์ ด้วยการโน้มน้าวจูงใจให้มนุษย์มคีวามต้องการที่สูงขึ้น
ตามล าดบัข ัน้ Maslow อธบิายทฤษฎลี าดบัข ัน้ความต้องการขัน้พื้นฐานของ
มนุษย์ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ล าดบั ดงันี้ (1) ความต้องการทางสรรีะ 
(Physiological Needs)  ความต้องการพื้นฐานของร่างกายซึ่งจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น ้า อากาศ เสื้อผ้าฯลฯ (2) ความ

637



 
 

ต้องการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) ทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 
เช่น มอีาชพีทีม่ ัน่คง มกีารออมทรพัยห์รอืสะสมทรพัย ์มกีารประกนัชวีติ ฯลฯ 
(3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ งของหมู่คณะ ( Love and 
belonging Needs) ความต้องการการยอมรบัซึง่กนัและกนัในการเป็นสมาชกิ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ครอบครวั และสงัคมการท างาน (4) ความต้องการทีจ่ะ
รู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ต้องการเป็นที่เคารพยกย่องจากทัง้
ตนเองและผูอ้ื่น มเีกยีรต ิมตี าแหน่งฐานะ (5) ความต้องการที่จะรู้จกัตนเอง
ตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization 
Needs) คอื ความต้องการขัน้สุดท้ายที่จะพฒันาชวีติของตนเองให้สมบูรณ์ 
(Self-fulfillment) จากทฤษฎีล าดับขึ้นของ Maslow กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อ
ความต้องการเบื้องต้นของปัจเจกบุคคลไดร้บัการตอบสนองแลว้ มนุษย์จะมี
ความต้องการในล าดบัที่สูงขึ้นเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของชวีิต ในทาง
ปฎบิตัคิวามต้องการ 5 ล าดบัข ัน้เหล่านี้มคีวามเกีย่วขอ้งกนัจนยากทีจ่ะแยก
ออกไดอ้ย่างชดัเจน ในขณะเดยีวกนัปัจเจกบุคคลอาจมคีวามตอ้งการในหลาย
ระดบัพรอ้มกนัได ้เนื่องจากค่าจ้าง หรอืค่าตอบแทน คอืปัจจยัส าคญัในการ
ด ารงชพี ค่าจ้างที่เหมาะสมจะแปรสภาพเป็นปัจจยัต่างๆ ได้แก่  ที่อยู่อาศยั 
อาหาร เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค ค่าตอบแทนทียุ่ตธิรรมจะสรา้งความมัน่คงในชวีติ 
สร้างการยอมรบัในสงัคมเติมเต็มความสมบูรณ์ในชีวติให้แก่ปัจเจกบุคคล 
ขณะที่ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของเฮอร์สเบิร์ก (Herzberg’s Two 
Factors Theory) อ้างถงึใน [6] อธบิายถงึปัจจยัคุณภาพชวีติการท างานแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) หรอืปัจจยัทีท่ า
ใหเ้กดิความไม่พอใจในงาน (Unsatisfiers Factors) ซึ่งหากพนักงานไมไ่ดร้บั
การตอบสนองปัจจยัความตอ้งการเหล่านี้ จะส่งผลใหพ้นกังานเกดิความไมพ่งึ
พอใจในการท างาน กลุ่มที ่(2) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) หรอืปัจจยัที่
ท าใหเ้กดิความพอใจในงาน (Satisfiers Factors) ไดแ้ก่ ความกา้วหน้าในการ
งาน การยอมรับในสังคม ปัจจัยเหล่านี้ เป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานสร้าง
ความส าเร็จของงานได้อย่างมคีวามสุขเกดิความพงึพอใจทัง้กบัตนเองและ
องค์กร ดงันัน้ Herzberg นักจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท างาน
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1966 ถงึ ค.ศ. 1968 สรุปว่าความพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจใน
การท างานเกดิจาก 2 ปัจจยัดงักล่าวซึ่งมอีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของงานเป็น
อย่างยิง่ ผูบ้รหิารควรพจิารณาน าปัจจยัเหล่านี้ไปใชใ้นการบรหิารงานบุคคล  

ตารางที ่III: ทฤษฎ ี2 ปัจจยัของเฮอรซ์เบอรก์  
(Herzberg’s Two Factor Theory) 

ปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิแรงจงูใจ 
(Motivation Factors) 

ปัจจยัสุขอนามยั 
(Hygiene Factors) 

 ความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 
 ความยอมรบั 
 ลกัษณะของงาน 
 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 ความกา้วหน้าในการงาน 

 การควบคมุก ากบั 
 นโยบายบรษิทั 
 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 เงื่อนไขการท างาน 
 ค่าตอบแทน (เงนิเดอืน/ค่าจา้ง) 
 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
 ชวีติสว่นบคุคล 
 ความสมัพนัธก์บั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 สภาพการท างาน 
 ความปลอดภยั 

ทีม่า: วนิดา วาดเีจรญิ และนนัทน์ภสั กูนาตลิกา, (2560) 
จากทฤษฎ ี2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก เป็นแนวทางกระตุ้นใหพ้นักงาน

พฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ เพือ่ใหผ้ลลพัธข์องงานมปีระสทิธภิาพสูง
ด้วยความพึงพอใจ ส่งผลให้พนักงานมีความมัน่คงในชีวิต โดยเฉพาะ
ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นในรูปค่าตอบเทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน หรอื
ค่าจา้ง และค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ สวสัดกิารต่างๆ นบัเป็นตน้ทุน
ส าคญัของการด าเนินธุรกจิ และเป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัต้นๆ ของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร [7] นอกจากนี้ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ อนัไดแ้ก่ 
การให้สิทธิลาพกัร้อน การไปดูงานต่างประเทศ สวสัดิการด้านที่อยู่อาศยั 
รถยนต์ประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนเหล่านี้ในทางจิตวิทยานับเป็นเครื่อง
แสดงฐานะและการยอมทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร [8] อตัราค่าจา้งจงึ
เป็นปัจจยัส าคญัที่พนักงานพิจารณาเป็นอันดบัต้นๆในการเข้าท างานกับ
องค์กร  และเป็นปัจจัยส าคัญที่ จะสามารถธ ารงรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให้ธ ารงอยู่กบัองค์กร ดงันัน้นายจ้างหรือองค์กรจ าเป็นต้อง
บรหิารค่าจา้งใหก้บัลูกจ้างแต่ละคนในอตัราทีเ่หมาะสมตามสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

II.II แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัค่าจ้าง (Theory of Wages) 
การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน มี

วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าจ้างและปัจจยัอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าจา้งทีเ่หมาะสม กิง่พร ทองใบ (2545) ไดก้ล่าวถงึ
ทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร์ที่ ส ามารถอธิบายอัตราค่ า จ้ า งข ัน้ต ่ า ใน
ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ทฤษฎีค่าจ้างข ัน้ต ่า (Minimum Wages theory) 
ก าหนดค่าจ้างโดยพิจารณาจาก ดชันีผู้บริโภค ค่าครองชีพ ภาวะเงนิเฟ้อ 
อตัราการว่างงาน และสภาพเศรษฐกจิ [9] ซึ่งจะก าหนดเป็นเกณฑ์ข ัน้ต ่าไว ้
เพื่อป้องกนัไม่ใหภ้าคอุตสาหกรรมต้องมภีาระค่าแรงสูงเกนิไปจนไม่สามารถ
แข่งขนัได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนิตนา เมอืงเลน็ (2555) พบว่าอตัรา
ค่าจา้งข ัน้ต ่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัภาวะเงนิเฟ้อ นอกจากนี้อตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ราคาน าเขา้น ้ามนัเชื้อเพลงิ และรายจ่ายของ
ภาครฐั นี้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัภาวะเงนิเฟ้อของประเทศ [10] 
ขณะที่ทฤษฎีอุปสงค์ -อุปทานแรงงาน (Demand-Supply Labor Theory) 
อธบิายการก าหนดค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่าตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
หากมคีวามต้องการใชแ้รงงานมากค่าจา้งแรงงานกจ็ะสงู ในทางกลบักนัหาก
แรงงานในตลาดมมีากค่าจา้งแรงงานกจ็ะต ่า เป็นไปตามกลไลความต้องการ
ของตลาด ในทางปฎบิตัทิฤษฎกีารเจรจาต่อรองค่าจา้ง (Bargaining Theory 
of Wages) สามารถอธบิายปรากฏการณ์อตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้ดี
ทีสุ่ด ทฤษฎนีี้อธบิายว่า ค่าจ้างเป็นผลของการต่อรองระหว่างนายจ้างกบั
ลูกจ้าง จากเดมิเป็นการเจรจาระหว่างบุคคล (นายจา้งและลูกจา้ง) ก่อนทีจ่ะ
พฒันาในรูปของกลุ่มตวัแทน เช่น สหภาพแรงงาน ตวัแทนนายจา้ง ตวัแทน
ลกูจา้ง ตวัแทนฝ่ายรฐั องคก์รวชิาชพี เป็นตน้ ต่อมา John David Son (1898) 
อา้งถงึใน [11] กล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลกูจ้างจะมีอตัราค่าจ้าง
สงูสดุ (ส าหรบันายจ้าง) และต า่สดุ (ส าหรบัสงูจ้าง) ไว้ในใจ ถ้าสงูกว่าน้ี
นายจ้างจะไม่ยอมรับ หรือต า่กว่า น้ีลูกจ้างก็จะไม่ยอมรับ” ใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย นายจ้างจะ
พจิารณาก าหนดค่าจา้งโดยค านึงถงึหลกัความเสมอภาค ไดแ้ก่ ความสามารถ
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ในการจ่าย ทกัษะฝีมอืแรงงาน ความช านาญของพนกังาน ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิ [12]  

 
III. การออกแบบการวิจยั 

การศึกษาในครัง้นี้ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพแบบพรรณาเชิงวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ จากเอกสาร หลกัฐาน ที่มาจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือได้ [13] ทัง้
หนงัสอืพมิพ ์บทความ เอกสารวชิาการ เอกสารราชการ และแหล่งขอ้มลูทุตยิ
ภูมิที่ เชื่อถือได้ เพื่อน ามายืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพสูงสุด โดยก าหนดกจิกรรมทางเศรษฐกจิของไทย 4 ภาคส่วน
ไดแ้ก่ (1) ภาคการเกษตร (2) ภาคการผลติ (3) ภาคการคา้และการซ่อมบ ารุง 
และ (4) ภาคการบริการ จากนัน้จึงรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) เกี่ยวกบัอัตราค่าจ้างข ัน้ต ่าในแต่ละจงัหวดัตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน พรอ้มกบัการวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์ขอ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ทีไ่ดจ้ากขอ้มลูทุตยิภมู ิ
(Secondary Data) เช่นบทสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานของภาครัฐ 
ตลอดจนทฤษฎแีละงานวจิยัในอดตีเพือ่น ามาอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ ทาง
สังคม (Contextual) ตามวัต ถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา  [11] โดยการ
ตัง้สมมตฐิานการวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสภาพขอ้เทจ็จรงิ 
เพื่อพสิูจน์ความสมัพนัธ์ที่คาดหวงัระหว่างตวัแปรหรอืความคดิเหน็ทีต่ ัง้ข ึน้ 
“ยอมรบั” หรอื “ไมย่อมรบั” 

สมมตฐิานการวจิยั  
1. นโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท มีผลกระทบ ต่อภาคเศรษฐกจิของไทย 
2. โยบายค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท มีผลกระทบ ต่อสถานประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
IV. การวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมลู 

การศกึษานโยบายค่าแรงขัน้ต ่าและผลกระทบต่อภาคเศรษฐกจิของไทย 
ท าการวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูม ิอนัได้แก่ ขอ้มูล
จากกระทรวงแรงงาน รายงานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2561 
International Monetary Fund (IMF) Country Report แล ะ  International 
Labour Organization โดยวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปนี้  

IV.I ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท ท่ีมีต่อภาค

เศรษฐกิจของไทย 
นโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท/วนั มแีนวโน้มส่งผลกระทบต่อกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิหลกัของไทย ไดแ้ก่ ผลกระทบดา้นการตลาด จากสภาวการณ์
แข่งขนัทางธุรกจิท าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถปรบัราคาสนิคา้ตามต้นทุน
แรงงานทีส่งูขึน้ ส่งผลใหธุ้รกจิส่งออกของไทยสญูเสยีความไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนัในตลาดต่างประเทศเนื่องจากต้นทุนการผลติด้านค่าจ้างแรงงานที่
ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 31 ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานต่างประเทศไม่ มีการ
เปลีย่นแปลง (แสดงรายละเอยีดในตารางที ่IV)  

ตารางที ่IV อตัราค่าแรงขัน้ต ่าในภมูภิาคอาเซยีน (Minimum Wage in ASEAN) 
Minimum Wage in ASEAN Note  

Country/Region Daily Minimum Wage Monthly Minimum Wage Exchange Rate (Value/1US$)  จากนโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 
425 บาท ส่งผลใหค้่าแรง
สูงขึน้รอ้ยละ 31 ค่าแรง
ขัน้ต ่าของไทยปรบัเพิม่ขึน้
เป็น 403-432 บาท/วนั 
หรอื 12-13 USD$ 

 ค่าจา้งรายเดอืนเพิม่ขึน้
เป็น 12,104-12,969 บาท 
หรอื 364-390 บาท/เดอืน  

Local Currency In US dollars Local Currency In US dollars  
Cambodia (US$) 48,471.8-

121,601.2 
3.42-8.59 1,454,154-

3,648,035 
102.75-
257.73 

14,401 Indonesian Rupiah 

Lao PDR (Kip) 36,666 4.33 110,0000 130 8,402.18 Kip  
Malaysia (Ringgit) 30.67-33.33 7.64-8.30 920-1000 229.11-

249.03 
4.06 Ringgit  

Myanmar (Kyat) 4,800 3.29 144,000 98.88 1,435.47 Kyat 
Philippines (Peso) 256-512 4.80-9.61 7,680-15,360 144.14-288.3 53.30 Peso  
Thailand (Baht) 308-330 9.19-9.85 9,240-9,900 276-295 33.19 Baht 
Vietnam (Vietnam 
Dong-VND) 

92,000-132,666 4-5.75 2,760,000-
3,980,000 

120-173 22,783.00 VND 

*Brunei and Singapore do not have a mandatory minimum wage, with effect from January 1, 2019 
Sources: International Labour Organization  

จากตารางที ่V แสดงอตัราค่าแรงขัน้ต ่าในภมูภิาคอาเซยีน พบว่าค่าจา้ง
แรงงานของประเทศไทยมอีตัราสูงทีสุ่ดในภูมภิาคอาเซียนทีร่ะดบั 9.19-9.85 
USD/วนั ในขณะทีป่ระเทศเพื่อนบา้น เช่น เมยีนมา มคี่าแรงทีถู่กว่าไทยกว่า 
3 เท่าตวั แมก้ระทัง้ประเทศมาเลเซียซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ (NICs) ยงัมคี่าแรงทีต่ ่ากว่าประเทศไทยเฉลีย่รอ้ยละ 15 ค่าจา้งแรงงาน
ของไทยที่ปรับสูงขึ้นมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2562 จะเป็นแรงจูงใจให้
แรงงานต่างด้าวเขา้มาท างานในประเทศไทยมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกจิของไทยทัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ขอ้ดคีอื ลดการขาดแคนแรงงานไรฝี้มอื 
ขอ้เสยี คอื ท าใหค้วามไดเ้ปรยีบจากต้นทุนแรงงานราคาถูกทีผู่ป้ระกอบการ

ไทยไดจ้ากการใชแ้รงงานต่างดา้วลดลง [14] จากการศกึษาของ TDRI พบว่า
การขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าเป็น 300 บาท/วนั ในสมยัรฐับาลของนางสาวยิง่ลกัษณ์ 
ชนิวตัร ซึ่งมขีอ้ด ีคอืแรงงานมรีายได้เพื่อการบรโิภคเพิม่มากขึ้น ในขณะที่ 
ผลเสยี คอื อุตสาหกรรมทีเ่น้นการใชแ้รงงานในการผลติ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
สิง่ทอ อญัมณีและเครื่องประดบั ผลติภณัฑ์จากภาคการเกษตร ซึ่งจดัอยู่ใน
รายการสินค้าส่ งออกส าคัญของไทย  โดยเฉพาะธุรกิจอัญมณีและ
เครือ่งประดบัทีไ่มส่ามารถน าเครือ่งจกัรมาทดแทนการใชแ้รงงานคนได ้ส่งผล
ท าใหต้้นทุนการผลติของธุรกจิเหล่านี้พุ่งสงูขึน้ในขณะทีค่วามสามารถในการ
แข่งขนัลดลง เหน็ไดจ้ากมลูค่าการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องกว่ารอ้ยละ 10 
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ในปี พ.ศ.2560-2561 (แสดงรายละเอยีดในตารางที ่5 รายการสนิคา้ส่งออก
ของไทย 10 อนัดบั) นอกจากนี้ยงัพบว่าการขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่าอย่างกา้วกระโดด

โดยไม่มมีาตรการรองรบัจะท าใหแ้รงงานทีม่อีายุน้อย ขาดทกัษะต้องออกไป
จากระบบแรงงานเนื่องจากประสทิธภิาพแรงงานทีต่ ่า [15]  
 

ตารางที ่V รายการสนิคา้ส่งออกของไทย 10 อนัดบั 

No. รายการสินค้าส่งออก 
มูลค่า: ล้านบาท อตัราขยายตวั (%) สดัส่วน (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
1 รถยนต ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ 923,377.6 914,343.9 928,060.2 6.89 -0.98 1.50 12.23 11.42 11.47 
2 เครื่องคอมพวิเตอร ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ 587,247.8 624,896.1 633,163.6 -1.37 6.41 1.32 7.78 7.81 7.82 
3 อญัมณีและเครื่องประดบั 501,124.1 434,890.7 383,713.3 35.05 -13.22 -11.77 6.64 5.43 4.74 
4 อาวุธ กระสุน รวมทัง้สว่นประกอบ 666.4 1,334.7 469.7 33.68 100.30 -64.81 0.01 0.02 0.01 
5 ผลติภณัฑย์าง 230,554.0 346,897.5 353,515.1 0.17 50.46 1.91 3.05 4.33 4.37 
6 เมด็พลาสตกิ 270,501.7 293,551.4 331,056 -2.81 8.52 12.78 3.58 3.67 4.09 
7 เคมภีณัฑ ์ 213,622.2 252,336.4 294,256.2 -0.65 18.12 16.61 2.83 3.15 3.64 
8 น ้ามนัส าเรจ็รปู 193,280.8 242,352.1 299,052.5 -28.79 25.39 23.40 2.56 3.03 3.69 
9 แผงวงจรไฟฟ้า 270,330.5 279,659.1 267,108.8 3.45 3.45 -4.49 3.58 3.49 3.30 

10 เครื่องจกัรกลและสว่นประกอบของเครื่องจกัรกล 243,753.8 256,241.5 262,830.5 2.18 5.12 2.57 3.23 3.20 3.25 
ทีม่า : ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร 

ภาคอุตสาหกรรมสิง่ทอและรองเทา้ เป็นอกีธุรกจิที่ใชแ้รงงานเขม้ขน้ใน
การผลติพจิารณาจากตารางที ่VI แสดงค่าจา้งข ัน้ต ่าในภาคอุตสาหกรรมสิง่
ทอและรองเท้าของประเทศต่างๆ ในเอเชีย เห็นได้ว่าประเทศไทยก าลงั
สูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้กบัประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
ประเทศอื่นๆ ในภมูภิาคอาเซยีน อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศที่
พฒันาแล้ว เช่น ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ ต้นทุนด้านแรงงานของไทยยงัต ่ากว่ามาก 
อย่างไรก็ตามผลิตภาพแรงงานของไทยยังเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งข ันของประเทศ จากผลการประเมินของ 
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า อตัรา
การขยายตวัของ GDP = แรงงาน + ท่ีดิน + ทุน + ผลิตภาพการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity: TFP)  
ตารางที ่VI ค่าจา้งขัน้ต ่าของภาคอุตสาหกรรมสิง่ทอและรองเทา้ในเอเชยี 
No. ประเทศ ค่าจ้างขัน้ต า่ต่อวนั (US$) 
1 กมัพูชา 4.18 
2 เวยีดนาม 3.28-4.73 
3 อนิโดนีเซยี 2.79-6.86 
4 ฟิลปิปินส ์ 5.82-8.09 
5 ไทย 9.19-9.85 
6 มาเลเซยี 7.18-8.08 
8 เกาหลใีต ้ 37.62 
9 จนี 4.51-9.89 
10 ญี่ปุ่ น 45.33-60.85 
11 ฮอ่งกง 30.95 
12 ออสเตรเลยี 103.77 

ทีม่า: International Labour Organization อา้งถงึใน วภิาว ีพจิติบนัดาล, (2558) 
หมายเหตุ* เฉพาะอุตสาหกรรมสิง่ทอและรองเทา้ 

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งข ันของไทยโดย IMD 
(ระหว่าง ปี พ.ศ.2548-2558) พบว่าผลติภาพภาคการเกษตรอยู่ในอนัดบัที่ 

58 จากการจัดอันดับทัง้หมด 61 ประเทศ ผลิตภาพภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม อยู่ในอันดบัที่ 53 และ 51 ตามล าดบั จากรายงานของ 
World Economic Forum, (2015) พบว่ า ปั จ จัย ที่ มีผ ล ต่ อ ก า รพัฒน า
อุตสาหกรรมของไทยหลายด้านยงัอยู่ในอนัดบัต ่าโดยเฉพาะผลติภาพดา้น
แรงงานของไทย (Labour Productivity) จดัอยู่ในอนัดบัที ่56 การเสรมิสร้าง
ผลติภาพแรงงานไทยด้วยการพฒันาฝีมอืแรงงานจงึเป็นทางออกส าคญัใน
การเพิ่มขดีความสามารถด้านการแข่งขนัของไทยให้ทดัเทียมกบัประเทศ
มาเลเซยีและสงิคโปรท์ีม่นีวตักรรมและเทคโนโลยใีนการผลติสนิคา้และบรกิาร
อยู่ในอนัดบัที ่6 และ15 ของเอเชยี  
ตารางที ่VII ผลติภาพการผลติในภาคอุตสาหกรรมของไทยและต่างประเทศ 
Country 2554 2555 2556 2557 2558 อนัดบั 
Korea 97,974 100,862 102,138 105,528 105,087 15 
Singapore 103,455 107,092 106,339 101,039 103,358 18 
Taiwan 73,533 73,686 74,636 76,674 80,831 28 
Malaysia 70,084 69,643 73,286 75,556 79,315 29 
Thailand 51,800 50,416 54,207 51,774 49,073 51 
Indonesia  42,550 42,906 43,470 47,818 46,637 53 
Philippines 31,004 30,827 31,866 33,725 35,077 57 
India  14,864 18,242 18,600 19,343 20,870 60 

ทีม่า: International Institute for Management Development: IMD  
หมายเหตุ* หน่วย: เหรยีญสหรฐั  

จากตารางที่ VII ผลิตภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของไทย
เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศพบว่า ทีผ่่านมาไทยยงัไม่มมีาตรการสรา้งความ
เขม้แขง็ในการเพิม่ผลติภาพการผลติ ท าใหข้ดีความสามารถดา้นการแขง่ขนั
ในภาคอุตสาหกรรมของไทยลดลง เนื่องจากต้องเผชญิกบัสภาวะการแขง่ขนั
จากสนิค้าราคาถูกที่ผลติจากประเทศจีนและเวยีดนาม ตลอดจนแรงกดดนั
จากสนิค้าประเทศคู่แข่งที่มคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม 
เช่น เกาหลีใต้ ท าให้ไทยตกอยู่ในก าดกัประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap Country) กล่าวคือ ไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศที่มคี่าแรง
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ราคาถูก ขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถพฒันาสนิคา้ดา้นวตักรรมเพื่อแข่งขนักบั
ประเทศที่มีเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมที่สูงได้ เมื่อพิจารณา ผลิตภาพ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย อยู่อนัดบัท่ี 52 จาก 61 
ประเทศ นับว่ามีอันดบัต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี 
ไต้หวนั และมาเลเซีย ท่ีจดัอยู่ในอนัดบั 16, 30 และ 44 ตามล าดบั [16] 
 ผลติภาพการผลติ และผลติภาพแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมไทยมผีล
ต่อการขยายตวัดา้น GDP ของประเทศ จากการด าเนินงานทีผ่่านมาประเทศ
ไทยสัง่สมเรยีนรูเ้ทคโนโลยดี้านการผลติ และพฒันาทกัษะแรงงานจากจาก
บรษิทัต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทุน ท าใหไ้ทยมปัีญหาเชงิโครงสรา้งทัง้ในดา้นของ
ผลติภาพการผลติ และผลติภาพแรงงาน ดงันัน้นโยบาย Thailand 4.0 จงึเป็น
โมเดลส าคญัในการขบัเคลื่อนผลติภาพการผลติพร้อมกบัผลติภาพแรงงาน 
ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวข ับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้าง
มลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร อย่างไรกต็ามนโยบายการเพิม่ค่าแรงขัน้ต ่า
เป็น 425 บาท/วนั พจิารณาตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิของไทย อาจส่งผล
กระทบดา้นลบมากกว่าดา้นบวก เนื่องจากผลติภาพแรงงานของไทยยงัอยู่ใน
ระดบัต ่าเมือ่เทยีบกบัหลายประเทศ โดยเฉพาะการขึน้ค่าแรงแบบกา้วกระโดด
จะส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอาจก่อให้เกิดภาวะเงิน เฟ้อ
ภายในประเทศ ดงันัน้ภาครฐัควรปรบัขึน้ค่าแรงตามขัน้บนัได โดยพจิารณา
จากดชันีค่าครองชพี อตัราเงนิเฟ้อ ราคาสนิคา้ ผลติภาพแรงงาน พืน้ที ่สภาพ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม [3] 

IV.II ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขัน้ต า่ 425 บาท ท่ีมีต่อสถาน
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างข ัน้ต ่ า เป็น 425 บาท/วัน คือกลุ่มธุรกิจใน
ภาคอตุสาหกรรมการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ไดแ้ก่ 
ธุรกจิสิง่ทอและรองเทา้ เฟอรน์ิเจอร ์เซรามกิ อญัมณแีละเครือ่งประดบั เนื่อง
ด้วยรูปแบบและกรรมวิธีในการผลติจึงไม่สามารถใช้เครื่องจกัรมาทดแทน
แรงงานคนได้ การปรบัขึ้นค่าแรงขัน้ต ่าจึงส่งผลให้ผู้ผลติต้องแบกรบัภาระ
ต้นทุนทีสู่งขึน้ในขณะทีไ่ม่สามารถผลกัภาระต้นทุนแรงงานใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้
ธุรกิจภาคเกษตรกรรม ใช้แรงงานจ านวนมากแต่ราคาสนิคา้เกษตรกลบัมี
มูลค่าต ่ากว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอย่างมาก เนื่องจากสินค้า

เกษตรเป็นสนิคา้ตามฤดูกาล และจ านวนผลติผลของแต่ละปีมคีวามผนัผวน 
ท าให้ราคาสินค้าเกษตรแปรผนัตามราคาตลาด ธุรกิจภาคบริการ ได้แก่ 
โรงแรม รา้นอาหาร สถานเสรมิความงาม ปั้มน ้ามนั ไม่สามารถใชเ้ครื่องจกัร
หรือหุ่นยนต์ทดแทนเหมือนภาคการผลิต จากภาพรวมการจ้างงานของ 
SMEs ในปี พ.ศ.2560 พบว่า มกีารจา้งงานใน “ภาคธรุกิจบริการ” มากทีสุ่ด 
จ านวน 5,796,600 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48 ของการจา้งงานในประเทศ ถดัมา
คอื “ภาคธรุกิจการค้า” จ านวน 3,678,309 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30 “ภาคการ
ผลิต” จ านวน 2,615,133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และ “ภาคการเกษตร” 
จ านวน 66,205 หรอืมสีดัส่วนน้อยกว่ารอ้ยละ >1 [17] ขอ้มลูดงักล่าวแสดงให้
เห็นว่าธุรกจิในภาคบรกิารมสีดัส่วนการจ้างงานมากที่สุด เมื่อพจิารณาตาม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิพบว่า กจิกรรมค้าส่งและค้าปลกี มกีารจ้างงานมาก
ที่สุด ร้อยละ 30 รองลงมาได้แก่กจิกรรมโรงแรมและรา้นอาหาร ร้อยละ 10 
เมือ่พจิารณาจากขนาดของธุรกจิและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ สามารถจ าแนก
ไดด้งันี้ วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) มกีารจา้งงานในธุรกจิคา้ส่งคา้ปลกี บรกิาร
ซ่อมยานยนต์และจกัยานยนต์มากที่สุด มีการจ้างงานสูงถึง 3,552,225 คน 
จงัหวดัทีม่กีารจา้งงานสูงทีสุ่ดในกจิกรรมประเภทนี้ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ไดแ้ก่ 
ชลบุร ีสมุทรปราการ และนนทบุร ีด้านอุตสาหกรรมการผลติ มกีารจ้างงาน
จ านวน 1,952,456 คน จงัหวดัที่มกีารจ้างงานสูงที่สุดในกจิกรรมประเภทนี้ 
(ไม่รวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุร ีตามล าดบั 
วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
จ านวน 509,070 คน จงัหวดัทีม่กีารจา้งงานสูงทีสุ่ดในกจิกรรมประเภทนี้ (ไม่
รวมกรุงเทพฯ) ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุร ีและสมุทรสาคร นอกจากนี้ยงัมี
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีจ่ดัอยู่ในธุรกจิบรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์ มกีารจา้ง
งาน 268,915 คน (ไม่รวมกรุงเทพฯ) ไดแ้ก่ ชลบุร ีภูเกต็ และสมุทรปราการ 
จากรายงานของส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
พบว่าธุรกจิภาคบรกิารของไทยมอีตัราการขยายตวัต ่ากว่าร้อยละ 5 และมี
สดัส่วนต่อ GDP ของประเทศมากกว่ารอ้ยละ 40 แสดงใหเ้หน็ว่าแรงงานใน
ภาคบรกิารมกีารกระจายตวัในทุกจงัหวดัของไทย การปรบัขึ้นค่าแรงขัน้ต ่า 
425บาท/วัน ทัว่ประเทศจะส่งผลให้แรงงานมีรายได้สูงขึ้นในขณะที่
ผูป้ระกอบการธุรกจิมคี่าใชจ้่ายสงูขึน้ (แสดงรายละเอยีดในตารางที ่VIII) 

ตารางที ่VIII อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง (ฉบบัที ่9) 
No.  จ านวน 

(จงัหวดั) 
อตัราค่าจ้าง* 

เขตท้องท่ีบงัคบัใช้ ขัน้ต า่  
 

เพ่ิมข้ึน 
(31%) 

เพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

1 3 308 403 95 จงัหวดันราธวิาส ปัตตานี และยะลา 
2 
 

22 
 

310 
 

406 96 จงัหวดัก าแพงเพชร ชยัภมู ิชมุพร เชยีงราย ตรงั ตาก นครศรธีรรมราช พจิติร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุร ีล าปาง 
ล าพนู ศรสีะเกษ สตลู สงิหบุ์ร ีสุโขทยั หนองบวัล าภ ูอ านาจเจรญิ และอุทยัธานี 

3 
 

21 
 

315 
 

413 98 จงัหวดักาญจนบุร ีชยันาท นครพนม นครสวรรค ์น่าน บงึกาฬ บุรรีมัย์ ประจวบครีขีนัธ์ พะเยา พทัลุง พษิณุโลก เพชรบุร ี
เพชรบูรณ์ ยโสธร รอ้ยเอด็ เลย สระแก้ว สุรนิทร ์อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดติถ์ 

4 7 318 417 99 จงัหวดักาฬสนิธุ ์จนัทรบุร ีนครนายก ปราจนีบุร ีมุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม 
5 
 

14 
 

320 
 

419 99 จงัหวดักระบี่ ขอนแก่น เชยีงใหม่ ตราด นครราชสมีา พระนครศรอียุธยา พงังา ลพบุร ีสงขลา สระบุร ีสุพรรณบุร ีสุราษฎรธ์านี 
หนองคาย และอุบลราชธานี 

6 7 325 425 100 กรุงเทพมหานคร จงัหวดัฉะเชงิเทรา นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
7 3 330 432 102 จงัหวดัชลบุร ีภเูกต็ และระยอง 

ท่ีมา: กรมแรงงาน (Ministry of Labor) 

641



 
 

หมายเหตุ  - ตารางแสดงอตัราค่าจา้งข ัน้ต ่า ซึง่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 ทัว่ประเทศ 77 จงัหวดั แบง่ออกเป็น 7 เขตพืน้ที ่(อตัราค่าจา้ง* บาท/วนั)

ตารางที ่IX ผลกระทบการปรบัค่าจา้งข ัน้ต ่าจาก 325 บาท เป็น 425 บาท 
ค่าจา้งขัน้ต ่า 
1 เม.ย.61 

(วนัละ325) 

อตัราค่าจา้ง 
ขัน้ต ่าวนัละ 

425 

 
 

(A) 

อตัราจา้ง 
ปวช.จบใหม ่

(ปัจจบุนั) 

อตัราจา้ง 
ป.ตร ีจบใหม ่

(ปัจจบุนั) 

อตัราจา้ง 
ป.ตร ีจบใหม ่

(ปัจจบุนั) 

อตัราจา้ง ปวช.จบ
ใหม-่เพิม่ขึน้ จาก
อตัราเดมิ 31% 

อตัราจา้ง ปวช.จบ 
ใหม-่เพิม่ขึน้ จาก
อตัราเดมิ 31% 

อตัราจา้ง ป.ตรจีบ
ใหมเ่พิม่ขึน้จาก
อตัราเดมิ 31% 

9,750 12,750 31% 11,000 13,000 15,000 14,408 17,000 19,650 
ท่ีมา: ผูแ้ต่งพฒันาแนวทางการปรบัคา่จา้งขัน้ต ่าจาก ธ ารงศกัดิ ์คงคาสวสัดิ ์(2561) [18] 
หมายเหตุ 

1. % เพิม่ขึน้ของวฒุ ิปวช. คดิจากความต่างระหวา่งอตัราเริม่ตน้ตามวฒุ ิปวช.เดมิ 11,000 บาท กบัค่าจา้งขัน้ต ่าเดมิ 9,750 บาท คอื 13% ดงันัน้อตัราเริม่ตน้ตามวฒุ ิปวช.ใหม ่= 12,750*13% = 1,658 = 
14,408 บาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราเริม่ต้นตามวฒุริะหวา่ง ปวช.ปรบัใหม่ 

2. % เพิม่ขึน้ของวฒุ ิปวส. คดิจากความต่างระหวา่งอตัราเริม่ตน้ตามวฒุ ิปวส. เดมิ (13,000) กบั ปวช.เดมิ (11,000) คอื 18% ดงันัน้อตัราเริม่ตน้ใหมต่ามวฒุ ิปวส.ใหม ่= 14,408*18% = 2,593 = 17,000 บาท 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราเริม่ตน้ตามวฒุริะหวา่ง ปวส.ปรบัใหม ่(17,000) กบัอตัราเริม่ต้นตามวฒุ ิปวส.ปัจจุบนั (13,000) จะมเีพิม่ขึน้ 31%  

3. % เพิม่ขึน้ของวฒุปิรญิญาตรคีดิจากความต่างระหวา่งวุฒ ิป.ตร ีเดมิ (15,000) กบัวฒุ ิปวส. (13,000) เดมิ คอื 15% ดงันัน้อตัราเริม่ต้นตามวุฒ ิป.ตรใีหม ่= 17,000*15% = 2,500 บาท = 19,550 บาท เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัอตัราเริม่ตน้ตามวฒุริะหวา่ง ป.ตร ีปรบัใหม ่(19,550) กบัอตัราเริม่ต้นตามวุฒ ิป.ตร ีปัจจุบนั (15,000) จะม ี% เพิม่ขึน้ 30%  
 

จากตารางที ่IX ผลกระทบการปรบัค่าจา้งขัน้ต ่าจาก 325 บาท เป็น 425 
บาท/วนั แสดงใหเ้หน็ถงึรายไดข้องพนักงานทีสู่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานให้อยากท างานมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎ ี2 ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก อย่างไรกต็ามการขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าที่สูงขึ้น
ร้อยละ 31 นัน้การคาดหวงัจากผูป้ระกอบการในเรื่องของผลติภาพแรงงาน 
(Labor Productivity) กม็แีนวโน้มทีส่งูขึน้ตามค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้ อย่างไร
ก็ตามค่าจ้างแรงงานทีเ่พิม่มากขึน้กจ็ะส่งผลต่อการปรบัขึน้ค่าครองชพีซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั เกิดภาวะเงนิเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ [10] 
นอกจากนี้ยงัพบว่าในภาคการผลติอุตสาหกรรมสิง่ทอ การขึน้ค่าจา้งแรงงาน
ยงัส่งผลต่อผูป้ระกอบการขนาดเล็กขนาดกลางที่มทีุนหมุนเวยีนต ่าและต้อง
ปิดกจิการลง [4]  

V. สรปุและอภิปรายผล 
 จากประเดน็ของผลกระทบจากการปรบัเพิม่ค่าจา้งข ัน้ต ่าทีม่ต่ีอการจา้ง
งานในระบบเศรษฐกจิของไทย นบัเป็นประเดน็ส าคญัทีผู่ใ้ชแ้รงงานและบุคคล
ทัว่ไปใหค้วามสนใจตามบรบิทการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคม
ของแต่ละประเทศ แต่ละท้องถิ่น ในช่วงเวลาต่างๆ ตามทฤษฎีของนัก
เศรษฐศาสตร์แรงงาน Lloyd Reynold, John Durloh และ Richard Lester 
อ้างถงึใน [11] ใหท้ศันะเกีย่วกบัการเพิม่ค่าแรงทัง้ในมุมมองของผูใ้ชแ้รงงาน 
และผูป้ระกอบการ โดยการเพิม่ค่าจา้งข ัน้ต ่าจะเพิม่การจา้งงาน ลดอตัราการ
ว่างงาน และเพิม่ผลติภาพของแรงงาน ดา้นผูป้ระกอบการจะรบัรูว้่าการเพิม่
ค่าจา้งแรงงานนัน้เป็นภาระของนายทุน ในขณะเดยีวกนักต็อ้งปรบัตวัยอมรบั
และพยายามเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของแรงงานให้สอดคล้องกบั
ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ บางประเทศอาจประกาศใชค้่าจ้างข ัน้ต ่าทัง้ประเทศ บาง
ประเทศอาจประกาศใช้ในแต่ละสาขา เช่นสาขาสิง่ทอ สาขาค้าปลกี สาขา
โรงแรมและภตัตาคาร  
 เมื่อพจิารณาถึงความเป็นไปได้ของการบงัคบัใช้นโยบายค่าแรงขัน้ต ่า 
425 บาท/วนั ภาครฐัควรค านึงถึงโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของไทยใน
อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขา้งหน้าว่าเราจะ
มุ่งผลิตสินค้าประเภทไหนเพื่อแข่งขนัในเวทโีลก หากพิจารณาโครงสร้าง
อุตสาหกรรมของไทยนบัจากนี้และอกี 10 ปีขา้งหน้า พบว่าชิ้นส่วนยานยนต์ 
และผลิตภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล มีความส าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น 

พิจารณาจากแนวโน้มการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและสัดส่วนใน
ตลาดโลก (แสดงรายละเอยีดในตารางที ่5 รายการสนิคา้ส่งออกของไทย 10 
อนัดบั) ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเขม้ขน้ ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม เครือ่งหนงัและรองเทา้ เฟอรน์ิเจอร ์ผลติภณัฑ์
ยาง อญัมณีและเครื่องประดบั มแีนวโน้มการเตมิโตทีล่ดลง เหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยก าลงัสูญเสียความได้เปรียบในกลุ่ มอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น [19] อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า “จริง
หรือไม่ที ่ประเทศไทยมีความสามารถด้านการแข่งขันในกลุ่ม
อุตสาหกรรมวิศวการ” และ “จริงหรือไม่ทีป่ระเทศไทยก าลงัสูญเสีย
ความสามารถด้านการแข่งขนัในกลุ่มอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น” 
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างในภาคอุตสาหกรรมของไทยพบว่ากล่ม
อุตสาหกรรมวศิวการจ านวนมากเป็นธุรกิจจากนักลงทุนต่างประเทศ โดย
พึ่งพาวตัถุดิบและชิ้นส่วนน าเข้าในสดัส่วนที่สูง ท าให้รายได้สุทธิจากการ
ส่งออกน้อยกว่าตวัเลขทีป่รากฏมาก นอกจากนี้อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
และเครื่องจกัรทีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง (Hi-tech Industries) ทีเ่ขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทยเป็นเพยีงขัน้ตอนการประกอบชิ้นส่วนทีไ่ม่ตอ้งพึง่พาเทคโนโลยี
ระดบัสงูนกั [20-21] 

ดา้นอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ เช่น อญัมณีและเครื่องประดบั สิง่
ทอและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกจิเหล่านี้ใช้ทรพัยากรในประเทศ
เป็นปัจจยัส าคญัในการผลติ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิอาหารทีใ่ชว้ตัถุดบิจากภาค
การเกษตร ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์น าเข้าวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ [22] ดงันัน้การรกัษาไวซ้ึง่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัดว้ย 
การพฒันาประสทิธภิาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเขม้ขน้จะเป็น
ประโยชน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย การปรับค่าแรงขัน้ต ่ ามี
ผลกระทบทัง้ในแงบ่วก กล่าวคอื แรงงานมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เกดิการใชจ้่าย
ในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามควรค านึงถงึผลกระทบทีอ่าจตามมา 
ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะผลิตภาพ
แรงงานจะต้องสูงขึ้นตามค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอันเป็นต้นทุนส าคัญที่
ผู้ประกอบการต้องรบัภาระ มเิช่นนัน้ความเป็นไปได้ที่แรงงานไร้ฝีมอืหรอื
แรงงานทีข่าดทกัษะและประสบการณ์อาจตอ้งออกจากระบบการจา้งงาน เกดิ
ภาวะการว่างงาน และปัญหาสงัคมอื่นๆ ตามมาได้ ดงันัน้นโยบายการขึ้น
ค่าแรงขัน้ต ่าของภาครฐัควรพจิารณาจากความจ าเป็นของแต่ละธุรกิจซึ่งมี
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ต้นทุนและกระบวนการผลติไม่เท่ากนั สามารถจ าแนกเป็นแต่ละประเภทของ
อุตสาหกรรมตามคุณภาพทกัษะแรงงาน  

นโยบายขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 425 บาท/วนั ทัว่ประเทศนัน้ ย่อมมผีลกระทบ
ต่อทิศการการพฒันาอุสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ ซึ่งยงัเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัทัง้ใน
ด้านการผลติ การส่งออกและการจ้างแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ด าเนินงานโดยผูป้ระกอบการชาวไทย โดยไม่มี
การร่วมทุนกบัต่างประเทศ ที่ส าคญัธุรกจิ SMEs มอียู่กระจดักระจายทัว่ทัง้
ประเทศ มกีารใชว้ตัถุดบิทอ้งถิน่และแรงงานทอ้งถิน่ในสดัส่วนสงู ดงันัน้การ
ส่งเสรมิผลติภาพแรงงานของธุรกจิ SMEs ใหม้คีวามเขม้แขง็จงึมคีวามส าคญั
เป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 
4.0 ซึง่เป็นโมเดลในการขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่ความมัง่คัง่ ม ัน่คง และยัง่ยนื 
ด้วยการเปลี่ยนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ( Labor 
Intensive-Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ฝีมือเข้มข้น (Skill-Intensive-
Industry) ผ่านการพฒันาทกัษะแรงงาน การปรบัปรุงสินค้า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เหล่านี้เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
แรงงานไทย อนัมสี่วนส าคญัของการเพิม่ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ   
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีได้ศึกษาเพือ่ปรบัปรุงการระบุตําแหน่งและการ

ค้นหาสินค้าในคลงัสินค้าของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่ น พบว่ามี

การจัดเรียงสินค้าด้วยวิธีการจัดเก็บทีไ่ม่ได้กําหนดตําแหน่งตายตัว

Random Location System โดยไม่มีการระบุตําแหน่งการจดัเก็บของชัน้

วางทีช่ดัเจน มีการย้ายตาํแหน่งสินค้าอยู่บ่อยครัง้ และยงัไม่มีระบบบนัทึก

ข้อมูลอัพเดทตําแหน่งทีต่ัง้สินค้า ทําให้การหาสินค้าแต่ละครัง้พบการ

สูญเสียในการเดินหาสินค้า ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทาํการวิเคราะห์ขัน้ตอนการ

ทํางานโดยใช้ Flow Process Chart เพือ่พิจารณาขัน้ตอนการทํางานใน

คลงัสินค้า โดยนําหลกัการ ECRS มาใช้ในการจดัทาํแผนผงัการจดัเกบ็ระบุ

ตาํแหน่งของชัน้วาง เพือ่ลดความสูญเปล่าทางด้านเวลาในการการค้นหา

สินค้า และจดัการฐานข้อมูลรายการสินค้าโดยใช้ฟังค์ชัน่ใน Microsoft 

Excel เพือ่ช่วยค้นหาและระบุตาํแหน่งของสินค้า ผลจากการปรบัปรงุทาํให้

เวลาในการหาสินค้าจาํนวน 4 รายการลดลงจาก 1 นาที 11 วินาที ลดลง 

เหลือ 31.46 วินาที ซึง่คิดเป็น 44.13% และเวลาในการหยิบสินค้า ลดลง

จาก 7 นาที 40 วินาที เหลือ 5 นาที 58 วินาที คิดเป็น 22.13% 

 

คําสําคัญ — การศึกษาการทํางาน , การจัดการคลังสินค้า, การระบุ

ตาํแหน่งสินค้า 

 

 

ABSTRACT — This research was conducted to reform the location 

and finding products in warehouse of Thai-Japanese Technology 

Promotion Association. It was found that the products were arranged 

by Random Location System, without Identify the storage location 

that is clear, there are many product relocations, and there is not 

data recording. Losing is walking to find product. So researcher was 

analysis of work processes by using the Flow Process Chart to 

determine the operational procedures in the warehouse by applying 

ECRS principles for create layout that position of shelf. Apply for 

placement, to reduce losing on the finding product and product 

database management using the search function in Microsoft Excel to 

finding and specify the location of the product from the time update. 

In finding 4 items, decreasing 1 minute 11 seconds, decreasing to 

31.46 seconds, or 44.13% and the time to pick up the product 

decreased from 7 minutes 40 seconds to 5 minutes 58 seconds, or 

22.13% 

 

Keywords — Work Study, Warehouse Management, Specify 

 

I. บทนํา 

 บรษิทักรณีศกึษา ประกอบธุรกจิประเภทจาํหน่ายหนังสอื ซึง่สนิคา้ใน

กล่องนัน้มยีอดไม่ตรงกบัยอดทีร่ะบุทีก่ล่องและบางทชีื่อสนิคา้กไ็ม่ตรงกบั

กล่องเช่นเดียวกัน และบางกล่องได้เขียนชื่อย่อของสินค้า ทําให้สื่อ

ความหมายไดไ้ม่ชดัเจนเน่ืองจากมสีนิคา้คลา้ยคลงึกนัอยู่เป็นจาํนวนมาก 

และ ทางบรษิทัเองมคีลงัสนิคา้อยูห่ลายหอ้ง ซึง่จะมเีอกสารทีบ่อกตําแหน่ง

เกบ็สนิคา้ไวใ้นคลงั S1 (คลงัใหญ่) เพยีงหอ้งเดยีว ทําใหเ้มื่อตอ้งการหยบิ

สนิคา้ ตอ้งเดนิไปทีค่ลงัS1เพื่อหยบิเอกสารเพื่อดตูําแหน่งทีเ่กบ็ของสนิคา้ 

ทําให้พนักงานนัน้เน้นจํามากกว่าที่จะดูเอกสาร ซึ่งก็ได้มีสินค้าที่มีชื่อ

ใกลเ้คยีงกนัอยู่มาก บางครัง้กท็าํใหจ้าํผดิได ้สง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาในการหา

สนิคา้เพิม่ขึน้ อกีทัง้บางครัง้ไดม้กีารยา้ยตําแหน่งของสนิคา้เพื่อปรบัพืน้ที่

จดัเกบ็สนิคา้ และ เพิม่พืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ เน่ืองจาก หนังสอืบางเล่มไดเ้ลกิ

ตพีมิพแ์ลว้ หรอื มหีนังสอืทีพ่มิพข์ึน้มาใหม่ ทําใหเ้กดิการเปลีย่นตําแหน่ง

อยูบ่อ่ยครัง้ และ ทาํใหพ้ืน้ทีบ่างสว่นวา่ง จงึตอ้งยา้ยตาํแหน่งสนิคา้ใหม ่ทาํ
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ใหเ้อกสารบอกตําแหน่งมตีําแหน่งทีไ่มต่รงกบัเอกสารเน่ืองจากไมไ่ดม้กีาร

แกไ้ขตําแหน่งของสนิคา้ทีร่ะบุไวใ้นเอกสาร ทําใหห้าสนิคา้ไม่เจอตอ้งเดนิ

หาสนิคา้ และบางห้องนัน้ไม่ได้มกีารจดัแบ่งตําแหน่งของชัน้วางที่ชดัเจน 

ทําให้ต้องใชเ้วลาหาเพิม่ขึน้ ทําใหใ้ชเ้วลาในการหยบิสนิคา้ และ การเก็บ

สนิคา้เป็นไปไดด้ว้ยความล่าชา้ 

 

II.วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

• เพือ่ศกึษาการลดเวลาการหาสนิคา้ในคลงัสนิคา้ 

• เพื่อออกแบบกระบวนการลดเวลาขัน้ตอนการหยบิสนิค้าจาก

คลงัสนิคา้ 

 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

III.I ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

  III.I.I แผนผงักา้งปลา  

 ดร.คาโอรุ อิชิกาว่า. [1] ได้ให้ความหมายของแผนผังก้างปลา 

หมายถงึ แผนภาพทีแ่สดงความสมัพนัธ์ของ ผล และ เหตุ ทีท่ําใหเ้กดิผล

นัน้ๆ โดยรวบรวมในแผนภาพทีม่ลีกัษณะคลา้ยกา้งปลา 

 
รปูที ่I แผนผงักา้งปลา 

ทีม่า : ดร.คาโอร ุอชิกิาวา่.  2486 

  III.I.II Flow Process Chart 

 Frank และ Lillian. [2] ได้เสนอแผนภาพการไหล ว่า เป็นเครื่องมอืที่

ใช้บนัทกึการ ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนมาตรฐานของกระบวนการโดยการ 

นํามาเขยีนร่วมกบัการใช้สญัลกัษณ์แทนขัน้ตอนต่างๆ เริม่ จากการแบ่ง

กระบวนการทัง้หมดออกเป็นขัน้ตอนย่อย โดย แต่ละขัน้ตอนย่อยตอ้งเป็น

การกระทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน บรรดาการปฏบิตังิาน การเคลื่อนยา้ย การ

รอคอย การตรวจสอบ และการเกบ็พกั โดยการใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ 

 

 
รปูที ่II สญัลกัษณ์มาตรฐาน ASME 

ทีม่า : American Society of Mechanical Engineer (ASME). 2490 

  III.I.III ECRS 

 ชนิโก ชเิกโอะ. [3] ได้กล่าวว่า หลกัการ ECRS เป็นหลกัการเพื่อลด

ความสญูเปล่า ไดเ้ป็นอย่างด ีความสญูเปล่าทีจ่ะเกดิขึน้กส็ะทอ้นใหเ้หน็วา่

ตน้ทุนของสนิคา้เพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย หากสามารถลดความสญูเปล่าลงได้

กจ็ะทาํใหต้น้ทุนการผลติลดลงไดอ้กีดว้ย ซึง่กจ็ะทาํใหค้วามสามารถในการ

แขง่ขนักบัธุรกจิอื่นกจ็ะสงูขึน้อกีดว้ย โดยมหีลกัการดงัน้ี  

 1 การกาํจดั (Eliminate) คอื การพจิารณาการทาํงานปัจจุบนัและกําจดั

ความสญูเปลา่ทัง้ 7 ประการในกระบวนการออกไป 

 2 การรวมกนั (Combine) คอื การรวมขัน้ตอนการทาํงานใหเ้ขา้ ทําให้

ข ัน้ตอนลดลงจากเดมิ การผลติกจ็ะสามารถทาํไดเ้รว็ขึน้ 

 3 การจดัใหม่ (Rearrange) คอื การจดัขัน้ตอนใหม่เพื่อให้ลดการการ

เคลื่อนที ่เคลื่อนไหวทีไ่มจ่าํเป็น หรอืการรอคอย 

 4 การทาํใหง้า่ย (Simplify) คอื การปรบัปรงุทาํงานให ้สะดวกขึน้  

 III.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ธญิาดา ใจใหมครา้ม. [4] ได้ศึกษาการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการ

คลงัสนิค้า โดยใชแ้ผนภูมกิารไหลของงานโดยการพจิารณาขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงานที่มีความซํ้าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ โดยตัดขัน้ตอนการ

ตรวจสอบเอกสารออกก่อนทาํการตรวจนบัสนิคา้หรอืบรกิาร รวมไปถงึการ

ออกแบบแผนผงัคลงัสนิคา้ใหมด่ว้ยวธิกีารจดัเกบ็เป็นโซนตาม ABC จะทํา

การแบ่งตามประเภทสนิค้าที่ทําการจดัเก็บก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการจดัวาง

แผนผงัโดยจะทําการแบ่งประเภทสนิคา้ ABC ทลีะกลุ่มสนิคา้ เพื่อให้การ

จดัวางตําแหน่งสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัขนาดของคลงัสนิคา้และง่ายต่อ

การเบกิจา่ยสนิคา้ 

 ขจรศักดิ ์ทองอะไพพงษ์ . [5] ได้ทําการสํารวจและสังเกต แต่ละ

กระบวนการทํางานในแต่ละขัน้ตอนโดยได้นําเทคนิคแผนภูมิการไหล 

(Flow process chart) มาใช้ศึกษากระบวนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น โดนการการนําน้ํายางเขา้มาในโรงงานแปรรูปน้ํายางพารา และ 

การนํายางพาราแผ่นเขา้โรงอบ สามารถลดขัน้ตอนการดําเนินงานลง 1 

ขัน้ตอน และการคดัแยกบรรจุภัณฑ์ สามารถลดระยะทางได้ 40 เมตร 

ขัน้ตอนการทํางานลดลงทัง้สิ้น 1 ขัน้ตอน และลดเวลาในการทํางานลง

ทัง้สิน้ 1 นาท ี

 จารุภา อุ่นจางวาง. [6] ทําการศกึษาขอ้มูลจากสภาพแวดล้อมในการ

ปฏบิตังิานโดยการ อดัเกบ็ ขอ้มลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิานที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการสนิคา้คงคลงั จากนัน้ไดท้ํา การวเิคราะหห์าปัญหา

ที่เกิดขึน้ โดยใช้แผนภูมกิารไหลของงานในการพจิารณาลดขัน้ตอนการ 

ปฏบิตังิานทีม่คีวามซํ้าซ้อนและไม่มปีระสทิธภิาพ โดยใชแ้นวทางการ นํา

ระบบสารสนเทศเขา้มาใช้เพื่อควบคุมการปฏบิตังิานการจดัการสนิค้าคง

คลงัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
 

IV. วธิกีารดาํเนินงาน 

 IV.I ภาพรวมของกระบวนการ 

 การหยบิสนิคา้นัน้ทางบรษิทัจะหยบิตามใบเสนอราคา (Quotation) ซึง่ 

ปกตจิะเดนิไปยงัคลงั S1 แลว้ในคลงัน้ีจะมเีอกสารทีบ่อกสถานทีเ่กบ็สนิคา้

แต่ละชนิดเอาไว ้สนิคา้มจีาํนวนมาก ทาํใหใ้ชเ้วลาในการหานาน และ พืน้ที่

บางส่วนได้เก็บสินค้ามากกว่า 1 ชนิด เมื่อไปถึงก็จะต้องดูอีกทีว่าหยิบ

สนิคา้ถกูอนัหรอืไม ่ 
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IV.II ขัน้ตอนในการศกึษา 

 
รปูที ่III ภาพแสดงขัน้ตอนในการศกึษา 

 จากรปูที ่III แสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัโดยเริม่

จากการศกึษาการทาํงานของสมาคมและศกึษาหาปัญหาและทาํการศกึษา

ทฤษฎตี่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหา แลว้ใชแ้ผนผงักา้งปลา

จากที่ศึกษามาทําการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จรงิของปัญหาเพื่อที่จะ

สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างถูกวธิ ีต่อมาใชแ้ผนภูมกิารไหลในการศกึษาขัน้ตอน

การทาํงานอยา่งละเอยีดและทาํการวเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุวธิกีารทาํงานโดย

มุ่งเน้นให้สามารถทํางานได้รวดเรว็ขึน้ หลงัจากปรบัปรุงแล้วทําการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูหลงัจากปรบัปรงุเพือ่วดัผลจากการปรบัปรงุ 

 IV.III เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

  แผนผงักา้งปลา 

  Flow Process Chart 

  ปากกา ดนิสอ 

  กระดาษ 

  นาฬกิาจบัเวลา 

 

 IV.IV การวเิคราะหข์อ้มลู และการกาํหนดตวัชี้วดัผลการศกึษา 

  IV.IV.I การวเิคราะหข์อ้มลู 

  
รปูที ่IV การวเิคราะหส์าเหตุดว้ยแผนผงักา้งปลา 

 จากรูปที่ IV เป็นการประยุกต์ใชแ้ผนภูมกิารปลา กบั 4M ซึ่งจากการ

วเิคราะหน์ัน้สาเหตุมาจาก3ปัจจยั คอื 1.Man พนักงานใชเ้วลาหาของนาน

เพราะต้องหาตําแหน่งสนิค้า 2.Method มกีระบวนการที่ซํ้าซ้อน และไม่

เป็นมาตรฐาน 3.Material มกีารยา้ยทีแ่ต่ไมไ่ดอ้พัเดทเอกสาร และมกีารใช้

ชื่อย่อ ซึ่งอาจจะสื่อความหมายของชื่อสนิคา้ไดห้ลายชื่อ เน่ืองจากมหีลาย

สาเหตุ ทําใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ัง้หมด จงึไดเ้ลอืกปัญหาไดเ้ลอืก

ปัญหา เขยีนขอ้ความไม่ชดัเจน และ เดนิวนไปมาเพราะ ดูเอกสารที่คลงั 

S1 เพือ่หาตาํแหน่งสนิคา้ ประเดน็ในการแกปั้ญหา 

  IV.IV.II การกาํหนดวธิกีารดาํเนินงาน 

 1. ปรบัปรงุวธิกีารหยบิสนิคา้ 

  ใช ้Flow Process Chart วเิคราะหข์ ัน้ตอนการทาํงาน 

ตารางที ่I. Flow Process Chart ก่อนปรบัปรงุ 

 
 จากตารางที่ I แสดงให้เห็นว่าเวลาในการหยิบสินค้า 4 รายการ 

จาํนวน 20 package ใชเ้วลา 459.97 วนิาท ีหรอื 7 นาท ี39.97 วนิาท ีซึ่ง

คิดเวลาในการหยิบต่อ Package เป็น 23 วินาที และ ขัน้ตอนการหา

ตําแหน่งสนิค้านัน้มคีวามซํ้าซ้อน จงึเป็นขัน้ตอนที่เลอืกเพื่อทําการแก้ไข  

เพื่อทีจ่ะสามารถหาตําแหน่งของสนิคา้ไดร้วดเรว็ขึน้ โดยการเปลีย่นใหห้า

ตาํแหน่งสนิคา้ก่อนทีจ่ะเดนิไปคลงัสนิคา้  จาก ไฟล ์Excel ซึง่จะช่วยใหห้า

สนิคา้ไดง้่ายขึน้โดยหาตําแหน่งของสนิคา้ทีต่อ้งหยบิทัง้หมดในคราวเดยีว 

และสามารถอพัเดทขอ้มลูไดเ้ป็นปัจจุบนัมากขึน้ อกีทัง้ยงัทาํใหไ้มต่อ้งเดนิ

ไปคลงั S1 เมือ่สนิคา้ไมไ่ดอ้ยูใ่นคลงั S1 อกีดว้ย 

  IV.V ตวัชี้วดั 

 IV.V.I ระยะเวลาในการหยบิสนิคา้ ลดลง 15% 

 IV.V.II ระยะเวลาในการหาสนิคา้ ลดลง 30% 

 

V.ผลการดาํเนินงาน 

 V.I ผลการวเิคราะหก์ารออกแบบใบปะหน้ากล่อง 

 ใบปะหน้ากล่องขนาดเท่ากระดาษ A4 เพือ่งา่ยต่อการใชง้าน โดยทีใ่บ

ปะกล่องนัน้ประกอบด้วย รูปหนังสอื รหสับาร์โค๊ด ชื่อหนังสอื และยอด

คงเหลอื 

 
รปูที ่V ใบปะหน้ากล่อง 
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รปูที ่VI รปูแสดงวธิกีารตดิใบปะกล่อง 

 ทาํการจดัเรยีงกล่องดว้ยการประยุกตใ์ชห้ลกัการ ECRS ดงัน้ี 

  - การกําจดั (Eliminate) ด้วยการ ลดจํานวนกล่องลง จากการ

รวมสนิค้าให้ใช้กล่องเหลือน้อยที่สุด แล้วปิดกล่องเพื่อ ไม่ให้มีคนหยิบ

ออกไปโดยไมรู่ต้วั  

  - การรวมกนั (Combine)  รวมสนิคา้ทีต่่างชนิดกนัแต่ในกล่องที่

เหลอืน้อยไวใ้นกล่องเดยีวกนั เพือ่ เพิม่ลดพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็  

 - การจดัใหม่ (Rearrange) จดัเรยีงสนิค้าใหม่ให้ชนิดเดยีวกนั

อยูใ่กลก้นั 

- การทําให้ง่าย (Simplify)  จดัแนวของกล่องโดยที่ใบปะหน้า

กล่องหนัออกมาด้านนอกเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่ายโดยไม่ต้องขยบั

กล่องไปมา 

 จากการเกบ็ขอ้มลูหลงัจากตดิใบปะหน้ากล่องแลว้สามารถระบุไดว้่ามี

สนิคา้ชนิดไหนไดภ้ายในระยะ 3 เมตรทําใหม้องหาสนิคา้ไดร้วดเรว็ขึน้ อกี

ทัง้ยงัทาํใหพ้ืน้ทีใ่นการเกบ็สนิคา้ลดลงจากการประยุกตใ์ชห้ลกัการ ECRS 

ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

 

 V.II ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรงุวธิกีารหยบิสนิคา้ 

 ข้อจํากัดทางสมาคมไม่ต้องการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมใน

คลงัสนิคา้ จากการวเิคราะหข์ ัน้ตอนการหยบิสนิคา้จากตารางที ่I นัน้แสดง

ให้เหน็ว่าการหาตําแหน่งของสนิคา้นัน้เป็นวธิกีารที่ซํ้าซ้อนจงึปรบัปรุงให้

หาตําแหน่งของสนิคา้ทัง้หมดก่อนทีจ่ะเดนิไปยงัคลงัสนิคา้ และ คลงัสนิคา้

บางห้องนัน้ไม่ได้มีการระบุตําแหน่งของชัน้วางที่ช ัดเจนจึงทําการระบุ

ตําแหน่งของชัน้วางใหช้ดัเจน และ เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อใหส้ามารถ

หาสนิค้าได้ง่ายขึน้ โดย การเรยีงด้วยรหสั A-Z โดยเริม่ที่ A1-1 หมายถงึ 

ชัน้วาง A เลขตวัหน้าหมายถงึ แถวที่ 1 และ เลขตวัหลงัหมายถงึช่องที่1 

โดยการเรยีงไปเรือ่ยๆ จนครบทุกชัน้วางในคลงัสนิคา้ 

 

 
รปูที ่VII การแบง่ตาํแหน่งชัน้วาง 

 ต่อมาทําการเก็บข้อมูลตําแหน่งของสินค้าเพื่อบันทึกข้อมูลลงใน 

Microsoft Excel เพื่อจัดทําข้อมูลรายการสินค้า เพื่อที่จะสามารถหา

ตําแหน่งของสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ฟังค์ชัน่ Vlookup และ 

IFerror ในการคน้หาตําแหน่งของสนิคา้ต่างๆ ดว้ยการพมิพช์ื่อหนังสอืใน

ชอ่งคน้หา 

 

 
รปูที ่VIII ภาพแสดงการคน้หา 

 

 V.III ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรงุ 

ตารางที ่II. Flow Process Chart ขัน้ตอนในการหยบิสนิคา้ หลงัปรบัปรงุ

หลงัปรบัปรงุ 

 
 จากการปรบัปรุง แสดงให้เห็นว่าสามารถลดเวลาในการหาตําแหน่ง

เกบ็สนิคา้ได ้31.46 วนิาท ีหรอื 44.13% และ เวลาในการหยบิสนิคา้ลดลง 

101.77 วนิาท ีหรอื 22.13% และขัน้ตอนในการหยบิสนิคา้ลดลง 4 ขัน้ตอน 

หรอื 18.18% ตามตารางที ่III 
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ตารางที ่III. สรปุ Flow Process Chart ก่อนและหลงัปรบัปรงุ 

 เวลารวม จาํนวนสนิคา้ ขัน้ตอน 

ก่อน 459.97 20 22 

หลงั 358.2 20 18 

ลดลง 101.77 0 4 

% 22.13% 0.00% 18.18% 

 

ตารางที ่IV ตารางแสดงตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 

(%) 

ก่อน

ปรบัปรุง 

(วนิาท)ี 

หลงั

ปรบัปรุง 

(วนิาท)ี 

ลดลง 

(%) 

ระยะเวลา

หาสนิคา้ 

30% 71.29 33.12 44.13% 

ระยะเวลา

หยบิสนิคา้ 

15% 459.97 358.2 22.13% 

 จากการเกบ็ขอ้มลูสามารถลดระยะเวลาในการหาสนิคา้ลงได ้44.13% 

ซึ่งบรรลุเป้าหมายจากตวัชี้วดัที่ตัง้ไว ้และระยะเวลาหยบิสนิค้านัน้ลดลง 

22.13% ซึง่บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้หมอืนกนั ดงัตารางที ่IV 

 

VI. บทสรปุ และ ขอ้เสนอแนะ 

 VI.I บทสรปุผลการศกึษา 

  หลังจากได้ทําการระบุตําแหน่งของชัน้วาง และจดัทําข้อมูล

รายการสินค้า โดยใช้ฟังค์ชัน่ Vlookup ร่วมกับ ฟังค์ชัน่ IFerror และ 

ฟังค์ชัน่อื่นๆใน Microsoft Excel ในการค้นหาตําแหน่งของสนิค้า ทําให้

เวลาในการหาสินค้าจํานวน 4 รายการนัน้ลดลงจาก 1 นาที 11 วินาท ี

ลดลง เหลอื 31.46 วนิาท ีซึ่งคดิเป็น 44.13% และเวลาในการหยบิสนิค้า 

ลดลงจาก 7 นาท ี40 วนิาท ีเหลอื 5 นาท ี58 วนิาท ีคดิเป็น 22.13% 

 VI.II อภปิรายผล และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน 

 การระบุตําแหน่งเกบ็ของชัน้วางและการจดัทํารายการขอ้มูลสามารถ

ลดระยะเวลาในการหาสนิค้าในคลงัสนิค้าได้โดยใช้หลกัการ ECRS และ

สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการหยบิสนิคา้ในคลงัสนิคา้ไดด้ว้ยการ

ใชท้ฤษฎศีกึษาการทํางาน และการจดัทําแผงผงัคลงัสนิคา้โดยใชห้ลกัการ 

5ส ช่วยใหส้ามารถเขา้ใจตําแหน่งของชัน้วางได้ง่ายขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของธญิาดา ใจใหมครา้มดว้ยการจดัทําขอ้มลูรายการ และการ ใช ้

แผนภูมกิารไหลในการลดขัน้ตอนทีซ่ํ้าซอ้น และยงัสอดคลอ้งกบั ขจรศกัดิ ์

ทองอะไพพงษใ์นการใชแ้ผนภมูกิารไหลเพือ่ปรบัปรงุวธิรการทาํงาน 

 VI.III แนวทางการศกึษาต่อในอนาคต 

 การปรบัปรงุระบบการจดัเกบ็สนิคา้ จะทาํใหส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการทาํกจิกรรมในคลงัสนิคา้ได ้และควรจดัทาํ FIFO เพือ่ลดปรมิาณของ

เสยีทีเ่กดิจากการจดัเกบ็นาน 

 VI.IV ขอ้เสนอแนะ 

  ควรมกีารปรบัปรุงขอ้มลูรายการอยูต่ลอดเพือ่ใหต้ําแหน่งนัน้ตรงกบัที่

เกบ็จรงิ และ สามารถนําขอ้มลูรายการไปใชใ้นสมารท์โฟนได ้
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 ขอขอบพระคุณ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) ที่ได้เปิด

โอกาสรบันกัศกึษาสหกจิและ ขอขอบคุณ คุณเอมชบา ลิม่สถาพร ผูจ้ดัการ

แผนกขายและจดัจําหน่ายและพนักงานทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลอื

และใหค้าํปรกึษาในเรือ่งต่างๆ ตลอดระยะเวลาปฏบิตังิาน 

 รายงานฉบบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ยุรนันท ์มซูอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่แนะนําแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไข

ข้อผิดพลาดต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา เพื่อให้การเขียน
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บทคดัย่อ — งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาการด าเนินงานและกลยุทธ์การ
จดัเกบ็สินค้าภายในคลงัสินค้าแห่งหน่ึงพบว่า สินค้าประเภทม้วนผ้ามีรอบ
การหมุนเวียนต ่าแต่ใช้พ้ืนท่ีในการจดัเก็บสูงถึงจ านวน 168 ช่องจดัเก็บ
สินค้า (Bin Locations) จากทัง้หมด 1,600 ช่องจัดเก็บสินค้า รวมถึงมี
รูปแบบการจัดเก็บและต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงกระจัดกระจายทัว่
คลงัสินค้ามีสาเหตุมาจากใช้หลกัการจดัเก็บแบบสุ่ม (Random Location) 
นอกจากน้ี จ านวนการจดัเกบ็ม้วนผ้าต่อหน่ึงช่องเกบ็สินค้ามีจ านวนน้อย
ท าให้การใช้พ้ืนท่ีในคลงัมากเกินความจ าเป็น ประกอบกบัช่องจดัเกบ็สินค้า
ท่ีกระจายกระจายทัว่ทัง้คลงัสินค้า ส่งผลให้การด าเนินงานมีความล่าช้า 
และมีระยะทางในการเคล่ือนท่ีมาก ด้วยเหตน้ีุผู้วิจยัได้วิเคราะหร์ปูแบบการ
จดัเก็บโดยน าทฤษฎี ABC Analysis มาประยุกต์ใช้ เพ่ือจดัประเภทของ
สินค้า และออกแบบชัน้วางม้วนผ้าแบบใหม่ ผลลพัธ์ท่ีได้คือเพ่ิมความ
สะดวกต่อค้นหาสินค้าและตรวจนับสินค้า ซ่ึงเวลาจดัเก็บสินค้าลดลง 5 
นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 36.93% และ ระยะทางลดลง 30 เมตร คิดเป็น 
77.92% ส าหรบัเวลาหยิบสินค้าลดลง 8 นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 48.53% และ
ระยะทางลดลง 71.5 เมตร คิดเป็น 74.48%  และชัน้วางแบบใหม่สามารถ
จดัเกบ็ม้วนผ้าได้ 84 ม้วนต่อ 2 ช่องจดัเกบ็สินค้า ท าให้พ้ืนท่ีในการเกบ็ม้วน
ผ้าทัง้หมดจากเดิม 10.5% เหลือเพียง 1.62% ของพ้ืนท่ีทัง้หมด  

 

ค ำส ำคญั — หลกักำรเอบีซี, กำรจดัเกบ็สินค้ำ, กำรออกแบบพ้ืนที ่
จดัเกบ็สินค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT — This research studied about operations and storage 
strategy within the warehouse found that the product movements of 
fabric rolls were low but there were 168 bin locations from 1,600 bin 
locations in addition to fabric rolls were located inappropriate location 
that was disrupted throughout the warehouse as the result of random 
location storage strategy furthermore the quantities of fabric rolls per 
location are low so there are many exorbitance of storage space. This 
are the causes of spend more time and high total distances when do put 
away process and picking process. With this reasons, researchers 
classify group of all products by apply ABC analysis method and design 
new shelves for storage fabric rolls. After the improvement, more 
convenient to reach the products and do inventory cycle count process. 
Put away process time can reduce by 5 minutes per pallet representing 
36.93% and total distance reduce by 30 meters representing 48.53%. For 
picking process time can reduce by 8 minutes per pallet representing 
48.53% and total distance reduce by 71.5 meters representing 74.48% 
and new shelves can store 84 fabric rolls per 2 bin locations which the 
new design decreases the total storage space of the fabric from 10.5% 
to 1.62% of the total storage space.  
 
Keywords — ABC Analysis, Storage Strategy, Storage Space Design 

 
I. บทน า 

คลงัสนิคา้ทีไ่ดเ้ขา้ไปท าการศกึษาเป็นสนิคา้ทัว่ไป มปีรมิาณในการจดัเกบ็สูง
และมคีวามถี่ในการรบัเขา้-ส่งออกบ่อยครัง้ ปัจจุบนัยงัไม่มกีารจ าแนกประเภท
สินค้าคงคลังด้วยระบบ  ABC Analysis ท าให้การใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่มี
ประสทิธภิาพ และในบางกรณีทีม่สีนิคา้รบัเขา้เป็นจ านวนมาก ท าใหจ้ านวนสนิค้า
มมีากกว่าชัน้วาง (Location Rack) จงึจ าเป็นต้องน าสนิคา้เหล่านัน้วางไวใ้นพืน้ที่
จดัเกบ็สนิคา้ชัว่คราว (Temporary Area) ส่งผลใหเ้กดิการหยบิทีไ่มเ่ขา้-ออกแบบ 
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First In First Out (FIFO) จึงได้ท าการแบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 3 กลุ่มตาม
ระบบ ABC Analysis โดยแบ่งเกณฑ์จาก รอบการหมุนเวียนของสินค้าที่มกีาร
เคลื่อนไหวต ่า (Low Movement) พบว่ามสีินค้าที่สามารถปรบัปรุงรูปแบบการ
จดัเกบ็ เพื่อลดพืน้ทีใ่นการใชช้ัน้วางลงได ้คอืสนิคา้ประเภท มว้นผา้ (Roll Fabric) 
สาเหตุที่เลือกมาท าการปรบัปรุง เพราะจดัอยู่ในสินค้ากลุ่ม C ซึ่งเป็นสินค้าที่มี
รอบการหมนุเวยีนต ่า แต่มกีารใชพ้ืน้ที ่10.5% ของพื้นทีใ่นแผนกทัง้หมด ปัญหา
ทีพ่บเกดิจากการขาดการวางแผนทีด่ ีไมม่กีารก าหนดขอบเขตพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ 
ไมถู่กจดัแบ่งเป็นหมวดหมูท่ีส่ะดวกต่อการคน้หา อกีทัง้ข ัน้ตอนในการจดัเกบ็และ
หยิบสินค้านั ้นใช้เวลานาน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการใชพ้ืน้ทีจ่ดัเกบ็สนิคา้ประเภทมว้นผา้และเพื่อลดระยะทางและ
ระยะเวลาในการจดัเกบ็และหยบิสนิคา้ หลงัจากท าการปรบัปรงุแลว้ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบัจากการท าการปรบัปรุงครัง้นี้ จะสามารปรบัปรุงรูปแบบการจดัเกบ็มว้นผา้
ไดม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ สามารถลดพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็มว้นผา้ไดไ้มเ่กนิกวา่ 
50  Bin Locations ตามเป้าหมาย และสามารถลดระยะทางและระยะเวลาในการ
จดัเกบ็และหยบิสนิคา้ได ้

 
II. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

งานวิจยัฉบบันี้ มเีป้าหมายในการเพิ่มประสิทธภิาพในการใช้พื้นที่จดัเกบ็
สนิค้าประเภทมว้นผา้และลดระยะทางและระยะเวลาในการจดัเกบ็และหยบิสนิคา้ 
ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการคลงัสนิคา้
และการจดัการสนิคา้คงคลงั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
II.I. กลยุทธก์ารจดัเกบ็สนิคา้ในคลงัสนิคา้ (Storage Strategy) 

รูปแบบการจดัเก็บในคลังสินค้าของแต่ละองค์กร จะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามความเหมาะสมของสินค้านัน้ ๆ กระบวนการในการจดัเก็บจะเกิด
ประสทิธภิาพมากหรอืน้อย ขึน้อยู่กบัรูปแบบในการจดัเกบ็หรอืทีเ่รยีกว่า กลยุทธ์
ในการจดัเกบ็สนิคา้ ซึง่การทีจ่ะน ากลยุทธน์ี้มาปรบัใชก้บัคลงัสนิคา้กต็้องค านึงถงึ
สภาพการท างานทีเ่หมาะสมกบัคลงัและประเภทของสนิคา้ดว้ยเชน่กนั 

James A.T. and Jerry D.S. (1998) กล่าวถึงการจัดแบ่งรูปแบบในการ
จดัเกบ็สนิคา้ ซึง่แบ่งออกเป็น 6 แนวคดิ คอื 

1. ระบบการจดัเกบ็แบบไม่เป็นทางการ (Informal System) เป็นรูปแบบการ
จดัเก็บสนิค้าที่ไม่มกีารบนัทกึต าแหน่งการจดัเก็บเขา้ไว้ในระบบ สินค้าทุกชนิด
สามารถเลอืกจดัเกบ็ไวใ้นต าแหน่งใดกไ็ดใ้นคลงัสนิคา้ 

2. ระบบจดัเกบ็แบบคงต าแหน่ง (Fixed Location System) สนิค้าทุกชนิดจะ
มตี าแหน่งจดัเก็บที่ถูกก าหนดไว้เฉพาะ ซึ่งการจดัเก็บรูปแบบนี้เหมาะส าหรบั
คลงัสนิคา้ทีม่ขีนาดเลก็ 

3. ระบบจัดเก็บโดยจัดเรียงตามรหัสสินค้า (Part Number System) เป็น
แนวคิดที่คล้ายกบัระบบการจดัเก็บแบบคงต าแหน่ง (Fixed Location) โดยขอ้
แตกต่างนัน้จะอยู่ที ่การเกบ็แบบใชร้หสัสนิคา้จะมลี าดบัการจดัเกบ็เรยีงกนั 

4. ระบบจดัการจดัเกบ็สนิค้าตามประเภทของสนิค้า (Commodity System) 
เป็นรูปแบบการจดัเกบ็สนิคา้ทีเ่กบ็ตามประเภทของสนิคา้ (Product Type) โดยมี
การจดัต าแหน่งการวางคลา้ยกบัรา้นขายของช าหรอืซุปเปอรม์ารเ์กต็ทัว่ไป  

5. ระบบการจัดเก็บแบบไม่ได้ก าหนดต าแหน่งหรือแบบสุ่ม (Random 
Location System) เป็นการจดัเก็บแบบไม่ได้ก าหนดต าแหน่งคงที่ สินค้าแต่ละ
ชนิดสามารถจดัเกบ็ไวใ้นต าแหน่งใดกไ็ดใ้นคลงัสนิคา้  

6. ระบบการจดัเกบ็แบบผสม (Combination System) การจดัเกบ็แบบผสม
เป็นรูปแบบการจดัเก็บที่รวมหลักการของรูปแบบการจดัเก็บทุกรูปแบบ โดย
ต าแหน่งในการจดัเก็บนัน้จะต้องมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรอืข้อจ ากดัของ
สนิคา้ชนิดนัน้ ๆ 
 

II.II. การวเิคราะหแ์บบ ABC Analysis 
James และ Jerry (1998) การจดัต าแหน่งการวางสินค้า (Stock location 

assignment) ตามหลักการจดัแบ่งกลุ่มแบบ ABC Analysis ไว้ว่าเป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในเรื่องของการจดักลุ่มเพื่อก าหนดต าแหน่งการวาง
สินค้า โดยจะจดักลุ่มตามการเคลื่อนไหว (Movement) ของสินค้า โดยการจดั
แบ่งกลุ่มตามการเคลื่อนไหวของสินค้าตามเกณฑ์ดงักล่าว จะพบว่าสินค้าที่มี
จ านวนเพียง 20% นัน้จะมีการเคลื่อนไหวของสินค้ามากถึง 80% ของสินค้า
ทัง้หมด โดยสนิคา้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม A ควรเป็นสนิคา้ทีอ่งคก์รใหค้วามส าคญัสูงสุด ควร
มกีารควบคุมหรอืการจดัการดูแลอย่างใกล้ชดิ เป็นสินค้าที่มกีารเคลื่อนไหวสูง 
ควรจดัต าแหน่งในการจดัเกบ็ใหอ้ยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการจดัเกบ็และสะดวก
ต่อการหยบิเตรยีมสนิคา้มากกว่าสนิคา้กลุ่ม B และกลุ่ม C ยกตวัอย่างเชน่ สนิคา้
ที่มกีารเคลื่อนไหว (Movement) มากหรอืมยีอดขายมากกว่า 60% ให้จดัอยู่ใน
สนิค้ากลุ่ม A  สนิค้ากลุ่ม B มเีปอรเ์ซนต์อยู่ที ่40% และสนิค้ากลุ่ม C อยู่ที ่15% 
เป็นตน้ 

 
II.III.  7 QC Tools 

7 QC Tools หรอืเครื่องคุมคุณภาพ 7 อย่าง ในสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิ
ในปัจจุบัน “การควบคุมคุณภาพการผลิต” เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่มีความส าคญั
ส าหรบัอุตสาหกรรมในปัจจุบนั นอกจากจะเป็นการแสดงถงึมาตรฐาน และการ
ประกนัคุณภาพของสนิคา้แลว้ ยงัเป็นกลยุทธใ์นการลดต้นทุนกระบวนการผลติที่
มคีวามส าคญั ซึ่งเครื่องมอืในการควบคุมคุณภาพนี้เรยีกว่า Seven QC Tools ซึง่
มดี้วยกนัทัง้หมด 7 เครื่องมอื (Bonchai Sawsiw, 2014a) ซึ่งเครื่องมอืทีน่ ามาใช้
ในงานวจิยัมทีัง้หมด 3 เครื่องมอื ดงันี้  

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการบนัทกึและจดัเกบ็
ขอ้มลู เพื่อใชใ้นการวเิคราะหแ์ละหาแนวทางในการแกปั้ญหา 

2. แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) แผนภาพสาเหตุ
และผลหรอืแผนภูมกิา้งปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนภาพทีใ่ชส้ าหรบัพสิูจน์
หาสาเหตุหลกัหรอืปัญหาหลกัทีไ่ดจ้ากการสรา้งแผนภาพพาเรโต โดยเราจะน า
สาเหตุหลกัหรอืปัญหาหลกัไวท้ีห่วัปลาและจะหาสาเหตุย่อยทีท่ าใหเ้กดิปัญหา
หลกันี้ไวท้ีก่า้งปลา  

3. กราฟ (Graph) แผนภาพที่แสดงถึงตวัเลขหรอืข้อมูลทางสถิติ ที่ใช้เมื่อ
ตอ้งการน าเสนอขอ้มลูและวเิคราะหผ์ลของขอ้มลู เพื่อท าใหง้า่ยและรวดเรว็ต่อการ
ท าความเขา้ใจ 

ผู้วิจยัได้ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหาที่ก าลังจะด า เนินการ
แกไ้ข พบว่า มงีานวจิยั 5 ชิน้ ทีม่เีนื้อหาใกลเ้คยีง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
การวเิคราะหแ์บบ ABC Analysis ถูกน ามาใชง้านการแกปั้ญหาในงานของ 

พรรณวดี (2560) การปรบัปรุงต าแหน่งจดัเก็บสินค้าประเภทกลุ่ม เพื่อลด
ระยะเวลาในการหยบิสนิค้า กรณีศกึษาบรษิทั แอลเอสจ ีสกายเชฟส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั : น าการวเิคราะหแ์บบ ABC Analysis มาใชเ้ป็นเครื่องมอืส าหรบัการ
จดัล าดบัความส าคญัของสนิคา้และปรบัปรงุเวลา แกไ้ขปัญหาในกระบวนการหยบิ 
ทีย่ากต่อการค้นหาและใชเ้วลานาน มสีาเหตุมาจากการจดัต าแหน่งสนิค้าไมเ่ป็น
ระเบยีบ  

วรพล (2559) การปรบัปรุงประสิทธิภาพการจดัเก็บวตัถุดิบในคลงัสินค้า 
กรณีศกึษาบรษิทั นิปปอน เอก็ซ์เพรส เอน็อซี ีโลจสิตกิส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : 
ได้น าทฤษฎีเทคนิคการจัดกลุ่มสินค้าแบบ ABC Classification และผังแสดง
เหตุผล มาใชเ้ป็นเครื่องมอืวเิคราะหห์าแนวทางแก้ไขปัญหาของการวางสนิค้าที่
การวางปะปนกนั ไม่มกีารแยกประเภท ท าให้พนักงานใชเ้วลาในการจดัเตรยีม
สนิค้า โดยหลงัท าการปรบัปรุงสามารลดระยะเวลาในการหยบิสนิค้าลดลง 3.36 
นาท ี 
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ธรีชั (2557) การเพิม่ประสทิธภิาพพื้นทีก่ารจดัเกบ็ Rack เปล่า กรณีศกึษา 
บริษัท Thai Honda Manufacturing จ ากัด : น าทฤษฎี ABC Analysis และผัง
ก้างปลา เขา้มาช่วยวเิคราะหห์าสาเหตุ แก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการพื้นทีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพ และใชร้ะยะทางจดัเกบ็มาก ท าใหเ้กดิการสูญเสยีเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ โดย หลงัจากท าการปรบัปรุง สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ืน้ที่
เพิม่ขึน้จาก 67.22% เป็น 75.91% และสามารถลดระยะทางในการเดนิลงได ้ 

เมธินี (2555) การปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าใน
คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุข
สวัสดิ ์: น าการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis และโปรแกรมเชิงเส้น (Linear 
Programming) มาชว่ยในการวเิคราะหแ์ละสรา้งแบบจ าลอง แกไ้ขต าแหน่งในการ
จดัวางสนิค้าภายในคลงั ที่ส่งผลให้การท างานภายในคลงัสนิค้าเกดิความล่าชา้ 
หลงัท าการปรบัปรงุแลว้ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมลดลง 9.81% การใชง้าน
ของโซนพืน้ทีก่ารจดัวางสนิคา้ลดลงได ้13.33% 
ในส่วนของการใช ้7 QC Tools ถูกน ามาใชง้านการแกปั้ญหาในงานของ 

โสภิตา (2557) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บชิ้นส่วน กรณีศึกษา 
บรษิทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั : ได้น าหลกัการจดัเกบ็สนิค้าและควิซสีตอรี ่
(QC Story) มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ปัญหาของการวางสินค้ามี
ประสทิธภิาพต ่า สาเหตุเนื่องมาจากการจดัวางสนิคา้ไมม่กีารจดัรปูแบบในการวาง
ตามประเภทของสินค้า อุปกรณ์ชัน้วางไม่มีความเหมาะสมกับตัวสินค้า ซึ่ง
หลงัจากปรบัปรงุสามารถสามารถเพิม่พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็จาก 96 ตรม. ใชเ้พิม่ขึน้
ได ้250 ตรม. 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้หมดแล้ว พบว่ามีความ
สอดคลอ้งทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นงานวจิยันี้ได ้คอืการคดัเลอืกรปูแบบทีจ่ะ
น ามาปรบัปรุงประสิทธภิาพการใช้พื้นที่ เพื่อช่วยน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและ  
แนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 

III. วธิกีารด าเนินงาน 
III.I. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมและ
สงัเกตปัญหาและขอ้ควรปรบัปรุงที่เกดิขึน้ในกระบวนการท างานของคลงัสนิค้า 
ตัง้แต่ข ัน้ตอนการท างานตามวธิกีารท างาน การปฏบิตังิานจรงิเพื่อเกบ็ขอ้มลูหน้า
งาน ไปจนถึงการหาขอ้มูลย้อนหลงัเพื่อเกบ็สถิติในแต่ละเดอืนตัง้แต่เริม่เขา้ไป
ศกึษา เชน่ ขอ้มลูการเขา้-ออกของสนิคา้ ขอ้มลูการจดัเกบ็และการใชพ้ืน้ที่ 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะท าการสร้างแบบฟอรม์บนัทกึขอ้มูลในการเกบ็
ข้อมูลของปริมาณการจดัเก็บ ขนาดและสีของสินค้าประเภทม้วนผ้า, ปริมาณ
สินค้าม้วนผ้าเขา้-ออกตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
เพื่อต้องการทราบปรมิาณสนิคา้เขา้-ออก จากนัน้น ามาวางแผนในการจดัรปูแบบ
การเกบ็สนิคา้บนชัน้วาง และเพื่อดูความเคลื่อนไหว (Movement) การเขา้-ออก  

 

 
รปูที ่1 กราฟแสดงปรมิาณสนิคา้มว้นผา้ เขา้ – ออก 

ปรมิาณการรบัเขา้มจี านวน 1,226 มว้น ส่วนปรมิาณการส่งออกมเีพยีง 284 
ม้วน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าม้วนผ้าที่จดัเก็บอยู่ ในคลังสินค้านัน้มี
จ านวนทัง้หมด 1,147 มว้น พบว่ามว้นผา้มจี านวน Locations ทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็
โดยไมม่กีารแบ่งโซนรวม 168 Locations จาก Locations ทีใ่ชจ้ดัเกบ็ในแผนก  

 
**            พืน้ทีส่ดี า คอืพืน้ทีท่ ีม่กีารใชใ้นการจดัเกบ็สนิคา้มว้นผ้า 

รปูที ่2 ต าแหน่ง Locations ทีม่กีารจดัเกบ็สนิคา้มว้นผา้ 
 

2. ขอ้มลูทตุยิภูม ิ(Secondary Data) เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ทัง้
จากข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษา โดยค้นคว้าและ
รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั เว็บไซต์ หรือจากแหล่ง
ค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลอ้างองิและสนับสนุน ซึ่งข้อมูลดงักล่าวจะเป็น
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัทางด้านการบรหิารจดัการคลงัสินค้า เครื่องมอืที่ใช้ในการ
จดัการ รวมไปถึงการวางแผนด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจดัการคลงัสนิคา้ 

 
III.II. การวเิคราะหข์อ้มลู  

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา เปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั มดีงันี้  
1. QC 7 Tools 

- ใช ้Check Sheet ในการเกบ็ขอ้มลูระยะเวลาในการหยบิและจดัเกบ็สนิคา้  
- ใชก้ราฟแทง่ในการแสดงขอ้มลูการเขา้-ออกของสนิคา้ ซึ่งได้ขอ้มลูมาจาก
การรวบรวมขอ้มลูในระบบ 
- วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาในการปฏบิตังิานโดยใชแ้ผนภูมกิา้งปลามาใช ้
ในการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 

 
การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยแผนภูมกิา้งปลา 

จากการศกึษาและเกบ็ขอ้มูลในส่วนของการจดัเกบ็สนิค้าและการจดัเตรยีม
สินค้าเพื่อจดัส่งให้แก่ลูกค้า พบว่าสาเหตุส าคญัที่ท าให้รูปแบบการจดัเกบ็ไม่มี
ประสทิธภิาพโดยใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause And Effect Diagram) หรอื
แผนผงัก้างปลา แสดงเหตุและผลของปัญหา จากการวเิคราะหส์าเหตุของการที่
รปูแบบการจดัเกบ็ไมม่ปีระสทิธภิาพดว้ยผงักา้งปลาทัง้ 5 ดา้น ท าใหท้ราบปัญหา
ทีพ่บดงัรปู 
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1. ปัจจยัด้านวตัถุดบิ (Material) : จากลกัษณะเฉพาะของมว้นผา้ทีม่ขีนาด

ยาว ท าใหย้ากต่อการจดัเกบ็ พื้นทีต่่อ 1 Bin Locations นัน้จดัเกบ็ได้ในปรมิาณ
น้อย ใชพ้ืน้ทีไ่ดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

2. ปัจจยัด้านวิธกีาร (Method) : ไม่มกีารวางแผนในการจดัเก็บที่ชดัเจน 
เนื่องจากรปูแบบและต าแหน่งการจดัเกบ็ไมต่ายตวั  

3. ปัจจยัด้าน (Man) : พนักงานเก็บสินค้าตามความสะดวก เพื่อความ
รวดเรว็ในการท างาน ท าให้บางครัง้เกบ็สนิค้าผดิต าแหน่ง ปะปนกนั รวมไปถงึ
การที่พนักงานไม่มกีารวางแผนก่อนการจดัเก็บ ท าให้สินค้ากระจายตัวอยู่ใน
หลายต าแหน่ง ส่งผลใหพ้นักงานต้องคน้หาสนิคา้ทุกครัง้ทีม่กีารเตรยีมสนิคา้ ท า
ใหเ้กดิปัญหาการหยบิ–จดัเกบ็สนิคา้นาน 

4. ปัจจยัดา้นเครื่องจกัร (Machine) : รถโฟลค์ลฟิทไ์มเ่พยีงพอต่อการใชง้าน 
เนื่ องจากจะมีรถโฟล์คลิฟท์เพียง 2 ประเภทที่สามารถตักงานม้วนผ้าได้คือ 
ประเภท RT และ BT บางครัง้ทีร่ถมกีารใชง้านกบัสนิคา้กลุ่ม A และ B อยู่ จงึเกดิ
เวลารอคอย 

5. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (Environment) : จากขอ้จ ากดัในการจดัเกบ็
สนิคา้ประเภทมว้นผา้นัน้ คอื หา้มเกบ็ไวใ้นที ่ๆ โดนแสงแดดเป็นเวลานาน จงึท า
ใหจ้ดัเกบ็ได้แค่ใน Locations ชัน้ที ่2-4 ไม่สามารถจดัเกบ็ได้สูงกว่านัน้ได้ จงึท า
ใหพ้ืน้ทีท่ีจ่ะใชจ้ดัเกบ็มจี ากดั 

 
2. การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยหลกัการ ABC Analysis 

รายการสินค้าทัง้หมดในแผนกมทีัง้หมด 10 รายการสินค้า ได้แก่ ชิ้นส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Automotive Part), เครื่องมือแพทย์ (Medical 
Equipment) , Dental Silica , ม้วนผ้าและม้วนด้าย, สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การแบ่งประเภทสนิค้าออกเป็น  กลุ่มตามระบบ ABC Analysis โดยแบ่งเกณฑ์
จาก รอบการหมุนเวยีนของสนิค้าที่มกีารเคลื่อนไหวต ่า (Low Movement) จาก
การวิเคราะห์พบว่า สินค้าประเภทม้วนผา้จดัเป็นสนิค้าที่อยู่ในกลุ่ม C มกีารใช้
พื้นที่อยู่ทัง้หมด 10.5% ของ Bin Locations ทัง้หมดที่มีในพื้นที่จ ัดเก็บ โดย
ค านวณการหาเปอรเ์ซ็นต์การใชพ้ื้นที ่Bin Locations ได้จากการน าจ านวนพืน้ที่ 
Bin Locations ทีใ่ช ้หารกบัพืน้ที ่Bin Locations ทัง้หมดทีม่ ีจะไดเ้ปอรเ์ซน็ต์การ
ใชพ้ื้นทีอ่ยู่ที ่10.5% ซึ่งจากการวางแผนออกแบบชัน้วางสนิคา้เฉพาะจดัเกบ็มว้น
ผา้ จะสามารถช่วยลดจ านวน Bin Locations ทีใ่ชง้าน เพื่อทีจ่ะมพีืน้ทีว่่างส าหรบั
สินค้าประเภทสินค้า Type A และ Type B ที่ใช้งานที่มีจ านวนการเข้าออก
บ่อยครัง้ได้เพิม่มากขึน้ โดยมเีป้าหมายในการจดัสรรพื้นทีส่ าหรบัสนิคา้ประเภท
มว้นผา้ใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็น้อยกว่า 50 Bin Locations   

 
 

 
IV.  ผลการด าเนินงาน 

จากผลการวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีรู่ปแบบการจัดเกบ็ไม่มปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยั
ได้ศกึษาสภาพปัจจุบนั เกี่ยวกบัรูปแบบการจดัเกบ็ ผงัการไหล (Flow Process 
Chart) การปฏบิตังิาน ระยะทางและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน โดยจะแสดงทัง้
ขอ้มลูในสภาพปัจจบุนัก่อนปรบัปรงุและหลงัปรบัปรงุดงันี้ 
1. รปูแบบการจดัวางสนิคา้มว้นผา้ในสภาพปัจจบุนัและหลงัท าการปรบัปรงุ 

1.1 รูปแบบการจดัเกบ็มว้นผ้าในสภาพปัจจุบนัจะถูกจดัเรยีงอยู่บนพาเลท 
โดยมกีารเรยีงกนัเป็นชัน้ ๆ ทรงสามเหลีย่มพรีามดิ โดยอุปกรณ์ทีน่ ามาใชใ้นการ
ชว่ยจดัเกบ็ มดีงันี้ 1.เทปกาวใส 2.สายรดั PP Band และ 3.พาเลท โดยไดจ้ าลอง
รปูแบบการจดัเกบ็มว้นผา้ในสภาพปัจจบุนั ใหเ้หน็ดงัรปูที ่4 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 ภาพจ าลองการจดัเกบ็มว้นผา้ในสภาพปัจจบุนั 
รูปแบบการจดัเก็บม้วนผ้าแบบทรงสามเหลี่ยมพีรามดิสามารถจดัเก็บบน    

พาเลทไดม้ากสดุจ านวน 15 มว้นต่อพาเลท (ขนาดพาเลท 120 x 100 เซนตเิมตร) 
และ 21 มว้นต่อพาเลท (ขนาดพาเลท 140 x 110 เซนตเิมตร) 

1.2 รูปแบบการจัดเก็บม้วนผ้าหลังท าการปรับปรุงโดยการสร้างชัน้วาง 
(Shelves) หลงัจากทีไ่ดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูและกระบวนการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัเกบ็และหยบิของสนิคา้มว้นผา้ ได้วางแผนท าการปรบัปรุงรูปแบบการ
จดัเก็บเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ โดยการจดัสรา้งชัน้วาง (Shelves) เฉพาะส าหรบั
จดัเก็บม้วนผ้า มีการออกแบบโครงร่าง และขนาด ดังจะแสดงให้เห็นในภาพ
ดา้นหน้า (Front View), ภาพดา้นขา้ง (Side View) ดงัรปู 

 
 
 
 
 

รปูที ่3 แผนภูมกิา้งปลา (Fishbone Diagram) ตามหลกั 4M1E 
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รปูที ่5 ชัน้วางดา้นหน้า (Front View), ดา้นขา้ง (Side View) 
 
2. ผงัการไหล (Flow Process Chart) ในขัน้ตอนการด าเนินงานของสนิคา้ประเภท
มว้นผา้ก่อนและหลงัปรบัปรงุ ในส่วนของกระบวนการการจดัเกบ็และการหยบิ   

2.1 ผงัการไหล (Flow Process Chart) ของกระบวนการจดัเกบ็  
 ผงัการไหลของกระบวนการจดัเก็บสินค้าม้วนผ้ามีข ัน้ตอนเริ่มจาก เมื่อ

พนักงานรบัสนิค้าจากรถขนส่ง และน ามว้นผา้มาจดัเรยีงลงบนพาเลท จากนัน้จะ
น าเทปกาวใสและสายรดั PP Band รดัม้วนผา้เขา้กบัพาเลทเพื่อป้องกนัการตก
หล่น จากนัน้จงึท าการตรวจเชค็ความถูกตอ้งกบัสนิคา้กบัเอกสาร เมื่อจดัเกบ็และ
ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว พนักงานโฟล์คลิฟต์จะท าการตักสินค้าขึ้นไปเก็บยัง 
Locations ต่าง ๆ โดยขัน้ตอนการจดัเกบ็ในสภาพปัจจุบนัมขี ัน้ตอนการท างาน
รวมทัง้หมด 8 ข ัน้ตอน มรีะยะทางในการเคลื่อนที่ 38.5 เมตร ใช้ระยะเวลารวม
ทัง้หมด 13.27 นาทตี่อหนึ่งพาเลท และหลงัท าการปรบัปรงุดว้ยการใชช้ัน้วางมว้น
ผา้ (Shelves) ทีจ่ดัสรา้งขึน้ มขี ัน้ตอนการท างานทัง้หมด 5 ข ัน้ตอน โดยขัน้ตอนที่
ลดลงไปคือขัน้ตอนในการเรียงม้วนผ้าขึ้นพาเลท แปะเทปกาวใส รดัสาย PP 
Band ในส่วนของระยะทางในการเคลื่อนที่ลดลงเหลอื 8.5 เมตร และใชร้ะยะเวลา
ในการจดัเกบ็รวมทัง้หมด 8.37 นาทตี่อหนึ่งพาเลท ดงันัน้ เวลาจดัเกบ็สนิคา้ลดลง 
5 นาทตี่อพาเลท คดิเป็น 36.93% และ ระยะทางลดลง 30 เมตร คดิเป็น 77.92%  

 
รปูที ่6 ผงัการไหลของพนกังานในกระบวนการจดัเกบ็มว้นผา้ : ก่อนปรบัปรงุ 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 ผงัการไหลของพนกังานในกระบวนการจดัเกบ็มว้นผา้ : หลงัปรบัปรงุ 
 

2.2 ผงัการไหล (Flow Process Chart) ของกระบวนการหยบิ 
ผงัการไหลของกระบวนการหยิบสินค้าม้วนผ้ามีข ัน้ตอนเริม่จาก เมื่อ

พนักงานโฟล์คลฟิทไ์ปตกัสนิค้าที ่Locations ทีต่้องการหยบิตามเอกสาร และน า  
พาเลทมว้นผา้ทีต่กั ย้ายมายงัพื้นทีจ่ดัเตรยีมสินคา้ เมื่อมาถงึพนักงานตรวจเชค็
จะค้นหาม้วนผ้าม้วนที่ต้องการออกมาวางไว้ที่พาเลทใหม่ที่จะจดัเตรยีมให้กับ
ลูกค้า หลงัจากคดัเลอืกมว้นผา้เสรจ็แลว้กต็้องจดัเกบ็มว้นผา้ทีเ่หลอือยู่ในพาเลท
เดิมตามสภาพเดิมโดยการแปะเทปกาวใส รดัสาย PP Band ก่อนน าไปจดัเกบ็ 
เมื่อเสรจ็แลว้ พนกังานโฟลค์ลฟิท์กจ็ะน าไปจดัเกบ็ยงั Locations เดมิทีต่กัออกมา 
โดยขัน้ตอนการหยบิในสภาพปัจจบุนัมขี ัน้ตอนการท างานรวมทัง้หมด 10 ข ัน้ตอน 
มรีะยะทางในการเคลื่อนที ่96 เมตร ใชร้ะยะเวลารวมทัง้หมด 14.28 นาทตี่อหนึ่ง
พาเลท และกระบวนการหยบิหลงัปรบัปรงุดว้ยการใชช้ัน้วางมว้นผา้ (Shelves) ที่
จดัสร้างขึน้ มขี ัน้ตอนการท างานทัง้หมด 6 ข ัน้ตอน โดยขัน้ตอนที่ลดลงไปคือ
ขัน้ตอนในจดัเก็บให้คืนสภาพเดิม แปะเทปกาวใส รดัสาย PP Band และลด
ขัน้ตอนที่พนักงานโฟล์คลิฟท์ต้องน าสินค้าไปเก็บเขา้ที่ Locations เดิมอกีด้วย 
ส่วนระยะทางในการเคลื่อนทีจ่ะใช ้24.5 เมตร และใชร้ะยะเวลารวมทัง้หมด 7.35 
นาทีต่อหนึ่งพาเลท ดังนัน้ เวลาหยิบสินค้าลดลง 8 นาทีต่อพาเลท คิดเป็น 
48.53% และระยะทางลดลง 71.5 เมตร คดิเป็น 74.48%  

รปูที ่8 ผงัการไหลของพนกังานในกระบวนการหยบิมว้นผา้ : ก่อนปรบัปรงุ 

รปูที ่9 ผงัการไหลของพนกังานในกระบวนการหยบิ มว้นผา้ : หลงัปรบัปรงุ 
 

V. สรุปผลการด าเนินงาน 
งานวจิยัทีไ่ดศ้กึษารปูแบบการด าเนินงานดา้นคลงัสนิคา้เรื่อง การปรบัปรงุพืน้ที่
จดัเกบ็สนิคา้เพื่อลดการใชพ้ืน้ทีภ่ายในคลงัสนิคา้ สามารถสรปุผลการปรบัปรงุ
การด าเนินงานเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 

1.) ผลลพัธเ์ชงิคุณภาพ  
การจดัเกบ็มว้นผา้แบบใหม่ จะจดัเกบ็ตาม SKU (Stock Keeping Unit) โดย

การจ าแนกเป็นสขีองมว้นผา้ในการจดัเกบ็แต่ละ Locations ทีม่กีารจดัแบ่งแยกให้
สะดวกและงา่ยการคน้หามากยิง่ขึน้ และสะดวกต่อการเชค็ Stock ประจ าเดอืน  
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2.) ผลลพัธเ์ชงิปรมิาณ มดีชันีชีว้ดัประสทิธภิาพ 3 ดา้น  
2.1.) เปอร์เซ็นต์การใช้พื้นที่ในการจดัเก็บจากการวิเคราะห์ ABC 

Analysis ลดลง 
2.2.) ปรมิาณการจดัเกบ็มว้นผา้ต่อ Locations เพิม่ขึน้ 
2.3.) ระยะเวลาและระยะทางในการจดัเกบ็และหยบิชิน้งานลดลง 

 
1. เปอร์เซ็นต์การใช้พื้นที่ในการจดัเก็บจากการวิเคราะห์ ABC Analysis 

ลดลง ผลจากการวเิคราะหต์ามหลกั ABC Analysis โดยใช ้รอบการหมนุเวยีนของ
สนิค้าทีม่กีารเคลื่อนไหวต ่า (Low Movement) เป็นเกณฑใ์นการจ าแนก เพื่อลด
ปรมิาณการใชพ้ืน้ทีล่ง โดยปรมิาณการใชพ้ืน้ทีล่ดลงหลงัจากท าการปรบัปรงุแลว้ 
จากเดมิใชพ้ืน้ที ่10.5% หรอื 168 Bin Locations หลงัท าการปรบัปรงุอตัราการใช้
พืน้ทีล่ดลงเหลอืเพยีง 1.62% หรอื 26 Bin Locations จากพืน้ทีก่ารใชง้านทัง้หมด
ในแผนก 

 
 
 

รปูที ่10 เปอรเ์ซน็ตก์ารใชพ้ืน้ทีโ่ดยจดัแบ่งตามหลกั ABC Analysis 
 

จากเป้าหมายทีค่าดว่าจะไดร้บัทีค่าดหวงัไวใ้หใ้ชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็น้อยกว่า 
50 Bin Locations หลงัจากท าการปรบัปรงุพบว่าสามารถท าไดต้ามเป้าหมายและ
มปีรมิาณการใชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็มปีระสทิธภิาพมากกวา่เป้าหมายจรงิทีต่ ัง้ไวค้อื 
26 Bin Locations 

 
รปูที ่11 แผนภูมแิสดงปรมิาณการใชพ้ืน้ทีก่่อนและหลงัเทยีบกบัเป้าหมาย 
 
2. ขัน้ตอนในการท างาน ระยะเวลา – ระยะทางในการจดัเกบ็และหยบิสนิคา้

นาน เนื่องจากไม่มกีารจ ากดัโซนในการจดัเกบ็ จงึท าใหเ้กดิขัน้ตอนการท างานที่
สูญเปล่าต่อกระบวนการ ใชเ้วลานานและระยะทางในการเคลื่อนทีสู่ง ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ผงัการไหล (Flow Process Chart) ของสินค้าประเภทมว้นผ้า ผลที่ได้
ออกมานัน้จะแสดงดงัตารางที ่1 และตารางที ่2 

 
ตารางที ่1 สรปุผลขัน้ตอนการจดัเกบ็มว้นผา้และรปูแบบของกจิกรรมทีพ่บ 

 
 

ตารางที ่2 สรปุผลขัน้ตอนการหยบิมว้นผา้และรปูแบบของกจิกรรมทีพ่บ 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยดจีากความร่วมมอืและผูส้นับสนุนหลายฝ่าย 

ขอขอบพระคุณสถานประกอบการ ศูนย์กระจายสนิค้าบรษิทั ซูซูโย ดสิทรบิวิชัน่ 
เซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เจา้หน้าที ่พนกังานและผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทกุทา่น
ที่มสี่วนร่วมและให้ค าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนการดูแลต่าง ๆ เกี่ยวกบัการ
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บทคดัย่อ — การศึกษางานน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่ลดเวลาในการสอบ

เทียบเครือ่งมือวดั โดยได้ท าการศึกษาการสอบเทียบประแจวดัแรงบิด 
(Torque Wrench) ซึง่ได้พบปัญหาจากการปฏิบติังานทีใ่ช้เวลาในการสอบ
เทียบนาน ซึง่เกิดความสูญเปล่า ด้วยหลกัการ ECRS โดยขจดัขัน้ตอนทีไ่ม่
จ าเป็น ( Eliminate) และท าให้ง่ายข้ึน(Simplify) โดยการออกแบบและสร้าง
เครือ่งมือช่วยปรบัตัง้ในการสอบเทียบ  

ผลจากการด าเนินการ พบว่า เวลาการสอบเทียบลดลงจากเดิม 669.21 
วินาที เหลือ  305.45 วินาที คิดเป็น ร้อยละ 45.64 และขัน้ตอนในการท างาน 
ลดลงจาก 33 ขัน้ตอน เหลือ 17 ขัน้ตอน ซึง่สามารถลดลงได้ 16 ขัน้ตอน 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 48.48  ท าให้พนักงานปฏิบติังานสามารถท างานตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ และการท างานมีความง่ายมากยิง่ข้ึนความสะดวก
มากข้ึน 

ค าส าคญั — ประแจวดัแรงบิด,การสอบเทียบเครือ่งมือวดั,ความสูญ
เปล่า,หลกัการ ECRS,คิวซีสตอรี ่ 

 
ABSTRACT — This project aims to reduce the time to calibrate the 

measuring equipment that have been studied by Torque Wrench and 
found the problem of calibrate process of waste time and process. The 
QC Story is the main of improvement and Implement waste reduction 
principles with ECRS by eliminating to reduce waste and Simplify to 
design adjusting tools. 

Concluded the results can reduce the time of adjusting tools in 
calibrate process from 669.21 seconds to be 305.45 seconds (45.64 
percent), and the work process decreased 33 steps to be 17 steps that 
could be reduced by 16 processes (48.48 percent) and then the 
Employees can perform according to the specified standards and work 
is more convenient. 
 

Keywords — Torque Wrench, Calibration, Waste, ECRS, QC Story  

1. บทน า 
จากการเขา้ไปศกึษางานในส่วนงานการสอบเทยีบเครื่องมอืวดั 

ซึ่งในส่วนงานของการสอบเทยีบเครื่องมอืวดันี้  ในปัจจุบนันี้ ส่วนงานการ
สอบเทยีบเครื่องมอืวดั มจี านวนเครื่องมอืวดัที่ต้องด าเนินการสอบเทยีบ
ทัง้หมด 1,826 เครื่องมอื โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมอืวดัประเภทประแจ
วัดแรงบิด (Torque Wrench) และพบว่า ใน 1 วัน จะมีการสอบเทียบ
เครื่องมอืวดัเฉพาะประเภทประแจวดัแรงบดิ จากแผนงานประจ าวนั เฉลีย่
อยู่ที ่55 ชิ้นต่อวนั โดยมพีนกังานผูป้ฏบิตังิานจ านวน 4 คน ด าเนินการใน
การสอบเทียบเครื่องมือวดัทัง้หมด และได้พบปัญหาจากท างาน ดังนี้  
ชิ้นส่วนส ารองไม่เพยีงพอในการสบัเปลี่ยนไปใชใ้นสายการผลติ, สูญเสยี
เวลาในการสอบเทยีบตวัทดสอบมุมหมุนของล้อ , เวลาในการสอบเทียบ
ประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 มมีาก ผูจ้ดัท าจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการ
ปรบัปรุงดา้นการท างานของส่วนงานการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดันี้ พรอ้มกบั
ไดด้ าเนินการวเิคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกนัประเมนิความเป็นไป
ได ้ในการปรบัปรุง ซึ่งผลจากการประชุมร่วมกนัไดข้อ้สรุป คอื จะท าการ
ปรบัปรุงเรือ่งเวลาในการสอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ (Torque Wrench) รุ่น 
N 2 ประเภทประแจปอนด ์(Type Q) 

 
2. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

เพือ่ลดเวลาสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัดว้ยการสรา้งเครือ่งมอืชว่ย
ปรบัตัง้ค่า 

3. วธิดี าเนินการวจิยั 
ไดม้กีารด าเนินงานวจิยัดว้ยหลกั ควิซสีตอรี ่[1] ประกอบดว้ย 7 

ข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 1.การก าหนดหวัขอ้ปัญหา โดยการคน้หาปัญหาจากการท างาน ประชุม
ปรกึษาหารอืและคดัเลอืกหวัขอ้ปัญหา 
 2.ส ารวจสภาพปัจจุบนัและตัง้เป้าหมาย การเกบ็ขอ้มลูโดยใช ้ใบ
ตรวจสอบ (Check Sheet) [2] เพือ่น ามาวเิคราะหห์าปัญหาทีเ่กดิขีน้ 
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 3.การวางแผนการแกไ้ข มกีารก าหนดแผนการด าเนินงานของงานวจิยั 
และก าหนดขอบเขตงานของผูร้บัผดิชอบในการด าเนินงาน  
4.การวเิคราะหส์าเหตุ มกีารด าเนินการวเิคราะหปั์ญหาโดยใชแ้ผนภมูิ
กา้งปลา [2] น ามาวเิคราะหห์าสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึการก าหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหา และประเมนิผลของแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
5.การก าหนดมาตรการตอบโตแ้ละการปฏบิตัติามมาตรการ ด าเนินการ
ปรบัปรุงดว้ยหลกัการลดความสญูเปล่าดว้ย ECRS [3] โดยท าการก าจดั
ข ัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็น (E: Eliminate) และการท าใหง้า่ย (S:Simplify) โดยการ
ออกแบบสรา้งเครือ่งมอืช่วยในการปรบัตัง้ค่า [4]  
 6.การตดิตามผล ท าการประเมนิผลโดยท าการตรวจสอบประเมนิผลการ
แกปั้ญหา เปรยีบเทยีบผลลพัธร์ะหว่างก่อนและหลงัการปรบัปรุง วเิคราะห์
ปัญหาเพิม่เตมิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 7.การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยการถ่ายทอดวธิกีารด าเนินงาน และท า
เอกสารระบุรายละเอยีดวธิกีารปฏบิตังิาน (WI) ดงัรปูที ่1 กรอบแนวคดิ 

 
รปูที ่1 กรอบแนวคดิการด าเนินงาน ดว้ยหลกัการ  QC Story 

 
4.  ผลการด าเนินงาน  

ก าหนดหวัขอ้ปัญหา จากการเกบ็ขอ้มลู และท าการส ารวจปัญหาหรอื
อุปสรรคทีพ่บจากการท างาน พบว่า ในการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั มปัีญหา
ดงัรปูที ่2 นี้ 

 
รปูที ่2 ปัญหาและการคดัเลอืกปัญหา 

 
จากปัญหาทีพ่บทัง้ 3 ไดม้กีารด าเนินการคดัเลอืก จากการประเมนิ ซึง่

มกีารก าหนดเงือ่นไขในการจดัล าดบัคอื  
1) ดา้นความเป็นไปได ้คอื ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข ซึง่วเิคราะหม์า

จาก สถานทีใ่นการด าเนินงาน บุคลากรในการด าเนินงาน ความยาก - งา่ย 
ทีจ่ะสามารถด าเนินการได ้ฯลฯ 

 2) ดา้นความรุนแรง คอืความรุนแรงทีจ่ะเกดิขึน้หากไมไ่ดร้บัการแกไ้ข 
เช่น ความรุนแรงจากอุบตัเิหตุ ความปลอดภยั  ชวีติ หรอืทรพัย์สนิ ความ
รุนแรงจากการท างานผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

 3) ดา้นตน้ทุน เป็นการประเมนิตน้ทุนในการแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ โดย
การก าหนดจะแตกต่างจาก 2 เงื่อนไข คือ หากต้นทุนต ่า จะมคีะแนน
ประเมนิที่สูง และต้นทุนสูง จะมคีะแนนประเมนิทีต่ ่า ซึ่งจากการประเมนิ
เงือ่นไขทัง้ 3 ดา้น พบว่า ปัญหาเรื่องเวลาทีใ่ชใ้นการสอบเทยีบประแจวดั
แรงบดิ (Torque wrench Model N2) นาน ไดร้บัคะแนนสูงสุด จงึไดเ้ลอืก
ปัญหานี้ในการด าเนินการปรบัปรุง 

ส ารวจสภาพปัจจุบนัของปัญหาและตัง้เป้าหมาย มกีารศกึษาขอ้มลูใน
การสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั  

1.ข้อมูลเวลาท างานของพนักงาน ปัจจุบันมีพนักงานทัง้สิ้น 4 คน 
ปฏบิตังิานวนัละ 8 ชัว่โมง  

2.ขอ้มลูแผนการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัรายวนั  
3.ขอ้มลูประแจวดัแรงบดิประเภทต่าง ๆ ประกอบดว้ย 4 ประเภทหลกั 

คอื ประเภท CSP (ประแจต่อ), QSP/QLE (ประแจปอนด์) ในที่นี้ขอแทน
ดว้ยค าว่า type Q , RSP (ประแจแหวน) , SP (ประแจปากตาย)  

4.จ านวนประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 ประเภทประแจปอนด์ ที่ใช้อยู่ใน
สายการผลิตใน ปัจจุบันมีใช้อยู่จ านวนทัง้สิ้น  21 ตัว ประกอบด้วย 
สายการผลติ Differential จ านวน 20 เครื่อง และชิ้นส่วนส ารอง จ านวน 1 
เครือ่ง 

 5.ท าการศกึษาลกัษณะของประแจวดัแรงบดิทีท่ าการศกึษา  

 
รปูที ่3  ลกัษณะและส่วนประกอบของประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 (Type Q) 

 
ประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 นี้ มคีวามยาว 1.35 เมตร ประกอบไปดว้ย 3 

ส่วนหลกั คอื ส่วนหวั ส่วนกลาง และส่วนทา้ย (ดา้มจบั) ซึง่ในการน าไปใช้
งานจะเป็นในลกัษณะดงัรปูที ่4 

 
รปูที ่4  การปลดสลกัดา้มจบัประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 

 แต่เมือ่ตอ้งท าการปรบัค่า ในกระบวนการการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั 
จะเหน็ไดว้่า ตวัปรบัตัง้ค่าจะอยู่ในต าแหน่งตรงกลาง เมือ่ตอ้งการท าการ
ปรบัตัง้ค่า จะตอ้งปลดสลกัและถอดดา้มออกมา จงึจะสามารถปรบัตัง้ค่าได ้
จากการสงัเกต พบว่า เป็นขัน้ตอนทีส่ญูเปล่าและเป็นการท างานทีย่าก 

โดยขัน้ตอนในการสอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 ก่อนท าการ
ปรบัปรุงนี้ จะประกอบดว้ยวธิกีารคอื  

656



  

 

3 
 

1.ตดิตัง้ประแจวดัแรงบดิ กบัเครือ่งสอบเทยีบ   (Master )  
2.ถอดดา้มจบั ออกจากออกจากประแจ (Tube) ของประแจวดัแรงบดิ 
3.งอดา้มปรบั (Handle) ใหต้ัง้ฉากเพื่อปรบัตัง้ค่า 
4.ปรบัค่าก าลงัขนัของ Torque Wrench 
5.ปรบัดา้มปรบั (Handle) ใหเ้ป็นแนวตรง 
6.ใส่ดา้มจบัเขา้ตวัประแจวดั (Tube) และลอ็คดา้ม 
7.ท าการสอบเทยีบ (วดัค่าทีไ่ดห้ลงัการปรบัจาก Master)   
8.บนัทกึผลการสอบเทยีบ 
โดยจากการเกบ็ขอ้มลูไดแ้สดงผลออกมา เป็นดงันี้ 

ตารางที ่1 ข ัน้ตอนการสอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2  ก่อนปรบัปรุง    

ล าดบั ขัน้ตอนการปฏิบติั 
เวลาเฉล่ีย  

(s) 
  

1 ตดิตัง้ Torque Wrench กบัตวั Master 22.06   

2 Warm Up Torque Wrench กบั Master 61.97   

3 ถอดดา้มจบั ออกจาก Tube ของ Torque Wrench 24.80   

4 งอ Handle ใหต้ัง้ฉากเพือ่ปรบัตัง้คา่ 14.65   

5 ปรบัคา่ Torque Wrench  4.18   

6 ปรบั Handle ใหเ้ป็นแนวตรง 12.96   

7 ใสด่า้มจบัเขา้ Tube และลอ็คดา้ม  21.82   

8 ท าการสอบเทยีบ 53.11   

9 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่1  6.43   
10 ถอดดา้มจบั ออกจาก Tube ของ Torque Wrench ครัง้ที ่2 24.98   
11 งอ Handle ใหต้ัง้ฉากเพือ่ปรบัตัง้คา่ คร ัง้ที ่2 15.24   
12 ปรบัคา่ Torque Wrench ครัง้ที ่2 4.35   

13 ปรบั Handle ใหเ้ป็นแนวตรง ครัง้ที ่2 13.45   

14 ใสด่า้มจบัเขา้ Tube และลอ็คดา้ม ครัง้ที2่ 22.10   

15 ท าการสอบเทยีบ ครัง้ที ่2 54.10   

16 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่2 6.12   

17 ถอดดา้มจบั ออกจาก Tube ของ Torque Wrench ครัง้ที ่3 26.09   

18 งอ Handle ใหต้ัง้ฉากเพือ่ปรบัตัง้คา่ คร ัง้ที ่3 14.85   

19 ปรบัคา่ Torque Wrench ครัง้ที ่3 4.27   

20 ปรบั Handle ใหเ้ป็นแนวตรง ครัง้ที ่3 13.47   

21 ใสด่า้มจบัเขา้ Tube และลอ็คดา้ม ครัง้ที3่ 22.81   

22 ท าการสอบเทยีบ ครัง้ที ่3 53.88   

23 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่3 6.19   

24 ถอดดา้มจบั ออกจาก Tube ของ Torque Wrench ครัง้ที ่4 20.03   

25 งอ Handle ใหต้ัง้ฉากเพือ่ปรบัตัง้คา่ คร ัง้ที ่4 13.19   

26 ปรบัคา่ Torque Wrench ครัง้ที ่4 3.48   

27 ปรบั Handle ใหเ้ป็นแนวตรง ครัง้ที ่4 13.30   

28 ใสด่า้มจบัเขา้ Tube และลอ็คดา้ม ครัง้ที4่ 18.15   

29 ท าการสอบเทยีบ ครัง้ที ่4 51.69   

30 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่4 5.71   

31 ถอด Torque Wrench ออกจาก Master  18.52   

32 ปรบั Master กลบัใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเดมิ 9.00   

33 สรุปผลเครือ่งมอืการสอบเทยีบ  12.28   

  Total  669.21   

จากตารางที่1 ข ัน้ตอนการสอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ ที่ได้จากการ
เกบ็ขอ้มลูโดยการจบัเวลาการท างาน และเวลาเฉลีย่ของผูป้ฏบิตังิาน 4 คน 
จะเหน็ไดว้่า ใชเ้วลาเฉลีย่ในการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดัอยู่ที่ 669.21 วนิาท ี
หรือคิดเป็น 11 นาที15 วินาที มลี าดบัในการท างานที่ 33 ข ัน้ตอนการ
ท างาน และจากการเน้นดว้ยสเีหลอืงจะเหน็ว่ามเีวลาทีสู่ญเปล่าเกดิขึน้ นัน่
คือการถอดด้าม สวมใส่ด้ามปรับเข้าไป และการงอด้ามปรับ เท่ากับ 
291.89 วนิาท ีคดิเป็น รอ้ยละ 43.62 ของเวลาเฉลีย่ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการสอบ
เทยีบ ซึ่งจะเหน็ว่า ตรงส่วนงานในขัน้ตอนนัน้ เป็นงานทีไ่ม่มคีวามจ าเป็น
ต่อการด าเนินการสอบเทยีบ อกีทัง้ยงัมขี ัน้ตอนทียุ่่งยากในการด าเนินการ 
พนักงานสามารถเกิดความเมื่อยล้าจากการถอดด้ามและปรบัตัง้ค่าอยู่
บ่อยครัง้ได ้ 

มกีารก าหนดเป้าหมาย โดยเป้าหมายทีส่ามารถเป็นไปได้ คอืสามารถ
ลดเวลาในการสอบเทียบประแจวดัแรงบิด รุ่น N 2 ได้ และได้ก าหนด
ตวัชี้วดัในการด าเนินงานเป็น เชงิปรมิาณ โดยก าหนดไว้ว่า เวลาในการ
สอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 ลดลงร้อยละ 30 และด าเนินการวาง
แผนการแกไ้ข  

วางแผนการแก้ไขปัญหา ตามแผนงานที่ได้ก าหนดขึ้น ในกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดอืน  

 
วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา โดยแผนผงักา้งปลา  

 
รปูที ่5 การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา โดยแผนผงักา้งปลา 

จากรูปที่ 5 เมื่อท าการวเิคราะห์หาสาเหตุ ทัง้ 4 M ( Man Machine 
Material Method) จะเหน็ไดว้่า ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในวธิกีารท างาน ( Method) 
เป็นปัญหาทีเ่กดิความสูญเปล่ามากทีสุ่ด และเป็นปัญหาทีส่ามารถท าการ
แกไ้ขได ้ซึ่งปัญหาหลกัคอื เสยีเวลาในการถอดดา้มเขา้ - ออก และเมือ่น า
หวัข้อนัน้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้คือ สาเหตุของการถอดด้ามเข้า-ออก 
เพราะว่าในการปรบัตัง้ค่าได ้จะตอ้งท าการถอดา้มออก เพือ่ใหเ้ขา้ไปถงึตวั
ปรบัตัง้ค่า แล้วจงึจะสามารถท าการปรบัตัง้ค่าได้ ในประเด็นนี้จงึน ามาสู่
วธิกีารปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาโดย   

การคดัเลอืกวธิกีารแก้ปัญหา มกีารก าหนดเงื่อนไขในการจดัล าดบั
คะแนนของวิธีการแก้ไขปัญหา คือ 1.) ด้านความเป็นไปได้ คือ ความ
เป็นไปไดใ้นการด าเนินการแกไ้ข ซึง่วเิคราะหจ์าก ความพรอ้มของบุคลากร 
สถานที ่ ความยาก - ง่าย ในการด าเนินการ รวมไปถงึนโยบายของบรษิทั  
2.) ด้านความปลอดภยั คือ ความปลอดภยัที่เกิดขึ้นหลงัจากได้ท าการ
ปรบัปรุงแลว้ รวมถงึความปลอดภยัในขณะทีท่ าการปรบัปรุงแกไ้ข 3.) ดา้น
ต้นทุน เป็นการประเมินต้นทุนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา  ของแต่ละ
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กระบวนการ โดยจากการประเมนิคะแนนวธิกีารในการแกไ้ขปัญหา พบว่า 
วธิกีารจดัท าอุปกรณ์ส าหรบัหารปรบัตัง้ค่ามคีะแนนสูงสุด จงึไดเ้ลอืกแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิกีารนี้มาด าเนินการต่อไป ดงัรปูที ่6 

 
รปูที ่6 คดัเลอืกวธิกีารแกปั้ญหา 

 
ก าหนดวธิกีาร/มาตรการตอบโตแ้ละการปฏบิตังิาน ซึง่จากการก าหนด

วธิกีารทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหา จากขา้งตน้ นัน่คอืการจดัท าอุปกรณ์ส าหรบั
การปรบัตัง้ค่า โดยถ้าวเิคราะห์ตามหลกัการ ECRS จะเป็น S  (Simplify) 
นัน่คอืการสรา้งอุปกรณ์ทีง่า่ยต่อการใชง้าน และสามารถขจดัความสญูเปล่า
จากการปฏบิตังิานได ้หรอื E ( Eliminate )  

ปฏบิตัติามแผน ได้ด าเนินการก าหนดผู้รบัผดิชอบตามแผนงาน และ
น าแผนงานไปปฏบิตั ิ คอื ประชุมและร่วมกนัวเิคราะห ์ออกแบบเครื่องมอื
ในการช่วยปรบัตัง้ค่า 

 

 
รปูที ่7  วเิคราะหล์กัษณะของประแจวดัแรงบดิ รุ่นl N 2 

 
จากรปูที ่7 ท าการวเิคราะห ์รปูร่างและลกัษณะของ Torque Wrench 

Model N 2 พบว่าในส่วนปลายของ Torque Wrench นี้ มคีวามยาวจาก
บรเิวณทีป่รบัตัง้ค่าจนถงึส่วนปลาย มคีวามยาว  30 เซนตเิมตร และ
ลกัษณะบรเิวณปลายของตวัปรบัตัง้คา่ มลีกัษณะเป็นหกเหลีย่ม จงึไดท้ า
การออกแบบอุปกรณ์ทีค่าดว่าจะสามารถท าการปรบัตัง้ค่าได้ โดยไดเ้สนอ
แนวคดิของอุปกรณ์เป็น ดงันี้ 

 
รปูที ่8 อุปกรณ์ทีไ่ดอ้อกแบบ 

 
ออกแบบอุปกรณ์ที่เหมาะสม จากรูปที่ 8 ด้านหัวของอุปกรณ์จะมี

ลกัษณะเป็นหกเหลีย่ม และดา้นปลายมลีกัษณะนูนกลม สามารถจบัไดถ้นดั
เพื่อให้สะดวกต่อการปรบัตัง้ ซึ่งจากลกัษณะที่ได้ท าการออกแบบขึ้นนัน้ 
คาดว่าจะสามารถน ามาใชง้านได้จรงิ โดยมกีารก าหนดวสัดุทีใ่ช้ คอืเหลก็ 
เนื่องจากมคีวามแข็งที่สามารถรองรบัแรงในการใช้งานได้ ราคาถูกและ
สามารถหาไดง้า่ยภายในสถานประกอบการ โดยมกีารก าหนดดงันี้ ดา้นหวั 

จะน าเหล็กที่มลีกัษณะเป็น หกเหลี่ยม ที่สามารถหาได้ คือ ประแจหก
เหลีย่ม บรเิวณความยาว เป็นเหลก็เสน้ดา้นปลาย เป็นเหลก็แผ่น หรอืลูก
เหล็ก (ที่มลีกัษณะกลม)  ด าเนินการจดัหาวสัดุในการด าเนินการ โดย
ข้างต้นได้ก าหนดเป็นเหล็ก  และต้นทุนในการท างานที่ต ่ าที่สุด  จึง
ด าเนินการคน้หาวสัดุ โดยมัง่เน้นถงึวสัดุทีเ่หลอืใชก้่อน  

 

 
รปูที ่9 วสัดุทีไ่ดใ้นการสรา้งอุปกรณ์ 

 
จากการคน้หาวสัดุทีใ่ชใ้นการสรา้งอุปกรณ์ ซึง่ในการออกแบบชิน้งาน

ดงัรปูที ่8 พบว่า ไมส่ามารถหาวสัดุทีเ่ป็นเหลก็กลมได ้จงึด าเนินการคน้หา
วสัดุอืน่เพิม่เตมิ ดงัรปูที ่9 เพือ่น าไปท าการออกแบบใหม ่และจากวสัดุที่
หามาไดน้ัน้ สามารถด าเนินการออกแบบใหมไ่ดด้งันี้  

 

 
รปูที ่10 ออกแบบอุปกรณ์และวสัดุทีใ่ชใ้นการจดัท า 

 
เมือ่ท าการออกแบบใหม่แลว้ ดงัรูปที ่10 จงึน าไปก าหนดรายละเอยีด

ขนาด ค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ในแบบโครงร่าง (Drawing) โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  
 ดา้นหวั จะประกอบกบัประแจหกเหลีย่ม ทีท่ าการตดัแลว้ ตาม
ขนาดของ Drawing  
 ความยาวของอุปกรณ์ จะใชเ้หลก็เสน้ ตดัตามขนาดของความ
ยาวทีก่ าหนดไว ้ใน Drawing  
 ดา้นปลายของดา้ม จะใช ้Socket เชือ่มตดิกบัเหลก็เสน้  
 ส่วนอุปกรณ์ปรบัหมนุ จะน า Ratchet ประกอบเขา้กบัเหลก็แผ่น
ทีท่ าการตดัแต่งเพิม่เตมิแลว้  การประกอบจะเป็นดงัรปู 11  

 
รปูที ่11 ขัน้ตอนการจดัท าอุปกรณ์ 
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โดยอุปกรณ์จะแยกส่วนเป็น 2 ส่วน คอื 1.) ส่วนของชิน้งานสมัผสักต็วั
ปรบัตัง้ใน Torque Wrench โดยตรง ซึง่จะเป็นลกัษณะยาว ตามขนาดทีไ่ด้
ก าหนดไว้ในแบบร่าง และ 2.) ส่วนที่ใช้ในการปรบัหมุน หรือใช้มอืบิด 
ในขณะทีท่ าการปรบัตัง้ ซึ่งจะมลีกัษณะคลา้ยกบัหางปลา เพื่อช่วยใหก้าร
ปรบัตัง้ท าไดส้ะดวกมากขึน้ 

ท าการทดลองใชง้านอุปกรณ์  

 
รปูที ่12 ทดลองใชง้านอุปกรณ์ 

 
เมือ่ไดด้ าเนินการทดลองใชอุ้ปกรณ์ ดงัรปูที ่12 โดยวธิกีารใชง้าน คอื 
 1) สอดอุปกรณ์ช่วยปรบัตัง้เขา้ไปบรเิวณปลายดา้มของประแจวดั

แรงบดิ 
 2) ท าการหมนุ เพือ่ปรบัค่า 

จากการทดลองใชง้านพบว่า สามารถปรบัตัง้ค่าไดง้า่ยมากยิง่ขึน้ ข ัน้ตอน
ในการท างานลดลง 

ตรวจสอบผลลพัธ์การปรบัปรุงหลงัจากด าเนินการปรบัปรุง ได้มกีาร
เกบ็ขอ้มลูการปฏบิตังิาน ในการสอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 นี้ ซึ่ง
ผลลพัธอ์อกมาไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่2 เวลาเฉลีย่หลงัการด าเนินการปรบัปรุง 

ล าดบั ขัน้ตอนการปฏิบติั เวลาเฉล่ีย 
 (s) 

1 ตดิตัง้ Torque Wrench กบัตวั Master 19.74 

2 Warm Up Torque Wrench กบั Master 60.65 

3 น าอุปกรณ์ปรบัตัง้ค่าใส่ทีป่ลายดา้ม 13.52 

4 หมนุเพือ่ปรบัค่า Torque Wrench 12.74 

5 ท าการสอบเทยีบ 50.26 

6 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่1  6.29 

7 น าอุปกรณ์ปรบัตัง้ค่าใส่ทีป่ลายดา้ม 12.60 

8 หมนุเพือ่ปรบัค่า Torque Wrench ครัง้ที ่2 12.69 

9 ท าการสอบเทยีบ ครัง้ที ่2 52.01 

10 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่2 5.80 

11 น าอุปกรณ์ปรบัตัง้ค่าใส่ทีป่ลายดา้ม 12.83 

12 หมนุเพือ่ปรบัค่า Torque Wrench ครัง้ที ่3 12.09 

13 ท าการสอบเทยีบ ครัง้ที ่3 52.18 

14 บนัทกึผลการสอบเทยีบครัง้ที ่3 5.46 

15 ถอด Torque Wrench ออกจาก Master  15.33 

16 ปรบั Master กลบัใหอ้ยู่ในต าแหน่งเดมิ 8.88 

17 สรุปผลเครือ่งมอืการสอบเทยีบ  10.68 
 Total 363.76 
 
 จากตารางที ่2 หลงัจากไดท้ดลองใชง้านอุปกรณ์ในการปรบัตัง้ค่า การ

สอบเทยีบประแจวดัแรงบดิ รุ่น N 2 พบว่า ข ัน้ตอนในการท างานเฉลีย่รวม 
คอื 17 ข ัน้ตอน และใชเ้วลาในการสอบเทยีบทัง้สิ้น 363.76 วนิาท ีหรอืคดิ
เป็น 6 นาท ี05 วนิาท ีโดยขัน้ตอนทีไ่ดท้ าการก าจดัออก (Eliminate) คอื 
ข ัน้ตอนในส่วนของการถอด-ใส่ดา้มประแจวดัแรงบดิขณะท าการสอบเทยีบ 
และขัน้ตอนในการปรบัดา้มส าหรบัการตัง้ค่า ดงัทีไ่ดเ้น้นสเีหลอืงในตาราง
ที่ 1 และหลงัการปรบัปรุงแล้ว ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานเหลอืเพยีง 3  ครัง้ 
และเวลาในการท างานของพนกังานปฏบิตังิานใกลเ้คยีงกนัมากขึน้ ซึ่งเป็น
มาตรฐานมากขึน้ 

ประเมนิการใช้งานของเครื่องมอืที่สร้างขึ้น จากการด าเนินการสร้าง
เครือ่งมอืวดั สามารถประเมนิการใชง้านไดด้งันี้  

 
ตารางที ่3 การประเมนิผลการใชง้านของอุปกรณ์ 

หวัข้อ มาตรฐานท่ี
คาดหวงั 

ผลการ
ตรวจสอบ 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพของ
อปุกรณ์ 

มีความแข็งแรง 
ไมแ่ตก-หกั 

แขง็แรง  

ต้ น ทุ น ข อ ง
อปุกรณ์ 

ไ ม่ เ กิ น  1 , 0 0 0 
บาท  

ไมม่คี่าใชจ้า่ย  

ความสะดวก
ในการใชง้าน 

ใ ช้ ง า น ง่ า ย  จับ
ถนดัมอื 

ใชง้านงา่ย   

คุณภาพของ
ค่ า ที่ ไ ด้ จ า ก
การปรบั  

ไ ด้ ค่ า ที่ ค ง ที่  
แมน่ย า 

ค่าไม่ค่อยคงที ่ซึ่ง
ขี้น  อยู่กับความ
ถนัดในการใชง้าน
ของแต่ละบุคคล 

 

         

 
จากตารางที่ 3 จะเป็นการประเมนิผลของการใช้อุปกรณ์ จะพบว่ามี

การผ่านการประเมนิ  3 หวัขอ้ คอืดา้นคุณภาพของอุปกรณ์ , ดา้นตน้ทุน , 
ดา้นความสะดวกในการใชง้าน แต่ในส่วนของหวัขอ้ดา้นคุณภาพของการ
ปรับตัง้ค่า ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ และยังไม่มีความแม่นย า พนักงาน
ปฏบิตังิานแต่ละคนมคีวามแมน่ย าและความถนัดในการใชง้านอุปกรณ์และ
เครื่องมอืทีแ่ตกต่างกนัดว้ย จงึท าใหผ้ลไม่เป็นทีน่่าพงึพอใจ และมผีลลพัธ์
ทางอ้อม คอื ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือไปจากเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น
ผลลพัธ์ทางอ้อมเพิม่เติมคอื ต่อตวัผู้ใช้งาน มคีวามสะดวกและลดอาการ

ผ่าน ไมผ่่าน 
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เมื่อยล้า หรืออุบตัิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะปฏิบตัิงาน ด้านต้นทุน ลด
ค่าแรงงานในการสอบเทียบเครื่องมอืวดัลงคิดได้ดงันี้  เวลาในการสอบ
เทยีบลดลง 305.45 วนิาท ี/ ตวั มจี านวนทัง้หมด 21 ตวั ดงันัน้เวลาทีล่ดลง
ทัง้หมดคอื 6414.45 วนิาท ีหรอืคดิเป็น 106 นาท ี9 วนิาท ีและค่าแรงงาน
ในการสอบเทยีบจะลดลง คอื 1151.48 บาท/ปี  

สรุปผลการปรบัปรุง เปรยีบเทยีบผลลพัธก์บัตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไว ้พรอ้ม
สรุปผลการปฏบิตังิาน โดยชีใ้หเ้หน็ถงึผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงทัง้ก่อน และ
หลงัจากด าเนินงาน 

 
รปูที ่13 กราฟเปรยีบเทยีบเวลาในการสอบเทยีบทัง้ก่อน – หลงัการ

ปรบัปรุง 
จากกราฟดงัรูปที่ 13 จะเห็นว่าเวลาเฉลีย่ในการสอบเทยีบประแจวดั

แรงบดิ รุ่น N- 2 นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบก่อนปรบัปรุง ( 669.21 วนิาท)ี และ
หลงัปรบัปรุง (363.76 วนิาท ี) จะพบว่าเวลาทีล่ดลงหลงัจากการปรบัปรุง 
คอื 305.45 วนิาท ีซึ่งเวลาลดลงคดิเป็น รอ้ยละ 45.64 และขัน้ตอนในการ
ท างาน ลดลงจาก 33 ข ัน้ตอน เหลอื 17 ข ัน้ตอน ซึ่งสามารถลดลงได้ 16 
ข ัน้ตอน คิดเป็นลดลงร้อยละ 48.48  ซึ่งสามารถลดลงไปได้มากกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

จดัท ามาตรฐาน มกีารก าหนดวธิกีารท างานโดยการเพิม่วธิกีารท างาน 
ซึ่งงานหลงัจากการแก้ไขแล้วจะเป็นวธิกีารแรก ส าหรบัใช้ในการท าการ
สอบเทียบประแจวัดแรงบิด  และน าวิธีการเผยแพร่ให้กับพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิดการรับทราบ และความเข้าใจร่วมกัน เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการท างานใหม ่

 
5.สรุปผล 

ไดด้ าเนินการลดเวลาและขัน้ตอนในการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั ในส่วน
ของขัน้ตอนการด าเนินการการสอบเทียบประแจวัดแรงบิด  รุ่น N 2 
(Torque Wrench Model N 2 ) โดยน าหลกัการคิวซีสตอรี่ มาใช้ก าหนด
กรอบแนวคดิในการด าเนินการตัง้แต่ข ัน้การคน้หาปัญหา จนถงึขัน้ของการ
สรุปผลและจดัท ามาตรฐาน หลงัจากการด าเนินการตามหลกัการควิซสีตอรี ่
พบปัญหาเวลาในการสอบเทยีบเครื่องมอืวดัที ่พบว่า มคีวามสูญเปล่าใน
ขัน้ตอนและการท างานทีไ่ม่ใช่งานหลกั และเป็นงานไม่ก่อใหเ้กดิมลูค่า จงึ
ไดด้ าเนินการคน้หาปัญหาโดยใช้ แผนผงักา้งปลา วเิคราะห์สาเหตุและผล 
ซึ่งไดส้รุปออกมาว่า เป็นปัญหาที่เกดิจากกระบวนการการท างาน โดยใน
ขัน้ตอนการถอด-ใส่ดา้ม ถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ญูเปล่าจรงิ แลว้จงึน าหลกัการ 
ECRS โดยน ามาใช้ในการลดขัน้ตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน             
(E : Eliminate)  และการสรา้งอุปกรณ์ช่วยปรบัตัง้ขึน้เพือ่ท าใหข้ ัน้ตอนการ

ท างานง่ายขึน้ (S : Simplify) มาใชใ้นการปรบัปรุงงาน  ซึ่งไดผ้ลลพัธ์เป็น
ดงันี้ 

เวลาเฉลี่ยในการสอบเทียบเครื่องมอืวดัประแจวัดแรงบิด (Torque 
Wrench รุ่น  N 2) นี้ ก่อนปรบัปรุงใชเ้วลาในขัน้ตอนของการสอบเทยีบอยู่
ที่ 669.21 วนิาท ีและหลงัปรบัปรุง อยู่ที่ 363.76 วนิาท ีจะพบว่าเวลาที่
ลดลงหลงัจากการปรบัปรุง คอื 305.45  วนิาท ีซึ่งเวลาลดลงคดิเป็น รอ้ย
ละ 45.64 และขัน้ตอนในการท างาน ลดลงจาก 33 ข ัน้ตอน เหลือ 17 
ข ัน้ตอน ซึ่งสามารถลดลงได้ 16 ข ัน้ตอน คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 48.48  การ
ท างานมคีวามงา่ยมากยิง่ขึน้ความสะดวกมากขึน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษา ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะหใ์นการศกึษางาน และด าเนินการท าวจิยั จนสามารถส าเรจ็ลุล่วง
ไปไดด้ว้ยด ีทีไ่ดส้ละเวลามาตรวจสอบ สอบถาม และใหค้ าแนะน าในการ
ด าเนินงานของข้าพเจ้า ท าให้งานของข้าพเจ้าออกมาอย่างสมบูรณ์  
ข้าพเจ้ารู้สกึซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณส าหรบัค าแนะน าและทุกสิง่ทุก
อย่างที่อาจารย์ได้มอบให้ เพื่อเป็นแนวทางในการโครงงาน รวมถึงการ
ท างานต่อไปในอนาคต 
 ขอขอบพระคุณ ผูดู้แลส่วนงานการสอบเทยีบเครื่องมอืวดั และทุกคน
ในส่วนงานการสอบเทยีบเครือ่งมอืวดั ทีใ่หก้ารช่วยเหลอื ทัง้ดา้นขอ้มลูต่าง 
ๆ ความถึงความรู้เกี่ยวกบัการสอบเทยีบเครื่องมอืวดั ค าแนะน าในการ
ปรบัปรุงงาน รวมถึงความสนับสนุนดา้นการด าเนินการต่าง ๆ ท าให้การ
ท างานเป็นไปอย่างราบรืน่มากทีสุ่ด  
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บทคดัย่อ — งานวิจยัฉบบัน้ีศึกษากระบวนการท างานของการท าเอกสาร
ขนสินค้าส่งออก ซึง่ได้มีการท าเอกสารเดินพิธีการส่งออกกบักรมศลุกากร 
และจ าเป็นต้องใช้เอกสารประกอบการส่งออก เพือ่น าไปขอใช้สิทธิพิเศษ
ต่างๆ ดงันัน้ข้อมูลทีส่ าแดงในใบขนสินค้าขาออกจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไม่มี
ความผิดพลาดเกิดข้ึนเลย เพราะจะไม่สามารถผ่านพิธีการศลุกากรได้ จาก
การศึกษาข้อมูลจ านวนครัง้ทีมี่ความผิดพลาดในการท าเอกสารใบขน
สินค้าขาออกเฉลีย่ 82 ชุดเอกสารต่อเดือน  คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ประมาณ 246,000 บาทต่อเดือน หลงัจากศึกษากระบวนการท างานอย่าง
ละเอียด ศึกษาเวลาในการท างาน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า 
ความผิดพลาดในการท าเอกสารเกิดข้ึนจาก ไม่มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถกูต้องเอกสาร ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงน าเทคนิค ECRS มาเป็นแนวทางใน
การปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการท างาน และสร้างแบบฟอรม์ในการกรอกข้อมูล
ผ่านโปรแกรม Excel เพือ่ช่วยให้การกรอกข้อมูลส าหรบัการจดัท าเอกสาร
มีความถกูต้อง  ผลการวิจยัพบว่าหลงัจากการปรบัปรุงการท างานแล้ว
สามารถลดความผิดพลาดบนใบขนสินค้าขาออกลดลงเหลือ 24 ชุด คิด
เป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ  36,000 บาทต่อเดือน  และสามารถช่วย
ให้การป้อนข้อมูลมีความถกูต้อง และรวดเรว็ข้ึน 

ค าส าคญั — สินค้าส่งออก, เทคนิค ECRS, โปรแกรม Excel 

ABSTRACT — This research study about issue export document 
process which all export documents are declared to the Customs 
Department due to these documents are necessary for export and 
apply special privileges therefore the information of export document 
must have no errors. There are average 82 error document sets per 
month representing the estimated damage value is equal to 246,000 
Baht per month. After study the work process thoroughly, time study 
and analyze the cause of the problem found that there is no 
document validation process. Therefore, the researcher applies ECRS 
technique to solve this problem by change the work process and 
create the platform for fill up the data which operate on Microsoft 
Excel. The results of this research show that can reduce the number 

of error document sets to be 24 document sets per month which 
representing the damage value of approximately 36,000 baht per 
month furthermore increase accuracy while fill up data and faster. 

Keywords — Export, ECRS Technique, Microsoft Excel 

I. บทน า
ปจัจุบนัธุรกจิการขนส่งสนิคา้มกีารแขง่ขนัสงูมากในเรือ่งการใหบ้รกิาร

ทีม่คีวามถูกตอ้ง สะดวก และรวดเรว็ การบรกิารขนส่งจงึถอืว่าเป็นหนึ่งใน
ปจัจยัหลกัในการขบัเคลือ่นระบบการคา้และเศรษฐกจิของประเทศ จากการ
ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การค้าโลกต้องปฏิบัติตาม
พนัธกรณีระหว่างประเทศภายใตก้รอบความตกลงว่าดว้ยการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า โดยกรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายใต้
ความตกลงดงักล่าวได้ให้ความส าคญัและยดึถือประเด็นเรื่องการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าเป็นประเด็นในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ
กรมศุลกากร นอกจากนี้ การอ านวยความสะดวกทางการคา้ยงัเป็นประเดน็
ส าคญัซึง่ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามสนใจ และพยายามหาวธิกีาร แนวทาง
และมาตรการต่างๆทีจ่ะท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยสนิคา้จากผูผ้ลติของประเทศ
หนึ่งไปยังผู้บริโภคของอีกประเทศหนึ่งเป็นไปด้วยความสะดวก  และ
รวดเรว็มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

เนื่องจากในการขนย้ายสนิคา้ต้องมกีารท าเอกสารเดนิพธิกีารส่งออก
กบักรมศุลกากร เพือ่น าไปขอใชส้ทิธพิเิศษต่างๆ ใบขนสนิคา้ขาออกจงึเป็น
เอกสารทีส่ าคญัอย่างหนึ่งในการใชข้นยา้ยสนิคา้ จากกรณีศกึษา ปญัหาที่
เกดิขึน้ ณ ปจัจุบนั คอื ทางบรษิัทให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศ และด าเนินการพธิทีางศุลกากรทัง้สนิค้าน าเขา้ – ส่งออก ไดพ้บ
ความผิดพลาดบนเอกสารใบขนสินค้าขาออก ไม่สามารถผ่านพิธีการ
ศุลกากรได ้ท าใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ชา้กว่าทีก่ าหนด และส่งผลใหเ้กดิตน้ทุน
ดา้นค่าใช่จ่ายในการด าเนินการท าเอกสารใหม่ รวมทัง้ยงัมคีวามเสี่ยงใน
การทีล่กูคา้สามารถเรยีกรอ้งค่าขนส่งคนืจากบรษิทั 
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ดงันัน้วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี้คือ เพื่อศึกษาหาแนวทางการลด
ความผดิพลาดในการท าใบขนสนิคา้ขาออก และเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานชองการท าใบขนสนิคา้ขาออก ท าใหส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างาน และสามารถลดจ านวนความผดิพลาดบนใบขนสนิคา้ขาออกใหม้าก
ทีสุ่ดตามเป้าหมายทีท่างบรษิทัไดก้ าหนดไว ้
 

II. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
งานวจิยัฉบบันี้  มเีป้าหมายเพื่อลดความผดิในการท าใบขนสินค้าขา

ออก ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลด
ความผดิพลาด และการปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
II.I หลกัการ ECRS 
    ECRS คือ แนวคิดในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรือที่
เรยีกว่า Waste ซึ่งเป็นต้นทุนทีไ่ม่สรา้งผลตอบแทนหรอืประโยชน์ใดๆ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 
    1. Eliminate (ก าจดั) คอื การตดัสิง่ที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการหรอืใน
ระบบออกไป เพือ่ลดระยะเวลาการท างานใหส้ัน้ลง 
    2. Combine (รวม) คอื การหาวธิรีวมงานเขา้ดว้ยกนั เพือ่ประหยดัเวลา
ในการท างาน ซึง่ในบางกรณียงัช่วยลดจ านวนแรงงานทีต่อ้งใชข้องงานนัน้
อกีดว้ย 
    3. Rearrange (จดัใหม่) คอื การจดัเรยีงใหม่ จดัล าดบัความส าคญัใน
การท างานใหม่ให้ง่ายขึ้น เพราะบางครัง้ข ัน้ตอนการท างานที่ใช้มาโดย
ตลอดอาจชา้กว่าข ัน้ตอนแบบใหมท่ีส่ลบัข ัน้ตอนการท างานเพยีงเลก็น้อย 
    4, Simplify (ท าให้ง่าย) คอื การปรบัปรุงวธิกีารท างานให้ง่ายขึ้น เพื่อ
ลดระยะเวลาในการท างานใหเ้สรจ็เรว็ขึน้ 
II.II แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
      แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสมัพันธ์ระหว่าง
ปญัหา (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดที่เป็นไปไดท้ีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหานัน้ 
(Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบัแผนผงัสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผงั
กา้งปลา (Fish Bone Diagram) " เนื่องจากหน้าตาแผนภูมมิลีกัษณะคลา้ย
ปลาทีเ่หลอืแต่กา้ง โดยมอีงคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนคอื 
     หวัปลา ใชร้ะบุ คุณลกัษณะ ประเดน็ปญัหาทีต่อ้งการจะวเิคราะห ์
     ก้างใหญ่ ใช้ระบุ สาเหตุหลกั หรือปจัจยัหลกั ได้แก่ คน เครื่องจกัร 
วตัถุดบิ และวธิกีาร 
     ก้างย่อย ใช้ระบุ  สาเหตุรอง หรือปจัจัยย่อย ได้แก่  คนงานขาด
ประสบการณ์ เครือ่งจกัรเสยี 
II.III การศึกษางานเพื่ อการปรับปรุงกระบวนการ  (Work Study for 
Process Improvement) 
      การศกึษางาน (Work Study) เป็นเครื่องมอืช่วยวเิคราะห์ข ัน้ตอนการ
ท างานอย่างเป็นระบบเพื่อการปรบัปรุงงาน ด้วยการจดัระบบงานใหม่ที่
น าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและลดความสูญเสีย  แบ่งออกเป็น 2ส่วนคือ 
ก า ร ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร  (Method Study) แ ล ะ ก า ร วั ด ง า น  (  Work 
Measurement ) 
      1. การศกึษาวธิกีาร ประกอบดว้ย 
         1.1 การวิเคราะห์กระบวนการ ( Process Analysis ) เป็นการ
พจิารณาขัน้ตอนการท างานตัง้แต่ต้นจนจบเพื่อใหเ้หน็จุดบกพร่อง ปญัหา 
หรอืสาเหตุ เพือ่ปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ 

         1.2 การวิเคราะห์กิจกรรม ( Activity Analysis) เป็นการวเิคราะห์
การท างานของผูป้ฏบิตังิานหลายคนทีท่ างานในบรเิวณเดยีวกนั โดยจดัท า
เป็นแผนภมูกิจิกรรมร่วม ( Multiple Activity Chart ) 
         1.3 การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน  ( Operation Analysis ) เป็น
การศกึษาขัน้ตอนการท างานของผูป้ฏบิตังิาน ณ จุดปฏบิตังิาน โดยจดัท า
แผนภูมกิารปฏบิตังิาน (Operation Chart ) หรอืเรยีกอกีชื่อว่า Right and 
Left Hand Chart 
      2. การวดังาน (Work Measurement) 
          2.1 การจบัเวลาโดยตรง (Direct Time Study) เพื่อหาเวลาส่วน
งานย่อยโดยใชก้ารจบัเวลาอย่างแมน่ย าซึง่จะต้องมกีารแบ่งงาน และมกีาร
ก าหนดเวลามาตรฐานไวด้ว้ย 
          2.2 การสุ่มงาน (Work Sampling) ในการสุ่มงานนั ้นต้องมีการ
บนัทึกข้อมูลแบ่งเป็นการท างาน working (W) และการว่างงาน Idle (I) 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
    ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาทีก่ าลงัจะด าเนินการแกไ้ข 
พบว่ามงีานวจิยั 3 ชิน้ ทีม่เีนื้อหาใกลเ้คยีงรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
    กมลวรรณ ล้อมวงค์ (2560) ได้ศึกษาวจิยัเรื่อง การเพิ่มข ัน้ตอนการ
ตรวจสอบปญัหาหินติด มคีรบี และหมุดเกลยีวหกัที่ชิ้นงาน BASE YL1 
เพื่อลดของเสยีเขา้สู่กระบวนการผลติ สาเหตุเกดิจากวธิกีารปฏบิตังิานไม่
เหมาะสมหรอือาจเกดิจากพนกังานทีม่องว่ามนัซบัซอ้น ยุ่งยาก เลยไมใ่ส่ใจ
ในการปฏิบตัิงานตาม WI ท าให้ของเสียหลุดเข้าไปในกระบวนการ ซึ่ง
นอกจากจะมผีลกระทบต่อคุณภาพของผลติภณัฑ์แลว้ยงัท าให้ต้นทุนการ
ผลติสูงขึ้น จงึไดท้ าการวเิคราะห์และปรบัปรุงวธิกีารแก้ไขปญัหาใหม้กีาร
ตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้และของเสยีลดลงเพื่อลดค่าใชจ้่าย จาก
ผลการศกึษาได้ท าการวเิคราะห์และการแกไ้ขปญัหาไดน้ า WI ที่ปรบัปรุง
พรอ้มใชง้านไปใชใ้นพืน้ทีก่ารท างานจรงิ พบว่า BASE YL1 ไมม่ขีองเสยีที่
หลุดเขา้ไปในกระบวนการผลติ ซึง่ไดต้ามเป้าหมายทีต่ ัง้เอาไวจ้าก 209 ชิ้น 
ลดลงเหลอื 0 ชิน้ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์กถ็อืว่าลดลงถงึ 100 เปอรเ์ซน็ต์ 
    อานนท์  จติรกร (2554) ได้ท างานวจิยัเรื่อง การปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์โดยใช้
เทคนิคของเครื่องมอืคุณภาพ 7 Basic QC Tools โดยวเิคราะห์จากอตัรา
ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลา 1 ปี จากการวเิคราะห์พบว่าของเสยีเกดิขึ้น
ในสามกระบวนการคือ  กระบวนการทดสอบฟ ังก์ช ันการท างาน 
กระบวนการทดสอบวงจร และกระบวนการทดสอบการท างานจริงที่
อุณหภูมวิกิฤต โดยใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล โดยการฝึกอบรมพนักงาน 
การก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิงานใหม่ การปรบัปรุงฟิกเจอร์และการวาง
แผนการบ ารุงรกัษา จากผลการวิจยัพบว่าสามารถท าให้อัตราของเสีย
โดยรวมลดลงจากรอ้ยละ 3.4 ต่อเดอืนเหลอืเพยีงรอ้ยละ 2.00 ต่อเดอืน 
    ปรชัญา สุวรรณจนิดา (2558) ได้ศกึษาการลดความผดิพลาดในการ
ตรวจสอบใบ E-Kanban สินค้าในแผนกจดัส่ง พบปญัหาการตรวจสอบ
หมายเลขรุ่นสนิคา้ผดิพลาด อนัเนื่องมาจากพนักงานตรวจสอบเกดิความ
เมื่อยล้าเป็นเวลานาน โดยการเพิม่แถบบาร์โค้ดบนรุ่นสนิคา้ที่ใบ Sticker 
Label เพือ่ลดความผดิพลาดในการตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบขอ้มลู
ย้อนหลังได้ง่ายและรวดเร็ว จากการศึกษาลดความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบใบ E-Kanban สนิคา้ในแผนกจดัส่ง จากเดมิก่อนการปรบัปรุง มี
ความผดิพลาด 52 ครัง้ หลงัจากได้ท าการแก้ไขท าให้ลดความผิดพลาด
เหลอืเพยีง 2 ครัง้ 
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III. วธิกีารด าเนินงาน 

III.I ศกึษาขัน้ตอนการท างาน 
     ศึกษาขัน้ตอนการท าใบขนสินค้าขาออก ในหน่วยงาน Export 

Entry ภายในแผนก CS-EXPORT ดงัแสดงในรปูที ่I. 

 
รปูที ่I. ขัน้ตอนการท าใบขนสนิคา้ขาออก 

III.II การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      โดยการสงัเกตการณ์การท างาน จบัเวลาการท างาน และสอบถาม

ขอ้มูลเชงิลกึในแต่ละขัน้ตอนจากพนักงาน เพื่อหาปญัหาในการท าใบขน
สนิคา้ขาออก และเพือ่ลดความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ซึง่จากการศกึษาขัน้ตอน
ในการท างานนัน้พบว่า 

      1. เวลาในการด าเนินงานการท าเอกสารใหม่ หลงัจากไดม้กีารยงิ
ใบขนสนิค้าแล้ว เกดิความผดิพลาดบนใบขนสนิค้าขาออก ทางบรษิัทไม่
สามารถแก้ไขเองได้ ต้องให้พิธีการศุลกากรแก้ไขข้อมูลให้  ท าให้ใช้
เวลานานกว่าพธิกีารศุลกากรจะสามารถแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ย ซึ่งใชเ้วลานาน
กว่า 1-2 เดอืน  

      2. จ านวนชุดทีเ่กดิความผดิพลาด จากการท าใบขนสนิคา้ขาออก
จากข้อมูลย้อนหลงั 2 เดือน (ข้อมูลเดือนพฤศจกิายน ถึงเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ.2561) ผลปรากฏว่าจ านวนชุดทีเ่กดิความผดิพลาด มทีัง้หมด 164 ชุด 
จากทัง้หมด 481 ชุด ซึง่ขอ้มลูทีเ่กดิความผดิพลาดในการท าใบขนสนิคา้ขา
ออกมากทีสุ่ด คอื ขอ้มลู Invoice ซึง่ส่งผลท าใหเ้กดิต้นทุนค่าใชจ้่ายโดยไม่
จ าเป็นและลกูคา้ไดร้บัสนิคา้ชา้กว่าทีก่ าหนด 

     3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการท าเอกสารใหม่ หลงัจากเกิด
ความผิดพลาดบนใบขนสินค้าขาออก การเสียค่าด าเนินงานในการท า
เอกสารใหมเ่ป็นอกีทางเลอืกทีท่างบรษิทัสามารถจ่ายใหก้บัพธิกีารศุลกากร 
เพือ่ทีจ่ะใหพ้ธิกีารศุลกากรแกไ้ขขอ้มลูใหอ้ย่างรวดเรว็ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก
ความผดิพลาด ในการท าใบขนสนิคา้ขาออก จากขอ้มูลย้อนหลงั 2 เดอืน 
(ขอ้มูลเดอืนพฤศจกิายน ถึงเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561)  ทางบรษิัทมกีาร
เสยีค่าใชจ้่ายโดยประมาณ 450,00 – 500,000 บาท ท าใหท้างบรษิทัมกีาร
เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่มากขึน้ และเกดิตน้ทุนดา้นค่าใชจ้่ายโดยไมจ่ าเป็น 

III.III วเิคราะหห์าสาเหตุ 
       วเิคราะห์หาสาเหตุที่แท้จรงิที่ท าให้ใบขนสินค้าขาออกมคีวาม

ผดิพลาด ดงัแสดงในรปูที ่II. 
 

รปูที ่II. แสดงการวเิคราะหป์ญัหาโดยใชแ้ผนผงักา้งปลา 
จากการวเิคราะห์หาสาเหตุพบว่า สาเหตุหลกัๆที่ท าให้ใบขนสนิคา้ขา

ออกมคีวามผดิพลาด คอื ไมม่กีารตรวจสอบโดยละเอยีดหลงัจากทีม่กีารคยี์
ขอ้มูลเสรจ็เรยีบร้อย ซึ่งจากขัน้ตอนการท างานจะเห็นได้ว่าพนักงานคีย์
ขอ้มูลเสรจ็เรยีบรอ้ย น าแฟ้มขอ้มลูใส่ตะกรา้และรอยงิใบขนสนิคา้ขาออก 
ไมม่กีารตรวจสอบอย่างถีถ่ว้น ดงัแสดงในรปูที ่III. 

 
รปูที ่III. ขัน้ตอนการท างานทีท่ าใหเ้กดิความผดิพลาด 

 
III.IV แนวทางการปรบัปรุง 
       จากการศกึษาและการเกบ็ขอ้มลู สาเหตุหลกัทีท่ าใหใ้บขนสนิคา้

ขาออกเกดิการผดิพลาด  เนื่องจากก่อนทีจ่ะมกีารยงิใบขนสนิคา้ขาออก ไม่
มกีารตรวจสอบอย่างรอบคอบ ท าใหเ้กดิขอ้มลูผดิพลาดบนใบขนสนิคา้ขา
ออก ผูว้จิยัจงึไดพ้จิารณาหาแนวทางการแกไ้ขในการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน โดยเพิม่ข ัน้ตอนการท างาน ก่อนการยงิใบขนสินค้าขาออก เพื่อ
ช่วยลดจ านวนรายการที่เกดิขอ้ผิดพลาดในการส่งขอ้มูลในกระบวนการ
ถดัไป  ควรมกีารตรวจเช็คขอ้มลูซ ้าอย่างละเอียด ถ้าหากมกีารผดิพลาด
สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัท ี
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      หลงัจากไดม้กีารปรบัปรุงกระบวนการท าใบขนสนิคา้ขาออก โดย
การเพิม่ข ัน้ตอนการตรวจสอบอย่างละเอยีด ซึง่ท าใหข้ ัน้ตอนในการท างาน
มเีวลาเพิม่มากขึน้  ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาขัน้ตอนการท างานอกีครัง้ว่า ข ัน้ตอน
การท างานไหนบา้ง ทีส่ามารถท าใหเ้วลาในการท างานลดลงได ้หลงัจากได้
มกีารศกึษากระบวนการท างาน พบว่า ข ัน้ตอนการคยี์ขอ้มูลมกีารใชเ้วลา
ในการท างานมากทีสุ่ด จงึไดศ้กึษาหาแนวทางการปรบัปรุงขัน้ตอนการคยี์
ขอ้มลู เพื่อทีจ่ะสามารถท าใหเ้วลาในขัน้ตอนการคยี์ขอ้มลูลดลงได ้ดงันัน้
แนวทางการปรบัปรุง ม ี2 Phase คอื 1.การปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
2. การปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

III.V ตวัชีว้ดัผลการศกึษา 
             1. ตัวชี้ว ัดเชิงปริมาณ วัดจากจ านวนรายการที่ เกิดความ
ผดิพลาดในการท าใบขนสนิค้าขาออกก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง ซึ่ง
หลงัจากปรบัปรุงตอ้งสามารถลดจ านวนรายการทีม่คีวามผดิพลาดใหเ้หลอื
น้อยที่สุด โดยสามารถใช้เกณฑ์การวัด เพื่อหาจ านวนการเกิดความ
ผดิพลาด ดงันี้  

 
                              จ านวนชุดทีผ่ดิพลาด 

% ของจ านวนชุดทีผ่ดิพลาด =                             x  100 
                              จ านวนชุดทัง้หมด/เดอืน 

 
             ถา้มกีารปรบัปรุงแลว้น้อยกว่า 30 เปอรเ์ซน็ต์ แสดงว่าผลการ
ปรบัปรุงดขี ึน้ 
             2. ตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพ พนกังานสามารถท างานหลงัจากทีม่กีาร
ปรบัปรุงกระบวนการตามหลกัการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมกีารเพิม่ข ัน้ตอนการท างานหรอืปรบัเปลีย่นขัน้ตอนที่
ไมจ่ าเป็นออก เพือ่ใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างราบรืน่ 

 
IV. ผลการด าเนินงาน 

จากการวเิคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้การท าใบขนสนิค้าขาออกมคีวาม
ผดิพลาด ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูและศกึษาสภาพปจัจุบนัจงึไดห้าแนว
ทางการแกไ้ข โดยจะแสดงขอ้มลูทัง้ในสภาพปจัจุบนัก่อนปรบัปรุงและหลงั
ปรบัปรุง 

1. ข ัน้ตอนการท างานก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 
         1) ข ัน้ตอนการท างานก่อนปรบัปรุง 
            ดงัแสดงในรูปที่ IV. จะเหน็ได้ว่า หลงัจากที่มกีารคยี์ขอ้มูลเสร็จ
เรยีบรอ้ย ไม่มกีารตรวจสอบหลงัจากการคยี์เสรจ็ แต่น าขอ้มลูที่มกีารคยี์
เสรจ็แลว้ไปรอยงิใบขนสนิคา้ขาออก 
         2) ข ัน้ตอนการท างานหลงัปรบัปรุง 
             โดยเพิม่ข ัน้ตอนการตรวจสอบ ซึ่งได้มกีารจบัเวลาการท างาน   

และมกีารใหพ้นักงานตรวจสอบเพิม่ในแต่ละชุดอย่างละเอยีด ดงัแสดงใน
รปูที ่V. 
             จากตารางเวลาการท างานก่อนการปรบัปรุงใชเ้วลา  45.33 นาท ี
และหลงัปรบัปรุง ใชเ้วลา  49.18 นาท ี จะเหน็ไดว้่า เวลาหลงัการปรบัปรุง
มเีวลาเพิม่ขึน้ในกระบวนการท างาน ซึง่ไดม้กีารเพิม่กระบวนการตรวจสอบ
ข้อมูลบนเอกสารให้ถูกต้อง ในขณะที่รอยิงใบขนสินค้าขาออก เพื่อลด
ความผดิพลาดทีต่ามมา และเพือ่สรา้งความพงึพอใจจากลกูคา้ 
     2. การปรบัปรุงระบบสารสนเทศ (โปรแกรม Ezyplus) 
         หลงัจากได้มกีารปรบัปรุงกระบวนการท าใบขนสนิค้าขาออก โดย
การเพิม่ข ัน้ตอนการตรวจสอบอย่างละเอยีด ซึง่ท าใหข้ ัน้ตอนในการท างาน
มเีวลาเพิม่มากขึน้  ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาขัน้ตอนการท างานอกีครัง้ว่า ข ัน้ตอน
การท างานไหนบา้ง ทีจ่ะสามารถท าใหเ้วลาในการท างานลดลงได ้หลงัจาก
ได้มกีารศกึษากระบวนการท างาน พบว่า ข ัน้ตอนการคีย์ข้อมูลมกีารใช้
เวลาในการท างานมากที่สุด จงึได้ศกึษาหาแนวทางการปรบัปรุงข ัน้ตอน
การคยีข์อ้มลู เพือ่ทีจ่ะสามารถท าใหเ้วลาในขัน้ตอนการคยีข์อ้มลูลดลงได้ 
         การปรบัปรุงโปรแกรม Ezyplus ให้สามารถน าฐานขอ้มูลรนัเขา้ไป
ในแต่ละ Shipment ได้  โดยปกติการคีย์ใบขนสินค้าแต่ละ Shipment มี
ความยุ่งยาก ไม่สะดวก ระบบสารสนเทศที่ใช้ยงัไม่รองรบัความต้องการ
ของผูใ้ช้งาน และพนักงานเขา้ใหม่ไม่มคีวามช านาญ รวมทัง้ยงัไม่คุน้เคย
กบัเอกสารประกอบการคยี์ใบขนสนิคา้ของแต่ละบรษิทั และความต้องการ
ของลกูคา้ จงึไดน้ าโปรแกรม Microsoft Excel เขา้มาช่วยในการป้อนขอ้มลู
โดยไม่ต้องเสยีเวลาในการพมิพ์แต่ละรายการ ซึ่งข ัน้ตอนในการปรบัปรุงมี
ดงันี้ 
         2.1 สร้างหัวข้อที่ต้องใช้ป้อนข้อมูลในโปรแกรม Ezyplus ลงใน 
Microsoft Excel ซึง่มหีวัขอ้ทัง้หมด 27 หวัขอ้  
ตวัอย่างเช่น 1) INVNO 
                2) INVDATE  
                3) PRODUCT_ID  
                4) WEIGHT 
                5) INVQTY   เป็นตน้ 
        2.2 น าข้อมูลจากลูกค้าที่ส่งมาทาง Email น ามากรอกข้อมูลตาม
หวัขอ้ทีส่รา้งไวใ้นโปรแกรม Excel ใหถู้กตอ้ง แลว้จงึกด Save ขอ้มลู  
     หลงัจากสรา้ง Excel จงึเขา้โปรแกรม Ezyplus เพือ่สรา้งใบขนสนิคา้ขา
ออก และกดปุม่ รบัขอ้มลูจาก Excel   หลงัจากนัน้จงึเลอืก File Excel ที่
ไดส้รา้งไว ้ระบบของโปรแกรม Ezyplus จะรนัขอ้มลูตาม โปรแกรม Excel 
ทีไ่ดส้รา้งไว ้เช่น ถา้รายการสนิคา้ มทีัง้หมด 300 รายการ ระบบจะรนั
ขอ้มลูลงในระบบทลีะรายการจนครบ 300 รายการ
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รปูที ่V.  ข ัน้ตอนการท างานหลงัปรบัปรุง 

 
 
 

 
 
 
    3. จบัเวลาเพือ่เปรยีบเทยีบก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 
         จบัเวลาในการท าใบขนสนิคา้ขาออก เพื่อเปรยีบเทยีบการคยีข์อ้มลู
บนใบขนสนิค้าทลีะรายการ กบัการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามา
ช่วยในการคยีข์อ้มลู ดงัแสดงในรปูที ่VI. 

 
รปูที ่VI.  ตารางจบัเวลาก่อนและหลงัปรบัปรุง 

4. วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
     ดงัแสดงในรูปที่ VII. หลงัจากไดม้กีารด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข โดยม ี
2 แนวทางนัน้ พบว่าการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากได้มี
ข ัน้ตอนการตรวจสอบเพิ่มในกระบวนการท างาน ส่งผลท าให้ลดความ
ผดิพลาดในขัน้ตอนการคยี์ใบขนสนิคา้ขาออกไดอ้ย่างถูกต้องมากขึน้ และ
ในการเพิ่ม Excel เข้ามาช่วยในขัน้ตอนการคีย์ข้อมูลนัน้  ท าให้เวลาใน
ขัน้ตอนการคยี์ขอ้มลูลดลง และท าใหก้ารปฏบิตัิงานของพนักงานมคีวาม
สะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 

รปูที ่IV.  ข ัน้ตอนการท างานก่อนปรบัปรุง 
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V. สรุปผลการด าเนินงาน 
     จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปญัหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานในแผนก ตลอดจนการวเิคราะห์หาแนวทางเลอืกเพื่อจะน ามาใชใ้น
การแกไ้ขปญัหา แนวทางการแกป้ญัหาของทีศ่กึษานี้แสดงใหเ้หน็ว่าปญัหา
จรงินัน้ไม่สามารถใช้แนวทางอนัใดอนัหนึ่งให้เกดิผลได้สูงสุด แต่เกดิจาก
สองกระบวนการมาใช้ประสานกนั คอื 1.การปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
2.การปรังปรุงระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปผลการปรับปรุงการ
ด าเนินงานเป็น 2 ดา้น ดงันี้ 
     1. ผลลพัธเ์ชงิคุณภาพ 
        จากการที่ได้น าโปรแกรม Excel เขา้มาช่วยในการคยี์ขอ้มูล ท าให้
การคยี์ขอ้มูลมคีวามถูกต้องมากขึน้ และสามารถท าให้การปฏบิตัิงานของ
พนกังานมคีวามสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ 
     2. ผลลพัธเ์ชงิปรมิาณ มดีชันีชีว้ดัประสทิธภิาพ 3 ดา้น 
        2.1 ระยะเวลาในการท าใบขนสนิคา้ขาออกลดลง 
        2.2 อตัราความถูกตอ้งของงาน 
        2.3 ค่าด าเนินงานในการท าเอกสารใหมล่ดลง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
     2.1 ระยะเวลาในการท าใบขนสนิคา้ขาออกลดลง   
           หลงัจากไดม้กีารปรบัปรุงกระบวนการท างาน โดยการเพิม่
ข ัน้ตอนการตรวจสอบ ซึง่ท าใหก้ระบวนการท างานมเีวลาเพิม่มากขึน้  
ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาขัน้ตอนการท างานอกีครัง้ว่า ข ัน้ตอนการท างานไหนบา้ง 
ทีจ่ะสามารถท าใหเ้วลาในการท างานลดลงได ้พบว่า ข ัน้ตอนการคยีข์อ้มลู
มกีารใชเ้วลาในการท างานมากทีสุ่ด จงึไดศ้กึษาหาแนวทางการปรบัปรุง
ข ัน้ตอนการคยีข์อ้มลู โดยน าโปรแกรม Excel เขา้มาช่วยในการป้อนขอ้มลู 
ซึง่ท าใหเ้วลาในกระบวนการท าใบขนสนิคา้ขาออกตัง้แต่เริม่จนจบลดลง 

 
รปูที ่VIII. เวลาในการท าใบขนสนิคา้ขาออกก่อนปรบัปรุง – หลงัปรบัปรุง 

รปูที ่VII.  ข ัน้ตอนการท างานหลงัการปรบัปรุงทัง้หมด 
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      2.2 อตัราความถูกตอ้งของงาน 
           จากการศกึษาในการเพิม่กระบวนการตรวจสอบรายละเอยีดใบขน
สนิคา้ใหม้ากขึน้ และน าโปรแกรม Excel เขา้มาช่วยในการคยีข์อ้มลู ท าให้
สามารถลดความผดิพลาดของใบขนสนิคา้ไดม้ากขึน้ และทางบรษิทั
ก าหนดเป้าหมายใหค้วามผดิพลาดไม่เกนิ 30%  

 
รปูที ่IX. กราฟเปรยีบเทยีบการลดความผดิพลาดของใบขนสนิคา้ขาออก

ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 
     2.3 ค่าด าเนินงานในการท าเอกสารใหมล่ดลง 
           การท าเอกสารเดนิพธิกีารส่งออกกบักรมศุลกากรจ าเป็นต้องใช้
เอกสารประกอบการส่งออก เพือ่น าไปขอใชส้ทิธพิเิศษต่างๆ ดงันัน้ขอ้มลูที่
ส าแดงในใบขนสนิคา้ขาออกจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งถูกตอ้งรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ 
ซึง่ถ้าหากเอกสารเกดิความผดิพลาดทางบรษิทัต้องจ่ายใหก้บักรมศุลกากร 
เพื่อที่จะให้กรมศุลกากรแก้ไขข้อมูลให้อย่างรวดเร็ว  โดยมีรายละเอียด
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการท าเอกสารใหม ่ดงันี้ 
          1) ค่าปรบัในการท าเอกสารใหม ่1,000 บาท 
          2) ค่ารบัรอง 200 บาท 
          3) ค่าใบขนสนิคา้ 60 บาทต่อหน้า 
          จากการเกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงั 2 เดอืน (ขอ้มลูเดอืนพฤศจกิายน ถึง
เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561) และการแก้ไขปรบัปรุง ก่อนการปรบัปรุงทาง
บริษัทได้เสียค่าใช้จ่ายในการท าเอกสารใหม่โดยประมาณ 490,000 – 
500,000 บาท หลังจากที่มีการปรบัปรุงการท างาน มีเอกสารผิดพลาด
ทัง้หมด 24 ชุด จาก 353 ชุด ท าให้ทางบริษัทเสียค่าใช้จ่ายในการท า
เอกสารใหมล่ดลง โดยเสยีค่าใชจ้่ายประมาณ 72,000 บาท  
 

 
 

รปูที ่X. ค่าใชจ้่ายการท าเอกสารใหม่ก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 
 

VI. ขอ้เสนอแนะ 
1. การวจิยัครัง้นี้ เป็นเพยีงการจดัท าโปรแกรม Excel แค่ลูกคา้บรษิทั
เดยีวเท่านัน้ ทางบรษิัทควรสร้างไฟล์ Excel เพิ่ม แยกแต่ละบรษิัท
ลูกคา้ เวลาจะป้อนขอ้มูล สามารถเปิดไฟล์ของแต่ละลูกคา้ จะไดไ้ม่
ตอ้งเสยีเวลาสรา้งไฟล ์Excel ใหมใ่นแต่ละครัง้ 
2. ผลของการปรบัปรุงหลงัจากทีไ่ดม้กีารศกึษาและแกไ้ขนัน้ ยงัมไิด้

เป็นผลที่มีความเชื่อถือมากนัก เนื่องจากทางผู้วิจยัได้ท าการเก็บ
ขอ้มูลหลงัจากทีม่กีารปรบัปรุงมาเพยีงแค่ระยะเวลาสัน้ๆ ซึ่งอาจท า
ใหข้อ้มลูผดิเพีย้น จงึควรท าการเกบ็ขอ้มลูอย่างน้อย 3 เดอืนขึน้ไปจะ
ท าใหข้อ้มลูมคีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจยัฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือและความ
กรุณาอย่างสงู จากอาจารยภ์กิชญา คงแกว้ อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ทีไ่ด้
สละเวลาให้ค าแนะน าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พิชิต     
งามจรสัศรวีชิยั และอาจารย์สุรเดช ภทัรวเิชยีร คณะกรรมการสอบ อกีทัง้
กราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ภาควิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะ
บรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย – ญี่ปุ่น ซึ่งได้ให้ค าแนะน า ช่วยให้
งานวจิยันี้มคีวามถูกตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ขึน้  
     สุดทา้ยนี้ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณผูใ้หค้วามช่วยเหลอืและใหข้อ้มลู
ต่างๆที่เป็นความรู้ในสถานทีท่ างาน ที่ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างมาก และ
ขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา และครอบครวัทีใ่หก้ าลงัใจและสนับสนุน
ใหก้ารท าวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
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แอมพาส ( ประเทศไทย ) จ ากดั, กรงุเทพฯ : สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

 [5]  อานนท ์จติรกร, (2554). การปรบัปรงุกระบวนการผลติเพื่อลดของเสยี 
     กรณี ศึกษ า โรงงานประกอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ . ก รุงเทพ ฯ : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 [6] ปรชัญา สุวรรณจนิดา. (2558). การลดความผดิพลาดในการตรวจสอบใบ E-

Kanban สินค้าในแผนกจัดส่ งกรณี ศึกษา บริษัท  เอนไกไทย จ ากัด . 
กรงุเทพฯ : สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 
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บทคดัย่อ — วตัถปุระสงคข์องงานวิจยัน้ี เพ่ือศึกษาการลดความสูญ

เปล่าในกระบวนการผลิต จากนโยบายของบริษัทต้องการให้มีสต็อกไว้
รองรบัลูกค้าจ านวนมาก แต่พนักงานไม่สามารถผลิตตามแผน เน่ืองจากมี
ความสูญเปล่าเกิดขึ้น พนักงานต้องท างานล่วงเวลา จึงท าการเกบ็ข้อมูล
ความสูญเปล่าและวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือ Why-Why Analysis แก้ไข
ความสูญเปล่า 3 ประเดน็ปัญหา คือ 1. การติดตัง้ไฟอนัดง เพ่ือลดปัญหา
การรอพาเลต 2. ท าใบตรวจสอบสภาพตรวจเคร่ืองจกัรก่อนการท างาน 
ไม่ให้เกิดการขดัข้องระหว่างการผลิต เม่ือพบปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้
เอง ให้ท าตามป้ายบ่งช้ีคือ หยุด เรียก รอ 3.ท าการปรบัผงัโรงงานใหม่เพ่ือ
ลดเวลาการขนย้ายช้ินงานไกล จากการปรบัปรงุ สามารถลดสาเหตปัุญหา
เวลาความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตจาก 16168.3 วินาที คิดเป็น 100 % 
ลดลงเหลือ 6989.1 วินาที คิดเป็น 43.23 ซ่ึงสามารถลดเวลาความสูญเปล่า
ได้ 9179.2 วินาที คิดเป็น 56.77 % 

 

ค ำส ำคญั — ควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร, ควำมสูญเสีย 6 ประกำร,   
Why-Why Analysis 
 

ABSTRACT — The purpose of this research To study reducing loss 
time in production line. From policy of company that would like to make 
the product to stock for support customers. But the fact is the 
employees can’t do it in time. Because there are many losses of time, 
So the employees have to work overtime. The solution is find every loss 
time from production and find the cause of problem by Why-Why 
Analysis. Found 3 solution 1. Installation of Andon light for pallet waiting 
problem 2. Make Daily maintenance to check machine before start  
the production 3. Change the layout of production for reduce time for 
transfer materials. From improvement the result is can reduce 
production loss time from 16168.3 seconds (100%) reduced to 6989.1 
seconds (43.23%) that can reduce 9179.2 second (56.77%) 

 

Keywords — 7 Wastes, 6 Big losses, Why-Why Analysis 

I. บทน า 
 ในกระบวนการผลติชิน้สว่น A-537 ( Sill Assy, Cross No.3 ) มี
ยอดสัง่ผลติในปรมิาณที่มาก มกีารสัง่ผลติตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัเป็นลูกคา้
ส าคญั บรษิัทจงึมนีโยบายท าการผลติชิ้นส่วนส ารองไว้ เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการทีไ่มแ่น่นอนของลกูคา้ ปจัจุบนับรษิทัมนีโยบายการพฒันาปรบัปรุง
รูปแบบการผลติตามหลกัการ TPS มกีารสรา้งระบบคมับงัเพือ่ใชใ้นการดงึ
สนิคา้และสัง่ผลติ แต่ในกระบวนการผลติยงัไมม่คีวามต่อเนื่องเพยีงพอทีจ่ะ
ท าการผลติตามหลกัการ TPS ได ้เนื่องจากการควบคุมการปฏบิตังิานยงั
ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของ Worksite Control และยงัมคีวามสูญเปล่าทีเ่กดิ
ในกระบวนการมาก การไหลของชิ้นงานยังไม่ต่อเนื่องเพียงพอ ด้วย
นโยบายทีต่อ้งการส ารองชิน้งานและกระบวนการผลติยงัมคีวามสูญเปล่าที่
ท าให้ผลิตไม่ได้ จึงท าให้พนักงานไม่สามารถผลิตตามรอบเวลาการ
ปล่อยคมับงั เกดิการสะสมคมับงั พนกังานตอ้งเร่งผลติและท างานล่วงเวลา 
บางครัง้พนักงานก็ว่างงานเป็นเวลานาน ท าให้เสยีเวลาการผลติในเวลา
การท างานและต้องเร่งผลติในช่วงการท างานล่วงเวลาแทน และมใิช่การ
ท างานล่วงเวลาเพยีงเท่านัน้ แต่พนักงานยงัต้องท างานวนัอาทติย์ เพื่อ
ผลติตามคมับงัทีย่งัคงคา้งอยู่อกีดว้ย จากสาเหตุดงักล่าวจงึท าใหไ้ม่เป็นไป
ตามการดงึของระบบ TPS ส่งผลต่อต้นทุนเวลา ต้นทุนแรงงาน และท าให้
พนกังานท าการผลติชิน้งานไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพและอาจเกดิของเสยีจาก
การเร่งผลติได ้
 

II. วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
ll.l เพือ่ลดเวลาความสญูเปล่าในกระบวนการผลติชิน้งาน A-537   
    อย่างน้อย 40 % 
ll.ll เพือ่ใหล้ดความสญูเปล่าของพนกังานจากการหยบิ เอื้อม จบั 
 

lll. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
lll.l 6 BIG LOSSES  
     6 BIG LOSSES ทฤษฎทีีว่่าดว้ยเรื่องของความสูญเสยีหลกัทีส่ามารถ
แบ่งออกได้เป็น 6 ลกัษณะ คือ ความสูญเสียที่เกิดจากการขดัข้องของ
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เครือ่ง, ความสญูเสยีทีเ่กดิจากการปรบัตัง้และปรบัแต่ง, ความสญูเสยีทีเ่กดิ
จากการสูญเสยีความเร็ว , ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ 
และการเดนิเครื่องตวัเปล่า, ความสูญเสยีที่เกดิจากการผลติของเสยีและ
การแกไ้ขงานและความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ช่วงเริม่ตน้ผลติ  
 
lll.ll  ความสญูเปล่า 7 ประการ  
       กระบวนการผลติมกัจะพบว่ามคีวามสูญเสยีต่างๆแฝงอยู่ ซึง่เป็นเหตุ
ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต ่ากว่าที่ควรจะเป็น 
แนวคิดหนึ่งที่คิดค้นโดย Mr.Shigeo Shingo และ Mr.Taiichi Ohno คือ 
ร ะบบการผลิต แบบ โต โยต้ า  (Toyota production system) โ ดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่ขจดัความสูญเสยี 7 ประการดงันี้ ความสูญเสยีทีเ่กดิจาก
การผลิตมากเกินไป, ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย , ความ
สูญเสยีที่เกดิจากการล่าชา้หรอืการรอคอย, ความสูญเสยีที่เกดิจากการมี
วสัดุคงคลงัที่ไม่จ าเป็น, ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย , 
ความสูญเสยีเกดิจากการกระบวนการผลติและความสูญเสยีทีเ่กดิจากการ
เคลือ่นไหวทีไ่มจ่ าเป็น  
 
lll.lll QC Tools  
      เครื่องมอืคุณภาพ 7 ชนิด เป็นเครื่องมอืทีช่่วยพฒันาและแกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ใชว้ธิกีารทางสถติิ การใชห้ลกัการทางดา้น
เหตุผล และศาสตรค์วามรูใ้นดา้นต่างๆ มาเลอืกใชใ้นการจดัการกบัปญัหา
แต่ละชนิด เครื่องมอืคุณภาพทัง้ 7 ชนิดทีไ่ดร้บัการยอมรบัและนิยมใช้ทัว่
โลกนัน้ ประกอบดว้ย แผนผงัพาเรโต ้กราฟ, แผนผงักา้งปลา, แผนผงัการ
กระจาย, ฮสิโตแกรม, แผนภมูคิวบคุมและใบตรวจสอบ 
 
lll.lV Why-Why Analysis  
      เป็นเครื่องมอืพื้นฐานของการวเิคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้ของปญัหา 
หากเราสามารถค้นพบสาเหตุรากเหงา้และก าจดัได้แล้วปญัหาเดมิจะไม่
เกดิซ ้าอย่างแน่นอน โดยการตัง้ค าถามว่า “ท าไม” โดยตัง้ค าถามไปเรือ่ยๆ 
จนกระทัง่ได้ปจัจยัทีเ่ป็นต้นตอของปญัหา ปจัจยัที่อยู่หลงัสุด จะต้องเป็น
ปจัจัยที่สามารถพลิกกลับกลายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (เป็น
มาตรการป้องกนัไมใ่หป้ญัหาเกดิขึน้ซ ้าอกี) 
 
lll.V งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
      กนกกานต์   สาตจนีพงษ์ (2560) ไดท้ าการออกแบบและสรา้งสะพาน
ล าเลียง เพื่อปรบัปรุงกระบวนการขนย้ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยค้นหา
สภาพปจัจุบนัและน ามาวิเคราะห์หารากเหงา้ของปญัหาด้วย Why-Why 
Analysis เพือ่เพิม่เวลาการท างาน โดยผลการศกึษาพบว่า สามารถลดเวลา
การขนยา้ยได ้18 นาท/ีวนั และค่า OEE เพิม่ขึน้ 2.5%  
      อรยิะ  พวงภู่ (2559) ไดท้ าการออกแบบและปรบัปรุงกระบวนการและ
สถานีงานของกระบวนตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาเข้าโดยใช้หลัก 
การยศาตร์ ใช้ Why-Why Analysis เป็นเครื่องมอืวเิคราะห์และปรบัปรุง
แก้ไขกระบวนการและสถานีท างาน  เพื่อลดปจัจยัที่อาจท าให้พนักงาน
ได้ร ับบาดเจ็บจากการเมื่อยล้า ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ 
สามารถลดขัน้ตอนจากการแคลื่อนทีล่ดเวลาลงได้ 7 นาท ีลดระยะทางได ้
41.2 เมตร 

      จักรพันธ์   สังข์แก้ว (2554) ได้ท าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แบตเตอรี่ โดยใช้หลกัการปรบัปรุงค่าประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักร 
(Overall Equipment Efficiency : OEE) ไดว้เิคราะห์ประสทิธภิาพโดยรวม
เครื่องจกัรผ่านทฤษฎี 6 Big losses ประกอบด้วย 3 ด้าน คือด้านความ
พร้อม ความสูญเสียสมรรถนะและความสูญเสียด้านคุณภาพ น ามา
วิเคราะห์เพื่อท าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลจากการวิจยัพบว่า 
ประสทิธภิาพโดยรวมเฉลีย่ของเครือ่งจกัรเพิม่ขึน้จาก 64.98% เป็น 70.73 

 
lV. วธิดี าเนินการวจิยั 

lV.I ภาพรวมกระบวนการ 

รปูที ่l. ภาพรวมกระบวนการ 
 
 จากรปูที ่l. ภาพรวมกระบวนการ การผลติชิน้สว่น A-537 (Sill 
Assy Cross No.3) มกีระบวนการผลติทีไ่มต่่อเนื่อง พนกังานผลติไมท่นั
ตามการปล่อยคมับงั เกดิช่วงเวลาทีว่่างงานเป็นเวลานาน และช่วงเวลาที่
ตอ้งเร่งท างาน จนตอ้งท างานล่วงเวลาในตอนเยน็และวนัอาทติย์ 
 
lV.II กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
รปูที ่ll. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

669



  

 

 

lV.IIl ขัน้ตอนในการวจิยั 
 lV.IIl.l ศกึษาและท าความเขา้ใจรปูแบบการผลติปจัจุบนั 

 
 รปูที ่lll. MIFC ของกระบวนการผลติชิน้สว่น A-537 
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 lV.lII.ll คน้หาหวัขอ้ปญัหา 

     
รปูที ่lV. ความสญูเปล่าในกระบวนการผลติชิน้สว่น A-537 

 lV.II.lll วเิคราะหข์อ้มลู 
  สาเหตุปญัหาทีท่ าใหเ้กดิความสญูเปล่ามากทีสุ่ด คอื สาเหตุจาก
การรอพาเลต เครือ่งจกัรขดัขอ้งและการเปลีย่นหวัทปิ ตามล าดบั 
 lV.II.lV ประเมนิและเลอืกหวัขอ้ปญัหา 
  ใช้ 3 เกณฑ์ในการประเมนิ คอื ด้านเงนิทุน, ด้านความรุนแรง
ดา้นความเป็นไปไดร้วมไปถงึปจัจยัอื่นๆทีส่่งผลกระทบ โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี้  
ตารางที ่l. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 
ตารางที ่ll. การใหค้ะแนนความสญูเปล่าทุกสาเหตุปญัหา 

 
 ผลจากการให้คะแนน พบว่า สาเหตุปญัหาที่ควรน ามาแก้ไข คือ 
สาเหตุจากการรอพาเลต, สาเหตุจากเครื่องจกัรขดัขอ้งและสาเหตุจากการ
ขนยา้ยชิน้งาน A-537 ไกล ตามล าดบั 
 lV.II.V ก าหนดเป้าหมาย/จุดรุก 
  lV.II.V.l ก าหนดเป้าหมาย  

สามารถลดความสญูเปล่าในกระบวนการผลติชิน้สว่น A-537 
อย่างน้อย 40 % ภายใน 3 เดอืน 
lV.II.V.ll ก าหนดจุดรุก  

 การรอพาเลตเป็น 0  
 พนกังานสามารถตรวจสอบเครือ่งจกัรได ้        

เบือ้งตน้และทราบว่าควรท าอย่างไร 
 การขนยา้ยชิน้ส่วน A-537/1 ไปวางไวห้น้าเครือ่ง

ของพนกังานใชเ้วลาน้อยลง  
หลงัจากก าหนดเป้าหมายแล้ว จึงค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
สาเหตุปญัหาทีพ่บดว้ยเครือ่งมอื Why-Why Analysis  และสรา้ง
แผนการปรบัปรุง 

 
รปูที ่V. การวเิคราะหส์าเหตุปญัหา 

 lV.II.Vl เสนอแนวทางแกไ้ข  
  lV.II.Vl..l สาเหตุจากการรอพาเลต มมีาตรการโต้ตอบ คอื การ
  ตดิตัง้ไฟอนัดงแสดงสถานะใหก้บัโฟล์คลฟิท์รบัทราบและมาส่ง
  พาเลตไดท้นัเวลา 
  lV.II.Vl..ll สาเหตุจากเครือ่งจกัรขดัขอ้ง มมีาตรการโต้ตอบ คอื 
  การท าใบตรวจเช็คสภาพเครื่องจกัรประจ าวนัให้กบัพนักงาน 
  เมื่อตรวจเห็นความผดิปกติและไม่สามารถแก้ไขเองได้ ให้ท า
  ตามป้ายบ่งชีเ้มือ่เกดิความผดิพลาดคอื หยุด เรยีก รอ 
  lV.II.Vl..lll สาเห ตุจากการขนย้ายชิ้ น งาน  A537 /1  ไกล  
  มมีาตรการโต้ตอบคือ การจดัวางเลเอ้าท์ใหม่ เพื่อให้พาเลต
  วตัถุดบิอยู่ใกลเ้ครือ่งจกัรมากทีสุ่ด 
 

V. ผลการวจิยั 
V.I ปฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้
 V.I.l แกไ้ขสาเหตุจากการรอพาเลต  
  โดยการตดิตัง้ไฟอนัดงแสดงสถานะใหก้บัโฟลค์ลฟิท์รบัทราบและ
มาส่งพาเลตไดท้นัเวลา 

 
รูปที่ Vl. รูปแสดงก่อนและหลังการปรับปรุงสาเหตุจากการรอพาเลต
  ผลลพัทจ์ากการแกไ้ขสาเหตุปญัหาการรอพาเลต โดยการตดิตัง้
ไฟอันดงเพื่อส่งสัญญาณให้โฟล์คลิฟท์รบัทราบสถานะของพาเลต ผล
ปรากฎว่า เวลาการรอพาเลตลดลงจากเดมิ 5,700 วนิาท ีเหลอื 480 วนิาท ี
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  V.I.ll แกไ้ขสาเหตุจากเครือ่งจกัรขดัขอ้ง  
         โดยการท าใบตรวจเช็คสภาพเครื่องจกัรประจ าวนัให้กบั
พนักงาน เมื่อตรวจเห็นความผิดปกติ ท าตามป้ายบ่งชี้เมื่อเกิดความ
ผดิพลาด คอื หยุด เรยีก รอ 

 
รปูที ่Vll. รปูแสดงก่อนและหลงัการปรบัปรุงสาเหตุจากเครือ่งจกัร 

ขดัขอ้งเบือ้งตน้ 
  ผลลพัท์จากการแกไ้ขสาเหตุปญัหาเครือ่งจกัรขดัขอ้งทีท่ าใหไ้ม่
สามารถผลติได้ในเวลาท างาน โดยการ จดัท าใบ Daily Maintenance ให้
พนักงานตรวจสอบสภาพเครื่องจกัรก่อนการท างาน และท าป้าย หยุด 
เรยีก รอ ใหพ้นักงานรบัทราบ ว่าควรท าอย่างไรเมือ่เกดิความผดิปกติ ผล
ปรากฎว่า ในระหว่างทีท่ าการเกบ็ขอ้มลูหลงัปรบัปรุง ยงัไม่พบปญัหาการ
เสียของเครื่องจกัร และพนักงานรบัทราบว่าหากเกิดปญัหาขึ้นต้องท า
อย่างไร 
  V.I.lll แกไ้ขสาเหตุจากการขนยา้ยชิ้นงาน A537/1 ไกล  
         โดยการจดัวางเลเอ้าท์ใหม่ เพื่อให้พาเลตวตัถุดบิอยู่ใกล้
เครือ่งจกัร มากทีสุ่ด 

 
รปูที ่Vlll. รปูแสดงก่อนและหลงัการปรบัปรุงสาเหตุจากการขนยา้ยชิน้งาน 

A537/1 ไกล 
  ผลลพัท์จากการแก้ไขสาเหตุปญัหาการยกชิ้นงานไกลท าให้
เสยีเวลาในการเดนิและต้องหุดเครื่องจกัร โดยการปรบัเลเอ้าท์การท างาน
ใหม่ ผลปรากฏว่า การเดนิของพนักงานน้อยลงจากเดมิ 1157.1 วนิาที 
เหลอื 842.1 วนิาท ีและสามารถลดระยะห่างระหว่างพาเลตและเครือ่งจกัร
จาก135 เซนตเิมตร เหลอื 70 เซนตเิมตร 
 

Vl. สรุปและอภปิรายผล 
Vl.l สรุปผลลพัทท์างตรง  
 จากการปรบัปรุงในรูปที่ VI, VII, VIII  ได้ด าเนินการแก้ไขปญัหาการ
ลดเวลาความสญูเปล่าในกระบวนการผลติชิน้ส่วน A-537 ทัง้ 3 สาเหตุ คอื 

สาเหตุจากการรอพาเลต สาเหตุจากเครื่องจกัรขดัขอ้งและสาเหตุจากการ
ขนยา้ยชิน้งานไกล โดยการวเิคราะหส์าเหตุจากการใช ้Why-Why Analysis 
และท าการแกป้ญัหานัน้ สามารถลดเวลาความสูญเปล่ากระบวนการผลติ
รวมจาก 16168.3 วนิาท ีคดิเป็น 100 % ลดลงเหลอื 6989.1 วนิาท ีคดิ
เป็น 43.23 % สามารถลดลงได้ 9179.2 วนิาท ีคดิเป็น 56.77 % จากทีต่ ัง้
ไวจ้ะลดอย่างน้อย 40 % 
Vl.ll สรุปผลลพัทท์างออ้ม  
 พนักงานท างานสะดวกสบายมากขึ้น จากลดความสูญเปล่าของ
พนักงานจากการหยบิ เอื้อม จบั และเกดิจติส านึกที่ดใีนการตรวจสภาพ
เ ค รื่ อ ง จัก ร ก่ อ น ก า ร เพื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ข อ ง เ สี ย ร ะห ว่ า ง ก า รผลิต

     
             รปูที ่Vllll. กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบเวลาความสญูเปล่า 

ก่อน-หลงัปรบัปรุง 

 
รปูที ่X. กราฟแสดงการเปรยีบเทยีบเวลาความสญูเปล่า 

Vl.lll อภปิรายผล  
 จากการปรบัปรุง เมือ่ท าการวเิคราะห์สาเหตุของปญัหาดว้ยเครื่องมอื 
Why-Why Analysis เพือ่คน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของปญัหา ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กนกกานต์  สาตจนีพงษ์ (2560) และ อรยิะ   พวงภู่ (2559)  
และท าการตัง้เป้าหมาย/จุดรุก สามารถลดเวลาเครื่องจกัรเสยีไดจ้ากการที่
พนักงานตรวจเชค็สภาพเครื่องจกัรก่อนการท างาน และสามารถลดเวลา
จากการขนยา้ยชิ้นงาน A-537 ได ้และปญัหาการรอพาเลตไม่สามารถท า
ตามที่ก าหนดเป้าหมายได้ จากที่ตัง้เป้าหมายไว้ ลดปญัหาพาเลตเป็น 0 
แต่ความเป็นจรงิแลว้สามารถลดได้ 28.39 % จาก 35.25 %  เนื่องจากใน
โรงงานประกอบ มคีนที่ท าหน้าทขีบัโฟล์คลฟิท์ เพื่อเสริ์ฟและตกัพาเลต
ใหก้บัหลายไลน์ จงึไมส่ามารถเสริฟ์พาเลตไดต้รงตามเวลาพอด ี
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บทคดัย่อ — ในประเทศไทย ตลาดน ้านับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ได้รบัความนิยมทัง้จากชาวต่างชาติและชาวไทย การวิจยัในครัง้น้ีเป็นมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือ  ศึกษาความคาดหวงัและประสบการณ์ของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อตลาดน ้าอมัพวาและน าเสนอแนวทางการพฒันาตลาดน ้า
อมัพวา ผู้วิจยัเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม ข้อมลูถกูวิเคราะหโ์ดยใช้ Paired sample t-test และ ANOVA 
ผลการวิจยัพบว่า ตลาดน ้าอมัพวาควรพฒันา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานท่ี 
ด้านบริการ ด้านกิจกรรม ด้านสินค้า และด้านราคา 
 

ค ำส ำคญั — การพฒันา, ตลาดน ้า, อมัพวา 
 

ABSTRACT — In Thailand, floating markets are very popular 
destinations for not only foreign tourists but Thai tourists also. The 
purposes of this research aimed at studying expectations and 
experiences of Thai tourists to Amphawa floating market and providing 
recommendations to improve Amphawa floating market. The 
researcher conducted survey research of 400 samples through 
questionnaires. Data were analyzed by using paired sample t-test and  
ANOVA. Finding indicated that Amphawa floating market should 
improve in five areas which included place, services, activities, 
product, and price. 
 

Keywords — Improving, Floating Market, Amphawa 
 

I. บทน า 
ตลาดน ้ าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ได้รบัความนิยมจาก

นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ สรา้งใหชุ้มชนทอ้งถิน่เกดิรายได ้ 
ตลาดน ้าอมัพวา ตัง้อยู่รมิคลองใกลว้ดัอมัพวนัเจตยิาราม จ.สมุทรสงคราม 
ถอืก าเนิดขึน้เมือ่วนัที ่11 ส.ค. 2547 นับเป็นเป็นตลาดน ้ายามเยน็แห่งแรก
ของประเทศไทย ตลาดน ้ าอัมพวาเป็นตลาดน ้ าที่ได้รบัความนิยมจาก

นกัท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากรุงเทพมหานคร อนิทร
ชยั พาณิชกุล [1] ได้สมัภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกจิในตลาดน ้า
อมัพวาพบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวมจี านวนมากแต่ก าลงัซื้อลดลง เช่น 
ผูป้ระกอบการไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  

“เดี๋ยวนี้คนยังมาเที่ยวเยอะก็จริง แต่ก าลังซื้อลดลง  เพราะสินค้า
เหมอืนกนัไปหมด ราคาแพงไม่แพ้กรุงเทพ นักท่องเที่ยวก็เบื่อ เคยไดย้นิ
เดก็ทีเ่พิง่มาครัง้แรกพดูว่า ไมเ่หน็จะมอีะไรเลย”  

“สญัญาณความเสื่อมถอยมนัพอจะมเีคา้ลางใหเ้หน็ตัง้แต่แรกแลว้ การ
เตบิโตอย่างกา้วกระโดด โดยทีไ่มม่กีารจดัการท่องเทีย่วอย่างเหมาะสม ไม่
มเีทศบญัญตั ิไม่มกีฎกตกิาใดๆมาควบคุมสกัอย่าง ขณะทีค่นหลัง่ไหลกนั
เขา้มาราวกบักระแสน ้าเชีย่ว” 

“ช่วงทีอ่มัพวาดงัสุดขดี มเีรอืพาชมหิง่หอ้ยวิง่ไมต่ ่ากว่ารอ้ยเทีย่วต่อคนื 
วิง่จนน ้าไปกดัเซาะชายฝ ัง่จนตลิง่พงั ชาวบา้นบางคนโมโหทนไม่ไหวต้อง
โค่นต้นล าพูทิ้ง เพราะถูกรบกวนทุกคนื ที่ดนิรมิน ้าที่เคยอุดมไปด้วยต้น
ล าพู หิง่หอ้ยเกาะระยบิระยบัเหมอืนต้นครสิมาสต์กถ็ูกถมเป็นทีพ่กั เมือ่ไม่
มหีิง่ห้อย คนก็เลกิมาดู รสีอร์ท เกสเฮาส์ รวมถึงธุรกจิ เรอืน าชมหิง่ห้อย
ทยอยเจ๊งกนัไปเป็นจ านวนมาก” 

“เมื่อเมด็เงนิไหลมา เรามวัแต่หลงใหลไดป้ลื้ม แต่ไม่ได้คดิว่าจะส่งผล
กระทบต่อบา้นเรายงัไง หลายคนไมรู่ว้่าทรพัยากรท่องเทีย่วของบา้นเรานัน้
เปราะบาง เป็นแบบนิเวศน์วถิี ต้องมาดูบ้านรมิน ้า สวน พายเรอืในคลอง 
เมือ่ไมม่กีารวางกรอบการท่องเทีย่วอย่างเหมาะสม” 

จะเห็นได้ว่าถึงแมก้ารท่องเที่ยวตลาดน ้าจะได้รบัความนิยม แต่หาก
ตลาดน ้ าไม่มีการจักการและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ผู้ว ิจยัจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ตลาดน ้าไทย โดยใชต้ลาดน ้าอมัพวาเป็นกรณศีกึษา 

 
II. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์3 ขอ้ไดแ้ก่ 
1) การศกึษาความคาดหวงัของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอตลาดน ้าอมัพวา 
2) การศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอตลาดน ้าอมัพวา 
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3) เพือ่น าเสนอแนวทางการพฒันาตลาดน ้าอมัพวา 
 

III. การทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ดงันี้ 
Lovelock and Wirtz [2] ระบุว่า การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า 

จ าเป็นต้องมีการจดัการกับความคาดหวังและการรบัรู้ของลูกค้า โดย
พยายามลดช่องว่าง ไดแ้ก่ 

การลดช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของลูกค้ากบัการรบัรู้ของฝ่าย
บรหิาร โดยทัว่ไปความคาดหวงัของลูกค้าต่อการให้บริการเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในอดตีที่เคยไดร้บับรกิาร ความต้องการส่วนบุคคล และการ
ได้ยินค าบอกเล่า ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบรหิารจะต้องรู้และเข้าใจความ
คาดหวงัของลูกคา้ต่อการรบับรกิาร การลดช่องว่างระหว่างความคาดหวงั
ของลูกค้ากับการรับรู้ของฝ่ายบริหารจะท าให้สามารถออกแบบการ
ให้บรกิารได้ตรงกบัความคาดหวงัของลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเกดิความพึง
พอใจ 

การลดช่องว่างระหว่างการรบัรูข้องฝ่ายบรหิารกบัการก าหนดลกัษณะ
คุณภาพของการใหบ้รกิาร ในการใหบ้รกิารฝ่ายบรหิารจะต้องมกีารก าหนด
ลกัษณะคุณภาพของการให้บรกิาร ดงันัน้ฝ่ายบรหิารต้องน าการรบัรู้มา
ออกแบบลกัษณะคุณภาพของการให้บรกิารเพื่อไม่ใหเ้กดิช่องว่างระหว่าง
การรบัรูข้องฝา่ยบรหิารกบัการก าหนดลกัษณะคุณภาพของการใหบ้รกิาร 

การลดช่องว่างระหว่างการก าหนดลกัษณะคุณภาพของการใหบ้รกิาร
กับการส่งมอบบริการไปยังลูกค้า ถึงแม้จะมีการก าหนดลักษณะของ
คุณภาพของการให้บรกิารโดยฝ่ายบรหิาร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการ
ให้บรกิารจะสามารถส่งมอบคุณภาพได้ตามที่ก าหนดขึ้น เนื่องจากการ
ให้บริการมีปจัจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ผู้ให้บริการ จ านวน
ผูร้บับรกิาร อุปกรณ์ประกอบการให้บรกิาร เป็นต้น ดงันัน้ผู้ประกอบการ
จะตอ้งลดช่องว่างระหว่างการก าหนดลกัษณะคุณภาพของการใหบ้รกิารกบั
การส่งมอบบรกิารไปยงัลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรบั
บรกิาร 

การลดช่องว่างระหว่างการส่งมอบบรกิารไปยงัลูกคา้กบัการสื่อสารไป
ยงัลูกค้า ก่อนรบับรกิารลูกค้าอาจได้รบัการสื่อสารจากธุรกิจแล้วน าสิ่งที่
ไดร้บัจากการสื่อสารมาเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีไ่ดร้บัจากการมารบับรกิารจรงิ 
ดงันัน้ธุรกจิจ าเป็นต้องลดช่องว่างระหว่างการส่งมอบบรกิารไปยงัลูกคา้กบั
การสื่อสารไปยงัลกูคา้ เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารตรงกบัสิง่ทีลู่กคา้คาดหวงัมาก
ทีสุ่ด 

การลดช่องว่างระหว่างการใหบ้รกิารกบัการรบัรูข้องลูกคา้ สิง่ที่ลูกค้า
ไดร้บัจากการให้บรกิารกบัสิง่ที่รบัรูอ้าจไม่ตรงกนั ถงึแมผู้้ประกอบการจะ
พยายามออกแบบบรกิารและส่งมอบบรกิารไปยงัลูกค้าอย่างดีที่สุด แต่
ลูกค้ากอ็าจรบัรูก้ารบรกิารไม่ตรงกบัสิง่ที่ผูป้ระกอบการตัง้ใจจะมอบใหจ้งึ
เกิดเป็นช่องว่างระหว่างการรบัรู้หลงัการให้บรกิารกบัการคาดหวังของ
ลูกค้า หากลดช่องว่างนี้ลงได้กจ็ะสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกค้า
ไดใ้นทา้ยทีสุ่ด 

การลดช่องว่างระหว่างการรบัรูห้ลงัการใหบ้รกิารกบัการคาดหวงัของ
ลกูคา้ ลกูคา้จะเปรยีบเทยีบการรบัรูข้องการใหบ้รกิารกบัความคาดหวงัของ
ตน ซึ่งช่องว่างนี้เป็นตัวก าหนดคุณภาพของการให้บรกิาร ยิง่ช่องว่างนี้
น้อยลงเท่าไหร่กห็มายถงึคุณภาพการใหบ้รกิารกส็งูขึน้เท่านัน้ 

ธนัชชา ฤทธิเ์ดช [3] ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยัง่ยืนของตลาดน ้ าอัมพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยส ารวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวจ านวน 
400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
ตลาดน ้าอมัพวา และมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของ
ตลาดน ้ าอัมพวาในระดับดี  อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการกจิกรรมท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและสงัคม เช่น งานสงกรานต์ งาน
ลอยกระทง และมีความต้องการด้านที่พักที่มีดัง้เดิมย้อนยุค ส าหรับ
ร้านอาหารและร้านจ าหน่ายของที่ระลึก นักท่องเที่ยวมีความคิดว่า
รา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมคีวามหลากหลาย 

พิกุลแก้ว สุขข า  และพิมพา  หิรญักิตต [4] ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตลาดน ้าแบบดัง้เดมิและ
ตลาดน ้าแบบจ าลอง โดยส ารวจจากนักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน คือ เพศ  อายุ  
สถานภาพ  ระดบัการศึกษา รายได้ มพีฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน ้า
แบบดัง้เดมิและตลาดน ้าแบบจ าลองแตกต่างกนั  และพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มรีายได้แตกต่างกนัจะมพีฤติกรรมการใชจ้่ายในการท่องเที่ยว
แตกต่างกนั คณะผู้วิจยัระบุว่า ระดบัการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวตลาดน ้ าอัมพวา โดยการศึกษาที่แตกต่าวกันจะมีการเลือก
สถานทีท่่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั เช่น นักท่องเที่ยวมคีวามรูสู้งกจ็ะยิง่มกีาร
พจิารณาแหล่งท่องเทีย่วสงู 

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่า 
ผลการวิจัยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการมา
ท่องเที่ยวยงัตลาดน ้ า อย่างไรก็ดีในสภาพความเป็นจรงิรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของตลาดน ้ าอัมพวากลับลดลง [1] ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากลุ่ม
นกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดส้งูอาจมคีวามพงึใจน้อย หรอืถงึแมค้วามพงึพอใจจะ
อยู่ในระดบัมากแต่กไ็มอ่ยู่ในระดบัทีน่กัท่องเทีย่งคาดหวงั ดงัความเหน็ของ
พกิุลแกว้ สุขข า  และพมิพา  หริญักติต [4] ที่ระบุว่าปจัจยัส่วนบุคคลของ
นกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้า 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งมาออกแบบกรอบแนวคดิการวจิยั ดงันี้ 

จากการศกึษาของพกิุลแกว้ สุขข า  และพมิพา  หริญักติต [4] ทีร่ะบุว่า
ปจัจยัส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วตลาดน ้า ผูว้จิยัจงึน าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดม้าเป็นตวัแปรที่
จะศกึษาในการวจิยัในครัง้นี้ 

จากแนวคิด ทฤษฎีของ Lovelock and Wirtz [2] ระบุว่า ความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ เกดิจากช่องว่างระหว่างคาดหวงัและการรบัรูข้องลูกค้า 
โดยพยายามลดช่องว่าง ผูว้จิยัจงึเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและการรบัรู้
ของลกูคา้ โดยน ามาเป็นตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาไดแ้ก่ 

1) ความคาดหวงัและการรบัรูด้า้นสถานที ่
2) ความคาดหวงัและการรบัรูด้า้นสิง่อ านวยความสะดวก 
3) ความคาดหวงัและการรบัรูด้า้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
4) ความคาดหวงัและการรบัรูด้า้นสนิคา้ทีว่างจ าหน่าย 
5) ความคาดหวงัและการรบัรูด้า้นราคาเหมาะสม 
จากการน าแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาก าหนดเป็นตวั

แปรทีจ่ะศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึพฒันาเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั โดย
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ก าหนดตัวแปรที่จะใช้ในการเปรยีบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในการท่องเทีย่วตลาดน ้า ไดแ้ก่ ระดบัรายได ้และน าตวัแปรความ
คาดหวงัและการรบัรู้ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเทีย่ว สนิคา้ทีว่างจ าหน่าย และราคาเหมาะสม แสดงดงัรปูที ่1 

 
IV. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องผู้วิจยัก าหนด
กรอบแนวคดิการวจิยัดงัรปูที ่1 

 
V. การด าเนินการวจิยั 

การวิจัยในครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาได้แก่
นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวตลาดน ้ าอัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม ใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
จ านวนทัง้สิ้น 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้ว ิจ ัยใช้สถิติ Paired sample t-test เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างความคาดหวงักบัสิง่ทีน่ักท่องเทีย่วรบัรูจ้ากการท่องเทีย่วตลาดน ้า 
และใช้สถิติ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของ
นกัท่องเทีย่วตามระดบัรายได ้
 

VI. ผลการวจิยั 
จากเกบ็แบบสอบถามจากนักท่องเทีย่วจ านวน 400 คน พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 เพศหญิง
จ านวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.3 เป็นผู้มอีายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 
65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 อายุ 20-30 ปี จ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
41.8 อายุ 31-40 ปี จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 และผูม้อีายุ 40 ปี 
ขึน้ไปจ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 เป็นผูม้รีายไดน้้อยกว่า 10,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 มีรายได้ระหว่าง 
10,000-20,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 มรีายได้
ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 

มรีายไดร้ะหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 12.0 มรีายไดร้ะหว่าง 40,001-50,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 43 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.8 มรีายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 41 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มลูความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอตลาด
น ้ าอัมพวา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ ในระดับมาก เมื่อ
วเิคราะห์ความคาดหวงัในด้านต่าง ๆ คือ ด้านสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และราคาเหมาะสม พบว่า ความ
คาดหวงัด้านสถานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ความ
คาดหวงัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัมาก 
ความคาดหวงัด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ใน
ระดบัมาก ความคาดหวงัด้านสนิค้าที่วางจ าหน่ายมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 
และความคาดหวงัด้านราคาเหมาะสมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอตลาดน ้า
อมัพวา ในภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 อยู่ในระดบัมาก เมือ่วเิคราะห์
การรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วในดา้นต่าง ๆ คอื ในดา้นสถานที ่สิง่อ านวยความ
สะดวก กจิกรรมการท่องเที่ยว สนิค้า และราคาเหมาะสม พบว่า การรบัรู้
ด้านสถานมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 อยู่ในระดบัปานกลาง การรบัรู้ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 อยู่ในระดบัปานกลาง การรบัรู้
ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่วมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 อยู่ในระดบัมาก การรบัรู้
ดา้นสนิค้าที่วางจ าหน่ายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 อยู่ในระดบัมาก และการ
รบัรูด้า้นราคาเหมาะสมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 อยู่ในระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน ้ าอัมพวา โดยใช้สถิติ Paired sample t-test 
พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัต่อตลาดน ้าอมัพวาในภาพรวมสูงกว่า
การรบัรู้ อย่างมนีัยส าคญั (Sig. = 0.000) และเมื่อวเิคราะห์แยกในแต่ละ
ดา้นพบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามคาดหวงัต่อตลาดน ้าอมัพวาใน ดา้นสถานที ่
สิง่อ านวยความสะดวก กจิกรรมการท่องเที่ยว สนิค้า และราคาเหมาะสม 
สงูกว่าการรบัรูอ้ย่างมนียัส าคญั (Sig. = 0.000) แสดงดงัตารางที ่1 
ตารางที ่1. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.15 3.38 0.000 
ดา้นสถานที ่ 4.28 3.17 0.000 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.00 2.99 0.000 
ดา้นกจิกรรม 4.13 3.43 0.000 
ดา้นสนิคา้ 4.15 3.78 0.000 
ราคาเหมาะสม 4.21 3.54 0.000 

 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้

ของนักท่องเที่ยว แยกตามระดบัรายได้ ซึ่งแบ่งนักท่องเที่ยวเป็น 6 กลุ่ม 
ดงันี้ 

กลุ่มที ่1 รายไดน้้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดอืน 
กลุ่มที ่2 มรีายไดร้ะหว่าง 10,000-20,000 บาทต่อเดอืน 
กลุ่มที ่3 มรีายไดร้ะหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 

ความคาดหวัง 
- สถานท่ี 

- ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- กิจกรรมการท่องเท่ียว 
- สินคา้ท่ีวางจ าหน่าย 
- ราคาเหมาะสม 

การรับรู้ 
- สถานท่ี 

- ส่ิงอ านวยความสะดวก 

- กิจกรรมการท่องเท่ียว 
- สินคา้ท่ีวางจ าหน่าย 
- ราคาเหมาะสม 

ระดบัรายได ้

รูปท่ี 1. กรอบแนวคิกการวิจยั 
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กลุ่มที ่4 มรีายไดร้ะหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดอืน 
กลุ่มที ่5 มรีายไดร้ะหว่าง 40,001-50,000 บาทต่อเดอืน 
กลุ่มที ่6 มรีายไดม้ากกว่า 50,000 บาทต่อเดอืน 
 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 1 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรบัรูใ้นทุกดา้นอย่างมนียัส าคญั แสดงดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว

กลุ่มที ่1 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.10 3.40 0.000 
ดา้นสถานที ่ 4.19 3.11 0.000 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3.98 2.10 0.000 
ดา้นกจิกรรม 4.11 3.57 0.000 
ดา้นสนิคา้ 4.15 3.85 0.000 
ราคาเหมาะสม 4.07 3.47 0.000 

 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรบัรูใ้นทุกดา้นอย่างมนียัส าคญั แสดงดงัตารางที ่3 
ตารางที ่3. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว

กลุ่มที ่2 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.21 3.47 0.000 
ดา้นสถานที ่ 4.31 3.29 0.000 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.04 3.05 0.000 
ดา้นกจิกรรม 4.19 3.57 0.000 
ดา้นสนิคา้ 4.24 3.81 0.000 
ราคาเหมาะสม 4.28 3.64 0.000 

 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 3 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรบัรูใ้นทุกดา้นอย่างมนียัส าคญั แสดงดงัตารางที ่4 
ตารางที ่4. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว

กลุ่มที ่3 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.15 3.26 0.000 
ดา้นสถานที ่ 4.33 3.08 0.000 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 3.89 3.00 0.000 
ดา้นกจิกรรม 4.12 3.12 0.000 
ดา้นสนิคา้ 4.14 3.64 0.000 
ราคาเหมาะสม 4.26 3.46 0.000 

 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 4 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นในด้านสินค้าที่ไม่มีความ
แตกต่าง แสดงดงัตารางที ่5 

 
ตารางที ่5. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว

กลุ่มที ่4 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.20 3.23 0.000 
ดา้นสถานที ่ 4.37 3.07 0.000 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.15 2.81 0.000 
ดา้นกจิกรรม 4.15 3.12 0.000 
ดา้นสนิคา้ 3.98 3.74 0.129 
ราคาเหมาะสม 4.33 3.43 0.000 

 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 5 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรบัรูใ้นทุกดา้นอย่างมนียัส าคญั แสดงดงัตารางที ่6 
ตารางที ่6. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว

กลุ่มที ่5 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.15 3.36 0.000 
ดา้นสถานที ่ 4.38 3.21 0.000 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.11 2.96 0.000 
ดา้นกจิกรรม 4.04 3.32 0.008 
ดา้นสนิคา้ 401 3.71 0.026 
ราคาเหมาะสม 4.14 3.57 0.026 

 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 6 พบว่า ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวสูงกว่า
การรับรู้ในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นในด้านสินค้าที่ไม่มีความ
แตกต่าง แสดงดงัตารางที ่7 
ตารางที ่7. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงักบัการรบัรูข้องนกัทอ่งเทีย่ว

กลุ่มที ่6 

หวัขอ้เปรยีบเทยีบ 
ค่าเฉลีย่ Sig. 

(2-tailed) ความคาดหวงั การรบัรู ้
ภาพรวม 4.15 3.36 0.021 
ดา้นสถานที ่ 4.38 3.21 0.023 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 4.11 2.96 0.029 
ดา้นกจิกรรม 4.04 3.32 0.035 
ดา้นสนิคา้ 401 3.71 0.788 
ราคาเหมาะสม 4.14 3.57 0.078 

 
เมื่อเปรยีบเทียบภาพรวมความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สถิต ิ

ANOVA พบว่า มีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน (Levene 
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Statistic, Sig.=.192) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังของแต่ละ
กลุ่มพบว่ามคีวามแตกต่างกนั (ANOVA, Sig.=.048) และเมือ่ทดสอบรายคู่
โดยใชส้ถติ ิLSD พบว่า นกัท่องเทีย่วกลุ่มที ่1 ถงึกลุ่มที ่5 มคีวามคาดหวงั
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่นักท่องเทีย่วกลุ่มที่ 6 มคีวามคาดหวงัน้อย
กว่าอกี 5 กลุ่มอย่างมนียัส าคญั 

เมื่อเปรยีบเทียบภาพรวมการรบัรู้ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สถิต ิ
ANOVA พบว่า มีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน (Levene 
Statistic, Sig.=.002) เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การรบัรูข้องแต่ละกลุ่มพบว่า
มคีวามแตกต่างกนั (Welch Statistic, Sig.=.000) และเมื่อทดสอบรายคู่
โดยใช้สถิติ Dunnett T3 พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 5 มกีาร
รบัรูใ้นภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั แต่นกัท่องเทีย่วกลุ่มที ่6 มกีารรบัรูน้้อยกว่า
อกี 5 กลุ่มอย่างมนียัส าคญั 
 

VII. สรุปและอภริายผลการวจิยั 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
1) ในภาพรวมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ความคาดหวงัต่อตลาดน ้า

อมัพวาในดา้นสถานที ่ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นกจิกรรม ดา้นสนิคา้ 
และราคาเหมาะสม สูงกว่าระดบัที่นักท่องเที่ยวรบัรูจ้ากการมาท่องเที่ยว
จรงิ ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัชชา ฤทธิ ์
เดช [3] ที่ระบุว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดน ้ า มีความ
คาดหวงัต่อสิ่งที่ได้รบัจากการท่องเที่ยวมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปจัจุบัน 
ทัง้นี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวมปีระสบการณ์ในการท่องเที่ยวในตลาดน ้าที่
ต่าง ๆ และเมือ่มาท่องเทีย่วยงัตลาดน ้าอมัพวาจงึย่อมเกดิการเปรยีบเทยีบ
กบัประสบการณ์การท่องเทีย่วทีผ่่านมา ท าใหเ้กดิความคาดหวงัทีส่งูขึน้ 

2) เมื่อวิเคราะห์แยกในแต่ละระดับรายได้ของนักท่องเที่ยวพบว่า 
ความคาดหวงัต่อตลาดน ้ าอัมพวาในด้านสถานที่  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านกิจกรรม ด้านสินค้า และราคาเหมาะสม สูงกว่าระดับที่
นกัท่องเทีย่วรบัรูจ้ากการมาท่องเทีย่วจรงิ ในเกอืบทุกระดบัรายได ้ยกเวน้
ในกลุ่มทีม่รีายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อเดอืน ความคาดหวงัใน
ด้านสินค้าไม่แตกต่างจากการรับรู้จริง และในกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาทต่อเดือน ความคาดหวงัในด้านสนิค้าและราคาเหมาะสมไม่
แตกต่างจากการรบัรูจ้รงิ ซึ่งผลการวจิยัดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัพกิุล
แกว้ สุขข า  และพมิพา  หริญักติต [4] ทีร่ะบุว่าปจัจยัส่วนบุคคลของนักทอ่งเทีย่ว
ทีแ่ตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วตลาดน ้า ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้
มรีายได้สูงย่อมมคีวามคาดหวงัสูงกว่าผูม้รีายได้น้อย ท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวงักบัการรบัรูท้ีม่ตี่อตลาดน ้า 
 

VII. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
จากผลการวิจัย พบว่าตลาดน ้ าอัมพวายังไม่สามารถตอบสนอง

นักท่องเทีย่วในระดบัทีน่ักท่องเที่ยวคาดหวงัในทุก ๆ ดา้น จากการศกึษา
ในขอ้ค าถามย่อยในแต่ละดา้น ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการพฒันาตลาดน ้า 
อมัพวาดงันี้ 

1) ดา้นสถานที่ ควรมกีารพฒันาโดยเน้นการอนุรกัษ์ความเป็นตลาด
น ้าทอ้งถิน่ 

2) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ควรอ านวยความสะดวกดา้นทีจ่อดรถ 
3) ด้านกิจกรรม ควรเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ และมี

กจิกรรมทีห่ลากหลาย 

4) ด้านสินค้าที่จ าหน่าย ควรมุ่งเน้นการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นของ
ทอ้งถิน่ หรอืสนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์ 

5) ด้านความเหมาะสมของราคา ควรมกีารควบคุมราคาของสินค้า 
อาหาร และทีพ่กั 
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บทคดัย่อ — งำนวิจยัช้ินน้ีมีวตัปุระสงคเ์พ่ือวิเครำะหปั์จจยัเชิงสำเหตุ

ของควำมตัง้ใจลำออกของวิศวกรไทยในบริษัทร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่ น ตำม
โมเดลกำรตดัสินใจลำออกจำกงำนของ Hom & Griffeth ซ่ึงเสนอว่ำควำม
พึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผูกพันองค์กำร เป็นสำเหตุของ กำร
ตัดสินใจลำออกจำกงำน กำรวิจยัเชิงประจกัษ์ในครัง้น้ี มีวิศวกรไทยใน
บริษัทร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่ น ทัว่ประเทศเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ผลกำรวิจยั พบ
ควำมสมัพนัธท์ำงบวกระหว่ำงควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผกูพนั
องคก์ำร แต่พบควำมสมัพนัธ์ทำงลบระหว่ำงอำยุกบัควำมพึงพอใจในกำร
ท ำงำน ควำมผูกพันองค์กำรและควำมตัง้ใจลำออก ผลกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบว่ำควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและควำมผกูพนัองค์กำรท่ี
สูงขึ้นท ำให้ควำมตัง้ใจในกำรลำออกจำกงำนของวิศวกรลดลง ซ่ึงเป็นไป
ตำมโมเดลกำรตัดสินใจลำออก และยงัพบว่ำควำมผูกพนัองค์กำรและ
ควำมตัง้ใจลำออกมีควำมแตกต่ำงตำมกลุ่มอำยุของวิศวกรอีกด้วย 
ผลกำรวิจยัครัง้น้ี นอกจำกเป็นกำรยืนยนัโมเดลกำรตดัสินใจลำออกแล้ว 
ยงัใช้เป็นแนวทำงในกำรรกัษำวิศวกรซ่ึงมีอตัรำกำรลำออกจำกงำนสูงไว้
กบัองคก์รอีกด้วย 
 

ค ำส ำคญั — ควำมตัง้ใจลำออก, ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน, ควำม
ผกูพนัองคก์ำร, วิศวกร, บริษทัญ่ีปุ่ น  
 

ABSTRACT — This empirical study aims at verifying Hom & 
Griffeth’s model of turnover decision process suggesting that job 
satisfaction and organizational commitment are two major antecedents 
of the process. Participants are engineers working as full-time 
employees in Thai & Japanese joint venture throughout Thailand. The 
results show the positive relation between job satisfactions, 
organizational commitment whereas the relation among respondents’ 
age, job satisfaction, organizational commitment and turnover intention 
is negative. The findings also indicate that the higher job satisfaction 
and organization commitment perceived, the lower turnover intention 
become in accordance with the suggested model. Additionally, a 
variation of perceived organizational commitment and turnover 
intention across age group significantly observed. The results of the 

study imply to engineers’ retention policy and practices of Japanese 
subsidiaries in Thailand. 

 

Keywords — turnover intention, job satisfaction, 
organizational commitment, engineer, Japanese firm 

 
I. บทน า 

    การลาออกของพนกังาน (voluntary turnover) ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ
ในการท างาน เป็นความสูญเสยีอย่างหนึ่งขององค์กร ผลกระทบทีต่ามมา
จากการลาออก นอกจากท าให้งานคัง่คา้ง และเกดิภาระงานกบัคนอื่นแลว้ 
ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพงานและปริมาณงาน ขวัญและก าลังใจของ
พนักงานทีย่งัคงอยู่กบัองค์กร มคี่าใชจ้่ายต่างๆ เกดิขึน้ทัง้ในรปูของตวัเงนิ
และเวลาในกระบวนการจดัการแผนก าลงัคนขององคก์ร [1] การลาออกจาก
งาน หรอืเปลีย่นนายจา้ง  จดัเป็นพฤตกิรรมถอนตวั (withdrawal behavior) 
อย่างหนึ่ง เช่นเดยีวกบัการมาสาย ลางาน ขาดงาน ทีม่กัเกดิขึน้ เมือ่บุคคล
เกิดความคบัข้องใจในงาน (job frustration) เห็นว่าบริษัท คือคนอื่น คือ
ฝ่ายตรงขา้ม (hostile feelings) [2] การมาสาย ลางานโดยไม่มเีหตุจ าเป็น 
และการขาดงานท าให้เจ้าตวัรู้สกึได้ตอบโต้บรษิัท หรอืนายจ้าง และช่วย
ปลดปล่อยความคบัขอ้งใจไดใ้นระดบัหนึ่ง ในภาวะของความลังเลใจว่าจะ
อยู่ต่อหรอืจะลาออก [3] พฤตกิรรมเช่นว่านี้เป็นผลมาจากความไมพ่งึพอใจ
ในการท างาน [4] มกีารวจิยัพบว่ายิง่มคีวามไม่พงึพอใจในการท างานมาก
เท่าไร ยิ่งท าให้บุคคลมีพฤติกรรมถอนตัวมากขึ้น  [5] ซึ่งน าไปสู่การ
ตดัสนิใจลาออกในทีสุ่ด 
   ปญัหาการลาออกของบุคลากร เป็นปญัหาส าคญัของบรษิทัร่วมทุนไทย-
ญี่ปุ่น ในประเทศไทย จากผลส ารวจปญัหาของผู้ประกอบการฯ พบว่า 
ปญัหาการเปลีย่นงานของพนกังาน (job hopping of employees) และขาด
แคลนวศิวกร  (lack of engineers) เป็นหนึ่งในปญัหาการบรหิารงานบุคคล
ของผู้ประกอบการร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน [6] 
การศกึษาถึงปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการลาออกที่ผ่านมามกัจะน าเอาความ
ผกูพนัองคก์ารมาเป็นตวัแปรท านาย (predictor) ความตัง้ใจลาออก หรอืไม่
ก็น าเอาความพึงพอใจในการท างาน มาศึกษาร่วมกบัตัวแปรอื่นๆ โดย
มองขา้มความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนั
องค์การไปเสยี [7] ทัง้ๆ ทีม่กีารศกึษาพบว่า ความพงึพอใจในการท างาน
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ส่งผลใหเ้กดิความผูกพนัองค์การและความผกูพนัองค์การนี้ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจลาออกในที่สุด [8] กล่าวคือ การศึกษาปญัหาการลาออกที่ผ่านมา  
ส่วนหนึ่งมกัศกึษาว่าคุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal characteristic) เช่น 
อายุ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ ฯลฯ  และลักษณะงาน (job 
characteristics) มอีิทธพิลต่อความตัง้ใจลาออกหรอืไม่ ในขณะที่อีกส่วน
หนึ่งมกัศกึษาถงึปจัจยัดา้นทศันคต ิเช่น ความพงึพอใจในการท างาน ความ
ผูกพนัองค์การที่มอีิทธพิลต่อความตัง้ใจลาออก และหรอืไม่ก็มกัจะเลอืก
ศกึษาถงึอทิธพิลของคุณลกัษณะส่วนบุคคล และลกัษณะงานว่า มอีทิธพิล
ต่อความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนัองค์การ ซึ่งการศกึษาที่
กล่าวมาทัง้หมดนี้ยดึเอาคุณลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงาน  และทศันคติ
เป็นตวัแปรต้นหรอืตวัแปรพยากรณ์ความตัง้ใจลาออก แต่การวจิยัทีศ่กึษา
ความพงึพอใจในการท างานและความผกูพนัองคก์ารในฐานะตวัแปรสือ่ของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคล คุณลกัษณะงาน กบัความ
ตัง้ใจลาออก ยงัมอียู่น้อย เช่น การศกึษาของ [8-9] ซึ่งพบว่าคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ลักษณะงานไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตัง้ใจลาออก แต่
คุณลกัษณะเหล่านัน้มอีิทธพิลต่อความพงึพอใจในการท างาน และความ
ผูกพนัองค์การ การรบัรู้ ความพึงพอใจในการท างานและ ความผูกพนั
องค์การที่แตกต่างกนันัน้ ส่งผลให้ความตัง้ใจลาออกเพิม่ขึ้น หรือลดลง 
ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ [10] ทีว่่าความพงึพอใจใน
การท างาน ความผูกพนัองค์การคอืกลไกส าคญัในกระบวนการตดัสนิใจ
ลาออกจากงานของพนกังาน 
   งานวจิยัชิน้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาอทิธพิลของความพงึพอใจในการ
ท างาน ความผูกพนัองค์การที่มต่ีอความตัง้ใจลาออก และเปรียบเทยีบ
ความแตกต่างของความพงึพอใจในการท างาน ความผูกพนัองค์การ และ
ความตัง้ใจลาออกตามกลุ่มอายุของวศิกรไทยในบรษิัทญี่ปุ่น เพื่อทดสอบ
ขอ้เสนอของ [10] ดงักล่าว  ความเขา้ใจในกระบวนการของความพงึพอใจ
ในการท างาน ความผกูพนัองคก์ารและความตัง้ใจลาออก โดยมอีายุ ซึง่ถอื
เป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง เขา้มาเกีย่วขอ้งนี้ จะช่วยใหอ้งค์กร 
สามารถวางแผนการบรหิารงานบุคลากร เพื่อรกัษา “คน” ไวก้บัองค์กรได้
อย่างจ าเพาะเจาะจงมากขึน้ 
   วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
1.ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจในการท างาน ความผูกพนั
องคก์าร และความตัง้ใจลาออกของวศิวกร 
2.ศกึษาเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างาน ความผกูพนัองคก์าร และ
ความตัง้ใจลาออกของวศิวกรจ าแนกตามอายุ 
 

II. การทบทวนวรรณกรรม 
 II.I. ความตัง้ใจลาออก 
    [10] ไดศ้กึษางานวจิยัต่างๆ ดว้ยการทบทวนโมเดลการลาออกจากงาน
ทัง้หมดทีม่อียู่ เพื่อวเิคราะห์หาตวัแปรร่วม ของการลาออก การวจิยัครัง้นี้ 
น าไปสู่ขอ้เสนอว่าความพงึพอใจในการท างาน และความผูกพนัองค์การ 
เป็นกลไกส าคญั (core mechanism) ของกระบวนการตดัสนิใจลาออกของ
ทุกโมเดลตามรปูที ่I.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รปูที ่I. กระบวนการตดัสนิใจลาออกจากงาน 
แหล่งทีม่า : Hom & Griffeth,1995 
 
   ตามโมเดลการตดัสนิใจนี้ ความตัง้ใจลาออก ส่งผลให้พนักงานหางาน
ใหม่ในขณะทีก่ าลงัท างานอยู่ดว้ยการส่งใบสมคัรไปยงันายจ้าง เมือ่ไดร้บั
ขอ้เสนอจากนายจ้างใหม่แลว้จงึลาออก ดชันีชี้วดัการหางานใหม่ท ากค็อื
ความตอ้งการแรงงานกลุ่มนัน้ๆ ในตลาดแรงงานนัน่เอง [9]  
    การศกึษาเชงิคุณภาพเกี่ยวกบัตดัสนิใจลาออกของวศิวกรบรษิทัผลติ
ชิ้นส่วนแห่งหนึ่งของ [11] พบว่าสาเหตุทีท่ าใหว้ศิวกรลาออก คอืความไม่
พึงพอใจในค่าจ้างและสวสัดิการที่น้อยกว่าบรษิัทอื่น  ขอบข่ายงานและ
เสน้ทางอาชพี ทีไ่ม่ชดัเจน ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของโรงงานและการ
ท างานที่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะท างานส่วนบุคคล ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยงัมกีารศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการท างานและความ
ผูกพนัองค์การท าให้ความตัง้ใจลาออกของวศิวกรลดลงอย่างมนีัยส าคญั 
[12] สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการแรงงานกลุ่มวศิวกรในตลาดแรงงานไทยมี
สูงมาก เหน็ไดจ้ากสดัส่วนการประกาศรบัสมคัรวศิวกรของนายจ้างครอง
สดัส่วนถึง 11 % ของต าแหน่งที่มกีารประกาศรบัสมคัรทัง้หมด และเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กบัปี 2559 พบว่าตลาดแรงงานของ
ต าแหน่งวศิวกรเตบิโตถงึ 211 % เป็นต าแหน่งทีม่กีารประกาศหางานของ
นายจา้งตดิอนัดบั 1 ใน 5 จากการส ารวจของ จ๊อปสด์บี ี[13] ความเขา้ใจใน
กระบวนการตดัสนิใจลาออกจากงานที่มคีวามพงึพอใจในการท างานและ
ความผูกพนัองค์กรเป็นกลไกส าคญันี้ จะช่วยให้สามารถค้นพบแนวทาง
ใหม่ๆ ในการรกัษาบุคลากร โดยเฉพาะวศิวกรเอาไว ้เพราะตวัเลขความ
ต้องการแรงงานดา้นวศิวกรดงักล่าว เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า การรกัษา “คน” ไว้
กบับริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ด้วยนโยบายและวิธีการจดัการทรพัยากร
มนุษย์แบบญี่ปุ่น ซึ่งไดแ้ก่ เสน้ทางอาชพีไม่เฉพาะดา้น (generalist)  การ
ใช้ฉันทามติในการตัดสินใจ (consensus)  การจ้างงานระยะยาว ( long 
term employment) และการท างานเป็นทีม (teamwork) [14] ที่ยึดถือ
ปฏบิตัิอยู่เดมินัน้ อาจเหมาะสมกบัพนักงานบรหิารงานทัว่ไปเท่านัน้ ไม่
เพยีงพอทีจ่ะรกัษาวศิวกร เอาไวไ้ด ้

 
II.II. ความพงึพอใจในการท างานกบัความตัง้ใจลาออก 
     ความพงึพอใจในการท างานเป็นผลของการประเมนิประสบการณ์ใน
การท างานของตวัที่ท าอยู่ โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ตนคาดหว้ง  [15] การ
ประเมนิทางความคดิทีว่่านี้ข ึน้อยู่กบัปจัจยัสภาพแวดลอ้ม ปจัจยัส่วนบุคคล 
และปจัจยัร่วมระหว่างสภาพแวดลอ้มและปจัจยัส่วนบุคคล ความพงึพอใจ
ในการท างานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากงาน จาก
การศกึษาของ [16] พบว่าความพงึพอใจในการท างานยิง่ทวคีวามส าคญั
มากขึน้ในภาวะทีแ่รงงานเหน็ว่าตนสามารถเปลีย่นงานไดง้่ายเพราะเป็นที่
ต้องการของนายจา้ง ตวัชี้วดัภาวะทีแ่รงงานเหน็ว่าตนสามารถเปลีย่นงาน
งานไดง้า่ยตวัหนึ่งกค็อื อตัราการว่างงาน ยิง่อตัราการว่างงานยิง่ต ่า โอกาส
ทีแ่รงงานจะตดัสนิใจจะยิง่สูงขึน้ และตวัตดัสนิ (determinant) ว่าจะเปลีย่น
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งานดหีรอืไม่ในภาวะของอตัราการว่างงานต ่าๆ เช่นนัน้ก็คอืความไม่พงึ
พอใจในงานของพนกังาน [16] 
    การศกึษาความพงึพอใจในการท างานของวศิวกร โดย [17] พบว่า ใน
บรรดาความพงึพอใจในการท างานรวม 16 ดา้น วศิวกรมคีวามพงึพอใจใน
ความส าเร็จ และความรบัผดิชอบในงาน ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ผู้บงัคบับญัชา สภาพแวดล้อมและความมัน่คงในการท างานอยู่ในระดบั
มาก  ความพงึพอใจในค่าตอบแทนและรายไดอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ในขณะ
ที่ความพงึพอใจด้านอื่นๆ อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัการศกึษา
ของ [18] ทีพ่บว่าวศิวกรในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือมคีวามพงึพอใจใน
การท างานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัสงู แต่ความพงึพอใจดา้นเงนิเดอืน สภาพแวดลอ้ม
และความมัน่คงในงานอยู่ในระดบัปานกลาง และยงัพบว่าความพอใจใน
ค่าตอบแทน เงนิเดอืน และความมัน่คงในการท างานที่ลดลงท าให้ความ
ตัง้ใจในการลาออกสูงขึน้ นอกจากนี้การศกึษาแรงจูงใจในการท างานของ
วศิวกรทัง้ในระดบัปฏบิตัิการและผู้บรหิารระดบัต้น ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และชิน้ส่วน พบว่าวศิวกรส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการความปลอดภยัและ
สุขอนามยัมากที่สุด ตามมาด้วย ค่าตอบแทน โบนัสและสวสัดกิาร ความ
ต้องการเช่นว่านี้ ไม่แตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นวศิวกรในบรษิัทขนาดใหญ่ 
หรือขนาดเล็ก  [19] ในขณะที่การศึกษาของ [20] พบว่าวิศวกรให้
ความส าคญักบัเงนิเดอืนสวสัดกิารกองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจ่ายโบนัส 
การได้ท างานที่มคีวามท้าทาย ไม่มนีโยบายจ้างออก และการมกีองทุน
ส าหรบักูย้มื แต่ เมือ่ถามถงึความพงึพอใจในการท างานพบว่ากลุ่มวศิวกร
ดังกล่าวมีความพึงพอใจกับการจ่ายสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส าหรบักู้ยมืมากทีสุ่ด จากการผลวจิยัขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า วศิวกรมี
ความต้องการเรื่องค่าจ้าง ผลตอบแทน และความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างาน มากกว่าปจัจยัดา้นอื่นๆ 
   จากงานวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจในการท างานและความตัง้ใจลาออก
ขา้งตน้ น าไปสู่ 
   H 1 ความพงึพอใจในการท างานส่งผลต่อความตัง้ใจลาออก 

 
II.III. ความผกูพนัองคก์ารกบัการลาออก 
    [21] ได้สรุปแนวคดิเกี่ยวกบัความผูกพนั (commitment) และเสนอว่า 
ความผูกพนักบักลุ่มใดๆ มทีี่มาจากความรู้สกึเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบั
กลุ่มหรือบุคคลนัน้ๆ ที่รู้สึกว่า ค่านิยม หรือสิ่งที่กลุ่ม หรือ บุคคลนัน้ให้
ความส าคัญ ยึดถือเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ
ค่านิยมของตัว รวมทัง้รู้สึกว่าเป้าหมาย พันธกิจของกลุ่มนัน้ เป็นสิ่ง
เดยีวกบัสิง่ทีต่นแสวงหาหรอืตอ้งการบรรลุ  
    ในบรรดาความผูกพันองค์การทัง้ สามประเภทได้แก่ ความผูกพนั
องค์การเชงิความรูส้กึ (affective) ต่อเนื่อง (continuance) และเชงิบรรทดั
ฐาน (normative) ความผูกพนัองค์กรเชงิความรู้สกึ เป็นความผูกพนัที่มี
ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธ ์และมอีทิธพิลอย่างมากกบัประสทิธภิาพขององคก์ร
ทัง้ในแง่ของผลผลติ ผลงาน และคุณภาพชวีติของพนักงาน หากองค์กร
ต้องการให้พนักงานมคีวามรู้สึกผูกพนัดงักล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทางจติวทิยาทีเ่หมาะสม  ซึ่งสะทอ้นให้
เหน็ไดจ้ากระบบบรหิารงานขององค์กร เช่น กระบวนการท างาน นโยบาย
ของบรษิทั ระบบบรหิารงานทรพัยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อให้พนักงานรูส้กึ
ว่า องค์กรดูแล เอาใจใส่ ให้ความส าคญักบัความทุ่มเทของพนักงาน ทัง้

ก าลงัความสามารถและอื่นๆทีใ่หก้บัองคก์ร [22] สภาพแวดลอ้มดงักล่าวท า
ใหพ้นักงานรูส้กึเป็น “หนี้บุญคุณ” ทีต่้อง “ทดแทน” [23] องค์กรทีทุ่่มเทกบั
การพฒันาบุคคลากร ใส่ใจกบัสวสัดภิาพ ความปลอดภยั ความมัน่คงใน
การท างาน เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพ พนกังานในองคก์รนัน้
มกัมคีวามผกูพนัองคก์รสงู รูส้กึว่าองคก์รใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลอืตน  
    การศกึษาอทิธพิลของความผกูพนัองคก์ารในหมูพ่นกังานคนไทยพบว่า
ความผูกพันธ์องค์การส่วนหนึ่งมีที่มาจากการรบัรู้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานเองและความผูกพนัองค์การนัน้ส่งผลต่อความตัง้ใจ
ลาออกของพนกังานเหล่านัน้ในทีสุ่ด [24] 
    ส าหรบัทีม่าของการรบัรูคุ้ณภาพชวีติในการท างานของวศิวกรไทยนัน้ 
[25] พบว่า วศิวกรรบัรูคุ้ณภาพชวีติของตนเองว่ามคีวามสมัพนัธก์บัค่าจ้าง
และผลตอบแทนทีไ่ดร้บั มากกว่าความปลอดภยั มัน่คงและความกา้วหน้า
ในงาน ในขณะที่ [26] พบว่ากระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมในองค์กร 
(organizational socialization) มีผลต่อระดับความผูกพันองค์การของ
วิศวกร [26]  ยังมีการศึกษาของ [27] ที่พบว่าความผูกพันในอาชีพ  
(career commitment) ความพงึพอใจในอาชพี (career satisfaction) และ
การสนบัสนุนจากหวัหน้างาน (supervisory support) ส่งผลต่อความผกูพนั
องค์การของพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายสนับสนุนในบริษัทญี่ปุ่นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิโดยเฉพาะการสนับสนุนจากหวัหน้างานนี้ มกีารศกึษา
พบว่าวศิวกรมคีวามผกูพนัองคก์ารสงูมาก เมือ่หวัหน้าเปิดโอกาสให้วศิวกร
แสดงความคดิเหน็ และความสามารถ คอยใหค้ าแนะน าและแบ่งปนัขอ้มลู
ในการท างานให้ได้ร ับทราบ [28] เช่นเดียวกบัการศึกษาปจัจยัที่ท าให้
วศิวกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครลาออกพบว่ามีสาเหตุมาจาการรบัรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ร และปจัจยัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล [12] กล่าวโดย
สรุป คุณภาพชวีติทีส่มัพนัธก์บัเงนิเดอืนและค่าตอบแทน กระบวนการหล่อ
หลอมทางสงัคม ผ่านทางหวัหน้างาน รวมทัง้เพื่อนร่วมงานมผีลต่อความ
ผกูพนัองคก์ารของวศิวกร ซึง่มอีทิธพิลต่อการลาออก 
    ในขณะทีก่ารศกึษาของ [29] กลบัไม่พบอทิธพิลทางตรงระหว่างความ
ผูกพนัองค์การกบัความตัง้ใจลาออกของคณาจารย์ในสถาบนัการศึกษา
เอกชน  ซึ่งทีมผู้วิจยัดงักล่าวได้ให้ค าอธิบายว่าความตัง้ใจลาออกของ
คณาจารยน่์าจะมาจากแรงจงูใจดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ค่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์อื่น มากกว่าความผกูพนัองคก์าร ความไม่สอดคลอ้งกนั
ของผลการวิจัย เช่ นนี้  ท า ให้ย ากที่ จ ะ ส รุ ปความ เ ป็นนั ยทั ว่ ไ ป 
(generalization) เกี่ยวกบัอิทธิพลที่ความผูกพนัองค์การและความตัง้ใจ
ลาออกมต่ีอกนัได ้จนกว่าจะมกีารวจิยัทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทีม่ากพอ 
    จากงานวจิยัเกีย่วกบัความผูกพนัองค์การและความตัง้ใจในการลาออก
ขา้งตน้ น าไปสู่ 
 
    H 2 ความผกูพนัองคก์ารส่งผลต่อความตัง้ใจลาออก 

 
II.IV. ความแตกต่างระหว่างบุคคลกบัความพงึพอใจในการท างาน ความ
ผกูพนัองคก์าร และความตัง้ใจลาออก 
    อายุเป็นลกัษณะส่วนบุคคลอย่างหนึ่งทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจว่าจะอยู่
กบัองค์กรต่อไปหรอืไม่  โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาประกอบกบัความรูส้กึเชงิ
การลงทุนและผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บัจากองค์กร การท างานกบัองคก์ร
ใดองค์กรหนึ่ง เปรยีบเสมอืนการลงทุน ที่มปีระสบการณ์ ความสามารถ 
อายุงานเป็นเดมิพนั (side bets) เพื่อแลกกบัค่าตอบแทน สทิธปิระโยชน์ 
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สถานะและบทบาทหน้าทีใ่นองค์กรนัน้ๆ บุคคลอาจไม่ลาออกเมือ่ต้องการ
สัง่สมประสบการณ์ด้วยการท างานร่วมกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็น
เวลานานๆ จนกระทัง่ได้รบัประโยชน์จนเป็นที่พอใจแล้วจึงลาออก แต่
ในทางกลบักนับุคคลอาจคดิค านวนว่าในระหว่างทีอ่ายุยงัน้อย ไม่มพีนัธะ
ผูกพนัทางครอบครวั ควรรีบขวนขวายหาประสบการณ์ด้วยการเปลี่ยน
นายจา้งไปเรื่อยๆ เพื่อสะสมทุนทางสงัคมใหก้บัตนเองกไ็ด ้เพราะเมือ่อายุ
มากขึน้ นายจา้งทีจ่ะเป็นตวัเลอืกใหร้่วมงานดว้ยมน้ีอยลงทุกท ีดว้ยเหตุนี้
อทิธพิลของอายุ กบัการตดัสนิใจลาออกจงึยงัไมม่ขีอ้สรุปทีช่ดัเจน [30] 
    แต่หากพจิารณาจากทฤษฎีทุนและการแลกเปลี่ยนทางสงัคม(  social 
capital theory [31-32] สมารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างอายุกบัการ
ลาออกได้ว่า ช่วงแรกของชวีติการท างาน เป็นเวลาที่พนักงานได้รบัการ
พฒันาฝึกฝนทกัษะต่างๆ ในการท างาน ไดร้บัการสนับสนุนช่วยเหลอืจาก
เพือ่นร่วมงาน หรอืจากกองคก์รท าใหเ้จา้ตวัรูส้กึผกูพนั อยากอยู่กบัองคก์ร 
เพือ่เป็นการตอบแทน แต่ เมือ่มคีวามช านาญ จนคุน้ชนิแลว้ และรูส้กึว่าได้
ตอบแทนองค์กรด้วยการท างานและอุทศิตน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรมา
พอแลว้  ท าใหรู้ส้กึผูกพนักบัองค์กรน้อยลง หรอืหากจะอธบิายตามทฤษฎ ี
ล าดับขัน้ในอาชีพ  (career stage theory) [33] ของบุคคลซึ่งพยายาม
กระท าทุกอย่างในช่วงแรกของการท างานหรอืประกอบอาชพี เพื่อสร้าง
เครอืข่ายทางบุคลากร และทกัษะ ความช านาญในงาน ส่งผลใหบุ้คคลนัน้
คงอยู่กบัองค์กรต่อไป แต่เมือ่อายุมากขึน้ แรงจูงใจทีจ่ะเรยีบนรูง้านใหม่ๆ 
ลดลง ตรงกนัขา้มอาจหนัไปให้ความสนใจกับครอบครวั เพื่อสมดุลย์ของ
ชวีติมากกว่า [34] 
    ส าหรบัปจัจยัดา้นอายุกบัความตัง้ใจลาออกของวศิวกรนัน้ มกีารศกึษา
พบว่าอายุ  เป็นตวัแปรก ากบั (moderator) ของความสมัพนัธร์ะหว่างความ
พึงพอใจในการท างานกบัความตัง้ใจลาออกของพนักงานขายกล่าวคือ 
อทิธพิลของความพงึพอใจในการท างานต่อความตัง้ใจลาออกของพนกังาน
ช่วงอายุระหว่าง 22-37 (Gen Y ) ปี สูงกว่าพนักงานกลุ่มอายุ 38-52 ปี 
(Gen X) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  [35] เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ [12] 
พบว่า เมือ่วศิวกรอายุมากขึน้ ความตัง้ใจในการลาออกจะยิง่น้อยลง โดย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี้มอีายุเฉลี่ย 30 ปี อายุงานไม่เกิน 5 ปี 
จ านวนรวม 370 คน กว่าครึง่ของกลุ่มตวัอย่างยงัไมแ่ต่งงาน 
    ในขณะทีก่ารศกึษาของ [17] พบว่าอายุและ อายุงาน ไมม่คีวามแตกต่าง
กันในระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในอุตสาหกรรม
ก่อสรา้ง  
    ส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบัความผกูพนัองคก์ารนัน้ การศกึษา
ของ [36] พบว่าอายุของพนักงานมผีลต่อการคงอยู่กบัองค์กร กล่าวคอื
พนักงานกลุ่มอายุ 20-29 ปี มีคะแนนการด ารงอยู่ก ับองค์กรต ่ากว่า
พนักงานกลุ่ม 30-39 ปี เช่นเดยีวกบัการศกึษาความผูกพนัองค์การของ
วศิวกรในรฐัวสิาหกจิแห่งหนึ่ง จ านวน 165 คน พบว่าวศิวกรกลุ่มดงักล่าวมี
ความผูกพนัองค์การโดยรวมในระดบั “มาก” แต่เมื่อพจิารณาปจัจยัส่วน
บุคคลประกอบ กลบัพบว่า วิศวกรกลุ่มอายุต ่ากว่า 34 ปีมคีวามผูกพนั
องคก์ารดา้นการแสดงออก ต ่ากว่าวศิวกรกลุ่มอื่นๆ ทีอ่ายุสงูกว่า  
    จากงานวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ น าไปสู่ 
 
    H 3-วิศวกรที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ท างาน ความผกูพนัองคก์าร ความตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั 

    H 3.1 วศิวกรทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการท างานแตกต่าง
กนั  
    H 3.2 วศิวกรทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัองคก์ารแตกต่างกนั 
    H 3.3 วศิวกรทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั 
 
II.V. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
    จากโมเดลการตัดสินใจลาออกจากงานของ [10] และการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถพฒันากรอบแนวคดิและสมมตฐิานการวจิยั
ตามรปูที ่II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่ II. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

III. ระเบยีบวธิวีจิยั 
III.I. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    ประชากร ไดแ้ก่ บรษิทัสมาชกิหอการคา้ญีปุ่น่ ทีม่ชี ือ่ปรากฎในทะเบยีน
สมาชกิหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ 2016 คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอนตามประเภทอุตสาหกรรม จ านวน 232 บรษิทั ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ผ่านทางผูจ้ดัการแผนกบุคคล (พรอ้มซองตดิแสตมป์ส าหรบัปิด
ผนึกแบบสอบถามทีต่อบเสรจ็ จ่าหน้าถงึผูว้จิยั) แจกจ่ายไปยงักลุ่มตวัอย่าง
โดยก าหนดให้วิศวกรที่ได้รบัปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและเป็น
พนักงานประจ าในบรษิทันัน้บรษิทัละ 2-4 คน  เป็นผูต้อบ ด าเนินการแจก
และเก็บแบบสอบถามช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2561 ได้ร ับ
แบบสอบถามคนืจาก 72 บรษิทั  จ านวน 155 ชุด คดิเป็นอตัราตอบกลับ 
31 % ซึ่งมากกว่า 20 % ถอืเป็นทีย่อมรบัส าหรบัการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์
และการถดถอยแบบพหุคณู [37] 
III.II. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถามซึ่งพฒันาโดยผู้วจิยั แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
6 ข้อ แบบตัวเลือก (checklist) ครอบคลุม เพศ อายุ รายได้ อายุงาน 
สถานภาพการสมรส และจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นงาน ส่วนที ่2 สอบถามความ
คดิเหน็ แยกตามตวัแปรดงันี้ ความพงึพอใจในการท างาน มคี าถาม 2 ขอ้ 
ความตัง้ใจลาออก จ านวน 2 ข้อ เป็นมาตรวดัระดบัแบบประเมนิค่า 7 
ระดบั ความผกูพนัองคก์ารดา้นความรูส้กึ จ านวน 6 ขอ้ เป็นมาตรวดัระดบั
แบบประเมนิค่า 5 ระดบั  
 
III.III. ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื ดงันี้ 
    หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธ์
แอลฟ่าตามวธิขีองครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) ความพงึพอใจในการ
ท างานมคี่าความเชื่อมัน่ .86 ความผูกพนัองค์การดา้นความรูส้กึมคี่า .80 

 
ความพงึพอใจในการ
ท างาน 

ความผกูพนัองคก์าร 

ความ
ตัง้ใจ
ลาออก อาย ุ

H 2   
H 3.2 

H 3.3 

H  1  H 3.3 
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ความตัง้ใจลาออกมคี่า .91 เครื่องมอืในการศกึษาครัง้นี้มคี่าความเชื่อมัน่
เกนิกว่า .70 [38] ดงันัน้เนื้อหาในแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอื ยอมรบั
ได ้ 
 
III.IV. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

วเิคราะห์ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัดว้ยโปรแกรม SPSS ใช ้สถติคิวามถี่ 
ร้อยละ ส าหรับข้อมูลทัว่ไป วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่มี
มาตรการวัดระดับแบบอันตรภาคหรืออัตราส่วน ด้วยสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์เพยีร์สนั และการถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่
1 และ 2 ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มอายุ เพือ่ทดสอบสมมตฐิานที ่3 

 
IV. ผลการวจิยั 

IV.I. ขอ้มลูทัว่ไป 
     ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง แสดงในตารางที่ I. จากตารางดงักล่าว
สรุปไดว้่า วศิวกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 82.4 ) อายุ 25-30 ปี (รอ้ย
ละ 30.7)  สถานภาพโสด (ร้อยละ 53.9) รายได้ต่อเดอืน ไม่เกนิ 30 ,000 
บาท (รอ้ยละ 40.5) อายุงานไมเ่กนิ 5 ปี (รอ้ยละ 41.5)   
 เนื่องจากมาตรวดัตัวแปรแต่ละตัว มทีัง้แบบ 5 ระดบัและ 7 ระดบั 
ดังนัน้จึงแปลงคะแนนที่ได้ทัง้หมด เป็นคะแนนมาตรฐานก่อนน าไป
ประมวลผลในขัน้ต่อๆ ไป 
 
IV.II. การทดสอบสมมตฐิาน 
    เมือ่ทดสอบหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้น ไดแ้ก่ อายุ ความพงึ
พอใจในการท างาน และความผูกพนัองค์การกบัความตัง้ใจลาออกซึ่งเป็น
ตวัแปรตาม ดงัแสดงในตารางที ่II. พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
ความผูกพนัองค์การอย่างมนียัส าคญั (p > .05) ในขณะทีค่วามพงึพอใจใน
การท างานและความผูกพนัองค์การมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจ
ลาออกอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < .01) โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
อยู่ระหว่าง -.60 ถึง .67 แสดงว่าลกัษณะความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ม ากกว่ า  0 . 6  ที่ อ าจมีป ัญหาภาว ะ ร่ ว ม เส้นตรงพหุ  
(multicollinearity) จึงตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ 
collinearity diagnosis ด้วย tolerance (สดัส่วนความแปรปรวนที่อธบิาย
ไม่ได้ด้วยตัวแปรอื่นๆ ) และค่า variance inflation factor (VIF) ผลการ
ทดสอบพบว่ามคี่า tolerance อยู่ระหว่าง .532 ถงึ .567 และค่า VIF มคี่า
ระหว่าง 1.63 ถงึ 1.78 สรุปว่า ตวัแปรทีศ่กึษาไมม่ปีญัหาภาวะร่วมเสน้ตรง
พหุ สามารถวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณูได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่I.  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
คณุลกัษณะ จ ำนวน ร้อยละ SD 

1.เพศ   0.38 
   ชาย 122 82.4  
   หญงิ 26 17.6  
2.อาย ุ   1.49 
    18-25 ปี 17 11.1  
    25-30 ปี 47 30.7  
    30-35 ปี 34 22.2  
    35-40 ปี 26 17.6  

40-45 ปี 28 12.4  
45-50 ปี 4 2.6  
50-55 ปี 5 3.3  

3.สถานภาพการ
สมรส 

   

 โสด 82 53.9  
แต่งงานแลว้ 70 46.1  
4.รายได(้บาท)   2.18 
  ไมเ่กนิ 25,000 36 23.7  
25,000-30,000 27 17.8  
30,000-35,000 24 15.8  
35,000-40,000 14 9.2  
40,000-50,000 15 16.5  
มากกวา่ 50,000 26 17.1  
อายุงาน   1.93 
ไมเ่กนิ 3 ปี 45 29.2  
3-5 ปี 29 18.8  
5-8 ปี 30 19.5  
8-10 ปี 8 5.2  
มากกวา่ 10 ปี 42 27.2  

   
    จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธีปกติ (enter) พบว่าความพงึ
พอใจในการท างาน ความผูกพนัองค์การ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงกบั
ความตัง้ใจลาออก ( p< .01) โดยตวัแปรอสิระทุกตวัสามารถร่วมกนัท านาย
ความผนัแปรของความตัง้ใจลาออกไดร้อ้ยละ 36  โดยตวัแปรทีม่อีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจลาออกตามล าดบัได้แก่ ความพงึพอใจในการท างาน (β = 
-.46) และความผกูพนัองคก์าร (β = -.19) ดงัแสดงในตารางที ่III. 
ตารางที ่II. การวเิคราะหส์หสมัพนัธร์ะหว่างอายุ ความพงึพอใจในการ

ท างาน ความผกูพนัองคก์าร และความตัง้ใจลาออก 

ตวัแปร JS OC TI 
อาย ุ -.09 -.18** -.11 
ความพงึพอใจในการท างาน (JS) 1 . 67*** -.60*** 
ความผกูพนัองคก์าร(OC)  1 -.49*** 
ความตัง้ใจลาออก (TI)   1 

*** p<. 10 , **p<.05 
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ตารางที ่III. การทดสอบสมัประสทิธิก์ารถดถอยของความตัง้ใจลาออก 
 ควำมตัง้ลำออก   
ตวัแปร สมัประสิทธ์ิ

กำรถดถอย
เชิงเส้น (β) 

สมัประสิทธ์ิ
Beta 

t p-value 

ค่าคงที ่ .004  .05 .95 
JS -.469 -.468 5.38 .000*** 
OC -.191 -.188 -2.16 .032** 

R 2=. 370, Adj.R 2 =.360 , F=43.163, ***p<.01 ;**p< .05  
 
ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ความตัง้ใจลาออกในรปูคะแนนดบิไดว้่า 
 

Ŷ (ความตัง้ใจลาออก)  = .004 + (-.46) (JS) + (-.19) (OC)  (1) 
 
สมการในรปูคะแนนมาตรฐานคอื 
 

Z (ความตัง้ใจลาออก) = (-.46) (ZJS) + (-.18) (ZOC)  (2) 
 
จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 และ 2 
    ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจใน
งาน ความผูกพนัองค์การ ความตัง้ใจลาออก แยกตามกลุ่มอายุแสดงใน
ตารางที่ IV.,  ตารางที่ VI., และตารางที่ VIII. เพื่อใช้เปรียบเทียบความ
แตกต่างแบบจบัคู่พหุคณู ( multiple comparison) ดว้ยวธิ ีLSD   
ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระดบั ความพงึพอใจในการท างาน ของแต่ละ
กลุ่มอายุพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั ความพงึพอใจในการท างาน ไม่
แตกต่างกนัแสดงในตารางที ่V. จงึปฏเิสธ H 3.1 
    ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของ ความผูกพนัองค์การ ของแต่ละกลุ่ม
อายุพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มอีายุต่างกนัมคีวามผูกพนัองค์การแตกต่างกนั 
กล่าวคอืกลุ่มอายุ 18-25 ปี มคีวามผกูพนัองคก์ารต ่ากว่ากลุ่มอายุ 35- 40ปี 
และ 50-55 ปี อย่างมนียัส าคญั (p<.05) ดงัแสดงในตารางที ่VII. จงึยอมรบั 
H 3.2 
ตารางที ่IV. ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจ

ในการท างาน 

กลุ่มอำยุ n Mean SD 

18-25 ปี 16 -.470 1.39 
25-30 ปี 47 -.135 .853 
30-35 ปี 34 .171 .991 
35-40 ปี 26 -.067 .950 
40-45 ปี 18 .323 .990 
45-50 ปี 4 -.008 .733 
50-55 ปี 5 .661 .725 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ V. การทดสอบ One-Way ANOVA เปรยีบเทยีบความพงึพอใจ
ในการท างานของวศิวกร 7 กลุ่มอายุ 

แหล่ง
ควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่าง
กลุ่ม 

9.47 6 1.57 1.61 0.14 

ภายใน
กลุ่ม 

140.70 144 .97   

รวม 150.17 150    
 
ตารางที ่VI. ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความผกูพนั

องคก์าร 
กลุ่มอำยุ n Mean SD 

18-25 ปี 16 -.21 1.10 
25-30 ปี 47 -.21 1.00 
30-35 ปี 34 -.17 .87 
35-40 ปี 26 .08 1.00 
40-45 ปี 18 .58 .78 
45-50 ปี 4 -.39 .58 
50-55 ปี 5 1.05 .72 

 
ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ความตัง้ใจลาออก ของแต่ละกลุ่มอายุพบว่า
กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต่างกนั ความตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั กล่าวคอืวศิวกร
กลุ่มอายุ 18-25 ปี มคีวามแตกต่างจากวศิวกรกลุ่มอายุ 50-55 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p<.10) แสดงในตารางที ่IX. 
ตารางที ่VII. การทดสอบ One-Way ANOVA เปรยีบเทยีบความผกูพนั

องคก์ารของ วศิวกร 7 กลุ่มอายุ 
แหล่ง
ควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่าง
กลุ่ม 

16.67 6 2.78 3.03 0.008** 

ภายใน
กลุ่ม 

132.01 145 .917   

รวม 149.65 151    
**p<.05 
ตารางที ่VIII. ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความตัง้ใจ

ลาออก 
กลุ่มอำย ุ n Mean SD 
18-25 ปี 16 -.01 1.13 
25-30 ปี 47 .27 .94 
30-35 ปี 34 .01 .93 
35-40 ปี 26 -.19 1.05 
40-45 ปี 18 -2.95 .86 
45-50 ปี 4 .46 1.45 
50-55 ปี 5 -.86 .76 
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ตารางที ่IX. การทดสอบ One-Way ANOVA เปรยีบเทยีบความตัง้ใจ
ลาออกของวศิวกร 7 กลุ่มอายุ 

แหล่ง
ควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่าง
กลุ่ม 

10.844 6 1.807 1.86 0.091* 

ภายใน
กลุ่ม 

138.708 143 .970   

รวม 149-
552 

149    

*p<.10 
จากผลการวเิคราะหใ์นตารางที ่IV. ถงึตารางที ่IX. สรุปไดว้่า วศิวกรทีม่ ี
อายุแตกต่างกนัมคีวามผกูพนัองคก์ารและความตัง้ใจลาออกแตกต่างกนั 
ในขณะทีค่วามพงึพอใจในการท างานไมแ่ตกต่างกนั จงึยอมรบั H 3 
บางส่วน 

 
V. สรุปผลการวจิยั 

V.I สรุปและอภปิรายผล     
     งานวิจยัชิ้นนี้มวีตุัประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึ
พอใจในการท างาน ความผูกพนัองคก์ารและความตัง้ใจลาออกของวศิวกร 
และศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพนั
องค์การและความตัง้ใจลาออกแยกตามกลุ่มอายุ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นวิศวกร ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และมี
สถานะเป็นพนักงานประจ าในบริษทัร่วมทุ่นไทย-ญี่ปุ่น ทัว่ประเทศ โดยมี
สมมตฐิานว่าความพงึพอใจในการท างาน และความผกูพนัองค์การ เป็นบุพ
ปจัจัย (antecedents) ของความตัง้ใจลาออก ตามโมเดลกระบวนการ
ตดัสนิใจลาออกที่เสนอโดย Hom & Griffeth ผลการวจิยัพบว่า ความพงึ
พอใจในการท างานและความผกูพนัองค์การมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกซึง่กนั
และกนั และตวัแปรทัง้สองนี้มคีวามสมัพันธ์ทางลบกบัความตัง้ใจลาออก 
โดยส่งผลให้ความตัง้ใจลาออกลดลงตามที่ [10] เสนอ และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ [18] ทีว่่า ความไม่พงึพอใจในการท างานท าใหค้วามตัง้ใจใน
การลาออกสูงขึ้น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ [12] ที่ว่า ความผูกพนั
องคก์ารทีล่ดลงส่งผลใหค้วามตัง้ใจลาออก เพิม่ขึน้ 

หากพจิารณาจากที่มาของความพงึพอใจในการท างานของวศิวกรจะ
เหน็ว่าเกดิจากความต้องการความมัน่คงในการท างานทีส่มัพนัธ์เกีย่วขอ้ง
กบัเงนิเดอืน  ผลตอบแทน สวสัดกิารและความปลอดภยัในการท างานเป็น
หลัก[19-20]   ส าหรับปจัจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ซึ่งพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนัในระดบัของความพึงพอใจในการท างาน นัน้สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ [17] ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ 
มากกว่า 40 % อายุต ่ากว่า 30 ปี เป็นช่วงของการสนุกกบัการเรยีนรู้งาน 
และ สัง่สมประสบการณ์ และฝึกฝนทกัษะในการท างาน โดยเฉพาะจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ผลการวจิยัชิ้นนี้ เน้นย ้าให้เห็นอิทธพิล
ของการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ในลกัษณะและรปูแบบทีว่ศิวกร
ตอ้งการและใหค้วามส าคญั เพือ่สรา้งความพงึพอใจในการท างานใหเ้กดิขึน้
ในกลุ่มวศิวกรโดยเฉพาะอย่างยิง่ความพงึพอใจในการท างานทีเ่กดิขึน้นี้มี
ความสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัความผกูพนัองคก์ารทีจ่ะเกดิ ขึน้ตามมา 

ในขณะที่ความผูกพนัองค์การนัน้ มทีี่มาจากหลายปจัจยัด้วยกนัคอื

คุณภาพชวีติทีด่ซีึ่งเกีย่วขอ้งกบัเงนิเดอืนและผลตอบแทน การหล่อหลอม
ทางสงัคมภายในองค์กรและสมัพนัธภาพทีด่กีบัหวัหน้างาน รวมทัง้เพื่อน
ร่วมงาน หากองค์กรสามารถจดัสภาพแวดล้อม หรอืมรีะบบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคลทีเ่อื้อใหเ้กดิการรบัรูด้งักล่าวกจ็ะท าใหร้กัษาวศิวกรไวก้บั
องค์กรได้ โดยที่ความผูกพนัองค์การและความตัง้ใจลาออกซึ่งมีความ
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุ นัน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [12] และ [36] 
ซึ่งอธบิายไดว้่า อายุทีเ่พิม่ขึน้นัน้ คอืโอกาสของการเรยีนรูง้านและฝึกฝน
ทกัษะที่เพิม่ขึ้น เป็นระยะเวลานานท าให้รู้สกึเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทน 
พรอ้มๆ กบัเครอืขา่ยทางบุคลากรในการท างานทีก่วา้งขวางขึน้ท าใหร้ะดบั
ความผูกพนัองค์การ เพิม่ขึ้นตามอายุ  และความตัง้ใจในการลาออกลด
ต ่าลง ประเดน็ว่าดว้ยความผูกพนัองค์การ ความตัง้ใจลาออกและอายุของ
วศิวกรนี้มขีอ้ควรพจิารณาสองประการคอื ประการแรก ผลการวจิยัครัง้นี้
พบว่าความผูกพันองค์การส่งผลต่อความตัง้ใจลาออกของวิศวกร ซึ่ง
แตกต่างจากผู้ประกอบวชิาชพีอื่นๆ เช่นผลการศกึษาของ [29] ฯลฯ อนั
น าไปสู่องค์ความรูท้ีว่่าอทิธพิลของความผูกพนัองค์การมอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจลาออกของบางกลุ่มอาชพี เช่นวศิวกร เป็นตน้ ประการที ่สอง ในการ
เสริมสร้างและ หล่อหลอมความผูกพันองค์การของพนักงานกลุ่มนี้  
นอกเหนือจาก การหล่อหลอมผ่านการสร้างความพงึพอใจในการท างาน 
ดงัปรากฎในงานวจิยัชิ้นนี้แล้ว การหล่อหลอมด้วยวิธกีารอื่นๆ เช่นการ
สร้างความผูกพนัผ่านกระบวนการของการสร้างความผูกพนัในอาชีพ 
(career commitment) ความพงึพอใจในอาชพี (career satisfaction) และ
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisory support)  [27] หรือการใช้
วธิกีารจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น [14] นัน้ ควรจะค านึงถงึอายุของ
กลุ่มวศิวกรดว้ย โดยเฉพาะกบักลุ่มวศิวกรทีม่อีายุต ่ากว่า 30 ปีดว้ย 

 
V.II. การน าไปประยุกต์ใช ้  
   ผลการวจิยัครัง้นี้ องคก์รต่างๆ โดยเฉพาะนายจา้งทีม่วีศิวกรอยู่ในบงัคบั
บญัชา และเจ้าของกจิการบรษิัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น หรอืผู้ประกอบการที่
ประสบปญัหาการลาออกของวศิวกร สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด ้ดว้ยการ
สรา้งความพงึพอใจในการท างานและความผูกพนัองค์การใหเ้กดิขึน้ในหมู่
พนักงาน โดยพจิารณาจากที่มาของ สองปจัจยันี้และความแตกต่างของ
อายุพนักงาน กล่ าวคือ  ควรบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สะท้อน
ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างแทจ้รงิ ไม่ยดึเอาผลงานของ
กลุ่ม หรอืของแผนกเป็นเกณฑ์ในการบรหิารค่าตอบแทน แต่ก าหนดเอา
เป้าหมายในการท างานส่วนบุคคลทีช่ดัเจน มกีารประเมนิผลเป็นระยะ ตาม
เกณฑ์และรอบระยะเวลาที่ยอมรบัร่วมกนัเพื่อสรา้งแรงจูงใจใหว้ศิวกรใน
การท างาน และในขณะเดยีวกนักค็วรดูแล ใส่ใจเรื่องสวสัดภิาพ และความ
ปลอดภยัในการท างานของวศิกร เพื่อความรู้สกึมัน่คง ได้รบัการยอมรบั 
ดแูลจากบรษิทั ซึง่ช่วยเสรมิสรา้งความพงึพอใจในการท างานใหเ้กดิขึน้กบั
วศิวกรทุกกลุ่มอายุ และความพงึพอใจในการท างานนี้จะส่งผลต่อความ
ผกูพนัองคก์ารอย่างส าคญั 
    ในส่วนของความผูกพนัองค์การนัน้ ควรมกีระบวนการหล่อหลอมทาง
สงัคมในองค์กรที่เป็นมาตรฐาน และถือปฏิบตัิกบัพนักงานทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ เริม่ตัง้แต่การปฐมนิเทศก์ การชี้แจงขอ้มูลเท่าที่
จ าเป็นในวนัเริม่งาน จากนัน้จงึค่อยสื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนกังานใหม่
นี้ด้วยการชี้แจงนโยบาย เป้าหมายองค์การให้รบัทราบ ก่อนจะส่งผ่าน
หน้าทีใ่หห้วัหน้างานของวศิวกร โดยตรง เพราะหวัหน้างานจะมสี่วนส าคัญ
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ในการหล่อหลอมพนักงานหลงัจากช่วงของการเป็นพนักงานใหม่ผ่านพ้น
ไป หวัหน้างานควรสนับสนุนช่วยเหลอืให้วศิวกรได้ท างานตาม ขอบเขต
ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน ไม่คลุมเครอื  มเีสน้ทางอาชพี (career path) ที่
บ่งชี้ความก้าวหน้าตามต าแหน่งและสายงานในองค์กร ตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน อีกทัง้ควรชี้แนะการปฏิบัติงาน ให้
ค าปรกึษา ขอ้มลูยอ้นกลบั (feedback) เกีย่วกบัการท างาน อย่างสม ่าเสมอ
ผ่านช่องทางต่างๆ  โดยเฉพาะกบัวศิวกรทีเ่พิง่ส าเรจ็การศกึษา อายุไมเ่กนิ 
25 ปี ควรให้ความส าคญัมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มคีวาม
ผูกพนัองค์การยงัต ่าอยู่ ความชดัเจน ไม่คลุมเครอื ความสนิทสนมคุน้เคย 
ทีเ่กดิจากการดแูล เอาใจใส่เช่นว่านี้ สามารถน าไปสู่ความรู ้ความเขา้ใจใน
งาน ตระหนักในภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ ความผูกพนัองค์การ และ
รกัษาบุคลากรเอาไว้ได้ ในขณะวศิวกรกลุ่มอายุอื่นก็ควรให้ความส าคญั
เช่นเดยีวกนั เพราะทศันคตทิีด่แีละความผูกพันองค์การของวศิวกรอาวุโส
จะเป็นแบบอย่างใหก้บักลุ่มวศิวกรทีเ่พิง่เริม่งานใหมไ่ดเ้ป็นอย่างด ี
 
V.III. ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
    1.การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มวศิวกรเท่านัน้ ยงัไม่สามารถ
สรุปเป็นนัยทัว่ไป (generalization) ได้ ควรมกีารศึกษาเพิ่มเติมกบักลุ่ม
ตวัอย่างอื่นๆ เช่น พนักงานขาย ผูบ้รหิารระดบักลาง หรอืต าแหน่งอื่นๆ ที่
มอีตัราการลาออกสงูเพิม่เตมิ 
    2.ควรน าปจัจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระบวนการตดัสนิใจลาออกมาวจิยัร่วม
ด้วย เพื่อสร้างโมเดลเชงิสาเหตุของการตดัสนิใจลาออกของวิศวกรเพื่อ
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนและแนวทางรกัษาวศิวกรไวก้บัองคก์รในเชงิบรูณาการ
ที่มคีวามพงึพอใจในการท างาน และความผูกพนัองค์การเป็นบุพปจัจยันี้
เพิม่เตมิ  
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 บทคดัย่อ — การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิค
การแปรหน้าท่ี เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD)และ
ก าหนดแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  TERMINAL 
CONNECTOR STUD  
 จากการศึกษาพบว่าผลิตภณัฑ์ท่ีได้รบัการพฒันาการออกแบบมาจาก
แนวคิด QFD ได้ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ประกอบกบัการใช้โปรแกรม CAE 
เป็นตวัช่วยในการประมวลผลเบื้องต้น ซ่ึงสามารถสรปุผลการออกแบบท่ี
ส าคญัได้ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีท าการออกแบบและพฒันาสามารถสวมใส่
เข้ากบัอปุกรณ์ได้โดยง่ายกว่าผลิตภณัฑช์นิดเดิม สามารถยึดจบัได้สนิทกนั
พอดีกบัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ โดยการใช้หลกัการประกบกนัของตวั Body และ 
Keeper จึงไม่จ าเป็นต้องอาศยัการยืดหยุ่นของอลูมินัมในการจบัยึด ดงันัน้
จึงสรปุได้ว่าหลกัการ QFD สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ค้นหาและแก้ไขปัญหาในด้านการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะปัญหาท่ีมุ่งเน้นด้านความส าคญัของลูกค้าเป็นหลกั 
 นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีได้รบัจากการออกแบบท่ีตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้าแล้ว หลกัการ QFD ยงัสามารถแก้ปัญหาด้านเวลาและ
ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นผลมาจากการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีขึ้นอีกด้วย 
 

ค ำส ำคญั — เทคนิคกำรแปรหน้ำทีเ่ชิงคณุภำพ (Quality Function 
Deployment: QFD), TERMINAL CONNECTOR STUD, Computer-Aided 
Engineering (CAE) 
 
ABSTRACT — This study aims to apply the QFD technique and to set 
the approach in design and development of TERMINAL CONNECTOR 
STUD. The company will respond to customer needs, reduce the time 
and cost of manufacturing TERMINAL CONNECTOR STUD.  
 From the study, the product design has been conceptualized and 
satisfied with the use of QFD technique and CAE program, which was 
used as an initial evaluation tool. The critical product’s new features 
compared to the previous product are resulted in easier fixing and 
better contact with the connecting devices according to the 
sandwiching principle of joints and the keeper.  As a result, the 

elasticity of aluminum to be applied for fixing is no longer needed. 
Therefore, it can be summarized that the QFD technique can be applied 
well as a tool to explore and solve the problems related to the product 
design and development, especially with the focus on the customers’ 
needs.  

In addition to the benefit of conforming product design to the 
customers’ needs, the QFD technique can be beneficial in the time and 
cost reduction due to better product design.  

 

Keywords — Quality Function Deployment (QFD), TERMINAL 
CONNECTOR STUD, Computer-Aided Engineering (CAE) 

 
I. บทน า 

 ธุรกจิด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าในปจัจุบนัมกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรง การ
ผลติและจ าหน่ายสนิค้าที่มคีุณภาพดกีว่าด้วยต้นทุน ที่น้อยกว่าคู่แข่งขนั 
อื่นๆ จดัเป็นกลยุทธ์ที่ส าคญัต่อการบรหิารธุรกิจและองค์กร ซึ่งจะเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัและเพิม่ผลก าไรเพือ่ใหธุ้รกจิด ารงอยู่ไดต้วัแปร
ทีส่ าคญั 2 ส่วนคอื ลูกค้า และสนิค้า ซึ่งต้องปรบักลยุทธ์ใหต้อบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า และเพิ่มพูนศักยภาพในการผลิต  การผลิต
ผลิตภณัฑ์ ภายใต้ข้อจ ากดัต่างๆ ที่มาจากความต้องการของลูกค้าและ
ขอ้จ ากดัของกระบวนผลติอาศยักระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมเป็น
พื้นฐานที่ช่วยให้นักออกแบบสามารถออกแบบผลติภณัฑ์บนพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ในกรณีศึกษา ได้แก่ TERMINAL CONNECTOR STUD ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงสูงชนิดหนึ่งที่ใช้ในสบัไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage 
Substations) เพือ่ประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ประเภท SURGE ARRESTER 
 ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดน้ าเทคนิคการแปลงหน้าทีท่างคุณภาพ (Quality 
Function Deployment: QFD) มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดขัน้ตอนต่างๆ
ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างเป็นรูปธรรม
นับตัง้แต่ส ารวจความต้องการของลูกค้าไปจนถึงข ัน้ตอนในกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้น าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
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วศิวกรรม (Computer Aided Engineering: CAE) เพื่อช่วยในการจ าลอง
และประเมนิคุณสมบตัิของชิ้นงานเป็นการช่วยในการตดัสนิใจก่อนจะถึง
ข ัน้ตอนการท าชิ้นงานตัวอย่างในการทดสอบจริง ซึ่งเป็นการประหยัด
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาผลติภณัฑอ์กีทางหนึ่ง 
 

II. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
II.1 หลกัการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
 กระบวนการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เป็นกระบวนการพืน้ฐานที่
มลี าดบัข ัน้ตอนของการรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ ฝ่ายการการผลติ เป็นต้น 
เพือ่ทีจ่ะส่งขอ้มลูพืน้ฐานต่างๆ ไปใชใ้นการวเิคราะหต่์อไป มกีารน าแนวคดิ
ของกระบวนการแกป้ญัหามาประยุกต์ใชร้่วมกบักระบวนการออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑด์งัแสดงในรปูที ่II โดยแบ่งออกเป็น 4 เฟส ดงันี้ [1] 
 1. กระบวนการวางแผนและการจ าแนกรูปแบบ (Planning and Task 
Clarification) เป็นการระบุกลุ่มของตลาดทีพ่ฒันาผลติภณัฑ์โดยรบัความ
ตอ้งการพื้นฐาน หรอืความตอ้งการ (Customer Requirements) ทีค่าดหวงั
ว่าต้องมจีากลูกคา้ ซึ่งขอ้มลูไดร้บัจากการวจิยัของฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย
และฝา่ยบรกิาร ทมีออกแบบจะตอ้งแปลความตอ้งการของลกูคา้เป็นขอ้มลู
ทางเทคนิคเพื่อระบุข้อก าหนดของแบบผลิตภัณฑ์  (Specification of 
Information) 
 2. การสรา้งแนวคดิการออกแบบ (Conceptual Design) เกดิจากการ
รบัความต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) แล้วหาวิธีการ
ต่างๆ ที่จะสามารถอธบิายรูปแบบ หน้าที่การท างาน (Working Principle) 
โครงสรา้งการท างาน (Working Structure) และคุณสมบตัิของผลติภณัฑ ์
(Product Properties) แนวคิดของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นข้อความหรือ
รปูภาพกไ็ด ้กระบวนการนี้เป็นกระบวนการทีท่มีออกแบบจะเริม่สรา้งสรรค์
วธิกีารต่างๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 3. การออกแบบเชิงรูปธรรม (Embodiment Design) หลังจากได้
แนวคิดการออกแบบ ทีมนักออกแบบจะท าการก าหนดโครงสร้าง
ผลติภณัฑ์ ซึ่งจะเป็นการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละแบบหรอืเลอืก
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ความสมบูรณ์ของการออกแบบจะต้องมีการ
ตรวจสอบฟงักช์นั จุดแขง็ หรอืส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4. การออกแบบรายละเอยีด (Detail Design) ในขัน้ตอนนี้จะเป็นการ
จดัเตรยีมรปูแบบ ขนาดหรอืคุณสมบตัต่ิางๆ ทีแ่บ่งออกมา โดยสุดทา้ยตอ้ง
ก าหนดวตัถุดบิ ประเมนิปญัหาการผลติ ประเมนิตน้ทุน และขอ้มลูการผลติ
ทัง้หมด โดยแสดงในรปูแบบเอกสารการผลติผลติภณัฑ ์
  
 
II.2 การกระจายหน้าทีเ่ชงิคุณภาพ 
 การกระจายห น้ าที่ ก ารท างาน เชิงคุณ ภาพ  (Quality Function 
Deployment; QFD) เป็นเทคนิคการคน้หาขอ้ก าหนดหรอืรายละเอยีดของ
ผลผลิตอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการจดัโครงสร้างเพื่อการออกแบบ 
วางแผน และพัฒนาผลผลิต กระบวนการ หรอืการบริการที่มุ่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รบับริการเป็นส าคัญ ดังนัน้ผลผลิตหรือ
บรกิารนัน้ๆ จะถูกออกแบบมาโดยใชส้ิง่ทีผู่ร้บับรกิารนัน้เป็นเกณฑ์ [2] 

 เทคนิค QFD นี้ เริม่ต้นจากการส ารวจความต้องการของผู้รบับรกิาร
หรอืทีเ่รยีกว่า  เสยีงของผูร้บับรกิาร (Voice of Customer) แลว้แปรความ
ต้องการนั ้น ให้อยู่ ในรูปของข้อก าหนดทางด้านคุณภาพ  (Quality 
Characteristic) ซึ่งข้อก าหนดเหล่านี้ จะแสดงในรูปของข้อก าหนดที่
สามารถวดัได ้หลงัจากทีไ่ด้ขอ้ก าหนดต่างๆ นี้แล้ว จงึท าการล าดบัความ 
ส าคญัว่าควรปรบัปรุงหรอืพฒันาข้อก าหนดข้อใดเป็นอันดบัแรก และมี
เป้าหมายของการปรบัปรุงอยู่ในต าแหน่งใด พรอ้มทัง้ท าการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างศกัยภาพของหน่วยงานของเรากบัศกัยภาพของหน่วยงานอื่น เพื่อ
ประเมนิต าแหน่งของหน่วยงานของเราในปจัจุบนั 
 โดยทัว่ไป QFD แบ่งเป็น 4 เฟส โดยภายในเฟสแต่ละเฟสจะแสดงผล
ของคุณลกัษณะซึ่งได้มาจากข้อมูลป้อนเข้า และความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลกัษณะกบัขอ้มลูป้อนเขา้ในรปูของการประเมนิแบบเมตรกิซ์ หลงัจาก
นั ้นจะน าค่าการประเมินแบบเมตริกซ์ที่ เป็นตัวเลขไปก าหนดให้กับ
ความสมัพันธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะที่ได้ การ
ตดัสินใจในการด าเนินการพฒันาคุณลกัษณะที่เกิดขึ้นจะสะท้อนให้เห็น
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารอย่างแทจ้รงิ 
 เฟสที่  1 การวางแผนผลผลิตหรือบ้านแห่ งคุณภาพ  (Product 
Planning or House of Quality :HOQ) เป็นการรวบรวมความคิดของ
ลูกค้าว่ าต้องการให้มีคุณภาพใดในผลผลิตหรือบริการ (Voice of 
Customer: VOC) ซึ่งกลุ่มผู้พฒันาผลติภณัฑ์ จะต้องพฒันาผลติภณัฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคโดยน าข้อมูลมาจากการตอบ
แบบสอบถาม สมัภาษณ์ หรอืวธิอีื่นๆ ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดย
ให้น ้ าหนักความส าคัญไปที่คุณภาพของผลผลิต  จากนัน้จึงแปลความ
ต้องการของผูบ้รโิภคไปเป็นคุณภาพ หรอืคุณลกัษณะ หรอืขอ้ก าหนด ว่า
จะท าอย่างไรจึงจะให้ได้มาในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ จากนัน้จัดล าดับ
ความส าคญัและท าการเปรยีบเทยีบว่าควรจะเริม่พฒันาทีข่อ้ก าหนดใดก่อน 
โดยพิจารณ าจากข้อก าหนดที่ ส าคัญที่ สุ ด  โดยที่ ข้อมูล ต่ างๆ  มี
ความสมัพนัธก์นัในเมทรกิซ์ ดงัแสดงในรปูที ่I 

เฟ สที่  2 ก ารอ อ ก แบบ ผลผ ลิต  (Product Design or Product 
Deployment) ใน เฟสนี้ จะท าการออกแบบโดยอาศัย  Function Tree 
Diagram ด าเนินการกระจายส่วนประกอบของผลผลิตจนกระทัง่ได้
คุณลกัษณะหรอืคุณภาพของส่วนประกอบที่ส าคญั โดยเริม่จากการแบ่ง
ผลผลติรวม (Total Product) ออกเป็นระบบย่อย (Subsystems) หลงัจาก
นัน้แบ่งเป็นชิน้ส่วนย่อย (Parts) แลว้จงึประเมนิชิน้ส่วนย่อยแต่ละส่วน เพือ่
หาคุณลกัษณะทีส่ าคญัของส่วนย่อยแต่ละส่วน (Parts Characteristics) ซึ่ง
ผลที่ไดจ้ากการกระจายส่วนประกอบของผลผลติเพื่อหาคุณลกัษณะและ
คุณภาพนี้จะเป็นตวัวดัผลทีบ่่งชีถ้งึทศิทางของผลผลติทีไ่ดว้่าดขี ึน้หรอืไม่ 
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รปูที ่I องคป์ระกอบของบา้นแห่งคุณภาพ 

เฟสที่ 3 การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เป็นการ
ท างานเป็นทีมในการช่วยกันระบุตัวแปรที่ส าคัญอย่างชัดเจนของ
กระบวนการ โดยทมีงานจะระบุกระบวนการหลกัหรอืกระบวนการประกอบ
ของระบบ (System Assembly Process) แล้วหากระบวนการประกอบที่
ย่อยลงมา (Subassembly Process) เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการหลัก
จากนั ้น ระบุ วิธีการปฏิบัติงานและลงมือปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถความเชีย่วชาญพเิศษประกอบกบัการทดลองเพื่อใหท้ราบถงึ
ตวัแปรที่มผีลต่อการปฏบิตัิงานในทุกขัน้ตอนและสามารถปรบัปรุงงานได้
ถูกจุด 

เฟ สที่  4 การวางแผนขัน้ ตอนการสร้างผลผลิตและควบคุ ม
กระบวนการ (Production Operations Planning and Process Control) 
ในเฟสที่ 4 ของ QFD นี้ เป็นช่วงของการตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุม
พารามิเตอร์วิกฤติการบ ารุงรกัษาให้งานคุณภาพด าเนินไปด้วยดี การ
ป้องกันความผิดพลาดและการให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยการศึกษาและ
ฝึกอบรม 

 
II.3 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 อรรถกร เก่งพล [3] ศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ 
(QFD) ส าหรบัอุตสาหกรรมขนาดเลก็ถงึกลาง ไดม้กีารประยุกต์ใชเ้ทคนิค
การแปลงหน้าที่ทางด้านคุณภาพมาผสมผสานกบัเทคนิคทางวิศกรรม 
คอนเคอรเ์รน็ท ์(CE) เริม่ตน้จากการแปลงความตอ้งการของลกูคา้ (VOC) 
ไปสู่ช่วงต่างๆ 4 ช่วงของรูปแบบ 4 เฟส คอื การวางแผนผลติภณัฑ์ การ
แปลงการออกแบบ การวางแผนกระบวนการ และการวางแผนปฏบิตักิาร
ผลติ ผลการวจิยันี้สามารถท าการปรบัปรุงความสามารถในการบรกิารได ้
สามารถวดัจากค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของลูกคา้ก่อนและหลงัการปรบัปรุง 
พบว่ามคี่าเฉลีย่เพิม่ขึน้จ านวนขอ้รอ้งเรยีนต่อเดอืนลดลง 
 Booz, Allen and Hamilton [4] กล่ าวว่า กระบวนการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ด าเนินการโดยบรษิัท เมื่อมกีาร
พฒันาและการเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม ่ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่กีารแนะน าในตลาด
จะมวีวิฒันาการของขัน้ตอน เริม่ต้นด้วยแนวคดิรเิริม่ของผลติภณัฑ์หรอื
แนวความคิดที่ได้รบัการประเมินแล้วไปสู่การพัฒนา การทดสอบ และ

เปิดตัวในตลาด ตามล าดบั ซึ่งแบ่งข ัน้ตอนในการด าเนินงานออกเป็น 7 
ขัน้ตอน ตามล าดบัขัน้ต่อไปนี้ 

1. การพฒันากลยุทธข์องผลติภณัฑใ์หม ่ (New Product Strategy 
Development)  

2. การก าหนดความคดิใหม ่(Idea Generation)  
3. การคดักรองและประเมนิ (Screening and Evaluate) 
4. การวเิคราะหส์ภาพทางธุรกจิ (Business Analysis)  
5. การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่(Development) 
6. การทดสอบ (Testing) 
7. การผลติสนิคา้ออกขาย (Commercialization) 
สยุมพล โชควสิฐิกุล [5] ศกึษาเรือ่งการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์

JUNCTION BOX MODULE โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ AHP 
กรณีศึกษา: บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดท้ าการส่งขายใหก้บัลกูคา้ไมม่คีุณภาพเท่าทีค่วร ซึง่ทราบได้
จากขอ้รอ้งเรยีน และขอ้มลูจากฝ่ายขาย จงึได้มกีารประชุมเพื่อหาสาเหตุ
ของปญัหาโดยปญัหาส่วนมากมาจากการออกแบบที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าจึงได้มีการส ารวจความต้องการของลูกค้าโดยการ
สมัภาษณ์ โดย ตรง แลว้จงึน าความตอ้งการนัน้มาวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิ ีQFD 
ร่วมกบั AHP ซึ่งผลทีไ่ดน้ัน้สามารถทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและ
พฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีุณภาพและเป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ต่อไป 

เทพฤทธิ ์เลก็กจิเจรญิชยั [6] ศกึษาการพฒันาผลติภณัฑ์กระเบื้องมุง
หลงัคาดนิเผาโดยใชเ้ทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคุณภาพ ผลการศกึษา
พบว่า ความต้องการที่ลูกค้าให้ความส าคญัมากในการตดัสินใจเลอืกซื้อ
กระเบื้องมุงหลงัคาดนิเผา ควรพฒันาผลติภณัฑ์ใน 7 ประเดน็ โดยผู้วจิยั
ได้เลอืกพฒันาคุณลกัษณะผลติภณัฑ์ใน 5 ประเด็นคอื การพฒันาความ
แข็งแรงทนทานของผลิตภณัฑ์ การพัฒนาสีของผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการปรับปรุ งราคา
จ าหน่าย หลงัจากการพฒันาผู้วจิยัได้ท าการประเมนิความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่เทียบกบัผลิตภัณฑ์เดิมในประเด็นที่ท าการ
พฒันาจ านวน 10 ตวัอย่างพบว่าลกูคา้มคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้ 

พรพรรณ เอมสมบุญ [7] ศกึษาเรื่อง การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการแปลง
หน้าที่เชงิคุณภาพเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ตู้เสื้อผ้า ในขัน้ตอนการวางแผน
ผลิตภัณฑ์และการแปลงการออกแบบ โดยผู้วิจยัได้ท าการศึกษาความ
ต้องการของผู้บรโิภคที่มต่ีอผลติภณัฑ์ตู้เสื้อผ้าบวิท์อินส าหรบัอาคารชุด 
(Condominium) เพื่อน าสารสนเทศดงักล่าวมาออกแบบผลติภณัฑ์ตูเ้สื้อผา้
เชงิแนวคดิที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูบ้รโิภค ผลจากงานวจิยัคอื 
ผลสรุปเชงิบรรยายทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม้คีุณลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

พนิต พิกุลทอง [8] ศึกษาเรื่อง การปรบัปรุงการให้บริการโดยใช้
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการจ าลองสถานการณ์ด้วย
คอมพวิเตอร์: กรณีศกึษารา้นใหบ้รกิารอนิเทอเน็ต โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ปรบัปรุงการใหบ้รกิารของรา้นอนิเทอร์เน็ตใหส้ามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชงิคุณภาพ (QFD) ในการก าหนดรายละเอียดทางเทคนิค
ของการให้บริการ และประยุกต์เทคนิคการจ าลองสถานการณ์ด้วย
คอมพวิเตอร ์
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III. การด าเนินงานวจิยั 
III.1 ศกึษาความตอ้งการของลูกคา้ทีม่กีารสัง่ซื้อผลติภณัฑก์รณศีกึษาไปใช้
งานอยู่เป็นประจ า 

โดยส่วนใหญ่ลกูคา้ของบรษิทักรณีศกึษาเป็นบรษิทัทางดา้นวศิวกรรม 
แผนกระบบไฟฟ้าก าลงัรบัผิดชอบการบริการระบบประเภทโครงการที่
ผูผ้ลติท าการผลติหรอืพฒันาจนแล้วเสรจ็ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วจึงส่ง
มอบโครงการนัน้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยธุรกจิย่อย ไดแ้ก่ ระบบ
โครงขา่ยไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย การจดัการโครงขา่ยและการผลติไฟฟ้า 

ผลติภณัฑ์ TERMINAL CONNECTOR STUD ในกรณีศกึษา อยู่ใน
ส่วนของสถานีไฟฟ้าย่อยแรงดันสูงสุดที่ 115 กิโลโวลต์ โดยมากมกัใช้
เชือ่มต่อกบัอุปกรณ์กบัดกัเสริจ์ฟ้าผ่า (Lightning Surge Arrester) จากการ
ทีไ่ดม้กีารประชุมร่วมกนักบัลูกคา้ในงานโครงการต่างๆ มกัมเีสยีงตอบรบัที่
ไมเ่ป็นทีพ่งึพอใจเกีย่วกบัอุปกรณ์ชนิดนี้อยู่บางครัง้ อาทเิช่น ประกอบแลว้
ผลติภณัฑ์หลวมไปบ้างหรอืสวมไม่เขา้บ้าง บางครัง้มกีารขอคนือุปกรณ์
จากพื้นที่ติดตัง้ซึ่งอยู่ต่างจงัหวดั ส่งผลเสียต่อบรษิัทกรณีศึกษาในด้าน
ค่าใชจ้่ายในการขนส่งและผลติผลติภณัฑช์ิน้ใหมไ่ปทดแทนอกีดว้ย 

 
III.2 ประยุกต์ใช้เทคนิคการแปรหน้าทีเ่ชิงคุณภาพ ในการออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑ ์

กระบวนการวางแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างเป็น
ระบบ ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ 5 ขัน้ตอน 

3.2.1 ความตอ้งการของลกูคา้ (Customer Needs) 
ความต้องการของผู้บริโภคของงานวิจัยนี้  มาจากการที่ได้มีการ

ประชุมร่วมกนักบัลูกค้าในงานโครงการต่างๆ และมขีอ้เสนอแนะมาจาก
ลกูคา้แตก ต่างกนัในแต่ละที ่

3.2.2 ขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Technical Specifications) 
การระบุรายการความตอ้งการเชงิเทคนิค (Technical Requirements) 

เป็นการก าหนดวธิกีารตอบสนอง (HOWs) ต่อเสยีงเรยีกรอ้งของผูบ้รโิภค 
(WHATs) ขัน้ตอนนี้จ าเป็นตอ้งใชค้วามรูท้างดา้นวศิวกรรมจากผูเ้ชีย่วชาญ
ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 

3.2.3 ขัน้ตอนการก าหนดความสมัพนัธ ์(Defining relationships) 
เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการของลูกคา้ กบัขอ้ 

ก าหนดทางเทคนิค ลงในตวับา้นคุณภาพในรูปแบบของตารางเมทรกิซ์ ที่
แสดงถงึความสามารถของขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่จะใชใ้นการตอบสนอง
ต่อความต้องการนัน้ ความสมัพนัธ์ของขอ้ก าหนดทางเทคนิค และความ
ตอ้งการของลกูคา้ ต่อความตอ้งการต่างๆ 

3.2.4 ขัน้ตอนการก าหนดความสมัพนัธ ์(Defining relationships) 
เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างความต้องการของลูกคา้ กบัขอ้ 

ก าหนดทางเทคนิค ลงในตวับา้นคุณภาพในรูปแบบของตารางเมทรกิซ์ ที่
แสดงถงึความสามารถของขอ้ก าหนดทางเทคนิคที่จะใชใ้นการตอบสนอง
ต่อความต้องการนัน้ ความสมัพนัธ์ของขอ้ก าหนดทางเทคนิค และความ
ตอ้งการของลกูคา้ ต่อความตอ้งการต่างๆ 

3.2.5 ท าการวดัเปรยีบเทยีบสมรรถนะทางเทคนิค 
(Technical Benchmarks) 

การวดัเปรยีบเทียบสมรรถนะทางเทคนิคนี้  จะเป็นประเด็นในทาง
เทคนิคโดยการไดร้บัผลกระทบจากความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยจะแบ่ง 

เป็น 3 ส่วนคอืการก าหนดเป้าหมายของปจัจยัทางเทคนิค, การค านวณหา
น ้าหนักความส าคญัของข้อก าหนดทางเทคนิค  และการวดัเปรียบเทียบ
สมรรถนะการแขง่ขนั 

 
III.3 ศกึษากระบวนการผลติผลติภณัฑเ์ดมิของบรษิทัทีม่อียู่ 

ส าหรบัข ัน้ตอนนี้คอืการศกึษาของผลติภณัฑ์เดมิ ทีม่ใีชอ้ยู่ในปจัจุบนั
โดยแยกเป็นชิน้ส่วนต่างๆ เพือ่มาใชว้เิคราะหห์าแนวทางในการทีจ่ะพฒันา
ผลติภณัฑด์งัแสดงในรปูที ่II 

 
รปูที ่II ส่วนประกอบของผลติภณัฑเ์ดมิของบรษิทั 

BODY TERMINAL BOLT STUD ∅ 40 มม. คอืส่วนประกอบหลกัที่
จะใช้ท าการจบัยึด STUD เข้ากับอุปกรณ์เสิร์จ โดยท ามาจากการหล่อ
อลูมินัมด้วยกระบวนการหล่อโลหะด้วยแม่พิมพ์ทราย (Sand Casting) 
ชิ้นงานที่ได้จะมลีกัษณะชิ้นงานเต็ม โดยทางบรษิัทสัง่ซื้อมาจากโรงงาน 
supplier จากนัน้จะต้องน าชิ้นงานมาเขา้สู่กระบวนการเจาะรูที่เครื่องเจาะ
ซึง่ภายหลงัจากการเจาะรูชิ้นงานมกีารเจาะรูขนาด ∅ 14 มม. จ านวน 6 ร ู
และคว้านรู ∅ 40 มม. ที่ปลายด้ามจับส าหรับท าหน้าที่ยึด  STUD 
เนื่องจากกระบวนการหล่อโลหะด้วยแม่พมิพ์ทรายจะมโีพรงหดตวัโดยจะ
เกดิมากบรเิวณผวิของชิ้นงานจงึมคีวามจ าเป็นต้องออกแบบบรเิวณปลาย
ดา้มจบัใหม้ลีกัษณะตนัซึ่งจะท าให้ค่อนขา้งใช้เวลาในการเจาะรูให้เป็น ∅ 
40 มม. เป็นอย่างมาก 

 
IV. ผลการด าเนินงานวจิยั 

IV.1 วิเคราะห์หาปญัหารูปแบบของผลิตภัณฑ์ทีส่่งผลกระทบต่อความ
ตอ้งการของลกูคา้ และกระบวนการผลติ 

จากการทีไ่ดม้กีารประชุมร่วมกนักบัลกูคา้ในงานโครงการต่างๆ และมี
ขอ้เสนอแนะมาจากลกูคา้ทีไ่ดจ้ากสมัภาษณ์ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง
ทางการคา้ สามารถสรุปไดด้งัดงัตารางที ่I โดยก าหนดว่า Yes หมายความ
ว่าตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ และ No หมายความว่าไมต่รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้  

จากความตอ้งการของลกูคา้ทีท่างบรษิทัควรรบีปรบัปรุงไดแ้ก่ 
สามารถสวมใส่เขา้กบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดโ้ดยงา่ย และ อุปกรณ์ตอ้งยดึจบัได้
สนิทกนัพอดกีบัอุปกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อ เนื่องจากทีม่เีสยีงรอ้งเรยีนจากทาง
ลกูคา้ผ่านทางฝา่ยขายของบรษิทัซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการ
สมัภาษณ์ จงึสรุปไดว้่าควรปรบัปรุงในสองส่วนนี้เป็นอบัดบัส าคญั จาก
ขอ้มลูดา้นความตอ้งการของลกูคา้สามารถน ามาก าหนด ขอ้ก าหนดทาง
เทคนิค และก าหนดเป้าหมายทางดา้นเทคนิคดงัตารางที ่II 
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 จากการวเิคราะหป์ญัหา ผลติภณัฑไ์มส่ามารถสวมใส่เขา้กบั
อุปกรณ์ต่างๆ ไดโ้ดยงา่ย และอุปกรณ์ไมส่ามารถยดึจบัไดส้นิทกนัพอดกีบั
อุปกรณ์ทีเ่ชือ่มต่อนัน้ เกดิมาจากกระบวนการหลอ่โลหะดว้ยแมพ่มิพท์ราย 
เนื่องจากชิน้งานทีไ่ดจ้ากการหล่อมกีารออกแบบไวล้กัษณะตนั และตอ้งมี
กระบวนการเจาะรทูีจ่ะตอ้งกดักนิเนื้อชิน้งานอลมูนิมัปรมิาณมาก ประกอบ
กบัการออกแบบทีม่ลีกัษณะทีต่อ้งอาศยัความยดืหยุ่นของอลมูนิมัในการจบั
รดัอุปกรณ์เสริจ์ดงัแสดงในรปูที ่II จงึเป็นการยากทีจ่ะควบคุมใหอุ้ปกรณ์อยู่
ในค่าทีก่ าหนด และมคีวามยดืหยุ่นทีเ่หมาะสมตามทีต่อ้งการจงึควรมกีาร
ปรบัปรุงการออกแบบใหมใ่หส้ามารถควบคุมลกัษณะในการจบัยดึใหง้า่ย
มากขึน้ส าหรบัการออกแบบอุปกรณ์ จงึใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุง
แกไ้ขในสว่นนี้ 

ตารางที ่I ล าดบัคะแนนความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของลกูคา้ 

Ite
m
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1 
ตวัผลติภณัฑต์อ้งมคีวามแขง็แรงตอ้งทนต่อ
การขนัทอรค์ ไมต่ ากวา่ 67.5 นิวตนัเมตร 

Yes Yes Yes 

2 
ตวั PAD ตอ้งมรีผูา่นน็อตขนาดไมต่ ่ากวา่ 
M12 จ านวน 4 ร ู

Yes Yes Yes 

3 
ระยะระหว่างรตูอ้งเทา่กบั 44.5 มลิลเิมตร 
±0.7 มลิลเิมตร 

Yes Yes Yes 

4 
มสีญัลกัษณ์บ่งบอกขนาดทีใ่ชง้าน และ
ผูผ้ลติชดัเจน 

Yes Yes Yes 

5 
วสัดุทีใ่ชต้อ้งเป็นวสัดุทีม่สี่วนผสมของ
อลูมนิมัไมน้่อยกว่า 85% 

Yes Yes Yes 

6 
น็อตทีใ่ชต้อ้งผลติมาจากสเตนเลสสตลีเกรด
มาตรฐาน 

Yes Yes Yes 

7 ผลติไดร้วดเรว็ทนัต่อการใชง้าน Yes Yes Yes 

8 
สามารถสวมใส่เขา้กบัอปุกรณ์ต่าง ๆ ได้
โดยงา่ย 

No Yes Yes 

9 
อปุกรณ์ตอ้งยดึจบัไดส้นิทกนัพอดกีบั
อปุกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ 

No Yes Yes 

10 ราคาไมแ่พง Yes Yes Yes 
 

นอกจากนี้จากการวเิคราะห์ข ัน้ตอนการผลติทัง้หมดพบว่ากระบวน 
การ ที่ใช้เวลามากทีสุ่ด คอืการควา้นรูขนาด 40.00 +2.0/-0.0 มม จ านวน 
1 ร ูจากการหล่อชิน้งานเป็นแบบตนัเนื่องจากขอ้จ ากดัในกระบวนการหล่อ 

จากการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับ
ขอ้ก าหนดทางเทคนิคและเป้าหมายทางดา้นเทคนิคที่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ ความสมัพนัธ์ทีม่คี่าสงูคอื ล าดบัที ่1, 3, 5, 6, และ7 ในตารางที ่II 
แต่จะตดัขอ้ก าหนดทางเทคนิคในล าดบัที ่5 ออก คอื PAD ประกบจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA CC-1 เนื่องจากผลติภณัฑ์ก็มคีุณสมบตัินี้ดี
อยู่แล้ว จากการรวบรวมข้อมูลทัง้หมดจึงสรุปแนวทางได้ว่า  ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ปญัหาด้าน
ผลติภณัฑ์ไม่สามารถสวมใส่เขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆไดโ้ดยง่าย และอุปกรณ์
ไมส่ามารถยดึจบัไดส้นิทกนัพอดกีบัอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อ โดยทีผ่ลติภณัฑ์ใน
การออกแบบใหม่จะต้องไม่ด้อยคุณค่าด้านการใช้งานไปกว่าเดิม ดงันัน้

ผู้ว ิจ ัยจ าเป็นต้องแก้ปญัหาความสัมพันธ์ในเชิงลบของข้อก าหนดทาง
เทคนิค ซึ่งได้แก่ ค่าความทนทานต่อการรับแรงในการขนัทอร์คของ
ผลติภณัฑ์แต่ในขณะเดยีวกนักต็้องมกีารกระจายแรงในการจบัยดึไดด้อีีก
ดว้ย จงึจ าเป็นต้องออกแบบชิ้นงานใหถู้กกระท าโดยแรงทีเ่กดิจากโมเมนต์
ดดัให้ได้น้อยที่สุดเพื่อลดโอกาสที่ผลติภณัฑ์จะช ารุดเสยีหายจากการขนั
ทอรค์ 

ตารางที ่II ขอ้ก าหนดทางเทคนิค และเป้าหมายทางดา้นเทคนิค 

 
IV.2 การด าเนินการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
       ส าหรบัการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นัน้จะด าเนินการจาก
แนวคดิของความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของลกูคา้เป็นหลกัและมุง่เน้นใน
สองส่วนหลกัดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น คอืสามารถสวมใส่เขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้โดยง่าย และอุปกรณ์ต้องยดึจบัได้สนิทกนัพอดกีบัอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 
ดังนั ้น แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  TERMINAL 
CONNECTOR STUD จะท าการด าเนินการออกแบบผลตัภณัฑใ์หส้ามารถ
กระจายแรงทีเ่กดิจากการขนัทอรค์ใหไ้ดด้ขี ึน้ โดยมุ่งเน้นในส่วนของความ
สม ่าเสมอของแรงกดที่ไดร้บัจากการทอร์คโดยจะเพิม่จ านวนจุดในการรบั
แรงกดให้มากขึ้น  โดยที่ความแข็งแรงยังเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เป้าหมายทางดา้นเทคนิค ท าใหไ้ม่จ าเป็นต้องอาศยัความยดืหยุ่นของวสัดุ
ในการช่วยจบัยดึ รวมไปถงึปรบัปรุงในส่วนทีส่่งผลกระทบต่อการประกอบ
ตามทีล่กูคา้ใหข้อ้เสนอแนะ และงานทีใ่ชเ้วลานานในกระบวนการผลติ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการออกแบบใหมด่งัแสดงในรปูที ่III 

ล าดบั
ท่ี 

เทคนิคท่ีน ามาใช้ เป้าหมายทางด้านเทคนิค 

1 
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งทนต่อการขนั
ทอรค์ไมต่ ่ากว่า 1.5 เทา่ของ
ค่าก าหนดในการใชง้าน 

ตอ้งทนต่อการขนัทอรค์ที ่67.5 
นิวตนัเมตร ชิน้งานไมเ่กนิการ
เสยีหาย 

2 
ผวิสมัผสัของผลติภณัฑต์อ้ง
เป็นผวิทีม่าจากการแมชชนี 

ผลติภณัฑจ์ะตอ้งไมม่คีลบีคม 
ผวิสมัผสัของผลติภณัฑต์อ้งเรยีบ
เป็นเนื้อเดยีวกนั 

3 
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งจบัยดึ
อปุกรณ์ไดด้ ี

เมื่อท าการขนัทอรค์ตาม
ขอ้ก าหนดแลว้ชิน้งานตอ้งไม่
หลุดออกจาก stud 

4 
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งท ามาจากอลู
มนิมัเกรด LM6 

ผลตรวจสอบ สเปคโตรสโคป 
ตอ้งเป็นไปตามค่าทีม่าตราฐาน
ก าหนด 

5 
PAD ประกบจะตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐาน NEMA CC-1 

ระยะระหว่างร ู44.5 มลิลเิมตร 
ขนาดแต่ละร ู= 14 มลิลเิมตร 
จ านวน 4 ร ู

6 
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งผา่นการ
ทดสอบจากหอ้งทดสอบของ
บรษิทั 

ไมส่่งมอบผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดผ้า่น
ทดสอบและไมไ่ดม้าตรฐานแก่
ลูกคา้ 

7 
รปูแบบผลติภณัฑส์ามารถ
กระจายแรงจบัยดึจากการทอร์
คไดด้ ี

ผลติภณัฑส์ามารถกระจายแรง
จบัยดึจากการทอรค์ไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

8 
ชดุน็อตทีใ่ชต้อ้งท ามาจากส
เตนเลสสตลีเกรด 304 

ไมม่สีเตนเลสสตลีเกรดอื่นๆมา
ปะปน 
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รปูที ่III ผลติภณัฑท์ีท่ าการออกแบบ และพฒันาผลติภณัฑ ์

         จากนัน้น า Model ทีอ่อกแบบมาผ่านขัน้ตอน CAE ค่าสมบตัทิางกล
โดยทัว่ไปของวัสดุอลูมินัมเกรด LM 6 มีค่า Maximum Tensile Stress 
เท่ากบั 160 นิวตนั/ตารางมลิลเิมตร จากการประเมนิผลลพัธด์ว้ย CAE ค่า
ความเคน้สงูสุดทีอุ่ปกรณ์ไดร้บัคอื 109.9 นิวตนั/ตารางมลิลเิมตร ทีจุ่ดสลกั
เกลยีวหกเหลีย่มซึ่งไม่เกนิค่าความทนทานของวสัดุ หลงัจากการประเมนิ
ค่าความเค้นด้วย CAE จงึได้ท าการสัง่ท าแม่พมิพ์เป็นขัน้ตอนถดัไปเพื่อ
ผลติชิ้นงานตวัอย่าง หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดน้ าชิ้นงานตวัอย่างไปด าเนินการ
ทดสอบความถูกต้องในการออกแบบและการผลติโดยแผนกทดสอบ จาก
การทดสอบพบว่าผลติภณัฑ์ที่ไดร้บัแนวคดิและการพฒันามาจากแนวคดิ 
QFD ไดผ้ลลพัธเ์ป็นทีน่่าพอใจ 
 

V. สรุป 
        งานวจิยัครัง้นี้สรุปผลไดด้งัต่อปนี้  

1. หลกัการ QFD สามารถการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
คน้หา และแก้ไขปญัหาในดา้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ได้เป็น
อย่างด ีโดยเฉพาะปญัหาทีมุ่ง่เน้นดา้นความส าคญัของลกูคา้เป็นหลกั 
  2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
สามารถยดึจบัได้สนิทกนัพอดกีบัอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เนื่องจากใชห้ลกัการ
ประกบกนัของตวั Body และ Keeper จงึไม่จ าเป็นต้องอาศยัการยดืหยุ่น
ของอลมูนิมัในการจบัยดึ 
 3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ท าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
สามารถสวมใส่เขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆ ไดโ้ดยงา่ยกว่าผลติภณัฑ์ชนิดเดมิและ
มกีารกระจายแรงจบัยดึทีด่กีว่า 
 4. นอกจากหลักการ QFD จะสามารถประยุกต์ ใช้ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ลว้ ยงัสามารถแกป้ญัหาดา้นการลด
เวลาการผลติทีส่บืเนื่องมาจากการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑอ์กีดว้ย 
         จากกรณีศกึษานี้สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานส าหรบัการออกแบบ
และพฒันาผลติภณัฑ์ TERMINAL CONNECTOR STUD ส าหรบัอุปกรณ์
เสริ์จฟ้าผ่าทีม่ขีนาด STUD อื่นๆ ได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ยงัสามารถท า

ใหเ้กดิการประสานงานและร่วมมอืกนัระหว่างแผนก หากเพิม่เทคนิค QFD 
ให้เป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนหลกัของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดๆ 
ภายในองค์กรตัง้แต่ข ัน้ตอนเริม่ต้นในการวเิคราะหค์วามตอ้งการของลูกคา้
โดยจดัใหม้กีารจดัวาระการประชุมร่วมกนั โดยส่งตวัแทนของแต่ละฝา่ยทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง ตัง้แต่ฝ่ายขาย ฝ่ายวศิกรรม ฝ่ายจดัซื้อ และฝ่ายผลติเพื่อ
ช่วยกันท าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ช่วยกันคิดค้น และ
ก าหนดวธิกีาร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั และควรศกึษาปจัจยัในการ
ผลติผลติภณัฑ์ในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ผู้วจิยัได้น าเสนอมา เพื่อ
เป็นแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะสร้าง
ประสทิธภิาพและมลูค่าใหก้บับรษิทัต่อไป 
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Abstract—The purpose of this paper is to examine the 

independent factors which are price advantage, perceived 

ease of use, hedonic motivation, subjective norms, electronic 

word-of-mouth, trust and satisfaction positively influence 

online review intention of fashion clothing buyers via 

Facebook.  The population of this research was fashion 

clothing online buyers via Facebook living in 

Ramkhamhaeng areas of Bangkok, Thailand.  The total 

samples of 246 respondents were collected using survey 

questionnaires.  Most of them were females, aged 25-34 years 

old, singles, and having bachelor’s degrees. They paid money 

on average less than 1,500 baht for each of their fashion 

clothing purchase.  They spent money less than 500 baht 

each time they purchased fashion clothing from Facebook.  

The data sets utilized descriptive statistics and multiple 

regression analysis. The researchers found that perceived 

ease of use, electronic word-of-mouth, and trust positively 

impact online review intention of fashion clothing buyers via 

Facebook. 

Keywords—online review intention, clothing buyers, 

Bangkok, Facebook 

I. INTRODUCTION 

Nowadays technology is a part of human life, it allows 
individuals to keep in touch with friends who live far away 
from each other using online applications with their 
computers and mobile device.  While technology makes 
individuals’ lives at ease, it also makes ways for customers 
to shop at east as well.  Users can do online shopping 
through Facebook, Instagram, websites, or other 
applications using their smart devices connecting to the 
Internet. Facebook is the world number one most used 
platform in the top 15 charts of social networking sites [1] 
The number of Facebook users in Thailand from 2015 to 
2022 has been predicted to increase from 17.57 million to 
25.13 million [2].  Similar to the increased number of 
Facebook users worldwide, the e-commerce fashion 
industry has expected to increase from 481 USD billion in 
2018 to 713 USD billion in 2022 [3].  The driving growth 
can be the expansion of global markets outside the west, 
the increase of online access and smartphone penetration, 
the emergence of worldwide middle-classes with 
disposable income, or the innovation of technologies to 
create experiential e-commerce [3].  Moreover, in 
Thailand, consumers who placed orders through social 

media were accounted for 51% of all online shoppers.  
This ratio was above the world average of 16% and 
significantly higher than the 32% for India, 31% for 
Malaysia, and 27% for China [4].  Live streaming and chat 
features on social media networking sites like Facebook 
helped store owners sell their apparels.  For example, 
Nong, whose store was located in northern city of 
Lampang, was neither a celebrity nor a well-known social 
media influencer.  However, her viewers counted quickly 
surpassed 100.  Appearing in front of the camera, she 
showed various garments and communicated with her 
potential shoppers through text chat feature.  Nong was 
one of the many Thai shop owners who had taken 
Facebook for her fashion clothing online store [4].  
Kasikorn Bank, a major Thai bank, announced on June 25 
of 2018 for a partnership with Facebook on online 
payments. The bank's new service, Pay with K Plus, let 
Internet shoppers to instantly pay through Facebook 
Messenger without entering an account number or 
switching screens [4]. 

Fashion clothing is an easy business to start but the 
store owners should be up-to-date to stay on trend. While 
there are a lot of vendors on Facebook who sell fashion 
clothing products with similar price ranges, they have to 
compete with each other to keep their businesses.  
Therefore, many famous fashion clothing companies like 
Diariez, 7th Street, or Nanyang use Facebook to promote 
and sell their products [5]. Many features of Facebook like 
online reviews are ways to know consumer’s opinion, 
which can be negative or positive views. These views 
might influence consumers’ trust [6]. The online reviews 
can be channels for electronic word-of-mouth (e-WOM) 
via many social media networking sites such as Facebook, 
Twitter, Blog, Instagram, or YouTube, which consumers 
can read or watch before purchasing. To have a deeper 
understanding of the social commerce (s-commerce)’s 
customers, this study is aimed to study factors positively 
influencing online review intention of fashion clothing 
buyers in Ramkhamhaeng areas in Bangkok via Facebook. 

II. LITERATURE REVIEW 

Hansen, Saridakis, and Benson suggested that s-
commerce is a subset of e-commerce. Researchers have 
identified customers as the main driving force in the social 
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commerce movement [7, 8]. Thakur [6] suggested that 
online review intention was considered to be more credible 
than seller-created information due to the trustworthiness 
of the information source.  Furthermore, Yahia, Al-Neama, 
and Kerbache revealed that price advantage increased the 
level of customers’ trust in online firms.  It derived from 
discounts, fostered consumers’ trust online [7].  
Additionally, perceived ease of use was derived from 
UTAUT model [9], one of the most widely used model 
explaining why customers used a technology over another 
composing of effort expectancy, social influence, 
performance expectancy, and facilitating conditions [10].  
Hedonic motivation was developed in the UTAUT 2 [10], 
it referred to the pleasure or entertainment when 
purchasing on the platform [7].  Liébana-Cabanillas and 
Alonso-Dos-Santos confirmed that subjective norms 
referred to the beliefs of an individual in relation to other 
people/s expectations of him/her and his/her predisposition 
to comply with them [11, 12].  E-WOM has been used as a 
source for information.  It referred to any positive or 
negative statement made by potential, actual, or former 
customers about a product or company, which was made 
available to a multitude of people and institutions through 
the Internet [12, 13].  Chung and Kwon suggested that trust 
referred to a sensation of security and the intention to rely 
on someone or something [12, 14].  Thakur found that trust 
was closely associated with satisfaction in a brand of a 
firm [6].  Satisfaction and trust could motivate individuals 
to post online reviews [6]. Satisfied customers were likely 
to exhibit loyalty through repurchase intentions and write 
favorable reviews [6].  Satisfaction would motivate an 
active customer to respond desirably to retailers’ requests 
for providing online reviews after his/her online shopping 
experience [6].  Then, this research was hypothesized that 
price advantage, perceived ease of use, hedonic 
motivation, subjective norms, electronic word-of-mouth, 
trust, and satisfaction had positive impact towards online 
review intention of fashion clothing buyers in 
Ramkhamhaeng areas in Bangkok via Facebook. 

III. THE RESEARCH METHODOLOGY 

The researchers utilized survey method and collected 
data with the questionnaires. The questionnaire was the 
instrument to examine related research theories from the 
past literatures [6-8, 12] and adapted to the conceptual 
model of this research.  The finalized questionnaire has 
both English version and Thai version with validation of 
the contents and agreement of wording adjustment from 
one expert in research field and two experts who were 
visual merchandiser of fashion clothing company and an 
owner and manager of an online fashion closing via 
Facebook. Targeted population in this research was fashion 
clothing shoppers who used Facebook, living in 
Ramkhamhaeng areas such as Sports Authority of 
Thailand (SAT), located at Ramkhamhaeng Road  and 
Paseo Department Store at Ramkhamhaeng Road. The 
non-probability method using convenience sampling was 
implemented [15].  The sample size of this research was 
calculated from 40 pilot questionnaires using G*power 
version 3.1.9.2, created by Faul, Erdfelder, Lang, and 
Buchner [16] from the concepts of Cohen [17] and 
approved by Wiratchi [18], with the Power (1-β) of 0.83 
and the Alpha (α) of 0.17, Number of tested predictors was 
7, effect size was 0.0456762 (Calculated by Partial R 
Square of 0.043681). Then, the result showed that the 

minimum number of the total sample size was 234. Thus, a 
total of 246 sets of data were collected. According to the 
recommendation of [19], the reliability values of all factors 
were 0.808-0.939, which exceeded the Cronbach’s alpha of 
0.65.  Therefore, all Cronbach alphas were reliable. The 
dataset was analyzed, using descriptive statistics such as 
frequencies, percentages, means, and standard deviations. 
The hypothesis testing was tested via multiple regression 
analysis to analyze how the varied independent variables 
affect dependent variable. 

Total valid sample size of 246 was used to analyze and 
to expose factors positively influence online review 
intention of fashion clothing buyers in Ramkhamhaeng 
areas, Bangkok via Facebook 

The 246 respondents which consisted of 62.2% females 
and 37.8% males.  Therefore, most of them were females.  
Most of the respondents were 25-34 years old (47.6%), 
singles (80.9%), and having bachelor’s degrees (68.7%).  
Most of the respondents worked in private companies 
(37.4%) and earned income ranges between 15,001 to 
30,000 baht (34.1%).  They paid money on average less 
than 1,500 baht for each of their fashion clothing purchase 
(67.1%).  They spent money less than 500 baht each time 
they bought fashion clothing from Facebook (55.3%).  The 
data sets utilized descriptive statistics and multiple 
regression analysis. The researchers found that perceived 
ease of use, electronic word-of-mouth, and trust positively 
impact online review intention of fashion clothing buyers 
via Facebook 

IV.  RESULTS AND DISCUSSIONS 

Multiple Regression analysis applied in this study and 
the results was illustrated in Table 1.  

TABLE I.  MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS 

POSITIVELY INFLUENCING ONLINE REVIEW INTENTION OF FASHION 

CLOTHING BUYERS IN RAMKHAMHAENG AREAS IN BANGKOK VIA 

FACEBOOK 

Dependent Variable: Online Review Intention, R2 = .812, Adjusted 

R2=0.586, Constant= -0.175, Standard Error=.600 
 

 

Dependent Variable 

β 
Standar

d Error 
T 

 

Sig 

 

VIF 

Price Advantage -.206 .207 -1.528 .136 1.713 

Perceived Ease of 

Use 
.782* .394 2.602 .014* 

8.512 

Hedonic 

Motivation 
-.830 .254 -3.486 .001 

5.340 

Subjective Norms -.116 .301 -.501 .620 5.023 

E-WOM .455* .261 2.068 .047* 4.552 

Trust .445* .230 2.619 .013* 2.722 

Satisfaction .107 .275 .531 .599 3.811 

* significant level at .05 

 The analysis results based on hypothesis could be 
summarized that perceived ease of use (β = .782), 
electronic word-of-mouth (β = .455), and trust (β = .445), 
positively impact online review intention of fashion 
clothing buyers via Facebook at significant level of .05.   

 For the negative standardized regression coefficients in 
Table 1, although hedonic motivation had significant level 
at .001 which was lower than .05 but it had negative 
standardized beta coefficient (β = -.830).  Pedhazur [20] 
noted that a suppressor variable had a negative regression 
coefficient.  Pedhazur [20] further stated that the 
suppressor variable shared the variance with the predictor 
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variables (the independent variables) and not with the 
criterion (dependent variable).  In other words, the 
respondents who scored high on the suppressor variable 
were penalized for being high, whereas those who were 
low on the suppressor variable were compensated for being 
low [20].  Therefore, hedonic motivation might have the 
least relative influential predictor variables on online 
review intention of fashion clothing buyers via Facebook. 

 While the rest of independent factors, which were price 
advantage, subjective norms, and satisfaction had no 
impact towards online review intention of fashion clothing 
buyers via Facebook. at the .05 significant level. The 
elements of perceived ease of use, electronic word-of-
mouth, and trust accounted for 58.6% criterions that 
fashion clothing buyers would consider do online via 
Facebook. Whereas, the other 41.4% of positive influential 
factors had not been referred to in this study. In this study, 
the standard error was ± 0.600 using the following 
equation.  

 Y (Online Review Intention) = -0.175+ 0.782 
(perceived ease of use) + 0.455 (electronic word-of-mouth) 
+ 0.445 (trust)  

 Multicollinearity was tested by Variance Inflation 
Factor (VIF) value. The appropriately value of Variance 
Inflation Factor (VIF) should not have exceeded 10 [21]. 

 While the purpose of this paper is aimed to study 
factors positively affecting online review intention of 
fashion clothing buyers living in Ramkhamhaeng areas in 
Bangkok via Facebook, the authors hypothesized that price 
advantage, perceived ease of use, hedonic motivation, 
subjective norms, electronic word-of-mouth, trust, and 
satisfaction had positive impact towards online review 
intention of fashion clothing buyers in Ramkhamhaeng 
areas in Bangkok via Facebook. The results showed that 
only perceived ease of use, electronic word-of-mouth, and 
trust positively impacting online review intention of 
fashion clothing buyers via Facebook.  These results like 
the past literature that perceived ease of use derived from 
UTAUT model [9] could explain why customers used a 
technology over another composing of effort expectancy, 
social influence, performance expectancy, and facilitating 
conditions [10].  The reason might be the fashion clothing 
buyers in Ramkhamhaeng areas in Bangkok via Facebook 
view that Facebook was easy to use and they could easily 
do online reviews on fashion clothing with their mobile 
device anywhere, anytime.  Moreover, the results of this 
research confirmed Thakur’s findings that online review 
intention had become key influencers of customer 
purchase decisions. Moreover, trust, e-WOM were found 
to have a significant impact on online reviews [6]. E-
WOM has been used as a source for information for any 
positive or negative statement made by potential, actual, or 
former customers about a product or company, which was 
made available to a multitude of people and institutions 
through the Internet [12, 13].  This might be because the 
fashion clothing buyers in Ramkhamhaeng areas in 
Bangkok via Facebook prefer to use Facebook to do online 
reviews on fashion clothing since it could spread their 
words electronically with no extra effort.  The results of 
this study also confirmed Chung and Kwon’ findings that 
trust referred to a sensation of security and the intention to 
rely on someone or something [12, 14].  This might be 
because the fashion clothing buyers in Ramkhamhaeng 

areas in Bangkok trust information via Facebook and 
expect other Facebook users to trust information given by 
them as well.   

V. RECOMMENDATIONS 

 Fashion clothing marketers and business owners should 
consider perceived ease of use, electronic word-of-mouth, 
and trust when they want to ask their customers to do 
online reviews on fashion clothing via Facebook.  The 
marketers or the owners should design product catalogs, 
shopping carts, payment methods as easy as possible for 
the customers to accomplish their purchases and be willing 
to do positive online review via Facebook. Facebook 
features like live streaming and chat features should be 
utilized with prompt responses in apparel businesses.   The 
link for online payments between Facebook applications 
and major Thai banks without entering an account number 
or switching screens should be further explored and 
implemented for the fashion clothing marketers and 
business owners.   

For future researches, ego involvement, taking 
vengeance, customer brand loyalty might be integrated into 
the conceptual framework of this study.  Moreover, the 
mediating and mediator variables should be explored with 
structural equation model statistical method to investigate 
relationships among independent variables of this 
conceptual framework.  The data collection of online 
clothing buyers via Facebook in other areas or other 
provinces might generalize the findings of the future 
researches. 
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Abstract— This research was aimed to study the independent 

factors positively affecting purchase intention of products or 

service(s) of Facebook users at Lumpini Park in Bangkok. Those 

independent factors were feature use, privacy concern, 

informative & entertainment, invasiveness, avoidance, perceive 

personalization, information seeking, and ads aesthetic.  Total 

sample of 220 Facebook users collected with survey questionnaire 

in Lumpini Park, Bangkok. Most respondents were females of the 

ages between 19 – 29 years old and singles.  They had bachelor’s 

degrees with the salary around 15,001 – 30,000 baht per month.  

Most of them were students and they spent times on social 

networking sites around 2 – 6 hours per day.  They shopped online 

at least once a month and spent not over than 500 baht each 

purchase. The data set utilized descriptive statistics and multiple 

regression analysis. The researchers found that perceive 

personalization, information seeking, ads aesthetic, and feature 

use positively affecting purchasing intention of products or 

services of Facebook users at Lumpini Park in Bangkok. 

Keywords— Purchases Intention, Facebook, Facebook 

Promoted Posts 

I. INTRODUCTION 

The popularity of Facebook has exponentially accelerated 
across the globe in the past decade.  In first quarter of 2018, 
Facebook had 2.20 billion monthly users with the approximate 
of 13% increase year over year [1]. With such rapid growth, 
Facebook has been updating its platform with new features, 
ranging from new stickers to algorithm adjustment to further 
facilitate its users. In addition, to support the rise of the 
electronic commerce (e-commerce), Facebook has also added 
supporting features, like advertising features and marketplace, 
which transform the mere social media platform into a social 
commerce platform.    

Ranked in the 9th place of the country with the highest 
Facebook users in the world in 2017, Thailand alone had 
approximately 47 million users with the growth of 15 % per 
year. Moreover, Bangkok has been known to be the capital 
city of Facebook with 27 million users [2]. Correlatively, the 
value of e-commerce in Thailand had also skyrocketed to 2.8 
trillion baht with the growth of approximately 37% since 
2013.  Seeing such strong trend, most of the business owners 
have established their presence on the Facebook’s platform 
and advertised their products aiming to boost their sales. 

The major social networking sites like Facebook have 
offered advertisement’s options—but not all of them would be 
perfect fit for every group of consumers. When marketers 
evaluated which social networking sites should be used for 
advertisement, they would choose the most effective one with 
the maximum number of users for social ad campaigns [3]. 

Given the same set of tools, businesses were quite 
successful with more purchase converted from the Facebook 
advertisement, but some were not. The question raised as to 
what was the difference between the successful and the 
unsuccessful ones? What caused the customers to possibly 
make the purchases from businesses? Which factors were the 
key drivers? Did the factors have positive impact on purchase 
intention of the customers? By answering these questions, the 
authors would be able to determine which factors positively 
impacting purchase intention of products or services of 
Facebook users at Lumping Park in Bangkok. 

II. LITERATURE REVIEW 

According to the study of feature use [4], there were 
different features of Facebook which offered its users 
convenience, practicality, and ease of connection as well as an 
easy way of expressing the users themselves. Feature could be 
defined as a technical tool on the Facebook site that enabled 
its users to do multiple activities while spending their times on 
the Internet.  Each year different features were added to 
Facebook. However, in this paper certain features had been 
used and described by Celebi [4]. 

For privacy concern, Papacharissi & Fernback [5] 
suggested that many individuals still may not be aware of 
companies’ systematically collect the customers’ private 
information including ages, genders, products and services 
purchased, or brand preferences. The information storage and 
retrieval capacities of new media technologies could facilitate 
the collection and exchange of customer information, often 
without the knowledge or permission of the consumer. Then, 
when connected to Facebook, users may feel that by viewing 
or clicking certain Facebook advertising, they may lose their 
private information.  If Facebook users felt secured in 
providing sensitive information on their Facebook page, and 
felt that Facebook had kept their personal and private 
information, they would not have privacy concern. In contrast, 
feeling secure in privacy concern would generate positive 
feeling and attitude toward Facebook advertising. 
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Moreover, in terms of informative & entertainment, Celebi 
[4] investigated young adults’ usage of the Internet and found 
that they heavily used the Internet for entertainment and 
information. More specifically, entertainment and 
informativeness were also important factors for the Internet 
users and social media advertising marketers.  

Additionally, the invasive consumers may perceive 
advertisements as being invasive, when they felt that their 
private, social, and entertainment lives was interrupted [4]. 
The advertisements may distract and irritate consumers when 
their goal-oriented behaviors were interfered and therefore it 
could be a common complaint of advertising. This complaint 
was the result of the uncontrolled environment and a need to 
re-establish freedom and taking control of a situation. Several 
comparative studies showed that unsolicited e-mail was 
perceived as more intrusive and irritating than traditional 
postal direct mail [6]. 

Tran [7] claimed that avoidance was the ad skepticism, 
which was a client's inclination to question the back rub 
convoyed by an advertisement.  Kelly [8] discovered that four 
key precursors influencing adolescents' propensity to stay 
away from promotions: (1) regardless of whether the clients 
expected any negative involvement, (2) whether the 
advertisement was pertinent and (3) how much wary the 
clients were toward the promotion message and (4) how much 
distrustful the clients were toward the promotion medium. In 
the customized promoting setting on Facebook, a client's 
response to an advertisement was not unique. The client 
comprehended an advertisement considering his or her 
inclinations as an endeavor to control, thus he or she might 
turn out to be more skeptical. 

For perceived personalization [9], Tran suggested that it 
could be understood as an activity of developing 
individualized communication to a customer which was 
tailored based on the customer's interests. Although several 
definitions were proposed in past literature, the core value of 
personalization was in common – personalization was the 
process of one’s own interests or unique needs of individuals.   

For information seeking, Celebi [4] suggested that users 
with high information seeking motivation would have positive 
behavior toward Internet advertising because they viewed that 
the Internet advertising was informativeness. Also, the 
motivation of information seeking led the people to search for 
alternative methods for information gathering including the 
use of the Internet.  Internet offered its users a flexible way of 
searching for information and accessing sources of 
information anytime and anywhere which had increased in 
popularity as a new way of finding information. However, the 
motivation of information seeking was not related with 
duration of using the Internet. University students either 
looked for daily brief information (e.g., weather forecast or 
Google map) or information necessary for their essays and 
homework. For other age groups, however, there might be a 
possible relation between information seeking and duration of 
using the Internet [4]. 

Moreover, Sohn [9] suggested that ads aesthetic had been 
identified regarding perceptions of mobile interface quality. 
While aesthetic quality referred to how organized and 
attractive a mobile online store was expected to be.  Then, the 
authors hypothesized that feature use, privacy concern, 
informative & entertainment, invasiveness, avoidance, 
perceive personalization, information seeking, and ads 

aesthetic positively affecting purchase intention of products or 
services of Facebook users at Lumpini Park in Bangkok. 

III. THE RESEARCH METHODOLOGY 

The researchers utilized survey method and collected data 
with the questionnaires. The questionnaire was the instrument 
to examine related research theories from the past literature 
and adapted to the conceptual model of this research.  The 
finalized questionnaire had both English version and Thai 
version with validation of the contents and agreement of 
wording adjustment from one expert in research field and two 
experts who were the managers of the online advertisement 
businesses.  Population in this research were recruited by 
asking people who use Facebook at Lumpini Park, and then, 
the research conducted survey questionnaire to those 
Facebook users who went to Lumpini Park to exercise. 
Lumpini Park was in the areas near two important public 
transportations (BTS and MRT) guaranteeing the number of 
potential Facebook users. The non-probability method using 
convenience sampling [10].  The sample size of this research 
was calculated from 40 pilot questionnaires using G*power 
version 3.1.9.2, created by [11] from the concepts of, with the 
Power (1-β) of 0.80 while Alpha (α) of 0.20, Number of tested 
predictors of 8, Effect size of 0.409 (Calculated by Partial R2 
of 0.04018). Then, the result showed that the minimum 
number of the total sample size was 220. Thus, a total amount 
of 220 sets of data were collected. According to the 
recommendation of [12], the reliability values of all factors 
were 0.783-0.877, which exceeded the Cronbach’s alpha of 
0.65 [12].  Therefore, all Cronbach alphas were reliable. The 
dataset was analyzed utilized descriptive statistics such as 
frequencies, percentages, means, and standard deviations. The 
hypothesis testing was tested via multiple regression analysis 
to analyze how the varied independent variables affect 
dependent variable. 

For all 220 respondents consisted of 53.6% females and 
46.4% males, with the ages between 19-29 years old which 
calculated as 86.8%. Almost all were singles or 91.4% of the 
sample and most of the population had bachelor’s degree 
accounted for 66.8%. Most of respondents or about 40% were 
students, with the largest group of income range was between 
15,000 – 30,000 baht per month with the ratio of 46.8%. 
Participants spent 2-6 hours on social network at 60.5%. The 
percentage of respondents who shopped online for once a 
month was 32.7%, which was the highest frequency. 

Participants after watching Facebook promote posts did 
not buy the product(s) or service(s) were about 122 
respondents accounted 55.5% of the sample. The popular 
social sites were Facebook 100%, Line 99.5%, Instagram 
89.1%, YouTube 75.5%, Twitter 24.5%, WhatsApp 10% and 
WeChat 6.4%.  Moreover, the frequency for all respondents 
who saw product(s) or service(s) from Facebook promoted 
posts 77.3% were fashion and clothing, 65% were health and 
beauty, 43.2% were food delivery, 42.3% were travel, 38.2% 
were IT equipment, 27.7% were entertainment, 20.5% were 
consumers goods, 16.4% were download, 14.1% were home 
appliances and 6.4% were  jewelry. Lastly, the frequency for 
all respondents had favorable to buy product(s) or service(s) 
after watched Facebook promotes posts 69.5% were fashion 
and costumes, 32.7% were health and beauty, 23.2% were 
food delivery, 16.8% were travel, 12.3% were IT equipment, 
8.6% were download, 5.9% were entertainment, 5.5% were 
home appliances, 4.1% were consumers goods and 1.4% were 
jewelry. 
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IV. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The analysis results based on hypothesis could be 
summarized that the most predictive independent variables 
were perceive personalization (β = 0.355), information 
seeking (β = 0.304), ads aesthetic (β = 0.257), and feature use 
(β = 0.216).  Although, the result of hypothesis test of privacy 
concern was negative (β = -0.177) which made privacy 
concern act as a suppressor variable. Pedhazur [13] further 
stated that the suppressor variable shared the variance with the 
predictor variables (the independent variables) and not with 
the criterion (dependent variable). As a result, only perceive 
personalization (β = 0.355), information seeking (β = 0.304), 
ads aesthetic (β = 0.257), and feature use (β = 0.216) were 
shown the positive impact on purchase intention of the 
products or services of the Facebook users at 56.7%. The rest 
43.3% were influenced by other variables which were not in 
used in this research. The standard error was ±0.307.   The 
equation was stated in the followings. Multiple Regression 
analysis applied in this study and the results illustrated in 
Table 1. 

TABLE I.  MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS 

POSITIVELY AFFECTING PURCHASE INTENTION OF PRODUCTS OR SERVICES 

OF FACEBOOK USERS AT LUMPINI PARK IN BANGKOK 

Dependent Variable: Purchase Intention, R=.753, R2 = .567, 

Constant= 0.177, Standard Error=.370  
 

 

Dependent Variable 

β 
Standar

d Error 
T 

 

Sig 

 

VIF 

Feature Uses (FU) 0.216 0.060 3.591 0.000** 2.256 

Privacy Concern 
(PC) 

-0.177 0.065 -2.741 0.007 2.003 

Informative & 

Entertainment (IE) 

-0.074 0.080 -0.919 0.359 2.025 

Invasiveness (IV) -0.009 0.063 -0.142 0.887 1.736 

Avoidance (AV) 0.001 0.054 0.023 0.981 1.219 

Perceive 
Personalization 

(PP) 

0.355 0.078 4.539 0.000** 2.507 

Information 

Seeking (IS) 

0.304 0.079 3.864 0.000** 2.359 

Ads Aesthetic (AA) 0.257 0.084 3.064 0.002** 3.017 

* significant level at .01 

 

Y (Purchase Intention) = 0.177 + 0.355 (Perceive 
Personalization) + 0.304 (Information Seeking) + 0.257 (Ads 
Aesthetic) + 0.216 (Feature Use) 

 The result from Table I showed that the Variance Inflation 
Factor (VIF) value of each independent variables value not 
over than 4 [14] with the highest value was 3.017. All in all, 
there had no multicollinearity among the independent 
variables. 

Then, the authors found that only perceive personalization, 
information seeking, ads aesthetic, and feature use positively 
impacting purchase intention of products or services of 
Facebook users at Lumping Park in Bangkok.  The results 
matched that of Tran [5] stating that perceived personalization 
was the process of one’s own interests or unique needs of 
individuals.  Moreover, the results confirmed that information 
seeking motivation would have positive behavior toward 
Internet advertising because they viewed that the Internet 
advertising was informativeness [5].  Also, this study 
confirmed that ads aesthetic had been identified regarding 
perceptions of mobile interface quality [9]. Lastly, Facebook 
offered its users convenience, practicality, and ease of 

connection as well as an easy way of expressing themselves 
[4].  

V. RECOMMENDATIONS 

The result of this research may help online market industry 
in developing the ways to advertise via Facebook promoted 
posts in lacking area.  First, for perceive personalization, 
business owners and marketers should check the feedback 
from the advertisement of what a customer wanted.  If a 
customer could receive more personalized information from 
the ads and understand information from the ads it was 
possible that a customer would purchase the products/ 
services.  Second, information seeking related with purchase 
intention by users mostly looking for the products/ services by 
using the Internet to find the information and Facebook was a 
major source to find the information. This paper 
recommended companies and businesses to use Facebook 
promoted posts to give more information about their products/ 
services.  Third, ads aesthetic was related with purchase 
intention by encourage users to watch or view the ads. Good 
advertising could make customers feel that they were not 
inducted to buy the products / services but made customers 
intend to purchase the products or services.  Finally, feature 
uses could be related with purchase intention such as if users 
used more features in Facebook, they should receive more 
advertisement, which might encourage users to buy the 
products/ services.  

For the future research should be conducted in a larger 
scale population and added more factors that might influence 
purchase intention such as attitude toward brand or 
information quality.  Moreover, the monetary factor should 
also be analyzed in further studies because the focus group of 
advertising might have a significant impact on purchase 
intention influenced by Facebook promoted posts.   
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Abstract— The purpose of this paper is to examine the 

independent factors positively impacting purchase intention of 

HACCP certified food products of people in Chengdu, China. 

Those independent factors were food safety in China, food 

attributes, food risk attitude, attitude towards HACCP, health 

consciousness, availability, knowledge on HACCP, and perceived 

price towards purchase intention of HACCP certified food 

products of people in Chengdu. Total samples of 325 people were 

collected with survey questionnaire in Wuhou District, Jinniu 

District, and Jingjiang District in Chengdu, China. The 

researchers found that the majority of the sample respondents who 

answered the questionnaire were females, ages between 18-23 

years old, singles, with bachelor’s degree education, with salary 

under 3,000 RMB per month, working as private companies’ 

employees. They purchased food every day, they always purchased 

staple food products and they believed advice from their families 

when purchasing food products and spent 50-100 RMB each time 

they purchased food. The data sets utilized descriptive statistics 

and multiple regression analysis. The researchers found that 

availability, attitude towards HACCP, and health consciousness 

had the positive impact towards purchase intention of HACCP 

certified food products of people in Chengdu.  

Keywords— HACCP, Purchase Intention, Chengdu 

I. INTRODUCTION 

Chinese people had witnessed a prominent increase of 
their income during last 40 years, and there had been great 
changes in people's purchasing behaviors. The expectations of 
food products had gradually changed from food’s tastes and 
appearances to food safety and health.  There has been an 
obvious increase in frequency of eating out and the 
consumption of various food products. Chinese consumers 
had stronger purchasing power than before, and they preferred 
to choose higher quality and safer food products [1].  There 
would be a great potential market for selling high quality and 
safer food products in China. 

 On the other hand, food safety incidents had also pushed 
consumers to become more skeptical when buying food 
products [1]. These food safety incidents originated from 
many factors including: over use of pesticide; cutting corners; 
improper way of packaging. Chinese government had taken 
various steps to solve those problems such as strengthening 
enforcement of law, but those actions did not work very 
effectively, there were still many food safety incidents 
happened in China. HACCP system was introduced by 

Chinese government to enhance the safety of food products 
and to close the gap between Chinese and international food 
safety standards.   

But only few food enterprises, which was about 25.6%, 
have already implemented HACCP system on their 
companies, and they did this mainly for expanding foreign 
market [2]. For food enterprises which were focusing on 
domestic markets in China, it would be a good way to exceed 
competitors by implementing HACCP system on their 
production lines. 

Chengdu, as a sub-provincial city and the most developed 
city in Southwest China, was the 5th-most populous city in 
China, the people in this city had strong motivation to try new 
things [3], and they took care their health seriously. Chengdu 
was the best performing city in China in 2017 with both 1-year 
job growth and 1-year wage growth, which meant that the 
people had more disposable personal income. Therefore, the 
authors believed that people living in Chengdu would prefer 
and afford HACCP certified food products.  Then, the purpose 
of this study was to investigate which factors positively 
affecting purchase intention of HACCP certified products of 
consumers in Chengdu city in China.  

II. LITERATURE REVIEW 

 Food safety in China was a hot topic, since Chinese society 

had moved from food shortages to food plenty.  The 

expectations of food products also changed from food’s tastes 

and appearance to food safety and health.  Chinese authority 

was attempting to create a new regulatory system for this 

problem. Also, researches showed that confusion of 

consumers on who were responsible for food safety in China 

due to the government’s function was not clear. Researchers 

found that, Chinese consumers had different ideas about who 

were being responsible for food safety in China, most of them 

(71.1%) thought that State Food and Drug Administration 

were being responsible of food safety in China, 53.6% of them 

gave the Ministry of Agriculture of China, followed by State 

Administration for Industry and Commerce of China (41.7%) 

[4]. 

Food attributes, as perceived by consumers, were critical 

factors when purchasing food products and were a major 

determinant for the success of many product marketing 

strategies [5]. Consumers’ preferences on different food 
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product attributes was a well-researched area, and empirical 

analysis showed that consumers used a variety of evaluation 

parameters while selecting the appropriate products to satisfy 

their consumption needs [6]. The researches on consumer 

behavior argued that the consumer perceived a product as a 

bundle of attributes for convenience, variety and choice, 

product price, non-seasonal availability, packaging, 

cleanliness, and freshness. The buying decision or choices 

between the products largely depended on a combination of 

these attributes [7]. 

For food risk attitude, in general, consumers in urban areas 

of China showed their extremely worried about food safety 

problems as well as food risks [1].  However, the risk 

perception of rural consumers in China was different from 

urban consumers. Besides pessimistic perception bias, 

several literatures reported that rural consumers showed 

optimistic perception bias on food safety issues, there was 

even a saying or viewpoint popular in rural China, which was 

“No illness comes from sordid foods” [8]. People with 

optimistic perception bias tended to believe that they were 

less at risk from a hazard than other people [9]. 

Attitude towards HACCP certified products was related to 

food safety attitudes and it differed according to the 

educational level of the consumer [10]. The consumers paid 

more attention on food safety with higher educational level.  

As the educational level increased, the consumers were more 

likely to purchase HACCP certified products, which proved 

the importance of education. With rising incomes, the people 

in Chengdu city in China were paying more attention to their 

health and were willing to pay for high quality food products. 

Singh and Verma [10] found that highly educated consumers 

and consumers with high income preferred to buy high 

quality foods more than those with less educated consumers.  

Furthermore, Jin, Zhang, and Xu [11] indicated that the 

doubtful attitude of the Chinese food industry regarding the 

effectiveness of the HACCP system hampered its 

implementation.   

Health consciousness had a significant influence on 

consumer attitudes [12]. Health consciousness referred to 

consumers’ understanding of health status changes and the 

degree of emphasizing on health requirements [12]. If 

consumers took much care of their health and believed that 

HACCP food had higher quality levels than conventional 

food, then they would purchase more in the future.  Health 

variables had positive effect on consumer attitude towards 

food products [13] and health factors were the most important 

variables affecting consumers' willingness to purchase food 

products [14]. Several researchers mentioned that health 

awareness was a most essential factor in influencing 

consumers' purchase intentions and clarified that consumer 

purchase intentions were weak where health related 

awareness was low [15]. 

Moreover Xie, Wang, Yang, Wang, and Zhang [16] 

suggested availability of food products in specialty stores or 

local supermarkets was essential for consumers.  If these 

stores or supermarkets did not have a wide selection of food 

products, many consumers would end up buying from other 

ones [16] or online retailers instead.  

Furthermore, knowledge on HACCP was an important 

factor that could affect consumer behavior, since consumers 

needed to know what they purchased; therefore, Consumer 

purchase intention would be different if consumers have 

different level of knowledge [17]. Purchase intention of 

HACCP certified food products could not be separated from 

knowledge of the consumers about the HACCP system and 

food safety [18].  Thus, knowledge about HACCP system 

was essential in the consumer purchase intention. The past 

study showed that there was a little consumer knowledge 

about HACCP certified food products in developing 

countries, but the knowledge was high America and Europe 

where people knew more about HACCP system compared to 

rest of world [19].   

Perceived price was important in marketing, since HACCP 

certified food products were generally more expensive than 

conventional products/foods especially in developing 

countries. A higher price influenced consumers in buying 

behavior [20]. Higher price led to negative impact on the 

likelihood of consumers purchasing the HACCP certified 

food products, and high price resulted in consumers 

switching to other products [21]. Consumers which had 

higher income level showed more positive attitude towards 

HACCP certified food products and they showed willingness 

to pay the higher price [22, 23].   

Then, the authors hypothesized that food safety in China, 

food attributes, food risk attitude, attitude towards HACCP, 

health consciousness, availability, knowledge on HACCP, 

and perceived price had positive impact towards purchase 

intention of HACCP certified food products of people in 

Chengdu in China. 

III. THE RESEARCH METHODOLOGY 

The researchers utilized survey method and collected data 
using questionnaires. The questionnaire was the instrument to 
examine related research theories from the past literatures and 
adapted to the conceptual model of this research.  The 
finalized questionnaire had both English version and Chinese 
version with validation of the contents and agreement of 
wording adjustment from one expert in research field and two 
experts in food industry. After that, finalizing questionnaire 
referred to comments from the experts as well as the advisor’s 
guidance.  The population in this research was recruited by 
asking people who lived in Chengdu City in China. The 
researchers conducted survey questionnaires with students 
and staffs from one university and two office workers from 
two office buildings in Wuhou District, Jinniu District, and 
Jingjiang District in Chengdu. Since there was an evidence 
showing that these three districts are the most developed areas 
in Chengdu City. Besides, young people were much more 
willing to try new things.  The non-probability method using 
convenience sampling was implemented [24].  The sample 
size of this research was calculated from 40 pilot 
questionnaires using G*power version 3.1.9.2 [25] with the 
Power (1-β) of 0.95 while Alpha (α) of 0.05, Number of tested 
predictors was 8, effect size was 0.0956503 (Calculated by 
Partial R2 of 0.0873). Then, the results showed that the 
minimum number of the total sample size was 246. Thus, a 
total amount of 325 sets of data were collected. According to 
the recommendation of [26], the reliability values of all factors 
were 0.661-0.905, which exceeded the Cronbach’s alpha of 
0.65.  Therefore, all Cronbach alphas were reliable [26]. The 
dataset was analyzed, using descriptive statistics such as 
frequencies, percentages, means, and standard deviations. The 
hypothesis testing was tested via multiple regression analysis 
to analyze how the varied independent variables positively 
affected the dependent variable. 
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The 325 respondents consisted of 68% females and 32% 
males, with the ages between 18-23 years old which calculated 
as 45.9%. Also, around 65.8% of them did not have children.  
The majority of the population had bachelor’s degrees which 
accounted for 59.4%. Most of the respondents or about 36.9% 
were working in private companies, with the largest group of 
income range was 3,000 RMB & below with ratio of 49.2%. 
Furthermore, around 88.9% of them usually consumed 
conventional food products, around 59.1% of them purchased 
food products every day.  Most of them, which was around 
70.2%, consumed staple food. Around 48% of the respondents 
believed in their own decision when purchased food products 
and 66.7% of them spent 50-100 RMB each time they 
purchased food. 

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Multiple Regression analysis applied in this study and the 
results are illustrated in Table 1.  

TABLE I.  MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS 

POSITIVELY AFFECTING PURCHASE INTENTION OF HACCP CERTIFIED 

PRODUCTS OF CONSUMERS IN CHENGDU CITY , CHINA 

Dependent Variable: Purchase Intention, R=.803, R2 = .644, 

Constant= -0.085, Standard Error=0.262 
 

 

Dependent Variable 

β 

Stand

ard 

Error 

T 

 

Sig 

 

VIF 

Food Safety in 
China 

0.069 0.038 1.814 0.071 1.292 

Food Attributes 0.084 0.038 2.219 0.027 1.261 

Food Risk Attitude 0.012 0.031 0.300 0.764 1.433 

Attitude toward 

HACCP 

0.322** 0.046 5.769 0.000 2.766 

Health 

Consciousness 

0.187** 0.063 2.801 0.005 3.952 

Knowledge on 
HACCP 

-0.036 0.047 -0.709 0.479 2.323 

Availability 0.386** 0.058 7.520 0.000 2.339 

Perceived Price 0.054 0.029 1.477 0.141 1.189 

* significant level at .01 

The analysis results based on hypothesis could be 
summarized that the most predictive independent variables 
were availability (β = 0.386), attitude towards HACCP (β = 
0.322), and health consciousness (β = 0.187). These following 
variables could explain influence on purchase intention of 
people living in Chengdu at 64.4%. Another 35.6% are 
influenced from other variables that are not used in this 
research. The standard error is ±0.262 using the following 
equation. 

Y (Purchase Intention) = -0.085 + 0.386 (Availability) + 
0.322 (Attitude towards HACCP) + 0.187 (Health 
Consciousness) 

The result from Table I showed that the Variance Inflation 
Factor (VIF) value of each of the independent variable was not 
over than 4 [27] with the highest value was 3.952. Then, there 
had been no multicollinearity among the independent 
variables. 

Then, the authors found that only availability, attitude 
towards HACCP, and health consciousness positively affected 
purchase intention of HACCP certified products of consumers 
In Chengdu City in China which accounted for 64.4% of the 
positive impact with statistical significance at .01.  The results 
confirmed that Xie, Wang, Yang, Wang, and Zhang [16] 
suggested availability of food products in specialty stores or 
local supermarkets was essential for consumers if the stores or 
the supermarket did not have a wide selection of food 

products, many consumers would purchase from other stores 
or online stores instead.  Moreover, the resulted confirmed that 
the consumers paid more attention on food safety with higher 
educational level.  As the educational level increased, the 
consumers were more likely to purchase HACCP certified 
products [10].  Singh and Verma [10] found that highly 
educated consumers and consumers with high income 
preferred to buy high quality foods more than those with less 
educated consumers.  Moreover, Jin, Zhang, and Xu [11] 
indicated that the doubtful attitude of the Chinese food 
industry regarding the effectiveness of the HACCP system 
hampered its implementation.  Also, the result was confirmed 
that health variables had positive effect on consumer attitude 
towards food products [13, 14, 15] 

V. RECOMMENDATIONS 

The results of this research might help food industry in the 
matter of investment decisions for implementing HACCP 
system since only availability, attitude towards HACCP, and 
health consciousness showed positive effect on purchase 
intention of HACCP certified products of consumers In 
Chengdu City in China. As discussed above, the most positive 
influences on purchase intention are availability, attitude 
towards HACCP, and health consciousness.  A barrier to 
consumption of HACCP foods was the availability of itself. In 
several areas, the main problem of HACCP products’ demand 
was the lack of accessing to the markets or the market 
information. Limited availability of the product had negative 
influence on consumer attitude and purchase behavior. 
Therefore, food enterprises which already implemented 
HACCP system should expand sales’ channels to allow people 
to get HACCP products at ease.  Since the results from this 
research had shown that if people had positive attitude about 
HACCP system, they would prefer purchasing HACCP 
certified food products more likely than other food.  Then, the 
marketers or food companies should advertise to emphasize 
positive attitude towards HACCP as well as to let people 
believed that this HACCP system was helpful for ensuring 
food quality. For health consciousness, the food enterprises 
should sponsor health related organizations to emphasize on 
health consciousness in order to educate people to take care of 
their health, then they might become the potential consumers 
of HACCP food products in the future.   

Additionally, since the respondents of this research were 
mostly 18-23 years old; therefore, for future study, the 
researchers should ask more people from different age groups 
to generalize the research’s results. In this research, 
availability, attitude towards HACCP, and health 
consciousness could predict consumer purchase intention.  
Also, many respondents mentioned about social influence in 
the comments of the open-ended question of the 
questionnaire.  Therefore, social influence might have 
influence on consumer purchase intention and should be taken 
into consideration in the future research. Future research could 
also include data collection in other big cities like Shanghai or 
Nanjing to compare the results. Also, the data could be 
collected, compared, and analyzed between the Chinese and 
the foreign consumers in China as well.  
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บทคดัย่อ — เน่ืองด้วยแผนกจดัซ้ือของบริษัทมีใบก ากบัภาษีท่ีต้อง
ได้รบัการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้แผนกบญัชีเป็นจ านวนมากในแต่ละ
เดือน โดยเฉพาะกระบวนการจบัคู่ใบแจ้งหน้ี (Invoice Matching) ซ่ึงใช้ระยะ
ในการจดัการใบก ากบัภาษีนานถึง 5 วนัท าการ จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยั 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรงุกระบวนการจดัการใบก ากบัภาษีในแผนก
จดัซ้ือให้มีประสิทธิภาพและลดเวลาน าในการส่งมอบใบก ากบัภาษีให้แผนก
บญัชี ซ่ึงได้ด าเนินการแก้ไขตามหลกัการคิวซีสตอร่ีใน 2 ประเดน็ คือ การ
ปรบัปรุงกระบวนการด้วยหลกัการ ECRS และการจดัระเบียบการท างาน
ด้วยหลกัการ 5ส ในแผนกจดัซ้ือ มีการเก็บข้อมูลผ่านการสมัภาษณ์ การ
สงัเกตและจบัเวลาการปฏิบติัจริง  จากการปรบัปรงุพบว่าสามารถลดเวลา
น าในการจดัการใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซ้ือได้ร้อยละ 92.29 และสามารถ
ส่งมอบใบก ากบัภาษีในรอบเดือนให้แผนกบญัชีได้ทัง้หมด 
 

ค ำส ำคญั — กำรจบัคู่ใบแจ้งหน้ี, ใบก ำกบัภำษี, ECRS, 5ส,  
คิวซีสตอรี ่
 

ABSTRACT — Purchasing department of company has the 
numbers of monthly invoice need to be scrutinized to deliver to the 
accounting department, especially invoice matching that it takes 5 day 
to manage invoices completely. The purpose of this project is to study 
and reviewing improve the process of invoice management in the 
purchasing department and reduce lead time to delivery to the 
accounting department. The study examined two solutions with QC 
Story included improving process with ECRS and managing work site 
with 5S in a purchasing department. Qualitative with the interview as a 
pilot study to understand the issues of workload, as well as the 
quantitative through observation and time recording from practice, 

were both utilized in this project. The result indicated that the 
performance can reduce the lead time that manage invoices in the 
purchasing department to be 92.29% and possibly deliver all checked- 
invoices in the same month to the accounting department. 
 

Keywords — Invoice Matching, Invoice, ECRS, 5S, QC Story 
 

I. บทน า 
 บรษิัท พานาโซนิค เอเนอร์จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบกจิการ
โรงงานผลติถ่านไฟฉายและแบตเตอรีร่ถยนต์ โดยในส่วนของถ่านไฟฉาย 
มผีลติภณัฑโ์ดยประมาณ 446 รุ่น ส่งผลใหม้กีารจดัซื้อวตัถุดบิจ านวนมาก 
ซึ่งในส่วนของแผนกจดัซื้อมคีวามส าคญัต่อองค์กรอย่างมาก เพราะจะท า
การจัดซื้อวัตถุดิบทัง้หมดให้เพียงพอตามแผนการผลิต  และยังมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อแผนกสโตร์ เนื่องจากจ านวนวตัถุดิบที่ส ัง่ซื้อ
ทัง้หมด จะน าไปจดัเกบ็โดยแผนกสโตร์ จงึท าการส ารวจปัญหาในส่วนของ
แผนกสโตร์และแผนกจดัซื้อ จากการส ารวจปัญหาในพื้นที่หน้างาน พบ
ปัญหาทัง้สิ้น 2 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาพื้นที่จดัเก็บวตัถุดิบไม่เพยีงพอต่อ
ขนาดการสัง่ซื้อ และปัญหาเวลาในการจดัการใบก ากบัภาษใีนแผนกจดัซื้อ
เพือ่ส่งมอบใหแ้ผนกบญัชใีชเ้วลานานและไมม่ปีระสทิธภิาพ จงึประเมนิการ
เลือกปัญหาจาก ความรุนแรงของปัญหา ความถี่ในการเกิดปัญหา และ
ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข ตามหลกั QC Story พบว่า ปัญหาเวลาในการ
จดัการใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซื้อ มคีะแนนรวมสุงสุด จงึเป็นที่มาของ
การศกึษากระบวนการจดัการใบก ากบัภาษภีายในแผนกจดัซื้อเพือ่ลดเวลา
น าในการส่งมอบใหแ้ผนกบญัชี ด้วยหลกัการบรหิารคุณภาพ 5ส รวมถงึ 
QC Story ในการหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป 
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II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
เพือ่ปรบัปรุงกระบวนการจดัการใบก ากบัภาษใีนแผนกจดัซื้อใหม้ี

ประสทิธภิาพและลดเวลาน าในการส่งมอบใบก ากบัภาษใีหแ้ผนกบญัช ี
 

III. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I ควิซสีตอรี ่(QC Story) 

กิตติศักดิ ์พลอยพานิชเจริญ [1] อธิบายว่า คิวซีสตอรี่ (QC Story) 
หมายถงึ กระบวนการแกปั้ญหาด าเนินการเหมอืนการเล่าเรือ่งราวของการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพที่มลีกัษณะเฉพาะคือ มคีวามเป็นไปได้ตามล าดบั
ข ัน้ตอนและผูด้ าเนินการมจีติร่วมหรอือนิ (inner) กบัปัญหาทีท่ าการแกไ้ข 

คิวซีสตอรี่ได้รบัการพัฒนาอย่างแพร่หลายใน 2 รูปแบบ คือ การ
แก้ปัญหาคิวซี่สตอรี่ของ JSA พฒันาโดยสมาคมมาตรฐานแห่งประเทศ
ญี่ปุ่ น และควิซสีตอรขีอง JUSE พฒันาโดยสมาพนัธ์นักวทิยาศาสตร์และ
วศิวกรแห่งประเทศญีปุ่่ น  

การแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ของ JUSE คือ ข ัน้ตอนการแก้ปัญหา
ภายใต้เงือ่นไขการพฒันาบุคคลใหเ้ขา้ถงึการบรหิาร โดยเป็นกระบวนการ 
SDCA หรอืกระบวนการควบคุม และกระบวนการ PDCA หรอืกระบวนการ
ปรบัปรุง โดยเริม่จากการตรวจหาปัญหาครัง้คราวและปัญหาเรือ้รงั ท าการ
แกไ้ขปัญหาครัง้คราวก่อน และน าปัญหาเรือ้รงัไปวางแผนแกไ้ข และน ามา
ท าใหเ้ป็นมาตรฐาน ดงัแสดงในรปูที ่1  

 
III.II. เครือ่งมอืแห่งคุณภาพ 

วิฑูรย์  สิมะโชคดี [2] ได้กล่าวถึงเครื่องมือแห่งคุณภาพที่ใช้ใน
การศกึษาตามหลกัการ TQM ไว ้ดงันี้ 

III.II.I. หลกัการ ECRS  
ECRS คอื แนวคดิในการลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน หรอืที่

เรียกว่า Waste ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่สร้างผลตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆ 
ประกอบด้วย ขจัดขัน้ตอนที่ไม่เป็นประโยชน์  (Eliminate) รวมขัน้ตอน
ต่างๆ ที่ท าพร้อมกนัได้ (Combine) เขา้เป็นขัน้ตอนเดยีว จดัขัน้ตอนการ
ท างานใหม ่(Rearrange) ท าใหข้ ัน้ตอนต่างๆ งา่ยขึน้ (Simplify) 

 
III.II.II. วงจร PDCA (Deming Cycle) 
PDCA ย่อมากจาก Plan-Do-Check-Action เป็นวงจรการบริหาร

จัด ก า ร เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิด ก า รปรับปรุ ง อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuous 

Improvement) PDCA มีชื่ อ เ รีย ก ว่ า  ว ง จ ร เดมมิ่ ง  (Deming Cycle) 
ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การลงมอืท าตามแผนทีว่างไว ้(Do)  
ตรวจสอบผลลพัธ์กบัแผน (Check) การหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่
ตามหลกั PDCA หากไม่บรรลุผล แต่หากบรรลุตามแผนแล้ว ให้ก าหนด
เป็นมาตรฐานในการปฏบิตัต่ิอไป (Action) 
 

III.II.III. 7QC Tools 
7 QC Tools ประกอบด้วย ใบตรวจสอบ (Check Sheets) แผนผัง

แสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) แผนผงัพาเรโต (Pareto 
Diagrams) กราฟ (Graphs) สโตแกรม (Histograms) ผังการกระจาย 
(Scatter Diagrams) และแผนภมูคิวบคุม (Control Charts) 
 

III.II.IV. 7 New QC Tools 
7 New QC Tools ประกอบด้วย  แผนผังความใกล้ชิด  (Affinity 

Diagrams) แผนผังความสัมพันธ์  (Relation Diagrams) แผนผังต้นไม้ 
(Tree Diagrams) แผนผังแมทริกซ์  (Matrix Diagrams) แผนผังลูกศร 
(Arrow Diagrams) แผนภูมิข ัน้ตอนการตัดสินใจ  (Process Decision 
Program Charts) และการวเิคราะหข์อ้มลูแบบแมทรกิซ์ 
 
III.III. การวเิคราะหแ์ละการออกแบบกระบวนการ 

วรรณดา วรีะพชิญ์เกษม [3] กล่าวว่า จ าเป็นต้องมเีครื่องมอืเพื่อการ
วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ จึงจะท าให้กระบวนการที่ก าลัง
ออกแบบหรือต้องการปรบัปรุงนัน้มปีระสทิธิภาพสุงสุด เข้าใจง่าย และ
สะดวกต่อการน าไปประยุกต์ใช ้โดยเครือ่งมอืเหล่านัน้ ประกอบไปดว้ย 

 
III.III.I.. แผนภาพการไหล (Flow Diagram) 
เป็นการใชแ้ผนภาพแสดงการไหลของวตัถุดบิ ชิ้นงาน หรอืขอ้มลูผ่าน

กระบวนการต่างๆ โดยแผนภาพดงักล่าวสามารถแสดงและอธบิายใหเ้กดิ
ความเขา้ใจในกระบวนการการท างานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ตามขัน้ตอนต่างๆ อย่างชดัเจน 

 
III.III.II. แผนผงังานตามเวลา (Time-Function Mapping) 
มีลักษณะเหมือนกับแผนภาพการไหล แต่เพิ่มระยะเวลาของการ

ท างานแต่ละขัน้ตอนเขา้มาพจิารณาในแกนนอน จงึเรยีกว่า แผนผงังาน
ตามเวลา หรอืแผนผงักระบวนการ (Process Mapping) โดยในแผนผงันี้จะ
ใช้สญัลกัษณ์วงกลมแทนการรอคอย และลูกศรแทนทศิทางการไหลของ
งาน โดยมเีวลาก ากบัไวใ้นแกนนอน ประโยชน์แผนผงันี้คอื ท าใหส้ามารถ
ค้นหาและก าจัดกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์  เช่น กิจกรรมที่ซ ้าซ้อน 
กจิกรรมทีล่่าชา้ หรอืกจิกรรมทีเ่กนิความจ าเป็น  

III.III.III. สายธารแห่งคุณค่า (Value-Stream Mapping: VSM) 
เป็นแผนผงักระบวนการผลติโดยละเอียด แสดงการไหลของวตัถุดบิ

และข้อมูลในกระบวนการต่างๆ  ที่ เกิดคุณค่าและไม่เกิดคุณค่าใน
กระบวนการผลิตและโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจถึง
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

รปู I. กระบวนการควิซสีตอรีแ่บบการแกไ้ขปัญหา (PS-QC Story) 
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III.III.IV. แผนภมูกิระบวนการ (Process Charts) 
เป็นแผนภูมทิีใ่ชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เพื่อมาอธบิายในแต่ละกระบวนการ

ด้วย สัญลักษณ์ 5 รูปแบบแทนขัน้ตอนการท างาน 5 งานย่อย ได้แก่ 
ปฏบิตัิการ ขนส่ง ตรวจสอบ รอคอย และจดัเก็บ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนจะมี
การอธบิายรายละเอยีดการท างาน เวลาในการท างาน และระยะทางในการ
ขนส่ง ท าใหท้ราบว่า กจิกรรมหรอืข ัน้ตอนใดทีเ่พิม่คุณค่าและไมเ่พิม่คุณค่า
ใหแ้ก่สนิคา้ กจิกรรมทีเ่พิม่คุณค่าไดแ้ก่ กจิกรรมปฏบิตัิ ส่วนกจิกรรมทีไ่ม่
เพิม่คุณค่าไดแ้ก่ ขนส่ง ตรวจสอบ รอคอย และจดัเกบ็ 
 
III.IV. 5ส 

5ส [4] เป็นกจิกรรมพื้นฐานในการเพิม่ผลผลติของหน่วยงาน ช่วยให้
หน่วยงานมปีระสทิธภิาพในการท างานดขีึน้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย และ
ยงัช่วยใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างานมากขึน้ โดยส่วนตวัพนกังานเอง 
กิจกรรม 5ส ช่วยท าให้พนักงานมีจิตส านึกในการท างานที่มีระเบียบ
เรยีบร้อย มใีจรกัสถานที่ท างาน และมคีวามร่วมมอืในการท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น ท าใหบ้รรยากาศในการท างานดขีึน้ น่าท างานมากขึน้ ประกอบดว้ย 
สะสาง สะดวก สะอาด สรา้งมาตรฐาน และสรา้งวนิยั 

 
 IV. วธิดี าเนินการวจิยั 

การศกึษากระบวนการจดัการใบก ากบัภาษใีนแผนกจดัซื้อ ด าเนินการ
โดยใชข้ ัน้ตอนตามหลกัการควิซสีตอรี ่โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
IV.I. คน้หาปัญหาและคดัเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษา 

ศกึษาขัน้ตอนการท างานของแผนกจดัซื้อและแผนกสโตร์โดยการอ่าน
คู่มอืการปฏิบตัิงาน สมัภาษณ์พนักงานปฏบิตัิงาน และการส ารวจพื้นที่
หน้างาน เพื่อคน้หาปัญหา และคดัเลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษาผ่านกระบวนการ
ควิซสีตอรี ่

 
IV.II ส ารวจสภาพปัจจุบนัและตัง้เป้าหมาย 

2. ส ารวจสภาพปัจจุบนัของหวัขอ้ที่ได้รบัการคดัเลอืกเก็บข้อมูล
เวลาน าในสภาพปัจจุบนัลงในใบตรวจสอบ รวมถงึการสอบถามรายละเอยีด
จากผู้ปฏบิตัิงานจรงิ และลงมอืปฏบิตัิด้วยตนเอง และจดัท าแผนผงังาน
ตามเวลาเพื่อให้เข้าใจสภาพการท างานอย่างชดัเจน เมื่อทราบสภาพ
ปัจจุบนัแลว้ก าหนดลกัษณะจ าเพาะควบคุม และเป้าหมายทีต่อ้งการ 
 
IV.III. วางแผนการด าเนินงาน 

การจดัท าแผนภมูแิกนต์ เพือ่ตดิตามและควบคุมการด าเนินงาน 
IV.IV. วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 

น าขอ้มลูทีเ่กบ็ไดใ้นการส ารวจสภาพปัจจุบนั มาวเิคราะห์หารากเหงา้
สาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงักา้งปลา 

 
IV.V. พจิารณามาตรการในการแกไ้ขปัญหา  

น าสาเหตุทีว่เิคราะห ์ออกแบบและคดัเลอืกมาตรการในการด าเนินงาน
ดว้ยแผนผงัตน้ไม ้เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางทีเ่หมาะสมและคุม้ค่าทีสุ่ดในการน าไป
ปฏบิตั ิ
 

IV.IV. น ามาตรการไปทดลองปฏบิตัจิรงิ  
ปฏบิตัิตามมาตรการโดยใชห้ลกัการ ECRS และ 5ส ในการปรบัปรุง

กระบวนการการจดัการใบก ากบัภาษี 
 
IV.IIV. ตรวจสอบและประเมนิผล  

จดัเกบ็ขอ้มลูเวลาน าหลงัการประบปรุงกระบวนการ น ามาประเมนิผล
โดยเทยีบกบัเป้าหมายทีต่ ัง้ไวว้่าบรรลุหรอืไม่  

 
IV.IIIV. จดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน  

จดัท าคู่มอืมาตรฐานการปฏิบตัิงานใหม่ เพื่อรกัษามาตรฐานในการ
ท างานภายในแผนกจดัซื้อ 
 

V. ผลการวจิยั 
ผลการวิจัยนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการ

ใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซื้อ และผลการด าเนินงานจากการศึกษาตาม
ขัน้ตอนในการด าเนินงานทีก่ล่าวไวใ้นวธิดี าเนินการวจิยั โดยมรีายละเอยีด 
ดงันี้ 
 
V.I. ปัญหาทีค่น้พบและหวัขอ้ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

ท าการประเมินปัญหาที่จะท าจากหลักเกณฑ์ทัง้สิ้น  3 หลักเกณฑ์ 
ได้แก่ ความถี่ของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา และความเป็นไปไดใ้น
การแก้ไข โดยปัญหาที่พบคอื พื้นที่จดัเก็บวตัถุดบิไม่เพียงพอ และการ
จดัการใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซื้อใช้เวลานาน พบว่าปัญหาพื้นทีจ่ดัเก็บ
วตัถุดบิไม่เพยีงพอ มคีวามถี่ของปัญหาเกดิขึน้บ่อยครัง้ ความรุนแรงของ
ปัญหาสามารถแกไ้ขไดจ้ากการน าไปเกบ็ในพืน้ที่อื่น เพราะพนักงานไมไ่ด้
มองว่าเป็นปัญหา แต่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก เนื่องจากขอ้ก าหนดจาก
แผนการผลติ จ านวนการสัง่ซื้อข ัน้ต ่าจากซพัพลายเออร์ และพืน้ทีจ่ดัเกบ็มี
จ ากดัในขณะทีรุ่่นการผลติเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาคอืปัญหาการจดัการ
ใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซื้อใช้เวลานาน มคีวามถี่เกดิขึ้นประจ าเพราะมี
ใบก ากบัภาษีจ านวนมาก ความรุนแรงของปัญหาปานกลาง เนื่องจากต้อง
ส่งมอบใหแ้ผนกบญัชใีนการตรวจสอบ และมคีวามเป็นไปไดส้งูในการแกไ้ข
มากกว่าปัญหาแรก จงึเป็นทีม่าของการเลอืกท าปัญหาเวลาในการจดัการ
ใบก ากบัภาษใีนแผนกจดัซื้อ  
 
V.II. สภาพปัจจุบนัและเป้าหมาย 

กระบวนการจดัการใบก ากบัภาษี เริม่จากแผนกสโตรร์บัสนิคา้และใบ
ส่งของจากซพัพลายเออร ์แลว้ลงจ านวนรบัและราคาต่อหน่วยลงระบบ 
Oracle จากนัน้แผนกจดัซือ้จะรบัใบก ากบัภาษี มาท าการจบัคู่ใบแจง้หนี้ 
(Invoice Matching) จ านวนซื้อขายและราคาว่าในระบบตรงกบัใบก ากบั
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ภาษ ีเมือ่ท า Invoice Matching เสรจ็ จะน าใบก ากบัภาษสี่งแผนกบญัช ี
เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง และจดัเกบ็เอกสารต่อไป  

ปัญหาทีจ่ะศกึษาอยู่ในกระบวนการจดัการในแผนกจดัซื้อ เนื่องจากมี
เวลาน าในการจดัการใบก ากบัภาษมีากทีสุ่ด โดยมกีระบวนการดงัแสดงใน
รปูที ่2 

จากการศึกษาขัน้ตอนการท างาน จึงได้ท าการเก็บข้อมูลเวลา
กระบวนการจดัการใบก ากบัภาษี เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบนัตาม โดย
แบ่งเป็นเวลากระบวนการจดัการใบก ากบัภาษนีอกแผนกจดัซื้อ ซึ่งจดัเกบ็
ข้อมูลผ่านการสมัภาษณ์เวลาโดยประมาณจากผู้ปฏิบตัิงาน  พบว่าการ
จดัการใบก ากบัภาษีในแผนกสโตรใ์ชเ้วลา 1 วนั และแผนกบญัชใีชเ้วลา 3 
วนั และตารางที่ 1 แสดงเวลากระบวนการจดัการใบก ากบัภาษีในแผนก
จดัซื้อ ซึง่จดัเกบ็ขอ้มลูโดยการจบัเวลาการท างาน เป็นเวลา 2 สปัดาหต์าม
รอบการส่งมอบใบก ากบัภาษใีหแ้ก่แผนกบญัช ีดงันี้ 
 

ตารางที ่I. เวลากระบวนการจดัการใบก ากบัภาษภีายในแผนกจดัซื้อ 

 
เพือ่ใหง้า่ยต่อการวเิคราะหก์ระบวนการและเวลาน า จงึน ากระบวนการ

และเวลาน า มาจดัท าเป็นแผนผงังานตามเวลา ดงัแสดงในรปูที ่3 

จากการศกึษาสถานการณ์ของปัญหา พบว่า เวลาน าในการด าเนินการ
เพือ่ส่งมอบใบก ากบัภาษใีชเ้วลานาน จงึก าหนดลกัษณะจ าเพาะควบคุมคอื 
จ านวนวันที่ส่งมอบล่าช้า และเป้าหมายคือ ลดเวลาน าในการจัดการ
ใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซื้อลงร้อยละ 50  และส่งมอบใบก ากบัภาษีได้
มากกว่ารอ้ยละ 95 
 
V.III. วางแผนการด าเนินงาน 

จดัท าแผนภูมแิกนต์ เพื่อใชเ้ป็นแผนการด าเนินงานและตดิตามผล ดงั
แสดงในตารางที ่2 
 

ตารางที ่II. แผนภมูแิกนต์แสดงแผนการด าเนินงาน 

 
V.IV. ผลการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผงัแสดงเหตุและผล 
พบว่า เมือ่ท า Invoice Matching ในแต่ละวนัเสรจ็สิ้น ใบก ากบัภาษีจะเกดิ
การรอคอย เนื่องจากผู้ปฏบิตัิงานไม่ปฏบิตัิตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
โดยเกบ็ใบก ากบัภาษีไวเ้พื่อใหม้ปีรมิาณมากต่อการส่งมอบใหแ้ผนกบญัชี
โดยไม่จ าเป็น ท าให้เกิดเวลาน าที่ยาวนาน นอกจากนี้  ข ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานใชเ้วลานาน เนื่องจากระบบโปรแกรม Oracle และคอมพวิเตอร์
ท างานได้ช้า ไม่ทนัต่อจ านวนใบก ากบัภาษีที่มจี านวนมาก ซึ่งถูกจดัเกบ็
ปะปนกนัไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ค้นหายาก ในส่วนขัน้ตอนท างาน การ 
Invoice Matching ใบก ากับภาษีไม่ได้เรียงตาม Batch Name รวมถึง
หลงัจาก Invoice Matching เรยีบรอ้ย จงึท าการแยก Original Invoice และ 

รปูที ่II. แผนภาพกระบวนการจดัการใบก ากบัภาษใีนแผนกจดัซื้อ 

วนัท่ี Check Daily 
Invoice 

Matching 

แยก Original 
Invoice และ 

Customer Copy 

เรียงเอกสาร
ตามช่ือและ 
Batch Name 

20/11 4,192 7,562   
21/11 4,165 9,385   
22/11 4,312 10,512   
23/11 4,442 9,010   
24/11     
25/11     
26/11 Global Meeting 6,910 3,156 1,968 
27/11 Global Meeting 7,444   
28/11 Global Meeting 7,813   
29/11 4,212 9,536   
30/11 3,007 9,010 3,368 2,811 
เฉลีย่ 4,055 8,575.78 3,262 2,389.5 
คดิเป็น
หน่วย
นาท ี

67.58 142.93 54.37 39.83 

 

รปูที ่III. แผนผงังานตามเวลา กระบวนการจดัการใบก ากบัภาษี 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

ศกึษาขัน้ตอนการท างานของ
แผนกจดัซื้อและแผนกสโตร ์เพื่อ
คน้หาปัญหาและคดัเลอืกหวัขอ้ที่
จะศกึษา 

            

2 
ส ารวจสภาพปัจจุบนัของ
กระบวนการจดัการใบก ากบัภาษี
ในแผนกจดัซื้อ และตัง้เป้าหมาย 

            

3 วางแผนการด าเนินงาน             

4 
วเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาจาก
การส ารวจสภาพปัจจุบนั 

            

5 
พจิารณามาตรการในการแกไ้ข
ปัญหา 

            

6 น ามาตรการไปทดลองปฏบิตัจิรงิ             
7 ตรวจสอบและประเมนิผล             
8 จดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน             
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Customer Copy ออกจากกนัก่อน แล้วจงึน ามาเรยีงเอกสารทัง้ Original 
Invoice และ Customer Copy ส่งผลใหเ้กดิการซ ้าซอ้นในการท างาน   
 
V.V. มาตรการทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

จากการวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจาก 4M ตามหลกัคุณภาพ พบ
ปัญหาทัง้สิ้น 5 ปัญหา ได้แก่ ผู้ปฏิบตัิงานไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
ท างาน ระบบ Oracle มผีู้ใช้หลายคน คอมพิวเตอร์เก่า จดัเก็บใบก ากบั
ภาษไีมเ่ป็นระบบ และขัน้ตอนการท างานซ ้าซอ้น จงึน าปัญหาทัง้ 5 ปัญหา 
มาตัง้เป้าหมายและออกแบบวธิกีารเพือ่แกปั้ญหาเป็นมาตรการต่างๆ และ
คดัเลอืกมาตรการต่างๆ ผ่านแผนผงัตน้ไม ้ 

เมือ่วเิคราะห์มาตรการในการแกไ้ขผ่านเกณฑ์ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ร่วมกบั
ผู้ปฏบิตัิงานพบว่า สามารถด าเนินการได้ 3 มาตรการ ได้แก่ การจดัท า
มาตรฐานการปฏบิตังิานใหม ่การออกแบบปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานใหม่ 
และใชแ้ฟ้มจดัเกบ็ใบก ากบัภาษแียกตามไลน์การผลติใหเ้ป็นระบบ 
 
V.VI. น ามาตรการไปปฏบิตัจิรงิ 

เริม่ตน้จากการออกแบบขัน้ตอนการท างานใหมโ่ดยใชห้ลกัการ ECRS 
ท าการเรียงขัน้ตอนการท างานใหม่เพื่อลดความซ ้าซ้อน รูปที่ 4 แสดง
ขัน้ตอนการท างานใหม่หลงัการปรบัปรุงกระบวนการ ต่อมาจึงก าหนด
มาตรฐานการท างานต่อผู้ปฏบิตัิงาน โดยให้ Invoice Matching ทลีะไลน์
การผลติ เนื่องจากแต่ละ Batch Name จะแยกตามวนัที่และไลน์การผลติ 
ซึ่งจะต้องส่งมอบแผนกบญัชทีุกๆ 1-2 วนั เพื่อลดการสะสมใบก ากบัภาษี
ไวก้บัผูป้ฏบิตังิาน ทีส่่งผลต่อการจดัเกบ็และสญูหาย นอกจากนี้ ไดใ้ชแ้ฟ้ม
เกบ็เอกสารตามในการจดัเกบ็ใบก ากบัภาษี ตามหลกัการ 5ส โดยแยกตาม
ไลน์การผลิตเมื่อยงัไม่ได้ท า Invoice Matching เพื่อป้องกนัการสูญหาย
และสะดวกต่อการคน้หาเอกสาร 

 
V.VII. ผลการตรวจสอบและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ระหว่างการด าเนินการ ได้ท าการติดตามผลโดยการบนัทกึเวลาการ
ด าเนินงานลงใบตรวจสอบดงัแสดงในตารางที ่3  

ตารางที ่III. เวลากระบวนการภายในแผนกจดัซื้อหลงัปรบัปรุง 

 
เมือ่จดัท าแผนผงังานตามเวลาเพื่อใหท้ราบเวลาน าดงัแสดงในรูปที่ 5 

พบว่า เวลาน าของกระบวนการโดยรวมลดลงเหลอื 184.93 นาท ีเนื่องจาก
ขจดัการรอคอยโดยไมจ่ าเป็น และเวลาในกระบวนการทีเ่รยีงล าดบัขัน้ตอน
ใหมล่ดลง เนื่องจากขัน้ตอนการเรยีงเอกสารใบก ากบัภาษตีามไลน์การผลติ
และตามวนัที่ ท าได้พร้อมกนัเพราะยังไม่ได้แยก Original Invoice และ 
Customer Copy ออกจากกัน เมื่อท าการเรียงเรียบร้อยแล้ว  จึงแยก 
Original Invoice และ Customer Copy ออกจากกนั ส่งผลให้ไม่ต้องเรยีง
ซ ้ า ซ้ อ น แ ล ะ ท า  Invoice Matching ไ ด้ ต า ม  Batch Name อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี้ ในรอบเดอืนดงักล่าว สามารถส่งมอบใบก ากบั
ภาษ ีจ านวน 1,074 ใบ คดิเป็น 100% ของจ านวนใบก ากบัภาษทีัง้หมดได้ 
ซึ่งจากการสอบถามผู้ปฏบิตัิงานในแผนกบญัชี พบว่าสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูไดภ้ายใน 1 วนั 

V.VIII. มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

รปูที ่IV. ขัน้ตอนการจดัการใบก ากบัภาษทีีป่รงัปรุงใหมต่ามหลกั ECRS 

วนัท่ี Check Daily 
เรียงเอกสาร
ตามช่ือและ 
Batch Name 

แยก Original 
Invoice และ 

Customer Copy 

Invoice 
Matching 

7/12 4,283 740 1,664 7,810 
8/12         
9/12         
10/12 2,650 598 1,103 7,883 
11/12 4,680 1,217 1,681 8,498 
12/12 3,020 800 1,191 6,740 
13/12 3,284 1,167 2,478 9,120 
14/12 2,404 323 598 2,758 
15/12         
16/12         
17/12 3,754 667 1,321 8,581 
18/12 4,201 721 1,580 7,373 
19/12 2,724 278 716 2,641 
20/12 3,120 381 981 4,815 
21/12 3,620 765 1,536 6,989 
22/12         
23/12         
24/12 2,546 764 934 3,890 
25/12 3,724 453 962 5,286 
26/12 2,113 197 454 2,435 
27/12 1,825 286 400 2,938 
28/12 3,104 1,267 2,378 8,120 
เฉลีย่ 3,190.75 664 1,248.56 5,992.31 
คดิเป็น

หน่วยนาท ี
53.18 11.07 20.81 99.87 

 

รปูที ่V. แผนผงังานตามเวลา กระบวนการหลงัปรบัปรงุ 
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เมื่อด าเนินการปรบัปรุงแลว้ จงึจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานในการท างาน และเป็นแนวทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาเดมิซ ้าอกี  
 

VI. สรุปและอภปิรายผล 
V.I. บทสรุปผลการวจิยั 

จากการศกึษากระบวนการจดัการใบก ากบัภาษีในแผนกจดัซื้อตาม
แนวทางคิวซีสตอรี่ (QC Story) โดยอาศยัเครื่องมอืคุณภาพ เครื่องมอื
วิเคราะห์กระบวนการ หลักการ ECRS และ 5ส พบว่า มีกระบวนการ
ท างานทีไ่ม่เหมาะสม ไดแ้ก่ การ Invoice Matching ก่อนการแยกเอกสาร 
และการแยกเอกสารก่อนจดัเรยีงตาม Batch Name ส่งผลใหก้ารท างานไม่
เป็นระบบและซ ้าซ้อน นอกจากนี้ยงัมกีารรอคอยโดยไม่จ าเป็น ท าให้ใช้
เวลานานในการส่งมอบใบก ากบัภาษใีหแ้ผนกบญัชี งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นไป
ทีก่ารปรบัปรุงกระบวนการ การเรยีงล าดบักระบวนการใหม่ใหก้ารท างาน
ง่ายขึ้น ไม่เกดิความซ ้าซ้อน โดยการเรยีงเอกสารตามไลน์การผลติและ 
Batch Name ตามวันที่ ใ ห้ เ รียบร้อ ย  จึง แยก  Original Invoice และ 
Customer Copy หลังจากนั ้นจึง  Invoice Matching ตาม Batch Name 
รวมถึงท าให้เป็นมาตรฐานโดยการท าคู่มอืการปฏิบตัิงานในการส่งมอบ
แผนกบัญชีอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสามารถลดการรอคอยที่ไม่จ าเป็นได้  
นอกจากนี้ยงัใชแ้ฟ้มเอกสารในการจดัเก็บใบก ากบัภาษีที่ยงัไม่ได้ท าการ 
Matching ใหเ้ป็นระเบยีบเพือ่ความรวดเรว็ในการคน้หาและป้องกนัการสูญ
หายตามหลกั 5ส ส่งผลใหเ้วลาน าของกระบวนการลดลงและประสทิธภิาพ
การท างานสูงขึน้ ดงัแสดงในรูปที่ 10 พบว่า เวลาน าจากเดมิ 2,400 นาท ี
ลดลงเหลอื 184.93 นาท ีคดิเป็นร้อยละ 92.29 ซึ่งบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้
คือ เวลาน าหลังการปรับปรุงลดลงมากกว่าร้อยละ 50 รวมถึงจ านวน
ใบก ากบัภาษีสามารถส่งมอบใหแ้ผนกบญัชไีดท้ัง้หมด ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไวค้อื ส่งมอบใบก ากบัภาษีภายในหนึ่งเดอืนมากกว่ารอ้ยละ 95 ของ
ใบก ากบัภาษีทัง้หมด จากผลการด าเนินงานดงักล่าว ท าใหเ้วลารวมตลอด
กระบวนการตัง้แต่แผนกสโตรถ์งึแผนกบญัชลีดลงจาก 9 วนัท าการ เหลอื 
ประมาณ 2-3 วนัท าการ 
 
V.II. อภปิรายผลการวจิยั 

เวลาน าหลังการปรับปรุงลดลงร้อยละ 92.29 และสามารถส่งมอบ
ใบก ากบัภาษีไดท้ัง้หมด ทัง้นี้เป็นเพราะการจดัล าดบักระบวนการใหม่ ลด
การรอคอยทีไ่ม่จ าเป็น และใชแ้ฟ้มเกบ็เอกสารใหเ้รยีบรอ้ย แสดงว่า การ
ปรับปรุงกระบวนการด้วยหลักการ ECRS และ 5ส ท าให้การท างาน
สะดวกสบาย มปีระสทิธภิาพมากขึ้นและเวลาน าลดลง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รชกฤต วมิลสูตร์ [5] พบว่า สามารถลดเวลาจากการท างาน
และอภิชญ์ สุวรรณราช [6] ที่ด าเนินการศึกษาด้วยหลกัการคิวซีสตอรี่  
พบว่า สามารถแก้ปัญหาที่พบได้อย่างเป็นระบบ ท าให้เขา้ใจสภาพของ
ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข  ทัง้นี้ จากงานวิจัยจะส่งผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและสร้างมาตรฐานกระบวนการท างานใน
อนาคต 
 
 
 
 

V.III. ขอ้เสนอแนะ 
แนวทางการด าเนินงานเชงินโยบายในอนาคต ควรมนีโยบายรณรงค์

การด าเนิน QC Story ในทุกๆหน่วยงาน น าไปปฏบิตัเิป็นประจ าเพือ่คน้หา
ปัญหาที่เกดิจากการท างาน สามารถค้นหาปัญหาร่วมกนัได้อย่างตรงจุด
และหาทางแกไ้ขอย่างเป็นระบบ รวมถึงการตรวจสอบจากผูบ้งัคบับญัชา
เป็นประจ า เพื่อให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  นอกจากนี้
สามารถปรบัปรุงกระบวนการทีไ่มส่รา้งมลูค่าดว้ย ECRS และสรา้งระเบยีบ
การท างานดว้ย 5ส ซึง่จะช่วยลดงานทีไ่มส่รา้งมลูค่า และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงานใหแ้ก่องคก์ร 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณ บรษิัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ให้
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสและประสบการณ์การท างานจริงในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณ คุณวราภรณ์ ชมภูนิมติร พนักงานแผนก
จัดซื้อและพนักงานที่ปรึกษา นครินทร์ นาระทะ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 
รวมถึง อาจารย์รวชิ วงศ์สวสัดิ ์ที่ให้ค าปรกึษาการจดัท างานวจิยัชิ้นนี้จน
ส าเรจ็ลุล่วงออกมาเป็นรูปธรรม ขา้พเจา้รูส้กึซาบซึ้งในความกรุณาของทุก
ท่าน และขอกราบขอบบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] กติศิกัดิ ์ พลอยพานิชเจรญิ, “TQM : การบรหิารเพื่อคุณภาพโดยรวม” 

สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น). กรงุเทพฯ, พมิพค์รัง้ที ่1, หน้า 194, 
2557. 

[2]   วฑิรูย ์ สมิะโชคด,ี “TQM วถิสีู่องคก์รคุณภาพยุค 2000” สมาคมสง่เสรมิ
เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่ น). กรงุเทพฯ, พมิพค์รัง้ที ่4, หน้า 82, 2542. 

[3]  วรรณดา  วรีะพชิญ์เกษม, “การจดัการการผลติและการปฏบิตั”ิ กรนีแอปเป้ิล 
กราฟฟิค. นนทบุร,ี พมิพค์รัง้ที ่1, หน้า 132, 2556. 

[4]  นิยม  ดสีวสัดิม์งคล, “100 ถาม-ตอบ 5ส” สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-
ญี่ปุ่ น). กรงุเทพฯ, พมิพค์รัง้ที ่1, หน้า 1, 2542. 

[5] รชกฤต  วมิลสูตร,์ การจดัระเบยีบเอกสารจดัล าดบัหมวดหมูช่ื่อเรอืตามหลกั 
กจิกรรม 5ส. กรณีศกึษา การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย, สถาบนัเทคโนโลย ี
(ไทย-ญี่ปุ่ น), 2560. 

[6] อภชิญ์  สุวรรณราช, การเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติชิน้สว่น
รถยนตป์ระเภทปะเกน็โดยใชแ้นวคดิการด าเนินกจิกรรมควิซเีซอรเ์คลิ (QC 
Circle), มหาวทิยาลยักรงุเทพ, 2553. 
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การลดความสญูเปล่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพืน้ท่ีจดัเกบ็อปุกรณ์ / 
เครื่องมือ ด้วย Visual Control 

Reduce waste in order to increase the efficiency of storage equipment 
/ tools with Visual Control 
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บทคดัย่อ – เวลาสูญเสียในกระบวนการท างานถือว่าเป็นปัญหาส าหรบั
งานทุกชนิด เพราะว่าเป็นเวลาท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลประโยชน์แก่
องค์กร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ / 
เครื่องมือ ในกระบวนการเตรียม ของช่างเพ่ือน าอปุกรณ์ไปใช้ ปัจจบุนัเวลา
สูญเสียท่ีใช้ไปของช่าง Mechanic เฉล่ีย 46 นาที / สัปดาห์ ช่าง Electric 
เฉล่ีย 42.75 นาที / สปัดาห์ สาเหตุมาจากการหาอุปกรณ์ / เคร่ืองไม่เจอ 
เพราะมีคนน าไปใช้แล้วไม่น ามาคืน ไม่ทราบว่าจะสามารถตามหาได้จาก
ใคร เน่ืองจากไม่ทราบว่าใครเป็นผูเ้อาไป รวมถึงมีส่ิงท่ีไม่จ าเป็นอยู่ในกล่อง
อุปกรณ์ของช่างและมีอุปกรณ์ท่ีไม่ตรงกบักล่องประเภทงานมาปะปนอยู่ 
ดงันัน้จึงมุ่งลดเวลาท่ีสูญเสียไปในกระบวนการเตรียมอปุกรณ์ของช่าง โดย
ใช้เทคนิค 5ส. , Check Sheet และ Visual Control โดยขัน้ตอนทัง้หมดอยู่
ในวงจร PDCA มาปรบัปรงุการท างาน หลงัจากการปรบัปรงุพบว่า เวลาท่ีใช้
ค้นหาของช่าง Mechanic ลดลงเฉล่ีย 27 นาที / สปัดาห์ หรือร้อยละ 58.7 
และช่าง Electric ลดลงเฉล่ีย 27.25 นาที / สปัดาห ์หรือร้อยละ 63.74  
 

ค ำส ำคญั – การลดเวลา , Check Sheet , Visual Control 
 

Abstract – The loss of time in the work process is considered a 
problem for all types of work. Because it is a time that does not produce 
benefits or benefits for the organization. This research aims to reduce 
the time to search for equipment / tools in the preparation process in 
order to use the equipment. Current, the mechanic average loss time is 
46 minutes / week. The average electrician is 42.75 minutes / week cause 
someone has already used it, not brought back,not know who can find 
the equipment / tools from anyone because they did not know who took 
it. Including unnecessary items in the mechanic equipment box and 
there is a tools that does not match the type of work box. Therefore, 
aiming to reduce the time lost in the equipment preparation process of 

technicians using the 5S technique, Check Sheet and Visual Control all 
steps are in the PDCA cycle to improve the work. After the improvement 
methods, Mechanic search time decreased by an average of 27 minutes 
/ week or 58.7 percent and Electric technicians reduced the average 
27.25 minutes / week or 63.74 percent. 
 

Keywords – Reduce the time , Check Sheet , Visual Control 

 

I. บทน า 
เวลาสูญเสยีหรอืกจิกรรมทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลูค่า ผลประโยชน์แก่องคน์ัน้

มหีลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนัน้คอืการสญูเสยีเวลา อาจเกดิขึน้ไดจ้ากหลาย
สาเหตุ ยกตวัอย่างเช่น การจดัเตรยีม การคน้หา การรอคอย เป็นตน้ ท าให้
เกดิผลกระทบทีต่ามมาอกีมากมาย 

บรษิทั แมนูแฟคเจอร ์โอเวอร์ฮอล์ ราพดิ แอนด์ ออพตมิอล จ ากดั ได้
ก่อตัง้ขึ้นทีป่ระเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 ปี รบัออกแบบ บรกิารสนับสนุน
การผลติ และผลติเครือ่งจกัรอตัโนมตั ิแขนกล เครื่องมอืวดั อุปกรณ์จบัยดึ
ต่างๆ รบัซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรเฉพาะทาง รบับ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (PM) 
เครือ่งจกัรรายเดอืน/รายปี รบัผลติอุปกรณ์ตน้แบบ รบัผลติเครือ่งมอืพเิศษ 
รวมถึงรบัผลติชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และมลีูกคา้คอื 
บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก จ ากัด , บริษัท เนเจอร์ร ัล กรีน โปรดักส์ 
จ ากดั , บรษิัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั , บรษิัท ไอ.พ.ีด.ี
แพค็เกจ็จิง้ จ ากดั และบรษิทั โจฮน์นั เอฟ เทค จ ากดั  

ปัจจุบนับรษิทั แมนูแฟคเจอร ์โอเวอรฮ์อล ์ราพดิ แอนด ์ออพตมิอล 
จ ากดั มจี านวนบุคลากรทัง้หมด 10 คน ผลประกอบการในปัจจุบนัเพิม่ขึน้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการในอดตี 25% และมจี านวนลกูคา้เพิม่
มากขึน้ 4 บรษิทัต่อปี 
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 เนื่องมาในส่วนงานของการซ่อมบ ารุงเครือ่งจกัรของบรษิทันัน้เป็นงาน
ดา้นบรกิาร ทมีช่างจะตอ้งมกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์ / เครือ่งมอืในหอ้ง Work 
shop ให้เหมาะกบังานแต่ละประเภทและยืมอุปกรณ์ส่วนกลางที่คาดว่า
น่าจะใชใ้นงานนัน้ แต่ในการเตรยีมอุปกรณ์ / เครื่องมอื ในแต่ละครัง้นัน้ใช้
เวลาค้นหานาน เพราะอุปกรณ์ / เครื่องมอื ส่วนกลางที่จะน าไปใช้นัน้
หายไปจากบอร์ดเครื่องมอืซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนหยบิน าออกไปใชง้าน
จงึต้องสอบถามจากช่างทลีะคนว่าอุปกรณ์ชิ้นนัน้ๆทีต่้องการนัน้อยู่ที่ไหน 
รวมถงึอุปกรณ์ในกล่องเครือ่งมอืของงานไฟฟ้าและกล่องเครือ่งมอืของงาน
แมคคานิคนัน้มาอยู่ปะปนกนั จากการเก็บขอ้มูลเวลาที่ใช้ในการค้นหา / 
เตรยีมอุปกรณ์ แสดงดงักราฟดา้นล่าง ดงันี้  

 
รปูที ่I เวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื 

พบว่ามกีารสูญเสียเวลาที่ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์ / เครื่องมอื เป็น
เวลานาน โดยมกีารสูญเสยีเวลารวมการคน้หาของทัง้ช่าง Mechanic และ
ช่าง Electric เฉลีย่เท่ากบั 88.75 นาท ี/ สปัดาห์ ของเวลาการท างาน ซึ่ง
ท าให้เวลาที่จะได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนัน้ลดลง ไม่เกิดมูลค่า ดังนัน้
งานวิจัยนี้ จึงมุ่งลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์ / เครื่องมือ ของ
กระบวนการเตรยีมของช่าง 
วตัถุประสงค ์ 

1. เพือ่ลดเวลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื  
2. เพือ่ประยุกต์ใชอ้งคค์วามรูด้า้นการจดัการการผลติใหเ้กดิประโยชน์

แก่องคก์ร 
II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ผูจ้ดัท าไดศ้กึษาหลกัการพืน้ฐานและ
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

- วงจรการบรหิารงานคุณภาพ (PDCA)  
- การควบคุมดว้ยการมองเหน็ (Visual Control)  
- แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)  
- เกณฑป์ระเมนิความพงึพอใจ  

 
II.I วงจรการบริหารงานคณุภาพ (PDCA)  

(Sirichai.  2012) แนวคดิเกีย่วกบัวงจร PDCA เริม่ขึน้เป็นครัง้แรกโดย
นักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งได้พฒันาจากการควบคุมกระบวนการเชงิ
สถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1930 ในระยะ
เริม่แรกวงจรดงักล่าวเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ “วงจร Shewhart” จนกระทัง่ราว
ทศวรรษที่ 1950 ได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดย W.Edwards 

Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบรหิารคุณภาพ หลายคนจงึเรยีกวงจรนี้
ว่า ”วงจร Deming” 

ขัน้ตอนการวางแผน (Plan) 
ขัน้ตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการ
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการพฒันาสิง่ใหม่ๆ  การแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้
จากการปฏบิตังิาน ฯลฯ พรอ้มกบัพจิารณาว่ามคีวามจ าเป็นต้องใชข้อ้มูล
ใดบา้งเพือ่การปรบัปรุงเปลีย่นแปลงนัน้ โดยระบุวธิกีารเกบ็ขอ้มลูให้ชดัเจน 
นอกจากนี้จะตอ้งวเิคราะห์ขอ้มลูทีร่วบรวมได ้แลว้ก าหนดทางเลอืกในการ
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดงักล่าว การวางแผนยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดการณ์
สิง่ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต และช่วยลดความสญูเสยีต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 

ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ(DO) 
ขัน้ตอนการปฏบิตั ิคอื การลงมอืปรบัปรุงเปลีย่นแปลงตามทางเลอืกที่ได้
ก าหนดไวใ้นขัน้ตอนการ วางแผน ในขัน้นี้ตอ้งตรวจสอบระหว่างการปฏบิตัิ
ด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตัง้ใจ หรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งรบัทราบดว้ย เราไม่ควรปล่อยใหถ้งึวนิาทสีุดทา้ยเพื่อดูความคบื
หน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรบัปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการ
ทราบความคบืหน้าอย่างแน่ นอน เพื่อจะไดม้ ัน่ใจว่าโครงการปรบัปรุงเกดิ
ความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) 
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้ร ับจากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง แต่ข ัน้ตอนนี้มกัจะถูกมองขา้มเสมอการตรวจสอบท าใหเ้รา
ทราบว่าการปฏบิตัใิน ข ัน้ทีส่องสามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ี่
ไดก้ าหนดไวห้รอืไม่ สิง่ส าคญักค็อื เราต้องรูว้่าจะตรวจสอบอะไรบา้งและ
บ่อยครัง้แค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขัน้ตอนถดัไป 

ขัน้ตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม (Act) 
ขัน้ ตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมจะพจิารณาผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ 
ซึง่มอียู่ 2 กรณ ีคอื ผลทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้หรอืไมเ่ป็นไปตาม
แผนทีว่างไว ้หากเป็นกรณแีรก กใ็หน้ าแนวทางหรอืกระบวนการปฏบิตันิัน้
มาจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน พรอ้มทัง้หาวธิกีารทีจ่ะปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึ้นไปอกี 
ซึ่งอาจหมายถงึสามารถบรรลุเป้าหมายได้เรว็กว่าเดมิ หรอืเสยีค่าใชจ้่าย
น้อยกว่าเดมิ หรอืท าใหคุ้ณภาพดยีิง่ขึน้กไ็ดแ้ต่ถ้าหากเป็นกรณทีีส่อง ซึง่ก็
คือผลที่ได้ไม่บรรลุว ัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่
รวบรวมไวม้าวเิคราะหแ์ละพจิารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป  
  
II.II การควบคมุด้วยการมองเหน็ (Visual Control)    

( ดร.วทิยา อนิทรส์อน : ผศ.ดร.ไพโรจน์ ดว้งนคร : และ ปัทมาพร ท่อ
ชู ) เป็นระบบควบคุมการท างานที่ท าให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจ
ขัน้ตอนการท างาน เป้าหมาย ผลลพัธก์ารท างานไดง้่ายและชดัเจน รวมถงึ
เห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้บอร์ด  ป้าย 
สัญลักษณ์ กราฟ สี และอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคนทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัของสถานที่ท างาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องมคีวามรู้ความเข้าใจหลกัการของ Visual Control ในทิศทาง
เดียวกนัเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมปีระสทิธิภาพใน
องคก์รประเภทของการควบคุมดว้ยการมองเหน็ 
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การควบคุมด้วยการมองเห็น เป็นเทคนิคที่ใช้การสื่อสารผ่านการ
มองเหน็ โดยแสดงใหเ้หน็ผลการปฏบิตังิาน เหน็ความผดิปกต ิหรอืสือ่สาร
ความหมายบางอย่างใหเ้หน็ไดอ้ย่างสะดวก ชดัเจน และเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 

   
II.III แผน่ตรวจสอบ (Check Sheet)  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูพื้นฐาน ทีม่กัจะกลายเป็นการเก็บขอ้มลูที่ไม่มี
โครงสร้าง กระจัดกระจาย ยุ่งยาก ให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้น โดยที่คุณ
สามารถใชก้ารเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ไดง้่ายขึน้ การเกบ็ขอ้มลูรวบรวม
เป็นสิง่ส าคญัเพราะมนัเป็นจุดเริ่มต้นส าหรบัการวิเคราะห์ทางสถิติ การ
ท างานของแผ่นตรวจสอบคอืการน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ 
แผ่นตรวจสอบเป็นตารางหรือรูปแบบที่ใช้มกีารเก็บขอ้มูลที่มรีะบบการ
ลงทะเบยีน แผ่นตรวจสอบช่วยจดัระเบยีบขอ้มลูตามหมวดหมู ่
วธิกีารสรา้ง Check Sheet 

- ก าหนดกจิกรรมทีจ่ะถูกบนัทกึ เพิม่หมวดหมูข่องเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
- ก าหนดระยะเวลาในการบนัทกึขอ้มลูและ ช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 
- ออกแบบแผ่นตรวจสอบทีจ่ะใชใ้นระหว่างการบนัทกึขอ้มลูการจดัสรร

พืน้ทีว่่างส าหรบัการบนัทกึและ การสรุปภายในช่วงระยะเวลาการบนัทกึ 
- พฒันาแผ่นตรวจสอบทีง่่ายต่อการเขา้ใจ คอลมัน์ทัง้หมดควรจะระบุ

ไวอ้ย่างชดัเจน 
- ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกนัไว้เพื่อให้

ม ัน่ใจว่าทุกคนเขา้ใจงานและเหตุการณ์จะถูกบนัทกึไว้ 
- วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ระบุเหตุการณ์ผดิปกต ิ
- ฝึกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
- พลอ็ตขอ้มลูเกีย่วกบัแผ่นตรวจสอบ 

 
II.IV เกณฑป์ระเมนิความพงึพอใจ  

ศริชิยั กาญจนวาส ี(คู่มอืมาตรฐานตวัชี้วดัการประเมนิผลโครงงาน. 
2559 : 29-30) ได้พัฒนาเทคนิคการประเมินผลโครงการร่วมกับศูนย์
ประเมนิผล และจดัท าคู่มอืการประเมนิผล เผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อใหน้กัวชิาการดา้นการประเมนิผลและผูส้นใจทัว่ไปสามารถศกึษา และ
ท าความเข้าใจในการประเมินผลโครงการได้เบื้องต้นด้วยตนเอง ซึ่ง
ทางดา้นของการประเมนิความพงึพอใจ ผูป้ระเมนิต้องทราบความรูส้กึต่าง 
ๆ ของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง โดยระดบัค่าคะแนน จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้  
ตารางท่ี I เกณฑป์ระเมนิผลความพงึพอใจ 

 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

จิราวรรณ แย้มสุข (2557) การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ในการใช้ 
Visual Control System และ Bar Code เป็นเครือ่งมอืในการลดเวลาในการ
ตรวจสอบสนิคา้ของบรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) จากการศกึษาการ
ปฏบิตัิงานในส่วนของแผนก Break case พบว่า การตรวจเช็คสนิคา้ของ

ส่วน Double Check นัน้เกดิปัญหาในการส่งมอบสนิคา้ใหก้บัแผนกส่งมอบ
ล่าชา้ เพราะ สนิคา้บางรายการเป็นสนิคา้ที่ใหร้่วมกบัสนิคา้ชนิดอื่น ๆ เช่น 
ซอส , ช้อนพลาสติก เป็นต้น ไม่มีรหัสบาร์โค้ด ซึ่งจะท าให้พนักงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบสินค้า จากปัญหาดงักล่าวจึงได้ท าการศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มลูและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการลดเวลาโดยใช ้
Bar Code เป็นการสร้างรหสับาร์โค้ดของสนิค้าประเภทที่ไม่มรีหสัขึ้นมา
ใหม่ โดยใช้รหสัตวัสนิคา้นัน้สรา้งออกมาเป็นรหสับาร์โค้ด แล้วใช้ Visual 
Control System ในการแบ่งประเภทและแบ่งสี ของสินค้านัน้ ๆ เช่น 
ประเภทซอสจะใชส้เีขยีว ประเภทชอ้นพลาสตกิจะใชส้เีหลอืง ส่วนประเภท
สนิค้าทัว่ไปจะใช้สฟ้ีา ผลการใช้ Visual Control System และ Bar Code 
พบว่า ท าใหพ้นักงานตรวจสอบสนิคา้ไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้เนื่องจากมี
การแบ่งสีแบ่งประเภทไว้ชดัเจนแล้ว ท าให้เวลาในการตรวจสอบสนิค้า
ลดลง เช่น การใชร้หสั Bar-Code แบบเก่าจะใชเ้วลาในการ Scan จากเดมิ 
10 วนิาท/ีชิ้น พอท าการปรบัปรุงรูปแบบ Bar-Code แลว้จะใชเ้วลา Scan 
4 วนิาท/ีชิน้ ซึง่จะท าใหล้ดเวลาได ้6 วนิาท/ีชิน้ หรอืเป็นการลดเวลาไดร้อ้ย
ละ 60 

อรพรรณ วิชัยเดช ; และ นิวิท เจริญใจ (2554) งานวิจัยครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ในการผลติหอ้งสะอาด โดยใช้
เทคนิคการปรบัปรุงงานจากนัน้น าผลวิเคราะห์ที่ได้มาท าวิเคราะห์ 4M 
ประกอบดว้ย คน เครื่องจกัร วตัถุดบิ และวธิกีารท างาน เพื่อแกไ้ขปัญหา
และปรับปรุงงาน  ผลจากการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ พบว่า
กระบวนการตดัสงักะสเีป็นขัน้ตอนที่ใช้วสัดุสิ้นเปลอืงมากที่สุด หลงัจาก
วเิคราะห์ 4M เพื่อหาสาเหตุของปัญหาแลว้จงึน าเทคนิคการปรบัปรุงงาน
ต่างๆ เช่น การกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกของการประหยัด การเพิ่มค่า
แรงจูงใจ คู่มอืการปฏบิตังิาน เทคนิคการควบคุมด้วยการมองเหน็ (Visual 
Control) และเทคนิคการท าใหง้า่ยขึน้ (Simplify) ของ หลกัการแบบ ECRS 
(Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มาปรบัปรุงและแกไ้ข ซึง่
ก่อนปรบัปรุงระยะ 3 เดอืน มคี่าเฉลี่ยของปรมิาณของเสยีเท่ากบัร้อยละ 
75.72 หลงัท าการปรบัปรุง ของเสยีมปีรมิาณลดลงเหลอืรอ้ยละ 55.03 

 
III. วธิดี าเนินการวจิยั 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัศกึษาการปรบัปรุงลดเวลาทีใ่ชใ้นการ
คน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื ในกระบวนการเตรยีมของช่าง โดยใช ้Visual 
Control เขา้มาช่วยในการปรบัปรุง โดยมขี ัน้ตอนในการศกึษาดงันี้ 

 
รปูท่ี II  แผนการด าเนินงาน 

 

ระดบัคะแนน องคป์ระกอบ/ความหมาย 

5 เหน็ดว้ยอย่างยิง่/พอใจมากทีสุ่ด 

4 เหน็ดว้ยมาก/พอใจมาก 

3 เฉยๆ/เป็นกลาง 
2 ไมเ่หน็ดว้ย/ไมพ่อใจ 
1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่/ไมพ่อใจทีสุ่ด 
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III.I Plan 
 วางแผนไดจ้ดัท าแผนการเกบ็ขอ้มลูเวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาอุปกรณ์ 
/ เครือ่งมอื และท า Check Sheet เพือ่ตรวจสอบจ านวนของอุปกรณ์ / ชนดิ
งานของอุปกรณ์ 
III.II Do 

 ท าการจบัเวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื 
 จากรปูที ่1 แสดงผลสรุปไดด้งันี้ 

วนัที ่ 12-16 พฤศจกิายน มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอื ในงาน Mechanic 55 นาท ีและงาน Electric 48 นาท ีรวมเป็น 
103 นาท ี/ สปัดาห ์ 

วนัที ่ 19-23 พฤศจกิายน มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอืในงาน Mechanic 60 นาทแีละงาน Electric 53 นาท ีรวมเป็น 113 
นาท ี/ สปัดาห์ 

วนัที ่ 26-30 พฤศจกิายน มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอืในงาน Mechanic 39 นาทแีละงาน Electric 45 นาท ีรวมเป็น 84 
นาท ี/ สปัดาห์ 

วนัที ่ 3-5 ธนัวาคม มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื
ในงาน Mechanic 30 นาทแีละงาน Electric 25 นาท ีรวมเป็น 84 นาท ี / 
สปัดาห ์

 ท า Check Sheet เพือ่น ามาเกบ็ขอ้มลูว่าอุปกรณ์ยงัมคีรบตาม
จ านวนและชนิดของงานหรอืไม ่โดยแบ่ง Check Sheet 
ออกเป็น 2 ชุด คอื 

1. Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Mechanic 
2. Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Electric. 

 ท าบตัรรปูเพือ่ใชใ้นการยมือุปกรณ์ไปใช ้(Visual Control) เพือ่
เป็นการรบัรู ้ควบคุมไดจ้ากสายตา เมือ่เหน็ว่าใครเป็นผูห้ยบิ
อุปกรณ์ออกไปจากบอรด์เครือ่งมอื เนื่องจากว่าหากใครตอ้งการ
ใชอุ้ปกรณ์ใดทีอ่ยู่บนบอรด์ จะตอ้งน าบตัรรปูของตนเองนัน้ไป
แขวนแทนทีอุ่ปกรณ์ทีย่มืไป หากว่ามคีนทีน่ าไปใชแ้ลว้ลมืน ามา
คนื กจ็ะท าใหค้นทีจ่ะใชอุ้ปกรณ์นัน้ภายหลงัจะทราบไดท้นัทวี่า
จะสามารถตดิตามอุปกรณ์ไดจ้ากใคร 

 
รปูท่ี III สภาพปัจจุบนัของบอรด์เครือ่งมอื 

 
III.III Check 
 หลงัจากไดท้ าการปรบัปรุงดว้ยวธิกีารต่างๆ กไ็ดม้กีารเกบ็ขอ้มลู
หลงัจากปรบัปรุงอกีเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

 
รปูท่ี  IV เวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื (หลงัปรบัปรุง) 

III.IIII Act 
 จากผลการด าเนินหลงัปรบัปรุง 

วนัที ่ 7 – 11 มกราคม  มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอื ในงาน Mechanic 20 นาท ีและงาน Electric 12 นาท ีรวมเป็น 32 
นาท ี/ สปัดาห ์ 

วนัที ่ 14 – 18 มกราคม มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอืในงาน Mechanic 25 นาทแีละงาน Electric 22 นาท ีรวมเป็น 47 
นาท ี/ สปัดาห์ 

วนัที ่ 21 – 25 มกราคม มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอืในงาน Mechanic 14 นาทแีละงาน Electric 15 นาท ีรวมเป็น 29 
นาท ี/ สปัดาห์ 

วนัที ่ 28 – 30 มกราคม มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / 
เครือ่งมอืในงาน Mechanic 17 นาทแีละงาน Electric 13 นาท ีรวมเป็น 30 
นาท ี/ สปัดาห์ 

รวมถงึการท าแบบประเมนิความพงึพอใจของช่างผูใ้ชง้านเพือ่
เป็นตวัชีว้ดัในเชงิคุณภาพ 
 

IV. ผลการวจิยั 
IV.I การท าแผ่นตรวจสอบอุปกรณ์ / เครือ่งมอื (Check Sheet) 

จากสภาพก่อนปรบัปรุงของการใชอุ้ปกรณ์ / เครือ่งมอื ไมม่กีารท า
แผ่นตรวจสอบเกีย่วกบัอุปกรณ์ / เครือ่งมอื มาก่อน จงึท าใหไ้มส่ามารถ
ตรวจสอบไดว้่าอุปกรณ์นัน้ๆยงัอยู่ครบตามจ านวนหรอืไม ่และท าใหไ้ม่
ทราบว่ามอุีปกรณ์ใดหายหรอืตกหล่นจากกล่องอุปกรณ์ของแต่ละประเภท
งาน จงึไดจ้ดัท าแผ่นตรวจสอบขนึมา ดงัรปู 

รปูท่ี V Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Mechanic 
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รปูท่ี VI Check Sheet ของอุปกรณ์ช่าง Electric 

IV.II การจดัท าบตัรรปูในการยมือุปกรณ์ (Visual Control) 
 สภาพก่อนปรบัปรุง 
มกีารน าเครือ่งมอืบนบอรด์ออกไปใชโ้ดยไมท่ราบว่าใครเป็นผู้

น าออกไป ส่งผลใหค้นทีจ่ะใชต่้อไปนัน้หาเครือ่งมอืไมเ่จอ ไมส่ามารถ
ตดิตามไดว้่าใครเป็นคนน าไป จงึเสยีเวลาในการคน้หาและตดิตามอุปกรณ์
จากคนทีน่ าไป 

 
รปูท่ี VII อุปกรณ์ทีห่ายไปบนบอรด์เครือ่งมอื 

 สภาพหลงัปรบัปรุง 
มกีารน าบตัรรปูของช่างแต่ละคนมาใชใ้นการยมือุปกรณ์บนบอรด์ ท า

ใหค้นทีจ่ะใชต่้อไปนัน้สามารถทราบไดท้นัทวี่าใครเป็นน าไปใชแ้ละสามารถ
ตดิตามอุปกรณ์ไดง้า่ยขึน้ ลดเวลาในการคน้หาอุปกรณ์ไดเ้ป็นอย่างมาก 

 
รปูท่ี VIII บตัรรปูทีน่ าไปใชย้มือุปกรณ์ / เครือ่งมอื 

 
รปูท่ี IX หลงัปรบัปรุงน าบตัรรปูมาใชย้มือุปกรณ์ 

IV.III ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 ก่อนปรบัปรุง 
งานช่าง Mechanic มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื 

เฉลีย่เท่ากบั 46 นาท ี/ สปัดาห ์
งานช่าง Electric มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื เฉลีย่

เท่ากบั 42.75 นาท ี/ สปัดาห์ 
 หลงัปรบัปรุง 
งานช่าง Mechanic มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื 

เฉลีย่เท่ากบั 19 นาท ี/ สปัดาห ์
งานช่าง Electric มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื เฉลีย่

เท่ากบั 15.5 นาท ี/ สปัดาห ์
ผลเปรยีบเทยีบก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง สามารถลดเวลาใน

การคน้หาอุปกรณ์ / ของงาน Mechanic ไดเ้ฉลีย่เท่ากบั 27 นาท ี/ สปัดาห์ 
คดิเป็นเปอรเ์ซน็เท่ากบั 58.7 % และงาน Electric ไดเ้ฉลีย่เท่ากบั 27.25 
นาท ีคดิเป็นเปอรเ์ซน็เท่ากบั  63.74 % ซึง่สามารถบรรลุตวัชีว้ดัเชงิ
ปรมิาณทีต่ ัง้ไวค้อื ใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื ลดลง 50 % 

IV.IV ผลความพงึพอใจของช่างผูใ้ชง้าน 
หลงัจากท าการปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแลว้ ผูจ้ดัท าไดท้ าแบบสอบถามเพือ่

ประเมนิความพงึพอใจของช่างผูใ้ชง้าน ไดผ้ลดงัตารางสรุป ดงันี้ 
ตารางท่ี II ตารางสรุปผลความพงึพอใจ 
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V. สรุปและอภปิรายผล 
จากการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษา เรื่องการลดเวลาในการค้นหา

อุปกรณ์ / เครื่องมอื โดยการใช ้Visual Control ทีน่ ามาใชใ้นกระบวนการ
จดัเตรยีม,ค้นหา อุปกรณ์ / เครื่องมอืของช่าง ก่อนที่จะน าออกไปใชง้าน 
ผู้จดัท าได้ท าการปรบัปรุงถึงปัญหาที่เกดิขึ้นและได้ผลลพัธ์เปรยีบเทียบ
เวลาทีใ่ชใ้นการคน้หาอุปกรณ์ / เครือ่งมอื ไดด้งันี้ 

 เชงิปรมิาณ 
ตารางท่ี III สรุปผลเวลาในการคน้หาก่อนและหลงัปรบัปรุง 

 

ซึ่งสามารถบรรลุตวัชี้วดัเชงิปรมิาณทีต่ ัง้ไว้ คอื เวลาทีใ่ชใ้นการคน้หา
อุปกรณ์ / เครือ่งมอื ลดลง 50 %  

 เชงิคุณภาพ 
จากตารางที ่4.1 สรุปผลความพงึพอใจของการใชง้านบตัรรปู มคีะแนน

เฉลีย่รวมเท่ากบั 4.05 ซึง่สามารถบรรลุตวัชีว้ดัเชงิคุณภาพทีต่ ัง้ไวค้อื 3.50  
 

กติตกิรรมประกาศ 
งานวจิยันี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยการให้ความช่วยเหลอืแนะน าของ ผูช้่วย

ศาสตราจารย์ปัณณทตั จอมจกัร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสหกิจศกึษา ที่ได้
กรุณาที่ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขงานวิจัยมาโดยตลอด 
ผูเ้ขยีนจงึขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณบรษิัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล์ ราพดิ 
แอนด์ ออพตมิอล จ ากดั ทีใ่หโ้อกาสเขา้ไปท าการสหกจิศกึษา ขอขอบคุณ 
คุณสวิวงศ ์โฆษติศรวณยี ์และคุณพงษ์ธร เพยีรประสม ผูใ้หค้วามช่วยเหลอื 
ให้ความรู้และขอ้มูลต่างๆ ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างมาก และขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา-มารดา และครอบครวัของข้าพเจ้า อีกทัง้ผู้ที่ใกล้ชิด 
เพือ่นฝงู ทีใ่หก้ าลงัใจและสนบัสนุนการท าโครงงานสหกจิศกึษาครัง้นี้ส าเรจ็
ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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 บทคดัย่อ – การศกึษาเรื่อง การจดัการขัน้ตอนเพื่อลดเวลาและลดการ
ใช้ทรพัยากรภายในส านักงานนี้เป็นการเพิ่มประสทิธภิาพการท างานของการเดนิ
เอกสาร กรณีศึกษา ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ เขตปลอดอากร  
บรษิัท การท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเพิม่
ประสทิธภิาพการท างาน โดยน าหลกัการการก าจดัขัน้ตอนงานทีไ่ม่จ าเป็น การรวม
ขัน้ตอนใหเ้หลอืน้อยลง และการปรบัปรุงวธิกีารท างานใหง้่ายขึน้มาเป็นแนวคิดใน
การศกึษาเพื่อลดความสูญเปล่าและลดงานทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ลง โดยการเกบ็
รวบรวมเวลาการท างานในแต่ละขัน้ตอนของการท างานก่อนและหลงัการปรบัปรุง
วิธกีารใหม่ รวมไปถงึช่วยลดการใช้ทรพัยากรจ าพวกกระดาษเอกสาร และลดการ
สิ้นเปลืองทรพัยากร โดยใช้หลักการ PDCA , แผนภาพกระบวนการไหล (Flow 
Process Chart) , ทฤษฎีก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) , Why-Why Analysis น าหลกัการต่างๆมาประยุกตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา 

ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหา จากการ 
ศกึษาปัญหาทีเ่กดิขึน้ ผูว้จิยัเลง็เหน็จดุทีเ่ป็นปัญหา และผูว้จิยัไดท้ าการแกไ้ขปัญหา
โดยการน า Shared ไดรฟ์เขา้มาใชท้ างานภายในส่วนงาน เพื่อท าใหส้ามารถลด
ระยะเวลาในการเดนิเอกสาร และลดปรมิาณการใชท้รพัยากรกระดาษภายใน
ส านกังาน 
  ค ำส ำคญั – ประสิทธิภำพ,ควำมสูญเปล่ำ,ทรพัยำกร 

  Abstract –  This research is a part of increasing work efficiency of 
the Document Department in a case study of an Air cargo business in the area 
of Free Zone, AOT. And purposed to study in the increase of work efficiency 
of Document Department. The principle of eliminating the unnecessary 
reduction of work procedures by combination, rearrangement of works and 
work performance improvement by simplification was employed to be the study 
concept to reduce wastes and non-beneficial tasks. The working time in each 
step was collected and made a comparison between before and after using the 
new approach. And can help the users to reduce the resources, such as paper 
documents or reducing paper consumption. Using the principle PDCA, Flow 
Process Chart, Cause and Effect Diagram and Why-Why Analysis. 

  Researchers have studied the problem to solve the problem. 
According to a problem study, the researchers looked at the problem. 
And the researchers solved the problem by introducing the Shared drive into 
the office to reduced document movement time, reduce paperwork. Then, 
paper resources inside the office were minimized. 

Keywords – Efficiency, Rearrangement, Simplification 

 
I. บทน า 

  ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในส่วนงานแผนการขนส่งสนิค้าทางอากาศ ในฝ่ายการ
ขนส่งสนิคา้ทางอากาศ บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั จ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ 
ทัง้ในดา้นการเดนิหนงัสอืเวยีนแจง้ใหท้ราบ รวมไปถงึเอกสารงานต่างๆ เพื่อแจง้เป็น
รายบุคคล หรอืแจ้งเป็นส่วนงาน ท าให้ต้องใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก ทัง้ที่เป็น
เอกสารจดัเกบ็ หรอืแมแ้ต่เอกสารแจง้ทราบแลว้ทิง้ โดยระยะเวลาภายใน 4 เดอืนที่
ผ่านมา (ก.ค.-ต.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศ ใช้กระดาษไปเป็น
จ านวน 235 กล่อง โดยจ านวนกระดาษที่พิมพ์ผิด หรือพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิ้ง
ประมาณ 63 กล่อง ซึงเป็นความสูญเปล่าที่มากส าหรบักระดาษที่เสยีไปในอาคาร
ส านกังาน ดงันัน้จงึไดม้กีารศกึษาการน า Shared ไดรฟ์เขา้มาท างานในองคก์ร การ
ท างานผ่าน Shared ไดรฟ์เป็นการสรา้งไดรฟ์ทีจ่ะสามารถเชื่อมต่อคอมพวิเตอรท์กุ
เครื่องในส่วนการท างานเขา้ด้วยกนัด้วยไดร์ฟเดียว จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและความรวดเรว็ในการท างาน และยงัสามารถลดระยะเวลาในการท างาน ลด
เวลาการส่งต่อเอกสารเพื่อตรวจสอบ หรอื การด าเนินเอกสารต่างๆ ใหใ้ชเ้วลาไดเ้รว็
ขึน้ ลดเรื่องการสูญหาย การตกหล่นของเอกสาร ความซบัซอ้นของเอกสาร และการ
ไม่ปรบัปรุงขอ้มูลหรอืงานให้ตรงกนัของคนในส่วนงาน รวมไปถึงสามารถช่วยลด
ปรมิาณทรพัยากร หรอื ปรมิาณกระดาษทีใ่ชภ้ายในองค์กร อกีทัง้ยงัท าใหส้ามารถ
ลดค่าใชจ้า่ย ในดา้นอปุกรณ์ส านกังานไดอ้กีดว้ย 

วตัถุประสงคข์องการศกึษา  
  I. เพื่อเพิม่ศกัยภาพของการบรหิารจดัการภายในส่วนแผนการขนส่ง
สนิคา้ทางอากาศ พืน้ทีเ่ขตปลอดอากรการทา่อากาศยานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
  II. เพื่อลดปัญหาการใชท้รพัยากรอยา่งสิน้เปลอืงมากเกนิจ าเป็น  
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II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กระบวนการนวตักรรมการบรหิารจดัการจดัระเบยีบการด าเนินการเดนิเอกสาร
ภายในส่วนงานปฏบิตักิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศ พืน้ทีเ่ขตปลอดอากร (Free Zone) 
ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ
          - หลกัการ PDCA 
          - แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
          - ทฤษฎกีา้งปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
   - Why-Why Analysis 

II.I หลกัการ PDCA 
  (Walter Shewhart; & W.Edwards Deming.  2009  : อา้งถงึใน บูรณะ
ศกัดิ ์ มาดหมาย; และ สุธาสนิี โพธจินัทร.์ 2558)  PDCA คอื วงจรการบรหิารงาน
คุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า ไดแ้ก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏบิตั)ิ, Check (ตรวจสอบ) 
และ Act (การด าเนินการใหเ้หมาะสม)  ซึง่รายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนมดีงันี้ 
        I P = Plan (ขัน้ตอนการวางแผน) 
          ขัน้ตอนการวางแผนครอบคลุมถงึการก าหนดกรอบหวัขอ้ทีต่้องการปรบัปรุง
เปลีย่นแปลง โดยระบุวธิกีารเกบ็ขอ้มลูและก าหนดทางเลอืกในการปรบัปรงุใหช้ดัเจน 
ซึง่การวางแผนจะชว่ยใหก้จิการสามารถคาดการณ์สิง่ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต และชว่ยลด
ความสูญเสยีต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 
        II D = Do ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ(ข ัน้ตอนการปฏบิตั)ิ 
          ขัน้ตอนการปฏิบตัิ คือ การลงมอืปรบัปรุงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขัน้ตอนการวางแผน ซึง่ตอ้งมกีารตรวจสอบระหว่างการปฏบิตัดิว้ยว่าไดด้ าเนินไปใน
ทศิทางทีต่ ัง้ใจหรอืไม ่เพื่อท าการปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามแผนการทีไ่ดว้างไว้ 
        III C = Check (ขัน้ตอนการตรวจสอบ) 
          ขัน้ตอนการตรวจสอบ คอื การประเมนิผลที่ได้รบัจากการปรบัปรุง เพื่อให้
ทราบว่าในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้หรอืไม่ แต่สิง่ส าคญักค็อื ต้องรูว้่าจะตรวจสอบอะไรบา้ง เพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ด้
จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรบัขัน้ตอนถดัไป  
        IV  A = Action ขัน้ตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสม 
          ขัน้ตอนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมจะพจิารณาผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ ซึง่
มอียู่ 2 กรณี คอื กรณีแรก ผลทเีกดิขึน้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ ใหน้ าแนวทางหรอื
กระบวนการปฏบิตันิัน้มาจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน พรอ้มทัง้หาวธิกีารทีจ่ะปรบัปรงุใหด้ี
ยิง่ขึน้ไปอกี ถ้าหากเป็นกรณีทีส่อง ไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ คอื ผลทีไ่ด้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามแผนทีว่างไว้ ควรน าขอ้มลูทีร่วบรวมไวม้าวเิคราะหแ์ละพจิารณาว่า
ควรจะด าเนินการอย่างไร  
           แนวคดิ PDCA ไดร้บัการพฒันาขึน้เป็นครัง้แรกโดย Walter Shewhart ซึ่ง
ถอืเป็นผูบ้กุเบกิการใชส้ถติสิ าหรบัวงการอตุสาหกรรม และต่อมาไดเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่าง
แพรห่ลายมากขึน้ เมื่อปรมาจารยด์า้นการบรหิารคุณภาพ อยา่ง W.Edwards 
Deming ไดน้ ามาเผยแพร ่ใหเ้ป็นเครื่องมอืส าหรบัการปรบัปรงุกระบวนการ วงจรนี้
จงึมอีกีชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” [1] 
 
II.II แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 
  (Frank; & Lillian Gilbreth.  1921  : อ้างถึงใน จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน.  
2556)  แผนภูมิการไหลง่ายต่อการเข้าใจ แผนภาพจะแสดงให้เห็นว่าขัน้ตอนใน
กระบวนการสอดคล้องกันนี้ท าให้มีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ส าหรบัการสื่อสาร 
ระหว่างกระบวนการท างานและการจดัเกบ็เอกสารอย่างชดัเจนส าหรบังานที่จะท า 

นอกจากนี้การท าแผนที่กระบวนการในรูปแบบกราฟการไหลจะช่วยให้คุณคิด
เกีย่วกบักระบวนการทีส่ามารถปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ แผนภูมกิารไหลสามารถน าไปใช ้ 
  - ก าหนดและวเิคราะหก์ระบวนการ 
  - สรา้งภาพขัน้ตอนโดยขัน้ตอนของกระบวนการส าหรบัการวเิคราะห ์ 
  - ก าหนดมาตรฐานหรอืหาพืน้ทีส่ าหรบัการปรบัปรงุในกระบวนการ  

ตารางท่ี I แสดงสญัลกัษณ์การเขยีนแผนภมูกิารไหลของกระบวนการผลติ 

สญัลกัษณ์ ช่ือเรียก ค าจ ากดัความโดยย่อ 
 Operation การเตรยีมงาน 
 Inspection การตรวจสอบ 
 Transportation การเคลื่อนที ่
 Delay การคอยเพื่อใหง้านขัน้

ต่อไปเริม่ตน้ 
 Storage การเกบ็ 

 
  ภายในแต่ละสญัลกัษณ์ทีเ่ขยีนลงสิง่ทีแ่สดงให้นี้อาจเป็นจุดเริม่ต้นหรอื
จบของกระบวนการด าเนินการหรอืการตดัสนิใจทีจ่ะท าโดยใช้ลูกศรแสดงการไหล
ของกระบวนการการวาดแผนภูมกิารไหลระดมความคดิงานกระบวนการและรายการ
พวกเขาในการสัง่ซื้อทีจ่ะเกดิขึน้ เริม่แผนภูมกิารไหลโดยการวาดรูปทรงวงรแีละว่า 
“เริม่ต้น” แล้วย้ายไปยงัการด าเนินการครัง้แรกหรอืค าถามและวาดรูปสี่เหลี่ยมคาง
หม ูเขยีนการกระท าหรอืค าถามและวาดรปูลูกศรจากสญัลกัษณ์การเริม่ตน้กบัรปูรา่ง
นี้ ท างานผ่านกระบวนการทัง้หมดแสดงการกระท าและการตดัสนิใจทีเ่หมาะสมใน
ล าดับที่จะเกิดขึ้นและเชื่อมโยงกันโดยใช้ลูกศรเหล่านี้ เพื่อแสดงการไหลของ
กระบวนการ ซึง่การตดัสนิใจจะตอ้งลากลูกศรออกจากสเีหลีย่มคางหมกูารตดัสนิใจที่
เป็นไปได้ส าหรบัผลในแต่ละครัง้และการกระท าหรอืค าถามเขากบัผล และจ าไว้ว่า
เพื่อแสดงส่วนทา้ยของกระบวนการใชว้งกลมยาวระบุว่า “เสรจ็” [2] ... 

........................ 
II.III ทฤษฎกีา้งปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

(คาโอร ุอชิกิาว่า.  1953  : อา้งถงึใน cherry panyayottasak. 2554)  ผงั
แสดงเหตุและผล เรยีกย่อๆ ว่า ผงักา้งปลา ไดร้ะบุนิยามว่า ผงัทีแ่สดงความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณลกัษณะทางคุณภาพ กบัปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งค าอธบิาย คุณสมบตั ิคอื
ผลทีเ่กดิขึน้จากเหตุ ซึ่งกค็อืปัจจยัต่างๆ ทีเ่ป็นต้นเหตุของคุณลกัษณะนัน้ โดยการ
ระดมความคดิอย่างเป็นอสิระของทกุคนในกลุ่มกจิกรรมดา้นการควบคุมคุณภาพ  
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการสรา้งผงักา้งปลา 
ขัน้ที ่I ก าหนดลกัษณะคุณภาพทีเ่ป็นปัญหา 
ขัน้ที ่II เลอืกเอาคุณลกัษณะทีเ่ป็นปัญหามา 1 อนั แล้วเขยีนลงทางขวา

มอืของกระดาษพรอ้มตกีรอบสีเ่หลีย่ม 
ขัน้ที ่III เขยีนกา้งปลาจากซา้ยไปขวาโดยเริม่จากกระดูกสนัหลงัก่อน 
ขัน้ที ่IV เขยีนสาเหตุหลกั ๆ เตมิลงบนเสน้กระดูกสนัหลงัทัง้บนและล่าง 

พรอ้มกบัตกีรอบสีเ่หลีย่มเพื่อระบุสาเหตุหลกั 
ขัน้ที ่V ในกา้งใหญ่ทีเ่ป็นสาเหตุหลกัของปัญหา ใหใ้ส่กา้งรองลงไป ทีแ่ต่

ละปลายกา้งรองใหใ้ส่ขอ้ความทีเ่ป็นสาเหตุรอง ของแต่ละสาเหตุหลกั 
ขัน้ที ่VI ในแต่ละกา้งรองทีเ่ป็นสาเหตุรอง ใหเ้ขยีนกา้งย่อย ทีเ่ขา้ใจว่าจะ

เป็นสาเหตุย่อย ๆ ของสาเหตุรองอนันัน้ 
ขัน้ที่ VII พิจารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ ที่มคีวามสมัพนัธก์นั

ตามระดบัชัน้ถูกตอ้งหรอืไม ่แลว้ใส่ขอ้มลูเพิม่เตมิใหค้รบถว้น [3] 
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II.IV Why-Why Analysis…………………………………  ……………………   
  (Sakichi Toyoda.  1930  : อ้างถึงใน วชิรพงษ์ พิมสาร; และ ธวัชชยั 
สุวรรณบุตรวภิา. 2559)  Why-Why Analysis เป็นเครื่องมอืพืน้ฐานของการวเิคราะห์
หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา โดยหากเราสามารถคน้พบสาเหตุรากเหงา้และก าจดั
ได้แล้วปัญหาเดมิจะไม่เกดิซ ้าอย่างแน่นอน แต่หากปัญหาเดมิเกดิซ ้า แสดงว่าการ
วเิคราะหข์องเรานัน้มาผดิทาง  อาจจะต้องมาท าการวเิคราะหใ์หม่ เมื่อปัญหาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ เราจะมาคดิกนัดูว่าอะไรเป็นปัจจยัหรอืสาเหตุทีท่ าใหม้นัเกดิโดย
การตัง้ค าถามว่า “ท าไม” โดยตัง้ค าถามไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ไดปั้จจยัทีเ่ป็นตน้ตอของ
ปัญหา ปัจจยัทีอ่ยู่หลงัสุด จะตอ้งเป็นปัจจยัทีส่ามารถพลกิกลบักลายเป็นมาตรการที่
มปีระสทิธภิาพ [4] 

ขัน้ตอนการวเิคราะห ์Why Why Analysis 

I จดัล าดบัความส าคญัหวัขอ้ทีจ่ะท าการปรบัปรุงผ่าน Pareto โดยเลอืก
ปัญหาจาก KPI  

II เลอืกหวัขอ้ทีจ่ะท าการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขหลงัจากไดส้าเหตุหลกั ทีจ่ะ
น ามาแกไ้ขแลว้ ใหท้ าการเขยีน ปัญหาใหม้คีวามกระชบัเขา้ใจงา่ย                

III จดัตัง้ทมีงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ในส่วนนี้จะเป็นการ น าผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปรบัปรงุ มาชว่ยกนัท าการวเิคราะหห์าสาเหตุ  

IV สอบถามสภาพการณ์เบือ้งตน้ (ตรวจหาความผดิปรกต)ิ ในขัน้ตอนนี้
จะมคีวามส าคญัมาก ในการตรวจหาความผดิปรกตขิองสถานการณ์  

V Brainstorming ในส่วนนี้  จะเป็นการระดมความเห็นของทีมงาน 
ผูเ้ขยีนแนะน าว่า ควรจะม ีLeader Team เพื่อไม่ใหก้ารระดมสมอง กลายเป็นสนาม
รบและควบคุมการระดมสมอง ใหอ้ยู่ในแนวทางการแกไ้ขปัญหา  

VI ตรวจสอบความถูกต้องผ่าน 5 Gen หลังจากระดมสมอง และแตก
สาเหตุออกมาไดแ้ลว้ เบือ้งตน้ ใหพ้าทมีงานไปดู สถานการณ์จรงิ และวเิคราะหผ์า่น 
3 Gen แรกก่อน เพื่อตรวจสอบความผดิปรกติ โดยเทยีบกบัมาตรฐาน หากพบว่า 
ทกุโอกาสทีเ่ป็นไปได ้อยู่ในมาตรฐาน ใหใ้ช ้อกี 2 Gen ทีเ่หลอื  
               VII จดัท ามาตรการโตต้อบ หลงัจากทีเ่ราพบสาเหตุรากเหงา้ โดยเน้นให้
อยู่ในรูปแบบ Visual Control ซึ่งจะประกอบไปด้วย ผู้รบัผดิชอบ ระยะเวลา การ
ปรบัปรงุใดๆกต็าม ใหใ้ชว้ธิกีารทีง่า่ย ค่าใชจ้า่ยต ่า ประสทิธภิาพสูง 

VIII ตรวจสอบความส าเรจ็ของงาน เมื่อท าการแก้ไข หรอื ปรบัปรุงไป
แล้วกใ็หต้ดิตามผลว่า ปัญหาดงักล่าวได้ เกดิขึน้ซ ้าหรอืไม่ หรอื ลดน้อยลง อย่างมี
นัยส าคญัหรอืไม่ ผ่านรูปแบบของกราฟ หรอื การทดสอบสมมุตฐิานทางสถติ ิหาก
พบว่าปัญหาไมไ่ดล้ดลง ใหก้ลบัมาวเิคราะหใ์หม่ทนัที แสดงว่ามสีาเหตุทีต่กหล่นไป
ในการวเิคราะหค์รัง้แรก 

IX จดัท ามาตรฐาน หากพบว่า มาตรการโตต้อบนัน้ไดผ้ล กใ็หจ้ดัท า 
มาตรฐานขึน้ เพื่อรกัษาไวซ้ึง่ระดบัคุณภาพต่อไป [5] 
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 ผาณิต วงศ์ชารี,  2557.  ได้มีการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการ
เอกสารของส านักงานธนารกัษ์พื้นทีข่อนแก่น ตามวงจรชวีติเอกสาร ด้านการผลติ 
การใช ้การจดัเกบ็ และได้น าเสนอการปรบัปรุงขัน้ตอนการด าเนินงานและระบบการ
แลกเปลี่ยนเอกสาร รวมทัง้อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการด้านเอกสาร ตามหลัก
มาตรฐานสากล ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการดา้นเอกสาร [6] 

นันทิยากร ลักษณะแก้ว; และ กาญจนา กาญจนสุนทร ,  2557.  
ท าการศึกษาหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรบัปรุง

ประสทิธภิาพของการจดัการระบบการไหลเวยีนของสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อ
น าเสนอแนวทางการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารเทศทีเ่หมาะสมส าหรบัการจดัการระบบ
การไหลเวยีนของสารสนเทศภายในองคก์ร [7] 

เอกสิทธ์ิ เผ่าวัฒนา; และ วรจนา คงสุข ,  2558.  ได้มีการศึกษา
วิเคราะห์กระบวนการปฏบิตัิงานสารบรรณของงานบรหิารเอกสาร และระบบสาร
บรรณอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบถึงประสทิธภิาพที่เกดิขึน้ในการปฏบิตังิานด้วย
ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึปัญหา อปุสรรคต่างๆ ในการปฏบิตังิาน [8] 

สุภรตัน์ พลูสวสัด์ิ,  2559.  ได้ศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน
ของแผนกเอกสารขาออก เพื่อปรบัปรงุวธิกีารท างานใหม่ โดยการน าหลกัการก าจดั
ขัน้ตอนงานทีไ่ม่จ าเป็น การรวมขัน้ตอนงานใหเ้หลอืน้อยลง การจดัล าด าใหม่ และ
การปรบัปรุงวิธกีารท างานให้ง่ายขึน้มาเป็นแนวคิดในการศกึษาเพื่อลดความสูญ
เปล่าและลดงานทีไ่มไ่ดก้่อใหเ้กดิประโยชน์ลง [9] 

ช่อทิพย ์ศิวพรอนันต์,  2559.  ได้มกีารศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
โดยมุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัของการบรหิารจดัการเอกสาร ได้แก่ การจดัเกบ็ การ
ค้นหา การก าหนดสทิธิเ์ขา้ถงึเอกสาร การควบคุมความปลอดภยัของเอกสาร การ
ป้องกนัเอกสารสูญหาย เพื่อการปฏบิตังิานดา้นเอกสารใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกี
ทัง้ยงัชว่ยลดการใชก้ระดาษและอปุกรณ์ส านกังานอกีดว้ย [10]  

จิราพร อินตุ่น ,  2559.  ได้ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศในงาน
ส านักงาน รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อพฒันาระบบ
การท างานในองคก์รใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ลดเวลา
ในการคน้หาเอกสาร อกีทัง้ลดค่าใชจ้า่ยการจดัซือ้ทรพัยากรในการจดัเอกสารดว้ย [11] 
 

III. วธิกีารด าเนินงาน 

การศกึษาเรื่อง การจดัการขัน้ตอนเพื่อลดเวลาและลดการใชท้รพัยากร
ภายในส านกังาน โดยการน า Shared ไดรฟ์มาใช ้ทัง้นี้มขี ัน้ตอนในการศกึษา ซึง่จะ
อธบิายในหวัขอ้ต่อไปนี้ 

ภาพรวมของกระบวนการ 

 การศกึษาเรื่อง การจดัการขัน้ตอนเพื่อลดเวลาและลดการใชท้รพัยากร
ภายในส านักงาน  ได้มีการด าเนินงานวิจยัโดย แก้ไขปัญหาจากการใช้หลกัการ 
PDCA คอื วางแผน ลงมอืปฏบิตั ิตรวจสอบผลลพัธ ์และสรา้งมาตรฐาน  โดยเริม่ที่
ศกึษาทมีาของปัญหาและคดัเลอืกปัญหาเพื่อน าไปแก้ไข ศกึษาสภาพปัจจุบนัของ
ปัญหา และ ก าหนดเป้าหมาย จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ผูว้จิยัจะน าปัญหาไปวเิคราะหถ์งึ
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาและเมื่อไดส้าเหตุทีอ่อกมาแลว้ผูว้จิยัจะน าสาเหตุทีว่เิคราะห์
ได้ไปพสิูจน์ว่าเป็นต้นเหตุจรงิหรอืไม่  โดยถ้าเป็นต้นเหตุจรงิผูว้จิยัจะน าต้นเหตุนัน้
ไปเขา้สู่กระบวนการหามาตรการตอบโต ้ใหก้บัต้นเหตุเหล่านัน้ และหลงัจากด าเนิน
ตามมาตรการแกไ้ขแล้ว ทางผูว้จิยัจะเขา้ไปตรวจสอบผลการด าเนินการ ถ้าขัน้ตอน
การปฏิบตัิยงัไม่บรรลุผลลพัธ์หรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว้ทางผู้วิจยัจะต้องน าปัญหามา
วเิคราะหเ์พื่อหามาตรการตอบโต้ใหม่ เพื่อน าสู่ข ัน้ตอนการปฏบิตัอิกีครัง้ และเขา้สู่
ข ัน้ตอนการตรวจสอบผล ถ้าผลลพัธอ์อกมาตามทีเ่ป้าหมายก าหนดหรอืมแีนวโน้มที่
จะเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ผูว้จิยัจะเขา้สู่กระบวนการสรปุผล   
  ซึ่งปัญหาทีผู่้วจิยัเลอืกศกึษา คือ ปัญหาการใช้เวลาในการเดนิเอกสาร
เป็นเวลานาน รวมไปถงึใชท้รพัยากรกระดาษมากเกนิความจ าเป็น เมื่อท าการแก้ไข

720



แล้ว จะท าให้สามารถลดเวลาในการเดินเอกสารลง รวมไปถึงสามารถลดจ านวน
ทรพัยากรกระดาษ และยงัสามารถลดค่าใชจ้า่ยทีใ่ชภ้ายในส านกังานลงได้อกีดว้ย  

 
 
 

 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 จากการส ารวจในพืน้ทีห่น้างานจรงิแลว้พบว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้มาจาก
ขัน้ตอนการสัง่พมิพ์เอกสาร เนื่องจากส่วนงานสผส.มเีครื่องพมิพ์เอกสารจ านวน 1 
เครื่อง และเนื่องดว้ยคนในส่วนงานไดม้บีางส่วนทีน่ัง่อยู่บรเิวณนอกของส่วนงาน จงึ
ท าใหเ้กดิความไม่สะดวกเมื่อต้องการพมิพเ์อกสาร เพราะท าใหต้้องเสยีเวลาในการ
เดนิเพื่อมารบัเอกสารทีส่ ัง่พมิพ ์เนื่องด้วยในส่วนงานต้องมกีารส่งต่อเอกสารกนัเป็น
จ านวนหลายคน และมีการแก้เอกสารต่างๆเป็นจ านวนหลายครัง้ เป็นเหตุให้
พนักงานจ าเป็นต้องเดินไปมาระหว่างโต๊ะคอมพิวเตอร์ของตนและเครื่องพิมพ์
เอกสาร ท าให้เกิดเวลาสูญเปล่าเมื่อต้องเดินไปมาเพื่อการแก้เอกสาร รวมไปถึง
สิน้เปลอืงทรพัยากรกระดาษเมื่อมกีารแกไ้ขเอกสารทีเ่กดิความผดิพลาด 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 ในการศึกษา เรื่อง การจัดการขัน้ตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้
ทรพัยากรภายในส านกังาน เพื่อมุง่เน้นในการลดเวลาการเดนิเอกสารและลดจ านวน
ทรพัยากรกระดาษทีใ่ชใ้นส านกังาน โดยการศกึษาขอ้มลูจากจ านวนกระดาษทีใ่ช้ซึ่ง
มปีรมิาณมากเกนิความจ าเป็น รวมไปถงึเวลาในการเดนิเอกสารทีเ่กดิความสูญเปลา่ 
ต่อมาได้ท าการส ารวจสถานทีแ่ละปรมิาณในส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หลงัจากนัน้จงึท า
การหาเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยการ
น า Shared ไดรฟ์มาใช ้ท าใหส้ามารถเพิม่ศกัยภาพในการท างานได ้  

การวเิคราะหข์อ้มลู และการก าหนดตวัชี้วดัผลการศกึษา 

หลงัจากผูว้จิยัได้ท าการหาสาเหตุเสรจ็สิ้นแล้ว จงึได้คดัเลอืกมาตรการ
ส าหรบังานวจิยัชิน้นี้ ซึ่งมาตรการดงักล่าว คอื การศกึษาการน า Shared ไดรฟ์เขา้
มาท างานในองคก์ร การท างานดว้ย Shared ไดรฟ์ เป็นการสรา้งไดรฟ์ทีจ่ะสามารถ
เชื่อมต่อคอมพวิเตอรท์กุเครื่องในส่วนงานการท างานเขา้ดว้ยกนัดว้ยไดรฟ์เดยีว  

ตวัชีว้ดัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัม ีดงันี้ 
I  เวลาในการสง่ต่อเอกสาร หรอื ด าเนินเอกสารตา่งๆลดลง 
II จ านวนทรพัยากรกระดาษทีใ่ชใ้นสว่นงานลดลง 

IV. ผลการด าเนินงาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการจดัการขัน้ตอนเพื่อลดการใชท้รพัยากรภายใน
ส านกังาน รวมไปถงึการลดระยะเวลาในการเดนิเอกสารภายในสว่นงาน หรอืผลการ
ด าเนินงานจากการศกึษาตามขัน้ตอนในการด าเนินงานทีก่ล่าวไวใ้นบทที ่3 โดยมี
หวัขอ้ ดงันี้ 
  I   ผลการวเิคราะหก์ารด าเนินงาน 
 II  ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรงุกระบวนการ 
 III  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรงุ  

ผลการวเิคราะหก์ารด าเนินงาน 

 I จ านวนทรพัยากรกระดาษทีใ่ชไ้ปลดลง 
   I.I จากการส ารวจจ านวนกระดาษทีใ่ชส้ านกังาน และน ามา
เปรยีบเทยีบกนัระหว่าง 4 เดอืนทีผ่า่นมา (ก.ค.-ต.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสนิคา้
ทางอากาศ ใชก้ระดาษไปเป็นจ านวน 235 กล่อง (1 กล่องมกีระดาษจ านวน 5 รมี) 
โดยกระดาษทีพ่มิพผ์ดิ หรอืพมิพแ์จง้ใหท้ราบแลว้ทิง้จ านวน 63 กล่อง โดยเฉลีย่ได้
ประมาณเดอืนละ 15 กล่อง  
    I.II เมื่อท าการปรบัปรงุแกไ้ขโดยการน า Shared ไดรฟ์เขา้
มาใชแ้ลว้ ในระยะเวลา 1 เดอืนทีผ่า่นมา (ธ.ค. 61) ส่วนแผนการขนส่งสนิคา้ทาง
อากาศ ใชก้ระดาษไป จ านวน 56 กล่อง (1 กล่องมกีระดาษจ านวน 5 รมี) โดย
กระดาษทีพ่มิพผ์ดิ หรอืพมิพแ์จง้ใหท้ราบแลว้ทิง้มจี านวน 8 กล่อง 
  II ระยะเวลาการเดนิเอกสารลดลง 
   II.I จบัระยะเวลาการเดนิเอกสารจากต าแหน่งทีอ่ยู่นอกส่วน
งาน และน ามาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างการเดนิไปแกเ้อกสารผดิจากโต๊ะคอมพวิเตอร์
ของตน และการแกเ้อกสารจากโต๊ะคอมพวิเตอรท์ีอ่ยู่ใกลก้ว่า 
   II.II เมื่อท าการปรบัปรงุแกไ้ขโดยการน า Shared ไดรฟ์เขา้
มาใชแ้ลว้ พบวา่ระยะเวลาการเดนิแกเ้อกสารจากโต๊ะคอมพวิเตอรท์ีอ่ยู่ใกลก้วา่
สามารถแกไ้ขเอกสารพรอ้มสัง่พมิพเ์อกสารไดใ้นเวลาทีเ่รว็กว่า และท าใหส้ามารถลด
จ านวนเวลาการเดนิเอกสารลงได ้

ผลการวเิคราะหก์ารปรบัปรุงกระบวนการ 

  เมื่อได้ปรบัปรุงกระบวนการจากกระบวนการเดิมแล้ว พบว่าการน า 
Shared ไดรฟ์เขา้มาชว่ยในการปฏบิตังิานสามารถแกไ้ขจดุบกพรอ่งหรอืขอ้ผดิพลาด
ของการท างานทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ เนื่องจากสามารถตรวจสอบเอกสารจากคอมพวิเตอร์
ได้หลายเครื่อง พนักงานในส่วนงานสามารถเขา้ถงึเอกสารไดทุ้กคนโดยไมต่้องผา่น
ระบบอนิเทอรเ์น็ต ลดโอกาสการตดิไวรสัจากการกระจายงานผ่านทางยูเอสบแีฟลช
ไดรฟ์ และเอกสารงานทัง้หมดจะสามารถแก้ไขเป็นเอกสารตวัใหม่ทีไ่ดท้ าการแกไ้ข
เป็นเอกสารฉบบัล่าสุดแล้วได้พรอ้มกนัในทัง้ส่วนงาน ทัง้การลดระยะเวลาการเดนิ
เอกสารระหว่างการพมิพง์านเอกสารและเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาดสามารถแกไ้ขไดโ้ดยใช้
คอมพวิเตอรเ์ครื่องทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกบัเครื่องพมิพเ์อกสาร จงึไมต่อ้งเสยีเวลาใน
การเดนิไปมาเพื่อแกเ้อกสารและสัง่พมิพเ์อกสารอกีครัง้ อกีทัง้การท าใหส้ามารถลด
จ านวนทรพัยากรกระดาษทีใ่ชใ้นส านักงาน เนื่องจากมจี านวนการพมิพ์เอกสารผดิ
ลดลง ลดการใชเ้อกสารแจง้ทราบแลว้ทิง้โดยการส่งเอกสารผา่น Shared ไดรฟ์แทน 

ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการปรบัปรุง 
  จากการส ารวจจ านวนกระดาษทีใ่ชส้ านกังาน และน ามาเปรยีบเทยีบกนั
ระหว่าง 4 เดอืนทีผ่า่นมา (ก.ค.-ต.ค. 61) ส่วนแผนการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ ใช้
กระดาษไปเป็นจ านวน 235 กล่อง (1 กลอ่งมกีระดาษจ านวน 5 รมี) โดยกระดาษที่
พมิพผ์ดิ หรอืพมิพแ์จง้ใหท้ราบแลว้ทิง้จ านวน 63 กล่อง โดยเฉลีย่ไดป้ระมาณเดอืน
ละ 16 กล่อง เมื่อท าการปรบัปรงุแกไ้ขโดยการน า Shared ไดรฟ์เขา้มาใชแ้ลว้ ใน
ระยะเวลา 1 เดอืนทีผ่า่นมา (ธ.ค. 61) สว่นแผนการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ใช้
กระดาษไป จ านวน 56 กล่อง โดยกระดาษทีพ่มิพผ์ดิ หรอืพมิพแ์จง้ใหท้ราบแลว้ทิง้มี
จ านวน 8 กล่อง ดงันัน้เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนัแลว้พบวา่ผลลพัธข์องจ านวน
กระดาษทีสู่ญเสยีไปมคีวามตา่งกนัถงึ 8 กล่อง หรอืเทยีบเทา่กบัครึง่หนึ่งของจ านวน
กระดาษก่อนท าการปรบัปรงุ 
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รปูท่ี I กราฟแสดงภาพรวมจ านวนกระดาษทีใ่ชก้่อนและหลงัการปรบัปรุง  

 
 
 

  จากรูปที่ I จะเห็นได้ว่าจ านวนกระดาษที่เสียเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง
หลงัจากไดร้บัการปรบัปรงุแลว้นัน้ลดลงถงึครึง่หนึ่งของจ านวนกระดาษทีเ่สยีในชว่ง
ก่อนท าการปรบัปรงุ โดยทีจ่ านวนกระดาษทีใ่ชเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามใกลเ้คยีงกนั ท า
ใหส้ามารถน ามาเปรยีบเทยีบกนัในชว่งเวลาระหว่างก่อนและหลงัการปรบัปรงุ แสดง
ให้เหน็ได้ว่าเมื่อน า Shared ไดร์ฟเขา้มาใช้งานจรงิในส านักงานแล้วท าให้จ านวน
กระดาษทีพ่มิพเ์สยีหรอืทิง้ สามารถลดลงไดจ้รงิตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 และ จากการจบัเวลาการเดินเอกสารจากต าแหน่งที่ไกลที่สุดจากส่วน
งาน เปรยีบเทยีบกนัระหว่างระยะเวลาการท างานทีต่อ้งมกีารแกไ้ขเอกสาร โดยหาก
เป็นชว่งก่อนการแกไ้ขปัญหา เมื่อท างานส าเรจ็และสัง่พมิพเ์อกสารเรยีบรอ้ยแลว้พบ
เจอจุดที่ผดิพลาดท าให้ต้องเดินกลบัไปยงัโต๊ะท างานเดิมเพื่อท าการแก้ไขเอกสาร
และสัง่พมิพใ์หมอ่กีครัง้พบว่าใชเ้วลามากกว่า 1.30 นาทใีนการแกไ้ขเอกสารต่อหนึ่ง
ครัง้ และเมื่อท าการแก้ไขโดยการน า Shared ไดร์ฟเขา้มาใช้แล้ว ในกรณีเดยีวกนั 
แต่เปลี่ยนจากการทีต่้องเดนิกลบัไปยงัโต๊ะท างานเดมิเพื่อแกไ้ขเอกสารและสัง่พมิพ์
ใหม่อกีครัง้ มาเป็นการเปิด Shared ไดรฟ์และแกไ้ขเอกสารในต าแหน่งโต๊ะท างานที่
ใกล้เคยีงกบัเครื่องพมิพม์ากกว่า จะท าใหส้ามารถลดขัน้ตอนการเดนิซึง่เป็นขัน้ตอน
ทีไ่ม่จ าเป็นออกได ้และเมื่อตรวจสอบจะพบว่าหลงัการแกไ้ขปัญหาแลว้ใชเ้วลาน้อย
กว่า 1 นาทใีนการแก้ไขเอกสารต่อหนึ่งครัง้ ดงันัน้เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนัแลว้จะ
พบว่าผลลพัธข์องเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิเอกสารลดลง 

 
รปูท่ี II แสดงภาพการท างานก่อนไดร้บัการปรบัปรุง  

 
 

จากรูปที ่II จะแสดงใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการท างานในส านักงานจรงิในขัน้ตอน
การเดนิไปมาจากโต๊ะท างานไปยงัเครื่องพมิพเ์อกสาร ซึง่เป็นปัญหาซบัซอ้นมากเกนิ
ความจ าเป็น ท าใหเ้กดิเวลาสูญเปล่าขึน้มาในการท างาน โดยการด าเนินงานในแต่ละ
ครัง้ พนักงานต้องสัง่พิมพ์เอกสารจากโต๊ะท างานของตนเอง จากนัน้เดินไปรบั
เอกสารทีเ่ครื่องพมิพเ์อกสาร หากพบขอ้ผดิพลาดในเอกสาร ท าใหต้อ้งกลบัไปทีโ่ต๊ะ
ท างานของตนเพื่อท าการแก้ไขเอกสารฉบบัเดิม และเดินกลบัมายังเครื่องพิมพ์

เอกสารเชน่เดมิเพื่อรอรบัเอกสารทีถู่กตอ้ง ท าใหเ้สยีเวลาในระหว่างการเดนิไปมาถงึ 
3 ครัง้เป็นอย่างต ่า เพื่อท าการแกไ้ขเอกสารใหถู้กตอ้ง 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูท่ี III แสดงภาพการท างานหลงัไดร้บัการปรบัปรุงแลว้  

 

 
 

จากรูปที่ III จะแสดงให้เหน็ถึงขัน้ตอนการท างานในส านักงานหลงัท าการ
แก้ไขปรบัปรุงโดยน า Shared ไดร์ฟเขา้มาใช้ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการเกดิ
เวลาสูญเปล่าได้ โดยการด าเนินงานแต่ละครัง้ พนักงานท าการสัง่พมิพเ์อกสารจาก
โต๊ะท างานของตนเอง และบันทึกเอกสารลงใน Shared ไดร์ฟ ต่อมาเดินไปรับ
เอกสารทีเ่ครื่องพมิพเ์อกสาร หากพบขอ้ผดิพลาดในเอกสาร สามารถแก้ไขเอกสาร
จากโต๊ะท างานทีม่ตี าแหน่งใกลเ้คยีงกบัเครื่องพมิพเ์อกสารมากทีสุ่ดโดยเปิดเอกสาร
นัน้ๆ ผ่านทาง Shared ไดรฟ์ทีไ่ด้บนัทกึไปในขัน้ต้น (ซึ่งจะมอียู่ในคอมพวิเตอรท์กุ
เครื่องในส่วนงาน) จากนัน้สัง่พมิพ์เอกสารจากโต๊ะท างานใกล้เคยีง และสามารถรอ
รบัเอกสารทีถู่กตอ้งแลว้จากเครื่องพมิพเ์อกสารไดท้นัท ีท าใหส้ามารถลดขัน้ตอนและ 
ลดเวลาการเดนิเพื่อท าการแกเ้อกสารไปได้ 

 

V. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

บทสรุปผลการศกึษา 

 จากการศึกษาเรื่อง การจัดการขัน้ตอนเพื่อลดเวลาและลดการใช้
ทรพัยากรภายในส านักงาน โดยมทีีม่าของโครงงานมาจาก ส่วนงานแผนการขนส่ง
สนิคา้ทางอากาศ เขตปลอดอากร บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 เนื่องจากสภาพปัจจุบนัภายในส านักงาน ส่วนแผนการขนส่งสนิค้าทาง
อากาศ บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) มกีารใช้ระยะเวลาในการเดนิ
เอกสารมากเกินไป อกีทัง้ยงัมกีารใช้กระดาษมากเกินกว่าความจ าเป็น ส่งผลให้
องค์กรสูญเสยีค่าใชจ้่ายโดยไม่จ าเป็น จากสภาพปัจจุบนัทีไ่ด้กล่าวไว้ขา้งต้น ได้ท า
การคดัเลือกกรณีศกึษาที่ข ัน้ตอนการลดเวลาและสามารถท าให้ลดจ านวนการใช้
กระดาษลง จงึได้ท าการเก็บขอ้มูลย้อนหลงั 4 เดือน และท าการจบัเวลาการเดิน
เอกสาร น ามาท าการศกึษาขัน้ตอนการท างาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อด าเนินการต่อไป 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากสถานที่
ปฏิบัติงานจริง พบว่า มีโต๊ะท างานบางต าแหน่งที่มีระยะไกลไปจากเครื่องพิมพ์ 
เสยีเวลาในการเดนิไปมาเพื่อท าการแกไ้ขเอกสารเมื่อตรวจพบจดุผดิพลาด และการ
ใชก้ระดาษในการพมิพเ์อกสารต่างๆทีไ่มจ่ าเป็นรวมไปถงึเอกสารทีพ่ิมพผ์ดิพลาดท า
ให้เสียกระดาษไปอย่างไม่จ าเป็น โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ หลกัการ 
PDCA, การใชแ้ผนภาพกระบวนการไหล, ทฤษฎกี้างปลาหรอืผงัแสดงเหตุและผล 
และทฤษฎ ีWhy-Why Analysis 

จ ำนวนกระดำษที่ใช้
เฉลีย่จ ำนวนกระดำษที่เสยี

ต่อเดือน

ก่อนปรับปรุง 59 16

หลงัปรับปรุง 56 8
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อภปิรายผล 

 ผลหลงัการแก้ไขปรบัปรุง คือ การน า Shared ไดร์ฟเขา้มาช่วยในการ
จดัเก็บขอ้มูลของส่วนการท างาน ท าให้เอกสารต่างๆมกีารปรบัปรุงขอ้มูลให้เป็น
ปัจจบุนัโดยทัว่กนั เพื่อใหพ้นกังานทกุคนในส่วนงานสามารถทราบเรื่อง และสามารถ
แกไ้ขงานได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ต และไมจ่ าเป็นตอ้งแบ่งงาน หรอื
ส่งงานต่อกันไปมาผ่านการใช้ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ ลดโอกาสการติดไวรัสของ
คอมพวิเตอรแ์ต่ละเครื่อง โดยสามารถเปิดหรอืแก้ไขเอกสารได้กบัคอมพวิเตอรท์ุก
เครื่องในส่วนงาน ผลจากการวเิคราะห ์คอื ระยะเวลาการเดนิเอกสารลดลง จากการ
รอส่งอีเมลหรือการส่งผ่านยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ คิดเป็น 100% ท าให้เกิดความ
ผดิพลาดน้อยลงในการแก้ไขเอกสารในแต่ละครัง้ หากจ าเป็นต้องส่งเอกสารต่อกนั
เพื่อท าการตรวจสอบอกัษรหรอืค าทีใ่ชใ้นเอกสาร และลดระยะเวลาการเดนิไปมาเพื่อ
ท าการแก้ไขเอกสารจากโต๊ะท างานที่มตี าแหน่งไกลจากเครื่องพิมพ์เอกสารลดลง 
จากระยะเวลาประมาณ 1 นาท ีเหลอืไดน้้อยกว่า อกีทัง้ยงัสามารถลดจ านวนกระดาษ
ที่ใช้ส านักงานลงได้จากการตรวจสอบเอกสารผ่านทาง Shared ไดร์ฟ และส่งผ่าน
หนังสอืแจง้ทราบแล้วทิง้ผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์แทนการพมิพ์เอกสาร โดยผลก่อน
การปรบัปรงุ มจี านวนการใชก้ระดาษทีพ่มิพผ์ดิ หรอืพมิพแ์จง้ใหท้ราบแลว้ทิง้จ านวน 
63 กล่อง โดยเฉลีย่ไดป้ระมาณเดอืนละ 16 กล่อง หลงัท าการปรบัปรงุแกไ้ข กระดาษ
ที่พิมพ์ผดิ หรอืพิมพ์แจ้งให้ทราบแล้วทิ้ง ลดลงเหลอื จ านวน 8 กล่อง เฉลี่ยลดลง
เท่ากบั 50% มผีลท าให้ส านักงานได้รบัความสะดวกสบาย และง่ายต่อการท างาน
มากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถใชก้ระดาษไดใ้นระยะเวลาทีย่าวนานมากขึน้อกีดว้ย 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน 
1. สามารถลดระยะเวลาการเดนิเอกสารภายในส่วนงานได ้
2. สามารถลดจ านวนกระดาษหรอืจ านวนเอกสารทีใ่ชภ้ายในส านกังานได้ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

โครงงานฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยด ีเนื่องจากได้รบัความกรุณาอย่างสูง
จาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ ปัณณทตั  จอมจกัร อาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยั ทีก่รุณาให้
ค าแนะน าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่าง
ดียิ่ง ผู้วิจยัตระหนักถึง ความตัง้ใจจรงิและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน่ี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณวจิติรา ออ่งจรติ เจา้หน้าทีว่เิคราะห ์4 ส่วนแผนการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ ฝ่ายการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิี่ให้
ความอนุเคราะหใ์หค้ าแนะน าปรกึษา ตลอดจนดูแล ควบคุมการปฏบิตังิาน  รวมถงึ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนแผนการขนส่งสินค้าทางอากาศทุกท่านทีใ่ห้
ขอ้มลูต่างๆ ใหก้ารชว่ยเหลอื และเอือ้ต่อการศกึษา จนท าใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงไป
ดว้ยด ี
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 บทคัดย่อ — จากการส ารวจสภาพปัญหาในสายการผลิต พบว่า 
พนักงานปฏิบติังาน มีการหยุดการท างานเน่ืองจากอาการปวดเม่ือยจาก
การท างาน ส่งผลให้แผนการผลิตช้ินงาน Piece Balance ต้องเล่ือนออกไป
และกระทบกบัก าลงัการผลิตโดยรวม ดงันัน้ จึงมีการศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค
เพ่ือลดความเส่ียงต่ออาการเม่ือยล้า และการเคล่ือนไหวท่ีสูญเปล่าของ
พนักงานปฏิบติัการ ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ชุบน ้ามันกันสนิมตาม
หลักการยศาสตร์โดยใ ช้ วิ ธี  REBA (Rapid Entire Body Assessment) 
ร่วมกับหลักการ Karakuri Kaizen ส าหรับการวิเคราะห์  REBA จะใช้
โปรแกรม Kinovea เข้าช่วย และการเขียนแบบจะใช้โปรแกรม Solidwork 
ในการเขียนแบบ ผลจากการด าเนินงานพบว่า ในการวิเคราะห ์REBA ของ
ท่าทางการยกกล่องเทช้ินงานลงถงัชุบน ้ามนักนัสนิม ท่าทางการชุบน ้ามนั
กนัสนิม และท่าทางการยกถงัชุบน ้ามนักนัสนิมเทใส่ถงุ มีคะแนนเป็น 13, 
10 และ 13 หลงัปรบัปรงุเหลือ 0, 6 และ 1 คะแนนตามล าดบั และระยะทาง
หลงัปรบัปรุงลดลง 32 % และผลของการท าแบบประเมินความเส่ียงต่อ
อาการเจบ็ปวดได้คะแนนจาก 2 คะแนน หลงัปรบัปรงุเหลือ 1 คะแนน ส่งผล
ให้แผนการผลิต Piece Balance ไหลได้อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายการรกัษาของพนักงานปฏิบติัการในแต่ละเดือนท่ีเกิดอาการ
เจบ็ปวดได้อีกทางหน่ึง 

ค ำส ำคญั — หลกัการยศาสตร,์ REBA, Kinovea, ความเส่ียงการท างาน, 
Karakuri Kaizen 

 

ABSTRACT —  According to the present working condition, some 
employees absence from work due to getting injury from working 
resulting in the delay of production plan and capacity. This project aims 
to reduce fatigue and the movement waste of employee by designing an 

ergonomic oil- plating device using the REBA ( Rapid Entire Body 
Assessment)  together with Karakuri Kaizen principles.  The REBA 
analysis is applied with Karakuri Kaizen principle use the Kinovea 
program to help and write to use the Solidwork program in writing.  The 
results of the research showed that In the REBA analysis of the posture 
lifting the box and pouring the work piece into the tank, the posture 
plating oil anti- rust coating and the posture of lifting the plating tank to 
rust pouring into the bag the score is 13, 10 and 13 after the rest is 0, 6 
and 1 points.  And decreasing the movement distance down from the 
original 32 percent.  And pain score from 2 points after 1 point 
improvement.  Consequence production plan of Piece Balance is flow. 
Moreover, decreasing the drug expenses of employee each month to be 
hurt and plan. 

Keywords — Erconomic, Rapid Entire Body Assessment, Kinovea, 
Operations Risk, Karakuri Kaizen 

 
I. บทน า 

 ปัจจุบันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมี
จ านวนผู้ผลิตมากกว่า 1,800 ราย เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Tier-1 
จ าน วน  720 ร าย  ผู้ ผ ลิต ชิ้ น ส่ วนยานยนต์  Tier- 2 แล ะ  Tier- 3 มี
ผูป้ระกอบการมากกว่า 1,100 ราย [1] ดงัรปูที ่I.  
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รปูที ่I. โครงสรา้งผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ของไทย 
แหล่งทีม่า : วรรณา ยงพศิาลภพ.  (2561).  แนวโน้มธรุกิจ/อตุสำหกรรม 
ปี พ.ศ. 2561-2561 อตุสำหกรรมช้ินส่วนยำนยนต.์  หน้า 1. 
 
 ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงทัง้
เรื่องคุณภาพของสินค้าและผลผลิต ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงเลือกใช้
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ช่วยเสรมิใหก้บัพนักงานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น แต่การท างานที่ต้องใชแ้รงคนกบัเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์โดยตรง อาจมคีวามเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของพนักงานงานที่
ปฏิบัติงาน ซึ่ ง โรงงานที่ ใช้ เ ป็นกรณีศึกษาเป็นเป็นส่วนหนึ่ งของ
ผูป้ระกอบการ 1,100 รายทีเ่ป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ Tier-2 และ Tier-3 
โดยมกีารผลติชิ้นส่วนโลหะขึน้รปูและสปรงิทีม่โีมเดลมากกว่า 500 โมเดล 
ประกอบด้วย ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ภายในบ้าน ชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนิกส ์และชิน้ส่วนทีผ่ลติตามสเปคทีล่กูคา้ตอ้งการ (OEM) เป็นตน้ 
ดงันัน้ ผูศ้กึษาวจิยัจงึเล็งเหน็ถึงความส าคญัของพนักงานซึ่งมคีวามเสี่ยง
ต่ออาการบาดเจ็บ โดยเกดิจากการท างานที่ไม่เหมาะสม ดงันัน้ จงึเลอืก
เขา้ไปส ารวจสภาพการท างานของพนักงานปฏบิตักิารทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง
ของกรณศีกึษานี้ 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานโดยอาศัยหลักการท างานแบบ    
การยศาสตร์ (Ergonomics) และท าการประเมนิความเสีย่งการท างานของ
พนักงานปฏบิตักิารสายการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ดว้ยวธิกีารประเมนิแบบ 
REBA (Rapid Entire Body Assessment) 
 2. เพื่อท าการออกแบบชุดอุปกรณ์ชุบน ้ ามนักันสนิม ด้วยแนวคิด 
Karakuri Kaizen เป็นเทคนิคช่วยลดความเสี่ยงการปฏิบัติการของ
พนักงานในสายการผลติของกรณีศกึษาและเพิม่ความสามารถการท างาน
ใหก้ระบวนการไหลต่อเนื่องและก าลงัการผลติทีเ่หมาะสม 
 
 
 

III. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I. หลกัการทางการยศาสตร ์
 การประยุกต์ใช้สดัส่วนของร่างกายตามหลกัการยศาสตร์ สัดส่วน
ร่างกายสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นงานออกแบบของสภาพการท างานหรอื
เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นสถานประกอบการใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้านได้ โดยควร
ค านึงถึงหลกัการออกแบบที่ส าคญั 4 ประการ คอื สามารถใช้งานได้ตรง

ตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว้ มคีวามสะดวกสบายในการใช้งานตามหลกัการย
ศาสตร ์มคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และมคีวามแขง็แรงในตวัผลติภณัฑ์หรอืไม ่
จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า มกีารใชส้ดัส่วนความสูงของหญงิ
ชาวเอเชียที่มอีายุ 40 ปี น ามาออกแบบความสูงของโต๊ะ [2] น าวิธีการ
ออกแบบโดยการแก้ไขท่าทางการท างานที่ไม่เหมาะสมกบัอุปกรณ์ เช่น 
ปัญหาในท่าทางการก้มสามารถปรบัความสูงของอุปกรณ์ให้ถูกต้องตาม
หลกัการยศาสตรไ์ด ้[3] 
 การประเมินแบบ REBA (Rapid Entire Body Assessment)  การ
ประเมนิด้วย REBA ได้มกีารจดัท าเป็นรูปแบบประเมนิ เพื่อให้ง่ายต่อผู้
ประเมนิทีจ่ะท าการประเมนิในพื้นทีป่ฏบิตังิาน มกีารประเมนิ 2 กลุ่มหลกั 
คือ กลุ่ม A ประกอบด้วย คอ ลา ตัว และขา กลุ่ม B ประกอบด้วยการ
ประเมนิส่วนแขนและข้อมอื มทีัง้หมด 15 ข ัน้ตอน [4] การน าหลกัการ
แกปั้ญหาท่าทางทีไ่ม่ถูกต้องตามการประเมนิ REBA โดยวธิกีารออกแบบ
เครือ่งนวดยางแผ่น [5] 
 Kinovea Open Source เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็น Open source 
การใชง้านโปรแกรม Kinovea จะใชโ้ดยการวเิคราะห์วดิโีอทีบ่นัทกึท่าทาง
การปฏบิตัิงานของพนักงาน โปรแกรมส าเร็จรูปนี้จะใชส้ าหรบัการวดัมุม 
เพือ่ใชข้อ้มลูของมมุทีไ่ดว้ดัไวใ้นการวเิคราะหร์่วมกบัการประเมนิอื่นๆ เช่น 
REBA RULA และชวีกลศาสตร ์เป็นตน้ [6] 
III.II. หลกัการ Karakuri Kaizen 
 การที่พนักงานคิดออกแบบสร้างเครื่องมือกลไกที่ท าให้เกิดระบบ
อตัโนมตัติน้ทุนต ่าโดยไม่ตอ้งลงทุนสูง ประดษิฐ์ไดด้ว้ยตวัพนักงานเอง แต่
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ ลด มดุะ มรุ ิมรุะ ในการท างานได ้[7] ทฤษฎทีีผู่้
ศกึษาเห็นว่าเหมาะสมกบังานวจิยั คอื หลกัการแรงจากธรรมชาติ ซึ่งใช้
คานมาลดแรงในการเทชิน้งานใส่ถุงของพนกังาน อกีทัง้ยงัใชห้ลกัการไหล
ของน ้าจากทีส่งูลงสู่ทีต่ ่า [8] 
 แผนภูมกิระบวนการผลติ (Operation Process Chart) เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการบนัทกึขอ้มลู เพื่อความสะดวกในการอ่านแผนภูมจิะมลีกัษณะเป็น
เครื่องหมายหรอืแผ่นภาพ ซึ่งต้องแยกแยะขัน้ตอนการด าเนินงานไดอ้ย่าง
ชดัเจน มสีญัลกัษณ์ทัง้หมด 5 แบบ [9] ดงัตารางที ่I.  
 

ตารางที ่I.  ชือ่และสญัลกัษณ์ในการศกึษาวธิกีารท างาน [8] 

 
IV. วธิดี าเนินการวจิยั 

 จากการส ารวจสภาพปัญหาเบื้องต้นในสายการผลติพบว่า พนักงาน
ปฏิบตัิการมกีารหยุดงาน เนื่องจากปวดเมื่อยจากการท างาน ส่งผลให้
แผนการผลติชิ้นงาน ต้องเลื่อนออกไป 1-2 วนัในแต่ละเดอืนทีเ่กดิอาการ
เจบ็ปวด คดิเป็นมลูค่า 17 กล่องต่อวนั ทีส่ามารถผลติชิน้งานได ้นอกจากนี้
ยงัส่งผลใหก้ระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน และกระบวนการบรรจุต้องหยุด
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ไปด้วย ซึ่งกระทบต่อก าลงัการผลิตโดยรวม ดงันัน้ผู้ว ิจยัจึงท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูศกึษาเบือ้งตน้ ดงัตารางที ่II. 
 

ตารางที ่II.  ขอ้มลูเบือ้งตน้ของท่าทางการท างานทีไ่มถู่กตอ้ง 
ท่าทางการท างาน

ท่ีไมถ่กูต้อง 
จ านวนก้ม/ยก 
(ครัง้ต่อวนั) 

เวลาท่ีใช้ 
(วนิาทตี่อครัง้) 

ระยะทาง 
(เมตรต่อครัง้) 

น ้าหนัก 
(กก. ต่อครัง้) 

ยกกลอ่งใสช่ิน้งาน
เทใสถ่งัชบุน ้ามนั
กนัสนิม 

34 6 1 5.9 

การกม้ชบุน ้ามนักนั
สนมิ 

17 4 - 13.46 

ยกถงัชบุน ้ามนักนั
สนมิเทใสถุ่ง 

17 6 1 13.46 

 
       จากขอ้มลูเบื้องต้นพบว่า ลกัษณะท่าทางการท างานทีไ่ม่ถูกต้องเกดิ
จากอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิมทีไ่ม่เหมาะสม ดงันัน้ทางผูว้จิยัจงึไดว้างแผน
การศกึษาโดยใชห้ลกัการยศาสตร์นี้น ามาใชแ้กไ้ขปัญหาอุปกรณ์ชุบน ้ามนั
ทีไ่มเ่หมาะสม โดยมกีารออกแบบกรอบแนวคดิการด าเนินงาน ดงัรปูที ่II. 
 

 
รปูที ่II. กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 

 
 จากนัน้ออกแบบขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลทัว่ไปของสายการผลิตด้วยการสอบถามและให้
พนักงานทีม่กีระบวนการชุบน ้ามนักนัสนิมท าแบบสอบถามประเมนิความ
เสีย่งต่ออาการบาดเจบ็ของพนกังาน 
  2. เก็บข้อมูลข ัน้ตอนการท างาน โดยจดลงในแบบฟอร์ม Flow 
Process Chart และเกบ็ขอ้มลูลกัษณะการท างานโดยการถ่ายภาพและอดั
วดิโีอ และขอ้มลูพืน้ทีใ่นการท างานโดยการจดลงสมดุบนัทกึ 
 3. ประเมนิความเสีย่งของท่าทางการท างานดว้ยเทคนิค REBA ระยะ
ก่อนปรบัปรุงกระบวนการท างาน  
 4. ออกแบบอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิมโดยใช้ขอ้มูลจากการวเิคราะห์ 
REBA ร่วมกบัการใช้เทคนิค Karakuri Kaizen เขา้ช่วยออกแบบอุปกรณ์
 5. จดัหาอุปกรณ์ทีม่คีวามใกลเ้คยีงแบบร่างอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิมที่
ได้ท าไว้เพื่อทดสอบการลดความเสี่ยงการท างานและประเมินผลการ
ทดลอง 
 6. หลงัทดลองอุปกรณ์ท าการประเมนิท่าทางการท างานด้วยเทคนิค 
REBA หลงัปรบัปรุงและ Flow Process Chart หลงัปรบัปรุง 
 7. บนัทกึผล Flow Process Chart หลงัปรบัปรุงและท าแบบสอบถาม
ประเมนิความเสีย่งต่ออาการบาดเจบ็ของพนกังาน หลงัปรบัปรุง 

 
V. ผลการวจิยั 

 จากวธิดี าเนินงานวจิยัขา้งตน้ ผูศ้กึษาวจิยัจงึด าเนินงานตามแผนงานที่
ไดว้างแผนไว ้โดยมผีลการศกึษาวจิยั ดงันี้ 
V.I. ขอ้มลูทัว่ไปสายการผลติและบนัทกึอาการของพนกังานปฏบิตักิาร 
 จากการเกบ็ขอ้มลูใหพ้นักงานท าแบบสอบถามโดยเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
ของกระบวนการ MP 204, MP 205, MP 207 และ MP 208 เนื่องจากมี
การใช้อุปกรณ์ชุบน ้ ามันในกระบวนการเหมือนกัน สรุปว่าพนักงาน
ปฏิบัติการเครื่องในกระบวนการที่ MP 208 มีคะแนนความรุนแรงของ
บรเิวณหลงัส่วนล่างและแขนส่วนล่างมากทีสุ่ด 
V.II. ศกึษาขอ้มลูการผลติชิ้นงานในสายการผลติ  
 ในส่วนนี้เป็นการเกบ็ขอ้มลูชิ้นส่วน Piece Balance Model P374-385 
ของเครื่องในกระบวนการที่ MP 208 แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานที่มนี ้าหนัก
มากทีสุ่ดคอื P376 P378 และ P381 หนกัมากถงึ 10.8 kg/box 
V.III. ขอ้มลูจ านวนการผลติชิน้งานต่อวนั 
 จากข้อมูลการผลิตย้อนหลัง ตัง้แต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
พบว่า มจี านวนกล่องทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ต่อวนัเป็น 17 กล่องต่อวนั 
V.IV. ศกึษากระบวนการเชงิลกึ  
 จากการศกึษากระบวนการที่ MP 208 ชิ้นงาน Piece Balance Model 
P381 โดยใชเ้ครือ่งมอื Flow Process Chart สรุปไดว้่า รวมแลว้มรีะยะทาง
เท่ากบั 374 เมตรต่อวนั ดงัตารางที ่III. 
 
ตารางที ่III.  Flow Process Chart ของกระบวนการปัม๊ชิน้งาน Piece 

Balance Model P381 (ก่อนปรบัปรุง) 

 
V.V. ขอ้มลูขนาดพื้นทีใ่นการท างานของพนกังานปฏบิตักิาร  
 เกบ็ขอ้มลูดว้ยการจดบนัทกึลงในสมุดแบบย่อโดยใชต้ลบัเมตรในการ
ช่วยวดัพืน้ทีใ่นกระบวนการผลติชิน้งาน Piece Balance 
V.VI. ขอ้มลูอุปกรณ์ของกระบวนการผลติชิน้งาน Piece Balance 
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 ในการเก็บขอ้มูลจะมอียู่ 2 ส่วนคอืขอ้มูลขนาดอุปกรณ์ชุบน ้ามันกนั
สนิมอย่างละเอยีดลงในกระดาษ A4 และขอ้มลูขนาดอุปกรณ์อื่นๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการออกแบบ 
V.VII. ท่าทางการท างานทีไ่มถู่กตอ้งในการใชอุ้ปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิม 
 1) ท่าทางการยกกล่องใส่ชิ้นงานเทใส่ถังชุบน ้ามนักนัสนิม ท่าทางนี้
พนักงานจะจบักล่องใส่ชิ้นงานยกแลว้เอียงตวัเพื่อเทใส่ในถงัชุบน ้ามนักนั
กนัสนิม 2 รอบลงถงัชุบน ้ามนักนัสนิม โดยแต่ละรอบมนี ้าหนัก 6.4 kg ดงั
รปูที ่III. ภาพ A 2) ท่าทางการกม้ชุบน ้ามนักนัสนิม ท่าทางนี้พนกังานต้อง
จบัถงัชุบน ้ามนัแลว้กม้ลงชุบลงไปในบ่อชุบน ้ามนักนัสนิม จากนัน้กร็บีดงึถงั
ขึ้นมาวางพกั มนี ้าหนักมากถึง 13.46 kg ดงัรูปที่ III. ภาพ B ท่าทางการ
ยกถงัชุบน ้ามนักนัสนิมเทชิน้งานใส่ถุง ส าหรบัท่าทางนี้พนักงานตอ้งจบัถงั
ชุบน ้ ามนักันสนิมแล้วเอียงตัวเพื่อเทชิ้นงานให้ลงถุง มีน ้ าหนักมากถึง 
13.46 kg ดงัรปูที ่III. ภาพ C 
 

 
รปูที ่III. ท่าทางการท างานทีไ่มถู่กตอ้ง 

 
V.VIII. ประเมนิท่าทางทีไ่มถู่กตอ้งดว้ยวธิ ี REBA โดยโปรแกรม Kinovea 
(ก่อนปรบัปรุง) 
 เป็นขัน้ตอนวเิคราะห์ท่าทางที่ไม่ถูกต้องด้วยทฤษฎี REBA ซึ่งมกีาร
ประเมนิทัง้หมด 15 ข ัน้ตอนโดยใช้โปรแกรม Kinovea ส าหรบัวิเคราะห์
ท่าทางทีไ่มถู่กตอ้งดว้ยวดิโีอโดยสรุปผลดงัตารางที ่IV. 
 

ตารางที ่IV.  การแปลผลคะแนนความเสีย่งรวมดว้ยวธิ ีREBA  
จากการประเมนิท่าทางทีไ่มถู่กตอ้ง 

ท่าทางท่ีไม่ถกูต้อง คะแนน การแปลผล 
ทา่ทางการยกกล่องใส่
ชิน้งานเทใส่ถงัชบุน ้ามนั
กนัสนมิ 

13 
ความเสีย่งสงูมาก ควร
ปรบัปรงุทนัท ี

ทา่ทางการกม้ชบุน ้ามนักนั
สนิม 

10 
ความเสีย่งสงู ควรวเิคราะห์
เพิม่เตมิและควรรบีปรบัปรงุ 

ทา่ทางการยกถงัชบุน ้ามนั
กนัสนมิเทชิน้งานใส่ถงุ 

13 
ความเสีย่งสงูมาก ควร
ปรบัปรงุทนัท ี

 
 
 
V. IX.  ออกแบบอุปกรณ์ชุบน ้ ามันกันสนิมตามหลักการยศาสตร์และ 
Karakuri Kaizen 
 การออกแบบจะใชโ้ปรแกรม Solidwork ในการวาดภาพ 3 มติ ิโดยใช้
เกณฑ์การประเมินด้วยวิธี REBA มาออกแบบให้มีความเหมาะสมกบั
สดัส่วนของพนกังาน ดงัตารางที ่V. 

 
ตารางที ่V.  สดัส่วนของพนกังานปฏบิตักิาร 
สดัส่วนของพนักงาน ความยาว (ซม.) 

หวัไหล่ถงึพืน้ 137 
ขอ้ศอกถงึพืน้ 100 
เอวถงึพืน้ 95 
แขนส่วนล่าง 38 

 
 ท าการออกแบบความสงูของอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิมใหม้คีวามสงูไม่
เกนิสายพาน เพราะระดบัความสงูของสายพานไม่สามารถปรบัใหส้งูขึน้ได้
อกีเนื่องจากตดิเซน็เซอร ์โดยใชก้ารวเิคราะหห์วัไหล่ ขอ้ศอก และเอว ตาม
เกณฑ์การประเมนิคะแนน REBA ในระดบัที่สามารถโค้งล าตวัหรอืแกว่ง
แขนไดค้ะแนนการประเมนิน้อยทีสุ่ด 
 V.IX.I. การออกแบบความสูงของอุปกรณ์ชุบน ้ ามันกันสนิมตาม
หลกัการยศาสตรแ์ละ Karakuri Kaizen 
 ในขัน้ตอนรอใหช้ิน้งานจากสายพานลงถงัชุบน ้ามนักนัสนิม ไดท้ าการ
ตดัแบ่งถงัชุบน ้ามนักนัสนิมเก่า เป็น 2 ถงั และปรบัระดบัความสงูของขารถ
น ้ามนักนัสนิมเพิ่มขึ้น และมกีารเพิ่มเหล็กไม่ให้ชิ้นงานไหล มกีารปรบั
ขนาดหจูบัของถงัชุบน ้ามนัเพิม่ขึน้ และมเีกา้อี้เหลก็ในบ่อชุบน ้ามนักนัสนิม 
ดงัรปูที ่IV. 
 

 
รปูที ่IV. ออกแบบความสงูของอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิม 

 
 V.IX.II. การออกแบบตวัลดแรงเทชิ้นงานตามหลกัการยศาสตร์และ 
Karakuri Kaizen 
 มกีารออกแบบตวัลดแรงเทชิ้นงานตามหลกัการ Karakuri โดยใชค้าน
รบัน ้าหนกัเป็นจุดหมนุ มกีารท าทางลาดเอยีงใหน้ ้ามนักนัสนิมไหลกลบับ่อ
ชุบน ้ามนักนัสนิม มกีารออกแบบตวัรองรบัชิน้งาน มกีารออกแบบตวัขงึถุง 
และมกีารออกแบบถาดวางกล่องใส่ชิน้งาน ดงัรปูที ่V. 
 

 
 

รปูที ่V. ออกแบบตวัลดแรงเทชิน้งานครัง้ที ่1 ในขัน้ตอนเทชิน้งาน 
 

A B C 
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 จากนั ้นท าการออกแบบตัวเทชิ้นงานใหม่ด้วยท่อ  Pipe โดยให้
ผูเ้ชีย่วชาญในการออกแบบ ออกแบบตามแนวคดิทีผู่ศ้กึษาไดอ้อกแบบไว้ 
ดงัรปูที ่VI. 
 

 
 

รปูที ่VI. ออกแบบตวัลดแรงเทชิน้งานครัง้ที ่2 ในขัน้ตอนเทชิน้งาน 
 

V.X. ทดลองดว้ยอุปกรณ์ทีใ่กลเ้คยีง 
 ผูศ้กึษาไดจ้ดัหาอุปกรณ์ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัแบบทีไ่ดท้ าไว้ เริม่ตัง้แต่
ความสูงของขารถชุบน ้ามนั มกีารน าพาเรทและฝากล่องมาต่อเตมิ และท า
การต่อเตมิลวดเป็นทีจ่บั มกีารหาฝากล่องมารองทีก่น้บ่อชุบน ้ามนั มกีาร
ท าตวัรองรบัชิน้งาน และสุดทา้ยมกีารน ากล่องมาเรยีงต่อกนัในระดบัความ
สงูทีส่ามารถวางกล่องกล่องรบัชิน้งานได ้ดงัรปูที ่VII. 
 

 
 

รปูที ่VII. แบบจ าลองอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิม 
 

V.XI. Flow Process Chart ของกระบวนการปัม๊ชิ้นงาน Piece Balance 
Model P381 (หลงัปรบัปรุง) 
 หลงัจากท าการทดลองแล้วได้ท าการเขียนขัน้ตอนการท างานใหม่
พบว่า มรีะยะทางรวมเท่ากบั 255 เมตรต่อวนั ดงัตารางที ่VI. 
ตารางที ่VI.  Flow Process Chart ของกระบวนการปัม๊ชิน้งาน Piece 

Balance Model P381 (หลงัปรบัปรุง) 

 
 

V.XII. ประเมนิท่าทางท่าทางทีไ่มถู่กตอ้งดว้ยวธิ ีREBA โดยใชโ้ปรแกรม 
Kinovea (หลงัปรบัปรุง) 
 ส าหรบัวเิคราะหท์่าทางทีไ่มถู่กตอ้งหลงัปรบัปรุงเพยีง 2 ท่า ดว้ยวดิโีอ 
โดยตัดท่าทางการยกกล่องใส่ชิ้นงานเทใส่ถังชุบน ้ามนักนัสนิมออกไป 
สรุปผลดงัตารางที ่VII. 
 
ตารางที ่VII.  แสดงการแปลผลคะแนนความเสีย่งรวมดว้ยวธิ ีREBA จาก 

การประเมนิท่าทางทีไ่มถู่กตอ้ง (หลงัปรบัปรุง) 
ท่าทางท่ีไม่ถกูต้อง คะแนน การแปรผล 

ท่าทางการยกกล่องใส่ชิน้งานเท
ใส่ถงัชบุน ้ามนักนัสนิม 

0 
ไม่มคีวามเสีย่ง 

ท่าทางการกม้ชบุน ้ามนักนัสนิม 
6 

ความเสีย่งปานกลาง ควร
วเิคราะหเ์พิม่เตมิและควร
ไดร้บัการปรบัปรุง 

ท่าทางการยกถงัชบุน ้ามนักนั
สนิมเทชิน้งานใส่ถุง 

1 
ความเสีย่งน้อยมาก 

 
V.XIII. แบบประเมนิความรุนแรงของอาการปวดเมือ่ยตามสดัส่วนต่างๆ 
ภายในร่างกายของพนกังาน (หลงัปรบัปรุง) 
 หลงัจากท าการทดลอง จึงน าแบบประเมนิความรุนแรงของอาการ   
ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ภายในร่างกายของพนักงานให้พนักงานเครื่อง 
MP 208 ท า พบว่า มคีะแนนความรุนแรงบริเวณหลงัส่วนล่างและแขน
ส่วนล่าง 1 และ 1 คะแนน ตามล าดบั แปลว่า ปวดเมือ่ยน้อย พกัแลว้หาย 
ท างานได ้
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VI. สรุปและอภปิรายผล 
 จากกระบวนการศกึษาวจิยัทีไ่ดอ้ธบิายขัน้ตอนการศกึษา และผลการ
ด าเนินงานขา้งตน้ ซึง่ผลการด าเนินงาน สามารถสรุปไดด้งันี้  
 1. หลังจากที่ได้เก็บข้อมูล Flow Process Chart ของกระบวนการ    
ปัม๊ชิ้นงาน Piece Balance ก่อนและหลงัปรบัปรุง พบว่า ระยะทางในการ
เคลื่อนทีล่ดลง จากเดมิ 374 เมตรต่อวนั เหลอื 255 เมตรต่อวนั หรอืลดลง
จากเดมิ 32 % จากทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้10 % 
 2. หลงัจากการประเมนิท่าทางการท างานที่ไม่ถูกต้องก่อนและหลงั
ปรบัปรุงโดยอาศยัวธิกีาร REBA และโปรแกรม Kinovea ส าหรบัวเิคราะห์
การท างาน พบว่า ท่าทางการเทชิน้งานลงถงัชุบน ้ามนักนัสนิม ท่าทางการ
กม้ชุบน ้ามนักนัสนิม และท่าทางการเทชิน้งานลงถุงไดค้ะแนนจากเดมิ 13, 
10 และ 13 เหลอื 0, 6 และ 1 คะแนน ซึง่หมายถงึ ไมม่คีวามเสีย่ง, มคีวาม
เสีย่งปานกลาง และมคีวามเสีย่งน้อย ตามล าดบั 
 3. จากการท าแบบประเมินความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยตาม
สัดส่วนต่างๆ ภายในร่างกายของพนักงานเครื่อง  MP 208 ก่อนและ     
หลงัปรบัปรุง พบว่า หลงัส่วนล่าง และแขนส่วนล่างได้คะแนนจากเดมิ 2 
และ 2 เหลอื 1 และ 1 คะแนน ซึง่หมายถงึ ปวดเมือ่ยเลก็น้อย พกัแลว้หาย 
ท างานได ้ 
 4. ไดท้ าการออกแบบชุดอุปกรณ์ชุบน ้ามนักนัสนิมโดยอาศยัหลกัการ
การยศาสตร์และการท างานแบบกึ่งอตัโนมตัิแบบ Karakuri Kaizen เพื่อ
เป็นเครื่องมอืช่วยลดความเสี่ยงการท างานของพนักงานปฏิบตัิการใน
สายการผลติ และลดความเมือ่ยลา้ ทัง้ยงัส่งผลดรีะยะเวลาการท างานและ
ก าลงัการผลิตโดยภาพรวมของสายการผลิตตามกรณีศึกษาที่ผู้ว ิจยัได้
ด าเนินการมาทัง้หมด  
 โดยผลการวจิยันี้ประโยชน์ทีไ่ดร้บัทางตรงต่อกรณศีกึษา ประกอบดว้ย  
 1. สามารถลดระยะทางการเคลือ่นทีข่องพนกังานปฏบิตักิารไดแ้ละลด
ความเมื่อยล้าจากการท างาน ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ 
Karakuri Kaizen และการประเมนิเทคนิคเพือ่ลดความเสีย่งจากการท างาน 
เพื่อยกระดบัการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและรกัษาคุณภาพการท างาน
ในกระบวนการผลติได ้ 
 2. สามารถท าให้แผนการผลิตชิ้นงาน Piece Balance ไหลได้อย่าง
ต่อเนื่องและส่งผลดต่ีอก าลงัการผลติของสายการผลติ   
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัทางออ้ม คอื สามารถน าแนวคดิและเครือ่งมอื วธิกีาร
หรือเทคนิคดงักล่าวขยายผลน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานอื่นที่มี
ลกัษณะหรอืกระบวนการใกล้เคยีงกนัได้  ส่งเสรมิมาตราการด้านความ
ปลอดภยักบัพนักงานระดบัปฏบิตักิาร และช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายจากการ
เจบ็ป่วย อาการทีเ่กดิจากการท างานผดิวธิไีด ้ 
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บทคดัย่อ — การศึกษาน้ีเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดการขนส่งแบบ
มิลค์รนัในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่ง กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ
ด้านโลจิสติกส ์ โดยมีวตัถปุระสงค ์คือ 1) เพ่ือลดจ านวนเท่ียวการเดินรถใน
การรบัสินค้า 2) เพ่ือลดต้นทุนค่าขนส่ง วิธีด าเนินงานประกอบไปด้วย การ
เกบ็รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
โดยจดัเส้นทางการเดินรถรบัสินค้าจากซัพพลายเออร์ซ่ึงตัง้อยู่ในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงกนัจดัเป็นเส้นทางการเดินรถเดียวกนัตามแนวคิดการขนส่งแบบ
มิลค์รนั และออกแบบตารางการจองรถรบัสินค้า หลังจากนั้นท าการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนและหลงัการปรบัปรุง ผลการศึกษา
พบว่าจ านวนเท่ียวการขนส่งแบบดัง้เดิมมีจ านวน 61 เท่ียวต่อเดือน ต้นทุน
ค่าขนส่งรวม 87,100 บาทต่อเดือน แต่หลังจากได้มีการน าแนวคิดการ
ขนส่งแบบมิลค์รนัมาประยุกต์ใช้ในการจดัตารางการเดินรถรบัสินค้า
ประจ าวนั ท าให้สามารถลดจ านวนเท่ียวการขนส่งลงเหลือจ านวน 54 เท่ียว
ต่อเดือน ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงเหลือ 78,100 บาทต่อเดือน ส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งได้ดีย่ิงขึ้น 

ค ำส ำคญั — แนวคิดการขนส่งแบบมิลคร์นั, ต้นทุนค่าขนส่ง, จ านวน
เท่ียวการขนส่ง 

 
ABSTRACT — The study is an application of the Milk Run concept 

to increase the efficiency of the transportation system of Logistics 
Service. The objective are 1) To reduce the number of trips. 2) To reduce 
transportation costs. Method of operation consists of Data collection 
and analyzing of the problems. Lead to organize the transportation route 
to collect the goods from suppliers that located in the same area as the 
Milk Run concept and designing a timetable for booking. As a result, 
comparisons show that there is an improve in performance. 

The result showed transportation trips of 61 trips per month. Total 
transportation cost is 87,100 baht per month. When using the milk run 
concept tools in organizing daily pick up goods schedules. Resulting is 
a reduction in the number of trips remaining to 54 trips per month. Total 
transportation cost is reduced to 78,100 baht per month. Resulting in 
lower transportation costs and increase the efficiency of the use of 
transportation vehicles. 

Keywords — Milk Run concept, Transportation costs, Number of 
transport trips 

 
I. บทน า 

การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนัเป็นกจิกรรมทีม่คีวามส าคญั
ส าหรบัการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นกจิกรรมที่ท าให้สนิค้ามกีาร
เคลือ่นยา้ยจากประเทศผูข้ายไปยงัประเทศผูซ้ื้อ การขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพ
และมตี้นทุนต ่าจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนองค์กร รวมถึงการ
พฒันาเศรษฐกจิและก่อให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิภายในประเทศ
อย่างยัง่ยนื ก่อนที่จะมกีารขนส่งสนิค้าออกนอกประเทศย่อมมกีารขนส่ง
สนิค้าภายในประเทศจากแหล่งผลติสนิคา้ ไปสู่ท่าอากาศยานหรอืท่าเรอื 
ซึ่งการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัของประเทศ เนื่องจาก
สามารถเขา้ถึงได้ทุกสถานทีแ่ละสะดวกมากทีสุ่ด  จากกรณีศกึษา ธุรกจิ
บริการด้านโลจิสติกส์  ด าเนินธุรกิจการค้าและเป็นตัวแทนขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ บรษิัทเปิดด าเนินการตัง้แต่ปี 2550 มพีนักงานทัง้หมด  
24 คน ปัจจุบนับรษิทัไมม่รีถขนส่งสนิคา้เป็นของตวัเอง  การเดนิทางไปรบั
สนิค้าจากซพัพลายเออร์ ต้องจ้างรถขนส่งสนิค้าจากภายนอกเพื่อไปรบั
สนิค้าในการจองรถรบัสนิคา้แต่ละวนัมกัใชค้วามช านาญและความคุน้ชนิ
ของพนกังานและการสอบถามกนัในแผนก ว่ามงีานไหนตอ้งใชร้ถรบัสนิคา้
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ที่จงัหวดัไหนบ้างในแต่ละวนั ซึ่งบางครัง้เกดิการผดิพลาดในการสื่อสาร 
ท าให้ต้องใช้รถไปรบัสินค้าหลายรอบ และไม่ได้มีหลกัฐานการจองรถ 
รบัสนิคา้อย่างเป็นรปูแบบเอกสาร 

  
II. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1. เพื่อศกึษาวธิกีารลดจ านวนเทีย่วการเดนิรถในการรบัส่งสนิคา้ด้วย
หลกัการ Milk Run 

2. เพือ่ลดตน้ทุนค่าขนส่งในการรบัส่งสนิคา้ดว้ยหลกัการ Milk Run 
 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
III.I. ระบบการขนส่งแบบมลิคร์นั (Milk Run) 

ระบบการขนส่งแบบ Milk Run เลยีนแบบมาจากระบบการขนส่งนมใน 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในทุกๆ เชา้ของแต่ละวนั ฟาร์มนมจะจดัรถรบั 
ส่งนมไปจอดรออยู่ทีห่น้าบา้นในแต่ละหลงั ทีม่กีารน าขวดนมเปล่ามาวาง
ไวห้น้าบา้นตามจ านวนทีต่้องการเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ว่าบา้นหลงันี้ต้องการ
รบันมจ านวนกี่ขวด หลงัจากนัน้รถรบั-ส่งนมจะน าขวดนมใหม่มาเปลีย่น
ให้กบัลูกค้า แล้วท าการเก็บขวดนมเปล่ากลบัขึ้นรถไปยงัฟาร์มนม ซึ่งจะ
เป็นอย่างนี้ในตอนเชา้ของทุก ๆ วนั ซึ่งในปัจจุบนัระบบอุตสาหกรรมไดม้ี
การประยุกต์ใชรู้ปแบบการขนส่งแบบ Milk Run กนัมากขึ้น โดยที่บรษิทั 
จะส่งรถไปรบัวตัถุดิบหรือสินค้าที่บริษัทของผู้จดัหาวตัถุดิบ (Supplier) 
ต่าง ๆ แล้วน ามาส่งให้กบับรษิัท เพื่อให้เกดิความคล่องตวัในการบรหิาร
จดัการวตัถุดบิมากยิง่ขึน้ 

Milk Run เป็นรปูแบบการจดัการจดัส่งทีบ่รหิารโดยบรษิทัผูผ้ลติ  
(Manufacturer) ท าการสัง่ซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเพื่อน าไปใช้ท าการ
ประกอบ ซึ่งความสามารถในการบรรทุกของระบบการขนส่งแบบ Milk 
Run จะตอ้งยดึถอืหลกัทางดา้นการเคลือ่นยา้ยหรอืจดัส่ง (Logistics) โดยมี
หวัขอ้หลกัดงันี้ 
- Cyclic Rotation รูปแบบการจดัส่งจะต้องเป็นลกัษณะวงรอบ สามารถ
หมนุเวยีนได ้
- Short Lead Time แมน่ย ากบัการผลติทีแ่ทจ้รงิ 
- High Loading Efficiency รถบรรทุกมขีดีความสามารถในการบรรทุกสงู 
- Flexible to Change สามารถยดืหยุ่นในรปูแบบการจดัส่งได ้[1] 
III.II. การวเิคราะหปั์ญหาดว้ยหลกัการทาํไม-ทาํไม (Why-Why Analysis) 

Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวเิคราะหห์าปัจจยัทีเ่ป็นตน้เหตุให ้
เกดิปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มขี ัน้มตีอน ไม่เกดิการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่
การคดิแบบคาดเดา วธิกีารคดิของ Why-Why Analysis เมื่อเรามปัีญหา
อย่างใดอย่างหนึ่งเกดิขึน้ เราจะมาคดิดูว่าอะไรเป็นปัจจยัหรอืสาเหตุที่ท า
ใหม้นัเกดิโดยการตัง้ค าถามว่า “ท าไม” โดยตัง้ค าถามไปเรื่อยๆ จนกระทัง่
ได้ปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหา ปัจจัยที่อยู่หลงัสุดจะต้องเป็นปัจจยัที่
สามารถพลกิกลบักลายเป็นมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ [2] 
III.III. เครือ่งมอืคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 

เครือ่งมอืคุณภาพ 7 ชนิด เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหาทางดา้น 
คุณภาพในกระบวนการท างาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทัว่ไปของปัญหา  
การเลือกปัญหา การส ารวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและ
วเิคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ทีแ่ทจ้รงิเพื่อการแกไ้ขไดถู้กตอ้งตลอดจนช่วย
ในการจัดท ามาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  เครื่องมอื

ควบคุมคุณภาพทัง้ 7 ชนิด ประกอบดว้ย แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet), 
แผนผงัพาเรโต (Pareto Diagram), กราฟ (Graph), แผนผงัแสดงเหตุและ
ผล (Cause and Effect Diagram) หรือผงัก้างปลา (Fishbone Diagram), 
แผนผงัการกระจาย (Scatter Diagram), แผนภูมคิวบคุม (Control Chart), 
ฮสิโตแกรม (Histogram) [3] 
III.IV. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทพิวรรณ วริยิะสหกจิ (2558) ไดว้จิยัเรือ่ง การลดตน้ทุนการขนส่งโดย 
การศกึษาประยุกต์ใชก้ารขนส่งแบบมลิคร์นั (Milk run) ผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ใช้
การขนส่งแบบมลิคร์นักบัผูผ้ลติชิน้ส่วนรายใหม่ของรถประเภท Eco – car 
เพือ่ลดตน้ทุนการขนส่ง และเพิม่ประสทิธภิาพการใชร้ถบรรทุก เนื่องจากมี
โมเดลทีเ่ลกิผลติไปท าใหต้้องหาโมเดลใหม่มาทดแทน ผูว้จิยัจงึมแีนวทาง
คดัเลอืกผูผ้ลติชิน้ส่วนและรวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 1) ผูผ้ลติชิน้ส่วนรายใหมท่ีม่ ี
โรงงานผลติอยู่ทีน่ิคมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 6 ราย 2) รวบรวม
รายละเอียดค่าขนส่งต่อหน่วยที่ผู้ผลติชิ้นส่วนแต่ละรายบวกเพิม่ในราคา
ชิ้นงาน โดยพจิารณาแลว้ว่าเหมาะสม ไม่มกีารคดิราคาเกนิจรงิเพื่อท าให้
เกดิตน้ทุนทีป่ระหยดัเมือ่น ามาศกึษาการเปลีย่นรูปแบบการขนส่งเป็นแบบ
มลิค์รนั 3) รวบรวมต้นทุนการด าเนินการขนส่งแบบมลิค์รนั เนื่องจากเป็น
การศึกษาส่วนขยายในการประยุกต์ใช้กับโมเดลรถรุ่นใหม่และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรายใหม่ ต้นทุนการด าเนินการจงึไม่ตอ้งคดิค านวณอกี แต่สามารถ
ใชต้้นทุนทีม่อียู่แลว้ 4) สรุปขอ้มลูของบรรจุภณัฑ์ ขนาดบรรจุของชิ้นส่วน
แต่ละประเภท รวมถึงรวบรวมขอ้มูลการพยากรณ์การผลติระยะเวลา 6 
เดอืน เพือ่ดคูวามตอ้งการทีแ่น่นอน เพือ่ความแมน่ย าในการค านวณตน้ทุน
ค่าขนส่งและต้นทุนทีอ่าจจะประหยดัไดเ้มือ่ปรบัเปลีย่นเป็นการขนส่งแบบ
มลิค์รนั ผู้วจิยัได้ค านวณค่าขนส่งที่ผู้ผลติชิ้นส่วนจดัส่งเองและค่าใช้จ่าย
ดา้นการขนส่งเมือ่ประยุกต์ใชก้ารขนส่งแบบมลิค์รนัโดยบรษิทักรณีศกึษา 
แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกนั พบว่า ค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่งเมือ่ประยุกต์เป็น
การขนส่งแบบมลิค์รนั มสีดัส่วนลดลงจากการที่ผู้ผลิตจดัส่งเองมากถึง 
รอ้ยละ 67.58 [4] 

อุไรวรรณ วรรณศริ ิ(2559) ไดว้จิยัเรือ่ง การประยุกต์ใชแ้นวคดิมลิคร์นั 
เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนจ าหน่ายเหล็กเส้น 
เนื่องจากปัญหาการแข่งข ันธุรกิจด้านการขนส่งทางถนนที่สูงขึ้น  จึง
จ าเป็นตอ้งลดตน้ทุนของการขนส่ง ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิมลิคร์นั  (Milk Run) 
มาประยุกต์ใช้ในการจดัเส้นทางในการขนส่งของบรษิัทตวัแทนจ าหน่าย
เหล็กเส้น ท าให้สามารถวางแผนเส้นทางเดนิรถแบบมลิค์รนั (Milk Run) 
ได้ โดยใช้แผนที่ออนไลน์เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจรทัง้ทางบก และ
ทางอากาศ (ดาวเทยีม) โดยมกีารท างานร่วมกนัทัง้ 3 ฝ่าย จงึไดม้กีารจดั
เส้นทาง น ้ าหนัก และเวลาในการเดินรถใหม่ ว ันในการจัดส่งสินค้า
เหมอืนเดมิ  แต่มกีารจบัคู่ลูกค้าในการจดัส่งสนิค้า โดยค านวณน ้าหนัก
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  เวลาในการเดนิรถ และเสน้ทางทีไ่ปทางเดยีวกนั 
ท าให้สามารถลดรอบการขนส่งจาก 10 รอบเหลือ 5 รอบการขนส่งต่อ
สปัดาห ์[5] 

ปวรศิา อมราพทิกัษ์, สทิธโิชค สนิรตัน์, อภญิญา เทพพนมรตัน์  
(2561) ไดว้จิยัเรื่อง การเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งโดยใชแ้นวคดิมลิคร์นั 
กรณีศกึษา บรษิทัผลติชิน้ส่วนยานยนต์  ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิมลิค์รนั มาใช้
ในการจดัท าแผนตารางเวลารบัชิ้นส่วนยานยนต์  โดยรบัชิ้นส่วนแต่ละ
สถานทีต่ามตารางเวลาทีก่ าหนด รถบรรทุกจะขบัวนรอบโรงงานรบัชิน้ส่วน
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และน าพาเลทเปล่ากลบัมาคนื ซึ่งเมื่อปริมาณรบัชิ้นส่วนจากหลายๆ ที่
รวมกนั จะสามารถรบัชิ้นส่วนเต็มคนัรถและสามารถลดจ านวนเทีย่วรบัได้ 
จากเดิมมจี านวนเที่ยวในการรบัเฉลี่ย 7 เที่ยวต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 26 
หลงัจากเสนอแนวทาง มจี านวนในการรบัเฉลีย่ 6 เทีย่วต่อวนั คดิเป็นรอ้ย
ละ 70 เนื่องจากการคดิ 6 เทีย่วต่อวนันัน้ คดิจากความต้องการของลูกคา้
และรอบการรบัใหเ้ท่าๆ กนั ในช่วงเชา้รบั 3 รอบ และช่วงบ่ายรบั 3 รอบ 
รวมทัง้วนัเป็น 6 รอบ ซึ่งการใช้รถบรรทุกให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
สามารถรับชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น  และสามารถลดรอบการรับชิ้นส่วน  
เพือ่ประหยดัตน้ทุน [6] 
 

IV. การด าเนินงาน 
lV.l. ขัน้ตอนและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
รปูที ่1 ข ัน้ตอนและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

lV.Il. ศกึษาสภาพการดาํเนินงานปัจจุบนั 
จากการศกึษาสภาพการด าเนินงานในส่วนของการจองรถขนส่งเพือ่ท า 

การรบัสนิคา้จากซพัพลายเออร์ของฝ่ายงาน Trading เริม่จากพนักงานจะ
ตรวจสอบปริมาณของสินค้าที่ต้องไปรบั หลงัจากนัน้จะสอบถามความ
ต้องการใชร้ถขนส่งของพนักงานคนอื่นในแผนก ว่ามงีานใดต้องการใชร้ถ
รบัสนิคา้ทีซ่พัพลายเออรร์ายใดในจงัหวดัใดบา้ง แลว้จงึท าการจองรถขนส่ง
กบับรษิทัรถขนส่งภายนอก (Outsource) โดยแจง้จ านวนสนิคา้  วนั  เวลา  
และสถานทีท่ีต่อ้งไปรบัสนิคา้  

 
รปูที ่2 ข ัน้ตอนการจองรถรบัสนิคา้ 

IV.IlI. การวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 

 
รปูที ่3 วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาดว้ย Why Why Analysis 

จากการวเิคราะหส์าเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาตน้ทุนค่าขนส่งสงูขึน้ ดว้ย 
หลกัการ Why-Why Analysis ได้ผลลพัธ์ คอื ไม่มหีลกัฐานการจองรถรบั
สินค้าที่ เ ป็นรูปแบบเอกสาร  เนื่ องมาจากพนักงานปฏิบัติงานตาม
ประสบการณ์และความคุน้ชนิ จงึอาจเกดิความผดิพลาดในการสื่อสารและ
การจอง ส่งผลใหเ้กดิต้นทุนค่าขนส่งสูงขึน้เนื่องจากการใชร้ถขนส่งสนิค้า
หลายรอบมากขึน้ 
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IV.IV. การเกบ็รวมรวบขอ้มลู 
ตารางที ่1 รายละเอยีดการรบัสนิคา้ 

รายชือ่ 
Supplier 

วนัรบัสนิคา้ สถานทีร่บั สถานทีส่ง่ ระยะทางไป-กลบั 
(กโิลเมตร) 

รายที ่1 พฤหสับด ี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 
ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ  
จ.พระนครศรอียุธยา 

 

 

 

 

คลงัสนิคา้ 
จตุโชต ิ17 
แขวงออเงนิ 
เขตสายไหม 
กรงุเทพ 

100.8 

รายที ่2 พุธ ต.บางเลน อ.บางปะอนิ  
จ.พระนครศรอียุธยา 

108.8 

รายที ่3 จนัทร ์ องัคาร  
พฤหสับด ี

ต.บา้นชา้ง อ.อุทยั 
จ.พระนครศรอียุธยา 

131.4 

รายที ่4 พฤหสับด ี ต.สนบัทบึ อ.วงัน้อย 
จ.พระนครศรอียุธยา 

135.4 

รายที ่5 พุธ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.บา้นเกา้ อ.พานทอง  
จ.ชลบรุ ี

168.6 

รายที ่6 พุธ ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมอืงชลบรุ ี
จ.ชลบรุ ี

171 

รายที ่7 องัคาร  พุธ  
พฤหสับด ี

ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา 
จ.ชลบรุ ี

238 

รายที ่8 องัคาร ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา 

จ.ชลบรุ ี
248 

รายที ่9 พุธ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  
อสีเทริน์ซบีอรด์ ต.ตาสทิธิ ์ 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

272 

รายที ่10 ไมแ่น่นอน นิคมอุตสาหกรรมเหมราช  
อสีเทริน์ซบีอรด์ ต.ตาสทิธิ ์ 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

276 

รายที ่11 จนัทร ์ นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ 
ซบีอรด์ (ระยอง) ต.ปลวกแดง 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

294 

รายที ่12 พฤหสับด ี ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง   
จ.ระยอง 

292 

รายที ่13 พฤหสับด ี ต.ศาลาแดง อ.บางน ้าเปรีย้ว 
จ.ฉะเชงิเทรา 

41.4 

สนามบนิ 
สวุรรณภมู ิ

 จตุโชต ิ17  แขวงออเงนิ 
เขตสายไหม  กรงุเทพ 

สนามบนิ 
สวุรรณภมู ิ

30.5 

ท่าเรอื
กรงุเทพ 

 จตุโชต ิ17  แขวงออเงนิ 
เขตสายไหม  กรงุเทพ 

ท่าเรอืกรงุเทพ 35.7 

 
ตารางที ่2 ตน้ทุนค่าขนส่งแต่ละรอบของรถประเภท4 ลอ้ (หน่วย : บาท) 
สถานท่ี ชลบรุ ี ระยอง อยุธยา ฉะเชงิเทรา ท่าเรอื

กรงุเทพ 
สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ

ราคา 1,500 1,800 1,500 1,000 1,000 800 

IV.V. ออกแบบตารางจองรถรบัสนิคา้ 
IV.V.I. การจดัเสน้ทางการเดนิรถแบบมลิคร์นั โดยใชโ้ปรแกรมแผนที ่
ทางภมูศิาสตร ์(Google Maps) 
แบ่งเป็นเสน้ทางการเดนิรถ ตามแนวคดิระบบการขนส่งแบบ Milk Run  

โดยใหร้ถไปรบัสนิค้าจากซพัพลายเออร์รายต่างๆ ทีอ่ยู่พื้นทีใ่กลเ้คยีงกนั
หรืออยู่ในเส้นทางเดียวกนั รบัสินค้ามาในรอบการขนส่งเดียวกนั แบ่ง
เส้นทางการเดินรถทัง้หมด 4 เส้นทาง ได้แก่ โซน A เส้นทางอยุธยา 
ประกอบด้วยซพัพลายเออร์ที่โรงงานตัง้อยู่ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
โซน B เสน้ทางชลบุร ีประกอบดว้ยซพัพลายเออรท์ีโ่รงงานตัง้อยู่ในจงัหวดั
ชลบุรแีละจงัหวดัระยอง  โซน C เป็นเส้นทางฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 

ซพัพลายเออร์ที่โรงงานตัง้อยู่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา  โซน D เป็นเส้นทาง
จากคลงัสนิคา้ไปสู่ท่าอากาศยานและท่าเรอื 

 
รปูที ่4 การจดัเสน้ทางการเดนิรถ เสน้ทางจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

 
รปูที ่5 การจดัเสน้ทางการเดนิรถ เสน้ทางจงัหวดัชลบุร ี

 
รปูที ่6 การจดัเสน้ทางการเดนิรถ เสน้ทางจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

IV.V.II. ออกแบบตารางจองรถรบัสนิคา้ 
ออกแบบตารางจองรถรบัสนิคา้ประจ าวนั ซึง่แสดงขอ้มลูการจองรถ 

ขนส่งทีใ่ชร้บัสนิคา้ในแต่ละวนั โดยมขีอ้มลูทีแ่สดงไว้ คอื รายชื่อและทีต่ ัง้
ของซพัพลายเออร์แต่ละราย  และมขีอ้มลูทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งระบุดงันี้  วนัที่
ในการรบัสนิคา้จากซพัพลายเออร์  ประเภทรถ  บรษิทัรถขนส่งทีใ่ชใ้นการ
รบัสนิคา้  จ านวนสนิคา้และชือ่เจา้ของงาน  
IV.VI. ทดลองนําไปใชใ้นการดาํเนินงาน 

ตดิตัง้ไฟลต์ารางรถรบัสนิคา้ประจ าวนัลงในไดรฟ์กลางของบรษิทั ใน 
แต่ละวนัจะท าการระบุขอ้มลูการรบัสนิคา้จากซพัพลายเออรแ์ต่ละราย  เมือ่
มกีารระบุขอ้มลูในการรบัสนิคา้ของแต่ละงานแลว้ จะสามารถทราบไดว้่าใน
วนัดงักล่าว มงีานใดไปรบัสนิคา้จากซพัพลายเออรท์ีอ่ยู่ในเสน้ทางเดยีวกนั
และสามารถรบัสนิค้ามาในรอบการขนส่งเดยีวกนัก็ท าการระบุไว้ในช่อง
หมายเหตุ (Remark)  หลงัจากนัน้จงึท าการจองรถกบับรษิทัรถขนส่ง 

 
รปูที ่7 การกรอกขอ้มลูลงในตารางรถรบัสนิคา้ประจ าวนั 
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IV.VII. วเิคราะหแ์ละประเมนิผลจากการทดลองการใชง้าน 
ตารางที ่2 จ านวนการใชร้ถ 4 ลอ้รบัสนิคา้หลงัการปรบัปรุง (ต่อเดอืน) 

วนัรบัสนิค้า รายชือ่ Supplier จ านวนเทีย่ว ค่าขนส่ง (บาท) รวม (บาท) 
ศุกร ์

4/1/2019 
สนามบนิ 1 800 800 

จนัทร ์
7/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 

5,600 
รายที ่4 1 1,500 
รายที ่11 1 1,800 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ 1 800 

องัคาร 
8/1/2019 

รายที ่1 1 1,500 

5,300 
รายที ่3 1 1,500 
รายที ่7 1 1,500 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ 1 800 

พุธ 
9/1/2019 

รายที ่1 1 1,500 
2,300 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ 1 800 

พฤหสับด ี
10/1/2019 

รายที ่3 2 1,500 x 2 
5,300 รายที ่7 1 1,500 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ 1 800 

ศุกร ์
11/1/2019 

รายที ่3 และ 1 1 1,500 + 300 
4,600 รายที ่9 1 1,800 

ทา่เรอืกรงุเทพ 1 1,000 
จนัทร ์

14/1/2019 
รายที ่3 1 1,500 1,500 

องัคาร 
15/1/2019 

รายที ่1 1 1,500 
3,000 

รายที ่7 1 1,500 
พุธ 

16/1/2019 
รายที ่9, 8 และ7 1 1,800+300+300 2,400 

พฤหสับด ี
17/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 
3,000 

รายที ่7 1 1,500 

ศุกร ์
18/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 
4,000 รายที ่7 1 1,500 

ทา่เรอืกรงุเทพ 1 1,000 
จนัทร ์

21/1/2019 
รายที ่3 1 1,500 5,900 
รายที ่7 1 1,500 
รายที ่11 และ 9 1 1,800 + 300 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ 1 800 

องัคาร 
22/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 3,000 
รายที ่7 1 1,500 

พุธ 
23/1/2019 

รายที ่1 1 1,500 6,100 
รายที ่4 1 1,500 
รายที ่12 และ 9 1 1,800 + 300 
รายที ่13 1 1,000 

พฤหสับด ี
24/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 5,600 
รายที ่4 1 1,500 
รายที ่10 1 1,800 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ 1 800 

ศุกร ์
25/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 5,500 
รายที ่4 1 1,500 
รายที ่7 1 1,500 
ทา่เรอืกรงุเทพ 1 1,000 

จนัทร ์
28/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 6,600 
รายที ่6 1 1,500 
รายที ่9 1 1,800 
รายที ่11 1 1,800 

องัคาร 
29/1/2019 

รายที ่1 และ 3 1 1,500 + 300 1,800 

พุธ 
30/1/2019 

รายที ่3 1 1,500 3,000 
รายที ่7 1 1,500 

พฤหสับด ี
31/1/2019 

รายที ่4 และ 1 1 1,500 + 300 2,800 
รายที ่13 1 1,000 

รวม  54  78,100 

การวดัผลจะวดัจากจ านวนเทีย่วการเดนิรถทีล่ดลงไปในเดอืนมกราคม  
จากเดมิ ในเดอืนมกราคม ในกรณทีีไ่มไ่ดน้ าแนวคดิระบบการขนส่งแบบ
มลิคร์นัมาปรบัใช ้มกีารใชร้ถประเภท 4 ลอ้ จ านวน 61 เทีย่ว แต่เนื่องจาก
มกีารรวมเทีย่วการเดนิรถรบัสนิคา้ สง่ผลใหจ้ านวนเทีย่วการเดนิรถใน
เดอืนมกราคมลดลงจ านวน 7 เทีย่ว เหลอื 54 เทีย่ว ส่งผลใหต้น้ทุนค่า
ขนส่งลดลงดว้ยเชน่กนั โดยลดลงเป็นจ านวนเงนิ 9,000 บาท อกีทัง้ยงัช่วย
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิตน้ทุนดา้นการขนส่งทีอ่าจจะเกดิเพิม่ขึน้ในอนาคตอกีดว้ย 
IV.VIII. ปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งและสรา้งเป็นมาตรฐานการทาํงาน 

เมือ่พนกังานปฏบิตังิานไดน้ าตารางการจองรถรบัสนิคา้ประจ าวนัมา 
ทดลองใช้ในการปฏบิตังิานแล้ว ข ัน้ตอนต่อไปคอืการน าตารางจองรถรบั
สินค้าไปใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการ
ท างานทีพ่นกังานทุกคนปฏบิตัอิย่างเป็นประจ า และเป็นการตดิตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถงึตดิตามผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการน าตารางการ
จองรถรบัสนิคา้ไปใชใ้นการปฏบิตังิานในอนาคต 
 
 
 
 

V. ผลการด าเนินงาน 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบจ านวนเทีย่วขนส่งและตน้ทุนค่าขนส่งของ
รถบรรทุก 4 ลอ้ ระหว่างก่อนการปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง 

 กอ่นการปรบัปรงุ หลงัการปรบัปรงุ ลดลง 

จ านวนเทีย่ว (เทีย่ว) 61 54 7 

ตน้ทุนคา่ขนสง่ (บาท) 87,100 78,100 9,000 

ขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบจ านวนเทีย่วขนส่ง 
และต้นทุนค่าขนส่ง ระหว่างก่อนการปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุงโดยน า
แนวคดิระบบการขนส่งแบบมลิค์รนัเขา้มาช่วย ผลที่ได้ คอื จ านวนเทีย่ว
การเดนิรถลดลง ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งลงไดด้ว้ยเช่นกนั 

 
VI. สรุปผล 

VI.I. บทสรุปผลการศกึษา 
VI.I.I. สาเหตุหลกัทีท่าํใหต้น้ทุนค่าขนส่งสงูขึน้ เกดิจากการใชร้ถรบั 

สนิคา้จ านวนหลายรอบ เนื่องจาก ไม่มหีลกัฐานการจองรถรบัสนิคา้ทีเ่ป็น
รปูแบบเอกสาร ทัง้นี้ยงัมเีหตุปัจจยัอื่น ๆ ทีส่่งผลคอื ความผดิพลาดในการ
สื่อสารระหว่างพนกังานในแผนก หรอืความผดิพลาดในการสื่อสารระหว่าง
พนกังานในแผนก  บรษิทัรถขนส่ง และซพัพลายเออร ์ ส่งผลใหเ้กดิจ านวน
เทีย่วในการใชร้ถรบัสนิคา้เพิม่ขึน้  

VI.I.II. การทดลองใชง้านเป็นระยะเวลา 1 เดอืน พบว่า การใชต้าราง 
จองรถรบัสินค้า โดยใช้แนวคิดการขนส่งแบบมลิค์รนั สามารถช่วยลด
จ านวนเทีย่วในการเดนิรถรบัสนิคา้ลงได้ ซึ่งส่งผลใหต้้นทุนค่าขนส่งลดลง
ดว้ยเช่นกนั โดยลดลงเป็นจ านวนเงนิ 9,000 บาท แต่ขอ้จ ากดัอยู่ทีบ่างงาน
ตอ้งรบัสนิคา้จ านวนมาก ซึง่รถขนส่งประเภท 4 ลอ้ ไมส่ามารถบรรทุกรวม
มากับงานอื่นได้ได้ในการเดินรถเที่ยวนัน้  ถึงแม้จะรับสินค้ามาจาก 
ซพัพลายเออรท์ีอ่ยู่ในเสน้ทางเดนิรถเดยีวกนักต็าม 

VI.I.III. การใชต้ารางจองรถรบัสนิคา้ในการดาํเนินงานประจาํวนั  
สามารถช่วยใหก้ารท างานสะดวกยิง่ขึน้ เนื่องจากตารางการจองรถจะ 
แสดงขอ้มลูการใชร้ถรบัสนิคา้จากซพัพลายเออรร์ายต่าง ๆ ในแต่ละวนั ซึง่
ช่วยลดการสอบถามของพนักงานในแผนกและลดความผดิพลาดในการ
สื่อสารลงได้ในระดับหนึ่ง  อีกทัง้ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่คน้หาและตรวจสอบขอ้มลูการใชร้ถขนส่งยอ้นหลงัได้ 
VI.II. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการดาํเนินงาน 

จากการด าเนินงานการปรบัปรุงดา้นการขนส่ง โดยการน าแนวคดิ 
ระบบการขนส่งแบบมลิคร์นัมาปรบัใชใ้นการจดัรถรบัสนิคา้แบบมลิคร์นั ผล
ทีไ่ด ้คอื จ านวนเทีย่วการเดนิรถรบัสนิคา้ลดลงจ านวน 7 เทีย่ว จากเดมิมี
การใชร้ถประเภท 4 ลอ้ จ านวน 61 เทีย่วต่อเดอืน ลดลงเหลอืจ านวน 54 
เที่ยวต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.48 ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงด้วย
เช่นกนั จากเดมิต้นทุนค่าขนส่ง 87,100 บาทต่อเดอืน ลดลงเหลอื 78,100 
บาทต่อเดอืน ลดลงเป็นจ านวนเงนิ 9,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.33 
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รปูที ่8 กราฟเปรยีบเทยีบจ านวนเทีย่วขนส่งระหว่างก่อนและหลงั 

การปรบัปรุง (รอ้ยละ) 

 
รปูที ่9 กราฟเปรยีบเทยีบตน้ทุนค่าขนส่งระหว่างก่อนและหลงั 

การปรบัปรุง (รอ้ยละ) 
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การด าเนินการสหกจิศกึษา  รวมถงึอาจารยท์ีป่รกึษาโครงงานสหกจิศกึษา 
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ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ในครัง้นี้    
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การปรบัปรงุกระบวนการท างานเพ่ือลดระยะเวลาการรบั-ส่งเอกสาร 
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บทคัดย่อ — งานวิจยัน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดเวลาในการรอ
เอกสารของสาขาต่างจงัหวดัโดยการจดัท าระบบการส่งเอกสารออนไลน์
แบบเรียลไทมเ์พ่ือแสดงสถานะของสินค้า 2) เพ่ือลดขัน้ตอนในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากปัญหาด้านการรบั-ส่งเอกสารล่าช้าของ
สาขาต่างจงัหวดัในการท าเอกสารส่งคืนสินค้า ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือ 7 QC 
Tools เพ่ือศึกษาขัน้ตอนการจัดส่งสินค้าพบว่ามีฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง คือ
พนักงานฝ่ายบญัชี พนักงานฝ่ายจดัซ้ือ พนักงานฝ่ายคลงัสินค้า พนักงาน
ขบัรถส่งสินค้า ฝ่ายการเงิน จากนัน้ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการจดัการเอกสาร ให้อยู่ในรปูแบบออนไลน์ในการสร้างฟอรม์ข้อมูล
รายละเอียดท่ีต้องการทราบใน Google Form ซ่ึงจะท าให้แต่ละสาขา
สามารถกรอกข้อมูลได้ ทุกแผนกท่ีเก่ียวข้องยงัสามารถเข้าไปดูข้อมูลใน 
Google Sheet ได้แบบทัน ที  หลังจาก ท่ี ได้การด า เนิน งานปรับปรุง
กระบวนการท างานและน าการส่งเอกสารแบบออนไลน์มาใช้งาน สามารถ
ลดระยะเวลาในรอเอกสารจากเดิมเวลารวมเฉล่ีย 2,016 นาที/ครัง้ ลดลง
เหลือ 3.4 นาที/ครัง้ คิดเป็น 99.83% ลดขัน้ตอนในการส่งเอกสารกลับ 
สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนของการท างานและจดัส่งสินค้าใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค ำส ำคญั — การลดเวลาตรวจสอบสถานะสินค้า, เอกสารออนไลน์, 
Google Form, Google Sheet                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                    
ABSTRACT— the objective of this project is 1) to reduce time of Flies 

Flowing System to be Real-Time Flies Flowing System 2) to increase 
efficiency by reducing the Flowing system’s process. From the 
struggle in import-export of Files Flowing System. The researcher uses 
7QC tools to analyze the problem. The result is shown that workers in 
organization, who is part of the Flowing System, are Financial, 
Procurement, Warehousing, Driver and Accountant. To use Google 
Form, workers and co-operative system can access to the information 
in real-time by Google Sheet. Before the process of improvement, 
estimated time of the Flowing System is around 2,016 mines/round. 
After the improvement, time was reduced to 3.4 mines/round or around 
99.83%. This improvement of Flies Flowing System is more effective 
than the expectation. The Flies Flowing System is running effectively 
and continually.  

Keywords — Reduce time to track the product, Files in real-time, 
Google Form, Google Sheet 
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I. บทน ำ 
 กำรบริหำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เป็นกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว  
สะดวก รวดเรว็มำกขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนของพนักงำน
ภำยในองค์กร ในกำรจดัท ำ กำรจดัเก็บเอกสำรและกำรส่งขอ้มูลทัง้นี้ยงั
เป็นกำรช่วยลกปรมิำณกำรใชท้รพัยำกรในส่วนของวสัดุส ำนักงำน ไดแ้ก่ 
กระดำษและยงัลดพืน้ทีใ่นกำรจดัเกบ็เอกสำรภำยในองคก์ร  
 จำกกำรศึกษำข้อมูลเบื้ องต้นระบบกำรท ำงำนภำยในบริษัท
กรณีศึกษำยงัคงใช้กำรเขยีนบนัทึกข้อมูลแบบกระดำษ (Manual) เป็น
สื่อกลำงในกำรท ำงำน โดยพนักงำนขนส่งสินค้ำที่น ำส่งสินค้ำสำขำ
ต่ำงจงัหวดัเป็นผูน้ ำเอกสำรน ำส่งเขำ้สำขำใหญ่ (กรุงเทพฯ) ซึ่งยงัมคีวำม
ล่ำช้ำในกระบวนกำรอยู่มำก ผู้จดัท ำจงึมแีนวคดิในกำรพฒันำโดยกำรใช้
กำรจดักำรส่งขอ้มูลเอกสำรแบบออนไลน์ (Google Form) เขำ้มำใช้งำน 
ซึ่งสำมำรถออกแบบรูปแบบของเอกสำรได้ตำมควำมต้องกำร ผู้ใช้ยัง
สำมำรถสือ่สำรผ่ำนทำงคอมพวิเตอร ์ท ำใหไ้ดข้อ้มูลทีร่วดเรว็ทนัต่อควำม
ต้องกำร ลดเวลำและขัน้ตอนในกำรปฏบิตัิงำน ซึ่งเอกสำรในระบบจะถูก
ออกแบบมำใกล้เคียงกับเอกสำรแบบเดิม ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียนรู้และ
เขำ้ใจเอกสำรไดง้ำ่ย 
 

II. วตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 
 1. เพื่อลดระยะเวลำในกำรรอเอกสำรของสำขำต่ำงจงัหวดัโดยใชก้ำร
ส่งเอกสำรแบบออนไลน์ 
 2. เพือ่ลดขัน้ตอนในกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

 
III. ทฤษฎแีละงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

III.I ไคเซน็ (Kaizen) 
มำซำเอก ิอโิม [1] กล่ำวว่ำ ไคเซ็น (Kaizen) แปลว่ำ กำรปรบัปรุง ซึ่ง

จะปรับปรุงอยู่ตลอดเวลำและเป็นหน้ำที่ของทุกๆคน ตัง้แต่ผู้บริหำร
ระดบัสงู ผูจ้ดักำร และคนงำน 

สุ รศักดิ  ์สุ ท อ งวัน  [2] กล่ ำวว่ ำ  ไค เซ็ น  (Kaizen) ที่ จ ะป ระสบ
ควำมส ำเรจ็ต้องมหีลกัพื้นฐำนคอื กำรมจีติส ำนึกมคีวำมคดิอยู่ตลอดเวลำ
ว่ำจะท ำให้ดีข ึ้น จะต้องก่อให้เกิดกำรลดต้นทุน ลดกำรสูญเสียต่ำง ๆ มี
ระบบกำรผลิตแบบทนัเวลำพอดี (Just in Time) และต้องสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่ลูกค้ำทัง้ที่เป็นลูกค้ำประเภทผู้ใช้บริกำรขัน้สุดท้ำย  (end-
user) ซึ่งหมำยถึงประชำชนหรือผู้ร ับบริกำรภำยนอก และลูกค้ำใน
กระบวนกำรคอืผูท้ีร่บังำนต่อจำกองคก์รนัน่เอง 

กำรใชห้ลกักำรไคเซ็นหรอืกำรปรบัปรุงนี้ ช ำนำญ รตันำกร [3] ระบุว่ำ
ม ี7 ขัน้ตอน ซึ่งเป็นวธิกีำรเชงิระบบ (System approach) หรอืปรชัญำใน
กำรสรำ้งคุณภำพงำนของเดมมิง่ทีเ่รยีกว่ำ PDCA (Plan – Do – Cheek – 
Action) ทีน่ ำไปใชห้รอืประยุกต์ใชใ้นทุกงำนทุกกจิกรรม หรอื ทุกระบบกำร
ปฏบิตังิำนนัน่เอง ไมว่่ำงำนนัน้จะเป็นงำนเลก็หรอืงำนใหญ่  

กำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงงำนในบำงเรื่องบำงอย่ำงที่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ปฏิบตัิงำนอำจพิจำรณำใช้หลกักำร  E C R S เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนกำรปรับปรุงระบบงำนได้ โดยหลักกำรดังกล่ำวมี
องคป์ระกอบกล่ำวคอื 

E = Eliminate หมำยถึง กำรตัดขัน้ตอนกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็นใน
กระบวนกำรออกไป 

C = Combine หมำยถึง กำรรวมขัน้ตอนกำรท ำงำนเขำ้ด้วยกนั เพื่อ
ประหยดัเวลำหรอืแรงงำนในกำรท ำงำน 

R = Rearrange หมำยถงึ กำรจดัล ำดบังำนใหมใ่หเ้หมำะสม 
S = Simplify หมำยถงึ ปรบัปรุงวธิกีำรท ำงำน หรอืสรำ้งอุปกรณ์ช่วย

ใหท้ ำงำนไดง้ำ่ยขึน้ 
III.II เครือ่งมอืควบคุมคุณภำพ (7 QC Tool) 
 1.แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) หมำยถึง แบบฟอร์มส ำหรบักำร
บนัทกึขอ้มลู ซึง่ไดร้บักำรออกแบบพเิศษส ำหรบักำรตคีวำมหมำยผลลพัธ์
ทนัททีีก่รอกแบบฟอรม์เสรจ็ 

2.แผนภูมกิรำฟ (Graph) หมำยถึง แผนภูมริูปภำพที่แสดงถึงตวัเลข
ผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ซึ่งสำมำรถท ำให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจโดยกำร
พจิำรณำดว้ยตำเปล่ำได ้เรำสำมำรถจ ำแนกประเภทของแผนภมูทิีน่ ำมำใช้
ไดด้งันี้ 

2.1 กรำฟเส้น (Line Graph) แสดงถึงควำมผันแปรของข้อมูลเชิง
ตวัเลข ถำ้แกน X เป็นเวลำจะเรยีกว่ำกรำฟแนวโน้ม (Trend Graph) 

2.2 กรำฟแท่ง (Bar Graph) แสดงกำรเปรียบเทียบข้อมูลตัง้แต่ 2 
ขอ้มลูขึน้ไป โดยกำรเปรยีบเทยีบควำมยำวของกรำฟหรอืพืน้ทีข่องกรำฟ 

2.3 กรำฟวงกลม (Pie Chart) แสดงกำรเปรยีบเทยีบสดัส่วนของขอ้มลู
แต่ละประเภท 

2.4 กรำฟแถบ (Belt Graph) แสดงกำรเปรยีบเทยีบสดัส่วนของขอ้มลู
แต่ละประเภทแตกต่ำงจำกกรำฟวงกลมในเรือ่งของกำรแสดงอนุกรเวลำ 

 3. แผนผงัพำเรโต (Pareto Diagram) หมำยถึง แผนภูมทิี่ใช้แสดงให้
เห็นถึงควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำง สำเหตุของควำมบกพร่องกบัปรมิำณควำม
สูญเสียที่เกดิขึ้น โดยจะใช้แผนภูมพิำเรโต เมื่อต้องกำรก ำหนดสำเหตุที่
ส ำคญั (Critical Factor) ของปัญหำเพื่อแยกออกมำจำกสำเหตุอื่นๆเมื่อ
ต้องกำรยนืยนัผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จำกกำรแก้ไขปัญหำ โดยเปรยีบเทยีบผล
ก่อนปฏบิตัแิละ หลงัปฏบิตั ิเมือ่ต้องกำรคน้หำปัญหำและหำค ำตอบในกำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำนัน้ 
 4. แผนผังสำเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หมำยถึง 
แผนผงัที่แสดงถงึควำมสมัพนัธ์อย่ำงมรีะบบระหว่ำงผลทีแ่น่นอนประกำร
หนึ่ง (อำกำรของปัญหำ) และสำเหตุหลำย ๆ สำเหตุที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ต้องกำรหำรำกของสำเหตุ (Root Cause) ที่ก่อให้เกดิปัญหำ น ำไปสู่กำร
แก้ปัญหำแบบถอนรำกถอนโคน ไม่ เกิดปัญหำซ ้ ำอีก เรียกว่ำกำร
ปฏบิตักิำรแกไ้ข (Corrective Action: C/A) 
 5. แผนผงักำรกระจำย (Scatter Diagram) หมำยถึง กรำฟที่แสดงค่ำ
ควำมสมัพนัธ์ของสำเหตุกบัปัญหำ (สำเหตุ X และปัญหำ Y) เพื่อทดสอบ
ว่ำสำเหตุทีก่ ำหนดมผีลต่อปัญหำหรอืไม ่และมผีลในลกัษณะใด เพือ่ตรวจดู
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงขอ้มลู 2 ตวัแปร ทีเ่รำสนใจศกึษำว่ำมคีวำมสมัพนัธ์
กนัหรอืไม ่ 
 6.แผนภำพฮสิโตรแกรม (Histogram) หมำยถงึ กรำฟทีแ่สดงถงึควำม
ผนัแปรของขอ้มูลที่ได้มำจำกกำรวดัส ำหรบัขอ้มูลกลุ่มย่อยเดยีวกนั โดย
ควำมผนัแปรของขอ้มลูจะแสดงถงึรปูทรง กำรกระจำย ตลอดจนแนวโน้มสู่
ศูนย์กลำงของขอ้มูล เพื่อตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรใน
ระยะยำว 

737



  

 

 
 

 7.แผนภูมคิวบคุม (Control Chart) หมำยถงึ เครื่องมอืทำงสถติทิี่แยก
ควำมผนัแปรหรือควำมเปลี่ยนแปลงไปของกระบวนกำรผลิต ที่มำจำก
สำเหตุทีผ่ดิธรรมชำตอิอกจำกควำมผนัแปรโดยธรรมชำต ิเพือ่แกไ้ขปัญหำ
ด้ำนคุณภำพได้อย่ำงรวดเร็วโดยผ่ำนกลไกลที่ส ำคัญคือ พิกดัควบคุม 
(Control limit) ของแผนภมูโิดยพืน้ฐำนนัน้ม ี2 รปูแบบ 
 7.1 Variable Control Chart ใชส้ ำหรบัค่ำที่วดัได ้เช่น น ้ำหนัก, เวลำ, 
ขนำด, อุณหภมู ิ 
 7.2 Attribute Control Chart ใช้ส ำหรับข้อมูลประเภทนับ เช่น ของ
เสยี, จ ำนวนขอ้บกพร่อง  
 
III.III เทคโนโลยทีีน่ ำมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำน 
 Google Documents หรอื Google Docs เป็นบรกิำรออนไลน์ที่ไม่คิด
ค่ ำ ใช้จ่ ำย เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในชุ ดบ ริก ำรออน ไล น์  Google Apps ซึ่ ง
ป ระกอบด้วย  Gmail, Google Sites, Google Calendar และ  Google 
Docs ซึง่สำมำรถท ำงำนไดด้งันี้ 
 1.สรำ้งเอกสำรสเปรดชตีและงำนน ำเสนอแบบออนไลน์ สรำ้งเอกสำร
พื้นฐำนแบบเริม่ต้นจำกศูนย์ สำมำรถท ำงำนพื้นฐำนทุกประเภทได้อย่ำง
งำ่ยดำย รวมถงึกำรท ำรำยกำรสญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ย่อย กำรเรยีงล ำดบั
ตำมคอลมัน์ กำรเพิม่ตำรำง รปูภำพ ขอ้คดิเหน็ สูตร กำรเปลีย่นแปลงแบบ
อกัษร และอื่นๆ โดยไมม่คี่ำใชจ้่ำยใดๆ  
 2.ใชง้ำนและท ำงำนร่วมกนัในแบบเรยีลไทมเ์ลอืกคนทีคุ่ณต้องกำรให้
เขำ้ถึงเอกสำรของคุณได้ เพยีงป้อนที่อยู่อีเมล์ของคนที่คุณต้องกำรให้ใช ้
งำนเอกสำรทีร่ะบุร่วมกนั แลว้ส่งค ำเชญิไปใหเ้ขำเหล่ำนัน้ กส็ำมำรถใชง้ำน
เอกสำรร่วมกนัได้ ใช้งำนร่วมกนัได้ทนัททีุกคนที่คุณเชญิให้เขำ้มำแก้ไข
หรอืดูเอกสำร สเปรดชตีหรอืงำนน ำเสนอของคุณสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลได้
ทนัทีที่เข้ำสู่ระบบ แก้ไขและน ำเสนอร่วมกบับุคคลอื่นในแบบเรยีลไทม ์
สำมำรถดูและแกไ้ขร่วมกนัไดห้ลำยคนในเวลำเดยีวกนั มหีน้ำต่ำงสนทนำ
บนหน้ำจอส ำหรบักำรแก้ไขเอกสำรและสเปรดชตีเพื่อแสดงให้คุณเหน็ว่ำ
ใครแกไ้ขอะไร และทุกคนสำมำรถตดิตำมงำนน ำเสนอนัน้ไดโ้ดยอตัโนมตั ิ  
 3. จดัเก็บและจดัระเบียบงำนอย่ำงปลอดภัย แก้ไขและเข้ำถึงจำกที่
ไหนกไ็ด ้ไม่ต้องดำวน์โหลดสิง่ใด สำมำรถเขำ้ถงึเอกสำรสเปรดชตีไดจ้ำก
คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มกีำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมบีรำวเซอร ์
มำตรฐำนโดยไม่มคี่ำใชจ้่ำย จดัเกบ็งำนไดอ้ย่ำงปลอดภยัผ่ำนอุปกรณ์เกบ็
ขอ้มลูแบบออนไลน์ และกำรบนัทกึอตัโนมตั ิช่วยใหไ้มต่้องกงัวลเรือ่งฮำร์ด
ไดร์ฟเสยีหรอืไฟดบัเพรำะขอ้มลูจะถูกเกบ็ไวใ้นเซริฟ์เวอรข์นำดใหญ่ ของ 
Google บนัทกึและส่งออกส ำเนำไดอ้ย่ำงง่ำยดำย สำมำรถบนัทกึเอกสำร 
และสเปรดชตีไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นรปูแบบ DOC, XLS, CSV, ODS, 
ODT, PDF, RTF และ HTML ได ้
 4.ควบคุมว่ำใครสำมำรถดเูอกสำรของคุณได้ เผยแพร่งำนของคุณเป็น
หน้ำเวบ็ คุณสำมำรถเผยแพร่เอกสำรของคุณแบบออนไลน์ไดโ้ดยกำรคลกิ 
เพยีงครัง้เดยีว กส็ำมำรถเผยแพร่ผลงำนไดอ้ย่ำงง่ำยสำมำรถควบคุมไดว้่ำ
จะให้ใครเห็นเอกสำรได้บ้ำง สำมำรถเผยแพร่ขอ้มูลได้ทัว่โลกหรอืจ ำกดั
เอกสำร ใหเ้หน็ไดใ้นกลุ่ม หรอืจะสัง่ไมใ่หใ้ครเหน็เอกสำรนัน้เลยกไ็ด ้ 

 

รปูที ่I. โปรแกรมใน Google Documents 
แหล่งทีม่ำ : Applications Google Documents  
 

III.IV งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 [4] จุฑ ำมำศ ศรีครุฑ   ได้ศึกษ ำเพื่ อท ำระบบจัดกำรเอกสำร
อเิลก็ทรอนิกสม์ำใชจ้ดักำรงำนเอกสำร พฒันำกระบวนกำรท ำงำนจำกเดมิ
ทีจ่ะต้องเขยีนดว้ยลำยมอืและจดัเกบ็อยู่ในรูปแบบกระดำษ โดยเกบ็ขอ้มลู
ต่ำงๆจำกในกระดำษเป็นกำรจดัเกบ็เอกสำรในระบบคอมพวิเตอร์ใหอ้ยู่ใน
รูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวตัถุประสงค์ของโครงงำนนี้คือกำรสร้ำง
โปรแกรมขึ้นมำเพื่อช่วยลดพื้นที่ในกำรจดัเก็บเอกสำร ลดปรมิำณกำรใช้
กระดำษและแฟ้มจดัเก็บเอกสำร พร้อมช่วยในกำรค้นหำเอกสำรให้ง่ำย
สะดวกและรวดเรว็ขึน้และช่วยสนบัสนุนในกำรท ำงำนใหพ้นักงำนสำมำรถ
ท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ หลงัจำกกำรปฏบิตัแิลว้นัน้ พบว่ำ
สำมำรถจดักำรเอกสำรไดส้ะดวกขึน้ กำรปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้มลูท ำไดง้ำ่ย
ขึ้น รวมถึงกำรตรวจสอบสถำนะของเอกสำรและสืบค้นขอ้มูลเอกสำรได้
สะดวกและรวดเรว็มำกยิง่ขึน้ ท ำให้กำรจดัเก็บเอกสำรมรีะบบเป็นไปตำม
นโยบำยขององค์กรส่งผลดีในระยะยำว ช่วยลดระยะเวลำและขัน้ตอนใน
กำรท ำงำน 
 [5] พรรณิภำ แยม้เอม ได้น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรเอกสำรทีไ่มเ่ป็นหมวดหมูข่องโรงพยำบำลแห่งหนึ่ง 
ให้สำมำรถสื่อสำรผ่ำนคอมคอมพิวเตอร์ให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วต่อควำม
ต้องกำร อีกทัง้ยงัประหยดัเวลำและทรพัยำกรต่ำงๆมำกขึ้น โดยจดัท ำ
แอพพลเิคชัน่ระบบกำรจดักำรเอกสำรเพื่อใชใ้นกำรอนุมตัเิอกสำรคุณภำพ 
ณ เวลำนัน้ๆ ผู้ใช้แต่ละแผนกสำมำรถเรียกดูข้อมูลได้โดยผ่ำนระบบ
อนิเทอรเ์น็ตภำยในโรงพยำบำล  
 [6] ธนัช อ่อนทำ ได้ศึกษำระบบกำรจดักำรเอกสำรให้อยู่ในรูปแบบ
เอกสำรอินเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนแห่งหนึ่ ง โดยน ำเอกสำรที่เป็น
กระดำษมำสแกนไฟล์เพื่อจดัเก็บเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ค้นหำ
เอกสำรได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว ตรงควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยใช้ระบบ
โป ร แก รมป ร ะยุ ก ต์  (Document Management System DMS) เป็ น
เครือ่งมอืในกำรจดักำรเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 [7] สุทธศิกัดิ ์สลกัค ำ (2551)  ได้ศกึษำเกี่ยวกบักำรน ำระบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในองค์กร โดยเฉพำะหน่วยงำนรำชกำรที่ต้องกำร
เปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้กำรจดัเอกสำรด้วยมอืมำเป็นกำรจดักำรเอกสำร
อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่มำใชใ้นองคก์ร โดยมกีำรก ำหนดแผนกลยุทธ์จำกกำรน ำ
ระบบกำรจดักำรเอกสำรอเิลก็ทรอนิกส์มำใชต้้องได้ประโยชน์อย่ำงแทจ้รงิ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอรวมทัง้กฎระเบียบที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตำมกำรใชร้ะบบกำรจดักำรเอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมี
ควำมปลอดภยัจำกภยัคุกคำมต่ำงๆระบบมกีำรป้องกนัอย่ำงเพยีงพอไมใ่ห้
ขอ้มูลถูกท ำลำยกำรสูญเสยีขอ้มูล รกัษำควำมลบับรษิัทและรกัษำควำม
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ปลอดภัยของข้อมูล ได้อีกทั ้งยังช่ วยลดกำรใช้กระดำษ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนภำยใน ลดค่ำใชจ้่ำยโดยรวมสรำ้งควำมสะดวกใน
กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมและยังสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับ
ประเทศชำตใินระบบสิง่แวดลอ้มไรก้ระดำษอกีดว้ย 
 [8] อวยชัย โอชโร ได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรเก็บเอกสำรด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์ โดยน ำระบบ E-document และระบบ Electronic document 
system มำใช้โดยแบบเดิมเมื่อเอกสำรได้ด ำเนินเสร็จแล้วจะน ำมำลง
รำยงำนในสมดุคุมเอกสำรแลว้แยกเกบ็เขำ้แฟ้มตำมหมวดหมู ่ซึง่จะมคีวำม
ล่ำช้ำในกำรค้นหำเอกสำรจึงน ำระบบใหม่เข้ำมำเพื่อช่วยในกำรจดัเก็บ
เอกสำรใหม้ปีระสทิธภิำพ และลดเวลำในกำรคน้หำเอกสำร 
 [9] จำรุวฒัน์ เนตรนิ่ม ไดศ้กึษำเกีย่วกบักระบวนกำรจดัตรวจนับ กำร
จดัเกบ็และกำรแจกจ่ำยของคลงัสนิคำ้คงคลงั โดยใชแ้นวคดิตำมทฤษฎไีค
เซน็ โดยใชเ้ครือ่งมอื ECRS เพือ่ปรบัปรุงกำรท ำงำนภำยในคลงัสนิคำ้ กำร
วจิยัสำมำรถลดระยะเวลำในกำรรอคอยกำรปฏบิตัิงำนลงได้จำกเดมิจำก
ระยะเวลำ 5-7 วนั แต่เมือ่ปรบัปรุงแลว้สำมำรถลดเวลำเหลอืเพยีง 1 วนั 
 [10] พนิดำ หวำนเพ็ชรได้ศึกษำเกี่ยวกบักำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนโดยใช้แนวคดิตำมทฤษฎไีคเซ็น ของบรษิัทคำ้ปลกีสนิคำ้ประเภท
อุปโภคและบรโิภคแห่งหนึ่ง ซึ่งตอ้งกำรเปิดสำขำใหมท่ ำใหป้รมิำณเอกสำร
จะเพิ่มมำกขึ้น จึงน ำเครื่องมือเข้ำมำปรบัปรุง 2 เครื่องมือ คือ 5W 1H 
น ำมำค้นหำปัญหำที่เกดิขึ้นในแต่ละกระบวนกำรและใช้เครื่องมอื ECRS 
เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุง จำกกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำน
ทัง้หมดพบว่ำ พนักงำนสำมำรถรบังำนและปรมิำณเอกสำรเพิ่มขึ้นจำก
จ ำนวนทีจ่ะเปิดสำขำเพิม่  
 [11] พงษ์สวสัดิ ์เอีย่มอ ำอำงค ์ไดท้ ำกำรปรบัปรุงกำรจดักำรคลงัสนิคำ้
ส ำเรจ็รูปในโรงงำนผลติสปรงิที่ใช้ในชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยมุ่งเน้นกำรลด
ควำมสูญเปล่ำที่เกดิจำกขัน้ตอนกำรท ำงำนในคลงัสนิคำ้และกำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน โดยสภำพปัญหำในปัจจุบนัพบว่ำหน่วยงำน
คลังสินค้ำมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรงเกินที่ฝ่ำยบริหำรตัง้งบประมำณไว ้
เนื่องจำกปัญหำขัน้ตอนกำรท ำงำนทีไ่มก่่อใหเ้กดิมลูค่ำเพิม่ ในส่วนของกำร
ปรบัปรุงกำรจดักำรคลงัสนิคำ้ เริม่ตัง้แต่กำรส ำรวจสภำพปัจจุบนัและน ำมำ
วิเค รำะห์ ข ั ้น ต อนก ำรท ำงำน ด้ ว ยก ำรศึกษ ำวิธีก ำรท ำงำน กับ
หลกักำร  ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) จำกนัน้จงึได้
ด ำเนินกำรปรบัปรุง และแกไ้ขปัญหำกำรขนส่งขนยำ้ยในคลงัสนิค้ำทีม่ำก
เกนิไป โดยกำรแบ่งกลุ่มสนิคำ้แบบ ABC  ดว้ยสนิคำ้ทีเ่คลื่อนไหวเรว็ควร
อยู่ใกล้กบัประตูทำงออก และด ำเนินกำรปรบัปรุงข ัน้ตอนกำรท ำงำนใน
คลงัสนิค้ำเพื่อลดควำมสูญเปล่ำ โดยใช้รถในกำรขนส่งขนย้ำยในโรงงำน
แทนกำรขนส่งขนย้ำยโดยพนักงำนและน ำเอำระบบ ERP ร่วมกบัแถบ
รหัสสินค้ำ (Barcode) มำใช้เพื่อลดขัน้ตอนกำรท ำงำนและเพิ่มควำม
ถูกต้องในกำรท ำงำนในคลงัสนิค้ำ จำกกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงออกแบบ
และจดักำรคลงัสนิค้ำ พบว่ำสำมำรถลดระยะทำงในกำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำ
จำกเดมิ 28,376 เมตรต่อวนั เป็น 14,603 เมตรต่อวนัหรอืลดลง 49 % และ
สำมำรถลดระยะเวลำกำรท ำงำนในคลงัสนิค้ำจำกเดมิ 2,457  นำทต่ีอวนั
เป็น  633 นำทีต่อวันหรือลดลง 74 % และผลจำกกำรปรับปรุงท ำให้
สำมำรถลดจ ำนวนพนักงำนที่ท ำหน้ำที่ขนย้ำยได้ 2 คน จำกเดมิ 51 คน
เหลอื 49 คน หรอืลดลง 4 % หรอืลดค่ำแรงได ้ 326,256  บำทต่อปี 

 [12] ลัดดำวัลย์ กิจสำลีรุ่ง และ อรรถกร เก่งพล (2560)  ได้ศึกษำ
เกีย่วกบัแผนกขนส่งสนิคำ้ใชเ้วลำในกำรบนัทกึกำรซ่อมบ ำรุง ค่ำใชจ้่ำย วนั
เวลำในกำรส่งซ่อม ซึ่งมคีวำมล่ำช้ำในกำรบนัทกึขอ้มูลเพรำะใช้แฟ้มงำน
หลำยแฟ้มโดยเฉลีย่ใชเ้วลำคน้หำทัง้หมด 283 วนิำท ีในแต่ละเลขทะเบยีน 
จงึใช้โปรแกรมที่สำมำรถช่วยลดเวลำในกำรตรวจเช็คและซ่อมบ ำรุงได ้
80.75% ประมำณ 55 วนิำทโีดยเฉลีย่ทีช่่วยลดเวลำในกำรคน้หำ สะดวก
รวดเรว็มำกขึน้ 
 [13] ศริริตัน์ ตรงวฒันำวุฒ ิ(2550) ไดศ้กึษำเกีย่วกบักำรพฒันำระบบ
กำรจดักำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวทิยำลยัแห่งหนึ่ง โดยพฒันำ
ด้วยกำรใช้เครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 ในส่วนที่ติดต่อกับ
ผู้ใช้งำนและใช้ Microsoft excel 2003 ในกำรประมวลผลข้อมูล จำกผล
ประเมนิโดยแบบสอบถำม ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มำก สร้ำง
ควำมพงึพอใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนไดแ้ละยงัช่วยจดักำรเอกสำรไดอ้กีดว้ย 
  

IV. วธิกีำรด ำเนินงำนวจิยั 
IV.I ศกึษำภำพรวมกระบวนกำรท ำงำน 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรท ำงำนของพนักงำนในองค์กรจะมคีวำม
ต่อเนื่องกนัในแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
รปูที ่II. ภำพรวมของกระบวนกำรท ำงำน (ก่อนปรบัปรุง) 

 
จำกกำรศึกษำกำรท ำงำนพบว่ำกำรรบั-ส่งเอกสำร มคีวำมล่ำช้ำเกิด

จำกกำร ท ำเอกสำรแบบดัง้เดิมไม่มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำร
ท ำงำน ท ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรท ำงำนลดลงเนื่องจำกทีส่ำขำใหญ่จะไม่
ทรำบว่ำสำขำคนืสนิคำ้กลบั สต็อกของเขำ้ออกของสำขำก็ไม่สำมำรถเช็ค
ไดเ้นื่องจำกท ำดว้ยระบบกำรท ำมอืทัง้หมด จงึท ำใหเ้กิดควำมสูญเปล่ำของ
เวลำในกำรท ำงำนและขัน้ตอนในกำรท ำงำนที่ต้องรอเอกสำรเพยีงอย่ำง
เดยีวเท่ำนัน้ กำรท ำงำนถงึจะไปต่อได ้
 
IV.II เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิครำะหเ์พือ่น ำมำพฒันำ 
 จำกรูปที่ II. ทำงผู้วจิยัจงึได้น ำทฤษฎีก้ำงปลำ มำวเิครำะห์ถึงสำเหตุ
ของปัญหำในกระบวนกำรท ำงำนตำมรูปที่ III และน ำเครื่องมอื ECRS มำ
ออกแบบเพื่อปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มปีระสทิธภิำพในกำรท ำงำน
มำกยิ่งขึ้น และน ำเทคโนโลยีกำรรบั-ส่งเอกสำรแบบออนไลน์ที่สำมำรถ
ส่งผ่ำนข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งมีกำรจัดกำรเอกสำรแบบ 
Spreadsheets ได้เหมือน Excel ก็สำมำรถท ำได้ Google Docs ท ำงำน
เหมอืน Microsoft Office แต่ทุกอย่ำงจะท ำงำนอยู่บนเวบ็ สำมำรถท ำงำน
ได้ทนัททีี่มกีำรเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต โดยเป้ำหมำยของกำรท ำคอืสำมำรถ
ลดเวลำในกำรรอเอกสำรและตรวจเชค็สนิคำ้ทีเ่สยีหำยพรอ้มเบกิส่งสนิค้ำ
ใหมไ่ดท้นัท ี

 

739



  

 

 
 

 
รปูที ่III. แผนภมูกิำ้งปลำ (fishbone diagram) 

 จำกกำรวเิครำะห์ดว้ยแผนภมูกิำ้งปลำ พบว่ำกำรเชค็สถำนะของสนิคำ้
ที่เสียหำยไม่ได้ทันทีเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ง
เอกสำรของสำขำต่ำงจงัหวดัโดยเอกสำรน ำกลบัมำกบัพนกังำนขบัรถซึง่ใช้
เวลำในกำรรอที่มำก ด้ำนเครื่องมือในกำรใช้กำรพิมพ์ เอกสำรทำง 
Microsoft Word และปริ้นเอกสำรน ำส่งให้ทำงสำขำกรุงเทพฯ และขำด
เทคโนโลยีในกำรท ำงำน ไม่น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำร
ท ำงำน 
 

IV.III ศกึษำกำรท ำเอกสำรออนไลน์ 
 ท ำกำรศกึษำขัน้ตอนและวธิกีำรท ำงำนของ Google Form ในกำรช่วย
ตอบกลับข้อมูลตำมแบบที่สร้ำงข้อมูลต่ำงๆที่อยำกทรำบถึง สำมำรถ
กระจำยข้อมูลและเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว กำรจัดเก็บเอกสำรมีควำม
ปลอดภยั เป็นระเบยีบและงำ่ยต่อกำรคน้หำเอกสำร สำมำรถน ำขอ้มลูใส่ใน 
Excel และแชร์ขอ้มลูกบับุคคลอื่นๆได ้แก้ไขเอกสำรกส็ำมำรถดูได้ว่ำใคร
เป็นคนแกไ้ขเอกสำร 

รปูที ่IV. ขัน้ตอนในกำรท ำ Google sheet 
แหล่งทีม่ำ : https://www.google.com/intl/th_th/forms/about/ 

 ผูว้จิยัได้ออกแบบเอกสำรอ้ำงองิจำกเอกสำรและขอ้มูลที่ต้องแจ้งเพื่อ
รบัทรำบจำกฉบบัเดิม จำกรูปที่ V. และน ำข้อมูลมำใส่ฟอร์มดังรูปที่ VI 
ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่V.รปูแบบเอกสำรเดมิ 

 
รปูที ่VI. รปูแบบเอกสำรแบบใหมอ่อกแบบใน Google Form 

 
IV.VI เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ท ำกำรจบัเวลำจำกกำรรบั-ส่งขอ้มลูจำกกระบวนกำรท ำงำนก่อนกำร
ปรบัปรุงตำม รปูที ่II. ไดต้ำรำงกำรท ำงำนดงัตำรำงที ่I. 
ตำรำงที ่I. เวลำในกำรท ำงำนตำมกระบวนกำรกอ่นกำรปรบัปรุง 

การจบัเวลากระบวนการเดิม 
จ ำนวน (ครัง้) เวลำ (นำท)ี จ ำนวน (ครัง้) เวลำ (นำท)ี 

ครัง้ที ่1 1440 นำท ี ครัง้ที ่6 2880 นำท ี
ครัง้ที ่2 1440 นำท ี ครัง้ที ่7 2880 นำท ี
ครัง้ที ่3 1440 นำท ี ครัง้ที ่8 1440 นำท ี
ครัง้ที ่4 2880 นำท ี ครัง้ที ่9 2880 นำท ี
ครัง้ที ่5 1440 นำท ี ครัง้ที ่10 1440 นำท ี
เวลำรวม 20,160 นำท ี เวลำรวมเฉลีย่ 2,016 นำท/ีครัง้ 

 
V. ผลกำรวจิยั 

 ผลกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรหลงักำรปรบัปรุงมประสทิธภิำพมำก
ยิ่งขึ้น ดงัรูปที่ VII เพรำะได้มกีำรส่งเอกสำรออนไลน์เข้ำมำช่วยในกำร
ท ำงำนโดยส่งผ่ำนอินเทอร์เน็ตแทนกำรปริ้นเอกสำรแทนกำรฝำกส่งกบั
พนักงำนขบัรถท ำให้กำรท ำงำนรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้และ
ขอ้มลูต่ำงๆยงัสำมำรถแชร์ไฟล์ตำมแผนกทีเ่กีย่วขอ้งได้ทรำบถงึขอ้มลูได้
พรอ้มๆกนัโดยไมต่อ้งรอเอกสำรจำกแผนกอื่นๆ ดงัรปูที ่VIII. 

รปูที ่VII. กระบวนกำรท ำงำนหลงัปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่VIII. กำรกระจำยขอ้มลูใหฝ่้ำยต่ำงๆดขูอ้มลู 

740



  

 

 
 

 นอกจำกนี้ยงัลดเวลำในกำรท ำงำนจำกกระบวนกำรท ำงำนรูปแบบเดมิ 
โดยหลงัจำกกำรปรบักระบวนกำรท ำงำนใหม่และจบัเวลำกำรส่งเอกสำร
ใหม่ ท ำใหเ้วลำกำรรบั-ส่งเอกสำรลดลงเหลอืเพยีง 3.4 นำท/ีครัง้ ดงัตำรำง
ที ่II. จำกตำรำงดงักล่ำวจะเหน็ได้ว่ำเวลำในกำรท ำลดลงจำกกระบวนกำร
ท ำงำนเดมิ 99.83% 
ตำรำงที ่II. ตำรำงจบัเวลำหลงัจำกกำรปรบัปรุงกำรท ำงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.สรุปและอภปิรำยผล 
 กำรวจิยัเรื่อง กำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อลดระยะเวลำกำร
รบั-ส่งเอกสำรโดยใช้เทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ ผู้วจิยัได้ท ำกำรศึกษำ
เกีย่วกบักำรรบั-ส่งเอกสำรระหว่ำสำขำต่ำงจงัหวดักบัสำขำกรุงเทพฯ โดย
ผู้วิจ ัยได้ใช้ Flow chart ในกำรแสดงกระบวนกำรท ำงำนทัง้หมดใน
กำรศกึษำและท ำงำนวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยแผนภมูกิำ้งปลำเพือ่หำสำเหตุของ
ปัญหำในกระบวนกำรท ำงำนแลว้จงึน ำกำรเทคโนโลยกีำรท ำเอกสำรแบบ
ออนไลน์มำใช้ในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนซึ่งท ำให้กำรท ำงำนลด
เวลำลงจำกเดิม 2,016 นำทีต่อครัง้ เหลือเพียง 3.4 นำทีต่อครัง้ในกำร
ท ำงำน เพิ่มเวลำและประสิทธภิำพมำกขึ้นจำกเดิม 99.83% ซึ่งมคีวำม
รวดเรว็และทนัต่อควำมต้องกำรในกำรเปลีย่นสนิคำ้และส่งต่อใหก้บัลูกค้ำ
ไดท้นัตำมเวลำ อกีทัง้ไมต่อ้งกงัวนเรือ่งเอกสำรสญูหำยระหว่ำงทำงดว้ย 
ตำรำงที ่II. ตำรำงเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุงกำรท ำงำน 

 
VII.ขอ้เสนอแนะ 

 1. ใช้เทคโนโลยีมำช่วยในด้ำนอื่นๆอีกเช่น ระบบกำรจดัเก็บเอกสำร
ของแผนกต่ำงๆภำยในสำขำ ให้มคีวำมสะดวกและรวดเร็วในกำรค้นหำ
เอกสำร อกีทัง้ยงัช่วยลดพืน้ทีใ่นกำรจดัเกบ็เอกสำรอกีดว้ย 
 2. ตรวจสอบและสุ่มเชค็สนิคำ้ภำยในคลงัสนิคำ้เพื่อไม่ให้เกดิของเสยี
ภำยในคลงัช่วยลดตน้ทุน และลดเวลำในกำรส่งของไปมำระหว่ำงสำขำ 
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เวลำในกำรท ำงำนเพือ่ช่วยเหลอืในดำ้นต่ำงๆ  
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กำรจบัเวลำหลงัจำกกำรปรบัปรุง 

จ ำนวน (ครัง้) เวลำ (นำท)ี จ ำนวน (ครัง้) เวลำ (นำท)ี 

ครัง้ที ่1 4 ครัง้ที ่6 4 

ครัง้ที ่2 4 ครัง้ที ่7 2 

ครัง้ที ่3 4 ครัง้ที ่8 3 

ครัง้ที ่4 4 ครัง้ที ่9 4 

ครัง้ที ่5 4 ครัง้ที ่10 3 

เวลำรวม 34 นำท ี

เวลำรวมเฉลีย่ 3.4 นำท/ีครัง้ 

กำรจบัเวลำกระบวนกำรเดมิ กำรจบัเวลำหลงัจำกกำรปรบัปรุง 
จ ำ น ว น 
(ครัง้) 

เ ว ล ำ 
(นำท)ี 

จ ำ น ว น 
(ครัง้) 

เ ว ล ำ 
(นำท)ี 

จ ำนวน 
(ครัง้) 

เวลำ 
(นำท)ี 

จ ำนวน 
(ครัง้) 

เวลำ 
(นำท)ี 

ครัง้ที ่1 1440  ครัง้ที ่6 2880  ครัง้ที ่1 4 ครัง้ที ่6 4 
ครัง้ที ่2 1440  ครัง้ที ่7 2880  ครัง้ที ่2 4 ครัง้ที ่7 2 
ครัง้ที ่3 1440  ครัง้ที ่8 1440  ครัง้ที ่3 4 ครัง้ที ่8 3 
ครัง้ที ่4 2880  ครัง้ที ่9 2880  ครัง้ที ่4 4 ครัง้ที ่9 4 
ครัง้ที ่5 1440  ครัง้ที ่10 1440  ครัง้ที ่5 4 ครัง้ที ่10 3 
เวลำรวม 20,160 นาที เวลำรวม 34 นาที 
เวลำรวมเฉลีย่ 2,016 นาที/ครัง้ เวลำรวมเฉลีย่ 3.4 นาที/ครัง้ 
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บทคดัย่อ — การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดเวลาจุดทีเ่ป็นคอขวดของกระบวนการของไลน์ประกอบวาลว์
ปีกนก โดยใช้ทฤษฎีเรือ่ง การจดัสมดลุสายการผลิต โดยจดัท า Yamazumi 
chart โดยค้นหาแนวทางในการปรบัปรงุ การลดความสูญเปล่าในขัน้ตอน
และการไคเซน็ขัน้ตอน แก้ไขจุดทีเ่ป็นคอขวด ผลการศึกษาพบว่าสามารถ
ลดความสูญเปล่าจากการเคลือ่นไหว ลดขัน้ตอนการท างานทีซ่ ้าซ้อน หรือ
รวมขัน้ตอนการท างานเข้าด้วยกนั เพือ่ลดรอบเวลาการผลิตลงและแก้ไข
จดุทีเ่ป็นคอขวด โดยการจดัสมดลุสายการผลิตท าให้สามารถลดเวลาจดุที ่
เป็นคอขวดของกระบวนการจากเดิม 33 วินาที ลดลงเหลือ 28.7 วินาที ซึง่ 
Takt Time ของสายการผลิตน้ีเท่ากบั 29 วินาที และประสิทธิภาพการผลิต
เพิม่ข้ึนจากเดิมผลิตได้ 80.30 เปอรเ์ซนต ์เพิม่ข้ึนเป็น 97.09 เปอรเ์ซน็ต์ และ
สามารถท าให้ยอดการผลิตต่อเดือนผลิตเพิม่ข้ึน 4,819 ช้ินต่อเดือน จาก
เดิมก่อนการปรบัปรงุเท่ากบั 20,481 ช้ินต่อเดือน หลงัการปรบัปรงุเท่ากบั 
25,300 ช้ินต่อเดือน 

 
ค าส าคญั — การจดัสมดลุสายการผลิต, Yamazumi chart, ECRS 

 
ABSTRACT — This study aims to increase production efficiency 

and decrease the working time of bottleneck station for Pinion Valve 
Assembly line by using the subject theory, production line balancing 
by preparing Yamazumi Charts. Searching for ways to improve 
reducing waste in the steps and steps of Kaizen adjust the Bottleneck 
of the process. The results of the study found to reduce waste from 
the movement. Reduce redundant work steps or combine in the work 

process to reduce cycle time and adjust the Bottleneck of the 
process by balancing production line, can reduce the time that is the 
bottleneck of the process from 33 seconds to 28.7 seconds. Which 
Takt Time of this production line is 29 seconds and the production 
efficiency increased from 80.30 percent to 97.09 percent and can 
increase production per month to 4,819 pieces per month from before 
20,481 pieces per month to after 25,300 pieces per month 
 

Keywords — Line Balance, Yamazumi chart, ECRS 
 

I. บทน า 
บริษัท ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง จ ากัด เป็นบริษัทผลิตและ

จ าหน่ายตลบัลูกปืน (Bearing) ชุดบงัคบัเลี้ยว (Steering) และชุดเพลาขบั
รถยนต์ (Constant Velocity Joints) ซึ่งเป็นการผลติสนิค้าภายในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบนัสนิคา้ของบรษิัทเป็นทีต่้องการมากขึน้ มี
ความต้องการของลูกคา้เพิม่ขึน้ทุกเดอืน แต่ยงัมคีู่แข่งเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
เวลาทีผ่ลติสนิคา้และคุณภาพของสนิคา้มคีวามส าคญัต่อลกูคา้มาก บรษิทั
ตอ้งผลติสนิคา้ใหท้นัตามเวลาทีล่กูคา้ไดก้ าหนดไว ้ซึง่ในปัจจุบนัทางบรษิทั
ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการผลติที่ยงัไม่ได้ตามที่ต้องการ 
ทางบรษิทัต้องการปรบัปรุงเพื่อใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ เมือ่
เขา้ไปศกึษาสภาพปัจจุบนัของทางบรษิทัพบว่ามศีกัยภาพในการผลติ แต่มี
ปัจจัยบางประการที่ท าให้การผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
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ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษากระบวนการของไลน์ประกอบ
วาล์วปีกนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาจุดที่เป็นคอขวด ท าการ
แก้ไขปัญหาในการปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการผลติโดยการจดั
สมดุลสายการผลติแต่ละสถานีงาน และลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ผลติดว้ยหลกัการ ECRS [1]  ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นปัจจยัทีเ่พิม่ประสทิธภิาพใน
กระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยอาศัยระบบและเทคนิคตาม
กระบวนการผลติแบบโตโยต้ามาใชใ้นโรงงานในสายการประกอบวาล์วปีก
นก Pinion Valve Assembly 1(PVA1) โดยวตัถุประสงค์ของโครงงานวจิยั
คอื ประสทิธภิาพการผลติเพิ่มขึ้น ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นและลดเวลาจุดที่
เป็นคอขวดของกระบวนการของสายการประกอบวาลว์ปีกนก ซึง่ประโยชน์
ทีค่าดว่าจะได้รบัจากโครงงานวจิยัคอื ยอดการผลติเพิม่ขึน้ ประสทิธภิาพ
การผลติเพิม่ขึน้ เวลาทีจุ่ดคอขวดลดลง 
 

II. วธิกีารด าเนินงาน 
งานที่สนใจศึกษาเป็นโรงงานผลิตชุดบังคับเลี้ยว (Steering) ซึ่ง

ประกอบด้วยสายการประกอบชุดบังคับเลี้ยวแบบ Manual และแบบ 
Power โดยกระบวนการที่ท าการศกึษาคอื สายการประกอบวาล์วปีกนก 
Pinion Valve Assembly 1 (PVA1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบบงัคบัเลี้ยว
แบบ Power  โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน าไปประกอบที่สายการประกอบ 
Rack Pinion Power (RPP) ต่อไป 

ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาขัน้ตอนในสายการประกอบวาล์วปีกนก Pinion 
Valve Assembly 1 (PVA1) และเวลาการท างาน[2]  โดยจากการจบัเวลา
การท างานของกระบวนการไดค้่าเฉลีย่เวลามาตรฐานของสายการประกอบ
วาล์วปีกนก Pinion Valve Assembly 1 (PVA1) เป็นสถานีงาน A B C D 
และ E ดงัตารางที่ 1 – 5 แล้วท าการหาจุดที่เป็นคอขวดในกระบวนการ
ผลติ โดยใช ้YAMAZUMI CHART เพือ่ดวู่าสถานีใดใชเ้วลาการท างานมาก
ทีสุ่ดและสถานีงานใดเป็นขอ้จ ากดัของกระบวนการผลติ  และก าหนดแนว
ทางการปรับปรุง เพื่ อ ให้เวลาการท างานได้ตาม Takt time ที่ทาง
หน่วยงานไดก้ าหนดไวท้ี ่29 วนิาท ีซึง่ แสดงดงัรปูที ่I 
II.I. ผลการศกึษาก่อนการปรบัปรุง 

จากกราฟ YAMAZUMI CHART พบว่าสถานีงาน A, B, C มรีอบเวลา
การผลติมากกว่า Takt Time และสถานีงาน D และ E มรีอบเวลาการผลติ
น้อยกว่า Takt Time จึงได้หาแนวทางการปรับปรุงในจุดที่เป็นปัญหา      
คอขวดทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการผลติทัง้ 5 สถานีงาน  

 

 
 

รปูที ่I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรบัปรุงการท างาน 
 
 
 
 
 

ตารางที ่I รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน A 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 
1 หยบิ A1 จาก Chute  0.6 

2 ตรวจสอบรอ่ง A1 ดว้ยเครื่องมอืตรวจสอบในแนว X,Y 4.3 

3 เดนิมาที ่M/C B หรอื C 1.5 
4 หยบิงานในเครื่องออก 0.8 
5 ใส่ A1 ตวัใหมส่วมเขา้กบั Jig 1.0 
6 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
7 เดนิมาที ่M/C D 0.5 
8 วางงานใส่ Jig และมอืขวาดงึเครื่องมอืลงมา 1.4 
9 หยบิงานออกจาก M/C D 1.0 
10 เดนิมาที ่M/C E 0.6 
11 หยบิงานใน M/C E  ออก 0.6 
12 ใส่ A1 ตวัวางเขา้กบั Jig ใน M/C E 0.9 
13 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
14 เดนิมาที ่M/C F 0.4 
15 วาง A1 สวมเขา้กบั Jig ในเครื่องจกัร 0.9 
16 เดนิมาทีฝั่ง่ดา้นขาออกของ M/C F 1.0 
17 หยบิชิน้งานออกจาก Jig 0.9 
18 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
19 เดนิไปที ่M/C G 0.4 
20 หยบิงานออกจาก M/C G 0.6 
21 วาง A1 สวมเขา้กบั Jig ใน M/C G 0.7 
22 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
23 เดนิมาที ่M/C H 0.6 
24 หยบิชิน้งานออกจากเครื่องจกัร 0.9 
25 วางงานใส่ Jig ในเครื่องจกัร 1.0 
26 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
27 เดนิไปที ่M/C I 0.5 
28 หยบิชิน้งานในเครื่องจกัรออก 0.6 
29 วาง A1 บน เครื่องมอื 0.9 
30 ตบ Start เครื่องจกัร 0.7 
31 เดนิมาที ่M/C G 0.5 
32 หยบิ A1 ออกจาก Jig ในเครื่องจกัร 0.8 
33 วาง A1 เขา้กบั Jig ในเครื่องจกัร 1.0 
34 ตบ Start เครื่องจกัร 0.5 
35 เดนิมาตรวจสอบ M/C K และวาง A1 บน Support  1.0 
36 เดนิกลบัไปที ่Process เริม่ตน้ 2.0 
 
จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรบัปรุงการท างาน 

พบว่า รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน A มคี่ามากกว่า Takt time โดยค่า 
Takt time มคี่าเท่ากบั 29 วนิาท ีจากการเกบ็ขอ้มูลสามารถใชท้ฤษฎกีาร
ลดความสญูเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มาปรบัปรุง คอื ควรลดขัน้ตอนที ่2 
ซึ่งสอดคล้องกับ E หรือ Eliminate น ามาใช้ในการปรบัปรุง เพราะ ใช้
เวลานานและจากการสอบถามหัวหน้างานเป็นขัน้ตอนที่สามารถข้าม
ขัน้ตอนการท างานไดเ้พือ่ลดรอบเวลาการผลติลงได ้
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ตารางที ่II รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน B 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 
1 หยบิ A1 จาก M/C K แลว้เดนิไปที ่M/C M 1.5 
2 วาง I/S บน Jig ในเครื่องจกัร 0.9 
3 เดนิไปที ่M/C M  1.0 
4 หยบิ A1 ออกจาก Jig 0.9 
5 สวม A1 เขา้กบั Jig 1.1 
6 ตบ Start เครื่องจกัร 1.3 
7 เดนิไปที ่M/C O และตรวจสอบ 2.0 
8 ตรวจสอบ Dia.22 mm. ดว้ย เครื่องมอืตรวจสอบ 2.0 
9 วาง A1 ที ่Support 0.8 
10 เดนิไปที ่M/C N 1.5 
11 หยบิ A1 ออกจาก Jig 0.9 
12 สวม A1 เขา้กบั Jig 1.1 
13 ตบ Start เครื่องจกัร 1.3 
14 เดนิไปที ่M/C 0 0.5 
15 ตรวจสอบ Dia.22 mm. ดว้ยเครื่องมอืตรวจสอบ 1.5 
16 วาง A1 ที ่Support 0.6 
17 เดนิไปที ่M/C Q 1.2 
18 ตรวจสอบระยะของการขยบัตวั A3 1.3 
19 เดนิไปที ่M/C S 1.1 
20 สวมชิน้งานเขา้ Jig Check Poka-yoke ดงัหนึ่งครัง้ 1.2 
21 หยบิงานออกจาก M/C S 0.8 
22 ใส่งานตวัใหมว่างบน Jig M/C S 0.9 
23 ตบ Start เครื่องจกัร 0.9 
24 เดนิไปที ่Chute FG  0.4 
25 ตรวจสอบดูมสีิง่ผดิปกตหิรอืไม ่ 1.5 
26 วางงานลงบนตระกรา้ FG 0.8 
27 เดนิกลบัที ่Process เริม่ตน้ 2.3 
 
จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรบัปรุงการท างาน 

พบว่า รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน B มคี่ามากกว่า Takt time โดยค่า 
Takt time มคี่าเท่ากบั 29 วนิาท ีจากการเกบ็ขอ้มูลสามารถใชท้ฤษฎกีาร
ลดความสญูเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มาปรบัปรุง คอื ควรลดขัน้ตอนที ่2 
และขัน้ตอนที่ 10-16 ซึ่งสอดคล้องกบั E หรอื Eliminate น ามาใช้ในการ
ปรบัปรุง เพราะ จากการสอบถามหวัหน้างานเป็นขัน้ตอนที่สามารถลด
ขัน้ตอนการท างานไดเ้พือ่ลดเวลาการท างานการผลติลงไดแ้ละรวมขัน้ตอน
ที ่1 และ 3 เขา้ดว้ยกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั C หรอื Combine น ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุง เพือ่ทีจ่ะไดล้ดรอบเวลาการผลติลงได ้

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่III รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน C 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 
1 หยบิงานจาก Support 0.3 
2 เดนิไปที ่M/C U 0.5 
3 หยบิงานทีอ่ยู่ในเครื่องจกัรออก 0.8 
4 วาง A1 เขา้กบั Jig ในเครื่องจกัร  0.9 
5 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 
6 เดนิไปที ่M/C V 0.6 
7 หยบิงานในเครื่องจกัรออก 0.8 
8 ใส่งาน A1 ตวัใหมเ่ขา้กบั Jig 0.9 
9 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 
10 เดนิไปที ่M/C W 0.6 
11 หยบิงานออกจาก Jig ใน M/C W 0.8 
12 วางงานตวัใหมเ่ขา้ที ่Jig ใน M/C W แทน 0.9 
13 ยกงานขึน้ตรวจสอบรอยรา้วใตแ้สงไฟ 7.0 

14 
หยบิงานออกจาก Jig จดุท าลายแมเ่หลก็แล้ววางงาน
ตวัใหมล่งแทน 

0.6 

15 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 
16 เดนิไปที ่M/C X 0.5 
17 หยบิงานทีอ่ยู่ในเครื่องจกัรออก 0.7 
18 ใส่งาน A1 ตวัใหมเ่ขา้กบั Jig 0.8 
19 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 
20 วาง A1 ที ่Support หน้าเครื่อง AA 0.7 
21 เดนิไปทีห่น้า M/C Y 1.0 
22 หยบิชิน้งานขึน้จาก Support แลว้เคาะหนึ่งครัง้ 0.5 
23 หยบิชิน้งานทีอ่ยู่ใน M/C Y ออก 0.7 
24 วางชิน้งานตวัใหมเ่ขา้ที ่Jig ใน M/C Y แทน 0.9 
25 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 

26 
ยกงานออกจาก Jig ดูดน ้ามนั แลว้วางงานตวัใหมล่ง
แทน 

0.9 

27 ถอืงานเดนิไปจดุลบครบีเศษเหลก็ 1.0 
28 ลบครบีชิน้งานออก 1.0 
29 เดนิไปที ่M/C P 0.6 
30 หยบิชิน้งานในเครื่องจกัรออก 0.8 
31 วางชิน้งานใหมเ่ขา้ที ่Jig ในเครื่องจกัร 0.9 
32 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
33 เดนิไปวางงานบน Jig Check การขยบัตวัของ A3 0.9 
34 เดนิกลบัไปที ่Process เริม่ตน้ 1.5 
 
จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรบัปรุงการท างาน 

พบว่า รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน C มคี่ามากกว่า Takt time โดยค่า 
Takt time มคี่าเท่ากบั 29 วนิาท ีจากการเกบ็ขอ้มูลสามารถใชท้ฤษฎกีาร
ลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มาปรบัปรุง คอื ควรยา้ยขัน้ตอนที ่
29-32 จาก สถานีงาน  C ไป สถานีงาน  B ซึ่งสอดคล้องกับ R หรือ 
Rearrange และ ลดขัน้ตอนที่ 33 ซึ่งสอดคล้องกับ E หรือ Eliminate 
น ามาใช้ในการปรบัปรุง แต่เปลี่ยนเป็น “วางบน Jig Support (หลังจัด

744



  

 

4 
 

สมดุลสายการผลติ)” แทน ใช้ R หรอื Rearrange น ามาจดัล าดบัข ัน้ตอน
การท างานใหมแ่ทน 

 
ตารางที ่IV รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน D 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 
1 หยบิงานจาก Support หน้า M/C AA 0.7 
2 หยบิงานจากใน M/C AA ออก 0.8 
3 ตรวจสอบรดูา้นใน A1 ว่ามเีศษเหลก็ตกคา้งหรอืไม ่ 1.0 
4 วางชิน้งานบน Jig ในเครื่องจกัร 0.9 
5 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
6 เดนิถอื A1 ไปวางที ่Support เครื่องตรวจทีโ่ต๊ะประกอบ 2.0 
7 เดนิไปที ่Chute Supply A5 และ A2 2.0 
8 หยบิ A5 และ A2 เดนิไปทีห่น้า M/C GG 1.6 
9 ใส่ A5 เขา้กบั Jig และดนัเขา้ใหสุ้ด 1.3 

10 หยบิ A5 ที ่Press เขา้กบั A2 ออกวางบน Jig Check  1.1 

11 ใส่ A2 เขา้กบั Jig และใชม้อืบบี Jig ใหแ้นบสนิทกบั A2 1.0 

12 ตบ Start เครื่องจกัร 0.7 
13 วางงานลงที ่Jig ดดั A2 ใหอ้ยู่ใน Spec 6.1 
14 ถอืงานเดนิไปที ่M/C II 1.2 
15 หยบิงานที ่M/C II ออกจาก jig  1.0 
16 ใส่งานตวัใหมเ่ขา้ที ่M/C II แทน 1.0 
17 ตบ Start เครื่องจกัร 0.9 
18 ถอืงานเดนิไปวางที ่Support หน้า M/C KK 1.6 
19 เดนิกลบัไปที ่Process เริม่ตน้ 2.1 
 
จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรบัปรุงการท างาน 

พบว่า รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน D มคี่าน้อยกว่า Takt time โดยค่า 
Takt time มคี่าเท่ากบั 29 วินาที  แต่จากการวิเคราะห์หน้างานจรงิของ 
สถานีงาน D พบว่า ข ัน้ตอนการท างานเกิดความไม่ต่อเนื่อง พนักงาน
จะต้องเดนิมากเกนิไป  จากการเกบ็ขอ้มูลสามารถใชท้ฤษฎีการลดความ
สญูเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS มาปรบัปรุง คอื ควรยา้ยขัน้ตอนที ่1-6 จาก 
สถานีงาน D ไป สถานีงาน E ซึ่งสอดคล้องกบั R หรอื Rearrange และ 
ลดขัน้ตอนที่ 7 ใช ้E หรอื Eliminate น ามาใช้ในการปรบัปรุง จากนัน้เพิม่ 
“ดงึ A5 ออก” (หลงัจดัสมดุลสายการผลติ) ต่อจากขัน้ตอนที่ 4 (หลงัจดั
สมดุลสายการผลติ) เพื่อสามารถลดรอบเวลาการผลติลงได้ และใช ้R หรอื 
Rearrange น ามาจดัล าดบัขัน้ตอนการท างานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่V รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน E 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 
1 หยบิ A3 ออกจาก เครื่องตรวจ 1.0 
2 หยบิ A3 จาก Chute สวมลงแทน 1.1 
3 หยบิ A3 ที ่M/C KK ออกวางที ่Support 1.0 
4 ใส่ A3 ตวัใหมส่วมเขา้กบั Jig แทน 1.2 
5 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 

6 
หยบิ A3 ขึน้จาก Support วางลงที ่Support หน้าโต๊ะ
ประกอบ 

1.0 

7 หยบิ A1 สวมลงที ่Jig   1.3 
8 หยบิ A7 สวมลงที ่A1 1.2 
9 หยบิ A4 สดี าสวมลงที ่Rocket 1.4 
10 หยบิ A4 สขีาวสวมลงที ่A7 รดูลงใหส้ดุ 2.1 
11 ถอด A7 ออกวางที ่Support 1.3 
12 หยบิ A7 ตวัใหมส่วมลงแทน 1.3 
13 หยบิ A8 สวมเขา้ A7 แลว้จบั Jig กดลง 2.0 
14 ถอด A7 ออกวางที ่Support 0.6 
15 หยบิ A3 Assembly สวมเขา้ A7 1.4 
16 ใส่ A4 สดี าเขา้ A7 กดลงใน Jig รดี A4 1.6 
17 จบั A1 Assembly สวมเขา้กบั A3 Assembly ใหล้งลอ็ก 2.0 
18 เดนิไป M/C CC จบั ชิน้งานออกจาก Jig 1.0 
19 ใส่งานตวัใหมล่งที ่Jig ใน M/C CC แทน 0.7 
20 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 
21 กดชิน้งานลงที ่Jig รดีชิน้งาน 0.7 
22 เดนิกลบัไปที ่Process เริม่ตน้ 1.6 
 
จากรูปที่ I กราฟ YAMAZUMI CHART ก่อนการปรบัปรุงการท างาน 

พบว่า รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน E มคี่าน้อยกว่า Takt time โดยค่า 
Takt time มีค่าเท่ากับ 29 วินาที แต่จากการวิเคราะห์หน้างานจริงของ 
สถานีงาน D พบว่า ขัน้ตอนการท างานซบัซ้อน พนักงานต้องเคลื่อนไหว
การท างานบ่อย และขัน้ตอนการท างานไม่ต่อเนื่อง จากการเก็บข้อมูล
สามารถใช้ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการ ECRS มาปรบัปรุง 
คือ  ควรย้ายขัน้ตอนที่  1-5 จาก  สถานีงาน  E ไป สถานี งาน  D ซึ่ ง
สอดคล้องกับ R หรือ Rearrange น ามาใช้ในการปรับปรุง จากนัน้ลด
ขัน้ตอนที่ 12 ซึ่งสอดคลอ้งกบั E หรอื Eliminate น ามาใช้ในการปรบัปรุง 
แต่เพิ่มข ัน้ตอน “หยบิ A1 จากเครื่องวางลงที่ Jig กดลง และวาง A1 ตัว
ใหม่ลงแทนบนเครื่อง” ต่อจากขัน้ตอนที่ 11 ซึ่งสอดคล้องกับ R หรือ 
Rearrange น ามาใชใ้นการปรบัปรุง 
II.III. ผลการศกึษาหลงัการปรบัปรุง 

จากการด าเนินการน าแนวทางการแก้ไขมาปฏบิตัิในจุดที่เป็นปัญหา
คอขวดที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลติทัง้ 5 สถานีงาน ท าการ
วเิคราะหแ์ละสรุปผลก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง  
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รปูที ่II แสดง YAMAZUMI CHART หลงัการปรบัปรุงการท างาน 
 
ผลการปรบัปรุงของรอบเวลาการผลติทัง้ 5 สถานีงาน  ดงันี้ 
สถานีงาน A  สถานีงาน B และ สถานีงาน C ไดต้ดัข ัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็น

ออก สามารถลดเวลาการผลติลงได ้และต ่ากว่า Takt time  
จากตารางที่ I ก่อนการปรับปรุงการท างาน  พบว่า รอบเวลาการ

ท างานของ Process A เท่ากบั 33.0 วนิาท ีหลงัการปรบัปรุง เท่ากบั 28.7 
วนิาท ี 

จากตารางที่ II ก่อนการปรบัปรุงการท างาน  พบว่า รอบเวลาการ
ท างานของ Process B เท่ากบั 31.3 วนิาท ีหลงัการปรบัปรุง เท่ากบั 24.9 
วนิาท ี 

จากตารางที่ III ก่อนการปรบัปรุงการท างาน  พบว่า รอบเวลาการ
ท างานของ Process C เท่ากบั 31.9 วนิาท ีหลงัการปรบัปรุง เท่ากบั 28.2 
วนิาท ี 
      สถานีงาน D กบั E ได้ท าการสลบัขัน้ตอนงานและจดัล าดบังานใหม ่
เพือ่ใหพ้นกังานท างานสะดวกขึน้และไดต้าม Takt time ดงัตารางที ่VI และ 
VII 
 

ตารางที ่VI รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน D 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 

1 หยบิ A5 และ A2 เดนิไปทีห่น้า M/C GG 1.6 
2 หยบิ A5 และ A2 เดนิไปทีห่น้า M/C GG 1.3 
3 ใส่ A5 เขา้กบั Jig และดนัเขา้ใหสุ้ด 1.1 
4 หยบิ A5 ที ่Press เขา้กบั A2 ออกวางบน Jig Check  1.0 
5 ดงึ A5 ออก 0.3 
6 ตบ Start เครื่องจกัร 0.7 
7 วางงานลงที ่Jig ดดั A2 ใหอ้ยู่ใน Spec 6.1 
8 ถอืงานเดนิไปที ่M/C II 1.2 
9 หยบิงานที ่M/C II ออกจาก jig  1.0 
10 ใส่งานตวัใหมเ่ขา้ที ่M/C II แทน 1.0 
11 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
12 หยบิ A3 จาก chute 0.3 
13 ถอืงานเดนิไปวางที ่Support หน้า M/C KK 1.6 
14 หยบิ A3 ออกจาก เครื่องตรวจ 1.0 
15 หยบิ A3 จาก Chute สวมลงแทน 1.1 
16 หยบิ A3 ที ่M/C KK ออกวางที ่Support 1.0 
17 ใส่ A3 ตวัใหมส่วมเขา้กบั Jig แทน 1.2 
18 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
19 เดนิกลบัไปที ่Process เริม่ตน้ 2.1 

จากการปรบัปรุงการท างานในตารางที่ VI พบว่า หลงัการปรบัปรุง
รอบเวลาการท างานของ สถานีงาน D เท่ากบั 25.1 วนิาท ีจากเดมิเท่ากบั 
27.7 วนิาท ี

ตารางที ่VII รอบเวลาการผลติของ สถานีงาน E 

ล าดบั ขัน้ตอนการท างาน 
รอบ
ผลิต 

(วินาที) 
1 หยบิงานจาก Support หน้า M/C AA 0.7 
2 หยบิงานจากใน M/C AA ออก 0.8 
3 ตรวจสอบรดูา้นใน A1 ว่ามเีศษเหลก็ตกคา้งหรอืไม ่ 1.0 

4 วางชิน้งานบน Jig ในเครื่องจกัร 0.9 
5 ตบ Start เครื่องจกัร 0.8 
6 เดนิถอื A1 ไปวางที ่Support เครื่องตรวจทีโ่ต๊ะประกอบ 2.0 

7 
หยบิ A3 ขึน้จาก Support วางลงที ่Support หน้าโต๊ะ
ประกอบ 

1.0 

8 หยบิ A1 สวมลงที ่Jig   1.3 
9 หยบิ A7 สวมลงที ่A1 1.2 
10 หยบิ A4 สดี าสวมลงที ่Rocket 1.4 
11 หยบิ A4 สขีาวสวมลงที ่A7 รดูลงใหส้ดุ 2.1 
12 ถอด A7 ออกวางที ่Support 1.3 
13 หยบิ A1 จากเครื่องวางลงที ่Jig กดลง 0.7 
14 วาง A1 ตวัใหมล่งแทนบนเครื่อง 1.0 
15 กดปุ่ม Start 0.2 
16 หยบิ A8 สวมเขา้ A7 แลว้จบั Jig กดลง 2.0 
17 ถอด A7 ออกวางที ่Support 0.6 
18 หยบิ A3 Assembly สวมเขา้ A7 1.4 
19 ใส่ A4 สดี าเขา้ A7 กดลงใน Jig รดี A4 1.6 
20 จบั A1 Assembly สวมเขา้กบั A3 Assembly ใหล้งลอ็ก 2.0 
21 เดนิไป M/C CC จบั ชิน้งานออกจาก Jig 1.0 
22 ใส่งานตวัใหมล่งที ่Jig ใน M/C CC แทน 0.7 
23 ตบ Start เครื่องจกัร 0.6 
24 กดชิน้งานลงที ่Jig รดีชิน้งาน 0.7 
25 เดนิกลบัไปที ่Process เริม่ตน้ 1.6 
 
จากการปรบัปรุงการท างานในตารางที ่VII พบว่า หลงัการปรบัปรุง

รอบเวลาการท างานของ สถานีงาน E เท่ากบั 28.6 วนิาท ีจากเดมิเท่ากบั 
26.9 วนิาท ี

 
III. ผลการวเิคราะหจ์ากการปรบัปรุงกระบวนการ 

 
ตารางที ่VIII รอบเวลาการผลติก่อนปรบัปรุงและหลงัปรบัปรุง 

ขัน้ตอนการท างาน 
รอบเวลาการผลิต (วินาที) 

ผลต่าง 
ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

A 33.0 28.7 4.3 
B 31.3 24.9 6.4 
C 31.9 28.2 3.7 
D 27.7 25.1 2.6 
E 26.9 28.6 1.7 
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ผลการปรบัปรุง สถานีงาน A 
จากการปรบัปรุง สถานีงาน A มทีัง้หมด 35 ข ัน้ตอน จากการจบัเวลา

หลงัการปรบัปรุงโดยการจดัภาระงานใหม่ใหเ้หมาะสมโดยค่า Takt Time 
เท่ากบั 29 วินาที หลงัจากการปรบัปรุง รอบเวลาการผลิต ลดลงเหลือ 
28.7 วนิาท ีจากเดมิ 33.0 วนิาท ีเวลาลดลงจากก่อนปรบัปรุงทัง้หมด 4.3 
วนิาท ี
ผลการปรบัปรุง สถานีงาน B 

จากการปรบัปรุง สถานีงาน B มทีัง้หมด 22 ข ัน้ตอน จากการจบัเวลา
หลงัการปรบัปรุงโดยการจดัภาระงานใหม่ใหเ้หมาะสมโดยค่า Takt Time 
เท่ากบั 29 วินาที หลงัจากการปรบัปรุง รอบเวลาการผลิต ลดลงเหลือ 
24.9 วนิาท ีจากเดมิ 31.3 วนิาท ีเวลาลดลงจากก่อนปรบัปรุงทัง้หมด 6.4 
วนิาท ี
ผลการปรบัปรุง สถานีงาน C 

จากการปรบัปรุง สถานีงาน C มทีัง้หมด 30 ข ัน้ตอน จากการจบัเวลา
หลงัการปรบัปรุงโดยการจดัภาระงานใหม่ใหเ้หมาะสมโดยค่า Takt Time 
เท่ากบั 29 วนิาท ีหลงัจากการปรบัปรุง รอบเวลาการผลติลดลงเหลอื 28.2 
วนิาท ีจากเดมิ 31.9 วนิาท ีเวลาลดลงจากก่อนปรบัปรุงทัง้หมด 3.7 วนิาท ี
ผลการปรบัปรุง สถานีงาน D 

จากการปรบัปรุง สถานีงาน D มทีัง้หมด 19 ข ัน้ตอน จากการจบัเวลา
หลงัการปรบัปรุงโดยการจดัภาระงานใหม่ใหเ้หมาะสมโดยค่า Takt Time 
เท่ากบั 29 วนิาท ีหลงัจากการปรบัปรุง รอบเวลาการผลติลดลงเหลอื 25.1 
วนิาท ีจากเดมิ 27.7 วนิาท ีเวลาลดลงจากก่อนปรบัปรุงทัง้หมด 2.6 วนิาท ี
ผลการปรบัปรุง สถานีงาน E 

จากการปรบัปรุง สถานีงาน E มทีัง้หมด 25 ข ัน้ตอน จากการจบัเวลา
หลงัการปรบัปรุงโดยการจดัภาระงานใหม่ใหเ้หมาะสมโดยค่า Takt Time 
เท่ากบั 29 วนิาท ีหลงัจากการปรบัปรุง รอบเวลาการผลติลดลงเหลอื 28.6 
วนิาท ีจากเดมิ 26.9 วนิาท ีรอบเวลาการผลติเพิม่ขึน้จากก่อนปรบัปรุงแต่
มคี่าไมเ่กนิ Takt Time มผีลต่างเท่ากบั 1.7 วนิาท ี

 
IV.  สรุป 

จากการศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดสมดุล
กระบวนการผลติของสายการประกอบวาล์วปีกนก Pinion Valve Assembly 
(PVA1) โดยมทีีม่าของโครงงานจากบรษิทัผลติชิน้ส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งที่มี
นโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้มี
ประสทิธภิาพการผลติตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ซึ่งความต้องการต่อวนัอยู่ที ่
1,100 ชิน้ต่อวนัหรอืความตอ้งการที ่25,300 ชิน้ต่อเดอืน เวลาในการท างาน 
19.81 ชัว่โมง ตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อที่จะสามารถท าการผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และส่งได้ตามเวลาที่ลูกค้าก าหนดโดยน าเครื่องมือที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ คอื ใช้หลกัการปรบัสมดุลสายการผลติ (Line Balancing) โดยใช ้
YAMAZUMI CHART การลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS การศกึษา
เวลาการท างานและการเคลื่อนไหว และการไคเซน็ (Kaizen)  ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวจิยั สุมาล ีศรพีะยอม[3]  จกัรกฤษณ์ ฮัน่ยะลา[4]  เมธสั หบีเงนิ[5] 
และฤทธชิยั สงัฆทิพย์[6] โดยในงานวจิยันี้สามารถสรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ 

 
 

ตารางที ่IX แสดงผลการปรบัปรุงตามตวัชีว้ดั 

ตวัช้ีวดั 
ก่อน

ปรบัปรงุ 
หลงั

ปรบัปรงุ 
ผลต่าง 

ประสทิธภิาพการผลติ 80.30%   97.09% 13.79%  
ยอดการผลติต่อเดอืนผลติ 20,481 25,300 4,819 
เวลาจดุทีเ่ป็นคอขวด 
(Neck Cycle Time) 

33.0 28.7 4.3 

 
จากตารางที ่IX หลงัจากการปรบัปรุงแสดงใหเ้หน็ตวัชีว้ดัของงานวจิยั

ไดเ้พิม่ประสทิธภิาพการผลติก่อนการปรบัปรุง 80.30 เปอรเ์ซนต์ หลงัการ
ปรับปรุง 97.09 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
เท่ ากับ  13.79 เปอร์เซ็นต์  และรอบเวลาการผลิตจุดคอขวดของ
กระบวนการ (Neck Cycle Time) ก่อนการปรบัปรุงเท่ากบั 33 วนิาท ีหลงั
การปรบัปรุงเท่ากบั 28.7 วนิาท ีซึ่งสามารถลดไดเ้ท่ากบั 4.3 วนิาท ีและ
สามารถท าให้ยอดการผลติต่อเดอืนผลติเพิม่ขึ้น 4,819 ชิ้นต่อเดอืน จาก
เดมิก่อนการปรบัปรุงเท่ากบั 20,481 ชิ้นต่อเดอืน หลงัการปรบัปรุงเท่ากบั 
25,300 ชิน้ต่อเดอืน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

  การที่ขา้พเจ้าได้ศกึษาขอ้มูล บรษิัท ผลติชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง 
จ ากดั ไดร้บัความร่วมมอืและการสนับสนุนจาก คุณอนุชา สมพงษ์ (Team 
Leader) และคุณกาญจนา วรรณญาติ (Engineer) ที่เห็นความส าคญัของ
การศึกษาวิจัยครัง้นี้  ขอขอบพระคุณ คุณจิระเดช จันทะบาล (Chief 
Foreman) และคุณอภสิิทธิ ์โพธพินัธ์ (Foreman) ที่ให้ค าแนะน าและการ
ดูแลใหค้ าปรกึษาตลอดระยะเวลาการท างานเกีย่วกบัสายการผลติทีไ่ดจ้ดั
ท าการศกึษาในครัง้นี้ และบุคคลท่านอื่นๆ ทีไ่มไ่ดก้ล่าวนามทุกท่านทีไ่ดใ้ห้
ค าแนะน าช่วยเหลอืในการจดัท ารายงานฉบบันี้ 
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บทคดัย่อ  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและวเิคราะห์

สภาพปัจจุบันของกระบวนการตรวจโลหะเพื่ อ เพิ่ม%OTP (On Time 
Planning)  จากขอ้มูลผลการตรวจโลหะประจ าวนัย้อนหลงัพบว่า %OTP ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวท้ี ่95% ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแปร
รูปของสายการผลิต สาเหตุเกิดจากพนักงานหยุดพกัปฏิบตัิหน้าที่ระหว่าง
ช่วงเวลาการท างานพร้อมกนัเพื่อเขา้ห้องน ้าท าให้เครื่องจกัรนัน้หยุดชะงกั
ส่งผลต่อผลผลติการตรวจโลหะไมไ่ดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัท า
แผนภาพงานมาตรฐานเพื่อล าดับขัน้ตอนในการท างานและจดัท าแผนภูมิ 
Man - Man Chart เพื่อวเิคราะหเ์วลาในการปฏบิตังิานพบว่าพนกังานหยดุพกั
เกนิเวลาเฉลีย่ 6 นาท/ีชัว่โมงหรอืคดิเป็นเวลาสูญเปล่า 10% ของเวลาท างาน
ทัง้วนั ด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยการสลบัต าแหน่งหมนุเวยีนการท างาน โดย
เปลี่ยนจากการให้พนักงานทุกคนพกัพร้อมกนัทุกชัว่โมงหลงัการคาลิเบรท
เครื่องจกัร มาพกัในช่วงเวลาว่างระหว่างการท างานโดยพกัสลบักนัแทน จงึ
สามารถท างานไดต้่อเนื่องส่งผลใหผ้ลผลติการตรวจโลหะเพิม่ขึน้ โดยก่อนการ
ปรบัปรุงค่าเฉลีย่ %OTP เท่ากบั 87.31% หลงัปรบัปรุง เท่ากบั 97.60% โดย
ค่าเฉลี่ยเพิม่ขึน้คดิเป็น 11.79%  ท าใหค้่าเฉลีย่ %OTP เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนด 

 
ค ำส ำคญั    ปรบัปรงุวธิกีารท างาน, เพิม่เปอรเ์ซน็ต ์On time 

planning, ตรวจโลหะ 
 

ABSTRACT — The purpose of research is analyzing the 
metal detection processed in order to increase the percentage on time 
planning (%OTP). From the research states that the previous result of 
metal detection processing did not turn out as we expected. The target 
of the metal detection process should be done by 95%, affecting to 
efficacy of production line. The causes of this problem are derived from 
the time spending of employees. To explain, many employees taking a 
break at the same time can cause negative consequences to the factory. 
Therefore, the machines have to be turned off while the employees took 

break which can negatively affect the amount of the product to become 
less than the target each day. The research shows that taking break in 
workers cost approximately 10% of working time which is the waste of 
time according to the standard work diagram and man-man chart. 
Therefore, we constitute a method by set up a solution to minimize the 
time spending of employees by setting the time for employees to take 
break. At first, the company lets the employees take a break after the 
calibrate of processing, but in this solution, we suggest the company to 
let the employees take brake by switching of two groups. To illustrate, 
there are two groups in this method A and B, if the group A taking break, 
the B group have to work continuously and switching on the time-table 
of taking break. Therefore, the process can work effectively. Before the 
using of this solution, the research shows that percent on time planning 
(%OTP) is 87.31%, but after this solution be used is 11.79% which 
appropriately with the target of metal detection processing 

 

Keywords — Improve method, Increase percent on time 
planning, Metal detection 

 
l. บทน า 

 อุตสาหกรรมการเ์มน้ทใ์นประเทศไทยปัจจุบนัเริม่ชะลอตวัจาก
ความสามารถในการแขง่ขนัทีล่ดลงสาเหตุเพราะค่าแรงงานทีป่รบัตวัสูงขึน้
และปริมาณแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่มีคู่แข่งอย่าง 
กมัพูชา ลาว เมยีนมาและเวยีดนาม เขา้มาแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ประเทศไทยส่งผลใหผู้ป้ระกอบการต่างชาตจิ านวนมากไดเ้ลอืกยา้ยฐานการ
ผลติจากประเทศไทยไปยงัประเทศ กมัพูชา ลาว เมยีนมา และเวยีดนามเพื่อ
หลกีเลี่ยงปัญหาเรื่องค่าแรงงานทีจ่ะส่งผลต่อต้นทุนการผลติทีสู่งขึน้ บรษิทั 
กรณีศกึษา จงึใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสนิค้าพรอ้มทัง้ค านึงถงึความ
พงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกัซึ่งจากการได้เขา้ไปศกึษาขอ้มูลของหน่วยงาน
ส าเรจ็รปู บรษิทั กรณีศกึษา พบว่าข ัน้ตอนการตรวจโลหะมงีานระหว่างผลติ
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จ านวนมากและค่าเฉลีย่ %OTP (On time Planning) ต ่ากว่าเป้าหมาย KPI 
ทีก่ าหนดที ่95% ดงัภาพที ่l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่l. กราฟเสน้แสดงค่าเฉลีย่ %OTP ยอ้นหลงัเทยีบกบัเป้าหมาย 

 
จากภาพที ่ l. แสดงใหเ้หน็ว่าค่าเฉลีย่ %OTP ตัง้แตเ่ดอืน

กรกฎาคม พ.ศ.2561  – เดอืนตุลาคม พ.ศ.2561 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้
ไวท้ี ่95% ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาขัน้ตอนการตรวจโลหะโดยมวีตัถุประสงคค์อื  

 เพื่อศกึษาและวเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัของกระบวนการตรวจโลหะ 
 เพื่อเพิม่ค่าเฉลีย่ %OTP งานตรวจโลหะประจ าวนั 

 
 I.I ขอบเขตในการด าเนินงาน 
 ศกึษาเกีย่วกบักระบวนการท างานของพนกังานหอ้งตรวจโลหะ 
หน่วยงานส าเรจ็รปู เครื่องตรวจโลหะทีใ่ชส้ าหรบัการท างาน คอืเครื่องตรวจ 
HASHIMA HN-870C 
 

II.ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 II.I ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 II.I.I QC Story กล่าวไว้ว่าคอืขัน้ตอนในการแก้ไขปัญหาภายใต้
เงื่อนไขการพฒันาบุคลากร ใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการในการบรหิารโครงการด้วย
วงจร P – D – C – A ทัง้หมด 7 ประการได้แก่ การก าหนดหวัข้อปัญหา, 
ส ารวจสภาพปัจจุบนัและตัง้เป้าหมาย, การวางแผนการแก้ไข, การวเิคราะห์
สาเหตุ, การก าหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบัติตามมาตรการ , การ
ตดิตามผล และ การท าใหเ้ป็นมาตรฐาน [1] 
 II.I.II แผนภาพงานมาตรฐาน เป็นแผนภาพทีแ่สดงผงัของพืน้ที่
การท างาน โดยแสดงถึงจ านวนเครื่องจกัร หรือ จ านวนพนักงานที่อยู่ใน
สายการผลตินัน้และจ าระบุความรบัผดิชอบของพนกังานแต่ละคน และระบุถงึ
ล าดบัขัน้ตอนในการท างานของพนกังานโดยมกีารเขยีนเป็นตวัเลขก ากบัไวใ้น
ผงั อกีทัง้มขีอ้มูลระบุกระบวนการที่ต้องตรวจสอบคุณภาพ, กระบวนการที่
ต้องระวังเรื่องความปลอดภัย และระบุถึงจ านวนชิ้นงานมาตรฐานใน
กระบวนการ ดงัแสดงในภาพที ่II [2] 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่II. แผนภาพงานมาตรฐาน 

II.I.III แผนภูม ิMan-Man Chart เป็นแผนภูมทิีถู่กประยุกตม์าก
จากแผนภูมิ Man-Machine Chartเป็นแผนภูมิที่แสดงการท างานของคน
รว่มกนัตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป มจีดุมุง่หมายเพื่อใชดู้สดัส่วนการท างาน เพื่อศกึษา

ว่าควรมีการลดหรือเพิ่มคนในการท างานหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจะจดัแสดงใน
รูปแบบของ Bar Chart และเวลารวมในการท างานโดยจะใช้สีทึบหรือมี
สญัลกัษณ์แทนกจิกรรมทีท่ าในแต่ละประเภท [3] 
 
 II.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณิศร ภูนิคม (2560) การปรบัปรุงประสทิธภิาพในกระบวนการ
ผลติด้วยเทคนิคการปรบัปรุงงาน มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ช่วยลดต้นทุนดา้นเวลา
และแรงงานให้กบัผู้ประกอบการได้น าเครื่องมอืทางวิศวกรรม  อุตสาหการ
ต่างๆ เช่น การศกึษางาน การจบัเวลา การใชแ้ผนผงัก้างปลา การใชแ้ผนภูมิ
การไหลและเทคนิคการปรบัปรงุงาน มาชว่ยแกปั้ญหาใหก้บัโรงงานโดยพบวา่
หลงัจากการปรบัปรุงการท างานแล้ว สามารถลดเวลาความสูญเปล่าในการ
ท างานได้จากเดมิ 254.40 วนิาท ีเหลอื 174.16 วนิาท ีลดลงไป 80.24 วนิาท ี
คดิ เป็น 32.17% [4] 

เกวลิน เรอืงกระจาย และ ปรณิัฐ แซ่หวุ่น (2560) การปรบัปรุง
วิธกีารท างานในกระบวนการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ เพื่อน าไปปรบัปรุงการ
ท างานลดระยะเวลาและเพิม่ผลผลติของการบรรจุเครื่องปรุงพะโล้ใชแ้ผนภูมิ
แสดงการท างานมาใชใ้นการวเิคราะหว์่าข ัน้ตอนใดบา้งทีส่ามารถปรบัเปลีย่น
และพฒันากระบวนการท างานลดระยะเวลาและข้ันตอนการท างานได้จาก
การศกึษากระบวนการบรรจเุครื่องปรุงพะโลส้ามารถลดขัน้ตอนการท างานได้
จาก 55 ขัน้ตอน เหลอื 40 ขัน้ตอน ลดลง 15 ขัน้ตอน และลดเวลาการท างาน
จาก 73 วนิาท ีเหลอื 52.29 วนิาท ีลดลง 20.71 วนิาท ี[5] 

กญัญ์วรา วิลยัสมัพนัธ์ (2560) การลดจ านวนเสื้อที่ลงกล่องปน
ขนาดลูกค้าPATAGONIA เพื่ อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
กระบวนการบรรจสุนิคา้ลงกล่องเพื่อลดตน้ท ุนาทแีรงงานและลด 
เวลาการท างานของพนักงานบรรจุลงกล่อง โดยใช้หลักการไคเซน 
(KAIZENการปรบัปรงุอย่างต่อเนื่อง), PDCA, 5W1H, การควบคุมดว้ยสายตา 
(Visual Control), การแระยุกต์ใช้ชุดเครื่องมอื 7 อย่าง (กราฟ, แผนผงัเหตุ
และผล, แผนผงัต้นไม้) การประยุกต์ใช้หลักการแก้ปัญหาแบบ QC Story, 
หลกัการ 5G [6] 
 

III. วธิกีารด าเนินงาน 
โครงงานวิจยั เรื่องการปรบัปรุงวิธีการท างานเพื่อเพิ่ม %OTP 

ตรวจโลหะเป็นงานส่วนหนึ่งของหน่วยส าเรจ็รูปการตรวจโลหะเป็นขัน้ตอนที่
ส าคญัสินค้าทุกตวัก่อนออกจากโรงงานจ าเป็นต้องผ่านการตรวจเชค็ความ
เรยีบรอ้ยเพื่อไมใ่หม้โีลหะปะปนกบัตวัสนิคา้ก่อนท าการส่งออก 

 
III.I ขัน้ตอนในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่III. แสดงขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 คน้หาปัญหาคดัเลอืกปัญหา และมลูเหตุจงูใจ 
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o ศกึษาขัน้ตอนการท างานของหน่วยส าเรจ็รปูเพื่อ
คน้หาปัญหา 

o คดัเลอืกหวัขอ้ปัญหาโดยพจิารณาจากเป้าหมาย KPI 
ของหน่วยส าเรจ็รปู 

o ส ารวจมลูเหตุจงูใจของปัญหา  
 ส ารวจสภาพปัจจบุนัและตัง้เป้าหมาย 

o ศกึษาต าแหน่งการท างานและภาระงานของพนกังาน
โดยจดัท าเป็น LAY OUT 

o ศกึษาขัน้ตอนในการปฏบิตังิานและภาระงานของ
พนกังานหน้างานและจดัท าเป็นแผนภาพมาตรฐาน 

o ศกึษาเวลาในการปฏบิตังิานและเวลาพกัคาลเิบรท
เครื่องและจ าท าเป็นแผนภูม ิMan-Man Chart 

o เกบ็ขอ้มลูปรมิาณผลการตรวจโลหะดว้ยเครื่อง 
HASHIMA HN-870C โดยจดัท าเป็นตารางขอ้มลู 

o ศกึษาขอ้มลูเป้าหมายตวัชีว้ดั KPI ของหอ้งตรวจโลหะ 
o ก าหนดตวัชีว้ดัในการด าเนินงานโดยเชงิปรมิาณดูจาก 

%OTP และเวลาท างานทีเ่พิม่มากขึน้ ส่วนเชงิ
คุณภาพดูจากความพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังานจากการสอบถาม 

 วางแผนการด าเนินกจิกรรม 
o วางแผนขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรมโดยใชห้ลกัการ 

PDCA 
 วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 

o วเิคราะหส์าเหตุของปัญหาดว้ย แผนผงักา้งปลา 
o พสิูจน์สาเหตุของปัญหา 
o ก าหนดทางเลอืกส าหรบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย

จดัท าแผนผงัตน้ไม ้ (TREE DIAGRAM) แสดงความ
เชื่อมโยงของปัญหาและวธิกีารแกไ้ข 

 ก าหนดมาตรการตอบโตแ้ละปฏบิตั ิ
o น าหลกัการจดัล าดบังานมาใชโ้ดยการสลบัต าแหน่ง

กนัท างานของพนกังานเพื่อ ก าจดัข ัน้ตอนทีสู่ญเปลา่
ในการท างาน 

 ตดิตามผลลพัธห์ลงัปรบัปรงุ 
o ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรงุ 
o เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับตัวชี้ว ัดโดยดูที่

ค่าเฉลี่ย %OTP ก่อนและหลงัปรบัปรุง สูตรการคิด 
ค่ า เฉลี่ ย%OTP=(ผลผลิตการตรวจโลหะต่อวัน

เป้าหมายต่อวนั)100 
 สรปุผล 

o สรปุผลทางตรงและทางออ้ม   
 
 III.II กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 

ได้มกีารด าเนินงานวจิยัโดยน าหลกัการ QC Story มาเป็นหลกัใน
การก าหนดกรอบแนวคดิการด าเนินงานทัง้หมดโดยเริม่ตน้จากการการคน้หา
ปัญหาโดย ศกึษาล าดบัขัน้ตอนการท างานของหน่วยส าเรจ็รูปและสอบถาม
พนักงานหน้างานจรงิ เพื่อท าการก าหนดหวัข้อของปัญหาจากนัน้  ท าการ
ส ารวจสภาพปัจจุบันของการท างานจัดท าแผนภูมิ Man-Man Chart และ
แผนภาพงานมาตรฐาน เพื่อศกึษาเวลาการท างานของพนักงานแต่ละคนและ
ศกึษาล าดบัขัน้ตอนการท างานในหอ้งตรวจโลหะ พรอ้มทัง้ตัง้เป้าหมายในการ
ด าเนินงานแลว้วางแผนการด าเนินการแกไ้ขจากนัน้จงึท าการวเิคราะหส์าเหตุ
ของปัญหาโดยใชแ้ผนผงัก้างปลาและเมื่อค้นพบสาเหตุทีแ่ทจ้รงิจงึมาท าการ

คดัเลือกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้ TREE DIAGRAMเมื่อด าเนินตาม
แผนทีไ่ดป้รบัปรงุแลว้ท าการบนัทกึเพื่อตดิตามผลลพัธห์ลงัการปปรบัรงุพรอ้ม
สรปุผล 
 

IV. ผลการด าเนินงาน 
 IV.I. ศกึษากระบวนการท างานและก าหนดหวัขอ้ปัญหา 
 

 
ภาพที ่IV  ขัน้ตอนการท างานของหน่วยส าเรจ็รปู 

 
 ขัน้ตอนการท างานของหน่วยส าเรจ็รปูเริม่จากพนกังานลงกล่องจะ
ท าการหยบิเสือ้ลงกล่องตามขอ้มลูทีร่ะบุหน้ากล่อง เมื่อบรรจลุงกล่องพนกังาน
จะยกกล่องไปไวบ้นพาเลทจนครบจ านวนกลอ่ง หลงัจากนัน้พนกังานPre-final 
จะท าการสุ่มตรวจเมื่อตรวจผา่นแลว้พนกังานขนส่งจะดงึงานลงมาชัน้ล่าง 
เพื่อท าการตรวจโลหะเมื่อตรวจผ่านแลว้พนักงานจะดงึงานเกบ็เขา้คลงัสนิคา้ 
เมื่อมงีานส่งออกพนักงานในคลงัสนิค้าจะท าการดู Daily shipment ประกอบ
กับ Tableau เพื่ อจะได้รู้ว่างาน  ที่จะส่งออกอยู่  Location จุดใดจากนั ้น
พนกังานจะยงิบารโ์คด้เอางานออกจาก Location และดงึงานออกไปจดัเตรยีม
ทีพ่ืน้ทีเ่ตรยีมส่งออกและโหลดสนิคา้ขึน้รถเพื่อท าการส่งออก 
 
IV.II. ส ารวจสภาพปัจจุบนัและตัง้เป้าหมาย 
 IV.II.I.ภาระงานของพนกังานหอ้งตรวจโลหะปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่V. ภาระงานของพนกังานหอ้งตรวจโลหะ 
 

 กระบวนการตรวจโลหะมีพนักงานปฏิบัติงานทัง้หมด 5 คน
ขัน้ตอนการท างานและภาระงานของพนักงานก่อนปรบัปรุง  พนักงานคนที ่1 
แกะกล่องเสื้อพร้อมกับหยิบเสื้อที่ต้องการตรวจใส่กระบะและส่งกล่องให้
พนกังานคนที ่3 ในชอ่งส่งกล่องเปล่า, พนกังานคนที ่2 หยบิเสือ้จากกระบะใส่
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สายพานทลีะตวั, พนักงานคนที่ 3 หยิบเสื้อจากสายพานที่ผ่านการตรวจใส่
กล่องเปล่า, พนักงานคนที่ 4 ปิดเทปกล่องและปัม๊ตราสญัลักษณ์ Passed 
metal detection (PMD) พนักงานคนท ี5 ยกกล่องทีแ่พค็เรยีบรอ้ยแล้วใส่พา
เลทและจดัเรยีงใหเ้รยีบรอ้ย 
  ลกัษณะการท างานคอืวนัจนัทร์-พฤหสับด ีมกีารให้ท าล่วงเวลา 
(OT)ท างานรวมทัง้วนัเท่ากบั 10 ชัว่โมง 45 นาทโีดยพกัคาลเิบรทเครื่อง 11 
รอบ และในวนัท างานปกติคอืวนัศุกร์-เสาร์  ท างานทัง้วนัรวม 7 ชัว่โมง 45 
นาทโีดยพกัคาลเิบรทเครื่อง 8 รอบ โดยการพกัแต่ละรอบใชเ้วลาประมาณ 10 
นาทตี่อรอบ  
 
 IV.II.II. ล าดบัขัน้ตอนในการตรวจโลหะ 
โดยล าดบัขัน้ตอนการท างานของพนักงานในกระบวนการตรวจโลหะสามารถ
น ามาเขยีนเป็นแผนภาพงานมาตรฐานไดด้งัภาพที ่III 

ภาพที ่VI. แผนภาพงานมาตรฐานก่อนปรบัปรงุ 
 
 จากการศึกษาล าดับขัน้ตอนการท างานใน จากภาพที่ III 
สามารถน ามาจดัท าเป็นแผนภูม ิMan-Man Chart เพื่อแสดงรายละเอยีดเวลา
ในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่ละคนและเวลาพกัคาลิเบรทเครื่องได้ ดงั
ตารางที ่I 
 IV.II.III. เวลาในการปฏบิตังิาน 

ตารางที ่I. แผนภมู ิMan-Man Chart ก่อนปรบัปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางจะพบว่ามกีารพกัเกินเวลาคาลิเบรทเครื่องจรงิเฉลี่ย
รอบละ 6 นาท ีเท่ากบัใน 1 วนัทีท่ างานล่วงเวลา(OT) จะเสยีเวลาโดยไมเ่กดิ
ประโยชน์ประมาณ 66 นาทหีรอื 3,960 วินาท ีและในวนัปกติประมาณ 48 

นาทหีรอื 2,880 วนิาทซีึง่เป็นสาเหตุหนึ่งทีส่่งผลให ้%OTP การตรวจโลหะไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
IV.II.IV. ขอ้มลูผลการตรวจโลหะ 
 
ตารางที ่II. แสดงปรมิาณการตรวจโลหะดว้ยเครือ่ง HASHIMA HN-

870C ตุลาคม พ.ศ.2561 

จากตารางผลการตรวจโลหะเดอืน ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นเวลา 
26วนั พบว่าค่าเฉลีย่ %OTP ของการตรวจโลหะ เทา่กบั 87.31% ซึง่น้อยกว่า
เป้าหมายทีต่ัง้ไวค้อื 95%  
 

IV.II.V. เป้าหมายในการด าเนินงาน 
ค่าเฉลี่ย %OTP ก่อนปรบัปรุงเท่ากบั 87.31% โดยเป้าหมายคอื

ต้องการเพิม่ค่าเฉลี่ย %OTP คดิเป็น 8.8% ซึ่งสอดคล้องกบั KPI ของหน่วย
ส าเรจ็รูป เรื่อง %OTP การตรวจโลหะเทยีบการยอดบรรจุลงกล่อง /วนั โดย
ค่าเฉลีย่ %OTP ตอ้งมากกว่าหรอืเทา่กบั 95%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.III. วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 
 IV.III.I. วเิคราะหแ์ผนผงักา้งปลา  

พกัเกนิรอบละ  6 นาท ี
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น าขอ้มูลทีไ่ด้จากการศกึษามาวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุของปัญหาดว้ยแผนผงั
กา้งปลา ดงัภาพที ่V 
 

ภาพที ่VII. แผนผงักา้งปลาแสดงสาเหตุของปัญหา 
 

 จากการวเิคราะห ์สามารถสรปุไดว้า่สาเหตุทีส่่งผลให ้%OTP การ
ตรวจโลหะไมไ่ดต้ามเป้าหมาย คอื “พนกังานพกัพรอ้มกนั”เพราะพนกังานรอ
เพื่อนเดนิกลบัมาท างานพรอ้มกนัหลงัจากไปเขา้หอ้งน ้าท าใหเ้กดิการรอคอย 
การท างานจงึหยุดชะงกั 
 

IV.III.II   พสิจูน์สาเหตุปัญหา 
การพสิูจน์ที ่1 พสิูจน์ว่าสาเหตุเกดิขึน้จรงิหรอืไม่ 
จากการเขา้ไปดูหน้างานจรงิการท างานของพนักงานห้องตรวจโลหะพบว่า
ชว่งเวลาพกัคาลเิบรทเครื่องพนกังานออกไปพกัเขา้หอ้งน ้าพรอ้มกนัจรงิ 
การพสิูจน์ที ่2 พสิูจน์ว่าสาเหตุนัน้ส่งผลต่อปัญหาหรอืไม่ 
ผูว้จิยัจงึเขา้ไปจบัเวลาหน้างานในชว่งเวลาพกัคาลเิบรทเครื่องพบว่าพนกังาน
ไปพกัพรอ้มกนัและกลบัเขา้มาท างานต่อชา้เกนิกว่าทีก่ าหนด โดยการพกัคาลิ
เบรทเครื่องทีก่ าหนดคอื 5นาทแีต่จากการจบัเวลาพนกังานใชเ้วลาในการพกั
เฉลีย่ 10 นาทตี่อรอบส่งผลท าใหเ้กดิการรอคอยพนกังานกลบัมาท างานต่อจงึ
เป็นตน้เหตุจรงิทีท่ าใหง้านหยุดชะงกัส่งผลต่อปรมิาณการตรวจโลหะ 
 

IV.III.III. คดัเลอืกแนวทางในการปรบัปรุง 

ภาพที ่VIII. การหาวธิแีกปั้ญหาโดย TREE DIAGRAM 
 
 จากการประเมินวิธีการที่ดีที่สุดที่ผู้วิจ ัยเลือกคือการสลับ
ต าแหน่งกนัท างานเพื่อใหพ้นกังานสลบักนัไปพกัไมใ่หง้านหยุดชะงกั 
 
 IV.IV. การปรบัปรุงกระบวนการ 

จากมาตรการที่ได้คัดเลือก คือ ให้พนักงานสลับต าแหน่งกัน
ท างานในทุก ๆ ชัว่โมงของเวลาท างานทัง้หมดไม่มกีารพกัพรอ้มกนัในช่วง
หลงัการคาลเิบรทเครื่อง โดยการพกัของพนกังานจะสามารถพกัไดใ้นระหว่าง
การท างานจากการสลบัต าแหน่งงาน เนื่องจาก พนักงานคนที ่1 ทีท่ าหน้าที่
แกะกล่องน าชิน้งานใส่กระบะ  สามารถเตรยีมงานใส่กระบะไวล้่วงหน้าเพื่อให้

พนักงานคนที่ 2 ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องตรวจท าให้มเีวลาว่างเพียงพอที่จะ
สามารถไปเขา้หอ้งน ้าได ้อกีทัง้พนกังานคนที ่5 ทีท่ าหน้าทีย่กกล่องขึน้พาเลท
เพื่อย้ายงานไปจุดพักชัว่คราว สามารถไปเข้าห้องน ้ าได้ในระหว่างที่รอ
พนกังานคนอื่นตรวจชิน้งานและปิดกล่องจนเสรจ็ โดยแสดงวธิกีารท างานหลงั
ปรบัปรงุดงัภาพที ่VII. 
 

 
ภาพที ่IX. แผนภาพงานมาตรฐานหลงัปรบัปรงุ 

 
 จากแผนภาพงานมาตรฐานหลงัปรบัปรุงก าหนดใหพ้นกังานคนที ่

1 และคนที ่2 สลบัต าแหน่งกนัท างานในทุกชัว่โมงและพนกังานคนที ่3 คนที ่
4 และคนที่ 5 สลบัต าแหน่งกนัท างานเป็นวงกลมในทุกชัว่โมงเช่นเดยีวกนั 
โดยเวลาการท างานจะเปลีย่นไปดงัตารางที ่III. 

 
 

ตารางที ่III. แผนภมู ิMan-Man Chart แสดงเวลาท างานของพนกังาน
หลงัปรบัปรุง 

 หลังจากคาลิเบรทเครื่องเสร็จพนักงานจะท างานต่อโดยไม่
หยุดชะงกั การท างานจงึต่อเนื่อง  ท าใหม้เีวลาการท างานเพิม่ขึน้ วนัทีม่กีาร
ท างานล่วงเวลา (OT) คดิเป็น 1 ชัว่โมง 6 นาทแีละในวนัปกตทิีไ่มม่กีารท างาน
ล่วงเวลา คดิเป็น 48 นาทสี่งผลใหป้รมิาณการตรวจโลหะต่อวนัเพิม่สูงขึน้ 
 
 IV.V. ตดิตามผลหลงัปรบัปรุง 
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 IV.V.I. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 
ตารางที ่IV. ปรมิาณการตรวจโลหะดว้ยเครื่อง HASHIMA HN-870C ระหว่าง

วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ.2561 – 22 มกราคม พ.ศ.2562 

จากตารางที่  IV. แสดงปริมาณการตรวจโลหะด้วยเครื่อง 
HASHIMA HN-870C ระหว่างวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ.2561 – 22 มกราคม 
พ.ศ.2562 พบว่าปรมิาณการตรวจต่อวนัเพิม่สูงขึน้ 

 
 IV.V.II. เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัตวัชี้วดั 
 หลงัจากการให้พนักงานสลบัต าแหน่งกนัท างานในทุกชัว่โมง
การท างาน และให้พนักงานคนที่ 1 และ พนักงานคนที่ 5 ซึ่งมเีวลาว่างใน
ระหว่างการท างานมากกว่าพนักงานคนอื่น ๆ ไปพกัเขา้หอ้งน ้าระหว่างการ
ท างาน ท าใหห้ลงัจากคาลเิบรทเครื่องพนักงานสามารถท างานได้ต่อเนื่องไม่
ต้องพกัพรอ้มกนั เวลาในการท างานต่อวนัจงึเพิม่มากขึน้ท าให้หลงัปรบัปรุง
ค่าเฉลี่ย %OTP อยู่ที่ 97.60% เพิ่มขึ้นคิดเป็น 11.78% และบรรลุตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

 
V.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 จากการเขา้ไปศกึษาขอ้มูลของหน่วยงานส าเรจ็รูป บรษิทัว.ีท.ี
การ์เม้นท์พบว่าขัน้ตอนการตรวจโลหะมงีานระหว่างผลิตจ านวนมากและ
ค่าเฉลี่ย %OTP น้อยกว่า 95% บ่งบอกถึงผลผลติการตรวจโลหะไม่ได้ตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดยผูว้จิยัได้ท าการ ส ารวจและวเิคราะหล์ าดบัขัน้ตอนการ
ตรวจโลหะเพื่อจดัท าเป็นแผนภาพงานมาตรฐานแสดงความสมัพนัธข์องงาน
และไดจ้ดัท าแผนภูม ิMan-Man Chart เพื่อศกึษาเวลาในการท างานและ 
เวลาว่างของพนักงานห้องตรวจโลหะ พบว่าพนักงานมกีารพกัในช่วงคาลิ
เบรทเครื่องเกนิเวลาทีก่ าหนดส่งผลใหผ้ลผลติการตรวจโลหะต่อวนัไมไ่ดต้าม
เป้าหมายผูว้จิยัได้ท าการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาพบว่าสาเหตุหลกัมา
จากการทีพ่นกังานพกัพรอ้มกนัท าใหต้อ้งรอเพื่อนเดนิกลบัมาหลงัจาก 
พกัพรอ้ม ๆ กนัส่งผลใหเ้กดิการรอยคอย โดยผูว้จิยัคดัเลอืกแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยใหพ้นักงานสลบัต าแหน่งกนัท างานทุกชัว่โมงเพื่อให้
พนักงานสามารถสลับกันไปพกัเข้าห้องน ้าในระหว่างการท างานโดยการ
ท างานไม่หยุดชะงกัผลลพัธค์อื มเีวลาในการท างานต่อวนัเพิม่มากขึน้ ส่งผล

ให้ปริมาณผลการตรวจโลหะต่อวันสูงขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลค่าเฉลี่ย 
%OTP ก่อนปรบัปรงุอยู่ที ่87.31% หลงัการปรบัปรุงอยู่ที ่97.60% เพิม่ขึน้มา 
10.29 คดิเป็นปรมิาณผลการตรวจโลหะต่อวนัเพิม่ขึน้ 8.8% และเป็นไปตาม 
เป้าหมายทีก่ าหนด 
 
ขอ้เสนอแนะ 
1.ควรมกีารพฒันาทกัษะการท างานของพนกังานหน่วยส าเรจ็รปูใหส้ามารถท า
การตรวจโลหะไดเ้พื่อทีใ่นกรณพีนกังานหอ้งตรวจโลหะขาดงานสามารถทีจ่ะ
ใหพ้นกังานในหน่วยงานคนอื่นมาปฏบิตังิานแทนไดเ้พื่อไมใ่หง้านล่าชา้ 
2. ควรมกีารวดั KPI รายบคุคลเพื่อไมใ่หเ้พื่อใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการ
ท างาน 
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 บทคดัย่อ -  งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลดเวลาของการเปลีย่นแบบ 
ของเครื่อง Pad Printing B-100 โดยศกึษาสภาพปัจจุบนัปัญหาทีเ่กดิขึ้นนัน้มี
กระบวนการต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัคอืการหยดสารเคมผีสมสทีีส่่งผลใหผ้ลลพัธ์
ออกมาสมบูรณ์และมคีวามผดิพลาดน้อยทีสุ่ดเพื่อลดกระบวนการทีเ่กดิเป็นคอ
ขวดในสายการผลติ จากขัน้ตอนของการผสมสารเคมงีในการพมิพง์านชิน้แรก 
ซึ่งท าใหก้ารเกบ็รวบรวมผลขอ้มูลแลว้พบว่าใชร้ะยะเวลาในการท างานนานถงึ 
60.07 นาท ีซึ่งนานเกนิความจ าเป็น เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายการท างาน
อยู่ที่ 90% และเป้าหมายของการปรับปรุง10% ส่งผลกระทบต่อแผนก 
Decoration หน่วยเลเซอร์เวลดิ้ง ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุโดย
เครื่องมอืในการวเิคราะหจ์ากการจ าแนกจดัล าดบัความส าคญัดว้ยพาเรโตแ้ละ
วิเคราะห์ด้วยแผนภูมกิ้างปลา ส่งผลให้พบปัญหาแก้ไขใน 2 ประเด็น คือ 1. 
อปุกรณ์มาตรฐานต ่า 2. ขาฟอรม์ใบออกแบบดว้ยหลกัการ จงึท าใหม้มีาตรฐาน
แก้ไขปรบัปรุงโดยการจดัท าแผนงานมาตฐานเพื่อล าดบัขัน้ตอนการท างาน 
และจดัท ากระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพื่อวิเคราะห์เวลาการ
ท างาน ท าใหพ้บว่าในขัน้ตอนการเปลีย่นแบบนัน้ใชเ้วลานานคดิเป็น 18% ของ
กระบวนการ โดยใชพ้ลาสตกิฝังสเกวและจดัท าใบออกแบบในการท างาน ใน
การท างานพบว่าลดเวลาการท างานของเครื่อง Pad Printing B-100 ใหไ้วขึน้
เหลือเวลา 38.53 นาที โดยในก่อนปรบัปรุงมเีป้าหมายเท่ากบั 10% หลัง
ปรบัปรงุเทา่กบั 7% ท าใหค้่าเฉลีย่นเพิม่ขึน้ 38.8% และกระบวนการขัน้ตอนนี้
มกีรอบแนวคดิภายใตห้ลกัการของ QC Story ในการด าเนินงาน 
 

ค ำส ำคญั - ลดเวลาเปลีย่นแบบ / เครื่อง Pad Printing B-100 / QC Story 
/ กระบวนการไหล / แผนภูมกิา้งปลา 
 
           ABSTRACT - The research aims to reduce the time of the change 
of the Pad Printing B-100 by studying the current conditions, problems 
that occur with various processes. It is important to drop chemical 
mixtures of colors that result in complete results and with the slightest 
mistake to reduce the resulting process into bottlenecks in the production 
line. From the process of mixing chemicals in the first printing job Which  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resulted in the collection of data and found that the working time is up to 
60.07 minutes which is longer than necessary.  
When compared with the work target at 90% and the goal of 10% 
improvement affects the decoration department Laser Welding Unit The 
researcher conducted a causal analysis by analyzing the classification 
tools, prioritizing with Pareto and analyzing it with a fishbone chart. As a 
result, the problem was solved in 2 issues: 1. Low standard equipment 2. 
Pin design form with principles Thus making a standard to improve, 
improve by creating a standardized plan to sequence the work process 
And create a flow process chart to analyze work time Making it found that 
in the process of changing it takes a long time, accounting for 18% of the 
process using plastic embedded and creating a design work In the work, 
it was found that reducing the working time of the Pad Printing B-100 to 
be more sensitive to 38.53 minutes, with the target equal to 10% after the 
improvement of 7%, making the average increase 38.8% and this 
process. With a conceptual framework under the principles of QC Story 
in operation 

 
Keywords - Reducing change time / Pad Printing B-100 / QC Story 

/ Flow Process Chart / Fishbone Diagram 
 

I. บทน า 

  บรษิทัว.ีท.ีการเ์มน้ท ์ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการผลติชุดล าลอง ชุดออก
ก าลังกาย เสื้อแจคเก็ต ให้กับแบรนด์ชัน้น าจะต้องมกีารปรบัตวัและพฒันา
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายในแต่ละวนัทีค่วบคูไ่ปกบัการลดตน้ทนุใน
การผลิต โดยในการท างานบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ คน 
เครื่องจกัร วตัถุดบิ และกระบวนการผลติต่าง ๆใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด จงึท า
ใหม้องเหน็ความส าคญักบัคุณภาพของสนิค้าและความพงึพอใจของลูกค้ามา
เป็นหลัก ปัจจุบันแผนก Decoration ได้มีการสัง่ซื้อเครื่อง Pad Printing มา
ด าเนินงานตัง้แต่ปี 2561 แต่เนื่องด้วยสภาพปัจจบุนัการท างานของพนกังงาน
เครื่อง Pad Printing จะใชพ้นกังาน 1 คน/เครื่อง ใชเ้วลาท างานนานเพราะเกดิ
จากทดลองหยดสารเคมีเพื่อลองผิดลองถูกให้ได้ตามแบบ Approveท าให้
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เสยีเวลาในการท างานเกดิความล่าชา้มากยิง่ขึน้ จงึเป็นเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหา
และได้ท าการศกึษาเพื่อลดเวลาการทดลองหยดสารเคมใีนการเปลี่ยนแบบ 
Approve ของเครื่อง Pad Printing B-100 จากขอ้มลูทีเ่กบ็มาในเดอืนตุลาคม – 
พฤศจกิายน 2561 ของการเบกิส ีท าใหท้ราบการใชป้รมิาณสทีีใ่ชส้ าหรบัเครือ่ง 
Pad Printing ดงัในรปูทีจ่ะแสดงต่อไปนี้ 

 
 

รปูท่ี I.I แสดงแสดงปรมิาณการใชส้ขีองเครื่อง Pad Printing  
เดอืนตุลาคม 2561 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี I.II แสดงแสดงปรมิาณการใชส้ขีองเครื่อง Pad Printing  

เดอืนพฤศจกิายน 2561 
 

จากภาพที่ I.I และ I.II แสดงให้เห็นถึงปริมาณที่ใช้สีในแต่ละเดือนที่
เพิม่ขึน้จากการหยดสารเคมทีีไ่มไ่ดม้าตรฐาน โดยผูจ้ดัท าไดม้วีตัถุประสงคข์อง
การศกึษาในการจดัท าโครงงานสหกจิศกึษาครัง้นี้ ไวด้งันี้  

 เพื่อลดเวลาเปลีย่นแบบจากเครื่อง Pad Printing ≤ 10%  
 เพื่อจดัท ามาตรฐานใบออกแบบ เครื่อง Pad Printing  

โดยแนวทางในการท างานวจิยัในครัง้นี้จะสามารถท าใหผ้ลของการศกึษา
นัน้ใชป้ระโยชน์การเปรยีบเทยีบขอ้มลูไดจ้รงิอย่างมปีระสทิธภิาพและลด
ขัน้ตอน เวลาของการด าเนินงานไดเ้พิม่ขึน้ 
 

II. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
II.I กระบวนการไหล (Flow Process Chart) เป็นแผนภูมนิี้ใชว้เิคราะห์

ข ัน้ตอนการไหล (Flow) หรอืกระบวนการท างานต่าง ๆ ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง
กบั ของวตัถุดบิ ชิน้ส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ทีเ่คลื่อนไปในกระบวนการ
พรอ้ม ๆ กบักจิกรรมต่าง ๆ โดยทีปั่จจบุนันัน้ไดน้ าสญัลกัษณ์มาตรฐานของ
การแทนค าพูดด้วยกนัทัง้หมดมา 5 ตัว จากการก าหนดโดย ASME ใน
สหรฐัอเมรกิา [2]   

                                                                                                                              
II.II เครื่องมอืคุณภาพ ได้แก่ 7 QC tools ได้มกีารพฒันาจากประเทศ

ญี่ปุ่ น ซึ่งถอืว่าเป็นประเทศทีเ่รารูก้นัดวี่ามกีารเขม้งวดมากเรื่องของคุณภาพ

ของสินค้า แต่ในความจรงิแล้วแหล่งก าเนิดความคดิเรื่องคุณภาพนัน้มาจาก
นักวชิาการ ทางสหรฐัอเมรกิา ไม่ว่าจะเป็น Dr. W.E. Deming (ผูค้ดิค้นวงล้อ
คุณภาพ P-D-C-A) รวมถึง Dr.J.M. Juran น ามาใช้ในสถานประกอบการได้
จรงิ ซึง่บทความนี้ขอน าเสนอเครื่องมอืคุณภาพทัง้ 7 ดงันี้  

 ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คอืตารางแผนผงัหรอืใบรายการทีม่ ี
การออกแบบไวเ้พื่อใชใ้นการบนัทกึขอ้มลู ตวัเลข เพื่อการตคีวามหมายผลของ
การจบนัทกึใบแบบฟอรม์  

 กราฟ (Graph) เป็นแผนภาพประเภทหนึ่งทีเ่ป็นการน าเสนอขอ้มลู
อย่างงา่ยในการแสดงหรอืแปลขอ้มลูใหเ้ป็นภาพทีเ่หน็ชดั และเขา้ใจไดง้า่ย  

 แผนภูมพิาเรโต้ (Pareto Chart) เป็นแผนภูมทิี่ใช้แสดงให้เหน็ถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตุของความบกพร่องทีส่ าคญัทีสุ่ด และล าดบัต่อไป 
โดยการแสดงความส าคญัมากหรอืน้อยด้วยกราฟแท่งและค่าสะสมดว้ยกราฟ
เสน้ ส่วนมากจะใชคู้่กบัผงักา้งปลาทีจ่ะน าเสนอไปหวัขอ้ต่อไป 

 ผงัก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนผงัแสดงความสมัพนัธ ์
ระหว่างคุณลกัษณะของปัญหา(ผล) กบัปัจจยัต่าง ๆ(สาเหตุ)ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ง
บางครัง้อาจจะเรยีกว่า แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) 
โดยวเิคราะหจ์ากองคป์ระกอบ 4M   

 ฮสีโตแกรม (Histogram) เป็นกราฟทีใ่ชใ้นการสรุปขอ้มูลลกัษณะ
เป็นกลุ่มขอ้มูล ความถี่ของขอ้มูล ซึ่งมแีนวโน้มสู่ศูนย์กลางเป็นค่าสูงสุดและ
กระจายลดหลัน่ไปตามล าดบั เพื่อจะรว่มกนัวเิคราะหว์่ากลุ่มขอ้มลูทีไ่ดม้านัน้มี
ลกัษณะผดิปกตหิรอืไม ่ 

 ผงัการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นแผนภาพแสดงความส า
พันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในเชิงสถิติ จึงหาค่า
ความสมัพนัธไ์ดจ้ากผงักระจายนี้  

 แผนภูมคิวบคุม (Control Chart) คอืแผนภูมทิีม่กีารเขยีนขอบเขต
ทีย่อมรบัได้ของคุณลกัษณะตามขอ้ก าหนดทางเทคนิค (ส่วนมากได้สูตรการ
ค านวณ) เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลติ [1]   
 

II.III QC STORY คือ ขัน้ตอนในการแก้ไขปัญหาภายใต้เงื่อนไขการ
พฒันาบุคลากรใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการในการบรหิารโครงการด้วยวงจร P – D – 
C – A   โดยมขี ัน้ตอน 7 ในการแกไ้ขปัญหาภายใตเ้งื่อนไขการพฒันาบุคลากร 
ใหเ้ขา้ใจถงึหลกัการในการบรหิาร โดยขัน้ตอน 7 ประการดงันี้  

 การก าหนดหัวข้อปัญหาจะได้มาจากการก าหนดแนวคิดของ
กลุ่ม เพื่อก าหนดความคาดหมายของลูกคา้ ส าหรบัเป้าหมายคุณภาพ เมื่อได้
ปัญหามา ใหน้ าไปวเิคราะหด์ว้ยหน้าต่างปัญหา เพื่อเลอืกปัญหาประเภท 

 ส ารวจสภาพปัจจุบนัและตัง้เป้าหมายโดยใช้ค าถาม what where 
when who How Why  การเลอืกปัญหาจะเลอืกบนพืน้ฐานทัง้  3  ประการ  คอื 
1. ความถี่ของการเกดิปัญหา 2. ความรุนแรงของลูกค้า 3. ความเป็นไปไดใ้น
การแกปั้ญหา 

 การวางแผนการแกไ้ขเป็นการน าโครงการทีว่เิคราะหแ์ละแกปั้ญหา
โดยอาศยัการสงัเกตการณ์ทีไ่ดแ้สดงผลลงในแผนภูมขิองแกนท ์ ซึ่งแผนภูมนิี้
นอกจากจะใชว้างแผนแลว้ยงัสามารถใชเ้ฝ้าพนิิจเพื่อควบคุมโครงการดว้ย  

 การวเิคราะหส์าเหตุดว้ยการก าหนดสมมตุฐิานของสาเหตุ โดยผา่น 
การระดมสมอง จากสมาชกิในกลุ่มและท าการ รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการพสิจูน์
หาขอ้เทจ็จรงิ โดยอย่าลมืแยกแยะสาเหตุ จากการปฏบิตังิานและการควบคุม
ในการระดมสมองผ่านการสงัเกตการณ์จากหลกัการ 3 จรงิ คือ สถานทีเ่กดิ
เหตุจริง (Genba) สภาพแวดล้อมจริง (Genjitsu) และของจริง (Genbusu) 
หลงัจากนัน้น าเครื่องมอืทีใ่ชห้าความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุและผล คอื แผนภาพ
ก้างปลา และพิจารณาเลือกสาเหตุในรูปก้างปลาและท าการพิสูจน์ด้วย 
เครื่องมอืทีเ่หมาะสมต่อไป  
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 การก าหนดมาตรการตอบโต้และการปฏบิตัติามมาตรการจะเป็น
การก าหนดมาตรการตอบโต้เพื่อการแก้ไขหรือปรบัปรุงคุณภาพ ค านึงถึง
ขบวนการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)  และตอ้งมคีวามมัน่ใจว่าวธิกีารแก้ไข
ทีส่นใจนัน้สอดคลอ้งกบัสาเหตุหลกัของปัญหาจรงิ  

 การติดตามผลประเมนิผลโดยท าการตรวจสอบประเมินผลการ
แกปั้ญหาโดยการเกบ็ขอ้มลูของลกัษณะจ าเพาะตวัเดยีวกบัทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว้
แต่แรกแล้วน าเสนอผลการแก้ไขปัญหาออกเป็น 2  ส่วน คือ ผลประโยชน์ที่
สามารถวดัเป็นตวัเงนิและผลประโยชน์ทีไ่มส่ามารถวดัเป็นตวัเงนิได้  

 การท าให้เป็นมาตรฐานเพื่อจุดประสงค์ในการรกัษาสภาพของ
มาตรการตอบโตท้ีป่ระยุกตใ์ชไ้ปแลว้  ใหด้ ารงไวใ้นระบบเพื่อมใิหปั้ญหานัน้ ๆ 
เกดิขึน้ซ ้าอกี [4]   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รปูท่ี II.II กระบวนการแบบ QC Story แบบการแกไ้ขปัญหา 

 
II.IV งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นประเมนิการลดเวลาเปลีย่นแบบ

สามารถอา้งองิจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ ไดด้งันี้ คอื 
จุไรรตัน์ ลาธุล ี(2559) , ในงานวจิยันี้ได้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดปรมิาณ

ของเสยีในกระบวนการประกอบชิน้งานสวติช ์ชดุควบคุมกระจกไฟฟ้ามองขา้ง
รถยนต์โดยใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ โดยมีข ัน้ตอนของการศกึษาที่
ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียการจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาโดยท าการคดัเลอืก ปัญหาทีต่้องการจะแก้ไขขการวเิคราะหส์าเหตุของ
ปัญหาด้วยเครื่องมอืแผนภูมกิ้างปลาและ Why-Why analysis จากศกึษาแล้ว
ท าใหพ้บว่า ปัญหาของเสยี คอื การประกอบชิน้งานไม่ลงลอ็คโดยมสีาเหตุมา
จาก เครื่องจกัรในการประกอบมกีารท างานแบบมอืกด ที่ไม่สามารถควบคุม
แรงกดไดข้นาดของชิน้งาน  [3]   

ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557) , งานวิจยันี้มวีตัถุประสง์ที่จะลดของเสียใน
ประเภทจุดด าที่เกิดขึน้ในกระบวนการแดพลาสติก โดยใช้เครื่องมอืควบคุม
คุณภาพ มาใช้ในการสบืค้นหาสาเหตุและปรบัปรุงคุณภาพของกระบวนการ
ผลติ ตัง้แต่ช่วงเดอืนเมษายน พ.ศ. 2556 ถงึ เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2556 โดย
ในงานวจิยัได้มกีารใชใ้บตรวจสอบ (Check Sheet) ทีใ่ชท้ าการตรวจสอบของ
เสยี และท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของเสยีในกระบวนการผลติมาแจกแจงดว้ย
แผนภูมพิาเรโต (Pareto Diagram) เพื่อท าการแสดงความถี่ของปัญหาทีพ่บ
เจอไดน้ ามาจ าแนกแยกออกตามล าดบั  [5]   

เมธศิา จุง้ลก (2555) , ในการศกึษาปัญหาและการเพิม่ประสทิธภิาพใน
ของผลติสนิคา้เกษตร แปรรปู หา้งหุน้ส่วน จากดกัรนี เดลีฟู้่ดสซ์ึง่เป็นบรษิทัที่
งานบริการในเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตร  แปรรูป ที่มีสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรอืผู้บรโิภคได้ และยงัให้บรกิารใน  ด้าน
ของการผลิตตามความต้องการของลูกค้า จากปัญหาที่พบเจอภายในองค์กร 
ท าใหเ้หน็ถงึปัญหาทีเ่กดิจากของกระบวนขัน้ตอนของการ ท างานงาน ทีเ่ป็น
ปัญหาใหญ่และมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากในการที่จะต้อง มกีารด าเนินการ

แก้ไข ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อพฒันากระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพและ 
ประสทิธผิล  [8]   

พชัร พลิกึ (2555) , การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาควมคดิเหน็
บุคลากรทีม่ตี่อสภาพและปัญหาของการท างาน การประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายในของสถาบนัอุดมศึกษา เขตจงัหวดันนทบุร ีตามการพฒันาคุณภาพ 
PDCA และท าการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรเกี่ยวขอ้งโดย ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติกิารแจกแจง ความถี ่ค่ารอ้ย
ละ ของตวัแปร ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ และการ
วเิคราะห ์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดยีว  [7]   

อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี และ จุมพล บ ารุงวงศ์ (2560) ,  งานวิจยันี้มี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจกัรตามความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ กระบวนการแก้ปัญหาแบบ QC Story 
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการที่เกดิเป็นคอขวดในสายการผลติ ซึ่ง
จากศกึษาเวลาของกระบวนการพบว่าในขัน้ตอนการตดัปาดผิวชิ้นงานของ
กระบวนการซเีอน็ซคีอืกระบวนการทีเ่ป็นคอขวดในสายการผลติ   [10]   

 
III. วธิกีารด าเนินงาน 

III.I ภาพรวมของกระบวนการ 
ในการด าเนินการท างานวจิยั ไดม้กีารเริม่มาจากการไดศ้กึษาขอ้มลูปัญหา

จากในสภาพการท างานปัจจุบนัเพื่อท าการค้นหาและคดัเลือกหวัขอ้ในการ
น ามาท าวจิยัทีศ่กึษาทฤษฎ ีและบทความงานวจิยัต่าง ๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบั
หวัขอ้ของปัญหาเรื่องการลดเวลาเปลีย่นแบบเครื่อง Pad Printing  B-100 ของ
การท างาน หลงัจากเกบ็ขอ้มลูไดห้วัขอ้ปัญหาแลว้ ด าเนินการวจิยัเริม่จากการ
เขา้ไปศกึษาขัน้ตอนวธิกีารท างานในกระบวนการพมิพง์าน และรวบรวมปัญหา
ทีพ่บเจอในแต่ละขัน้ตอนของการท างานทีส่่งผลกระทบหรอืเป็นสาเหตุท าให้
การท างานนานขึ้น และคัดเลือกหัวข้อปัญหาในแต่ละประเด็นหลักใน
กระบวนการมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อที่จะได้ก าหนด
แผนการและวธิกีารด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ตรวจสอบผลลพัธท์ีไ่ดแ้ละจดัท า
เป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
 
III.II ขัน้ตอนการศกึษา 
       III.II.I ศกึษาคน้ควา้หาสาเหตุของปัญหา 

III.II.I.I ศกึษาขัน้ตอนของการท างานในเครื่อง Pad Printing ด้วย
การส ารวจสาเหตุปัญหาทีท่ าใหเ้กดิการใชเ้วลาในการท างานนาน  

       III.II.II ศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง และคดัเลอืกหวัขอ้ปัญหา 
III.II.II.I คัดเลือกหวัข้อปัญหาโดยการจดัล าดับความส าคัญ โดย
ประเมนิจากคะแนนทีก่่อใหเ้กดิความเสยีมากทีสุ่ด  

       III.II.III การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสภาพปัจจบุนั และ ตัง้เป้าหมาย 
         จากการวเิคราะหศ์กึษาสภาพปัญหาปัจจุบนัด้วยแผนผงักา้งปลา 

เพื่อน ามาพจิารณาในการแกไ้ขปัญหา  
       III.II.IV วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา 
       III.II.IV.I ก าหนดวธิกีารแกไ้ขปัญหาจากพสิูจน์แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา โดยจดัท าแผนผงัต้นไม้ แสดงความเชื่อมโยงของปัญหา
และวธิกีารแกไ้ข และด าเนินการเลอืกจากคะแนนทีสู่งทีสุ่ด   

       III.II.V คดัเลอืกประเดน็ปัญหา 
       III.II.V.I ก าหนดประเดน็ปัญหาที่พบเจอ คือ อุปกรณ์มาตรฐานต ่า 

และไมม่แีบบฟอรม์ใบออกแบบ 
       III.II.V.II น าประเดน็ปัญหาทีไ่ดท้ าการคดัเลอืกมาตรวจสอบในสภาพ 

ปัจจบุนัและตรวจสอบลกัษณะของเครื่องมอืทีต่อ้งการปรบัปรงุ  
             III.II.V.III ประเมนิความเป็นไปไดข้องอปุกรณ์ทีไ่ดอ้อกแบบ  
             III.II.V.IV หาวสัดุและอปุกรณ์ทีน่ ามาใชใ้นการสรา้งเครื่องมอื 
             III.II.V.V จดัการหาอปุกรณ์เครื่องมอืทีเ่ลอืกใชไ้วต้ามทีอ่อกแบบ  
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             III.II.V.VIปฏบิตัติามขัน้ตอนทีไ่ดด้ าเนินงาน 
 
       III.II.VI ตรวจสอบผลลพัธก์ารปรบัปรงุ 

      III.II.VI.I ตรวจสอบผลลพัธก์่อนและหลงัการปรบัปรงุ 
             III.II.VI.II เปรยีบเทยีบผลลพัธก์่อนและหลงัการปรบัปรงุ 

    III.II.VII สรปุผลและจดัท ามาตรฐาน  
 

จากสูตร (
เวลาหลงัหารปรบัปรุง ×100

เวลาก่อนการปรบัปรุง
) 

 

           III.II.VII.I สรปุผลการปฏบิตังิาน 
          III.II.VII.I.I ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทัง้ก่อน และ

หลงัจากด าเนินงาน 
III.II.VII.II จดัท าใหเ้ป็นมาตรฐาน 

 
III.III กรอบแนวคดิการท างาน 

การศกึษากระบวนการลดเวลาเปลี่ยนแบบเครื่อง Pad Printing B – 100  
โดยใชข้ ัน้ตอนตาม หลกัการ QC Story ในการด าเนินงานตามทีไ่ด้อธบิายใน
หวัขอ้การด าเนินงาน โดยมตีวัแปร อสิระคือ วิธกีารด าเนินงานเวลาเปลี่ยน
แบบเครื่อง Pad Printing B – 100  และตัวแปรตาม คือ เวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการ โดยผลผลิตที่ได้คือ เวลาในการเวลาเปลี่ยนแบบเครื่อ ง Pad 
Printing B – 100  และผลลพัธ์คอื ส่งผลให้เวลาเปลี่ยนแบบได้รวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 
IV. ผลการด าเนินงาน 

      จากการได้ด าเนินการวจิยัเรื่อง การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง 
Pad Printing B-100 ซึ่งประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมรายละเอยีดปัญหา
ของ ขอ้มูลด้านประสทิธภิาพที่ใช้ในการพมิพ์งาน รอบเวลาการท างาน และ
ด าเนินการ วเิคราะหห์าสาเหตุของ ปัญหาจดัท าแผนการด าเนินการปรบัปรงุ
แก้ไข ตรวจสอบผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขผลด าเนินงานวิจัยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ศึกษาค้นคว้าสาเหตขุองปัญหา 
   สถานการณ์ของสาเหตุปัญหาและเป้าหมาย 

ในทาง บรษิทักรณีศกึษาได้เหน็ถงึปัญหาทีพ่บเจอในการลดเวลา
เปลี่ยนแบบเครื่อง Pad Printing  B - 100 และการท างานที่ยังไม่ได้ตาม
มาตรฐานของ Approve ทีต่ามความต้องการเป้าหมายของลูกค้าทีไ่ด้ก าหนด
ไว ้โดยไดม้กีารหยดสเีพิม่อย่างต่อเนื่องในหลายครัง้และใชเ้วลาส าหรบั Set up 
ทีน่านเกนิความจ าเป็น  

 
 
 
 

 
 

รปูท่ี IV.I    แสดงการท างานของเครื่อง Pad Printing ทีเ่ป็นปัญหา 
 
ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและคดัเลือกหวัข้อปัญหา 
   ในการศกึษาและเกบ็ขอ้มูลใชจ้ากกระบวนการของ QC Story ในการ

วิเคราะห์ปัญหาและงานวิจยัต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ในการใช้ทฤษฎี หรอื
วธิกีารในการน ามาแกไ้ขปรบัปรงุ 

 
 

 
 
รวบรวบข้อมูลในสภาพปัจจบุนัและตัง้เป้าหมาย 

จากการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูของการท างานในแผนก Decoration ของ
เครื่อง  Pad Printing B-100 แลว้สามารถจ าแนกขอ้มลูของการท างาน 10 วนั 
ไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูท่ี IV.II    แสดงเวลาการท างานของเครื่อง Pad Printing 

 
 
 
 

รปูท่ี IV.III    แสดงการวเิคราะหข์อ้มลูจากพาเรโต 
 

โดยศึกษาจากการเก็บข้อมูลเบื้อต้นจึงได้ท าการศึกษาเวลาของการ
ท างานทีใ่ชร้ะยะเวลาทีม่ากทีสุ่ดมาท าการปรบัปรงุแกไ้ขปัญหา จงึไดเ้วลาของ
การท างานทีเ่ป็นปัญหาจากการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด 10 วนัพบว่าเวลาทีใ่ชท้ างาน
มากทีสุ่ดของการท างานอยู่ในวนัที ่4 ซึง่ใชเ้วลาการท างานในการ Set up สไีป
ทัง้หมด 60.07 นาท ี 

 
ตารางท่ี IV.I    แสดงการวเิคราะหก์ระบวนการก่อนปรบัปรงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะเหน็ไดว้า่ในขัน้ตอนของการท างานนัน้ใชเ้วลาทีย่าวนาน 26.76 นาท ี
ดงันัน้ปัญหาทีพ่บเจอคอืเวลาในการท างาน และซึง่นานเกดิความจ าเป็นทีเ่กดิ
จากผลของการไมม่มีาตรฐานของอปุกรณ์ในการผสมสารเคมเีพิม่เตมิในส ีและ
ขาดคู่มอืในการท างานทีเ่ป็นระบบจงึจ าเป็นตอ้งท าการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อ
น ามาปรบัปรงุ 

เทสสผีา้กบัตวัอย่าง หยดสารเพิม่ เทสสผีา้กบัตวัอย่าง หยดสารเพิม่ 
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วิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
   ได้ผลการวิเคราะห์ของการปรับปรุงกระบวนการของเครื่อง Pad 

Printing แลว้ท าใหพ้บว่า จากผลของการวเิคราะหผ์งักา้งปลาทีไ่ดแ้สดงปัญหา
ของเครื่อง Pad Printing ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี IV.VI    แผนผงักา้งปลาแสดงปัญหาของเวลาการเปลีย่นแบบ 
 

คดัเลือกประเดน็ปัญหาและก าหนดมาตรการ 
    การคดัเลอืกมาตรการทีใ่ชแ้กไ้ขปัญหา 

จากการวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาจาก 4M ตามหลกัคุณภาพ 
พบปัญหาทัง้สิน้ 1 ปัญหา ทีเ่กดิจาก อปุกรณ์การท างานมาตรฐานต ่า ขาดคู่มอื
ใบออกแบบงานพรอ้มกบัการกรอกขอ้มูลลงระบบอย่างเป็นระเบยีบ จงึได้น า
ปัญหาทัง้ 2 ปัญหาย่อยนัน้ มาแก้ไขปัญหาการลดเวลาในการเปลี่ยนแบบ
เครื่อง Pad Print B – 100 เพื่อตัง้เป้าหมายในการด าเนินการและออกแบบวธิี
เพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาเป็นมาตรการต่าง ๆ และคดัเลอืกมาตรการต่าง ๆ 
จากแผนภาพต้นไมแ้ล้วพบว่า ปัญหาอุปกรณ์มาตรฐานต ่าแก้ไขปัญหาด้วย
หลอดหยดพลาสตกิฝังสเกล และปัญหาขาดคู่มอืการท างานแก้ไขปัญหาด้วย
จดัท าแบบฟอรม์กรอกขอ้มลู 

 

ตรวจสอบผลลพัธห์ลงัปรบัปรงุ 
จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาของมาตรฐานของการลดเวลา

เปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 แล้ว สามารถท าใหเ้หน็ปัญหา 
จงึได้มกีารศกึษาและน ามาปรงัปรุงจากที่ได้เกบ็ขอ้มูลการท างานแล้ว พบว่า
เวลาทีใ่ชท้ างานมากทีสุ่ดของการท างานอยู่ในวนัที ่4 ซึ่งใชเ้วลาการท างานใน
การ Set up สไีปทัง้หมด 60.07 นาท ีจงึไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูทีจ่ะแสดงในตาราง 
4.1 แสดง Flow process chart ของขัน้ตอนการท างานหลงัการปรบัปรุง ทีใ่ช้
ระยะเวลาในการท างานที่น้อยที่สุดเหลือ 38.53 นาที และขัน้ตอนของการ
ท างาน เหลอื 16 ขัน้ตอนจาก 22 ขัน้ตอน 
 
ตารางท่ี IV.II    แสดงการวเิคราะหก์ระบวนการก่อนปรบัปรงุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดแ้สดงผลออกมาจะเหน็ไดว้า่ในขัน้ตอนของการท างานนัน้ใชเ้วลาลดลง

จาก 22 ขัน้ตอน เหลอื 16 ขัน้ตอน ใชเ้วลาในการท างานจาก 60.07 นาท ีลดลง

เหลอื 38.53 นาท ีจากการเปลีย่นแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 ก่อน
การพมิพง์านชิน้แรก 

สรปุผลและจดัท ามาตรฐาน 
เมื่อได้ด าเนินการปรบัปรงุแลว้พบว่า จากก่อนการปรบัปรุงไดต้ัง้เป้าหมาย

ไว้ที่ ≤ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพก่อนการปรงัปรุงแต่เมื่อได้ท าการ
ทดลองและปรบัปรุงจรงิแลว้นัน้ สามารถลดลงได้แค่ 7% ซึ่งได้ตามเป้าหมาย
และไดจ้ดัท าแบบฟอรม์การท างานเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานในการท างาน และเป็น
แนวทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาซ ้าแบบเดมิไดอ้กี 

 
ตารางท่ี IV.III    แสดงการสรปุหลงัการปรบัปรงุ 

 
ตารางท่ี IV.VI    ตารางสรปุการเปรยีบเทยีบก่อน – หลงัการปรบัปรงุ 

 
 
 

V. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

VI.I บทสรุปผลการศกึษา 
จากการศึกษากระบวนการจดัการลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad 

Printing B – 100 ตามแนวทางแบบ QC Story พบว่ามกีระบวนการท างานที่
ส่งผลกระทบ ล่าช้าซ ้าซ้อนไม่เป็นระบบ มขี ัน้ตอนมาเกินความจ าเป็น และ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกจิขององค์กรที่จะต้องซื้อน ้ายาสารเคมเีพิม่
เพื่อใหเ้พยีงพอต่อการท างาน จงึไดน้ ามาศกึษาท างานวจิยัเพื่อมุง่เน้นปรบัปรงุ
พฒันาใหด้ยีิง่ขึน้พบว่าการท างานปัจจุบนัไมเ่หมาะสม ได้แก่ 1. อุปกรณ์ไมไ่ด้
มาตรฐานต่อเครื่อง Pad Printing  2. ไม่มคีู่มอืแบบฟอร์มในการท างาน เป็น
สาเหตุทีท่ าใหก้ารเปลี่ยนแบบมคีวามล่าชา้ และพนักงานใชค้วามเคยชนิ โดย
อาศยัแผนภูมกิ้างปลาในการวเิคราะห์แก้ไขปัญหา จดัการกระบวนการใหม่
ตาม Flow Process Chart และจดัท าแบบฟอรม์คู่มอืการปฏบิตักิารท างานให้
เ ป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถลดขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นได้และการท างานมี
ประสิทธภิาพสูงยิง่ขึน้ จากก่อนปรบัปรุง 18% ซึ่งบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ คือ
เวลาหลงัการปรบัปรงุลดลง ≤ 10% แต่ลดลงได ้7% ซึ่งถงึเป้าหมายตามทีต่ัง้
ไว ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี VI.I    แสดงเวลาเปรยีบเทยีบการท างานก่อนปรบัปรงุ  
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และหลงัการปรบัปรงุ 
 

VI.II อภปิรายผล และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการจดัท าโครงงานในครัง้นี้ คอืการไดเ้รยีนรูจ้ากการ

ปฏบิตัหิน้างานจรงิและการศกึษาขัน้ตอนการท างานทีเ่ราได้เลอืกท าการแกไ้ข 
และขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต้องท าอย่างไรหลงัจากการปรบัปรงุการ
ลดเวลาการเปลีย่นแบบแลว้สามารถลดลงเวลาการท างานได้รอ้ยละ 38.8 ของ
การปรบัปรงุ ซึง่บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวเ้กนิ ≤ 10% และสามารถไดช้ิน้งานตาม
แบบของ Approve ทัง้ยงัสามารถได้ท าการจดักระบวนการท างานตามล าดบั
ใหม่เพื่อลดเวลาสูญเปล่าจากขัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็น ซึ่งแสดงว่าการปรบัปรงุดว้ย
กระบวนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือคุณภาพ , 5Gen และกระบวนการไหล 
(Flow Process Chart) นัน้สามารถท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
และลดเวลาในการท างานไดจ้รงิ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จุไรรตัน์ ลาธลุ ี
(2559) และ เมธษิา จุ้งลก (2555) พบว่าสามารถลดเวลาของการท างานได้ 
และจดัการใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอย่างมปีระสทิธภิาพ นอกเหนือจากนี้ยงัม ี
QC Story และ PDCA ทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัร พลิกึ (2555) และ อมั
รนิทร ์วงศเ์ศรษฐ ี , จุมพลบ ารุงวงศ ์(2560) ทีด่ าเนินการศกึษาด้วยหลกัการ
ขา้งต้น พบว่า สามารถช่วยใหก้ารแก้ไขงานได้อย่างเป็นระบบได้จรงิ จากผล
ของการศกึษาการเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 นี้ท าให้ได้
ทราบถงึแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรงุกระบวนการ วธิกีารต่าง ๆ ทีส่ามารถท า
ใหเ้ป็นเป็นระบบ ทีช่ว่ยใหเ้ขา้ใสสภาพของปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขของ
ปัญหา ที่ช่วยส่งผลให้ลดเวลาการท างานได้ เกิดประสทิธภิาพในการท างาน 
และสรา้งเป็นมาตรฐานกระบวนการท างานในอนาคตได้ 

 
VI.III แนวทางในการศกึษาต่อ 
การลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B – 100 ที่สามารถลด

เวลาการท างานที่นานลงได้ หากถ้าปฏิบัติเป็นมาตรฐานและน าแนวทาง
ดงักล่าวไปปรบัปรุงต่องานทีใ่ชใ้นการท างานเหมอืนหรอืคลา้ยกนัในเรื่องของ
วิธกีารหรอืเวลาในการด าเนินการในอนาคตก็จะสามารถลดเวลาการท างาน
ของพนกังานและเครื่องพมิพไ์ด ้และเป็นแนวทางในการลด ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจาก
การท างานในการใชป้รมิาณของสารเคมไีด้ 

 
VI.IV ขอ้เสนอแนะ 
ในการศึกษาการลดเวลาเปลี่ยนแบบของเครื่อง Pad Printing B - 100 

พบว่าขัน้ตอนของการหยดสารเคมผีสมสไีมส่ามารถปรบัปรงุไดใ้นผา้บางชนิด
เป็นผลมาจากเนื้อผา้ ความสว่างของผา้แบบละแบบไมเ่ทา่กนั และระดบัความ
เขม้ของสทีีใ่ชใ้นการด าเนินงานไมเ่หมอืนกนัในทกุชนิดของผา้ ซึง่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานในระยะยาว ที่ต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวว่ าจะท าให้ได้ร ับ
ผลกระทบดว้ย ดงันัน้ควรท าการศกึษาความเป็นไปไดว้่าคุม้ค่าต่อการปรบัปรงุ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการด าเนินงานต่อประสทิธภิาพของการท างานทีเ่ปลีย่นแปลง 
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บทคดัย่อ —  งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา และพฒันากระบวนการเบิก

พสัดอุปุกรณ์ เพือ่ลดระยะเวลาในการค้นหา และการเบิกจ่าย โดยใช้ทฤษฎี 
ABC Analysis และหลกัการ Kaizen โดยเริม่ศึกษาจากสภาพผงัปัจจบุนั 
และจดัท าการวิเคราะหโ์ดยใช้แผนผงัส าหรบัขัน้ตอนการท างาน         
(Flow Chart) และข้อมลูจ านวนการเบิกพสัด ุจึงได้ข้อสรปุในการปรบั
แผนผงัพ้ืนทีจ่ดัเกบ็พสัดอุปุกรณ์ให้เป็นไปตามทฤษฎี ABC Analysis โดย
แบ่งอปุกรณ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท A มีจ านวนการเบิกมาก
ทีสุ่ด, ประเภท B มีอตัราการเบิกรองลงมาจาก A, ประเภท C มีอตัราการ
เบิกน้อยทีสุ่ด โดยให้อปุกรณ์ A อยู่ใกล้ทางออกมากทีสุ่ด เพือ่สะดวกใน
การเบิก และขนย้าย พร้อมทัง้จดัท าป้ายชือ่ และหมายเลขของพสัดุ
อปุกรณ์ เพือ่ลดระยะเวลาในการค้นหา และง่ายต่อการตรวจสอบ จากการ
ปรบัผงัครัง้น้ี สามารถลดระยะเวลาในการเบิกลงเหลือ 149.56 วินาทีจาก
เดิม 217.26 วินาที และลดระยะทางลงเหลือ 44 เมตรจากเดิม 50 เมตร 
 

ค าส าคญั — Layout, ABC Analysis 
 

ABSTRACT — This case study aims to improve process of picking 
up material in order to reduce searching time by using theory of ABC 
Analysis and Kaizen. Firstly, study the present layout and situation. 
Then, analyze data by using process flow chart and information of 
material order. Finally, set a new material layout by apply ABC 
Analysis. Material should be divided into 3 types including, Type A –
the highest order rate, Type B – a secondary order rate and Type C – 
lowest order rate. In addition, Type A should be arranged nearby an 
entrance in term of picking up and moving. Also, label the name and its 
code to reduce the searching time and countable. Moreover, the result 
showed that new design of material layout can improve the searching 

time from 217.26 seconds to 149.50 seconds and reduce the distance 
from 50 meters to 44 meters      
 

Keywords — Layout, ABC Analysis 
 

I. บทน า 
     ในหอ้งเกบ็พสัดุอุปกรณ์ไอทซีึ่งเป็นหอ้งเกบ็และรวบรวมอุปกรณ์
ทีเ่ช่ามาจาก Outsource มาเกบ็ไวใ้นหอ้งนี้ ซึ่งการเกบ็พสัดุ และการ
เบกิพสัดุอุปกรณ์ต่างๆนัน้ใชเ้วลานาน เพราะต้องใช้เวลาค้นหาและ
การขนยา้ยเนื่องจากไมม่กีารวางแผนการจดัวางอุปกรณ์ทีด่ ีและเกดิ
ปญัหาการหยบิอุปกรณ์ผดิพลาด เนื่องจากพสัดุอุปกรณ์ทุกชิน้มบีรรจุ
ภณัฑ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั และการจดัวาง Layout ของหอ้งพสัดุทีไ่ม่มกีาร
ระบุต าแหน่งของอุปกรณ์ที่ชดัเจน ซึ่งปญัหาดงักล่าวส่งผลต่อความ
ล้าช้าต่อการน าอุปกรณ์ไปติดตัง้ และส่งผลท าให้การท างานล้าช้า 
และติดขดั ซึ่งอาจท าให้เสียโอกาสในทางธุรกิจและสูญเสียรายได ้
เนื่องจากการท างานด้านขนส่งทางอากาศต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์หลกัในการท างานและเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ จงึเลง็เหน็ถงึปญัหา
เหล่านี้ และได้ท าการปรบัปรุงและแก้ไข ให้สามารถเบกิอุปกรณ์ได้
รวดเรว็และสะดวกยิง่ขึน้ปญัหานี้คอืการคน้หาและเบกิพสัดุอุปกรณ์ที่
ใช้เวลานาน เนื่องมาจากไม่มกีารวางแผนการจดัวางพสัดุอุปกรณ์ 
และการหยบิพสัดุอุปกรณ์ทีผ่ดิพลาด 

 
II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ออกแบบ Layout ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพือ่ลดระยะเวลา และ
ระยะทางในการเบกิ 
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III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
lll.l ABC Analysis 

เป็นวธิกีารแบ่งกลุ่ม สนิคา้เป็น 3 กลุ่ม โดยพจิารณาจากขอ้มลูความถี่
ในการหมุนเวยีนสนิคา้เขา้และออก กลุ่มสนิคา้ทีม่ ี การหมุนเวยีนสงู, ปาน
กลาง และต ่า ก าหนดให้แทนดว้ยกลุ่ม A, B และ C ตามล าดบั จากนัน้ท า
การแบ่งพืน้ทีส่ าหรบัการจดัเกบ็สนิคา้เป็น 3 โซน เพือ่รองรบัปรมิาณสนิคา้
แต่ละกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ และต้องมกีารส ารองพื้นที่ไว้สูงสุดส าหรบัจดัเก็บ
สนิคา้แต่ละกลุ่ม   

 
lll.ll Kaizen  

ไคเซ็น  เป็นภาษาญี่ปุ่นที่มาจาก Kai  คือ Continuous และ Zen คือ 
Improvement เมื่อน าสองตัวมารวมกนัจะได้ความหมายที่ว่า การปรบัปรุง
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Improvement) โดยไค เซ็ น จะอยู่ ภ ายใต้
กระบวนการ Plan-Do-Check-Act คือ การดูปญัหา การวางแผนหาวธิีแก้ไข
ปญัหา การลงมอืท าหรอืการทดลองท า แลว้ท าการตรวจสอบเพื่อดวู่าปญัหาที่
ได้รบัการแกไ้ขไปนัน้ เป็นไปตามที่ต้องการหรอืไม่ ไคเซ็นเป็นการใช้ความรู้
ความสามารถของพนกังาน ณ จุดทีพ่นกังานปฏบิตังิานทีค่ดิปรบัปรุงงานโดย
ใชก้ารลงทุนเพยีงเล็กน้อย ก่อให้เกดิการปรบัปรุงในทนัท ีที่ละเล็กน้อยและ
ค่อยๆพฒันาใหเ้ป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 
lll.lll PDCA  

PDCA หรอื วงจรเดมมิง่ (Deming Cycle) ย่อมากจาก Plan-Do-
Check-Action เป็นวงจรการบรหิารจดัการเพือ่ก่อใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง Continuous Improvement) ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) 
การลงมอืท า ตามแผนทีว่างไว ้(Do) ตรวจสอบผลลพัธก์บัแผน (Check) 
การหาสาเหตุและวางแผนแกไ้ขใหม่ ตามหลกั PDCA หากไมบ่รรลุผล แต่
หากบรรลุตามแผนแลว้ ใหก้ าหนด เป็นมาตรฐานในการปฏบิตัต่ิอไป 
(Action)    

 
lll.IV 7 QC Tools    

เครือ่งมอืคุณภาพ 7 ชนิด เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยพฒันาและแกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ประกอบดว้ย 7 เครือ่งมอื ประกอบดว้ย 
ใบตรวจสอบ (Check Sheets) แผนผงั แสดงเหตุและผล (Cause and 
Effect Diagrams) แผนผงัพาเรโต (Pareto Diagrams) กราฟ (Graphs) 
ฮสิโตแกรม (Histograms) ผงัการกระจาย (Scatter Diagrams) และ
แผนภมูคิวบคุม (Control Charts)  
lll.V Flow Chart 

ผงังาน (Flowchart) คอื แผนภาพแสดงล าดบัขัน้ตอนการท างานของ
Algorithm, Workflow, Process เป็นเครือ่งมอืใชก้ารรวบรวมจดัล าดบั
ความคดิ เพือ่ใหเ้หน็ข ัน้ตอนการท างานทีช่ดัเจนและใชว้างแผนการท างาน
ขัน้แรกโดยสญัลกัษณ์Flowchart แสดงถงึการท างานลกัษณะต่างๆ 
เชือ่มต่อกนั Flowchart ถูกใชใ้นการออกแบบเพือ่ชว่ยใหเ้หน็ภาพสิง่ที่
เกดิขึน้และชว่ยใหเ้ขา้ใจกระบวนการท างานและบางทอีาจช่วยหา
ขอ้บกพรอ่งภายในงานอกีดว้ย เชน่ ปญัหาคอขวด (ปญัหาทีม่งีานไปกองที่
ส่วนใดสว่นหนึ่งและสว่นอื่นเกดิการรอ) เป็นตน้ 

 

IV. วธิดี าเนินการวจิยั 
การศกึษาปญัหาของกระบวนการเบกิพสัดุ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
lV.l ศกึษาสภาพปจัจุบนั และปญัหา  

ศกึษาระบบการเบกิพสัดุ เก็บขอ้มูลเพื่อค้นหาปญัหาโดยเก็บข้อมูล
จากหน้างานจรงิดว้ยการจบัเวลา และการสอบถามจากพนกังาน 
 
lV.ll การเกบ็รวบรวมเกบ็ขอ้มลู  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดย เก็บจากหน้างานจริงด้วยการจบัเวลา และ
สอบถามจ านวนการเบกิพสัดุจากพนกังาน 
 
lV.lll การก าหนดแผนการปรบัปรุง 

วางแผนการจดั Layout พสัดุอุปกรณ์ โดยใช้ จ านวนขอ้มูลการเบิก
พสัดุอุปกรณ์ มาเป็นเกณฑใ์นการจดั Layout 
 
lV.lV น าแผนไปทดลองปฏบิตัจิรงิ 

ปฏิบัติตามมาตรการโดยใช้ทฤษฎี ABC Analysis และKaizen มา
ปรบัปรุง Layout และกระบวนการเบกิพสัดุ 
 
lV.V ตรวจสอบ และประเมนิผล 

จดัเก็บข้อมูลหลงัปรบัปรุง Layout ว่าเวลาในการเบิกพัสดุลดลงได้
ตามทีต่ ัง้เป้าหมายหรอืไม ่

 
V. ผลการวจิยั 

ผลการวจิยันี้จะแสดงผลการวเิคราะหข์อ้มลูกระบวนการเบกิพสัดอุุปกรณ์
ตามขัน้ตอนในการด าเนินงาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
V.l ศกึษาสภาพปจัจุบนั และปญัหา  
       เนื่องจากปจัจุบนั การเบกิพสัดุมคีวามล่าชา้เป็นอย่างมาก ซึง่มสีาเหตุ
มาจากการเสยีเวลาในการค้นหา และการขนย้าย เพราะเกิดการจดัวาง
พสัดุอุปกรณ์ที่ไม่ดี และปญัหาการหาพสัดุอุปกรณ์ไม่เจอ ท าให้สูญเสีย
เวลาในการส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ และพนกังาน  
 
V.ll การเกบ็รวบรวมเกบ็ขอ้มลู  
     เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดเวลา โดยเวลาที่ได้ก่อนปรบัปรุง คือ 
217.26 วนิาท ีและเบกิพสัดุอุปกรณ์ ดงันี้ 
 

ตารางที ่l.ตารางแสดงการเบกิขอ้มลู 
Grant Total 

Name Total ติดตัง้แล้ว รอติดตัง้ 
PC 800  696 104 

LASERJET 156 123 33 
Color Laser 55 24 31 

LQ-590 45 30 15 
LQ-2190 5 1 4 
Scanner 44 16 28 
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Barcode Scanner 88 30 58 

Card Reader 500 433 67 
 
V.III การก าหนดแผนการปรบัปรุง 
      ท าการจ าแนกประเภทตาม ABC Analysis โดยจ าแนกประเภทตาม
การน าไปเบกิใช้ โดยให้ประเภท A เป็นอุปกรณ์ที่มกีารเบกิน าไปใช้มาก
ทีสุ่ด ประเภท B เป็นประเภททีม่กีารน าไปเบกิใชร้องลงมาจากประเภท A 
และประเภท C เป็นประเภททีม่กีารน าไปเบกิใชน้้อยทีสุ่ด    และสามารถ
ขอ้มลูน ามาแปลงเป็น เปอรเ์ซน็ต์ไดด้งันี้ 
 

ตารางที ่ll.ตารางแสดงการเบกิแบบเปอรเ์ซน็ต์ 
รายการ จ านวน % 

PC 87.00 % 
LASERJET 78.84 % 
Color Laser 43.63 % 

LQ-590 66.66 % 
LQ-2190 20.00 % 
Scanner 36.36 % 

Barcode Scanner 34.09 % 
Card Reader 86.60 % 

 
สามารถจ าแนกประเภทอุปกรณ์ไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่lll.ตารางแสดงการเบกิแบบเปอรเ์ซน็ต์ 

Class Equipment 

Class A Class B Class C 

PC 87.00% LQ-590 66.68% LQ-2190 20.00% 

LASERJET 78.84% Color Laser 
43.63% 

Scanner 36.36% 

Card Reader 86.60%  Barcode Scanner 
34.09% 

 
V.Vl น าแผนไปทดลองปฏบิตัจิรงิ 

 น าข้อมูลการการเบิกพสัดุอุปกรณ์ ในแต่ละประเภทมา จดั Layout 
ใหม ่ 

 

 
 

รปูที ่l. ภาพ Layout ก่อนการปรบัปรุง 
       สามารถน าพืน้ที ่Layout มาแบ่งแยกเป็น คลาส เพือ่รบัรองพืน้ที่
จดัเกบ็ของอุปกรณ์ ซึง่การแบ่งโซนการจดั Layout ตามทฤษฎ ีABC 
Analysis สงัเกตไดว้่า โซน A จะอยู่ใกลท้างเขา้ออกมากทีสุ่ด เพือ่ลด
ระยะเวลา และระยะทางในการคน้หาและการเบกิมากทีสุ่ด  โซน B จะอยู่
ใกลป้ระตูทางเขา้ออกรองลงมาจากโซน A เพราะอุปกรณ์ประเภท B มี
อตัราการเบกิน้อยกว่าประเภท A และ โซน C อยู่ไกลจากประตูมากทีสุ่ด 
เพราะเป็นอุปกรณ์ทีม่กีารเบกิน าไปใชน้้อยทีสุ่ด ดงันี้ 

 

 
 

รปูที ่ll. ภาพการแบ่ง Class ของ Layout  
สามารถปรบัปรุงการจดัวางพสัดุอุปกรณ์ใหม่ตามทฤษฎ ีABC 

Analysisไดด้งันี้  
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รปูที ่llI. ภาพ Layout หลงัการปรบัปรุง  
 

       ท าการออกแบบแผ่นป้ายบอกชือ่พสัดุอุปกรณ์เพือ่ลดระยะเวลาใน
การคน้หา โดยป้ายบอกชือ่พสัดุ มขีนาด 6.5*13 ป้ายจะบอกชือ่อุปกรณ์ 
และหมายเลขพสัดุ และโซนต าแหน่งทีต่ ัง้ เพือ่ใหก้ารคน้หามคีวามสะดวก
มากขึน้ และยงัช่วยอตัราการหยบิพสัดุทีผ่ดิพลาดน้อยลงไปดว้ย 

  
 

 
 

รปูที ่lV. ภาพตวัอย่างป้ายชือ่พสัดุอุปกรณ์  
 

 
 

รปูที ่V. ภาพป้ายชือ่พสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชง้านจรงิ 
 

V.V ตรวจสอบ และประเมนิผล 
     เวลาก่อนปรบัปรุงในการเบิกพัสดุอุปกรณ์ 1 ครัง้ใช้เวลาประมาณ 
217.26 ± 20 วนิาที หรอืประมาณ 3-4 นาทีโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 50 
เมตรแต่เมือ่ท าการปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง ไดท้ดลองเบกิพสัดุ PC จ านวน 
5 ชุด ใช้เวลาในเบกิพสัดุอุปกรณ์ลง 67.7 วนิาท ีหรอืประมาณ 1.1 นาท ี
และระยะทางรวมลดลง 6 เมตร 
 

VI. ผลการวจิยั 
V.III บทสรุปการวจิยั 

จากการศกึษากระบวนการเบกิพสัดุอุปกรณ์พบว่าการคน้หา และการ
หยิบพัสดุใส่รถเข็นใช้เวลานาน หลังจากได้จัดวาง  Layout ตามทฤษฎ ี
ABC Analysis และการแปะแผ่นป้ายชื่อ โดยใช้ทฤษฏ ีKaizen ลดปญัหา
การคน้หาทีใ่ชเ้วลานาน ซึ่งเป็นคอขวดของกระบวนการ ท าใหเ้วลาในการ
คน้หาและการเบกิลดลงจาก .26172  วนิาท ีเหลอื 149.56 วนิาท ีคดิเป็น
31.17 % และสามารถลดระยะทางลงได้ 6 เมตร จาก 50 เมตร เหลือ      
44 เมตร คดิเป็น 12% ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ เวลาค้นหาและการ
เบกิไดต้ัง้เป้าหมายไวท้ี ่ 30 % และระยะทางไดต้ัง้เป้าหมายที ่ 01 %   

 
 

 
 

รปูที ่Vl. กราฟแสดงระยะทางก่อนและหลงัปรบัปรุง 
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รปูที ่Vll. กราฟแสดงเวลาทางก่อนและหลงัปรบัปรุง 
 
V.III อภปิรายผลการวจิยั 
      จากการไดจ้ดั Layout ตามทฤษฎ ีABC Analysis โดยการแบ่ง
ประเภทพสัดุอุปกรณ์สามารถลดเวลาในการหาและการเบกิพสัดุอุปกรณ์ลง
ไดเ้หลอื 149.56 วนิาท ีและลดระยะทางได ้6 เมตร โดยใชห้ลกั PDCA ใน
การควบคุมการท างาน สามารถท าใหก้ารเบกิ และน าไปส่งมอบเพือ่ตดิตัง้
อุปกรณ์ใหแ้ก่พนกังาน และลกูคา้มคีวามสะดวก รวดเรว็มากขึน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
       ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ทีใ่หข้า้พเจา้ไดค้วามรูป้ระสบการณ์ใหม่ๆ และ พนักงานบรษิทั
ท่าอากาศยานไทยทุกท่าน ที่สอนชีวิตการท างาน และความรู้ต่างๆที่
สามารถไปปฏบิตังิานได ้สุดทา้ยขอขอบคุณ อาจารย์ ประสทิธิ ์ พงศ์ด ารง 
ซึ่งเป็นอาจารย์ทีป่รกึษา คอยใหค้ าปรกึษา ช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน ามา
โดยตลอด ท าใหก้ารฝึกงานครัง้นี้ผ่านไปไดด้ว้ยด ี
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2560. 
[3] ศรนิทรร์ศัม ์เชยโพธิ,์ การน าเครื่องมอื QC 7 TOOLS: FLOWCHART       
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บทคดัย่อ — งานวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือก
รบัส่ือโฆษณาจากเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15-35 ปี ผู้วิจยัได้จดัท าส่ือโฆษณาในรูปแบบวีดิโอ 
โดยเลือกใช้นักศึกษาของคณะบริหารธรุกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น ท่ี
มีผลงานเป็นท่ีรู้จกัและได้รบัความนิยมในส่ือสงัคมออนไลน์มาเป็นพรีเซน็
เตอรส์ าหรบัการท าส่ือโฆษณา ดงัน้ี 1) นักศึกษาศิลปินไอดอลเกิรล์กรุป๊ 2) 
นักศึกษาแต่งคอสเพลยก์ารต์นูญ่ีปุ่ น 3) นักศึกษานางแบบวยัรุ่น เพ่ือน าไป
เผยแพร่ผ่าน ส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค  ในหน้าแฟนเพจของคณะ
บริหารธุรกิจสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น และท าการโปรโมทส่ือโฆษณาใน
จ านวนเงินและกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมือนกนั ผลการศึกษาพบว่าส่ือโฆษณา
ประเภทวีดิโอท่ีมีนักศึกษาแต่งคอสเพลยก์ารต์ูนญ่ีปุ่ นเป็นพรีเซ็นเตอร ์มี
ผู้รบัชมจ านวน 88,285 คน และมีการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และ
การแชร ์ รวม 1,454 มีจ านวนสูงสุดจากการเปรียบเทียบส่ือโฆษณาจากทัง้ 
3 คลิป ผลการวิจยัเชิงคณุภาพของส่ือโฆษณาจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์
โดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียง พบว่าการส่ือสารโดยใช้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงส่งผลดี
ต่อทัศนคติท่ีมีต่อโฆษณาและตราผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากท าให้เกิดการช่ืน
ชอบจดจ าโฆษณา และตราผลิตภณัฑ์ได้มากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจ และส่งผลท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ผลการวิจยัจาก
การศึกษาน้ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางและปรบัใช้ในการวางแผนกล
ยุทธท์างการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ส่ือโฆษณาเพ่ือสร้างการ
รบัรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

ค ำส ำคญั — สือ่ดิจิทลั, กำรสือ่สำรกำรตลำด, สือ่สงัคมออนไลน์ 

ABSTRACT — The objective of this research is a study of the 
behavior of advertisement from social media by using famous people 
of the sample aged 18-25 years. The researcher has produced 
advertising that is a video type. By choosing to use students of the 
Faculty of Business Administration Thai-Nichi Institute of Technology 
that is known and popular in social media as a model for advertising 
media is 1) Idol girl group artist students 2) Japanese cartoon cosplay 
students 3) fashion model students for published via Facebook  in the 
fan page of the Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute 
of Technology besides, promoting advertising in the same amount 
money and target group. The results showed the video advertising with 
a total audience 15,485 people, had increased 1,272%. In addition, 
participation with ads Total impressions, opinions and sharing is 4,472 
times with the highest number from a comparison of advertisement 
from all 3 clips. The research results from this study can be used as a 
guideline and applied to plan marketing strategies to maximize the use 
of advertisement in order to create awareness of the target group. 

 
Keywords — Digital media, Marketing communication, Social 

media. 
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I. บทน า 
 การสรา้งการรบัรูห้รอืการโฆษณาในยุคปจัจุบนั มกีารเปลีย่นแปลงไป
จากเดมิอย่างมากเนื่องจากอนิเทอรเ์น็ตทีเ่ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนั
สูงมากขึ้น เป็นเหตุให้พฤติกรรมของผู้บรโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ โดยผูบ้รโิภคเริม่หนัมาใชอ้นิเทอร์เน็ตและรบัสารจากอนิเทอร์เน็ต
มากขึน้ จากตวัเลขสถติจิ านวนผูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตของประเทศไทย [1] เมือ่ปี 
2550 มผีูใ้ชอ้นิเทอร์เน็ตเพยีง 9,320,126 คน ในขณะทีต่วัเลขจ านวนผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ต ปี 2559 เพิม่สงูขึน้เป็น 29,835,410 คน หรอืคดิเป็นอตัราการ
เตบิโตของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต เป็นร้อยละ 220.1 นอกจากนี้ผูบ้รโิภคยงัใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน และจากผลส ารวจประเภทของสื่อสงัคม
ออนไลน์ ชุมชนออนไลน์ของคนไทย [2] ปี 2560 อนัดบัที่ 1 YouTube มี
ผูใ้ชร้อ้ยละ 97.1 อนัดบัที ่2 คอื Facebook มผีูใ้ชร้อ้ยละ 96.6 และอนัดบัที ่
3 ไดแ้ก่ Line มผีูใ้ชร้อ้ยละ 95.8 จากขอ้มลูดงักล่าวจะพบว่าผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่จะรวมตวัอยู่บนโลกออนไลน์ และแสดงให้เหน็พฤติกรรมการรบัสาร
จากสือ่สงัคมออนไลน์ว่าเขา้มามบีทบาทส าคญัในการสือ่สารกบัผูบ้รโิภคใน
ยุคปจัจุบนั เนื่องจากสามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคได้อย่างกวา้งขวาง และตรง
กลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมาย การน าเสนอสือ่โฆษณาออนไลน์ ซึง่ Cotler (2547) 
[3] ไดก้ล่าวว่า สื่อโฆษณาคอืเครื่องมอืทีใ่ช้ส่งสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  การ
ออกแบบหรือการสร้างสรรค์สื่อมีความจ าเป็นอย่างมาก ถ้าเลือกใช้สื่อ
โฆษณาที่ไม่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การโฆษณานัน้ก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ กระบวนการสื่อสารเริม่จากผู้รเิริม่โฆษณา (The Message 
Initiator) ไดแ้ก่ เจา้ของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ ที่ต้องการท าการสรา้งการ
รับรู้ในสินค้าหรือบริการของตนเอง ผ่านผู้ส่งข่าวสารผู้ส่งสาร (The 
Sender) ได้ท าการส่งสารเกี่ยวกบัสนิค้าหรอื บรกิารนัน้ๆ ไปยงัผู้รบัสาร
กลุ่มเป้าหมาย แต่ก่อนทีจ่ะเขา้สู่กระบวนการสือ่สารเพื่อการโฆษณานัน้ ผู้
ส่งสารจะตอ้งพจิารณาว่า ผูร้บัสารเป้าหมายคอืใคร ควรโฆษณาทีไ่หน ควร
ใช้สื่ออะไร จุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรจึงจะท าให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รูปแบบของสื่อโฆษณาทีเ่ป็นที่นิยมคอื การใช้
บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) มาเป็นสื่อกลางในการส่งสารไปยังกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเป้าหมาย บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงนี้ ยงัรวมถงึคนทีไ่ดร้บัความนิยม เป็น
ทีรู่้จกัในวงการต่างๆนอกเหนือจากวงการบนัเทงิด้วย (ภสัสรนันท์ เอนก
ธรรมกุล, 2553) [4] ซึ่งในหลายธุรกจิมกีารใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง เพื่อเป็น
ตวักลางในการส่งสารไปสู่กลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย เป็นสิง่ดงึดูดใจที่ได้ผล 
(Effective Appeal) ตรงตามความต้องการหรือความปรารถนาของ
ผู้บรโิภค ซึ่งเป็นผู้ชม ผู้อ่าน หรอืผู้ฟงัโฆษณานัน้สนใจ จงึท าให้เขาเกิด
ความสนใจในโฆษณา กล่าวอีกนัยหนึ่งกค็อื หน้าที่ของสิง่ดงึดูดใจ จะท า
หน้าทีเ่ป็นผูบ้อกให้ผูบ้รโิภคทราบว่า “นี่ คอืผลติภณัฑ์ทีคุ่ณต้องการ หรอื
สิง่ที่จะสนองความปรารถนาของคุณให้ได้รบัความพึงพอใจ” (Bovee, 2 
1995, p. 232) [5] ก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ การจดจ าตราสนิคา้
ไดง้า่ยอกีดว้ย 
 จากขอ้มูลทีก่ล่าวมาการสรา้งการรบัรูใ้หเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยสื่อ
ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ของคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
ได้ก าหนดเครื่องมอืในการท าสื่อประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ไว้ 3 อย่าง คือ 
Facebook Page, Google Adwords แล ะ  Search Engine Optimization 
(SEO) โดยมวีีดีโอเป็นเครื่องมอืในการท าสื่อโฆษณาเนื่องด้วยสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการน าเสนอได้อย่างครบถ้วนตามความต้องการ และ

ความต้องการใหเ้ป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย จงึมกีารเลอืกใช้นักศกึษา
ของคณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทีม่ผีลงาน เป็นทีรู่จ้กั 
และไดร้บัความนิยมในสื่อสงัคมออนไลน์มาเป็นพรเีซ็นเตอร์ส าหรบัการท า
สือ่โฆษณา ดงันี้ 1) นักศกึษาศลิปินไอดอลเกริล์กรุ๊ป 2) นกัศกึษาแต่งคอส
เพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น 3) นักศึกษานางแบบวยัรุ่น ส าหรบัการถ่ายทอดสื่อ
โฆษณา และเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบการตอบสนองของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย 
น ามาสู่การผลติสือ่ในครัง้ต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
 

II.วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ของกลุ่มประชากรตวัอย่าง 
 เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ การท าโฆษณา

ออนไลน์ของคณะบรหิารธุรกจิสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
 

III. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 III.I ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 III.I.I ขอบเขตของการวจิยั 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจ านวนผูเ้ขา้ชมของ Facebook 
Fanpage คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น และท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพือ่ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการวจิยั 
 III.I.II ขอบเขตดา้นเทคนิคและวธิกีาร 
การจัดท าโฆษณาบน Facebook Fanpage คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ใหก้บัคลปิวดีโีอทีจ่ดัท าขึน้ทัง้ 3 คลปิวดีโีอ 
 III.I.III ทดสอบและประเมนิผล 
ทดสอบประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ทางดา้นการโฆษณา โดยการตดิตาม วเิคราะห์
ผลการท างานถึงประสิทธภิาพ โดยใช้ Page Insights ดูขอ้มูลเชงิลกึของ 
Facebook Fanpage คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ 
III.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Hanna and Wozniak (2001) [6] ได้ให้ความหมายของลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้โดยกล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง 
ขอ้มูล เกี่ยวกบัตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศกึษา อาชพี รายได้ศาสนา
และเชื้อชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งน ามาเชื่อมโยงกับ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจ และการเลอืกรบัสือ่ 

ปรมะ สตะเวทิน (2529, น. 106) [7] กล่าวว่า ผู้รบัสารแต่ละคนจะมี
ลกัษณะเฉพาะตวัของตนเองทีม่คีวามแตกต่างกนั ซึง่มอีทิธพิลต่อผูร้บัสาร
ในการท าการสื่อสาร ซึ่งการวเิคราะห์ผูร้บัสารที่อยู่ในกลุ่มใหญ่จะสามารถ
ท าได้ยาก จงึต้องน าการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากร (Demographic 
Characteristics) เช่น การจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานะ
ทางสงัคม รายได ้และศาสนา เป็นตน้ 

กติิมา สุรสนธิ (2548) [8] กล่าวว่า การวิเคราะห์ผู้รบัสารที่มจี านวน
น้อยมกัไม่ค่อยมปีญัหาหรือมีปญัหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รบัสารที่มี
จ านวนมาก เนื่องมาจากการวเิคราะห์คนทีม่จี านวนน้อยสามารถวเิคราะห์
ผูร้บัสารไดทุ้กคน แต่การวเิคราะหผ์ูร้บัสารจ านวนมากไมส่ามารถวเิคราะห์
ผู้ร ับสารแต่ละคนได้อย่างทัว่ถึง เพราะมีผู้ร ับสารจ านวนมากเกินไป 
นอกจากนี้ผูส้่งสารยงัไม่รูจ้กักบัผูร้บัสารแต่ละคนอกีดว้ย ดงันัน้ วธิกีารทีด่ี
ทีสุ่ดในการวเิคราะหผ์ูร้บัสารมจี านวนมาก คอื การจ าแนกผูร้บัสารออกเป็น
กลุ่มตามลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ 
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เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพสมรส ศาสนา สถานภาพ ทางสงัคม และ
เศรษฐกจิ เป็นต้น ซึ่งคุณสมบตัิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มผีลต่อการรบัรู้ การ
ตคีวาม และการเขา้ใจในการสือ่สารทัง้สิน้ 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556, หน้า 4)[9] ได้กล่าวว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  หมายถึง รูปแบบของการสร้างเครือข่ายสังคมผ่ านทาง
อนิเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารเรื่องราว รูปภาพ และ วดิโีอ เชื่อมโยง
กบัความสนใจและกจิกรรมของผู้อื่น แบ่งปนัให้ผูอ้ื่นได้รบัรูใ้นบรกิารของ
ตน 

ขวญัชนก กมลศุภจินดา (2557, หน้า 8)[10] ได้ให้ความหมายของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นสังคมบน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ผ่านรปูแบบของเวบ็ไซต์ทีส่ามารถ แผ่ขยายออกไป
เรือ่ย ๆ ผ่านการสือ่สารบนอนิเทอรเ์น็ต ท าใหเ้กดิเป็นสงัคมใหมข่ึน้มา  

พรทพิย์ สมัปตัตะวนิช ( 2546, หน้า 118)[11] กล่าวว่า การโฆษณา 
เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภคเพราะคอืเครื่องมอืทางการตลาด
ทีม่คีวามส าคญั โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้ท้ ีร่บัสารไดร้บัรูถ้งึสารทีน่ าเสนอ 
และ เกดิพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ขึ้น การโฆษณานัน้ต้องใหข้อ้มูลข่าวสาร 
ความรูห้รอืแรงจงูใจผูบ้รโิภค ดว้ยตอ้งการทีจ่ะใหผู้บ้รโิภคเกดิการซื้อสนิคา้ 
หรอืพฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารต้องการน าเสนอ เพื่อท า ให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชือ่ม ัน่ในสนิคา้หรอืบรกิาร 

McLeod และ O’Keefe (1972) [12] ไดก้ล่าวถงึตวัชี้วดัพฤติกรรมการ
เปิดรบัสื่อของผู้บรโิภคที่มดี้วยกนั 2 ส่วนคอื เวลาที่ใชส้ื่อ และความถี่ใน
การน าเสนอ โดยขอ้เสยีของการวดัช่วงเวลาทีใ่ชส้ือ่ ค่าตวัแปรนัน้จะขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลายประการเช่น ความสนใจ ช่วงเวลาที่บุคคลไม่ท ากจิกรรม
ใดๆ และการมชี่องทางรบัสือ่อยู่ใกลต้วั ท าใหค้่าตวัแปรทีเ่กีย่วกบัช่วงเวลา
จึงไม่สามารถแปลความหมายในทางจิตวิทยา และไม่สามารถน าไป
เชื่อมโยงหาความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือได้ จงึไดม้กีารสรา้ง
ตวัวดัการเปิดรบัสื่อ โดยอาศยัความถี่ของการใช้สื่อเฉพาะโดยเจาะจงใน
เนื้อหา จงึสรุปได้ว่าการเปิดรบัสื่อนัน้หมายถงึ ความบ่อยครัง้หรอืความถี่
ในการเปิดรบัระยะเวลา ความต่อเนื่อง ช่วงเวลา รวมถึงจ านวนสื่อหรือ 
ช่องทางที่ใชใ้นการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสาร จ าแนกไดเ้ป็น 6 ประเภทคอื 1) 
ความถี่ หมายถึง ความบ่อยครัง้หรอืจ านวนครัง้ที่ได้รบัชมโฆษณา 2) 
ความต่อเนื่อง หมายถึง ความสม ่าเสมอในการน าเสนอและการติดตาม 
เนื้อหาของโฆษณาผ่านทางสื่อ ทัง้แบบทางตรง และทางอ้อม อนัเกดิจาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโฆษณา 3) ความชอบ หมายถึง 
ความรู้สกึและความคิดเห็นที่เกดิขึ้นจากการรบัชม โฆษณา โดยวดัจาก 
ความชอบดา้นเนื้อหาของโฆษณา และความชอบดา้นความคดิสรา้งสรรค์
ของ  4) ช่วงเวลาในการรบัชม หมายถงึ ช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภครบัชมโฆษณา  
5) ช่องทางในการรบัชม หมายถงึ จ านวนของสื่อหรอืช่องทางทีบุ่คคล ใช้
เปิดรบัขา่วสารเพือ่ใหต้นไดร้บัความรูม้ากยิง่ขึน้ การโฆษณาสามารถท าได้
บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน เป็นต้น และ  
6) บุคคลที่มอีทิธพิลในการรบัชม หมายถึง บุคคลที่มสี่วนในการชกัจูงให ้
เกดิความรูส้กึชอบหรอืไมช่อบในสือ่นัน้ๆ 

อริญชย์ ณ ระนอง (2558) [13] ได้ท าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
ทศันคตทิีม่ต่ีอการโฆษณาสนิคา้ และทศันคตทิีม่ต่ีอการโฆษณาสนิคา้และ
ทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิคา้ในฐานะปจัจยัคัน่กลางทีถ่่ายทอด อทิธพิลของการ
รบัรองผลติภณัฑ์โดยบุคคลทีม่ชี ื่อเสยีงสู่ความตัง้ใจซื้อจากผลการวจิยัเชงิ

คุณภาพ พบว่า การรบัรองผลติภณัฑ์โดยใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีงส่งผลดต่ีอ 
ทศันคตทิีม่ต่ีอโฆษณาและทศันคตต่ิอตราสนิคา้ เนื่องจากท าใหเ้กดิการชื่น
ชอบจดจ าโฆษณา และตราสนิค้าได้มากยิง่ขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้เกดิความ
ตอ้งการซื้อ และส่งผลท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑใ์นทีสุ่ด 
III.III กรอบแนวคดิงานวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยัเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกรบัสื่อ
โฆษณาจากเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยใชบุ้คคลทีม่ชี ื่อเสยีง (กรณีศกึษา 
คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่) โดยมตีวัแปรตน้อสิระเป็น 
การโฆษณาบุคคลที่มชีื่อเสียง และตัวแปรตาม เป็นการเลอืกรบัสื่อของ
ผูบ้รโิภค 

รปูที ่I กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

IV.วธิกีารด าเนินงานวจิยั 
 IV.I ภาพรวมงานวจิยั 

การศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาพฤติกรรมการเลอืกรบัสื่อโฆษณาจาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง  (กรณีศึกษา คณะ
บรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น) โดยงานวจิยัชิ้นนี้เป็นงานวจิยั
เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 18-34 ปี และอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บสถิติการเขา้ถึงของผู้ใชง้าน การกดถูกใจ และ
การแชร ์ดว้ยโปรแกรม Facebook Analytic จากนัน้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้า
วเิคราะห์พฤติกรรมของผู้รบัสื่อ  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมผูร้บั
สื่อ ด้วยคลปิวีดีโอสัน้จ านวน 3 คลิป จากนัน้จึงท าการน าคลิปวีดีโอไป    
โพสต์ลงบน Facebook Fanpage ซึ่งคณะผูว้จิยัได้ก าหนดระเบยีบวธิี
วจิยัแนวทางในการด าเนินการศึกษาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว
ขา้งตน้  
IV.II ขัน้ตอนในการศกึษา 
IV.II.I การคดัเลอืกพรเีซน็เตอร ์

การคดัเลอืกพรเีซน็เตอรท์ีไ่ดร้บัความนิยมในสือ่สงัคมออนไลน์มาถ่าย
ท าสื่อโฆษณาในรูปแบบวดีโีอ โดยคดัเลอืกจากนักศกึษาที่มชีื่อเสยีง และ
เป็นที่พูดถึงวงกว้างในสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งมยีอดผู้ติดตาม Facebook 
เป็นจ านวน 1,000 คนขึ้นไป และการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจาก Facebook 
คณะบรหิารธุรกจิ ทัง้ขอ้มลูทางประชากรศาสตร์ จ านวนเขา้ชมโพสต์ และ
การมสี่วนร่วมกบัโพสต์ เพื่อวเิคราะห์รูปแบบคอนเทนต์ทีไ่ดร้บัความนิยม 
เป็นทีส่นใจของกลุ่มเป้าหมาย และน าขอ้มูลที่ได้ มาคดัเลอืกพรเีซ็นเตอร ์
ส าหรบัท าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธค์ณะบรหิารธุรกจิ ไดด้งันี้ 

 นักศึกษาคณะบรหิารธุรกจิที่มชีื่อเสียงทางด้านศิลปินนักร้อง
ไอดอลเกริล์กรุ๊ป 

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงทางด้านการแต่งกาย
ประกวดคอสเพลยก์ารต์ูนญีปุ่น่ 

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่มชีื่อเสียงด้านการเป็นนางแบบ
วยัรุ่น 
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IV.II.II การจดัการสารสนเทศโดยใช ้Internet และ Social Media 
 เมือ่ผูว้จิยัได้จดัท าคลปิวดีโีอประชาสมัพนัธ์ของพรเีซ็นเตอร์ทัง้ 3 คน
เสร็จเรียบร้อยแล้วจงึน าคลปิวดีีโอไปเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage 
คณะบรหิารธุรกจิสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น โดยการอพัโหลดวดีโีอจะมี
ระยะเวลาห่างกนัคลปิละ 30 วนั โดยช่วงเวลาดงักล่าวคอืช่วงเดอืนมนีาคม 
ถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากต้องการทราบถึง
พฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายที่มต่ีอการรบัสื่อในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อท า
การโฆษณาที่มแีนวโน้มจะน ามาสู่การตัดสนิใจเขา้มาศกึษาต่อที่สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ในอนาคต 

 
รปูที ่II คลปิวดีโีอพรเีซน็เตอรศ์ลิปินไอดอลเกริล์กรุ๊ป 

จากรูปที่ II พรเีซ็นเตอร์นักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิที่มชีื่อเสียงทางด้าน
ศลิปินนักรอ้งไอดอลเกริ์ลกรุ๊ป นางสาวพมิ ขจรเวคนิ นักศกึษาสาขาวชิา
บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น หนึ่ งในสมาชิกวง 
Sweat16 เจ้าของ Facebook Fanpage : Pim Sweat16 ที่มีผู้คนติดตาม 
25,429 คน 

 

รปูที ่III คลปิวดีโีอพรเีซน็เตอรแ์ต่งคอสเพลยก์ารต์นูญีปุ่น่ 
จากรูปที่ III พรเีซ็นเตอร์นักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจที่มชีื่อเสยีงการแต่ง
กายประกวดคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น นางสาวอุทุมพร ไชยชนะ นักศกึษา
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ สถาบนัเทคโนโลยไีทย -ญี่ปุ่น 
เจา้ของ Facebook Fanpage : Cos Aim ทีม่ผีูค้นตดิตาม 20,406 คน 

 
รปูที ่IV คลปิวดีโีอพรเีซน็เตอรน์างแบบวยัรุ่น 

จากรูปที่ IV พรีเซ็นเตอร์นางแบบวัยรุ่น  นางสาวบุณณดา ณ ระนอง
นักศกึษาสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลติ สถาบนั
เทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น หนึ่งในนางแบบ Facebook Fanpage : Cup E ที่มี
ผูค้นตดิตาม 3,801,391 คน 
IV.II.III การโฆษณาเพือ่เพิม่จ านวนการรบัชมวดิโีอ 
 ขัน้ตอนนี้เป็นการท าโฆษณาและ Boost Post วดิีโอผ่าน Facebook 
Fanpage คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น โดยใช้การ
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายเป็นผู้ชายและผู้หญิ ง อายุ  15-34 ปี  และมี
งบประมาณในการจดัท าโฆษณาคลปิวดีโีอละ 1,000 บาท 
 

V. ผลการวจิยั 
ตารางที ่I. เปรยีบเทยีบจ านวนผูร้บัชมคลปิวดีโีอ 

พรเีซน็เตอร ์ จ านวนคนที่
เขา้มาดู 

จ านวนการ
กดถูกใจ 

จ านวนการ
แชร ์

ไอดอลเกริล์กรุ๊ป 41,024 1,118 208 
คอสเพลย ์ 88,285 1,336 118 
นางแบบวยัรุ่น 60,355 1,144 134 
จากตารางที ่ I แสดงผลลพัธก์ารเปรยีบเทยีบจ านวนการรบัชมวดิโีอของทัง้ 
3 คลปิวดีโีอทีเ่ลอืกใชพ้รเีซน็เตอรท์ีแ่ตกต่างกนั ตัง้แต่เดอืน มนีาคม ถงึ
เดอืนพฤษภาคม 2561 ไดผ้ลลพัธจ์ านวนการรบัชมวดิโีอทีใ่ชพ้รเีซน็เตอร ์
คอสเพลยก์ารต์ูนญีปุ่น่ มยีอดรบัชมสงูทีสุ่ดจ านวน 88,285 View และมี
จ านวนการกดถูกใจสงูทีสุ่ด 1,336 Like  จากขอ้มลูจ านวนผูเ้ขา้ชมเมือ่ท า
การจ าแนกช่วงเป็นสปัดาห ์ พบว่าช่วงสปัดาหท์ี ่ 3 ของเดอืน มผีูเ้ขา้ชม
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มากทีสุ่ด เมือ่แบ่งระยะเวลาเป็น 4 ชว่ง พบว่าระยะเวลา 12.00 - 18.00 น. 
(46.4%) มผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ด และอุปกรณ์ทีม่กีารคลกิโฆษณามากทีสุ่ดคอื 
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่คอมพวิเตอร ์และแทบ็เลต็ ตามล าดบั 
 

VI.สรุปและอภปิรายผล 
ผลการด าเนินงานการศึกษาพฤติกรรมการรบัสื่อของผู้บรโิภค โดย

สรา้งคลปิวดีโีอสัน้เพือ่ประชาสมัพนัธก์รณศีกึษา คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนั
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี มี
ความสนใจในพรเีซ็นเตอร์ที่เป็นคอสเพลย์การ์ตูนญี่ปุ่น มากกว่า ไอดอล
เกริ์ลกรุ๊ป และนางแบบวยัรุ่น ซึ่งสามารถน ามาอธบิายถึงพฤติกรรมการ
เลอืกรบัสื่อของผูบ้รโิภค ทีม่กัเลอืกรบัสื่อทีด่งึดูดใจ และตรงกบัความชอบ
ของตนเอง ซึ่งการแต่งคอสเพลย์เป็นกิจกรรมที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น 
เพราะด้วยกลุ่มเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีจุดเด่น
เกี่ยวกบัภาษาญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จงึมคีวามสนใจและชื่นชอบ
กจิกรรมนี้ เป็นทีม่าของการเลอืกรบัสื่อพรเีซ็นเตอร์คอสเพลยก์าร์ตูนญี่ปุ่น 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ตุล อคันิบุตร(2012)[14] ที่กล่าวว่า การใช้
บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์นั ้น  จะต้องมีความสอดคล้องกับ
กลุ่ มเป้าหมาย  หรือเป็นบุคคลที่กลุ่ม เป้าหมายชื่นชอบ จะท าให้
กลุ่มเป้าหมายมคีวามตัง้ใจ และเปิดรบัสื่อมากขึ้น ซึ่งผลวิจยัสรุปได้ว่า
แนวทางในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์หรือการสร้างการรับรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายของ คณะบรหิารธุรกจิ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ควรใช้
สื่อที่มีความเป็นญี่ปุ่นในรูปแบบของคอสเพลย์ เพื่อสื่อสารและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากยิง่ขึน้  

ผลจากการศกึษาพฤตกิรรมการใช้สือ่ของผูบ้รโิภคพบว่าช่วงสปัดาห์ที ่
3 ของเดือน มผีู้เข้าชมมากที่สุด โดยมเีวลาที่มจี านวนผู้เข้าชมสูงสุดคือ 
12.00 - 18.00 น . และ อุปกรณ์ ที่ มีก ารคลิก โฆษณ ามากที่ สุ ด คือ 
โทรศพัท์เคลื่อนที่  ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะมพีฤติกรรม 
การรบัสื่อในช่วงเวลาดงักล่าวมากที่สุด เนื่องด้วยเหตุผลทางเวลาและ
กจิกรรมต่างๆที่มขีองกลุ่มเป้าหมายจะเกดิขึ้นในช่วงเย็นท าให้การรบัสื่อ
ของกลุ่มเป้าหมายน้อยลง และการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นช่องทางหลกั 
ในการรบัสือ่ เนื่องจากเป็นช่องทางทีก่ลุ่มเป้าหมายมคีวามถนดั และใชง้าน
บ่อยที่สุดซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Assael (1988)[15] โดยแนวโน้มที่
ผูร้บัสารจะเลอืกสนใจหรอืเปิดรบัข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่งสารหนึ่งที่
ตวัเองมคีวามคุน้ชนิ และเขา้ถงึไดส้ะดวก 

 
VII.ขอ้เสนอแนะ 

ผลการศกึษาจากสมมติฐานของการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง 
ด้านความดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย การท า
การตลาดควรให้ความส าคญัในการเลือกคดัสรรการใช้พรเีซ็นเตอร์ที่มี
บุคลกิภาพ หน้าตา กรยิาท่าทาง ความน่าเชือ่ถอื ทีม่คีวามโดดเด่น และอยู่
ในกระแสนิยม มาเป็นอันดบัแรก เนื่องด้วย พรเีซนเตอร์เปรียบเสมือน
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อพรีเซนเตอร์ร ักษา
ภาพลกัษณ์ที่ดขีองตวัพรเีซ็นเตอร์ ส่งเสรมิต่อภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์
ไปในทิศทางที่ดี ในทางกลบักันเมื่อพรีเซ็นเตอร์มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ก็
อาจจะส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของผลติภณัฑไ์ปในทศิทางทีแ่ย่ลง เพราะฉะนัน้

ควรมีการคัดเลือก บุคคลที่มีชื่ อเสียงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการสือ่สาร 

การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไปผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรศกึษากบัตวัแปรอื่นที่
อาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีท่ าการศกึษาอยู่นี้ ซึง่ปจัจยัอื่นๆ ทีค่าดว่า
จะมผีลต่อการเปิดรบัสื่อของคณะบรหิารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญีปุ่น่ เช่น ทศันคต ิความชืน่ชอบส่วนตวั และกลุ่มอา้งองิ เพือ่เป็นแนวโน้ม
ในการส่งผลต่อการทีค่าดว่าจะมผีลต่อการเปิดรบัสือ่ของคณะบรหิารธุรกจิ 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ เพือ่ใหเ้กดิขอ้สรุปทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

การศกึษาวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้บุคคลที่มชีื่อเสียงมาเป็นพรเีซ็น
เตอร์ ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ให้ใช้สถิติตวัอื่นมาวเิคราะห์ในแง่มุมอื่น ๆ 
เนื่องจากในหลายๆ ผลติภณัฑ์มกีาร โฆษณาโดยใชบุ้คคลทีม่ชี ือ่เสยีง รวม
ไปถงึคู่แขง่ทางการตลาด จงึแนะน าใหใ้ชส้ถติใินเชงิเปรยีบเทยีบ กบัคู่แข่ง
ทางการตลาด เช่น สถิติของยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภท
เดยีวกนั เพือ่มาวเิคราะห ์ใหเ้กดิประโยชน์ในแงข่องการแขง่ขนัทางธุรกจิที่
เตบิโตต่อไป 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ไดโ้พสคลปิวดีโิอสัน้ในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั การ
รบัสื่อและการเขา้ถงึจงึมคีวามแตกต่างกนัไปดว้ย ในการท าวจิยัครัง้ต่อไป
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่าควรโพสคลปิในเวลาเดยีวกนัเพื่อเปรยีบการรบัสื่อ
ไดด้ยีิง่ข ึน้ เนื่องดว้ยปจัจยัของวนัและเวลาในการเลอืกรบัสื่อขอผูบ้รโิภคมี
ความแตกต่างกนั 

 
กติตกิรรมประกาศ 

  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณนางสาวพมิ ขจรเวคนิ นางสาวอุทุมพร ไชยชนะ 
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บทคดัย่อ — งานวิจยัในครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม

การกดถกูใจบนเฟซบุก๊และค้นหารปูแบบเน้ือหาท่ีท าให้ผู้บริโภคกดถกูใจ
มากท่ีสุด ศึกษาในประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 18-25 ปี สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านมีประโยชน์
ของเน้ือหา ปัจจยัด้านตามกระแสของเน้ือหา ปัจจยัด้านไลฟ์สไตล ์ปัจจยั
ด้านส่งเสริมการขาย และของเน้ือหามีอิทธิผลต่อการกดถกูใจบนเฟซบุ๊ก
ของวยัรุ่นไทยมากท่ีสดุตามล าดบั แต่ปัจจยัด้านสะเทือนอารมณ์ และปัจจยั
ด้านให้ความบนัเทิงของเน้ือหา ไม่มีอิทธิพลต่อการกดถกูใจบนเฟซบุก๊ 
 
ค ำส ำคญั: เน้ือหำ, เฟซบุก๊, ถกูใจ 
 

ABSTRACT — The purpose of this study was to consumer’s 
Facebook-liking behavior and investigated the types of content 
influencing the decision to Like the most. A sample was selected from 
Thai-Youth around 18-25 years old. The study was the descriptive 
statistic include frequency, percentage, mean and scale deviation and 
the inferential statistic include multiple regression analysis. The result 
of the study was the factors affecting Thai-Youth’s Facebook-linking 
were usefulness, trendy, lifestyle and sales promotion of the contents 
sorted in descending order but the emotional and entertainment no 
influence on liking. 
 
Keywords: Content, Facebook, Like 
 

I. บทน า  

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดตี ส่วน
หนึ่งมาจากการเขา้มามบีทบาทของอนิเทอร์เน็ต ในยุคของ “The Internet 
of Thing” การสื่อสาร การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารมคีวามสะดวกรวดเร็วถึง
ผู้บริโภคและยังส่งต่อ ไปยังผู้อื่นได้เพียงนิ้ วปลายสัมผัส การเข้าถึง
อนิเทอรเ์น็ตของคนไทย ประมาณ 57,000,000 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82 ช่อง
ทางการเขา้ถงึผูบ้รโิภคเพื่อสื่อสารทางการตลาดคอืโซเชยีลมเีดยี (Social 
Media) จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง  Brand Buffet [1] ใ น ปี  2018  
เฟซบุ๊กเป็นสือ่ทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุดทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย ซึง่มยีอด
ผูใ้ชง้านต่อเดอืนราว 2,167,000,000 คน  

ประเทศไทยใช้งานเฟซบุ๊กเป็นอนัดบั 8 ของโลก กรุงเทพมหานคร
เป็นเมอืงทีม่กีารใชง้านสูงสุดในโลก อยู่ทีป่ระมาณ 22,000,000 คน อรรถ
ชยั วรจรสัรงัสี และ พนม คลี่ฉายา [2] ได้ท าการศึกษาพบว่า ธุรกิจใน
ประเทศให้ความใส่ใจกบัการสร้างแฟนเพจ (Fan Page) ส าหรบัการให้
ขอ้มูลสนิค้า โฆษณา ส่งเสรมิการซื้อและการใช ้การจดักจิกรรม และการ
ส่งเสรมิการขาย ซึ่งระบบของเฟซบุ๊กสามารถสร้างการโฆษณาได้หลาย
รูปแบบเช่น การโฆษณาด้านข้างของหน้าหลัก  การเป็นผู้สนับสนุน 
(Sponsored) การโฆษณาผ่านการเล่าเรื่องราว (Story Telling) แต่สิง่หนึ่ง
ทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ คอืการสรา้งเนื้อหาทีแ่ตกต่าง นอกเหนือจากการ
ขายสนิคา้โดยตรง แต่เป็นการสรา้งเนื้อหา ใหเ้ป็นทีน่่าสนใจ ใหเ้ป็นทีจ่ดจ า
และไอเดยีความคดิสรา้งสรรค์ ใหผ้ลการตอบรบัจากผูบ้รโิภคมากกว่าการ
โฆษณารปูแบบเดมิ จากประโยคหนึ่งของ Bill Gates กล่าวว่า “Content is 
King” แสดงถึงการตอกย ้าความส าคญัของเนื้อหาจุดประสงค์หลกัคอืการ
สื่อสารให้กบัผู้บรโิภคได้เขา้ใจ เขา้ถึง และได้รบัคุณค่ามากกว่าการขาย
สนิคา้ 

จากการประกาศของเฟซบุ๊ก มกีารปรบัรูปแบบจากนโยบายทีต่อ้งการ
รบกวนผูใ้ชง้านใหน้้อยทีสุ่ด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ถูกท าใหม้องเหน็
น้อยลง ไมถ่งึ รอ้ยละ 10 ของจ านวนผูต้ดิตาม ในปี 2015 จะไมถ่งึรอ้ยละ 5 
หากไม่ซื้อโฆษณากบัเฟซบุ๊ก Brand Buffet [3] ท าให้การสื่อสารเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายลดลง ส่งผลท าใหธุ้รกจิทีส่ ือ่สารการตลาดผ่านแฟนเพจ ตอ้ง
ใชต้น้ทุนทีส่งูขึน้ แต่การสรา้งเนื้อหาทีผู่บ้รโิภคชืน่ชอบ จะสรา้งการตอบรบั
และไดร้บัการกดถูกใจทีม่ากขึน้ โดยเฉพาะวยัรุ่นไทย ถ้าเป็นสิง่เป็นไวรลั 
(Viral) จะสามารถกระจายเป็นวงกวา้งไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าธุรกจิหรอืแบ
รนด์สนิคา้ หากมเีนื้อหาทีผู่บ้รโิภคชื่นชอบ สรา้งคุณค่าใหก้บัผูบ้รโิภค จะ
ส่งผลท าให้เกดิกจิกรรมที่ท าให้ผู้บรโิภคกดถูกใจ และยงัส่งผลถึงเพื่อนที่
ตดิตามมองเหน็โพสต์เกดิการรบัรู ้(Awareness) เพิม่ขึน้ แมว้่ามกีารสรา้ง
เนื้อหาออกมาจ านวนมาก แต่ก็ไม่ได้รบัการตอบรบัที่ดทีุกเนื้อหา จงึเกดิ
เป็นงานวจิยัทีศ่กึษาว่า สรา้งเนื้อหารปูแบบใดจะไดก้ารกดถูกใจทีม่ากทีสุ่ด 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
การวจิยัในครัง้นี้มวีดัถุประสงค ์2 ขอ้ไดแ้ก่ 

1) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการกดถูกใจของวยัรุ่นไทยบนเฟซบุ๊ก 
2) เพือ่คน้หารปูแบบเนื้อหาบนเฟซบุ๊กทีม่อีทิธพิลต่อการกดถูกใจ 

 
III. การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ดงันี้ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้ อหา  Pulizzi [4] ได้ให้

ความหมายของการตลาดเชิงเนื้อหาคอื กระบวนการทางการตลาดและ
ธุรกจิส าหรบัการสรา้งและเผยแพร่เนื้อหาทีม่คีุณค่าและน่าสนใจเพื่อดงึดดู
ผู้บรโิภค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายต้องมคีวามชดัเจนและเขา้ใจถงึความต้องการ 
เป็นกระบวนหนึ่งการทางการตลาดที่จะดึงดูดและรกัษาลูกค้า ด้วยการ
สรา้งเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับเปลีย่นหรอืปรบัปรุงพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 

แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค Hoyer and Macinnis [5] 
ระบุว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค โดยมลี าดบัข ัน้ตอน เริ่มตัง้แต่ การจดัหา การบริโภค การทิ้ง
สนิคา้หรอืบรกิาร ทีม่ต่ีอกจิกรรม ประสบการณ์ บุคคล ความคดิ ของการ
ตดัสนิใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  Smith and Taylor [6] ไดร้ะบุว่าเพื่อเขา้ใจ
กระบวนการภายในของผู้บริโภคหรอื กล่องด า (Black Box) ที่สงัเกตได้
ยาก เริม่ต้นจากปจัจยัทีเ่ป็นสิง่เรา้ ไปสู่กระบวนการเพื่อการตดัสนิใจ หรอื
ปจัจยัคัน่กลาง สู่พฤติกรรมการตอบสนอง ผู้บรโิภคก่อนการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืการเลอืกท ากจิกรรมใด จะเกดิกระบวนการทีเ่กดิขึน้
ภายในของตัวผู้บริโภคเอง กระบวนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นเป็นล าดบั
ข ัน้ตอนโดยกระบวนการตดัสนิใจ Kotler [7] เสนอกระบวนการตดัสนิใจ 5 
ข ัน้ตอน ขัน้ที่ 1 การตระหนักถึงปญัหา (Problem Recognition) ข ัน้ที่ 2 
การหาข้อมูล  ( Information Search) ขัน้ที่  3 การประเมินทางเลือก 
(Evaluation of Alternatives) ข ัน้ที ่4 การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) 
ข ัน้ที ่5 พฤตกิรรมหลงัการซื้อ (Post-Purchase Behavior) 

ทฤษฏเีกีย่วกบัโซเชยีลมเีดยีและเฟซบุ๊ก Cater [8] ไดร้ะบุว่า นักการ
ตลาดสามารถน าเฟซบุ๊กมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่น ลดต้นทุนทาง
การตลาด การเพิม่ยอดขาย การสร้างความจงรกัภกัด ี เป็นต้น สามารถ
สร้างยอดขายจากการจดัท าโฆษณาบนเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้บรโิภคมาสมคัร
เป็นสมาชกิแฟนเพจ ท าใหเ้หน็ขอ้ความโฆษณาทีต่้องการสื่อสาร การจดั
น าเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการขาย  

ทฤษฏีเกี่ยวกับการรบัรู้ Schiffman and Kanuk [9] ให้ความหมาย
ของค าว่าการรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการทีม่นุษยท์ีแ่ต่ละคนไดเ้ลอืก น ามา

จดัระเบยีบ และแปรความหมายของสิง่ทีม่ากระตุน้ ไปเป็นความหมายและ
เป็นภาพตดิอยู่ แมว้่าจะมสีิง่เรา้เดยีวกนั ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมอืนกนั แต่
จะมกีารตีความหมายที่แตกต่างกนั ซึ่งจะขึ้นอยู่กบัความต้องการ ความ
คาดหวงั รวมถงึค่านิยมของแต่ละคน 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
อรรถชยั วรจรสัรงัส ีและ พนม คลีฉ่ายา ไดศ้กึษาประเภทการตลาด

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ ความตัง้ใจซื้อของผู้บริโภค โดยใช้วิธีวิจยั 2 
ข ัน้ตอนคอื การวจิยัเชงิส ารวจ โดยการวเิคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
เพื่ออธบิายถงึความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจในประเภทเนื้อหาการตลาด
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจและเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ของ ความพงึพอใจใน
ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจสนิคา้กบัความตัง้ใจซื้อ เกบ็
ขอ้มลูจากแฟนเพจสนิคา้ และการวจิยัเชงิปรมิาณจากแบบสอบถาม กลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นสมาชกิแฟนเพจ จ านวน 18-35 ปี ที่เป็นสมาชกิแฟนเพจ
จ านวน 402 คน ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ประเภทเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ประเภท
ไดแ้ก่ 1) การใหข้อ้มลูขา่วสาร 2) การส่งเสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิการซื้อหรอื
ใช ้3) การจดักจิกรรมออนไลน์ 4) การส่งเสรมิการขาย 

ภานนท์ คุ้มสุภา [10] ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอินโฟกราฟิก 
(Infographic) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคการตลาดเชงิ
เนื้อหา ถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารของตราสนิค้ากบัผู้บรโิภคเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขอ้มูลข่าวสารตามแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา 
เนื่องจากมคีุณสมบตัสิ าคญัคอืเป็นสื่อทีผ่สมผสานภาพที่เขา้ใจง่าย และมี
ประโยชน์ อีกทัง้ยังสามารถส่งต่อไปยังผู้บริโภคคนอื่น ๆ ได้ง่ายผ่าน
โซเชยีลมเีดยี หน้าทีส่ าคญัของอนิโฟกราฟิกควรยดึแนวทาง 3 ประการคอื 
1) เสนอเนื้อหาสร้างประสบการณ์ด้านอารมณ์และสนับสนุนให้เกิดการ
สรา้งคุณค่าร่วมกนักบัผูบ้รโิภค 2) เนื้อหาตามความต้องการของผูบ้รโิภค
กบับริษัท เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนลด การซื้อขาย หรือเพื่อการ
ตดัสนิใจ ขอ้มลูทัว่ไปหรอืพเิศษ เกีย่วกบัสนิคา้ใหม่ การบรกิาร และขอ้มลู
กจิกรรมทางการตลาด 

ณฏัฐา อุ่ยมานะชยั [11] ไดท้ าการศกึษาเรือ่งวดิโีอคอนเทนต์ (Video 
Content) กบัการตลาดแบบบอกต่อ จากผลงานวจิยับอกว่าการท าให้วดิโีอ
ประสบความส าเร็จและเกิดเป็นกระแสบอกต่อได้ จะต้องมกีารวางแผน
ตดิตาม ประกอบกบัจุดประสงคก์ลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน เพือ่สรา้งวดิโีอใหม้ี
คุณค่าตรงกับความต้องการ โดยใช้เนื้อหาปจัจัย 5 ประการ 1) สร้าง
ประเดน็ใหเ้กดิการถกเถยีงกนัในสงัคม 2) การใชร้างวลัเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ 3) การให้ความบนัเทงิในรูปแบบต่างๆ 4) การสร้างเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ 5) การน าเสนอสิง่ทีเ่ป็นความลบั เป็นสิง่ทีอ่าจจะมคีวามตอ้งการ
รู ้แต่ไม่เคยรูม้าก่อน ใหค้วามส าคญักบัส่วนของเนื้อหาและวธิกีารเล่าเรือ่ง
โดยเนื้อหาไม่ควรเป็นการยัดเยียดซื้อขายสินค้ามากจนเกินไปแต่ควร
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์ น่าเชื่อถอืร่วมไปถงึสรา้งความจรงิใจ
กบัผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ ส่วนวธิกีารเล่าเรือ่งเช่น กระตุน้หรอืเรา้อารมณ์ให้
ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึบางอย่างจนเกดิความตอ้งการ และความประทบัใจ
จนอยากส่งขอ้มูลที่ตนเองได้รบับอกต่อไปยงัผู้บรโิภคคนอื่นจนเกิดเป็น
กระแสบอกต่อในทีสุ่ด  

จากการทบทวนวรรณกรรม และการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบว่า
ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมที่ตอบสนองจากผูบ้รโิภคกบัเนื้อหาที่ให้คุณค่า จงึมี
การท าการตลาดโดยสร้างเนื้อหาออกมา แต่เนื้อหาที่ประสบความส าเรจ็ 
และสรา้งการรบัรูใ้หผู้บ้รโิภค ไมส่ามารถคาดการณ์ได ้บางเนื้อหาไดร้บัการ
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กดถูกใจมาก บางเนื้อหาไดร้บัการกดถูกใจน้อย และงานวจิยัยงัไม่ไดบ้อก
ถงึรูปแบบเจาะจงถงึเนื้อหาลกัษณะแบบไหนทีท่ าใหผู้บ้รโิภคกดถูกใจมาก
ทีสุ่ด โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นไทย  

 
IV. กรอบแนวคดิการวจิยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัก าหนด
กรอบแนวคดิการวจิยัดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่I. กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
V. วธิดี าเนินการวจิยั 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัผสมผสานระหว่างงานวจิยัเชงิคุณภาพ
และงานวจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรทีศ่กึษาไดแ้ก่ วยัรุ่นไทยอายุระหวา่ง 18-
25 ปี อาศยัหรอืท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการใชง้านเฟ
ซบุ๊ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กเป็นอันดบัแรก ๆ งานวิจัยเชิง
คุณภาพกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างใชก้ารค านวณแบบทวคีูณและ
พิจารณาการเกิดขึ้นของข้อมูลใหม่ ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องร่วมกับการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มตวัอย่างทีไ่ปสมัภาษณ์จ านวน 30 ตวัอย่าง งานวจิยั
เชงิปรมิาณใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไมใ่ชค้วามน่าจะเป็น เลอืกสุ่มตวัอย่าง
แบบสะดวก ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยั
ใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธบิายถงึพฤตกิรรมการกดถูกใจของวยัรุ่นไทย และใชส้ถติเิชงิอนุมาน คอื 
การวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู เพื่อคน้หาระดบัอทิธพิลของปจัจยัรูปแบบ
เนื้อหาที่ท าให้วยัรุ่นกดถูกใจมากที่สุด การวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อท าการ
ค้นหาตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการศึกษา โดยสมัภาษณ์ผู้บริโภคโดยให้
ผู้บรโิภคเล่าเรื่องร่วมกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยค าถามปลายเปิด ด้วย
ลกัษณะด้วยค าถาม ลกัษณะเนื้อหาแบบไหนที่คุณกดถูกใจบ่อย และมา
วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) ไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่I. การจดักลุ่มค าตอบแยกตามประเภท 
ตวัแปร คะแนน  รายละเอียด 

1.ดา้น
สะเทอืน
อารมณ์ 

22 14 เนื้อหาเป็นค าคมสรา้งแรงบนัดาลใจ 
5 เนื้อหาทีโ่ดนใจ ใชเ่ลย 
2 เนื้อหาดา้นมมุมองความรกั 
1 เนื้อหาดา้นธรรมะ ศาสนา 

2.ดา้น 
ตาม
กระแส 

20 14 เนื้อหาเป็นสิง่ทีท่นัสมยั และตามกระแส 
5 เนื้ อหาที่ เ กี่ ย วข้องกับศิล ปิน  ดารา 

นกัแสดง 
1 เนื้อหาระทกึขวญัอาชญากรรม ดรามา่ 

3.ดา้นให้
ความ
บนัเทงิ 

21 15 เนื้อหาเป็นเรื่องตลก เฮฮา สรา้งรอยยิม้ 
6 เนื้อหามคีวามน่ารกั  

4.ดา้น 
มี
ประโยชน์ 

29 14 เนื้อหาเป็นสิง่ทีใ่หค้วามรูเ้ป็นประโยชน์ 
7 เนื้อหาทีเ่ป็นความรูใ้หม่ 
5 เนื้อหาเกีย่วกบัเรื่องประหลาด แปลกใจ 
3 เนื้อหาเป็นเรื่องสิง่รอบตวั 

5.ดา้น 
ส่งเสรมิ
การขาย 

32 17 การรวีวิ 
15 เล่มเกมส ์โปรโมชัน่ อเีวน้ท ์

6.ดา้น 
ไลฟ์
สไตล ์

49 
 

18 เนื้อหาที่ตนเองก าลังให้ความสนใจใน
ขณะนัน้ 

14 เนื้อหาทีต่รงกบัชวีติของตนเอง 
7 เนื้อหาด้านศิลปะแฟชัน่ การแต่งหน้า 

การแต่งกาย 
6 เนื้อหาการทอ่งเทีย่ว อาหารการกนิ 
3 เนื้อหาออกก าลงักาย สุขภาพ 
1 เนื้อหาประสบการณ์ในอดตี 

จากการจดักลุ่มประเภทของตวัแปร พบว่า ปจัจยัด้านไลฟ์สไตล์ของ
เนื้อหามคีะแนนสูงสุด (49 คะแนน) รองลงมาคอื ปจัจยัด้านส่งเสรมิการ
ขาย (32 คะแนน) อนัดบัสามคอื ปจัจยัดา้นมปีระโยชน์ (29 คะแนน) อนัดบั
สี่คอื ปจัจยัด้านสะเทอืนอารมณ์ (22 คะแนน) ถดัมาอนัดบัห้าคอื ปจัจยั
ด้านให้ความบนัเทิง (21 คะแนน) และอันดบัสุดท้ายคือ ปจัจยัด้านตาม
กระแส (20 คะแนน)  รวมจ านวนค าตอบทัง้สิ้น 173 ค าตอบจากทัง้หมด 
192 ค าตอบ ค าตอบทีถู่กคดัออกจ านวน 19 ค าตอบ  

จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีค่าดว่าจะเป็นปจัจยัทีจ่ะท าใหว้ยัรุ่นไทย
กดถูกใจประกอบดว้ย 6 ปจัจยัคอื ปจัจยัด้านสะเทอืนอารมณ์ ปจัจยัด้าน
ตามกระแส ปจัจยัด้านให้ความบนัเทงิ ปจัจยัด้านมปีระโยชน์ ปจัจยัด้าน
ส่งเสรมิการขาย และปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล์ ผูว้จิยัไดต้วัแปรทัง้ 6 ดา้น การ
วจิยัเชงิเชงิปรมิาณ เกบ็รวมรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม การค านวณขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างตามสตูรคอแครน [12] ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 90 จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น 249 คนแต่เก็บแบบสอบถามจริงทัง้สิ้น 378 คน 
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
โดยเลือกหน่วยตัวอย่างสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ก่อนการแจกแบบสอบถามผูว้จิยัจะสอบถามกลุ่มตวัอย่างเรื่องเกณฑ์อายุ
ต้องถงึตามก าหนดและต้องเคยใชง้านเฟซบุ๊กมาก่อน แบบสอบถามผูว้จิยั
ได้ท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 1) การตรวจความเทีย่งตรง
ของแบบสอบถาม (Validity) ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิในแบบประเมนิความ
สอดคลอ้ง (IOC) จ านวน 3 ท่าน [13] ไดเ้ท่ากบั 0.94 ซึง่มากกว่า 0.60 จงึ
ใช้แบบสอบถามได้ 2) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ใช้สูตร
สัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) [14] 
ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 30 คนค่าที่ได้เท่ากบั 0.813 มากกว่า 0.80 จึงใช้
แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

 
VI. ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จากสอบถามวยัรุ่นไทย 
จ านวน 378 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 เพศหญงิจ านวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.1 

 

รปูแบบเน้ือหา 
• สะเทอืนอารมณ์ 
• ตามกระแส 
• ใหค้วามบนัเทงิ 
• มปีระโยชน์ 
• ส่งเสรมิการขาย 
• ไลฟ์สไตล ์

การกดถกูใจ 
 

ทดสอบผลวิจยั 
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ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ดระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
232 คน คดิเป็นร้อยละ 61.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดบั 10,000-20,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.5 น้อยทีสุ่ดคอืมรีายได ้40,000 บาทขึน้ไปจ านวน 22 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
5.8  ด้านพฤตกิรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก ความถี่ในการใชง้านกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ใชง้านทุกวนั จ านวน 341 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.2  น้อยทีสุ่ดคอื
การใชง้านน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์จ านวน 2 คน รอ้ยละ 0.5 ดา้นความถี่
ในการกดถูกใจในเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอย่างตอบมากทีสุ่ดคอื กดบา้งไม่กดบา้ง 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 น้อยที่สุดคือ ไม่เคยกดถูกใจเลย 
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัและ
ระดบัอิทธพิลต่อรูปแบบเนื้อหาทีส่่งผลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่นไทยจาก
รปูแบบเนื้อหาทัง้หมด 6 ตวัแปร ภาพรวมดา้นความชืน่ชอบเนื้อหา 

ตารางที ่II. ผลการวเิคราะหป์จัจยัรปูแบบเนื้อหาแต่ละแบบ 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ระดบั

นัยส าคญั 
S.D. 

สะเทอืนอารมณ์ 
  ขอ้คดิค าคม 
  ขอ้ความทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ 
  เนื้อหามคีวามตรงใจ  
    ภาพรวมสะเทอืนอารมณ์ 
ตามกระแส 
  เนื้อหาจากศลิปิน ดารา นกัแสดง 
  เนื้อหาจากขา่วดงั 
  เนื้อหาทีอ่ยู่ในกระแส  
        ภาพรวมตามกระแส 
ใหค้วามบนัเทงิ 
  เนื้อหาทีต่ลกเฮฮา 
  เนื้อหาคลายเครยีด 
  เนื้อหามคีวามน่ารกั  
    ภาพรวมใหค้วามบนัเทงิ 
มปีระโยชน์ 
   เนื้อหามปีระโยชน์ 
   เนื้อหาการใหค้วามรู ้
   เนื้อหาเป็นความรูใ้หม่ๆ   
     ภาพรวมมปีระโยชน์ 
ส่งเสรมิการขาย 
 เนื้อหาที่เป็นกิจกรรมเล่นเกมส์ชิง
รางวลั 
  เนื้อหาเกีย่วกบัโปรโมชัน่ 
  เนื้อหาเป็นการรวีวิ  
    ภาพรวมส่งเสรมิการขาย 
ไลฟ์สไตล ์
   เนื้อหาทีเ่ป็นเรื่องใกลต้วั 
   เ นื้ อหาที่ต ร งกับ เ รื่ อ ง ร าว ใน
ชวีติประจ าวนั 
   เนื้อหาทีต่รงกบังานอดเิรก  
     ภาพรวมไลฟ์สไตล ์

 
3.51 
3.70 
3.84 
3.68 

 
3.01 
3.26 
3.27 
3.18 

 
4.08 
4.12 
3.78 
3.99 

 
4.04 
3.99 
4.04 
4.03 

 
2.84 

 
3.21 
3.21 
3.09 

 
3.70 
3.74 

 
3.80 
3.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
1.012 
1.004 
0.895 
0.798 

 
1.092 
1.034 
1.024 
0.873 

 
0.887 
0.915 
0.944 
0.720 

 
0.837 
0.886 
0.868 
0.780 

 
1.284 

 
1.138 
1.099 
0.943 

 
0.918 
0.924 

 
1.098 
0.825 

กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบเนื้อหาสะเทอืนอารมณ์โดยรวม
เฉลี่ยเท่ากบั 3.68 อยู่ในระดบัมาก มคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.798 
รูปแบบเนื้อหาตามกระแสโดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.18 อยู่ในระดบัปานกลาง 

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.873 รูปแบบเนื้อหาให้ความบันเทิง
โดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.99 อยู่ในระดบัมาก มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที่ 
0.720 รูปแบบเนื้อหามปีระโยชน์โดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 อยู่ในระดบั
มาก มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที ่0.780 โดยมคีวามพงึพอใจต่อเนื้อหาที่
มเีนื้อหามปีระโยชน์ทีค่่าเฉลีย่ 4.04 อยู่ในระดบัมาก รปูแบบเนื้อหาส่งเสรมิ
การขายโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 อยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานที ่0.943 รูปแบบเนื้อหาไลฟ์สไตล์โดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 
3.74 อยู่ในระดับมาก มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.825  จากการ
วเิคราะห์ระดบัอทิธพิลของปจัจยัรูปแบบเนื้อหาที่ท าให้ของวยัรุ่นไทยกด
ถูกใจมากที่สุด ปจัจัยที่มีผลต่อการกดถูกใจอย่างไร ปจัจัยใดบ้างจะ
พยากรณ์การกดถูกใจของวยัรุ่นไทย โดยวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณ ใช้
การน าเขา้ตวัแปรโดยเทคนิค Stepwise ผลการวเิคราะหพ์ยากรณ์ดงันี้ 

ตรวจสอบเงือ่นไขก่อนการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู 
ตารางที ่III. Model Summary 

Model Summary 
Model Change Statistics Durbin-

Watson R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .447 303.766 1 376 .000 

1.907 

2 .154 144.742 1 375 .000 
3 .238 549.730 1 374 .000 
4 .019 48.805 1 373 .000 
จากตารางที่  III การทดสอบเงื่อนไขความเป็นอิสระของค่า

คลาดเคลือ่น พจิารณาจากค่า Durbin-Watson ในตาราง Model Summary 
จากข้อมูลได้ค่าเท่ากับ 1.907 ซึ่งอยู่ ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงถึงค่า
คลาดเคลือ่นเป็นอสิระต่อกนั จงึผ่านเงือ่นไข 

ตารางที ่IV. Coefficients 
Coefficients 

Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1.000 1.000 
.921 1.086 
.921 1.086 
.732 1.366 
.777 1.287 
.742 1.348 
.705 1.419 
.680 1.471 
.697 1.434 
.717 1.395 

จากตารางที ่IV การทดสอบเงือ่นไขตวัแปรตน้มคีวามสมพนัธ์กนัเอง 
(Multicollinearity) พิจ า รณาจากค่ า  Tolerence แล ะ  VIF (Variance 
Inflation Factor) จากตาราง Coefficients โดยค่า Tolerance ค่าจะอยู่
ตัง้แต่ 0-1 ถ้าเขา้ใกล ้1 มากแสดงถงึตวัแปรเป็นอสิระต่อกนั ค่าทีย่อมรบั
ใหผ้่านเงือ่นไขต้องมากกว่า 0.2 พจิารณาจากขอ้มลูพบว่า Tolerence ทุก
ตวัมคี่ามากกว่า 0.2 และค่า VIF ต้องมคี่าน้อยกว่า 10 ถึงจะผ่านเงือ่นไข 
จากข้อมูล VIF น้อยกว่า 10 จึงผ่านเงื่อนไข ดังนัน้จากการตรวจสอบ
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เงือ่นไข ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมในการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคุณ สามารถ
น าไปพยากรณ์ไดด้งัต่อไปนี้ 

ตารางที ่V. Model Summary 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .668 .447 .445 .762 
2 .775 .601 .599 .648 
3 .916 .838 .837 .413 
4 .926 .857 .856 .389 
สมการที ่1 มตีวัแปรอสิระ 1 ตวัคอื ปจัจยัดา้นไลฟ์สไตลข์องเนื้อหา มี

อ านาจในการท านายผล (Adjusted R Square) เท่ากบั 0.445 หมายถงึการ
เปลีย่นแปลงของการกดถูกใจ เกดิจากอทิธพิลของปจัจยัดา้นไลฟ์สไตลข์อง
เนื้อหา รอ้ยละ 44.5 (เกดิจากปจัจยัอื่นรอ้ยละ 55.5) 

สมการที ่2 มตีวัแปรอสิระ 2 ตวัคอื ปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา 
และปจัจยัด้านตามกระแสของเนื้อหา มอี านาจในการท านายผลเท่ากบั 
0.599 หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของการกดถูกใจ เกิดจากอิทธิพลของ
ปจัจยัดา้นไลฟ์สไตลข์องเนื้อหา และ ปจัจยัดา้นตามกระแสของเนื้อหา รอ้ย
ละ 59.9 (เกดิจากปจัจยัอื่นรอ้ยละ 40.1)  

สมการที ่3 มตีวัแปรอสิระ 3 ตวัคอื ปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา 
ปจัจยัดา้นตามกระแสของเนื้อหา และปจัจยัดา้นมปีระโยชน์ของเนื้อหา  มี
อ านาจในการท านายผลเท่ากบั 0.837 หมายถึงการเปลีย่นแปลงของการ
กดถูกใจ เกดิจากอิทธพิลของปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา ปจัจยัด้าน
ตามกระแสของเนื้อหา และปจัจยัดา้นมปีระโยชน์ของเนื้อหา รอ้ยละ 83.7 
(เกดิจากปจัจยัอื่นรอ้ยละ 16.3) 

สมการที ่4 มตีวัแปรอสิระ 4 ตวัคอื ปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา 
ปจัจยัด้านตามกระแสของเนื้อหา ปจัจยัด้านมปีระโยชน์ของเนื้อหา และ 
ปจัจยัด้านส่งเสริมการขายของเนื้อหา มอี านาจในการท านายผลเท่ากับ 
0.856 มากที่สุด หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของการกดถูกใจ เกิดจาก
อิทธิพลของปจัจยัด้านไลฟ์สไตล์ของเนื้อหา ปจัจยัด้านตามกระแสของ
เนื้อหา ปจัจยัด้านมปีระโยชน์ของเนื้อหา และปจัจยัด้านส่งเสรมิการขาย
ของเนื้อหา ร้อยละ 85.6 (เกิดจากปจัจัยอื่นร้อยละ 14.4) จากสมการ
ดงักล่าวผู้วจิยัเลอืกสมการที่ 4 เพื่อใช้ในการพยากรณ์เนื่องจากมคี่าการ
พยากรณ์สงูสุด และสามารถสรา้งเป็นสมการไดด้งันี้  

ก ด ถู ก ใ จ  = B0 +  B1( ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ )  +  B2( ต า ม ก ร ะ แ ส )  + 
B3(มปีระโยชน์)  + B4(ส่งเสรมิการขาย) 

จากตาราง Coefficients B0=-5.584 B1=0.511 B2=0.917 B3=1.022 
B4=0.183 

ดงันัน้สมการพยากรณ์การกดถูกใจของรปูแบบเนื้อหาไดด้งันี้ 

กดถูกใจ = -5.584 + 0.511(ไลฟ์สไตล์) + 0.917(ตามกระแส) + 
1.022(มปีระโยชน์) + 0.183(ส่งเสรมิการขาย)  
ตารางที ่VI. สรุประดบัของอทิธพิลทีม่ผีลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่นไทย 

ปัจจยั ระดบัอิทธิพล B 
ปจัจยัดา้นมปีระโยชน์ อนัดบั 1 1.022 
ปจัจยัดา้นตามกระแส อนัดบั 2 0.917 
ปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล ์ อนัดบั 3 0.511 

ปจัจยัดา้นส่งเสรมิการขายของเนื้อหา อนัดบั 4 0.183 
จากผลการศกึษายงัพบว่าตวัแปรทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อการกดถูกใจบนเฟ

ซบุ๊กของวยัรุ่นไทยไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นใหค้วามบนัเทงิของเนื้อหา และปจัจยั
ดา้นสะเทอืนอารมณ์ของเนื้อหา ผูว้จิยัจงึน าผลการวจิยัดงักล่าว ไปทดสอบ
โดยการจ าลองการออกแบบ Print Ads โฆษณาสนิคา้ทีม่เีนื้อหาในรปูแบบ
ต่าง ๆ ตามลกัษะตามจ านวนปจัจยัในงานวจิยั และผลติภณัฑ์ผูว้จิยัเลอืก
น ามาเป็นตวัอย่างใน Print Ads คอื ครมีกนัแดด ซึ่งอยู่ในกลุ่มสุขภาพและ
ความงาม (Skin Care) ETDA [15] รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 พบว่าประเภทของสนิค้า บรกิารทีม่ ี
การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอนัดบัสองรองจาก เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย 
คอื สนิคา้กลุ่มสุขภาพและความงาม เช่น เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิ ยา คดิ
เป็นร้อยละ 33.7 สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง สุ่มตวัอย่างบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) จ านวน 10 คน การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นไทย สถานที่
สมัภาษณ์คอื บรเิวณสยามสแควร์, สยามสแควรว์นั (Siam Square One) , 
หา้งสรรพสนิคา้สยามพารากอน (Siam Paragon) ตวัอย่างในการออกแบบ
เนื้อหารปูแบบต่างๆดงันี้ 

    
รปูที ่II. ตวัอย่างการออกแบบเนื้อหาใชใ้นการทดสอบดา้นมปีระโยชน์และ

ดา้นใหค้วามบนัเทงิ 
ตารางที ่VII. ผลการทดสอบเรยีงล าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย 
ล าดบั รปูแบบเน้ือหา ความถ่ี 

1 มปีระโยชน์ 8 
ส่งเสรมิการขาย 8 

2 ไลฟ์สไตล ์ 6 
ตามกระแส 6 

3 ใหค้วามบนัเทงิ 5 
4 สะเทอืนอารมณ์ 3 
ผูถู้กสมัภาษณ์อยากกดถูกใจเนื้อหาดา้นมปีระโยชน์ (8 คะแนน) และ

เนื้อหาด้านส่งเสรมิการขาย (8 คะแนน) มากที่สุดคะแนนเท่ากนั รองลง
อนัดบัมาคอื เนื้อหาดา้นตามกระแส (6 คะแนน) และเนื้อหาดา้นไลฟ์สไตล์ 
(6 คะแนน) เท่ากนั อนัดบัสามคอื เนื้อหาดา้นใหค้วามบนัเทงิ (5 คะแนน) 
และสุดทา้ยคอืเนื้อหาดา้นสะเทอืนอารมณ์ (3 คะแนน)  

ตารางที ่VIII. เปรยีบเทยีบระหว่างผลวจิยักบัผลทดสอบการวจิยั 
รปูแบบเน้ือหา ผลการวิจยั การทดสอบ

ผลการวิจยั 
เนื้อหาดา้นสะเทอืนอารมณ์ ไมม่อีทิธพิล 3 คะแนน 
เนื้อหาดา้นตามกระแส มอีทิธพิลอนัดบั 2 6 คะแนน 
เนื้อหาดา้นใหค้วามบนัเทงิ ไมม่อีทิธพิล 5 คะแนน 
เนื้อหาดา้นมปีระโยชน์ มอีทิธพิลอนัดบั 1 8 คะแนน 
เนื้อหาดา้นส่งเสรมิการขาย มอีทิธพิลอนัดบั 4 8 คะแนน 
เนื้อหาดา้นไลฟ์สไตล ์ มอีทิธพิลอนัดบั 3 6 คะแนน 
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จากการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบกบัผลการวจิยัพบว่า คอื รูปแบบ
เนื้อหาปจัจยัดา้นมปีระโยชน์มอีทิธพิลมากทีสุ่ด เพราะไดค้ะแนนสงูสุด และ
ปจัจยัที่มอีิทธิพลในการกดถูกใจ มคีวามถี่ในการเลือกกดถูกใจสูงกว่า 
ปจัจยัรปูแบบเนื้อหาทีไ่ม่มอีทิธพิลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่นไทย สรา้งยอด
การกดถูกใจและเพิ่มการรบัรู้ของกลุ่มวยัรุ่นให้กบัผู้สร้างเนื้อหา แต่มี
ประเดน็หนึ่งคอืการที ่จากผลการทดสอบ ปจัจยัดา้นการใหค้วามบนัเทงิ ที่
ไม่มอีิทธพิลจากผลการวจิยั แต่พบว่ามคีวามถี่ 5 คะแนนซึ่งใกลเ้คยีงกบั
ปจัจยัดา้นตามกระแส และปจัจยัดา้นไลฟ์สไตล ์ทีไ่ดค้วามถี ่6 คะแนน  ซึง่
ก ้ากึง่ระหว่างปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่นไทย ดงันัน้ผูว้จิยั
จึงลองน าเข้าตัวแปรโดยวิธี Enter จะพบว่าค่า Sig = .045  (Sig.<.05) 
แสดงว่าตวัแปรจะมอีทิธพิลหากน าเขา้ขอ้มูลแบบ Enter ดงันัน้จงึอธบิาย
ได้ว่า ผลการวจิยัที่ออกมามคีะแนนใกล้เคยีงระหว่างตวัแปรที่มอีิทธิพล 
เพราะการน าเขา้ขอ้มลูแบบ Stepwise จะไม่มผีลหรอืมผีลน้อยมาก จงึไม่
ร่วมอยู่ในสมการพยากรณ์ 

 
VII. สรุปผลการวจิยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มลู สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
1) ภาพรวมของพฤตกิรรมการใชง้านเฟซบุ๊กของวยัรุ่นไทยส่วนใหญ่

จะใชเ้ขา้งานทุกวนัเป็นประจ า และการพฤตกิรรมการกดถูกใจ จะกดบ้าง
ไม่กดบ้าง 2) รูปแบบเนื้อหาที่ส่งผลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่นไทย ม ี4 
รูปแบบคอื เนื้อหาดา้นตามกระแส เนื้อหาดา้นมปีระโยชน์ เนื้อหาดา้นการ
ส่งเสรมิการขาย และเนื้อหาดา้นไลฟ์สไตล ์ปจัจยัทีม่รีะดบัอทิธพิลสงูสุดคอื 
เนื้อหาดา้นมปีระโยชน์ และส่วนปจัจยัทีไ่ม่มผีลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่น
ไทยคอื เนื้อหาดา้นสะเทอืนอารมณ์ และเนื้อหาดา้นใหค้วามบนัเทิง 

จากผลการทดสอบผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลมีความสอดคล้องกบั
ผลการวจิยั จากการสมัภาษณ์พบว่า เนื้อหาที่ออกแบบการให้ความรู้ใน
ด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นปจัจัยในด้านมีประโยชน์มี
อิทธพิลต่อการกดถูกใจของวยัรุ่นไทยบนเฟซบุ๊กมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลถงึ
ยอดจ านวนการกดถูกใจ และน าไปสู่การสร้างการรบัรูท้ ี่เพิม่ขึ้นใหก้บัผูท้ี่
สรา้งเนื้อหา 
 

VIII. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
การวางแผนการสรา้งเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก ในการสือ่สารไปยงัวยัรุ่นไทย 

พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊กของวยัรุ่นไทยคอื เล่นทุกวนั ดงันัน้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่ส าคญัในยุคปจัจุบนั ที่จะเข้าถึง วยัรุ่นได้อย่างรวดเร็ว
อย่างมปีระสทิธภิาพ ส าหรบัผูป้ระกอบการทีม่ตีน้ทุนจ ากดั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอ
ส าหรบัการสร้างเนื้อหาในแต่ละรูปแบบดงันี้ ผู้ประกอบการสามารถน า
ผลการวจิยัไปวางแผนการสร้างเนื้อหาออกแบบการท าสื่อโฆษณา สร้าง
เนื้อหาใหเ้หมาะสมกบักลุ่มวยัรุ่นไทย และลดเรื่องต้นทุนต่อหน่วยจากการ
รบัรู ้เนื้อหาโฆษณาของวยัรุ่นไทย 

เลือกใช้เนื้อหาที่สร้างยอดการกดถูกใจ คือเนื้อหาด้านมปีระโยชน์
ส าหรบัการท าการโฆษณาจากงานวจิยัเชงิคุณภาพ การสื่อสารกบักลุ่ม
วยัรุ่นไทย อาทเิช่น การใหข้อ้มลูของทีเ่ป็นประโยชน์ของผลติภณัฑ์ สิง่ที่
ลูกคา้จะไดร้บัโดยไม่ไดเ้ป็นการยดัเยยีดขายสนิคา้ สรา้งความตระหนกัถงึ
ความจ าเป็น ความส าคญั หรอืสิง่ทีเ่ป็นสิง่ใหม่ ของผลติภณัฑ์ใหก้บัลูกคา้
ไดท้ราบ เนื้อหาดา้นมปีระโยชน์จะมอีทิธพิลต่อการกดถูกใจสูงสุด เนื้อหา
ด้านตามกระแส มีอิทธิพลต่อการกดถูกใจของวัยรุ่นเป็นล าดับถัดมา 

สามารถสรา้งเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้กบัสถานการณ์ สิง่ทีเ่ป็นกระแสอยู่
ในขณะนัน้ รวมถงึศลิปินดารา ยกตวัอย่างปจัจุบนัเช่น ข่าวในกระแส เช่น
เกี่ยวกบัฝุ่น PM2.5 มลพิษ สิ่งที่เป็นประเด็นที่พูดถึง ศิลปิน ดารา ผู้มี
ชื่อเสยีงในกระแส หรอืสิง่ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมมาสรา้งเนื้อหา เนื้อหาที่
เป็นด้านไลฟ์สไตล์ สิ่งที่วยัรุ่นให้ความสนใจ กิจกรรม ตัวอย่างเชงิ การ
ท่องเทีย่ว สุขภาพกฬีา การออกก าลงักาย ศลิปะ สไตล์การแต่งกาย เป็น
ตน้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของวยัรุ่น เนื้อหาดา้นการส่งเสรมิการขาย 
ทีม่อีทิธพิลต่อการกดถูกใจ เช่นการรวีวิ ทดลอง ลดแลกแจกแถม รวมถงึ
งานเทศกาล อเีวน้ท์ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัสามารถทีจ่ะสรา้งเนื้อหา 
ที่มลีกัษณะการผสมผสานหลากหลายเนื้อหา โดยการน าผลการวิจยัคือ 
การใชเ้นื้อหาดา้นไลฟ์สไตล ์เนื้อหาดา้นตามกระแส เนื้อหาดา้นมปีระโยชน์ 
หรอืเนื้อหาดา้นส่งเสรมิการขาย สรา้งเนื้อหาทีม่ากกว่า 1 เนื้อหาเพื่อสรา้ง
ความแตกต่างให้กบัเนื้อหาตอบโจทย์ความต้องการของวยัรุ่น และเพิม่
จ านวนยอดการกดถูกใจไดม้ากขึน้ 
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การใช้ Microsoft Excel เพ่ือลดความสญูเปล่าจากกระบวนการ 
บนัทึกเอกสารและท าประกนั ของส่วนงานการเดินทางไปต่างประเทศ 

Usage Microsoft Excel to reduce the wastage of document recording 
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บทคดัย่อ  
 งานวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การใช้ Microsoft Excel เพ่ือลด
ความสูญเปล่าของกระบวนการบนัทึกเอกสารและท า โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศึกษาขัน้ตอนการท างานท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานโดยประยกุตใ์ช้ Microsoft Excel และปรบัปรงุ
กระบวนการท างานเพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการ โดยน าเครื่องมือ
การวิเคราะห์อาการขดัข้องและผลกระทบ (FMEA) มาประยุกต์ใช้ศึกษา
กระบวนการท างานของส่วนงานการเดินทางไปต่างประเทศ และบริษทั
ต้องรบัผิดชอบมากท่ีสุดต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
รกัษาพยาบาล ค่าประกนัอบุติัเหต ุหรือค่าปรบั และจดัท า Flow Process 
Chart เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ
เพ่ือหาความสูญเปล่าจากกระบวนการบนัทึกข้อมูลและจดัท าประกนั
การเดินทาง โดยน าโปรแกรม Microsoft excel มาประยุกต์ใช้เพ่ือลด
ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ท าให้การท างานมีขัน้ตอนท่ีลดลง น าข้อมูลท่ี
ได้มาเปรียบเทียบ ก่อนปรบัปรุง – หลงัปรบัปรุง ผลจากการวิจยัท าให้
เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมมากขึ้นโดยการน าโปรแกรม 
Microsoft Excel เข้ามาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ขัน้ตอนการด าเนินงาน
ตัง้แต่บนัทึกข้อมูลจนเสรจ็ส้ินกระบวนการท าประกนัเดินทาง ขัน้ตอน
การด าเนินงานลดลงจากเดิม 18 ขัน้ตอน เหลือ 9 ขัน้ตอน และระยะเวลา
ในการด าเนินงานลดลงจาก 23 นาที เหลือ 4 นาที 10 วินาที คิดเป็น 82%  
 
ค ำส ำคญั ควำมสูญเปล่ำ, ลีน, Excel, FMEA 
 
 
 
 
 
 

Abstarct 
 This research is a study of using Microsoft Excel to reduce the 
wastage of the document recording and insurance processes. By 
applying lean principles and work studies to apply The objective is to 
study the work processes that cause wastage, study the increase in 
work efficiency by applying Microsoft Excel and improve the work 
process to reduce the time of the operation. By applying tools for 
analyzing disruptions and impacts (FMEA) to be used to study the 
work processes of the division, traveling abroad And the company 
must be responsible for most expenses incurred such as air ticket 
medical fee Accident insurance or fines and create a flow process 
chart to collect data on the steps and time taken to find waste from 
the data recording process and prepare travel insurance by applying 
Microsoft excel program to reduce the process. When searching for 
information Making work with reduced steps Using the information 
that has been compared before improving - after improving the 
results from the research makes it see more performance by bringing 
Microsoft Excel into the application. As a result, the process of 
operation since recording data until the end of the travel insurance 
process The operation process has decreased from the original 18 
steps to 9 steps and the operating time has decreased from 23 
minutes to 4 minutes 10 seconds, accounting for 82%. 
 
Keywords Waste, Lean, Excel, FMEA 
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I. บทน า 
 ในบรรดาทรพัยากรทัง้หมด คน เป็นทรพัยากรทีม่คี่ามากทีสุ่ด การบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลจงึมคีวามส าคญัมากทัง้ในดา้นการท าใหอ้งคก์รมคีวามมัน่คง
และเจรญิกา้วหน้ามาก เพราะการบรหิารทรพัยากรบุคคลเป็นองคป์ระกอบและ
กระบวนการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบการบรหิารอื่นๆ  หากมรีะบบการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลทีด่ ีย่อมจะท าใหก้ารบรหิารงานในระบบต่างๆ ประสบ
ความส าเรจ็ตามไปดว้ยและองคก์รมคีวามมัน่คงและรุง่เรื่องอย่างยัง่ยนื ทีใ่ดไม่
มรีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีด่ ีแมจ้ะประสบความส าเรจ็ในด้านธุรกจิ
แต่ถา้ลม้เหลวในการบรหิารทรพัยากรบุคคลกย็ากทีจ่ะรกัษาสถานภาพไวอ้ยา่ง
ยัง่ยนื งานการบรหิารทรพัยากรบุคคลในปัจจุบนั มคีวามส าคญัต่อองคก์รมาก
ขึน้กว่าในอดตีเพราะปัจจุบนัทรพัยากรบุคคลถอืเป็นสิง่ทีม่คี่าทีสุ่ดขององคก์ร 
จงึเปรยีบเสมอืนหุน้ส่วนทางธุรกจิ ซึ่งไม่ได้มบีทบาทเพยีงแค่ คดัคนเขา้ เอา
คนออก ตรวจบตัรตอก ออกใบเตอืน อย่างที่คนภายนอกเขา้ใจอกีต่อไปงาน
การบรหิารทรพัยากรบุคคลทีแ่ทจ้รงิ ส่วนงานหลกัๆ ของการบรหิารทรพัยากร
บุคคลประกอบด้วย  Recruit , Training , Pay Roll , Employee Relation , 
General Administrative ในปัจจุบันการท างานภายในบริษัทใหญ่มีการ
ด าเนินการจดัท าเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และต้องจดัท าเอกสารให้
ถูกต้องและรวดเรว็เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆภายในองค์กร และภายนอก
องค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเรว็ ดงันัน้จงึมกีารน าเทคโนโลยใีนปัจจบุนั
เข้ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Microsoft Word Microsoft 
Excel Email Google เป็นต้น เพื่อใหม้กีารแขง่ขนัทีเ่หนือคู่แขง่ทางธุรกจิ ทาง
บรษิทัจงึสนับสนุนการฝึกอบรมเกีย่วกบัทกัษะการใชโ้ปรแกรม และการน าไป
ประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัการท างานเพื่อใหป้ระสทิธภิาพการท างานมากขึน้ 
ภายในบริษัท A ได้มีการน าโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการด าเนิน
ธรุการเกีย่วกบัเอกสารทัง้เรือ่งการบนัทกึเงนิเดอืน ประวตัพินกังาน และการท า
เอกสารต่างๆ โดย 90% ของเอกสารภายในบริษัทใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ในการบนัทกึและจดัท า อกีทัง้ยงัน าโปรแกรม Microsoft Excel มาใชใ้น
การพูดคุยภายในหอ้งประชมุ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้คอื พนักงานภายใน
แผนก Human Resource ส่วนใหญ่รูแ้ละเขา้ใจหลกัการท างานของโปรแกรม 
Microsoft Excel เบื้องต้นที่สามารถด าเนินการท างานได้ แต่ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้งานให้มปีระสิทธภิาพในการท างานได้สูงสุด ดงันัน้จงึท าให้เกิด
ความล่าชา้ของการด าเดนิงานต่างๆ จากการศกึษากระบวนการท างานของ
ส่วนงาน General Administration มสีายงานที่เกี่ยวขอ้งประกอบด้วยอาคาร
และสถานที ่รถยนต์พนักงาน ประกนัทรพัย์สนิ การเดนิทางต่างประเทศและ
การท าประกนัการเดินทาง Visa Passport เอกสารทัว่ไป เมื่อศกึษาภายใน
ส่วนงาน การเดินทางไปต่างประเทศและการท าประกันการเดินทาง Visa 
Passport จงึเหน็ว่ามกีารท าธรุการโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ไดไ้มเ่ตม็
ประสิทธภิาพท าให้การด าเนินการจดัท าเอกสารเกิดความล่าช้าจนพนักงาน
ไม่ได้รบัการสนบัสนุน ท าใหบ้รษิทัต้องรบัผดิชอบในสิง่ทีเ่กดิขึน้ โดยปัญหาที
เกดิขึน้คอืขัน้ตอนการจดัท าบนัทกึการเดนิทางของพนักงานแต่ละคนและการ
ท าประกนัการเดนิทางส าหรบัพนกังาน  มคีวามล่าชา้เนื่องจากการจดัเกบ็ไฟล์
เอกสารไวท้ีต่่างกนั จงึท าใหเ้กดิความยุ่งยากในเรื่องการหาทีอ่ยู่ของขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มูล และอนิเทอรเ์น็ตภายในบรษิทัมกีารส่งขอ้มูลเยอะจงึท าใหเ้กดิการ
ขดัขอ้ง บางกรณีขอ้มูลจากเวบ็ไซต์บรษิทัไม่มกีารเปลี่ยนแปลงให้ขอ้มูลของ
พนักงานเป็นปัจจุบนัตามฐานขอ้มูล และมบีางขัน้ตอนทีท่ าใหเ้กดิการท างาน
ซ ้า จึงท าให้เกิดการรอคอยจากกระบวนการท างานก่อนหน้า จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2561 เป็นระยะเวลา 30 วนั จงึเหน็วา่ 
การค้นหาขอ้มลูพนักงาน และ การเขยีนขอ้มูลลงในกระดาษก่อนแลว้จงึน าไป
บนัทกึลงในโปรแกรม Microsoft excel เป็นขัน้ตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
จากปัญหาดงักล่าวจงึท าการออกแบบ Process Improvement ใหม่โดยการ

สร้างไฟล์ Microsoft Excel ให้สามารถดึงข้อมูลจากสถานที่จ ัดเก็บไฟล์ที่
ต่างกนัมารวมไวย้งัไฟลเ์ดยีวเพื่อใหส้ะดวกต่อการจดัท าเอกสารการท าประกนั
และบนัทกึขอ้มูล การจองเที่ยวบินของพนักงาน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกบัสูตร 
Excel มาประยุกต์ใชป้ระกอบการจดัท า เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน และท าให้
การท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ยงัน าระบบ Lean เขา้มาชว่ย 
 

II. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาขัน้ตอนทีก่่อใหเ้กดิความสญูเปล่า จากการบนัทกึขอ้มลูและ
การท าประกนัเทีย่วบนิใหก้บัพนกังาน 
 2. เพื่อศกึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานโดยลดขัน้ตอนทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ โดยการน าโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกตใ์ช ้
 3. ปรบัปรงุกระบวนการท างานเพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการ  
 

III. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ศกึษาภาพรวมของกระบวนการ  

 
รปูที ่I ภาพรวมกระบวนการ 

 
 2. ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานด้วยเครื่องมือ Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) เขา้มาประยุกต์ใชเ้พื่อหากระบวนการทีม่ผีลกระทบ
ต่อธรุกจิมากทีสุ่ด 

ตารางท่ี I สรปุผลขอ้บกพรอ่งและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
ลกัษณะ

ขอ้บกพรอ่ง 
ทีเ่กดิขึน้ 

RPN 
สูตร  

(S x O x P) 
กรณีทีเ่กดิ 

พนกังานไมไ่ด้
รบัประกนัการ
เดนิทาง  

60 
พนกังานตกจาก นัง่รา้น ท าใหไ้ดร้บับาดเจบ็ และ
พนักงานไม่มีประกันการเดินทาง ท าให้ทาง
บรษิทัตอ้งเสยีค่ารกัษาพยาบาล 100,000 บาท 

พนกังานอยูเ่กนิ
ระยะเวลา Visa  

20 
พนักงานอยู่เกนิระยะเวลา Visa ท าใหบ้รษิทัตอ้ง
ช าระค่าปรบัค่าล่วงเวลาของ Visa 

พนกังานตก
เครื่อง  

48 
พนักงานตกเครื่องจึงท าให้ผดินัดลูกค้า บริษัท
ตอ้งท าการจองตัว๋ใหพ้นกังานใหม ่ 

พนกังานเกดิ
อบุตัเิหตุที่
ต่างประเทศ 

10 
พนักงานได้รบัอุบตัิเหตุจากความปลอดภยัของ
อุปกรณ์ในการท างานท าใหไ้ดร้บับาดเจบ็ บรษิทั
ประกนัรบัผดิชอบค่าเสยีหายทัง้หมด  
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  3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูพนกังานไมไ่ดร้บัประกนัการเดนิทางโดยการ
ใชเ้ครื่องมอื Flow Process Chart 

 
รปูที ่II Flow Process Chart (ก่อนปรบัปรงุ) 

 
 4. วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสูญเปล่าดว้ยเครื่องมอื 7waste 

ตารางท่ี II ตารางวเิคราะหค์วามสูญเปลา่ดว้ยเครื่องมอื 7waste 
ขัน้ตอนการ
ท างาน 

ความสญูเปลา่ทีเ่กดิขึน้ 

การบนัทกึ
ขอ้มลูลงใน
กระดาษ 

ความสญูเสยีเนื่องจากกระบวนการผลติเนื่องจากตอ้ง
บนัทกึขอ้มลูลงในกระดาษ แลว้จงึน ามาบนัทกึลงใน 
Microsoft Excel จงึท าใหเ้กดิการท างานซ ้าซอ้น 

การคน้หาขอ้มลู
ของพนกังาน 

ความสญูเสยีเนื่องจากกระบวนการผลติ เนื่องจาก
พนกังานตอ้งคน้หาขอ้มลูพนกังานจากทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู
หลากหลาย เชน่ ชื่อพนกังานอยู่ในโฟลเดอร ์A ผูม้ ี
ส่วนไดส้ว่นเสยีอยู่ในโฟลเดอร ์B ซึง่ท าใหก้ารคน้หา
ขอ้มลูในแต่ละครัง้ท าใหเ้กดิความลา่ชา้ 

การพมิพข์อ้มลู
ของพนกังาน 
Microsoft 
Excel   

ความสญูเสยีเนื่องจากกระบวนการผลติ เนืองจาก
พนกังานขาดทกัษะในการใชค้อมพวิเตอรจ์งึท าใหก้าร
พมิพข์องแต่ละคนมคีวามล่าชา้แตกต่างกนั และในการ
พมิพแ์ต่ละขอ้มลู มกีารย่อแถบของขอ้มลูก่อนจงึน าไป
พมิพจ์งึท าใหก้ารพมิพข์อ้มลูของพนกังานท าใหก้าร
บนัทกึขอ้มลูล่าชา้ 

  
 
 
  

5. ออกแบบเครื่องทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดขัน้ตอนทีไ่มก่่อใหเ้กดิ
ประโยชน์และท าใหก้ระบวนการท างานมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 

 
รปูที ่III จดัท าฐานขอ้มลูพนกังาน 

 
รปูท่ี VI สูตร Microsoft Excel ทีน่ ามาประยุกตใ์ช ้

 โดยรปูที ่VI มกีารน าสูตร vlookup มาใชเ้พื่อดงึขอ้มลูจากกอกีแหลง่ขอ้มลู
ต่างสถานที ่มายงัแฟ้มงานทีต่อ้งการใชข้อ้มลู และน าสูตร ifs เขา้มาประยุกตใ์ช้
ควบคู่กบั vlookup เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการดึงขอ้มูลจากสถานที่จดัเกบ็
ขอ้มลูหลายแหล่ง 

IV. สรปุผลการด าเนินงาน 
 หลงัจากท าการปรบัปรงุท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูพนกังานไมไ่ด้
รบัประกนัการเดนิทางโดยการใชเ้ครื่องมอื Flow Process Chart 

 
 รปู VII สูตร Microsoft Excel ทีน่ ามาประยุกตใ์ช ้
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 น าขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบผลด าเนินงาน กอ่นปรบัปรงุ – หลงัปรบัปรงุ 

 
รปู VIII เปรยีบเทยีบผลด าเนินงาน ก่อนปรบัปรงุ – หลงัปรบัปรงุ 

 
 หลงัจากปรบัปรุงกระบวนการท างานโดยน าโปรแกรม Microsoft Excel 
เขา้มาประยุกต์ใชก้บัรปูแบบการท างานเดมิ ซึ่งตดัขัน้ตอนงานทีเ่ป็นความสูญ
เปล่าของกระบวนการออกไป ได้แก่ ข ัน้ตอนการบนัทกึลงในกระดาษ การ
คน้หา การพมิพ ์ออกไป แลว้น าสูตร Excel มาประยุกตใ์ช ้ท าใหป้ระสทิธภิาพ
ในการท างานเพิม่มากขึน้ จากเดมิใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงาน 23 นาท ีต่อ
พนักงาน 1 คน หลังปรบัปรุงเหลือระยะเวลาในการท างาน 4.10 นาที ต่อ
พนกังาน 1 คน  
 ภายในระยะเวลา 1 วัน ต้องท าการบันทึกเที่ยวบินของพนักงาน     
ประมาณ 5 – 8 คน รวมเป็นระยะเวลาทัง้สิ้น 115 – 184 ลดลงเหลอื 20.50 – 
33.20 นาท ีท าใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ คดิเป็น 82 % 

รปูที ่IX วธิกีารด าเนินงาน (ก่อนปรบัปรงุ) 
แหล่งทีม่า : NKI TRAVEL CARE INSURANCE Application Form. (2561) 

 
รปูที ่X วธิกีารด าเนินงาน (หลงัปรบัปรงุ) 

แหล่งทีม่า : NKI TRAVEL CARE INSURANCE Application Form. (2561) 
 

V. อภิปรายผล 
 จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อศกึษาขัน้ตอนทีก่่อใหเ้กดิความสูญเปล่าและ
ออกแบบวธิกีารลดขัน้ตอนการสูญเปล่าและปรบัปรงุกระบวนการท างาน ท าให้
ระยะเวลาในการด าเนินงานลดลง และประสทิธภิาพในการท างานเพิม่มากขึน้ 
โดยน าโปรแกรม Microsoft Excel เขา้มาประยุกต์ใช้ โดยสมมุติฐานมสีมมุติ
ดงันี้ 
 สมมุติฐานแรก หากน าโปรแกรมเขา้มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงานจะ
สามารถท าใหล้ดระยะเวลาและขัน้ตอนในการด าเนินงานลงไปได้ ผลการวจิยั
พบว่า การน าโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้สามารถท าให้
ประสทิธภิาพการท างานเพิม่มากขึน้ จากเดมิมรีะยะเวลาในการด าเนินงาน 23 
นาท ีสามารถลดลงเหลอื 4 นาท ี10 วินาท ีซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีน่ า
โปรแกรมเขา้มาประยุกต์ใชก้บัการท างาน โดยงานวจิยัของ ฉมาธร กุยศรกีุล 
(2556) ได้ท าการวิจยัการพฒันาต้นแบบ MRP โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel สามารถท าให้เกิดความสะดวกและสามารถตอบสนองการท างานได้
อย่างรวดเรว็ ซึ่งส่งผลใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการท างานลดลงจาก 255 นาท ีเป็น 60 
นาท ีคดิเป็น 76.47% พมิพ์พรรณอร วงศาโรจน์ , วนัชยั รตัน์วงษ์ (2559) ได้
ท าการวจิยัการพฒันาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพและลดต้นทุน
ด้านการจดัส่ง โดยเริม่จากการแบ่งโซนพื้นทีใ่นรูปแบบตามภูมภิาคจากระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์และน ามาประยุกตใ์ชร้ว่มกบัโปรแกรม Microsoft Excel 
สามารถท าใหต้้นทุนด้านการขนุส่งลดลงรอ้ยละ 1.21 สามารถลดจ านวนการ
จ้างรถภายนอกถึง 2.68 % และท าให้ Service levels เพิ่มมากขึ้นถึง 10%      
ศิริวรรณษ ศุภโรจน์ (2556)  ได้ท าการวิจัยการเปลี่ยนแปลงการตั ้ง
ค่าพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมโดยการน าโปรแกรม (Saw Library) เพื่อลดขัน้ตอน
ในการด าเนินงานให้น้อยลงและง่ายขัน้ จากเดิมมีข ัน้ตอนการท างาน 13 
ข ัน้ตอน ลดลงเหลือ 3 ข ัน้ตอน ทัง้นี้ เพราะว่าการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้เขา้กบัวธิกีารท างานแบบเดมิสามารถช่วยใหก้ระบวนการท างาน
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การท างานมขี ัน้ตอนการท างานทีก่ระชบัและง่ายขึน้ เป็นไปอย่างราบรื่นและ
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
 สมมุติฐานที่สอง แนวคิด Lean สามารถน ามาประยุกต์ใช้เข้ากับงาน
ธุรการได้ ผลการวิจยัพบว่า การน าแนวคิด Lean และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวคดิลดความสูญเปล่าในการด าเนินงาน (ECRS) ท าให้ทราบถงึ
ขัน้ตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และน าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อก าจัด
ขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นออก จงึท าให้ข ัน้ตอนในการด าเนินงานลดลงจากเดิม  มี
ข ัน้ตอนในการด าเนินงาน 18 ข ัน้ตอน ลดลงเหลอื 9 ข ัน้ตอน ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของ นนัทยิากร ลกัษณะแกว้ , กาญจนา กาญจนสุนทร (2557) น า 
ECRS มาประยุกต์ใช ้เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการรบั – ส่ง เอกสาร
ขององค์กร ปฎภิาณ จารุมณี (2557) ประยุกต์ใชแ้นวคดิ ลนี ซกิซ์ ซกิม่า มา
ปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิารยานพาหนะ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และน า
เครื่องมอื ECRS มาใชใ้นการปรบัปรงุขัน้ตอนการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคล้อง
กบัการน าระบบสารสนเทศมาใช้ ทัง้นี้เพราะการทฤษฎีเขา้มาช่วยในการหา
สาเหตุของปัญหาและน าเครื่องมอืมาประยกุตใ์ช ้สามารถท าใหก้ารวเิคราะหห์า
สาเหตุและวธิแีกไ้ขมคีวามถูกตอ้งมากขึน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
     มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 - เพิม่การอบรมเกีย่วกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยตี่างๆ เพื่อใหพ้นกังาน
เขา้ใจและน าไปปฏบิตัเิพิม่มากขึน้ 
 - น าเทคโนโลยเีขา้มาเป็นเกณฑใ์นการประเมนิทกัษะของพนักงาน เพื่อ
กระตุน้การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน 
 - อบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัผลที่ได้จากการปรบัเปลี่ยนวธิกีาร
ด าเนินงานถูกตอ้ง 
 - เพิม่ระเบยีบส าหรบักรณีทีปั่ญหาเพราะตวัพนักงานเอง โดยบรษิทัจะไม่
ร ับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของ
พนกังานเอง  
 - จดัท าระเบยีบในการจดัเกบ็เอกสาร และมกีารตรวจเชค็จ านวนเอกสาร
ทุกสปัดาห ์หรอืทุกเดอืน เพื่อเป็นการตดิตามการด าเนินงาน สรา้งข้อก าหนด
ในการจดัเกบ็เอกสารใหทุ้กฝ่ายไดร้บัทราบ ในส่วนของเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
มีการจดัการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตัง้ชื่อให้เข้าใจง่าย ลบเอกสาร
อเิลก็ทรอนิกส์ทีไ่ม่ได้ใชอ้อก เพื่อใหจ้ านวนขอ้มูลภายในระบบมปีรมิาณน้อย 
งา่ยต่อการเขา้ถงึเอกสารทีจ่ าเป็น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
     งานวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลลุ่วงไดด้ว้ยความกรณุาของอาจารยส์ุชรีา นวลทอง 
ทีใ่หค้ าเสนอแนะ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ มาโดยตลอด จนงานวจิยั
ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณพนกังานฝ่าย General Administrative ทีค่อยใหค้ าปรกึษา
และสละเวลาในการทดสอบโปรแกรมทีน่ ามาประยกุตใ์ช ้ 
 ขอขอบคุณพนกังานแผนก Human Resource ทีค่อยใหข้อ้เสนอแนะและ
ค าแนะน า รวมถงึขอ้มลูในการด าเนินงานวจิยัจนส าเรจ็ลุลว่งไปไดด้ว้ยด ี
 ขา้พเจา้ขอขอบคณุผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัวจิยัฉบบันี้ทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มใน
การใหข้อ้มลูเป็นทีป่รกึษาในการท างานวจิยัฉบบันี้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ ตลอดจนให้
ความดแูลและใหค้วามเขา้ใจประสบการณ์การท างานจรงิ ขา้พเจา้ขอขอบคณุ
ไว ้ณ ทีน่ี้ 
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 บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษา 1) พฤติกรรม
การใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ 2) ความสัมพนัธ์ของ
การตลาดดิจิทลักบัการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นประเภทบฟุ
เฟ่ต์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคGen Y และ Gen Z ท่ี เคยใช้บริการ
ร้ านอาหาร ญ่ีปุ่ นประเภทบุฟเ ฟ่ต์  409 คน เก็บ เครื่ อ ง มือ ด้วย
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรส์นั ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพฤติกรรม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ใช้บริการ เวลา 15:01 - 18:00 น . ใช้บริการเฉล่ียเดือนละ 1 - 2 ครัง้ 
จ านวนผู้มีส่วนร่วมโดยเฉล่ีย 4 - 5 คน ผู้มีส่วนร่วมตดัสินใจคือเพ่ือน 
เพศชายมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ต า่กว่า 400 บาท เพศหญิงมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ 
401 - 600 บาท Gen Y นิยมใช้บริการวนัเสาร-์อาทิตย ์Gen Z ใช้บริการ
วนัจนัทร-์ศกุร ์ผลการทดสอบสมมติฐาน การตลาดดิจิทลั ด้านจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส ์ด้านเวบ็ไซต์ ด้านการตลาดแบบใช้ผู้มีอิทธิพล และด้าน
ส่ือสังคม มีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น
ประเภทบฟุเฟ่ตข์องผู้บริโภค Gen Y และ Gen Z  
 
ค ำส ำคญั: พฤติกรรม, การตลาดดิจิทลั, การตดัสินใจ  
 

ABSTRACT —  This research purpose to study 1) Behavior with the 
decision to use Japanese buffet restaurants and 2) Relationship 
between Digital Marketing with the decision to use Japanese buffet 
restaurants.  A Sample size of 409 people. Questionnaires were used 
to collect data. The data analysis was using statistical Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson’s Correlation 
Coefficient at 0.05 of Significance. The results of behaviors found 
that majority of sample used service at 15:01 - 18:00. An average of 
use service 1 - 2 times per month. Number of participant 4 - 5 person. 
Participants in the decision to use the service were friends. Cost per 
time were 401 - 600 baht per person. Male’s cost per time is less than 
400 baht. Female’s cost per time 401 - 600 baht. Gen Y used on 
Saturday - Sunday. Gen Z used on Monday – Friday. The results of 
hypothesis study found that Digital Marketing of E-mail marketing, 
Website, Influencer marketing, and Social marketing have 
relationship with the decision to use Japanese buffet restaurants. 
 
Keywords: Behavior, Digital Marketing, Decision  

783



  

 

 

I. บทน า 
ธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทยก าลงัเผชญิกบัความทา้ทายในการ

แขง่ขนัทีส่งูขึน้ ส่งผลดต่ีอผูบ้รโิภคใหม้ทีางเลอืกมากขึน้ ท าใหภ้าพรวม
มคีวามคกึคกั โจทย์ใหญ่ในด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกบั
การแขง่ขนัและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค นบัตัง้แต่ยุค 1.0 เน้นผลติภณัฑเ์ป็น
ศูนย์กลาง (Product Centric) มาถึงยุค 2.0 เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) จากนัน้ขยบัไปสู่ยุค 3.0 เน้นความร่วมมอืกนัของ
สงัคม ประชาสงัคม รวมทัง้การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเชื่อมต่อ
สงัคมในเชิงบวก (Social Centric) มาถึงยุค 4.0 (Individual) หรือยุค
ปัจเจกชน ทุกสิง่ทุกอย่างเชือ่มต่อกนัดว้ยดจิทิลั ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถ
รบัรูข้อ้มลูข่าวสารจากทัว่ทุกมุมโลก ส่งผลใหค้วามคดิ ความชอบ และ
วถิีชวีติของคนเรามคีวามละเอียดและซบัซ้อนยิง่ขึ้นกว่าในอดตีหลาย
เท่า อาหารการกนิก็เช่นกนั ผู้บรโิภคเลอืกเฟ้นมากขึ้น การเติบโตใน
ธุรกจิอาหารยุค 4.0  ผูป้ระกอบการรา้นอาหารต้องสามารถตอบสนอง
จรติผูบ้รโิภคครบทัง้ 5 รปูแบบ ไดแ้ก่ รปู รสชาต ิกลิน่ เสยีง และสมัผสั 
[1]  การตลาดดจิทิลักลายเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัทุกธุรกจิ เครื่องมอืการ 
ท าการตลาดดิจิทลั มใีห้เลือกใช้มากมาย ใจความส าคญัจึงอยู่ที่การ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและรูปแบบร้าน [2] 
ร้านอาหารญี่ปุ่ น นับเป็นตลาดที่มาแรงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ปี 2560 
ในตลาดดงักล่าวมมีูลค่าประมาณ 21,000 - 22,000 ล้านบาท เติบโต
ประมาณ 10% เมื่อเจาะลึกลงไปพบว่า ประเภทอาหารที่มาแรงคือ 
ประเภทบุฟเฟ่ต์ ซึ่งในหลายสญัชาต ิบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่ นคอืหนึ่งในนัน้ 
โดยธุรกิจนี้มีการแข่งข ันกันอย่างสูง ทัว่ประเทศ ทัง้โรงแรมและ
รา้นอาหาร [3] แมว้่าในภาวะเศรษฐกจิและก าลงัซื้อในปัจจุบนัยงัไมฟ้ื่น
ตวักลบัมาเฟ่ืองฟูเหมอืนในช่วงทีผ่่านมา แต่กลุ่มผูบ้รโิภคทีถ่อืว่ายงัคง
มพีฤตกิรรมการจบัจ่ายใชส้อยอย่างต่อเนื่องคอืผูบ้รโิภคกลุ่มวนัรุ่น Gen 
Z อายุ (16-19 ปี) และวยัรุ่นกลุ่ม Gen Y (อายุ 20-38 ปี) โดยเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ก าลังก้าวสู่ความเป็นวัยผู้ใหญ่ จะมี
ความคดิและการตดัสนิใจเป็นของตนเอง ท าใหส้ามารถจบัจ่าย เลอืกซื้อ
สินค้าตามที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระมากกว่าวยัรุ่นระดบัมธัยม 
กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นที่จบัตามองของนักการตลาดที่พยายาม
หากลยุทธ์และวธิกีารเพื่อมดัใจและเรยีกก าลงัซื้อจากกลุ่มคนเหล่านี้  
[4] 
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้ว ิจยัจึงมคีวามสนใจในการศึกษาเรื่อง 
พฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ระหว่างการตลาดดจิทิลักบัการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ Y  
และ เจนเนอเรชัน่ Z สาเหตุที่เลือกศึกษาเรื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบันมี
จ านวนร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์อยู่เป็นจ านวนมาก มีการ
แข่งข ันสูง  ผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่  Y และ เจนเนอเรชัน่  Z เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่นักการตลาดจับตามอง ดังนั ้นการศึกษาและ                      
เข้าใจความต้องการของลูกค้า การท าการตลาดผ่านสื่อดิจิทลัที่ตรง
ช่องทาง จงึเป็นสิง่ส าคญัเพื่อสร้างการบรกิารที่ประทบัใจและครองใจ
ผูบ้รโิภคอยู่เสมอ       
       

II.วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภท                
บุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z  

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของการตลาดดจิทิลั กบัการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บรโิภคเจนเนอเรชัน่ Y  
และ เจนเนอเรชัน่ Z  

 
III. สมมตฐิานในการวจิยั 

 การตลาดดิจิทัล มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ Y และ                 
เจนเนอเรชัน่ Z 
 

IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 การศกึษาพฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหว่างการตลาดดจิทิลักบั
การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภคเจน
เนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z มกีรอบแนวคดิดงันี้ 
 
ตวัแปรอสิระ                                    ตวัแปรตาม  

 
 

รปูที ่I : กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

V. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
V.I. แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกิจกรรมทัง้หมดเกี่ยวข้องกับการซื้อ                
การ ใช้ การทิ้งสินค้าและบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ และ                      
การตอบสนอง เชิงพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นล่วงหน้าขณะใช้สินค้าหรือ
บรกิาร [5]  ความหมายว่า เป็นการกระท าโดยมนุษย์ แสดงออกโดยไม่
รูต้วั การแสดงออกหรอืการกระท าโดยธรรมชาตขิองมนุษย์สามารถส่ง
อิทธพิลทางการตลาดได้ [6] มลี าดบัตัง้แต่การจดัหา การบรโิภค และ
การทิง้ สนิคา้หรอืบรกิาร ทีม่ต่ีอกจิกรรม ประสบการณ์ บุคคล ความคดิ 
ของการตดัสนิใจในช่วงเวลาหนึ่ง [7] พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเกีย่วขอ้งกบั
ความคดิและความรู้สกึที่ผู้บรโิภค สามารถแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายนอกท าให้มี
ผลกระทบต่อปัจจยัดา้นความคดิ ความรูส้กึของผูบ้รโิภค นอกจากนัน้
พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์  (Interaction) ระหว่าง
ความคิดความรู้สึกและการกระท ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก และ

การตลาดดิจิทลั 
 
1. โฆษณาออนไลน์ 
2. ครองหน้าแรก 
3. สือ่สงัคม  
4. การตลาดแบบใชผู้ม้อีทิธพิล  
5. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ 
6. โฆษณาแฝง 
7. เวบ็ไซต ์
8. การตลาดเชงิเนื้อหา 

(วลิาส ฉ ่าเลศิวฒัน์, และคณะ, 2559) 

การตดัสินใจ 
 
การตดัสนิใจซือ้/ใช้

บรกิาร(Act) 
 

(Philip Kotler, 2017) 
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พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) เพื่อ
แลกเปลีย่นคุณค่าบางอย่างระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย [8]  
  
V.II. แนวคดิเกีย่วกบัเจนเนอเรชัน่  
 เจนเนอเรชัน่ Y เป็นกลุ่มคนทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ.2523-2540 เป็น
กลุ่มคนทีโ่ตมาพรอ้มกบัคอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เน็ตและเทคโนโลย ีเริม่
เขา้สู่วยัท างาน มลีกัษณะนิสยัชอบแสดงออกเป็นตวัของตวัเองสงู [9] มี
ความคล่องตัวด้านเทคโนโลยเีป็นพื้นฐาน ชอบมสีงัคม ตัดสินใจบน
ขอ้มลู โดยใชข้อ้มลูออนไลน์มาพจิารณาเปรยีบเทยีบและตรวจสอบให้ 
แน่ใจก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าช่างเลือก มีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามี
ทางเลือกอีกมากมายจากข้อมูลบนโลกออนไลน์ จึงมกัจะพิจารณา
เปรยีบเทยีบราคาและคุณภาพจนกว่าจะเจอตวัเลอืกทีด่ทีีสุ่ด [10] ส่วน
เจนเนอเรชัน่ Z (Generation Z : Gen Z)  เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่าง 
พ.ศ. 2540-2553 เกิดในยุคอินเตอร์เน็ต  สามารถหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว คดินอกกรอบ  คาดหวงัความหลากหลาย [11] เป็นช่วงวยัที่
ความหลากหลายทางสงัคมมมีาก ทัง้เรื่องเพศวถิ ี(Gender) ทีม่คีวาม
แ ต ก ต่ า ง  แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ย อ ม รั บ เ พ ศ ท า ง เ ลื อ ก ม า ก ขึ้ น  [12]                           
เจนเนอเรชัน่ Z ติดโลกออนไลน์ จึงร ับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
ตดัสนิใจรวดเร็ว ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็น
หลกั เปิดกวา้งทางความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างมากขึน้ มแีนวโน้ม
ทีจ่ะปรบัทศันคตไิดด้ ีมคีวามกลา้แสดงออก ชอบโชว์ มคีวามมัน่ใจสูง 
[13] 
 
V.III. แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
 การตดัสนิใจเป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการในการบรโิภค โดย
ผูบ้รโิภคจะตระหนักถงึปัญหาหรอืความต้องการทีจ่ะต้องซื้อสนิคา้หรอื
บรกิาร จากนัน้ผู้บรโิภคจะมกีารค้นหาขอ้มูลต่างๆเกี่ยวกบัสนิคา้หรอื
บรกิารทีต่้องการจากแหล่งต่างๆ หลงัจากนัน้จะมกีารก าหนดเกณฑ์ที่
จะใช้ในการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจเลือก มีข ัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ 5 ขอ้ ดงันี้ 1) รบัรู้ (Aware) จากแบรนด์ต่างๆมากมาย หรอื
จากประสบการณ์ในอดีต ลูกค้าที่เคยมีประสบการณ์กับแบรนด์จะ
สามารถนึกถึง จ าผลิตภัณฑ์นั ้นๆได้ 2)  การชื่นชอบ (Appeal)           
แบรนด์ที่ดึงดูดเท่านัน้ที่จะอยู่ในส่วนนี้  โดยแบรนด์ที่ท าให้ลูกค้า
สามารถจ าได ้3) เรยีนรู ้(Ask) ลูกคา้มกัตดิตามผลงานวจิยัของแบรนด์
ที่สนใจ เพื่อหาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเพื่อนและครอบครวัจากสื่อและจาก
แบรนด์ ต่างๆโดยตรง 4) ตดัสนิใจ (Act) เมื่อลูกค้ามคีวามมัน่ใจจาก
ข้อมูลที่ได้เรยีนรู้ ลูกค้าจะตัดสนิใจซื้อสินค้าหรอืใช้บริการซึ่งเป็นสิง่
ส าคญัทีจ่ะจดจ าพฤตกิรรมความตอ้งการของลูกคา้ทีม่อียู่อย่างไม่จ ากดั 
หลงัจากที่ลูกค้าซื้อสนิค้าแล้ว ลูกค้าโต้ตอบกนัอย่างลกึซึ้งยิง่ขึ้นผ่าน
การบริโภคและการใช้งาน ตลอดจนบริการหลังการขาย  และ 5) 
สนับสนุนบอกต่อ (Advocate) มกีารซื้อซ ้า และการสนับสนุนแนะน าต่อ
ผู้อื่น กลายเป็นผู้สนับสนุนที่แนะน าแบรนด์ที่ตนชื่นชอบโดยพวกเขา
บอกเล่าเรือ่งราวในเชงิบวก [14] 
 
V.IV.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาดดจิทิลั 
 การตลาดดจิทิลัเป็นการท าการตลาดรปูแบบหนึ่งโดยโปรโมทสนิคา้
หรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ผูบ้รโิภค เพื่อเพิม่ยอดขายโดยใชก้ลยุทธ์ต่างๆ ทางสื่อดจิทิลั ซึ่งก าลงั
เป็นทีน่ิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั [15] เครือ่งมอืในการท าการตลาด
ดิจิทัลแบ่งเป็น 8 เครื่องมือ  ได้แก่  1) โฆษณาออนไลน์ (Online 
Advertising) เป็นสื่อที่มีความหลากหลายใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต 
แสดงผลผ่าน คอมพวิเตอร์  สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต เพื่อเขา้ไปใช้งาน
เวบ็ไซต์  Mobile Site  Mobile Application 2) ครองหน้าแรก (Search 
Engine Optimization : SEO) เป็นเครื่องมือค้นหาผ่านหน้าเว็บไซต์ 
เช่น Google แสดงผลโดยการค านวณทีจ่ะไดม้าซึง่ผลลพัธร์ายการหน้า
เวบ็ไซต์ และค าอธบิายนัน้จะต้องมสี่วนประกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดของการ
คน้หา นัน่คอืค าส าคญั 3) สือ่สงัคม (Social Network) มหีลกัการในการ
ใช้โซเชียลมีเดียให้ประสบความส าเร็จ คือเน้นการสื่อสารที่เนื้อหา
เกีย่วกบัผูบ้รโิภคมากกว่าเกีย่วกบัแบรนด ์ เป็นการสือ่สารทีเ่น้นใหเ้กดิ
ความผูกพัน  (Engagement) เพื่อ ให้เกิดการแชร์และบอกต่อ  4)
การตลาดแบบใช้ผู้มีอิทธิพล  (Influencer Marketing) เป็นการท า
การตลาดโดยใชบุ้คคลทีม่ชี ือ่เสยีง เช่น ดารา นกัรอ้ง นกัการเมอืง เป็น
ต้น 5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing) เป็นช่องทางที่เขา้
หาลูกค้าได้มากที่สุดและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้มากที่สุด  6) 
โฆษณาแฝง (Advertorial) เป็นโฆษณาในรูปแบบของบทความ รีววิ      
วดิโิอ ทีเ่ขยีนหรอืถ่ายผ่านการตรวจสอบจากผูล้งโฆษณา ก่อนทีจ่ะถูก
เผยแพร่ ส่วนใหญ่เป็นการจา้งใหเ้จา้ของเวบ็ไซต์นัน้ๆช่วย เขยีนใหใ้น
เวบ็ไซต์หรอืบลอ็ค 7) เวบ็ไซต์ (Website) เวบ็ไซต์ทีด่ตีอ้งใชง้า่ย เขา้ใจ
ง่าย คนที่เขา้ชมสามารถหาสิง่ที่ต้องการได้อย่างง่าย รวดเร็ว ไม่หลง
ทางในเวบ็ไซต์ และ 8) การตลาดเชงิเนื้อหา (Content marketing) ตอ้ง
ท าความรูจ้กัลูกคา้ของเราจรงิๆ เพื่อให้เนื้อหา โดนใจและเหมาะสมกบั
กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  [16] 
 

VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั   
VI.I ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ 
Z ที่เคยใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์  จ านวน 400 คน 
ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสถติขิองทาโร่ ยามาเน่ [17] 
VI.II เครือ่งมอืและการตรวจสอบคุณภาพ  
 VI.II.I เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 พฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
การตลาดดิจิทัล  ส่วนที่  4 แบบสอบถามด้านการตัดสินใจ  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมนิค่า (Rating Scale)  ม ี5 ระดบัความ
คดิเหน็ คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด  

 
VI.II.II การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ       
3 ท่าน ท าการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา 
จากนัน้น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศัพท์ (Index of Item-Objective 
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Congruence : IOC) โดยก าหนดใหค้่าดชันีความสอดคลอ้งทีย่อมรบัได้
ต้องมคี่าตัง้แต่ 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือว่าข้อค าถามนัน้มคีวามตรงเชิง
เนื้อหา [18] ดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.92 ถงึ 1.00  
 ท าการทดสอบความเชือ่ม ัน่ (Reliability) โดยส ารวจ (Try Out) กบั
บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน โดยต้องได้ค่าสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามไม่ต ่ากว่า 0.70 [19] ได้ค่าสมัประสทิธิ ์
ความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.706 ถงึ 0.943  ผูว้จิยัจงึน าแบบสอบถามไป
เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ และน ามาทดสอบความเชื่อมัน่อีกครัง้
ไดผ้ลการทดสอบระหว่าง 0.704 ถงึ 0.992 
 
VI.III วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เตรียมแบบสอบถามรูปแบบกระดาษจ านวน 500 ชุด  ส่ ง
แบบสอบถาม ใหก้ลุ่มตวัอย่างทีอ่ยู่ในเจนเนอเรชัน่ Y และเจนเนอเรชัน่ 
Z สถานที่ที่แจกแบบสอบถาม ได้แก่ โรงเรียนอัสสมัชญัคอนแวนต์ 
โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยัธนบุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ีสถาบนัเทคโนโลยไีทยญี่ปุ่ น และกลุ่มคนรูจ้กั โดยทีผู่ว้จิยั
จะสอบถามผูต้อบแบบสอบถามก่อน หากเคยใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ผู้ว ิจ ัยจะแจกแบบสอบถามให้ จากนัน้ด าเนินการ
ติดตาม เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัมาได้ทัง้สิ้น 409 ชุด คดิเป็น
รอ้ยละ 81.80 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมดทีท่ าการแจกจ่าย    

 
VI.IV สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  
 สถิติที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ประกอบด้วยความถี่ (Frequency)   ค่า  
ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ เพียร์ส ัน (Pearson’s Product   
Moment Correlation Coefficient)   
 

VII. ผลการวจิยั   
VII.I ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    

กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ จ านวน 
409 คน พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 307 คน ร้อยละ 74.06  อายุไม่เกิน 20 ปี              
(เจนเนอเรชัน่ Z) จ านวน 265 คน รอ้ยละ 64.79 ระดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 269 คน ร้อยละ 65.77 มรีายได้ต่อเดือนไม่เกิน   
15,000 บาท จ านวน 290 คน รอ้ยละ 70.90  มอีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  
จ านวน 295 คน รอ้ยละ 72.13 

 
VII.II ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเขา้มาใชบ้รกิาร  

กลุ่ มตัวอย่ างส่ วน ใหญ่ เข้า มาใช้บริการ  วันจันทร์  - ศุ กร์                     
ร้อยละ 56.23 เวลาที่เขา้มาใชบ้รกิาร 15:01 - 18:00 น. ร้อยละ 48.17 
มีจ านวนครัง้ในการใช้บริการ  1 - 2 ครัง้ ต่อเดือน ร้อยละ 67.97                      
มีจ านวนผู้มีส่วนร่วมใช้บริการ 4 - 5 คน ร้อยละ 48.90 มีค่าใช้จ่าย               
คนละ 401 - 600 บาท รอ้ยละ 41.32 ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจเขา้ใช้
บรกิารคอืเพือ่น รอ้ยละ 47.67 ดงัตารางที ่I และ II  
 เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภท           
บุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z จ าแนกตาม  
เพศ และอายุ สามารถสรุปไดด้งันี้  

ตารางที่ I : พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจ าแนกตาม เพศ 
พฤติกรรม เพศ 

ชาย หญิง 
วนัทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด วนัจนัทร-์ศุกร์ วนัจนัทร-์ศุกร์ 
เวลาทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 15:01-18:00 น. 15:01-18:00 น. 

จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 1-2 ครัง้ 1-2 ครัง้ 
จ านวนผูม้สี่วนร่วมใชบ้รกิารเฉลีย่ 4-5 คน 4-5 คน 
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ต่อ1คน ต ่ากวา่ 400 บาท 400-600 บาท 

ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ เพื่อน เพื่อน 

 
ตารางที่ II : พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจ าแนกตาม อาย ุ

พฤติกรรม อายุ 
ไม่เกิน 20 ปี 

(Gen Z) 
21-38 ปี 
(Gen Y) 

 วนัทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด วนัจนัทร-์ศุกร์ วนัเสาร-์อาทติย์ 
 เวลาทีใ่ชบ้รกิารมากทีสุ่ด 15:01-18:00 น. หลงั 18:00 น. 
 จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 1-2 ครัง้ 1-2 ครัง้ 

 จ านวนผูม้สี่วนร่วมใชบ้รกิารเฉลีย่ 4-5 คน 2-3 คน  
และ 4-5 คน 

(มคีา่เฉลีย่เทา่กนั) 
 ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ต่อ1คน 400-600 บาท 400-600 บาท 
ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ เพื่อน เพื่อน 

  
VII.III) ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาดดจิทิลั    
 จากตารางที่ III พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตลาด
ดจิทิลั โดยภาพรวมเท่ากบั 3.83 อยู่ในระดบัสูง เมื่อพจิารณาเป็นราย
ข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ด้านครองหน้าแรก อยู่ใน
ระดบัสงูทีสุ่ด เท่ากบั 4.13 รองลงมาเป็นดา้นเวบ็ไซต์ เท่ากบั 4.01 และ
ดา้นการตลาดเชงิเนื้อ เท่ากบั 4.00 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่III : ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาดดจิทิลั 
การตลาดดิจิทลั X S.D. แปลผล อนัดบั 

 ครองหน้าแรก  4.13 0.620 สงู 1 
เวบ็ไซต์  4.01 0.826 สงู 2 
การตลาดเชงิเนื้อหา  4.00 0.770 สงู 3 
การตลาดแบบใชผู้ม้อีทิธพิล  3.99 0.722 สงู 4 
 สื่อสงัคม  3.93 0.580 สงู 5 
 โฆษณาแฝง  3.84 0.891 สงู 6 
โฆษณาออนไลน์  3.62 0.804 สงู 7 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  3.12 1.122 ปานกลาง 8 
ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็รวม 3.83 0.397 สงู  

 
VII.IV) ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
 จากตารางที ่IV พบว่า ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
โดยภาพรวมเท่ากบั 4.01 อยู่ในระดบัสูง เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรยีงจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี้ ด้านการชื่นชอบสนิค้า/บรกิารอยู่ใน
ระดบัสูงทีสุ่ดเท่ากบั 4.26  รองลงมาเป็นดา้นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสนิคา้/
บรกิาร เท่ากบั 4.07 และดา้นการรบัรู ้รูจ้กัสนิคา้/บรกิาร เท่ากบั 4.04 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่IV : ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
การตดัสินใจ X S.D. แปลผล อนัดบั 

การชืน่ชอบสนิคา้/บรกิาร  4.26 0.531 สงูมาก 1 
การเรยีนรูเ้กีย่วกบัสนิคา้/บรกิาร 4.07 0.519 สงู 2 
การรบัรู ้รูจ้กัสนิคา้/บรกิาร  4.04 0.573 สงู 3 
การสนบัสนุน บอกต่อ  4.02 0.491 สงู 4 
การตดัสนิใจซือ้/เขา้ใชบ้รกิาร  3.68 0.583 สงู 5 

ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็รวม 4.01 0.321 สงู  

 
VII.V ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการตลาดดจิทิลักบัการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Y 
และ เจนเนอเรชัน่ Z โดยวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีร์สนั  
สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 จากตารางที่ V พบว่า การตลาดดิจิทลัด้านการตลาดแบบใช้ผู้มี
อทิธพิล ดา้นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ และดา้นเวบ็ไซต์ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภค            
เจนเนอเรชัน่ Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01  
 และการตลาดดจิทิลัด้านสื่อสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Y 
และ เจนเนอเรชัน่ Z ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
  

ตารางที ่V : ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
 

 
ตลาดดิจิทลั 

การตดัสินใจ 

r 
Sig.- 
(2-

tailed) 

ระดบั
ความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง 

สื่อสงัคม 0.116 0.019* ต ่ามาก เดยีวกนั 
การตลาดแบบใชผู้ม้อีทิธพิล 0.132 0.008** ต ่ามาก เดยีวกนั 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 0.175 0.000** ต ่ามาก เดยีวกนั 
เวบ็ไซต์ 0.139 0.005** ต ่ามาก เดยีวกนั 

หมายเหตุ :   ** มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 
 * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
VIII. อภปิรายผล 

 จากผลการทดสอบสมมตฐิานของการศกึษาเรื่องศกึษาพฤติกรรม
และความสมัพนัธ์ระหว่างการตลาดดิจิทลักบัการตัดสนิใจใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่   Y และ    
เจนเนอเรชัน่ Z สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
VIII.I พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นประเภทบุฟเฟ่ต์  
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือพนักงาน
บริษัทเอกชน ทัง้ผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่  Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ใช้
บรกิารเฉลีย่เดอืนละ 1-2 ครัง้ จ านวนผูม้สี่วนร่วมโดยเฉลีย่ต่อครัง้  4-5 
คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ 400-600 บาท ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารคอืเพือ่น เมือ่จ าแนกตามอายุ ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ 
Y (อายุ 21-38 ปี) มน้ีอยกว่าผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Z (อายุไม่เกนิ 20 
ปี) ผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่ Y นิยมใช้บริการวนัเสาร์-อาทิตย์ นิยมใช้
บรกิารเวลาหลงั 18:00 น. กล่าวไดว้่านิยมมาสงัสรรคร์บัประทานอาหาร
กบัเพือ่นในวนัหยุด ในขณะทีผู่บ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Z นิยมใชบ้รกิารวนั

จันทร์-ศุกร์ นิยมใช้บริการเวลา  15:01-18:00 น. กล่าวได้ว่านิยม
สงัสรรค์ในหมู่เพื่อนหลงัเลกิเรียน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ [20] 
เรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นในซอย
ทองหล่อ (สุขมุวทิ55) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มาเพื่อรบัประทานอาหาร 1-2 ครัง้ต่อ
เดอืน นิยมมาวนัธรรมดาและวนัหยุด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
[21] เรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิาร รา้นอาหารญี่ปุ่ น ย่านเอก
มยั-ทองหล่อ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุ 
21 ปี  รายไดต่้อเดอืน 12,001-15,000 บาท ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร 
2-3 ครัง้ต่อเดอืน จ านวนคนทีไ่ปใชบ้รกิารดว้ยต่อครัง้ 4-5 คน บุคคลที่
ไปใชบ้รกิารดว้ยคอืเพือ่น 
 
VIII.II การตลาดดจิทิลั  
 จากผลการทดสอบสมมุตฐิาน การตลาดดจิทิลั ดา้นการตลาดแบบ
ใชผู้ม้อีทิธพิล  ดา้นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ดา้นเวบ็ไซต์ และ ดา้นสื่อ
สังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ น
ประเภทบุฟเฟ่ต์ของผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่ Y และ  เจนเนอเรชัน่ Z ที่
ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สามารถอภปิรายผลดงันี้  ดา้นการตลาด
แบบใช้ผู้มอีิทธพิล กลุ่มตวัอย่างมกีารติดตามข่าวสารของผู้มอีทิธพิล
เช่น ดารา นักแสดง ผู้มชีื่อเสียง ข้อมูลที่น าเสนอจะน ามาใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อ/ใช้บริการ อาจเป็นเพราะการท าการตลาดแบบใช้ผู้มี
อิทธพิล น่าเชื่อถือ น่าสนใจ รู้สกึมัน่ใจกบัคุณภาพของสนิคา้หรอืการ
บริการ  ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างอ่านจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ทีก่ระทดัรดั ดงึดูด รูส้กึประทบัใจทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ 
และท าให้กระตุ้นความอยากซื้อ/ใช้บริการ เนื่องจากการส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นการสือ่สารโดยตรงจากผูป้ระกอบการไปยงัผูบ้รโิภค
แบบส่วนตัว จึงเกิดการรับรู้ รวมไปถึงการหาข้อมูลเพิ่มเติม และ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืใชบ้รกิารในที่สุด ด้านเว็บไซต์ กลุ่มตวัอย่างให้
ความเหน็ว่าการมเีวบ็ไซต์ท าใหร้า้นดนู่าเชือ่ถอื มกีารใชเ้วบ็ไซต์ในการ
หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรา้น ดา้นสือ่สงัคม กลุ่มตวัอย่างใช้สือ่สงัคมใน
การตดิตามขอ้มลูข่าวสารของรา้นอาหารญี่ปุ่ นประเภทบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็น
ช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบนัสื่อสงัคม ก าลงั
เป็นทีน่ิยมทัง้ในบรโิภคเจนเนอเรชัน่ Y และ  เจนเนอเรชัน่ Z มวีธิกีาร
การลงทะเบยีน การใชง้านง่าย จงึท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ไปตดิตาม
หาข้อมูลของร้านผ่านสื่อสังคมได้ง่ายและรวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ [22] เรื่อง สื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ
ผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด โดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาการตอบสนองต่อสือ่ดจิทิลัของผูบ้รโิภค พบว่าในการเขา้ถงึขอ้มลู 
ประกอบดว้ย โทรศพัท์มอืถอื สื่อสงัคมและเวบ็ไซต์ เนื่องจากเป็นสื่อที่
ผูบ้รโิภคนิยมใชบ้รกิาร มกีารตอบสนองต่อสื่อดจิทิลัในดา้นความตัง้ใจ 
ความสนใจ ความต้องการ และการตดัสนิใจซื้อในระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ [23] รูปแบบการโฆษณาบนโทรศพัท์มอืถอืทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั โดยรูปแบบการโฆษณาส่งผ่านทางไลน์ (Line) มผีลต่อพฤตกิรรม
การตดัสนิใจซื้อ มากกว่าส่งผ่านทางเอสเอม็เอส (SMS) 
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IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
 จากผลการเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความสมัพนัธ์ระหว่าง
การตลาดดิจิทลักบัการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นประเภท       
บุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชัน่  Y และ เจนเนอเรชัน่ Z ผู้ว ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงันี้   
IX.I พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นประเภทบุฟเฟ่ต์  
   IX.I.I ช่วงเวลา ผูบ้รโิภคเจนเนอเรชัน่  Y และ เจนเนอเรชัน่ Z นิยม
ใชบ้รกิารในวนัจนัทร-์ศุกร ์และวนัเสาร-์อาทติย ์ เวลา 15:00 น. เป็นตน้ 
ไป ในช่วงเวลานี้  ผู้ประกอบการควรเตรียมวตัถุดิบให้เพียงพอกบั
ปริมาณลูกค้าที่จะมาใช้บริการ ส่วนช่วงเวลา 10:00 น. จนถึงก่อน 
15:00 น. เป็นช่วงที่มผีู้ใช้บริการน้อย จึงควรคดิโปรโมชัน่ ออกแบบ
ราคาทีน่่าสนใจ เพื่อใหส้ามารถดงึดูดผู้บรโิภคให้มาใช้บรกิารในช่วงนี้
มากขึน้  
 XI.I.II  ผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใช้บรกิาร  ผู้มสี่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจในการใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอืเพือ่น มจี านวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารครัง้
ละ 4-5 คน ค่าใช้จ่าย 400-600 บาท ผู้ประกอบสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการคิดโปรโมชัน่ ออกแบบราคา ให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมทัง้การจดัสถานที ่โต๊ะ เกา้อี้ทีเ่พยีงพอกบัการ
รองรบัการบรกิารกบักลุ่มลกูคา้ทีน่ิยมมาใชบ้รกิาร 4-5 คน  
   
XI.II การตลาดดจิทิลั 
 XI.II.I ดา้นการตลาดแบบใชผู้ม้อีทิธพิล ผูป้ระกอบการควรเลอืกใช้
ผูม้อีทิธพิลทีบุ่คลกิสอดคลอ้งกบัแบรนด์ น าเสนอใชช้่องทางของสื่อให้
เหมาะสม วธิกีารน าเสนอดธูรรมชาต ิไมเ่น้นขายมากเกนิไป  
 XI.II.II ด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรจดัท าขอ้มูลของลูกค้า มี
การขออนุญาตการส่ง มรีะยะเวลาในการส่งทีแ่น่นอน ความถี่เหมาะสม 
 XI.II.III ด้านเว็บไซต์ ควรออกแบบเว็บไซต์ให้สอดคล้องกบัธุรกิจ 
องค์ประกอบของเวบ็ไซต์มคีวามพอด ีฟอนต์อ่านง่าย ขนาดเหมาะสม 
เนื้อหาของเวบ็ไซต์มกีารอปัเดทอยู่เสมอ  
 XI.II.IV ดา้นสือ่สงัคม ควรมกีารท าการตลาดผ่านสื่อสงัคม และให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร โปรโมชัน่ต่างๆ ดว้ยวธิกีารน าเสนอใน
แบบสรา้งสรรค ์รวมทัง้เนื้อหาทีเ่ขา้ใจงา่ย  
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 บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษา 1)ส่วนประสมทาง
การตลาด 7C มีผลต่อการตดัสินใจเช่าท่ีพกัอาศยัของผู้ท่ีอยู่อาศยัในเขต
EEC และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 4F มีผลต่อการตดัสินใจเช่าท่ีพกั
อาศยัในเขต EEC กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ 
      ผลการวิจยัพบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาด7C ในด้านความสะดวก 
(C3), ด้านการดูแลเอาใจใส่ (C5), ด้านคุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั (C1), ด้าน
ความสบาย (C7) และด้านการตอบสนองความต้องการ (C6) สามารถ
พยากรณ์การตดัสินใจเลือกเช่าท่ีพกัอาศยัในเขต EEC ได้ร้อยละ 48.4 อย่าง
มีนัยส าคญัท่ี 0.05 สมการพยากรณ์ คือ Y1 = 0.496 + 0.289 (C3) + 0.158 
(C5) + 0.174 (C1) + 0.135(C7)+ 0.105 (C6) และ 2) ส่วนประสมการตลาด 4F 
ด้านหน้าตาและช่ือเสียง (F1) และด้านครอบครวั (F3) สามารถพยากรณ์
การตัดสินใจเลือกเช่าท่ีพักอาศัยในเขต EEC ได้ร้อยละ 30.50 อย่างมี
นัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 สมการพยากรณ์  Y1 = 1.288 + 0.389 (F1) + 0.284 
(F3)   
 

ค ำส ำคญั — ส่วนประสมทำงกำรตลำด7C, ส่วนประสมทำงกำรตลำด
4F , เขตพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก 

 

 
ABSTRACT — This research aims to study 1) The marketing mix 7C 
has an effect on the decision to rent the residences of residents in the 

EEC area and 2) marketing mix 4F affects the decision to rent a 
residence in the Eastern economic corridor area. A sample of 400 
people use the questionnaire as a tool. Data analysis by frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple linear regression.  

The results showed that 1) 7C marketing mix In terms of 
convenience (C3), care (C5), value that customers will receive (C1), 
comfort (C7) and demand response (C6) can predict the decision to 
choose to rent accommodation. Lived in the EEC area at 48.4 percent, 
significantly at 0.05. The predictive equation was Y1 = 0.496 + 0.289 
(C3) + 0.158 (C5) + 0.174 (C1) + 0.135 (C7) + 0.105 (C6) and 2). 4F 
marketing mix, looks and fame (F1) and family (F3) can predict the 
decision to choose a lease that Whether you live in the EEC have a 
30.50 percent significance level of 0.05 equation Y1 = 1.288 + 0.389 (F1) 
+ 0.284 (F3). 
 

Keywords — marketing mix 7C, marketing mix 4F, Eastern 
economic corridor area 
 

I. บทน า 
       ในปีพ.ศ.2560 รฐับาลไทยได้มกีารวางแผนการลงทุนในเขตพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : 
EEC ) โดยเป็นแผนยุทธศาสตรภ์ายใตT้hailand 4.0 ดว้ยการพฒันาในเขต
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พืน้ทีภ่าคตะวนัออกทีต่่อยอดความส าเรจ็มาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิภาค
ตะวนัออก ( Eastern Seaboard ) ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมา 
โดยในครัง้นี้มเีป้าหมายหลกัในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสรมิการ
ลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขนัและท าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยใน
ระยะแรกจะเป็นการยกระดบัพื้นที่ในบรเิวณ 3 จงัหวดัคือ ชลบุร ีระยอง 
และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดให้พื้นที่จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองน่าอยู่
รองรบักรุงเทพฯฝัง่ตะวนัออก ในส่วนของพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีเป็นศนูยก์ลาง
การศกึษาและพฒันาทกัษะนานาชาติ และพื้นทีอ่ าเภอศรรีาชาและแหลง
ฉบงัจงัหวดัชลบุร ีเป็นเมอืงแห่งสมดุลระหว่างทีอ่ยู่อาศยักบัสถานทีท่ างาน 
ในพื้นที่เมอืงพทัยาและสตัหีบจงัหวดัชลบุร ีเป็นเมอืงท่องเที่ยวคุณภาพ
และเชงิสุขภาพระดบัโลก  และในส่วนของพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง เป็นทีต่ ัง้ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลงังาน ส่วนบริเวณอู่ตะเภา 
จงัหวดัระยอง เป็นที่ตัง้ศูนย์ให้บรกิารอากาศยานและพาณิชย์นาวีของ
ภมูภิาคในอนาคต [1]     
      การผลกัดนัโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) 
จะส่งผลให้มอีตัราการเติบโตของการจ้างงานและแรงงานที่เขา้มาในพื้นที่
ต่างๆ อกีหลายแสนคน ซึง่คนเหล่านี้จะมคีวามตอ้งการทีอ่ยู่อาศยัทีส่ะดวก
ในการเดนิทางหรอืใกลก้บัแหล่งงานทีเ่กดิขึน้ตามมา   และจากการส ารวจ
พบว่าในปี 2561 ภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ทีอ่อีซีมีอุีปสงค์ตอบ
รบัโครงการอสงัหารมิทรพัย ์(บ้านเดีย่ว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมเินียม) มี
การตอบรับแล้วกว่า 76% จากจ านวนอุปทานรวม 121,377 ยูนิต 465 
โครงการ โดยชลบุรซีึ่งเป็นจงัหวดัใหญ่นัน้มกีารตอบรบัรวมไปแล้วกว่า 
80% ขณะที่ระยองและฉะเชงิเทรากม็กีารตอบรบัถงึ 66% และ 60% จาก
ผลการศึกษ าของ  ศูน ย์ ข้อมูลอสังห าริม ท รัพ ย์  ธน าคารอาค าร
สงเคราะห์ พบว่าการพฒันาโครงการในพื้นที่อีอีซีเป็นโครงการที่พฒันา
จากผู้ประกอบการรายใหญ่ หรอืผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย์
สดัส่วนประมาณ 15% และมาจากผูป้ระกอบการรายย่อย 85% ส่วนท าเลที่
ขายดีในพื้นที่  EEC ได้แก่  โครงการอสังหาริมทรัพย์  บริ เวณนิคม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบ่อวนิ, นิคมอุตสาหกรรมพานทอง, 
บา้นบงึ,  ศรรีาชา เป็นต้น  หากเปรยีบเทยีบสดัส่วนยอดขายกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ที่เป็นหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และหัวหิน จะเห็น
โอกาสเตบิโตขึน้อกี เนื่องจากสดัส่วนยอดขายใน EEC ยงัคงต ่ากว่าจงัหวดั
หลกัอื่นๆ ในขณะทีท่ศิทางความต้องการทีอ่ยู่อาศยัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตาม
แหล่งงานทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นเขตอุตสาหกรรมEEC โดยอุปสงคห์ลกัในพืน้ทีอ่อีี
ซมีาจาก 2 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มคนไทยทีท่ างานในนิคมอุตสาหกรรมส่วนมาก
เป็นประชากรแฝงจากจงัหวดัอื่น ที่เขา้มาท างานในนิคมอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัชลบุร ีฉะเชงิเทรา และระยอง และ 2.กลุ่ม expat (ชาวต่างชาติที่
อาศยัอยู่ในประเทศอื่นทีไ่ม่ใชป้ระเทศต้นก าเนิด) เป็นกลุ่มทีเ่ขา้มาท างาน
ในพื้นที่อุตสาหกรรม EEC ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเช่าเซอร์วสิอพาร์ตเมนต์
หรอืโรงแรม เนื่องจากไม่ไดอ้ยู่อาศยัถาวร หรอือาจอยู่อาศยัเป็นช่วงสัน้ๆ 
[2] 
      จาก โครงการพัฒ นาเขต อุตสาหกรรมEEC ในจังหวัดชลบุ ร ี
ฉะเชงิเทรา และระยอง จะท าให้มจี านวนแรงงานเขา้มาท างานในจงัหวดั
ดงักล่าวเพิม่มากขึ้น ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการท า
ธุรกจิด้านอสงัหารมิทรพัย์ในการให้เช่าทีพ่กัอาศยั เพื่อรองรบักบัการเดนิ

ทางเขา้มาท างานในพื้นที่อุตสาหกรรม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมา
พกัผ่อนในจงัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา ซึ่งผู้ศกึษามคีวามสนใจที่
จะศึกษาปัจจยัการตลาดบริการว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อระดับการ
ตัดสินใจเลือกเช่าที่พ ักอาศัยในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ต ะ วัน อ อ ก  (  Eastern Economic Corridor : EEC )  จั ง ห วัด ช ล บุ ร ี
ฉะเชงิเทรา และระยอง 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 I. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาด7C ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
เช่าทีพ่กัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 
     II. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาด4F ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
เช่าทีพ่กัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 
 

III. สมมตฐิานของการวจิยั 
      I. ส่วนประสมทางการตลาด7C ส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกเช่าที่พกั
อาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 
      II. ส่วนประสมทางการตลาด4F ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าที่พกั
อาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 

 
IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 

รปูที ่I: กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
V. ทบทวนวรรณกรรม  

V.I.  แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด7C 
      ธุรกจิจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้การพจิารณาแค่

ส่วนประสมทางการตลาด 4F 
 

1. ดา้นชื่อเสยีงและหน้าตา 
2. ดา้นเพื่อน 
3. ดา้นครอบครวั 
4. ดา้นโชคลาง 
 
 (กติต ิสริพลัลพ ,2557) 

ส่วนประสมทางการตลาด 7C 
 

1. คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั 
2. ตน้ทนุ 
3. ความสะดวก 
4. การตดิต่อสื่อสาร 
5. การดูแลเอาใจใส่ 
6. ความส าเร็จในการตอบสนอง

ลูกคา้ 
7. ความสบาย 
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ,2541) 

 
การตดัสนิใจเลอืก
เชา่ทีพ่กัอาศยัใน
เขตอตุสาหกรรม 

EEC จงัหวดัชลบุร ี
ฉะเชงิเทรา และ

ระยอง 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกจิ (7P) เพยีงอย่างเดยีวนัน้ไม่
เพยีงพอ การทีจ่ะบรหิารการตลาดของธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ จะต้อง
พจิารณาส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ดว้ย ซึ่งส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของลูกคา้ ประกอบไปดว้ย (1) คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั 
(customer value) คอื ลกูคา้จะเลอืกใชบ้รกิารอะไรหรอืกบัใครสิง่ทีล่กูคา้ใช้
พจิารณาเป็นหลกัคอื คุณค่าหรอืคุณประโยชน์ต่างๆทีไ่ดร้บัเป็นสิง่ส าคญั
ที่สุด      (2) ต้นทุน (cost to customer) คือ ต้นทุนหรือเงนิทุนที่ลูกค้า
ยนิดทีี่จะจ่ายส าหรบับรกิารนัน้ต้องคุ้มค่ากบับรกิารที่จะได้รบั หากลูกค้า
ยนิดจี่ายในราคาสูง แสดงว่าความคาดหวงัในบรกิารนัน้ย่อมสูงด้วย  (3) 
ความสะดวก (convenience) ลูกค้าจะใช้บรกิารกบัธุรกจิใด ธุรกจินัน้ต้อง
สรา้งความสะดวกใหลู้กคา้ ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มูลและการ
ไปใชบ้รกิารหากลกูคา้ไปตดิต่อใช ้บรกิารไดไ้ม่สะดวก ธุรกจิต้องท าหน้าที่
สรา้งความสะดวกด้วยการให้บรกิารถึงที่บา้นหรอืที่ท างานลูกค้า (4) การ

ติดต่อสื่อสาร (communication) ลูกค้าย่อมต้องการได้รบัข่าวสารอนัเป็น
ประโยชน์จากธุรกจิ ในขณะเดยีวกนัลูกค้า ก็ต้องการติดต่อธุรกจิเพื่อให้
ขอ้มลูความเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีนธุรกจิจะตอ้งจดัหาสือ่ทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้
เป้าหมาย เพื่อการให้และรบัขอ้มูลความเหน็จากลูกคา้ ดงันัน้การส่งเสรมิ
การตลาดทัง้หลายจะไมป่ระสบความส าเรจ็เลยหากการสื่อสารลม้เหลว (5) 

การดแูลเอาใจใส่ (caring) ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นบรกิารทีจ่ าเป็น
หรอืบรกิารทีฟุ่่มเฟือย เช่น ดา้นความงาม ลกูคา้ต้องการการเอาใจใส่ดูแล
เป็นอย่างดจีากผูใ้หบ้รกิาร ตัง้แต่เริม่กา้วเท้าแรกเขา้มาพบจนถงึกา้วออก
จากร้าน ไม่ว่าจะเป็นครัง้ใดของการใช้บริการก็ตามหรือไม่ว่าจะเ ป็น
พนักงานผู้ใดที่ให้บริการก็ตาม (6) ความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ (completion) โดยลูกค้ามุ่งหวังให้ได้ร ับการตอบสนองความ 
ตอ้งการอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การตดัผม ทรงผมทีอ่อกมาจะตอ้งมคีวาม
เรยีบรอ้ยตรงกบัความต้องการลูกค้า หรอืการเขา้รกัษาอาการป่วย ไม่ว่า
โร งพ ย าบ าล ใด อ าก าร ป่ วย จะต้ อ งห าย  แ ล ะ  (7) ค ว ามสบ าย  
(comfort) ได้แก่  สิ่งแวดล้อมของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
เคาน์เตอร ์บรกิาร หอ้งน ้า ทางเดนิ ป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆ จะต้องสรา้ง
ความสบายตาและความสบายใจให้ลูกค้า จะต้องท าให้ความทุกข์ใจและ
ความไม่สบายกายไดบ้รรเทาเบาบางลง เช่น การนัง่ฟังเพลงในรา้นอาหาร 
ทุกสิง่ใน รา้นอาหารตอ้งสรา้งความสบายใหล้กูคา้ [3] 

 
V.II. แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 4F  
      การจัดการด้านการตลาดส าหรับลูกค้าไทย  นักการตลาดต้อง 
ค านึงถงึ ตวัF 4 ตวัซึง่ส่วนประสมทางการตลาด 4F ประกอบดว้ย  
      (1) ดา้นหน้าตาและชือ่เสยีง (Face)    
      (2) ดา้นเพือ่นแบบปากต่อปาก (Friend) 
      (3) ดา้นครอบครวั (Family) 
      (4) ดา้นโชคลาง (Fortune) 
      กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ตวันัน้เป็นกลยุทธ์การตลาด
แบบไทยๆ โดยจะสามารถเจาะลกึถงึขอ้มลูลกูคา้ ลกัษณะเฉพาะของลกูคา้
ที่เป็นแบบไทยมากกว่า เป็นสิง่ที่นักการตลาดจะต้องค้นหาเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ ซึ่งกลยุทธ์
ด้านหน้าตาและชื่อเสยีงนัน้ เป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้ลูกค้ามคีวามภูมใิจ มี

ความรูส้กึว่าตนเองเป็นคนส าคญัเป็นคนพเิศษโดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้เสนอ
ไดว้่าส าคญักว่าลกูคา้รายอื่นๆไดย้ิง่จะชนะใจลกูคา้มากขึน้ ในดา้นหน้าตา
กม็สี่วนส าคญัไม่น้อย การทานอาหารโรงแรมหรู การใชส้นิคา้แบรนด์เนม 
การแต่งตวัด ีเครื่องประดบัหรู และเครื่องใชอ้ื่นๆ ที่ดูดมีรีะดบัเหล่านี้เป็น
ตวัอย่างในเรื่องของหน้าตาเขา้มาเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจซื้อของคนไทย 
ในด้านการตลาดแบบเพื่อน ซึ่งสงัคมของคนไทยให้ความส าคญักบัเพื่อน
มากมกีารรวมกลุ่มกนัท าใหค้นในกลุ่มมพีฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั เกดิการ
ใช้สนิค้าและบรกิารคล้ายๆกนัมทีศันคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งใกล้เคยีงกนั 
ดงันัน้Friend Gets Friend จงึเป็นกลยุทธ์ทีส่ าคญัเพราะถ้าคนหนึ่งในกลุ่ม
ใช้สนิค้าหรอืบรกิารใด ย่อมมแีนวโน้มที่สมาชกิคนอื่นในกลุ่มจะใช้สนิค้า
หรอืบรกิารนัน้ๆด้วย นอกจากนี้กลยุทธ์ในด้านครอบครวัก็เป็นอีกปัจจยั
หนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  การจดัการแคมเปญ
ทางการตลาดที่มุ่งตรงต่อครอบครวั เช่น การจดังานเลี้ยงให้แก่ลูกค้าและ
ครอบครวั เป็นกลยุทธ์ทีด่เีพราะคนไทยมกัจะไปไหนมาไหนทัง้ครอบครวั 
โดยถ้าเชญิเฉพาะลกูคา้ ลกูคา้อาจปฏเิสธ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาท ากจิกรรม
กบัครอบครวั แต่หากเชญิทัง้ครอบครวัลกูคา้สามารถมาร่วมงานได ้และยงั
มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทในฐานะที่ให้เกียรติแก่ครอบครวัเขาด้วย  และ
สุดทา้ยกลยุทธ์ดา้นโชคลาง (Fortune) เป็นเรื่องส าคญัอกีเรื่องหนึ่งส าหรบั
คนไทย มกัมคี าพูดว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ยกตวัอย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่หา
ฤกษ์ส าหรบัคลอดบุตร โรงพยาบาลต้องจดัท าสถานที่ส าหรบัตัง้ศาลพระ
ภมูใิหม้เีนื้อทีก่วา้งขวาง เพราะคนไขห้รอืญาตคินไขจ้ะน าเครือ่งเซ่นมาบน
ให้คนไข้หายป่วย หรอืบางคนใส่เสื้อบางสีเพื่อให้โชคอ านวยให้ประสบ
ผลส าเรจ็ บางคนไม่ตดัผมวนัพุธท าใหร้า้นตดัผมบางรา้นงดใหบ้รกิารในวนั
พุธ การสรา้งบา้นขายตอ้งระวงัอย่าใหผ้ดิหลกั ฮวงจุย้ เป็นตน้ [4] 
 
V.III. แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจ 
       กระบวนตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภคมทีัง้หมด 5 ข ัน้ตอนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
การตระหนักถงึปัญหา การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร การประเมนิทางเลอืก การ
ตดัสนิใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ โดยกระบวนการตดัสนิใจซื้อ
เกดิขึ้นเมือ่ผูซ้ื้อตระหนักถึงปัญหาหรอืความต้องการโดยผูบ้รโิภครูส้กึถึง
ความแตกต่างระหว่างภาวะความต้องการทีแ่ทจ้รงิและพงึปรารถนา ความ
ต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิง่เรา้ภายในหรอืภายนอก ดงันัน้นักการตลาด
จงึจ าเป็นต้องระบุสถานการณ์ที่กระตุ้นความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึน้มาใหไ้ด ้และการเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคหลายๆคน ท าใหน้ักการตลาด
สามารถระบุได้ว่าสิง่เรา้ที่กระตุ้นให้เกดิความสนใจหมวดสนิค้าหนึ่งมาก
ที่สุดนัน้มอีะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่
สามารถกระตุ้นความสนใจของผูบ้รโิภค เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัการกระตุน้จะมี
แนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสินค้านัน้ๆ การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูข่าวสารท าใหผู้บ้รโิภคทราบเกีย่วกบัสนิคา้ทีแ่ข่งขนักนัในตลาดและ
รปูแบบลกัษณะของผลติภณัฑ ์เมือ่รบัรูข้อ้มลูมากขึน้กจ็ะเหลอืเพยีงไมก่ีต่วั
ที่อยู่ในความสนใจส าหรับการเลือกต่อไป ต่อมาผู้บริโภคทุกคนจะมี
กระบวนการประเมินเพื่อการตัดสินใจหลายกระบวนการด้วยกัน การ
ประเมินทางเลือกของผู้บริโภคส่วนใหญ่จะอิงกบัความเชื่อและทศันคต ิ
คนเราจะเกดิความเชื่อและทศันคติโดยผ่านทางการกระท าและการเรยีนรู้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยคนเราจะยึดถือ
เกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่นความเชื่อเกีย่วกบัคุณลกัษณะและผลติภณัฑห์รอื
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ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจจากการประเมนิผลทางเลอืกจะช่วยให้
ผู้บริโภคก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นทางเลือก 
โดยทัว่ไปผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด การ
ตัด สิน ใจซื้ อ จึง เกิด ขึ้ น ห ลังจากป ระ เมิน ท างเลือ ก (Evaluation of 
Alternative) แล้วเกิดความตัง้ใจซื้อ(Purchase Intention) และเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ  (Purchase Decision)ในที่สุด หลังจากซื้อและทดลองใช้
ผลติภณัฑ์ไปแลว้ผูบ้รโิภคจะมปีระสบการณ์เกีย่วกับความพอใจหรอืไม่พงึ
พอใจผลิตภณัฑ์ ถ้าบรษิัทโฆษณาสินค้าเกินความจ าเป็นผู้บรโิภคจะตัง้
ความหวงัไวสู้งและเมือ่ไม่เป็นความจรงิจะเกดิความไม่พอใจและเลกิใชใ้น
ทีสุ่ด แต่ถา้หากผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้ไปใชแ้ลว้เกดิความพงึพอใจในตวัสนิคา้ก็
จะมกีารซื้อซ ้าอีกในคราวต่อไป ดงันัน้นักการตลาดจะต้องคอยติดตาม
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่าง ๆ เพื่อจะ
ไดน้ ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป [5] 
 

VI. วธิดี าเนินการวจิยั 
VI.I. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
      การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่อยู่อาศยัในเขตอุตสาหกรรม จงัหวดั
ชลบุร ีฉะเชงิเทรา และระยอง จ านวน 400 คน ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
ตารางสถิติของ ทาโร่ ยามาเน่ [6] ภายใต้ระดบัความเชื่อมัน่ที่รอ้ยละ 95 
ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบตามสะดวก  
 
VI.II. เครือ่งมอืและการตรวจสอบคุณภาพ 
        VI.II.I. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
      เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามดา้นขอ้มลูส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา สถานภาพ รายได้ต่อเดอืน รูปแบบการจ้างงาน การตัดสนิใจ
เลอืกทีพ่กั และช่องทางการเลอืกทีพ่กัอาศยั ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบั
ส่วนประสมทางการตลาด7C โดยมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-
Ended Response Question) ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด4F โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  (Close-Ended 
Response Question) และส่วนที ่4 เป็นค าถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจ โดย
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Response Question)  
      VI.II.II. การทดสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
     ผูศ้กึษาไดท้ าการตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Validity) จากอาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้องของเนื้อหาของ
แบบสอบถามตรงตามเรื่องที่ต้องการศกึษา จากนัน้น าไปตรวจสอบความ
เชือ่ม ัน่ (Reliability) โดยทดสอบกบัผูท้ีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 30 
คน ได้ค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัอยู่ระหว่าง 0.710 ถึง 0.952 ซึ่งไม่ต ่ากว่า 
0.70 [7] 
 
VI.III. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
       ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม
ตวัอย่างซึง่ทางผูศ้กึษาไดก้ระจายการเกบ็แบบสอบถามเป็นแบบสดัส่วนทัง้ 
3 จงัหวดั โดยแบ่งเป็นจงัหวดัชลบุร ี150 คน จงัหวดัระยอง 150 คน และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 150 คน รวมเป็นทั ้งหมด 450 ชุด ซึ่ งเมื่อ เก็บ

แบบสอบถามกลบัมาพบว่าไดจ้ านวนแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ทัง้หมด 400
ชุด คดิเป็นร้อยละ 88.89 โดยแบ่งเป็นจงัหวดัชลบุร ี150 ชุด ระยอง 150 
ชุด และฉะเชงิเทรา 100 ชุด  
 
VI.IV. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
       สถิติในการวจิยัครัง้นี้  ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้แบบพหุ (Multiple 
Linear Regression) ทีน่ยัส าคญัทางสถติเิท่ากบั 0.05 
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
       ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 58.5% มีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี คดิเป็น 43% มสีถานภาพโสด คดิเป็น 45.8% จบปรญิญา
ตรี คิดเป็น 74.8% มีรายได้ 15,001-35,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 63% 
และตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัดว้ยตวัเอง 63.80% 
 
VII.II. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด
7Cในการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในเขตEEC 
 

ตารางที ่I ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 7C 
 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าในการตดัสินใจ

เลือกเช่าท่ีพกัอาศยัในเขต EEC 
 S.D. ระดบั อนัดบั 

ด้านความสะดวก  3.74 0.693 สงู 1 

ด้านการดแูลเอาใจใส่ 3.66 0.613 สงู 2 

ด้ า น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร

ตอบสนองความต้องการ 
3.63 0.636 สงู 

3 

ด้านความสบาย 3.62 0.629 สงู 4 

ด้านต้นทุน 3.57 0.610 สงู 5 

ด้านการติดต่อส่ือสาร 3.54 0.691 สงู 6 

ด้านคณุค่าท่ีลูกค้าจะได้รบั  3.48 0.657 สงู 7 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นรวม 3.60 0.503 สงู  

 
      จากตารางที่ I ระดบัความคดิเห็นเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด
7C ในการตัดสินใจเลือกเช่าที่พ ักอาศัยในเขตEEC โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดย
เรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ความคดิเห็นจากมากไปหาน้อยจะเห็นไดว้่า ส่วน
ประสมทางการตลาด7C ดา้นความสะดวก อยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด รองลงมาคอื 
ด้านดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้าน
ความสบาย ด้านต้นทุน ดา้นการติดต่อสื่อสาร และด้านคุณค่าที่ลุกค้าจะ
ไดร้บั ตามล าดบั 
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VII.III.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับส่วนประสมทาง
การตลาด4Fในการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในเขตEEC 
 

ตารางที ่II ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด4F 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 4F 
Marketing ในการตดัสินใจ
เลือกเช่าท่ีพกัอาศยัในเขต 

EEC 

 S.D. ระดบั อนัดบั 

ดา้นการตลาดแบบครอบครวั  3.55 0.659 สงู 1 

ดา้นหน้าตาและชือ่เสยีง  3.43 0.605 สงู 2 

ดา้นการตลาดแบบปากต่อปาก 3.40 0.623 ปานกลาง 3 

ดา้นการตลาดแบบโชคลาง 3.33 0.745 ปานกลาง 4 

ค่าเฉล่ียความคิดเหน็รวม 3.43 0.503 ปานกลาง  

       
        จากตารางที่ II ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด
4F ในการตดัสนิใจเลอืกเช่าที่พกัอาศยัในเขตEEC อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลีย่คดิเหน็รวมเท่ากบั 3.43 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น โดยเรยีง
ตามล าดบัค่าเฉลีย่ความคดิเหน็จากมากไปหาน้อยจะเหน็ไดว้่า ส่วนประสม
ทางการตลาด4F ด้านการตลาดแบบครอบครัว อยู่ ในระดับสูงที่สุด 
รองลงมาคอื ด้านหน้าตาและชื่อเสยีง ดา้นการตลาดแบบเพื่อน  และด้าน
การตลาดแบบโชคลาง ตามล าดบั 
 
VII.IV.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
        ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ส่วนประสมทางการตลาด7C ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 

 
ตารางที่ III ผลการวเิคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสมัพนัธข์องแส่วนประสมทางการตลาด7C 

กบัการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 
 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B SEb  
(คา่คงที)่ 0.496 0.168  2.955 0.003 

C3 0.289 0.046 0.305 6.331 0.000 
C5 0.158 0.055 0.147 2.862 0.004 
C1 0.174 0.048 0.174 3.642 0.000 
C7 0.135 0.054 0.129 2.483 0.013 
C6 0.105 0.053 0.102 1.969 0.050 

R = 0.696     R2 = 0.484     SEest = 0.475     F = 73.920 
 

       จากตารางที ่III ผลการวเิคราะหถ์ดถอยเพื่อหาความสมัพนัธข์องส่วน
ประสมทางการตลาด7C กับการตัดสินใจเลือกเช่าที่พ ักอาศัยในเขต
อุตสาหกรรม EEC พบว่า ปัจจยัดา้นความสะดวก(C3) ดา้นการดแูลเอาใจ
ใส่(C5) ดา้นคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั(C1) ดา้นความสบาย (C7)และดา้นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้(C6) มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าที่
พกัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC โดยมอี านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 
48.4 สามารถน ามาสรา้งสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 

      Y1 = 0.496 + 0.289 (ด้านความสะดวก) + 0.158 (ด้านการดูแลเอา
ใจใส่) + 0.174 (ดา้นคุณค่าทีลู่กค้าจะไดร้บั) + 0.135 (ดา้นความสบาย) + 
0.105 (ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ)  

 
      ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที ่2 ส่วนประสมทางการตลาด4F ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 
 
ตารางที่ IV ผลการวเิคราะหถ์ดถอยเพื่อหาความสมัพนัธข์องแส่วนประสมทางการตลาด4F 

กบัการตดัสนิใจเลอืกเช่าทีพ่กัอาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC 
 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

b SEb  
(คา่คงที)่ 1.288 0.180  7.155 0.00 

F1 0.389 0.052 0.357 7.480 0.00 
F3 0.284 0.048 0.282 5.914 0.00 

R = 0.552     R2 = 0.305     SEest = 0.549    F = 86.918 

 
      จากตารางที ่IV ผลการวเิคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสมัพนัธ์ของแส่
วนประสมทางการตลาด4F กับการตัดสินใจเลือกเช่าที่พ ักอาศัยในเขต
อุตสาหกรรม EEC พบว่า ปัจจยัด้านหน้าตาและชื่อเสียง(F1) และด้าน
ครอบครัว (F3) ส่ งผล ต่อการตัดสิน ใจเลือก เช่ าที่พ ักอาศัย ใน เขต
อุตสาหกรรม EEC โดยมอี านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 30.50 สามารถ
น ามาสรา้งสมพยากรณ์ไดด้งันี้  
      Y1 = 1.288 + 0.389 (ด้านหน้าตาและชื่อ เสียง) + 0.284 (ด้าน
ครอบครวั) 
 

VIII. สรุปและอภปิรายผล 
        ดา้นส่วนประสมทางการตลาด7C พบว่า ปัจจยัดา้นความสะดวก ดา้น
การดแูลเอาใจใส่ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั ดา้นความสบาย และดา้นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าที่พกั
อาศยัในเขตอุตสาหกรรม EEC ซึ่งสอดคล้องกบั [8] ศึกษาเกี่ยวกบัส่วน
ประสมทางการตลาด7C ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าโรงแรมในจงัหวดั
นครราชสมีา ผลพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้น
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวก ความส าเร็จในการตอบสนองลูกค้า 
ด้านความสบาย และด้านการดูแลเอาใจใส่ เป็นตัวแปรที่ส่งผลกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  และ
สอดคล้องกบั [9] ศกึษาเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคา้ ความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร และความผูกพนัของลูกค้าที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารผลติภณัฑ์ สนิเชือ่ของธนาคารกรุงไทยในจงัหวดั
สุพรรณบุร ีผลพบว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้าน
ความสะดวก ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นความ
สบายส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ บมจ . 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั [10] ศกึษาเกีย่วกบัส่วน
ประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการ
เลอืกใชบ้รกิารโรงแรม 4 ดาวในพทัยา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า (7C’s) ด้านคุณค่าที่จะได้รบั ดา้นความสะดวก และด้าน
ความสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมระดับ 4ดาว ของ
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นกัท่องเทีย่วชาวไทย ในเขตพืน้ทีเ่มอืงพทัยา  
ด้านส่วนประสมทางการตลาด4F พบว่า ปัจจัยด้านหน้าตาและ

ชื่อเสยีง และด้านครอบครวั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเช่าที่พกัอาศยัใน
เขตอุตสาหกรรม EEC สอดคลอ้งกบั[11] ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 4C’s และ 4F’s (Factors of Marketing Mix Model 4C’s and 
4F’s) การโฆษณาทาง สงัคมออนไลน์ (Advertising  on Social Network) 
และกจิกรรมการตลาด (Marketing Activities) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการ
ใชบ้รกิารสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4F ดา้นหน้าตาและชื่อเสยีงมผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการใช้บรกิารสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  

 IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
      ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด7C มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกเช่าทีพ่กัอาศยั โดยผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญักบัดา้นความสะดวก ใน
เรื่องที่พักอาศยัมคีวามสะดวกในการเดินทาง  และอยู่ใกล้ๆกบัสถานที่
ท างานมรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ซึง่ผูป้ระกอบธุรกจิควรเน้นการสรา้งที่
พักอาศัยที่อยู่ใกล้สถานที่ท างานและมีความสะดวกในการเดินทางไป
ท างาน หา้งสรรพสนิคา้ มทีีจ่อดรถเพยีงพออกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญัในดา้น
ของการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องของพนักงานมคีวามนอบน้อมและยิ้มแยม้ใน
การให้บริการ และให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมรองลงมา ดังนั ้นผู้
ประกอบธุรกจิควรเน้นใหพ้นักงานมกีารบรกิารดว้ยความจรงิใจ นอบน้อม
และมรีอยยิม้ ทีพ่รอ้มดูแลผูอ้ยู่อาศยัดว้ยความยนิด ีและเอาใจใส่อย่างเท่า
เทียมกัน นอกจากนี้สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัก็คือด้านบริเวณที่พัก
อาศัยในตัวโครงการต้องมีความสะอาด และมีป้ายบอกทางเข้า -ออก 
สามารถเขา้และออกไดอ้ย่างสะดวก และมชีือ่โครงการบอกไวอ้ย่างชดัเจน  
      ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด4F มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกเช่าทีพ่กัอาศยั โดยผูบ้รโิภคจะใหค้วามส าคญักบัดา้นดา้นครอบครวัมี
ระดบัความคดิเห็นมากที่สุด  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรเน้นการสร้างชุมชน
หรอืห้องพกัที่เหมาะสมกบัครอบครวั ยกตวัอย่างเช่น บรเิวณพื้นทีร่อบๆที่
พักอาศัย มีสนามเด็กเล่น สถานที่ออกก าลงักาย สระว่ายน ้ า รวมไปถึง
สวนหย่อมส าหรบัการพักผ่อนในวนัหยุด เพื่อเป็นสถานที่ที่สามารถท า
กจิกรรมร่วนกนักบัครอบครวัได ้และรองลงมาคอืดา้นชื่อเสยีงและหน้าตา 
ซึง่ผูป้ระกอบธุรกจิควรจะเน้นในเรือ่งของการพฒันาแบรนดท์ีพ่กัอาศยัใหม้ี
ชือ่เสยีงหรอืเน้นการพฒันาภาพลกัษณ์ของแบรนดใ์หม้ากยิง่ขึน้ เพราะการ
ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิท าใหภ้าพลกัษณ์ของแบรนดห์รอืชื่อเสยีงอยู่ในระดบัทีม่ ี
ชือ่เสยีงได ้จะสรา้งความมัน่ใจหรอืความภาคภูมใิจใหก้บัลูกคา้ได ้ซึง่กเ็ป็น
สิง่หนึ่งทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกพกัทีอ่ยู่อาศยัของผูท้ีส่นใจเช่าที่
พกัในเขตอุตสาหกรรมEEC ในจงัหวดัชลบุร ีฉะเชงิเทรา และระยอง  
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 บทคดัย่อ — การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาถึง 1) อิทธิพลของ
คุณลักษณะของแหล่งข้อมูลท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ
ประเภทร้านอาหารญ่ีปุ่ น  และ 2) อิทธิพลของช่องทางการส่ือสาร - 
การตลาดออนไลน์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการประเภท
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีติดตามข่าวสารออนไลน์
ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นจ านวน 446 
คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
แบบแจกแจงความ ถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพห ุ
ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะบุคคลท่ีมีช่ือเสียงด้านความไว้วางใจ ด้าน
ความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการส่ือสาร - การตลาด
ออนไลน์ด้านความหลากหลายของช่องทางการตลาดออนไลน์ และความถ่ี
ในการโฆษณาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินค้าและบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางให้แก่ธรุกิจ หรือองคก์ร
ต่างๆ ท่ีต้องการใช้พรีเซนเตอร์เป็นหน่ึงในกลยุทธ์การตลาดในการ
ประชาสัมพนัธ์ได้ โดยสอดคล้องกับทฤษฏีการโฆษณาโดยใช้บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ค ำส ำคญั — อิทธิพล, ผู้มีชือ่เสียง, ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์, กำร
ตดัสินใจซ้ือ, ร้ำนอำหำรญีปุ่่ น 

 

 
ABSTRACT — The purpose of this research is to study 1) the 

influence of the characteristics of celebrity endorsement that effect to 
the purchase decision in products and services of the Japanese 
restaurant and 2) the influence of communication channels – social 

network towards the purchase decision in products and services of 
Japanese restaurants. The sample group is general people who follow 
online news via social network and used to by product and service of 
Japanese restaurants for 446 persons. The data were collected by 
using questionnaires. data analysis was analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation 
coefficient and Multiple linear regression analysis. This research found 
that characteristics celebrity endorsement in trustworthiness, 
similarity and communication channels - social network in variety of 
online marketing channels and the frequency of advertising through 
social network had a significant influence on the decision to buy 
products and services of Japanese restaurants in overall. The results 
of this research can be used as a guideline for businesses or 
organizations who want to use the celebrity as one of the marketing 
strategies in public relations. 

Keywords — Influence, Celebrity endorsement, Social network, 
Purchase decision, Japanese restaurants. 
 

I. บทน า 
 ในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละชิ้นนัน้มีความข้องเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภคเป็นอย่างมาก โดยพฤติกรรมการซื้อนัน้เกิด
จากสิง่เร้า (Stimulus) มากระตุ้น (Stimulate) ความรู้สกึของผู้บรโิภค ท า
ใหเ้กดิความรูส้กึของความตอ้งการจนตอ้งหาขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะสามารถ
มาตอบสนองต่อความต้องการได้ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจ และเกิด
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พฤตกิรรมการซื้อในทีสุ่ด [1] อกีทัง้ยงัมปัีจจยัหลากหลายทีส่่งผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยปัจจัยทางสังคมนัน้ได้
กล่าวถงึปัจจยัทางสงัคมทีส่่งอทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค
ในด้านกลุ่มอ้างอิง (reference group) ซึ่งหมายถึงกลุ่มบุคคลซึ่งผู้บรโิภค
คนนัน้ ยดึถอืหรอืไม่ยดึถือเอาเป็นแบบอย่างในการบรโิภคหรอืไม่บรโิภค
ตาม โดยที่ผู้บริโภคคนนัน้จะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็ได้ และเมื่อ
เชื่อมโยงกบัปัจจยัทางดา้นจติวทิยาในเรื่องของการจูงใจ กล่าวคอื การชกั
น าหรอืการเกลี้ยกล่อมเพื่อให้บุคคลเหน็คลอ้ยตาม [2] จะเหน็ได้ว่าปัจจยั
เหล่านี้ส่งผลใหค้นตดัสนิใจซื้อสนิคา้มากขึน้ ดงันัน้การใชบุ้คคลผูม้ชี ือ่เสยีง 
(Celebrity) นัน้เป็นกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการจูงใจ และเป็นการกระตุ้น
ความรูส้กึของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ใหม้ากขึน้ 
 ส าหรบัประเทศไทยหากพูดถึงหนึ่งในธุรกจิทีก่ าลงัเตบิโตนัน้คอืธุรกจิ
รา้นอาหาร โดยประเทศไทยนัน้มธีุรกจิรา้นอาหารหลากหลายประเภทมาก
ตัง้แต่ ไทย จนี ญี่ปุ่ น ฝรัง่ ในปีพ.ศ. 2560 นัน้ ตลาดรวมมมีลูค่ามหาศาล
อยู่ที่ 390,000-397,000 ล้านบาท เติบโต 2-4% แม้ร้านอาหารจะมีจาก
หลากหลายชาติให้บริการแต่ “ร้านอาหารญี่ปุ่ น” นับเป็นตลาดที่ย ังคง
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง [3] แสดงใหเ้หน็ว่าตลาดธุรกจิรา้นอาหารญี่ปุ่ นในไทย 
ยงัคงได้รบัความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยกว่า 80% เป็นรา้นอาหารญี่ปุ่ นที่
ตัง้อยู่ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสนิค้าต่างๆ มมีากถึง 2,346 ร้าน 
หรอืเป็นอนัดบั 2 ของตลาดรา้นอาหารโดยรวม รองจากรา้นอาหารไทย [4] 
 จากสถานการณ์การท าธุรกจิในปัจจุบนัมกีารแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง จงึ
ท าใหก้ารน ากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาใชม้ีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธ์เพื่อเพิม่ยอดขายใหแ้ก่บรษิทั และหนึ่งในกล
ยุทธ์ที่ได้รบัความนิยมก็คือ การโฆษณา [5] รูปแบบของการน าเสนอ
โฆษณาที่เป็นที่นิยมคือ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง  (Celebrity) มาเป็น
สื่อกลางในการน าเสนอผลติภณัฑ์ของบรษิทัไปยงักลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย 
[4] ยกตวัอย่างเช่น การเปิดตวัพรเีซนเตอร์เป็นครัง้แรกในรอบ 12 ปีของ
รา้นอาหารแบรนดย์าโยอทิีท่างผูบ้รหิารมองว่าจะท าใหข้ยายฐานกลุ่มวยัรุ่น
และกลุ่มเด็กลงมาระดบัมธัยมไดม้ากขึ้น เนื่องจากกลุ่มวยัรุ่นที่เป็นตลาด
ใหญ่ของรา้นอาหารแบรนด์ยาโยอิรู้จกัและชื่นชอบ BNK48 นี้เป็นอย่างด ี
[6]  
 นอกจากนี้ ในปี 2016 สถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมี
ทัง้หมด 38 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 56 ของประชากรทัง้หมดของประเทศ
ไทย โดยทัง้ 38 ลา้นคน ใช้สื่อสงัคมออนไลน์และใชง้านผ่านมอืถือทัง้สิ้น 
34 ล้านคน ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) รอ้ยละ 32 รองลงมาคอื ไลน์ (Line) รอ้ยละ 29 ตามล าดบั สื่อ
สงัคมออนไลน์เริม่เขา้มามบีทบาทและอิทธพิลต่อความคดิ อีกทัง้ยงัเป็น
เครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สารกนัแบบ Two Way Communication หรอืการ
สือ่สารแบบสองทาง การโฆษณาบนสือ่สงัคมออนไลน์กเ็ช่นเดยีวกนั [7] 
 ดงันัน้ผู้ว ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของผู้มชีื่อเสียงและช่องทาง
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภท
รา้นอาหารญีปุ่่ น ผลการวจิยัทีไ่ดน่้าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิทัง้
ธุรกจิออนไลน์ ธุรกจิขนาดเล็ก หรอืองค์กรใหญ่ ที่ต้องการใช้ผู้มชีื่อเสยีง
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดในการประชาสมัพนัธ์ และสามารถน าไปต่อ

ยอดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดในประชาสมัพนัธ์โดยการใช้บุคคลที่มี
ชือ่เสยีงผ่านช่องทางออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในอนาคต 
 
I.I ทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 I.I.I การโฆษณาโดยใชบุ้คคลทีม่ชี ือ่เสยีง (Celebrity Endorsement) 
  บุคคลที่มีชื่อเสียง คือกลุ่มบุคคลที่เป็นที่รู้จ ักของสังคมจาก
ความส าเรจ็ในหลากหลายอาชพีการงาน เช่น กฬีา ธุรกจิบนัเทงิ การเมอืง 
สือ่วทิยุและโทรทศัน์ องคก์รธุรกจิ และอื่นๆ โดยผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมใน
การเลียนแบบในสิ่งที่บุคคลที่มีชื่อเสียงแสดง หรือสื่อสารออกมา โดย
องค์ประกอบที่ส าคญัในการใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีง (Celebrity) ในการสร้าง
แบรนด์นัน้จะต้องค านึงถึงคุณลกัษณะ 5 องค์ประกอบที่ส าคญัคอื ความ
ดึงดูดใจ (Attractive) ความไว้วางใจ (Trustworthiness) ความช านาญ
เชี่ ย วช าญ  (Expertise) ค ว าม เค ารพ  (Respect) ค วาม เหมือ น กับ
กลุ่มเป้าหมาย (Similarity) [8]  
I.II งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 งานวจิยัที่มอียู่อย่างจ ากดัเกี่ยวกบับุคคลที่มชีื่อเสียงนัน้ได้กล่าวว่า
บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สก๊อต ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร [5] เช่นเดียวกบังานวจิยัอีกงานวิจยัที่
พบว่ากลุ่มวยัเด็กตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้รบัอิทธิพลจากผู้มี
ชือ่เสยีงในการซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ [9] 
 ในส่วนของงานวจิยัทีม่อียู่อย่างจ ากดัเกีย่วช่องทางการตลาดออนไลน์ 
(Social media) ได้กล่าวว่าประสทิธภิาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีงส่งผลต่อการตัง้ใจซื้อ [10] เช่นเดยีวกบั
งานวจิยัเกีย่วกบัอทิธพิลของอนิสตาแกรมบุคคลที่มชีื่อเสยีงต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคสนิคา้ ซึง่ไดก้ล่าวว่าปรมิาณการใชอ้นิสตาแกรมมคีวามสมัพนัธ์
กับการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยการรับรู้ความ
น่าเชือ่ถอืของบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ [11] 
I.III นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 แหล่งขอ้มลู หมายถงึ บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง (Celebrity) กล่าวคอื บุคคลที่
เป็นที่รูจ้กัของสาธารณชนเป็นบุคคลทีส่ ื่อและผู้คนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็น ดารานกัรอ้ง ศลิปิน นกักฬีาและผูม้ชี ือ่เสยีงในสงัคม 
 ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง ช่องทางการตลาดออนไลน์ (Social 
media) ที่พรเีซนเตอร์ใช้ในการประชาสมัพนัธ์ตวัเอง และสนิค้าต่างๆ ที่
เป็นพรเีซนเตอร ์ไดแ้ก่ Facebook, Instagram, Twitter เป็นตน้ 
I.IV กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 จากแนวคดิเรื่องการโฆษณาโดยใชบุ้คคลทีม่ชี ื่อเสยีง มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ สก๊อต ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ณัฏฐ์
หทัย เจิมแป้น [5] ได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยัเกี่ยวกับความมี
อิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มชีื่อเสยีงที่มต่ีอการตดัสินใจซื้อ
ผลติภณัฑ์ โดยชี้ใหเ้หน็ว่าคุณลกัษณะบุคคลทีม่ชี ื่อเสยีงในดา้นใดบา้งที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ ์และมอีทิธพิลมากน้อยเพยีงใด 
 นอกจากคุณลกัษณะบุคคลที่มชีื่อเสยีงแล้ว ยงัมปัีจจยัอื่นที่ส่งผลต่อ
การตัดสนิใจซื้อ ได้แก่ ช่องทางการสื่อสาร – การตลาดออนไลน์ ดงันัน้ 
ผูว้จิยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม เพื่อศกึษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของผูม้ชี ือ่เสยีงและช่องทางการตลาดออนไลน์ทีม่ผีล
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ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทร้านอาหารญี่ปุ่ น และได้
ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัในครัง้นี้ ดงัรปูที ่I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่I. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงอิทธพิลของคุณลกัษณะของแหล่งข้อมูลที่มต่ีอการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหารญีปุ่่ น 
 2. เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลของช่องทางการสื่อสารทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหารญีปุ่่ น 
 
II.I สมมตฐิานในการวจิยั 
 จากผลของงานวจิยัทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งต้น น าไปสู่สมมตฐิานเกีย่วกบั
บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงดงัและช่องทางการตลาดออนไลน์ดงัดา้นล่าง 
 1. คุณลกัษณะบุคคลที่มชีื่อเสียง มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
และบรกิารประเภทรา้นอาหารญีปุ่่ น 
 2. ช่องทางการตลาดออนไลน์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และ
บรกิารประเภทรา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

III วธิดี าเนินการวจิยั 
III.I กลุ่มตวัอย่าง 
 เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน (Infinite Population) ผู้วิจยัจึงใช้การค านวณหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร สูตรของ ยามาเน่ 
(Yamane. 1967) โดยกลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทัว่ไปที่ติดตามข่าวสาร
ออนไลน์ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เคยใช้บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ น 
และทราบว่ารา้นอาหารอาหารญีปุ่่ นมกีารใชพ้รเีซนเตอรใ์นการโปรโมทรา้น 
โดยใชว้ธิสีุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก คอื แจกแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่าง ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 300 ชุดโดยมีผู้ตอบกลบัมา
ทัง้หมด 246 ชุด และยงัได้แจกแบบสอบถามออฟไลน์ไปยงักลุ่มตวัอย่าง
อกีจ านวน 200 ชุด ทัง้นี้ไดร้บัการตอบกลบัมาทัง้หมด ใชร้ะยะเวลาในการ
เกบ็ทัง้สิน้ 1 เดอืน 
 
III.II เครือ่งมอื/วธิกีาร 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไป
เกี่ยวกบัประสบการณ์ในการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ น ส่วนที่ 3 ข้อมูล
ทัว่ไปเกี่ยวกบัพรเีซนเตอร์ ส่วนที่ 4 ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัลกัษณะ
ของพรีเซนเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
รา้นอาหารญี่ปุ่ น ส่วนที ่5 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะของช่องทาง
การตลาดออนไลน์ ส่วนที่ 6 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจใช้
บรกิารร้านอาหารญี่ปุ่ น โดยลกัษณะของแบบสอบถามส่วนที่ 4, 5 และ 6
เป็นค าถามชนิดจดัอันดบัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั ด้วยมาตรวดัการ
ประเมนิค่าแบบลเิคริต์ (Likert Scale) 
 III.II.I ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
 ตรวจสอบด้วยค่าสมัประสทิธิแ์สดงความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามค
รอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยต้องได้ค่าสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามไม่ต ่ากว่า 0.70 เพื่อค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ในตวัแปรทีเ่ป็นค าถาม แยกตามตวัแปร ดงัตารางที ่I 
 

ตารางที ่I ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ตวัแปร 
ค่า 

Cornbrash’s 
Alpha 

1. ดา้นความดงึดูดใจ (Attractive) 0.911 
2. ดา้นความไวว้างใจ (Trustworthiness) 0.868 
3. ความเป็นทีเ่คารพนบัถอื (Respect) 0.910 
4. ความเหมอืนกบักลุม่เป้าหมาย (Similarity) 0.764 
5. ชอ่งทางการตลาดออนไลน์ทีห่ลากหลาย 0.815 
6. ความถีใ่นการโฆษณาผา่นชอ่งทางการตลาด
ออนไลน์ 

0.846 

7. การตดัสนิใจซือ้ 0.768 
ค่าความเช่ือมัน่รวมทัง้ฉบบั 0.933 

 
 และท าการตรวจสอบดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ เพื่อสกัดข้อค าถามที่มี
ความสมัพนัธก์นัไวใ้นองคป์ระกอบเดยีวกนั โดยคดัเลอืกตวัแปรทีม่นี ้าหนกั
ค่าสมัประสทิธิต์ ัง้แต่ 0.5 ขึ้นไป และมคี่าเปอร์เซ็นต์ Variance เกนิ 50% 
ขึน้ไป แยกตามตวัแปร 
 

 คณุลกัษณะของ
แหล่งข้อมูล – บคุคลท่ีมี
ช่ือเสียง 
1. ความดงึดดูใจ 
(Attractive) 
2. ความไวว้างใจ 
(Trustworthiness) 
3. ความเป็นทีเ่คารพนบัถอื 
(Respect) 
4. ความเหมอืนกบั
กลุ่มเป้าหมาย (Similarity) 

ช่องทางการส่ือสาร - 
การตลาดออนไลน์ 
(Social Media) 
1. ความหลากหลายของ
ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
2. ความถีใ่นการโฆษณา
ผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์ 

 

การตดัสินใจซ้ือสินค้า
และบริการประเภท
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
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 III.II.II ค านวณค่าสถติพิื้นฐาน  
  ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 III.II.III ค านวณค่าสถติทิีใ่ชใ้นการตรวจสอบสมมตฐิาน 
  ค านวณค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
วเิคราะหส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณู 
 

IV ผลการวจิยั 
IV.I ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง แสดงในตาราง II 
 

ตารางที ่II ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
1. ชาย 167 37.40 
2. หญงิ 279 62.60 
อาย ุ   
1. 15-17 ปี 27 6.10 
2. 18-21 ปี 43 9.60 
3. 22-29 ปี 152 34.10 
4. 30-40 ปี 202 45.30 
5. 40 ปีขึน้ไป 22 4.90 
ระดบัการศึกษาสูงสุด   
1. มธัยมศกึษาตน้ 17 3.80 
2. มธัยมศกึษาปลายหรอืปวช. 41 9.20 
3. อนุปรญิญาหรอืปวส. 4 0.90 
4. ปรญิญาตร ี 296 66.40 
5. สูงกว่าปรญิญาตร ี 88 19.70 
รายได้ต่อเดือน   
1. ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นของตวัเอง 70 15.70 
2. ต ่ากวา่ 15,001 บาท 29 6.50 
3. 15,001 – 20,000 บาท 77 17.30 
4. 20,001 – 30,000 บาท 68 15.20 
5. 30,001 – 40,000 บาท 61 13.70 
6. 40,001 – 50,000 บาท 46 10.30 
7. มากกว่า 50,000 บาท 95 21.30 

  
 จากตารางที่ II สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้เป็นหญงิมากกว่า
ชาย อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปรญิญาตรี และ
รายไดต่้อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท เป็นส่วนใหญ่ 
IV.II ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะ
ของพรเีซนเตอร์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ และการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ญีปุ่่ น แสดงในตารางที ่III 
 
 
 

ตารางที ่III ค่าเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะของพรเีซน
เตอรช์อ่งทางการตลาดออนไลน์ และการใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ น 

ค่าเฉล่ียหวัข้อค าถาม  S.D. 

คณุลกัษณะของพรีเซนเตอร ์ 3.40 0.890 

ดา้นความดงึดูดใจ (AT) 3.58 0.981 

ดา้นความไวว้างใจ (TR) 3.53 0.986 

ดา้นความเป็นทีเ่คารพนบัถอื (RE) 3.27 1.078 

ดา้นความเหมอืนกบักลุม่เป้าหมาย (SI) 3.14 0.954 

ช่องทางการตลาดออนไลน์ 3.98 0.605 

ค่าเฉลีย่ดา้นความหลากหลายของชอ่งทาง
การตลาดออนไลน์ (CH) 

4.07 0.638 

ค่าเฉลีย่ดา้นความถีใ่นการโฆษณาผา่น
ชอ่งทางการตลาดออนไลน์ (FR) 

3.89 0.663 

ค่าเฉลีย่อทิธพิลรวม 3.98 0.605 

การใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 3.77 0.649 

 
 จากตารางที ่III พบว่า ค่าเฉลีย่คุณลกัษณะของพรเีซนเตอร์มอีทิธพิล
ต่อกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัการตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารของรา้นอาหาร
ญี่ ปุ่ น โดยรวม เท่ ากับ  3.40 (S.D. = 0.890) เมื่ อพิ จารณ ารายด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  คือด้านความดึงดูดใจมี
อทิธพิลอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ด รองลงมาเป็นดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเป็น
ทีเ่คารพและดา้นความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย ตามล าดบั 
 ส่วนค่าเฉลี่ยช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มต่ีอการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
และบรกิารของรา้นอาหารญี่ปุ่ นโดยรวมเท่ากบั 3.98 (S.D. = 0.605) เมื่อ
พจิารณารายดา้น เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยไดด้งันี้ คอื ความ
หลากหลายของช่องทางการตลาดออนไลน์ รองลงมาเป็นความถี่ในการ
โฆษณาผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ตามล าดบั 
 ส่วนค่าเฉลีย่การใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นโดยรวมเท่ากบั 3.77 (S.D. 
= 0.649) 
 
IV.III ตรวจสอบสมมติฐานดว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์และสมการถดถอย
พหุคณู 
 ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ของคุณลกัษณะของพรเีซน
เตอร์ ช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่มต่ีอการตดัสินใจซื้อสนิค้าและบรกิาร
ประเภทร้านอาหารญี่ปุ่ น โดยมอีายุ การศกึษา และรายได้ เป็นตัวแปร
ควบคุม แสดงในตารางที ่IV ดงันี้ 
 
ตารางที ่IV ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่าง

คุณลกัษณะของพรเีซนเตอร ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
ตวั
แปร 

AT TR RE SI CH FR PU VIF 

AT - 0.80 0.80 0.67 0.22 0.28 0.33 3.91 
TR  - 0.78 0.69 0.23 0.30 0.36 3.64 
RE   - 0.56 0.12 0.22 0.35 3.32 
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ตารางที ่IV ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัระหว่าง
คุณลกัษณะของพรเีซนเตอร ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ (ต่อ) 

 
ตวั
แปร 

AT TR RE SI CH FR PU VIF 

SI    - 0.26 0.34 0.34 2.16 
CH     - 0.72 0.37 2.19 
FR      - 0.35 2.27 
PU       - - 

หมายเหตุ : ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 
 
 จากตารางที่ IV พบว่า คุณลกัษณะบุคคลที่มชีื่อเสยีงมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบริการประเภทรา้นอาหารญีปุ่่ น โดย
มอีายุ การศกึษา และรายได้ เป็นตวัแปรควบคุมระหว่าง 0.12 - 0.80 ที่
ระดบันัยส าคญั p < 0.05 ซึ่งเป็นการยอมรบัสมมติฐานที่ 1 และ 3 ดงันัน้
จงึท าการทดสอบโดยใชค้่า VIF ในการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้แบบ
พหุคณูเฉลีย่ น าตวัแปรเขา้ระบบสมการดว้ยวธิ ีStepwise แสดงในตารางที ่
V และ VI ดงันี้ 
 
ตารางที ่V ผลการวเิคราะหห์าค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์

ทีด่ขีองคุณลกัษณะบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

Unstandardize
d 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t 
Sig. 
(2-

tailed) 
b SEb  

(ค่าคงที)่ 2.829 0.110  25.619 0.000*** 
TR 0.157 0.040 0.238 3.943 0.000*** 
SI 0.124 0.041 0.182 3.012 0.003*** 

R = 0.387     R2 = 0.150    SEest = 0.599     F = 9.08 
หมายเหตุ : *** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01  
  
 จากตารางที ่V พบว่า คุณลกัษณะบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความไวว้างใจ 
(TR) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (SI) มีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า คุณลกัษณะบุคคลทีม่ชี ื่อเสยีงดา้นความไวว้างใจ 
(TR) และด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย (SI) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหารญี่ปุ่ นโดยรวม ซึ่งสามารถ
เขยีนสมการพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าและบรกิารของร้านอาหาร
ญีปุ่่ น โดยรวมไดด้งันี้ 
 
  Y1 = 2.829 + 0.157 (TR) + 0.124 (SI)  (1) 
 
 โดยตัวแปรพยากรณ์ทัง้ 2 ตัวแปร มีอ านาจในการพยากรณ์การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบรกิารประเภทร้านอาหารญี่ปุ่ นโดยรวมที่ร้อยละ 
15.00 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุเท่ากบั 0.387 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.599 ค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดบิเท่ากบั 2.829 และถา้ทราบค่าของตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 2 ตวัแปร 

จะสามารถคาดคะเนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหาร
ญีปุ่่ นโดยรวม 
 
ตารางที ่VI ผลการวเิคราะหห์าค่าน ้าหนกัความส าคญัของตวัแปรพยากรณ์

ทีด่ขีองช่องทางการตลาดออนไลน์ 

ตวัแปร
พยากรณ์ 

Unstandardize
d 

Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t 
Sig. 
(2-

tailed) 
b SEb  

(ค่าคงที)่ 2.075 0.190  10.944 0.000*** 
CH 0.276 0.065 0.271 4.260 0.000*** 
FR 0.148 0.062 0.151 2.371 0.018** 

R = 0.395    R2 = 0.156   SEest = 0.597     F = 5.623 
หมายเหตุ : *** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 
 
 จากตารางที่ VI พบว่า ช่องการตลาดออนไลน์ด้านความหลากหลาย
ของช่องทางการตลาดออนไลน์ (CH) และด้านความถี่ในการโฆษณาผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ (FR) มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.000 และ 
0.018 ตามล าดบั สรุปไดว้่า ช่องการตลาดออนไลน์ดา้นความหลากหลาย
ของช่องทางการตลาดออนไลน์ (CH) และด้านความถี่ในการโฆษณาผ่าน
ช่องทางการตลาดออนไลน์ (FR)  มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และ
บรกิารประเภทรา้นอาหารญี่ปุ่ นโดยรวม ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ์
การตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารของรา้นอาหารญีปุ่่ น โดยรวมไดด้งันี้ 
 

  Y1 = 2.075 + 0.276 (CH) + 0.148 (FR)  (2) 
 
 โดยตัวแปรพยากรณ์ทัง้ 2 ตัวแปร มีอ านาจในการพยากรณ์การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบรกิารประเภทร้านอาหารญี่ปุ่ นโดยรวมที่ร้อยละ 
15.60 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุเท่ากบั 0.395 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั 0.597 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดบิเท่ากบั 2.075 และถา้ทราบค่าของตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 2 ตวัแปร 
จะสามารถคาดคะเนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหาร
ญีปุ่่ นโดยรวม 
 

V สรุปผลและอภปิรายผล 
V.I สรุปผลการวจิยั 
 วตัถุประสงค์ของงานวจิยัชิ้นนี้  คือศกึษาถึงอิทธิพลของคุณลกัษณะ
ของแหล่งขอ้มูลและช่องทางการสื่อสารที่มต่ีอการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและ
บรกิารประเภทรา้นอาหารญี่ปุ่ น ซึ่งช่วยให้ท าความเขา้ใจในภาพรวมของ
ตวัแปรในความสมัพนัธ์ดงักล่าวชดัเจนขึ้น ผลการวจิยัพบว่าคุณลกัษณะ
บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง และช่องการตลาดออนไลน์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหารญี่ปุ่ นโดยรวม สอดคล้องกบังานวจิยั
ของณฏัฐ์หทยั เจมิแป้น [5] ทีพ่บว่าการโฆษณาโดยใชบุ้คคลทีม่ชี ื่อเสยีงมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  สก๊อต ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และยงัสอดคล้องกับ
งานวิจยัของวิภาวัส อิสราพานิช [9] ที่พบว่ากลุ่มวยัเด็กตอนปลายใน
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กรุงเทพมหานคร ไดร้บัอทิธพิลจากผูม้ชี ือ่เสยีงในการซื้อเสื้อผา้แฟชัน่  อกี
ทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุพงค์ ม่วงอินทร์  [10] ที่พบว่า
ประสทิธภิาพการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสยีงท าให้สามารถสรา้งความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี
หลงัจากนัน้ยงัสร้างการจูงใจในการซื้อเครื่องส าอางในล าดบัต่อมา และ
สุดท้ายเกิดการเปลี่ยนใจที่จะซื้อเครื่องส าอางจากเดิมที่เคยใช้อยู่ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของวรรษมน อินทรสกุล [11] พบว่า ปรมิาณการใช้
อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการรบัรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชือ่เสยีง โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกและด าเนินในทศิทางเดยีวกนั และการ
รบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของบุคคลที่มชีื่อเสยีงส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภค
สนิคา้จากอนิสตาแกรมของบุคคลทีม่ชี ื่อเสยีง โดยมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก
และด าเนินในทศิทางเดยีวกนั  
 จากงานวจิยันี้ยงัพบอีกว่าตวัแปรคุณลกัษณะบุคคลที่มชีื่อเสยีง และ
ช่องการตลาดออนไลน์สมัพนัธ์กนัตามสมมตฐิานที่ตัง้ไวเ้ป็นการยนืยนัว่า
โมเดลดงักล่าวมคีวามตรง (Validity) ในระดบัหนึ่ง แต่เมื่อพิจารณาถงึตวั
แปรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหารญี่ปุ่ นที่
เข้าเกณฑ์ดังกล่าวในคุณลักษณะบุคคลที่มีชื่อเสียงมีเพียงด้านความ
ไวว้างใจ ด้านความเหมอืนกบักลุ่มเป้าหมาย และช่องการตลาดออนไลน์ 
เท่านัน้ นอกจากนี้ยงัพบว่าคุณลกัษณะบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความดงึดดูใจ 
และความเป็นที่เคารพนับถือ ไม่มอีิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าและ
บรกิารประเภทรา้นอาหารญี่ปุ่ นโดยรวม ซึง่อาจเป็นไปไดว้่า หน้าตาของพ
รเีซนเตอร ์หรอืการประสบความส าเรจ็ในดา้นต่างๆ ของพรเีซนเตอร ์ไมไ่ด้
ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้และบรกิารประเภทรา้นอาหารญีปุ่่ นโดยรวม 
V.II ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
 เห็นได้ว่ากลุ่มตวัอย่างของงานวิจยันี้ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 30 - 40 
ปี จบการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ีและรายไดต่้อเดอืนมากกว่า 50,000 
บาท ซึ่งมกี าลงัในการซื้อสนิค้าและบรกิารต่างๆ โดยหากผู้ประกอบการ 
หรอืองคก์รต่างๆ น าขอ้มลูจากผลงานวจิยัเหล่านี้ไปใชห้รอืพจิารณาในการ
ตดัสนิใจใชพ้รเีซนเตอร์ส าหรบัการโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิาร โดยมุ่งเน้นไป
ยงัคุณลกัษณะบุคคลทีม่ชี ื่อเสยีงด้านความไวว้างใจ ด้านความเหมอืนกบั
กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการตลาดออนไลน์ จะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิารของรา้นอาหารญีปุ่่ นทีเ่ปลีย่นไป 
V.III ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 1. ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัแปรก ากบั ทีอ่าจส่งผลต่อตวัแปรต้นและ
ตวัแปรตาม เช่น หากใช้ช่องทางออนไลน์หรอืตัวแปรอื่นๆ เป็นตัวแปร
ก ากับ จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภท
รา้นอาหารญีปุ่่ นทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างไร 
 2. ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท าการตลาดออนไลน์ เพื่อใหไ้ดต้วัแปร
เพิ่มเติมที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภท
รา้นอาหารญีปุ่่ นทีม่ากขึน้ 
 3. ศกึษาเชงิคุณภาพเพิม่เติม เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลกึมาประกอบการ
วเิคราะห ์เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีช่ดัเจนมากขึน้ 
 4. ท าการศกึษากบักลุ่มประชากร / กลุ่มตวัอย่างจากสถานทีท่ีแ่ตกต่าง
กนั เพื่อเป็นประโยชน์ในการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามแตกต่างกนั
ในหลายๆ ปัจจยั 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ — การวิจยัเร่ืองส ารวจทกัษะเพ่ือการท างานด้านการจดัการ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ส าหรบัหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิต ของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น มี
วตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศึกษาทกัษะในการท างานและทกัษะอาชีพ ท่ีผู้สถาน
ประกอบการต้องการรบันักศึกษาเข้าท างาน 2) เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อนักศึกษาเข้าท างาน 3) เพ่ือปรบัปรงุ
คุณภาพและทักษะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ  คุณลกัษณะของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีดีเข้าท างานในสถานประกอบการตามท่ีนายจ้าง/
ผู้ประกอบการต้องการ โดยมีตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุการท างาน 
ระดบัผลการเรียนเฉล่ีย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ีมี 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) อาจารยผ์ู้สอนหลกัสูตรการจดัการอุตสาหกรรมและพ่ีเลี้ยงพ่ี
ดูแลสถานประกอบการ จ านวน 19 คน 2) นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขา
การจดัการอุตสาหกรรมปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการส ารวจทกัษะการท างานด้านต่างๆ มี
ค่าความเช่ือมัน่ 0.95 โดยใช้โปรแกรม SPSS for window มาช่วยใน
วิเคราะห์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุการท างาน 7 ปีขึ้นไป และนักศึกษาสหกิจ
ศึกษามีผลการเรียนเฉล่ียอยู่ท่ี 2.50-3.00 ซ่ึงโดยรวมความต้องการทกัษะ
ด้านการท างานอยู่ท่ีมาก แยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความต้องการ
มากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุดได้แก่ อนัดบัแรกทกัษะด้านการคิด อนัดบัรอง
ทกัษะด้านการส่ือสาร อนัดบัสามทกัษะการแก้ปัญหา และอนัดบัสุดท้าย
ทกัษะด้านอาชีพ 

ค าส าคญั: ทกัษะเพ่ือการท างาน , คุณลกัษณะของผู้ปฏิบติังานท่ีดีเข้า
ท างาน ,  โปรแกรม SPSS for window 

 Abstract — Research on surveying skills for working in 
industrial management and production technology For technology 
and innovation management courses Of Thai-Japanese Institute of 
Technology With the objectives 1 )  to study work skills and 
professional skills Which the establishment wants to accept 
students to work in. 2 )  to evaluate the satisfaction of the 
establishment With students to work 3) work to improve the quality 
and skills of students in accordance with Characteristics of good 
practitioners entering the workplace as required by employers / 
entrepreneurs With independent variables such as gender, age, 
work, average academic level The samples used in this research 
were 2  groups. Namely, 1) instructors, industrial management 
courses and mentors, overseeing the establishment of 19 people 2) 
cooperative education students in industrial management, academic 
year 2018, the number of 42 people. With confidence value of 0.95 
using the SPSS for window program to help in the analysis and 
statistics used in data analysis such as percentage, mean, standard 
deviation The results showed that most respondents were female. 7 
years of working age And students in cooperative education have 
an average grade of 2.50-3.00, which includes a lot of work skills 
needs Separated by side, found that The areas with the highest to 
least requirements are First, thinking skills Secondary rank 
communication skills Third, problem solving skills And the final 
rank of professional skills. 

Keywords: skills for work, characteristics of good workers, work, 
SPSS for window program 
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I. บทน ำ 

   ในขณะที่ทัว่โลกก ำลงัพูดถึงกำรศกึษำศตวรรษที่ 21 ซึ่งว่ำด้วย
กำรปลูกฝงัทกัษะควำมรู้เพื่อเตรยีมพรอ้มใหเ้ยำวชนสำมำรถรบัมอืกบั
ควำมทำ้ทำยอนัเกดิมำจำกควำมซบัซ้อนของสงัคมและปญัหำใหม่ๆ ที่
ยงัไมเ่คยพบมำก่อน ระบบกำรศกึษำไทยยงัคงประสบกบัวกิฤตทิีแ่กไ้ม่
ตก กำรวดัประเมนิผลทำงกำรศกึษำดว้ยมำตรวดัต่ำงๆ พบว่ำนักเรยีน
ไทยมีผลสัมฤทธิก์ำรเรียนต ่ ำ อยู่ในระดับรัง้ท้ำยของกำรจัดอันดับ
นำนำชำติ อีกทัง้ยงัไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนที่
เปลีย่นแปลงไปตำมโลกำภวิตัน์ ท ำให้นักศกึษำทีจ่บใหม่ๆ มรีำยไดต้ ่ำ
กว่ำทีค่วรได ้เนื่องจำก ทกัษะพื้นฐำน หรอื ทกัษะอำชพีไม่เพยีงพอต่อ
กำรท ำงำนในชวีติจรงิ เพรำะเหตุผลทำงสถำบนัหรอืมหำวทิยำลยันัน้ 
ไม่เน้นทกัษะด้ำนกำรท ำงำน ท ำให้นักศกึษำไม่ได้รบัทกัษะที่สำมำรถ
เอำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง และทักษะด้ำนกำรท ำงำนนั ้น  มี
ควำมส ำคัญอย่ำงมำก ในกำรท ำงำน ไม่ว่ำจะเป็น ทกัษะกำรสื่อสำร 
ทกัษะกำรแกป้ญัหำ และทกัษะกำรคดิวเิครำะห ์เป็นต้น ท ำใหน้กัศกึษำ
สมัยนี้สมควรเรียนรู้ทักษะด้ำนต่ำงๆ ให้มำกขึ้นกว่ำนี้  เนื่องจำกใน
อนำคต ทกัษะพื้นฐำน จะมคีวำมส ำคญัควบคู่กบัทกัษะอำชพีไปดว้ยกนั
ในกำรท ำงำน และทำงสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่นกส็มควรเพิม่ทกัษะ
ในกำรเรยีนกำรสอนด้วย เนื่องจำกทำงสถำบนั ซึ่งจะมกีำรเปิดสำขำ
ใหม่ในปีกำรศึกษำหน้ำ ท ำให้ทำงสถำบันต้องเตรียมตัวในกำร
เตรยีมพรอ้มทกัษะดำ้นต่ำงๆ เพื่อใหส้ำขำทีจ่ะเปิดใหม่หรอืกำรจดักำร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลติ นัน้นักศกึษำมทีกัษะที่ครบถ้วน ให้
เหมำะกบัยุคปจัจุบนัและในอนำคต 

         ดังนัน้  ที่ท ำวิจัยเรื่องนี้ข ึ้นมำ เพรำะต้องกำรให้บัณฑิตที่จบ
ปรญิญำตร ีหลกัสูตรกำรจดักำรเทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลติ ของ
สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มทีกัษะดำ้นกำรท ำงำน และ ทกัษะด้ำน
อำชพี  ซึ่งจะเป็นขอ้มูลพื้นฐำนทีจ่ ำเป็นในกำรปรบัปรุงและพฒันำและ
ออกแบบกลยุทธก์ำรสอนใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนำยจำ้งหรอื
ผูส้ถำนประกอบกำรต่ำงๆ เพือ่ใหท้นักบัในยุคปจัจุบนัและอนำคตต่อไป 

II. แนวคดิ ทฤษฎแีละวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

II.I. ความหมายของทกัษะ 

 II.I.I. (Ali ; et al. 2012) [1] ระบุว่ำทกัษะประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

  II.I.I.I. ทกัษะที่เกี่ยวกบังำนโดยตรง (Hard skill) ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบวดัผลและสงัเกตได้ง่ำยเช่นกำรบรหิำรกำรขำยกำรควบคุม
เครื่องจกัรกำรรกัษำมำตรฐำนควำมปลอดภยัเป็นต้นซึ่งสำมำรถเพิ่ม
ทกัษะเหล่ำนี้ใหก้บัพนกังำนไดด้ว้ยกำรอบรม (Training) 

  II.I.I.II. ทกัษะทีส่่งเสรมิใหก้ำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 
(Soft skill) หรอืทกัษะดำ้นมนุษยสมัพนัธ ์(People skill) เป็นทกัษะทีว่ดั
ตรวจสอบสงัเกตไดย้ำกอกีทัง้ทีไ่มส่ำมำรถสอนใหก้บัพนกังำนไดง้ำ่ยแม้
พนกังำนผูน้ัน้จะมคีวำมโดดเด่นในกำรท ำงำนกต็ำมทกัษะนี้สำมำรถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ส่วนคอื 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal attributes) 
2) ทกัษะกำรตดิต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล (Interpersonal skills) และ 3) 

ทกัษะกำรแกป้ญัหำและกำรตดัสนิใจ (Problem Solving and decision 
making skills) 

II.II. ความหมายของทกัษะเพือ่พฒันาการท างาน 

  (วำรนิท์พร ฟนัเฟ่ืองฟู. 2557:83-90) [2] ทกัษะเพือ่พฒันำกำร
ท ำงำน หมำยถึง กำรน ำควำมรู้  ควำมสำมำรถ  เทคนิค  และวธิกีำร
ต่ำงๆมำใช้ในกำรปฏิบัติให้ส ำเร็จได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ   ซึ่ ง
ผู้ปฏิบตัิงำนจ ำเป็นต้องมคีวำมรู้ควำมสำมำรถในงำนที่ท ำมทีกัษะ ใน
กำนวิเครำะห์งำน  มีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนอย่ ำงเป็นขัน้ตอน
สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถแก้ปญัหำได้  มี
ควำมคดิรเิริม่  มคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำน  สำมำรถปรบัตวัเขำ้
กบับุคคลอื่นและสถำนทีไ่ดเ้ป็นอย่ำงด ี ที่ส ำคญัจะต้องสำมำรถเป็นทมี
ร่วมกับผู้อื่ น ได้เพื่ อกำรท ำงำนให้ เกิดประประสิทธิ ภำพสูงสุด  
ผูป้ฏบิตังิำนจะตอ้งมกีำรและพฒันำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่องนี 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมนัน้ ท ำใหแ้ยก Soft skill และ Hard skill 
ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งท ำใหก้ำรแยกแยะมคีวำมน่ำเชื่อถอืมำกขึน้เพรำะมำจำก
กำรทบทวนวรรณกรรมในระยะเวลำ 5 ปีทีผ่่ำนมำ และ อำจำรย์ผู้สอน
หลกัสตูรกำรจดักำรอุตสำหกรรมไดม้กีำรตรวจสอบ Soft skill และ Hard 
skill ก่อนท ำแบบสอบถำม จงึท ำใหน่้ำเชือ่ถอืมำกขึน้ 

 II.III งานวจิยัทเีกีย่วขอ้ง 

  ปวนีิตย์ มำกแกว้. (2557). [3] ไดท้ ำกำรศกึษำเรือ่ง กำรศกึษำ
ดำ้นควำมสำมำรถและทกัษะในกำรท ำงำน ดำ้นกำรบรกิำรทีด่ ีดำ้นกำร
ท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงำนระดับ
ปฏบิตักิำรเขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อศกึษำถงึดำ้นควำมสำมำรถ
และทักษะในกำร ท ำงำน เพื่อศึกษำถึงด้ำนกำรบริกำรที่ดี และเพื่อ
ศกึษำถึงด้ำนกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทมี ที่มอีิทธพิลต่อสมรรถนะของ
พนักงำนระดบัปฏิบัติกำร ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและทดสอบควำมตรงของเนื้อหำ กับพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรในเขตสำทร ส่วนวิธีกำรทำงสถิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
สถติเิชงิพรรณนำและสถติเิชงิอนุมำน 

 Frederick F. Patacsil ; &Christine Lourrine S. Tablatin.  
(2017). [4] ไดท้ ำกำรศกึษำเรื่อง กำรส ำรวจควำมส ำคญัของทกัษะกำร
ใช้ซอฟท์และแขง็ตำมกำรรบัรู้ของนักศกึษำฝึกงำนและอุตสำหกรรม: 
กำรวิเครำะห์ช่องว่ำง งำนวิจยันี้ เสนอวิธีกำรช่องว่ำงด้ำนทักษะที่ใช้
ประสบกำรณ์ของผูต้อบในฝึกงำนเพื่อวดัควำมส ำคญัของช่องว่ำงทกัษะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) เป็นกำรรบัรู้ของนักศึกษำไอทีและ
อุตสำหกรรม โดยกำรท ำแบบสอบถำม ผู้ตอบแบบสอบถำมใน
กำรศกึษำครัง้นี้คอืนักศกึษำไอททีี่เขำ้ร่วมกำรฝึกงำนในขณะที่คู่ค้ำใน
อุตสำหกรรมและผูต้อบแบบสอบถำมเป็นผูบ้งัคบับญัชำกำรฝึกงำนของ
นกัศกึษำดำ้นไอทใีนอุตสำหกรรมทีไ่ดร้บัควำมเชือ่ถอื 

 Susan A. Dean. (2018). [5] ได้ท ำกำรศกึษำเรื่อง ทกัษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับแรงงำนในศตวรรษที่  21 เขำได้กล่ำวถึง ทักษะซอฟท์มี
ควำมส ำคญัยิ่ง จุดเน้นของวจิยัคอืกำรระบุทกัษะกำรฝึกทกัษะอ่อนที่
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ประสบควำมส ำเรจ็ กลยุทธใ์นอุตสำหกรรมโลจสิตกิส ์สำมผูน้ ำองคก์รโล
จิสติกในมณฑลของ Burlington, Middlesex และ Somerset มลรัฐ
นิวเจอร์ซีย์เป็นผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมผ่ำนกำร
สมัภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงและกำรทบทวนเอกสำรของ ผลกำรวจิยั
พบว่ำอำจมสี่วนร่วมในกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมโดยกำรใหแ้นวทำงใน
กำรใชท้กัษะอ่อน โปรแกรมกำรฝึกอบรมโปรแกรมกำรฝึกอบรมทกัษะ
อ่อน 

III. วตัถุประสงค ์

 III.I เพื่อศึกษำทักษะในกำรท ำงำนและทักษะอำชีพ ที่ผู้สถำน
ประกอบกำรตอ้งกำรรบันกัศกึษำเขำ้ท ำงำน 

      III.II เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร ที่มีต่อ
นกัศกึษำเขำ้ท ำงำน 

 II.III เพื่อปรบัปรุงคุณภำพและทกัษะของนักศกึษำใหส้อดคลอ้งกบั  
คุณลกัษณะของผู้ปฏบิตัิงำนทีด่เีขำ้ท ำงำนในสถำนประกอบกำรตำมที่
นำยจำ้งผูป้ระกอบกำรตอ้งกำร 

IV.วธิกีำรด ำเนินงำนวจิยั 

IV.I. กลุ่มประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 กำรเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงส ำหรบังำนวจิยันี้ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำง
โดยดูจำกตำงรำงของ สูตรของเครซี่และมอร์ (Krejcie and Morgan, 
1970 อ้ำงใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) [6] ซึ่งก ำหนดระดบัควำมเชื่อมัน่
เท่ำกบัรอ้ยละ 95 และค่ำควำมคลำดเคลือ่นหรอืผดิพลำดทีย่อมรบัไดไ้ม่
เกนิร้อยละ 5 หรอืที่ระดบันัยส ำคญั 0.5 ให้ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
จำกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่I ตำงรำงสตูรของเครซีแ่ละมอร ์

จำก จ ำนวนอำจำรย์ผูส้อนหลกัสูตรกำรจดักำรอุตสำหกรรมทัง้หมด 10 
คน กบัพีเ่ลี้ยงพี่ดูแลนักศกึษำสหกจิศกึษำทัง้หมด 10 คน ดงันัน้จะเป็น
กลุ่มตวัอย่ำงขนำดไม่ต ่ำกว่ำ 19 คน ซึ่งในกำรศกึษำครัง้นี้ผู้วจิยัได้ท ำ
กำรเกบ็ขอ้มลูจำก แบบสอบถำมกระดำษ เพื่อช่วยควำมน่ำเชือ่ถอื และ
ควำมแมน่ย ำในกำรท ำแบบสอบถำม 

จำกจ ำนวน นักศกึษำสหกจิศกึษำหลกัสูตรกำรจดักำรอุตสำหกรรม ปี
กำรศกึษำ 2561 ทัง้หมด 40 คน ดงันัน้จะเป็นกลุ่มตวัอย่ำงขนำดไม่ต ่ำ
กว่ำ 36 คน ซึ่งในกำรศึกษำครัง้นี้ ผู้ว ิจ ัยได้ท ำกำรเก็บข้อมูลจำก 
แบบสอบถำมกระดำษ เพือ่ช่วยควำมน่ำเชือ่ถอื และควำมแมน่ย ำในกำร
ท ำแบบสอบถำม 

IV.II. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

1.แบบสอบถำม  ม ี2 ชุด ซึง่ไดแ้ก่  

 1.อำจำรยผ์ูส้อนหลกัสตูรกำรจดักำรอุตสำหกรรมและพีเ่ลีย้งพีด่แูล 

 2.นกัศกึษำสหกจิศกึษำสำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรม  

ส่วนที ่1 ขอ้มลูเบื้องตน้ ไดแ้ก่ เพศ คนทีท่ ำแบบสอบถำม ชื่อหน่วยงำน 
ประเภทหน่วยงำน 

ส่วนที ่2 เป็นค ำถำมเพือ่ตอ้งกำรทรำบทกัษะดำ้นกำรท ำงำนต่ำงๆ  

IV.III. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 IV.III.I. วเิครำะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้่ำสถิตไิด้แก่ 
รอ้ยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมเบี่ยงเบน มำตรฐำน และน ำค่ำสถิติที่ได้ ซึ่ง 
สถติทิใีชม้ดีงันี้ 

  IV.III.I.I. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็นกำร
บรรยำยขอ้มลูโดยใชค้่ำรอ้ยละ Percentage) เพือ่อธบิำยตวัแปรลกัษณะ
ทำงประชำกรศำสตร์พฤติกรรมกำรใชเ้ครอืข่ำยสงัคมออนไลน์รูปแบบ
กำรใชบ้รกิำรเครอืขำ่ยทำงสงัคมออนไลน์  

  IV.III.I.II สถิติ เชิงอ นุมำน  ( Interential Statistics) เป็นกำร
ทดสอบสมมติฐำน (Hypothesis Testing) ตัง้ไวท้ี่ระดบันัยส ำคญั 0.05 
โดยใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) และกำรทดสอบกำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำง
ตำมลกัษณะประชำกรศำสตร ์ 

   IV.III.I.II.I. ทดสอบสมมติฐำนโดยเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงของตวัแปร 2 กลุ่มโดยใชส้ถติ ิt-test independent   

   IV.III.II. กำรวเิครำะห์องค์ประกอบ ควำมคำดหวงั ควำม
ตอ้งกำร โดยใชเ้ครือ่งมอื  

V. สรุปผล 
V.I. สรุปผลการวจิยัส่วนที ่1 ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ 
 จำกกำรศกึษำกำรส ำรวจทกัษะเพื่อกำรท ำงำนดำ้นจดักำร
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยผีลติ ส ำหรบัหลกัสตูรกำรจดักำรเทคโนโลยี
และนวตักรรมผลติ ของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น จ ำนวน 61 คน 
พบว่ำส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยที่เพศหญิงจ ำนวน 
34 คิดเป็นร้อยละ 55.74 และเพศชำยจ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.26 
 จำกอำยุกำรท ำงำนทัง้หมด พบว่ำ อำยุกำรท ำงำนของกลุ่ม
ตวัอย่ำงอำจำรย์ผูส้อนหลกัสูตรกำรจดักำรอุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดู
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สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ มอีำยุกำรท ำงำน 7 ปีขึน้ไป จ ำนวน 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 52.63 และอำยุกำรท ำงำนน้อยสุดคอืมอีำยุระหว่ำง 1-3 
ปี จ ำนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.53 
 จำกผลกำรเรียนเฉลี่ยทัง้หมด พบว่ำ ผลกำรเรียนเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่ำงนักศึกษำสหกิจศกึษำส่วนใหญ่ มรีะดบัผลกำรเรยีน
เฉลี่ยอยู่ที่ระดบั 2.50-3.00 จ ำนวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 45.24 และ
ระดบัผลกำรเรยีนเฉลีย่น้อยที่สุด คอื 2.00-2.50 จ ำนวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.90   
V.II. สรุปผลการวจิยัส่วนที ่2 ทกัษะการท างานดา้นต่างๆ 
จำกกำรส ำรวจขอ้มูลเกี่ยวกบัควำมต้องกำรด้ำนทกัษะกำรท ำงำนด้ำน
ต่ำงๆ จ ำแนกออกเป็น 4 กลุ่มดงันี้ ส่วนแรก อำจำรยผ์ูส้อนหลกัสตูรกำร
จดักำรอุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำร ส่วนสอง นัก
ศกึษำสหกจิศกึษำสำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรม 
 V.II.I. ดำ้นกำรแกป้ญัหำพบว่ำ อำจำรยผ์ูส้อนหลกัสตูรกำร
จดักำรอุตสำหกรรมและพีเ่ลีย้งพีด่แูลสหกจิศกึษำ มคีวำมตอ้งกำรทกัษะ
ดำ้นกำรแกป้ญัหำมำก และเมือ่วเิครำะห์เป็นรำยละเอยีด รำยขอ้พบว่ำ 
มคีวำมต้องกำรทกัษะด้ำนกำรแก้ปญัหำมำกที่สุดกบัน้อยที่สุดได้ดงันี้ 
ทกัษะกำรใชค้วำมรูข้อ้เทจ็จรงิและขอ้มลู เพือ่แกไ้ขปญัหำในทีท่ ำงำนได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพในระดบัมำก (x ̄ =4.11) กบัทกัษะกำรจดักำรบรหิำร
ควำมเสีย่งไดด้ใีนระดบัปำนกลำง (x ̄ =3.26)   
 V.II.II. ด้ำนกำรสื่อสำรพบว่ำ พบว่ำ อำจำรย์ผู้สอน
หลกัสูตรกำรจดักำรอุตสำหกรรมและพีเ่ลี้ยงพีดู่แลสหกจิศกึษำ มคีวำม
ต้องกำรทกัษะด้ำนกำรสื่อสำรมำก และเมื่อวเิครำะห์เป็นรำยละเอียด 
รำยข้อพบว่ำ มคีวำมต้องกำรทกัษะด้ำนกำรสื่อสำรมำกที่สุดกบัน้อย
ที่สุดได้ดงันี้ ทกัษะประสำนงำนกบัคนอื่นในระดบัมำกที่สุด (x ̄ =4.26) 
กบั ทกัษะกำรเจรจำต่อรองในระดบัปำนกลำง (x ̄ =3.05)      
 V.II.III. ด้ำนกำรคิด พบว่ำ อำจำรย์ผู้สอนหลักสูตรกำร
จดักำรอุตสำหกรรมและพีเ่ลีย้งพีด่แูลสหกจิศกึษำ มคีวำมตอ้งกำรทกัษะ
ดำ้นกำรคดิมำก และเมือ่วเิครำะหเ์ป็นรำยละเอยีด รำยขอ้พบว่ำ มคีวำม
ต้องกำรทกัษะดำ้นกำรคดิมำกทีสุ่ดกบัน้อยที่สุดไดด้งันี้ ทศันคตใินเชงิ
บวกในระดบัมำกทีสุ่ด (x ̄=4.42) กบั ทกัษะกำรคดิเชงิวพิำกษ์ในระดบั
มำก (x ̄ =3.42) 
 V.II.IV. ด้ำนอำชีพ พบว่ำ อำจำรย์ผู้สอนหลักสูตรกำร
จดักำรอุตสำหกรรมและพีเ่ลีย้งพีด่แูลสหกจิศกึษำ มคีวำมตอ้งกำรทกัษะ
ดำ้นอำชพีปำนกลำง และเมือ่วเิครำะห์เป็นรำยละเอยีด รำยขอ้พบว่ำ มี
ควำมต้องกำรทกัษะดำ้นอำชพีมำกทีสุ่ดกบัน้อยทีสุ่ดไดด้งันี้ ทกัษะกำร
ค ำนวณโปรแกรมต่ำงๆ เช่น MS: Word, Excel, Access, - Powerpoint 
และ MS Project ในระดบัมำก (x ̄ =4.11) กบั ทกัษะกำรร่ำงภำพต่ำงๆ 
และออกแบบ โดยใช้โปรแกรม เช่น AutoCAD ในระดบัปำนกลำง (x ̄ 
=2.74) 
 V.II.I. ด้ำนกำรแก้ปญัหำ พบว่ำ นักศึกษำสหกิจศึกษำ
สำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรมปีกำรศกึษำ 2561 มคีวำมต้องกำรทกัษะ
ดำ้นกำรแกป้ญัหำมำก และเมือ่วเิครำะห์เป็นรำยละเอยีด รำยขอ้พบว่ำ 
มคีวำมต้องกำรทกัษะด้ำนกำรแก้ปญัหำมำกที่สุดกบัน้อยที่สุดได้ดงันี้ 
ทกัษะกำรใชค้วำมรูข้อ้เทจ็จรงิและขอ้มลู เพือ่แกไ้ขปญัหำในทีท่ ำงำนได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพในระดบัมำก (x ̄ =3.52) กบัทกัษะกำรจดักำรบรหิำร
ควำมเสีย่งไดด้ใีนระดบัปำนกลำง (x ̄=3.40)  
 V.II.II. ด้ำนกำรสื่อสำร พบว่ำ นักศกึษำสหกจิศกึษำสำขำ
กำรจดักำรอุตสำหกรรมปีกำรศกึษำ 2561 มคีวำมต้องกำรทกัษะด้ำน
กำรสื่อสำรมำก และเมือ่วเิครำะห์เป็นรำยละเอยีด รำยขอ้พบว่ำ มคีวำม
ต้องกำรทักษะด้ำนกำรสื่อสำรมำกที่สุดกับน้อยที่สุดได้ดังนี้  ทักษะ
ประสำนงำนกบัคนอื่นในระดับมำกที่สุด (x ̄ =4) กบัทักษะกำรเขียน
รำยงำนทีม่คีวำมชดัเจนตรรกะและถูกต้องตำมหลกัไวยำกรณ์ในระดบั
ปำนกลำง (x ̄ =3.36) 
 V.II.III. ดำ้นกำรคดิ พบว่ำ นักศกึษำสหกจิศกึษำสำขำกำร
จดักำรอุตสำหกรรม ปีกำรศกึษำ 2561 มคีวำมต้องกำรทกัษะดำ้นกำร
คดิมำก และเมือ่วเิครำะหเ์ป็นรำยละเอยีด รำยขอ้พบว่ำ มคีวำมตอ้งกำร
ทกัษะด้ำนกำรคดิมำกที่สุดกบัน้อยที่สุดได้ดงันี้ ทศันคติในเชงิบวกใน
ระดบัมำก (x ̄=4.14) กบัทกัษะกำรคดิเชงิวพิำกษ์ในระดบัปำนกลำง (x ̄
=3.40)  
 V.II.IV.ด้ำนอำชพี พบว่ำ นักศกึษำสหกจิศกึษำสำขำกำร
จดักำรอุตสำหกรรมปีกำรศกึษำ 2561 มคีวำมตอ้งกำรทกัษะดำ้นอำชพี
ปำนกลำง และเมื่อวิเครำะห์เป็นรำยละเอียด รำยข้อพบว่ำ มีควำม
ต้องกำรทักษะด้ำนอำชีพมำกที่สุดกับน้อยที่สุดได้ดังนี้  ทักษะกำร
ค ำนวณโปรแกรมต่ำงๆ เช่น MS: Word, Excel, Access, - Powerpoint 
และ MS Project ในระดบัมำก (x ̄=3.88) กบัทกัษะกำรร่ำงภำพต่ำงๆ 
และออกแบบ โดยใช้โปรแกรม เช่น AutoCAD ในระดบัปำนกลำง (x ̄
=2.64) 
V.III. สรุปผลการวจิยัส่วนที ่3 การทดสอบสมมตฐิาน    
 กำรวิเครำะห์หำควำมต้องกำรด้ำนทักษะกำรท ำงำน
สำมำรถสรุปผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐำนที่ 1 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงทกัษะกำรแก้ปญัหำ
กบัทกัษะดำ้นกำรท ำงำนนัน้ ดว้ยระดบันัยส ำคญั 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000 
ซึ่งน้อยกว่ำ ค่ำนัยส ำคัญ ดังนั ้นจึงยอมรับ H0 นั น่คือ ทักษะกำร
แกป้ญัหำมผีลต่อทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 
 สมมตฐิำนที่ 2 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงทกัษะกำรสื่อสำรกบั
ทกัษะด้ำนกำรท ำงำนนัน้ ด้วยระดบันัยส ำคญั 0.05 ค่ำ Sig. = 0.003 
ซึง่น้อยกว่ำ ค่ำนยัส ำคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H0 นัน่คอื ทกัษะกำรสือ่สำรมี
ผลต่อทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 
 สมมตฐิำนที่ 3 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงทกัษะกำรสื่อสำรกบั
ทกัษะด้ำนกำรท ำงำนนัน้ ด้วยระดบันัยส ำคญั 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000 
ซึง่น้อยกว่ำ ค่ำนัยส ำคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H0 นัน่คอื ทกัษะดำ้นกำรคดิ
มผีลต่อทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 
 สมมตฐิำนที่ 4 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงทกัษะกำรสื่อสำรกบั
ทกัษะด้ำนกำรท ำงำนนัน้ ด้วยระดบันัยส ำคญั 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000 
ซึง่น้อยกว่ำ ค่ำนยัส ำคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H0 นัน่คอื เพศมผีลต่อทกัษะ
ดำ้นกำรท ำงำน 
 สมมติฐำนที่ 5 ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงอำยุกำรท ำงำนกับ
ทกัษะด้ำนกำรท ำงำนนัน้ ด้วยระดบันัยส ำคญั 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000 
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ซึ่งมำกกว่ำ ค่ำนัยส ำคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H0 นัน่คอื อำยุกำรท ำงำนมี
ผลต่อทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 
 สมมตฐิำนที ่6 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผลกำรเรยีนเฉลีย่กบั
ทกัษะดำ้นกำรท ำงำนนัน้ ดว้ยระดบันยัส ำคญั 0.05 ค่ำ Sig. = 0.000 
ซึง่มำกกว่ำ ค่ำนยัส ำคญั ดงันัน้จงึยอมรบั H0 นัน่คอื ผลกำรเรยีนเฉลีย่มี
ผลต่อทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 
ตำรำงที ่V.III.I สมมตฐิำน 
ขอ้สมมตฐิำน ผลทีไ่ดร้บั 
1.ทกัษะกำรแกป้ญัหำมผีลต่อ
ทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 

เหน็ดว้ย 

2.ทกัษะกำรสือ่สำรมผีลต่อทกัษะ
ดำ้นกำรท ำงำน 

เหน็ดว้ย 

3.ทกัษะดำ้นกำรคดิมผีลต่อทกัษะ
ดำ้นกำรท ำงำน 

เหน็ดว้ย 

4.เพศมผีลต่อทกัษะดำ้นกำรท ำงำน 
 

เหน็ดว้ย 

5.อำยุกำรท ำงำนมผีลต่อทกัษะดำ้น
กำรท ำงำน 
 

เหน็ดว้ย 

6.ผลกำรเรยีนเฉลีย่มผีลต่อทกัษะ
ดำ้นกำรท ำงำน 
 

เหน็ดว้ย 

 
VI.อภปิรำยผล 

 ผลกำรวจิยัเรื่อง กำรส ำรวจทกัษะเพื่อกำรท ำงำนด้ำนกำรจดักำร
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิต ส ำหรับหลักสูตรกำรจัดกำร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลติ ของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่  

กำรวิเครำะหข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรทักษะด้ำนกำรท ำงำน มี
ประเดน็ทีส่ำมำรถน ำมำ อภปิรำยผลไดด้งันี้ จำกกำรวจิยัในครัง้นี้คนที่
ตอบแบบสอบถำม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง เนื่องจำกเพศหญงิมกัชอบ
ท ำงำน และเอำใจใส่ที่จะค้นคว้ำหำควำมรู้และหำข้อมูลประกอบกำร
เรยีนในด้ำนกำรศึกษำมำกกวำเพศชำย เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน คือ 
ดำ้นกำรแก้ปญัหำ ดำ้นกำรสื่อสำร ด้ำนกำรคดิ ด้ำนทกัษะอำชพี ส่วน
ใหญ่ควำมต้องกำรอยู่ในระดบัที่มำก ยกเว้นด้ำนทกัษะอำชพีซึ่งปำน
กลำง 

 VI.I. ด้ำนแก้ปญัหำ ส่วนใหญ่อำจำรย์ผู้สอนหลกัสูตรกำรจดักำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศกึษำสำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรมนัน้มคีวำมต้องกำรเหมอืนกนั คือ 
ทกัษะกำรใชค้วำมรูข้อ้เทจ็จรงิและขอ้มลู เพือ่แกไ้ขปญัหำในทีท่ ำงำนได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพในระดบัมำก เนื่องจำกกำรแกป้ญัหำต้องมสีำเหตุ
ทุกครัง้ ถ้ำไม่มสีำเหตุไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำ จำกจุดเริม่ต้นได้อย่ำง
แท้จรงิ และวธิทีี่อยำกจะแนะน ำให้นักศกึษำมทีกัษะด้ำนนี้ คอื พฒันำ
สมองในกำรแก้ปญัหำ อย่ำงเช่น เล่นเกมบวกเลข เล่นเกมใช้ควำมคดิ 
หรอื อ่ำนหนงัสอืแกไ้ขปรศินำ ท ำใหท้กัษะดำ้นนี้พฒันำมำกขึน้ 

 VI.II. ด้ำนกำรสื่อสำร ส่วนใหญ่อำจำรย์ผู้สอนหลกัสูตรกำรจดักำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศกึษำสำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรมนัน้มคีวำมต้องกำรเหมอืนกนั คือ 
ทกัษะประสำนงำนกบัคนอื่นในระดบัมำกที่สุด เนื่องจำกในปจัจุบนันัน้
กำรท ำงำนร่วมกบัคนอื่นนัน้มสี่วนส ำคญัเป็นอย่ำงมำก ถ้ำเรำเขำ้สงัคม
ไม่เป็นหรอืไม่กลำ้ ท ำใหป้ระสำนงำนกบัคนอื่นไดย้ำกท ำให้มสีทิธิไ์ม่มี
เพือ่นร่วมงำนและไมม่งีำน และวธิทีีอ่ยำกจะแนะน ำใหน้ักศกึษำมทีกัษะ
ดำ้นนี้ คอื กำรแสดงออก กำรพูดกำรท ำ ตวัอย่ำงเช่น มกีำรแลกเปลีย่น
ควำมคดิเห็นกบัคนอื่นให้มำกขึ้น กำรเจรจำ หรอื กำรน ำเสนองำนให้
บ่อยขึน้ ท ำใหรู้ว้่ำตวัเองบกพร่องตรงไหนในกำรสือ่สำร 

 VI.III. ทกัษะกำรคิด ส่วนใหญ่อำจำรย์ผู้สอนหลกัสูตรกำรจดักำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศกึษำสำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรมนัน้มคีวำมต้องกำรทกัษะเหมอืนกนั
คอื ทศันคติในเชงิบวกระดบัมำกทีสุ่ด ซงึในปจัจุบนันัน้กำรท ำงำนต้อง
คดิแง่บวกเพื่อท ำให้ตัวเรำเองนัน้มคีวำมสุขในกำรท ำงำนของเรำและ
ท ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และคิดว่ำท ำงำนได้ดกีว่ำคนที่อคติใน
กำรท ำงำน และ วธิทีีอ่ยำกจะแนะน ำใหน้ักศกึษำมทีกัษะดำ้นนี้ คอื รูจ้กั
ระงบัอำรมณ์ และ เป็นคนมีเหตุผลไม่ใช้อำรมณ์ในท ำงำนหรือกำร
แกป้ญัหำ  

 VI.IV. ทกัษะดำ้นอำชพี ส่วนใหญ่อำจำรยผ์ูส้อนหลกัสตูรกำรจดักำร
อุตสำหกรรมและพี่เลี้ยงพี่ดูแลสถำนประกอบกำรและนักศึกษำสหกิจ
ศกึษำสำขำกำรจดักำรอุตสำหกรรมนัน้มคีวำมต้องกำรทกัษะเหมอืนกนั 
คือ กำรค ำนวณโปรแกรมต่ำงๆ เช่น MS: Word, Excel, Access, - 
Powerpoint และ MS Project ใน ระดับมำก ซึ งในป ัจ จุบันกำรใช้
โปรแกรมเหล่ำนี้เป็นส่วนส ำคญัมำกในกำรท ำงำนเนื่องจำก บรษิทัหรือ
โรงงำน ส่วนใหญ่กต็้องใชโ้ปรแกรมเหล่ำนี้เกอืบทัง้หมด หรอื ถ้ำเรำใช้
เป็นกจ้ะเป็นขอ้เสยีเปรยีบใหต้อนเรำสมคัรงำนหรอืสหกจิศกึษำนัน้ ถูก
เลอืกหลงัๆ เนื่องจำกใชโ้ปรแกรมเหล่ำนี้ไม่เป็นท ำให้มงีำนล่ำชำ้  และ 
วธิทีีอ่ยำกจะแนะน ำใหน้กัศกึษำมทีกัษะดำ้นนี้ คอื อยำกใหอ้ำจำรยส์อน
โปรแกรมเหล่ำนี้อย่ำงจรงิจงั และ เรยีนรูโ้ปรแกรมดว้ยตวัเอง เนื่องจำก
ในปจัจุบนักำรใชโ้ปรแกรมเหล่ำนี้เป็นเรือ่งส ำคญั ไมว่่ำ กำรท ำงำน กำร
เรยีน 

VII. ขอ้เสนอแนะ 

 ผลจำกกำรศึกษำวจิยั เรื่องส ำรวจทกัษะเพื่อกำรท ำงำนด้ำนกำร
จดักำรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยกีำรผลติ ส ำหรบัหลกัสูตรกำรจดักำร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมกำรผลติ ของสถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ ท ำ
ใหท้รำบควำมควำมตอ้งกำรทกัษะดำ้นกำรท ำงำนในดำ้นต่ำงๆ และ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อสถำบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น สำขำกำรจัดกำร
เทคโนโลยกีำรผลติและนวตักรรมกำรผลติ  

กิตติกรรมประกาศ 

 บทควำมฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยควำมช่วยเหลือของ
อำจำรย์ยุรนันท์ มูซอ อำจำรย์ที่ปรึกษำสหกิจศึกษำ ซึ่งท่ำนได้ให้
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ค ำแนะน ำและขอ้คดิเหน็ต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรท ำวจิยั 
อกีทัง้ยงัช่วยแก้ปญัหำต่ำง ๆ ที่เกดิขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินงำนอีกด้วย  
ขอขอบคุณ อำจำรย์พชิติ งำมจรสัศรวีชิยั ส ำหรบัขอ้แนะน ำและควำม
ช่วยเหลอืในทุก ๆ ดำ้นในกำรท ำวจิยั  

 สุดทำ้ยนี้ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณบดิำมำรดำ และครอบครวั ซึ่งเปิด
โอกำสให้ได้ร ับกำรศึกษำเล่ำเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้
ก ำลงัใจผูว้จิยัเสมอมำจนส ำเรจ็กำรศกึษำ 
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การศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนในเขตเมืองทองธานีท่ีมีต่อการวางแผน
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บทคดัย่อ — การวิจยัน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลส่วนบคุคลของ
ประชาชนในเขตเมืองทองธานี 2) ศึกษาระดบัความคิดเหน็ของประชาชน
ในเขตเมืองทองธานีท่ีมีต่อ การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ เป็นประชาชนในเขตเมืองทองธานี จ านวน 400 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์คือ สถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า 1) กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศหญิง 260 คน เพศชาย 160 คน ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานะภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-15,000 บาท ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 5,000-10,000 
บาท และ 2) ระดบัความคิดเหน็ของประชาชนในเขตเมืองทองธานีท่ีมีต่อ
การวางแผน 

ทางการเงินส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการเพ่ิมรายได้และลด
ค่าใช้จ่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการสะสมเงินออม อยู่ในระดบัมาก 
ส่วนด้านก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการ ด้านจดัสรรภาระหน้ีให้น้อย ด้าน
จดัหาเวลาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ทางการเงิน และด้านลงทุนให้เหมาะสม อยู่
ในระดบัปานกลาง  

 
ค ำส ำคญั — กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบคุคล, ควำมคิดเหน็ของประชำชน
ในเขตเมืองทองธำนี 

 

 
 
ABSTRACT — The objective of this study were to 1) study the 

data that affected on personal financial planning of people in Muang 
Thong Thani.  2) study the level of opinion that affected about personal 
financial planning of people in Muang Thong Thani.The researcher 
used 400 people as the samples and used statistics such as 
percentage, standard deviation, and average in data analysis.The 
results found that 1) According to the personal factors data form the 
samples of 260 females and 160 males who aged between 31-40 years, 
married, have a bachelor's degree, monthly income about 10,000-
15,000 baht and monthly expenses about 5,000-10,000 baht, found that 
monthly income and education have effects in personal financial 
planning. 2) The level of opinion of the people in Muang Thong Thani 
towards personal financial planning found that, overall, at the medium 
level, when considering income, it was found that in increasing income 
and reducing expenses at the level Most of the accumulation of 
savings is at a high level, while the goal setting is to allocate a small 
amount of debt. In the provision of time to increase financial and 
investment knowledge to be appropriate at the medium level. 
 
Keywords — Personal financial planning, Opinion of people in 
Muang Thong Thani
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1. บทน า 
ปัญหาการเงนิส่วนบุคคลของประชาชน ส่วนใหญ่เกีย่วกบัการ

ท างาน ซึ่งท าใหเ้กดิรายไดแ้ละเพื่อค่าใชจ้่ายประจ าวนั ดงันัน้จงึเกดิปัญหา 
ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมรีายไดม้ากกว่ารายจ่ายและจะเกดิเงนิออม
เพื่อให้มเีงนิส ารองเก็บไว้ส าหรบัอนาคตหรอืสามารถจบัจ่ายใช้สอยได้
อย่างไมข่าดแคลน และจะสามารถมชีวีติทีสุ่ขสบายในวยัเกษยีณ และมเีงนิ
ใชย้ามฉุกเฉิน และยงัต้องมแีผนการลงทุนทีด่เีพื่อให้เงนิเพิม่พูนมากขึน้ที่
จะท าให้สามารถจดัการได้ เช่น ภาษี เงนิเฟ้อ ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่า
เรยีน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และ
ครอบครวั ซึ่งการวางแผนทางการเงนิเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัประชาชนทุก
คนท าใหค้นเรามเีงนิไวย้ามเกษยีณอายุซึง่ปัจจุบนั ประชาชนมอีายุยนืมาก
ขึ้น จงึส่งผลกระทบในระยะยาวในการใช้เงนินานขึ้น มคี่าใช้จ่ายมากขึ้น 
และความไม่แน่นอนในชวีติ ท าใหทุ้กคนต้องหนัมาใหค้วามส าคญักบัการ
วางแผนทางการเงนิมากขึ้น  [1] ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า การวางแผนทาง
การเงนินัน้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในชีวิตและไม่ควรประมาท ท าให้
ประชาชนสามารถด าเนินในแต่ละช่วงของชวีิตได้อย่างดีและ มสีุขภาพ 
ทางการเงนิทีด่มีคีวามมัน่คง ในชวีติหลาย ๆ คนมองถงึการมรีายไดสู้ง ๆ 
การมทีรพัย์สนิเงนิทอง เป็นจ านวนมากเพื่อใช้ชวีติอย่างงสุขสบายเพราะ
สิง่เหล่านี้เปรยีบเสมอืนเครื่องหมาย แสดงฐานะทางสงัคมที่สื่อให้เห็นถึง
ความมัง่คัง่ ร ่ารวยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นัน่จงึเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัตัง้ใจที่
จะ ศกึษาความคดิเหน็ต่อการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลของประชาชน
ในเขตเมอืงทองธานี เพื่อท าให ้ประชาชนทุกคนในประเทศไดต้ระหนักถงึ
ความส าคญัของการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการทางการเงนิส่วนบุคคล  ของ
ประชาชนในเขตเมอืงทองธานีได ้ทัง้นี้  การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล [2]  
กล่าวว่า การมรีายไดท้ี่เพยีงพอเป็นองค์ประกอบส าคญัต่อการดารงชวีติ
อย่างมคีุณภาพชวีติที่ด ีการวางแผนทางด้านการเงนิ จงึเป็นปัจจยัหลกัที่
จะช่วยใหป้ระชาชนสามารถใชช้วีติในวยัเกษียณไดอ้ย่างมัน่คง มคีวามสุข 
ไม่ต้องประสบกบัภาวะความเสี่ยงต่าง ๆได้ ที่จะเกดิขึ้นกบัประชาชน ใน
อนาคตอยู่ในระดบัทีป่ระเทศยอมรบัได ้อย่างเป็นระบบทัว่ทัง้ประเทศ  

2. แนวคิดและทฤษฎี 
2.1 แนวคดิ ทฤษฏ ี 
ทฤษฎทีี ่เกีย่วขอ้งกบัการวางแผนทางการเงนิ  

ศูนย์ส่งเสรมิการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย[2] ได้ให้ ความหมายของการวางแผนทางการเงนิ หมายถึง 
กระบวนการในการประเมนิและปรบัปรุงเพือ่ให้ เกดิฐานะ 
ทางการเงินที่ม ัน่คงของบุคคล  ด้วยการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องและการตัดสนิใจของแต่ละบุคคล การวางแผนทางการเงนิจะ
เกี่ยวข้องกับการจดัหา ใช้ไปในทรพัยากรเงนิของบุคคล การวางแผน
การเงนิจะช่วยให้บุคคลวางแผนการหารายได้ การใช้จ่าย การคุ้มครอง
ชวีติ การออม การลงทุน และการเกบ็เกีย่วผลประโยชน์จากเงนิออมและ

เงนิลงทุน ซึ่งจะทา ให้เกดิความ มัน่คงในอนาคต เมื่อมกีารวางแผนทาง
การเงนิย่อมมเีป้าหมาย 

2.2 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 3.1 ศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเมอืงทองธานี 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืน 

 3.2 ศกึษาระดบัความคดิเหน็ของประชาชนในเขตเมอืงทองธานีทีม่ต่ีอการ
วางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 

4. ระเบียบวิธีวิจยั 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรที่ ใช้ เป็นประชาชน ในเขต เมืองทองธานี  ทัง้นี้

เนื่องจากกลุ่มประชากรมจี านวนไม่จ ากดั ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% ระดบั ความคลาดเคลื่อน -+5% ซึ่งได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างที่เป็น
ประชาชน ในเขตเมอืงทองธานี โดยวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย   

4.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอืตอนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ต่อเดอืนของประชาชน ในเขตเมอืงทองธานี และตอนที ่2 ระดบั
ความคดิเหน็ของประชาชนในเขตเมอืงทองธานีทีม่ต่ีอการวางแผนทาง

ปัจจยัด้านส่วนบคุคล 
เพศ  

 อายุ  

สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศกึษา 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อเดอืน 

ความคิดเห็นต่อการวางแผนทาง

การเงินส่วนบคุลของ ประชาชนใน
เขตเมืองทองธานี 

1.ก าหนดเป้าหมายทีต่อ้งการ 

2.การเพิม่รายไดแ้ละลดค่าใชจ้่าย 

3.การสะสมเงนิออม 

4.การลงทุนใหเ้หมาะสม 

5.การจดัสรรภาระหนี้ใหน้้อย 

6.การจดัหาเวลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางการเงนิ 
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การเงนิส่วนบุคคล ซึง่ มลีกัษณะแบบมาตราประเมนิค่า 5 ระดบั ผลการ
ตรวจสอบความตรง (validity) โดยใชเ้ทคนิค Index of Item Objective 
(IOC) พบว่า มคี่า IOC อยู่ระหว่าง 1 ถงึ - 1 

 4.3 การวเิคราะหข์อ้มลู  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

5. ผลการวิจยั 
5.1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 65.0 มอีายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
37.50 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.25 
สถานภาพสมรส/ สมรส จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 36.75 ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ปัจจยั ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 140 35.00 
หญงิ 260 65.00 
อาย ุ   

20-30 ปี 90 22.50 
31-40 ปี 150 37.50 
41-50 ปี 80 20.00 

มากกวา่ 51 ปี 80 20.00 
สถานภาพการสมรส   

โสด 165 41.25 
สมรส 235 58.80 

ระดบัการศึกษา   
ปวช./ปวส. 128 32.00 
ปรญิญาตร ี 177 44.25 

สูงกว่าปรญิญาตร ี 95 23.75 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 25 6.25 
10,000-15,000 บาท 130 32.50 
15,001-20,000 บาท 147 36.75 
มากกวา่ 20,001 บาท 98 24.50 
รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 52 13.00 
5,000-10,000 บาท 201 50.25 
10,0001-20,000 บาท 111 7.75 
มากกวา่ 20,000 บาท 36 9.00 

5.2 ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเมืองทองธานีที่มีการวางแผน
การเงนิส่วนบุคคล 

ระดบัความคดิเห็นของประชาชน ในเขตเมอืงทองธานีที่มกีาร
วางแผนการเงนิส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือ่
พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นการเพิม่รายไดแ้ละลดค่าใชจ้่าย อยู่ในระดบั
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.79, S.D. = 1.02) ด้านการสะสมเงนิออม อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.72, S.D. = 0.86) ส่วนด้านก าหนดเป้าหมายที่
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.26, S.D. = 0.56) ด้านจัดสรรภาระหนี้ ให้น้อย 
(ค่าเฉลีย่ = 3.21, S.D. = 0.53) ดา้นจดัหาเวลาเพือ่เพิม่พนูความรูท้างการ
เงนิ (ค่าเฉลีย่ = 3.18, S.D. = 0.52) และดา้นลงทุนใหเ้หมาะสม (ค่าเฉลี่ย 
= 3.23, S.D. = 0.51) อยู่ในระดบัปานกลาง ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2: ระดบัความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมอืงทอง

ธานีทีม่กีารวางแผนการเงนิส่วนบุคคล  

การวางแผนการเงิน 
ส่วนบคุคล 

 
 

ค่าเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1.ก าหนดเป้าหมายทีต่อ้งการ 3.26 0.56 ระดบัปานกลาง 
2.การเพิม่รายไดแ้ละลด
ค่าใชจ้า่ย 

3.79 1.02 ระดบัมากทีสุ่ด 

3.การสะสมเงนิออม 3.72 0.86 ระดบัมาก 
4.การลงทนุใหเ้หมาะสม 3.18 0.51 ระดบัปานกลาง 
5.การจดัสรรภาระหนี้ใหน้้อย 3.21 0.53 ระดบัปานกลาง 
6.การจดัหาเวลาเพื่อเพิม่พนู
ความรูท้างการเงนิ 

3.23 0.52 ระดบัปานกลาง 

รวม 3.39 0.66 ระดบัปานกลาง 
 

6. สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
6.1 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายจ่ายต่อเดอืน 

ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจากผลการศกึษา การบรหิาร
รายไดแ้ละรายจ่ายส่วนบุคคล หมายถงึ การจดัสรรรายไดแ้ละรายจ่ายตาม
ความจ าเป็น ให้เพียงพอและเหมาะสมตามปัจจัยขัน้พื้นฐานของการ
ด ารงชีวิตอยู่ โดยมกีารจดัท างบประมาณ  รายจ่ายล่วงหน้าที่รอบคอบ
เหมาะสมกับรายรับ (Phayap Khowleung, 2005 [3]; Sukjai Namphud 
[4] & Anuchnat Jeroenjittakam, 2008; Joehnk et al., 2011)  [5] 

 
 6.2 ระดบัความคดิเห็นของประชาชน ในเขตเมอืงทองธานีที่มกีาร

วางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
ประชาชนในเขตเมอืงทองธานี  การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมพีฤติกรรมรายดา้นคอื ด้านการ
เพิม่รายไดแ้ละลดค่าใชจ้่าย อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส าหรบัดา้นการสะสมเงนิ
ออม อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ ด้านจดัสรร
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ภาระหนี้ให้น้อย ดา้นจดัหาเวลาเพื่อเพิม่พูนความรู้ทางการเงนิ และดา้น
ลงทุนให้เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้การเพิ่มรายได้และลด
ค่าใช้จ่าย  ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบของวางแผนหาเงนิเพิม่รายไดพ้บว่ามกีารส ารวจตวัเองเพื่อ
สรา้งรายไดใ้หม้ากเพือ่ความพรอ้มทางการเงนิ เช่น ส ารวจ ความตอ้งการ
ของตนเอง ความถนัดและความสามารถของตนเอง [6] ทีอ่ธบิายลกัษณะ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นวยัทีส่นใจการเลอืกอาชพีเริม่ส ารวจความถนดั และ
ความสนใจ ตลอดจนคุณลกัษณะประจ าตวัของตนว่าสามารถทีจ่ะประกอบ
อาชีพใดได้และ  [7] ที่อธบิายถึงวธิกีารตรวจสอบตนเอง (introspection) 
หรอืบางทเีรยีกว่า วธิกีารพนิิจภายในเป็นวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมภายใน 
เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในใจของแต่ละคน วธิกีารนี้จะใหบุ้คคลหรอืผูท้ีก่ระท า
ของตนเอง เป็นการส ารวจความรู ้และความคดิของตนเองว่า การทีต่นได้
กระท าสิง่ต่าง ๆ ไปแลว้นัน้ เป็นเพราะอะไรตนถงึท าอย่างนัน้ ส่วนเรื่องมี
การวางแผนการปฏบิตัิ โดยก าหนดตามเป้าหมายทีท่างการเงนิของท่านที่
ไดก้ าหนดไว ้มคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัปานกลาง และดา้นการสะสมเงนิออม 
มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก เรื่องมกีารแบ่งเงนิรายได้ไว้เป็นเงนิออม
ส าหรบัแผนการในอนาคต จึงควรมกีารจดัการการเงนิส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม  [8] และพบท าการวิจยัเรื่อง การจัดการการเงนิส่วนบุคคล 
กรณศีกึษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานพบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 46.8 มคีวามรู้
และความเขา้ใจต่อการวางแผนทางการเงนิ และสามารถท าตามนโยบาย
ของรฐับาลโดยแบ่งรายไดเ้ป็น 4 ส่วน ใชจ้่าย 3 ส่วนและออม 1 ส่วน ส่วน
ใหญ่มกีารจดัท างบประมาณรายรบั-รายจ่าย แต่ละเดอืนเป็นเวลา 1-2 ปี 
และเมื่อเปรียบเทียบพบว่า งบประมาณของค่าใช้จ่ายที่ตัง้ไว้เท่ากับ
ค่าใช้จ่ายจรงิเป็นส่วนใหญ่ และกว่าร้อยละ 60.8 มกัใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
กรณมีเีงนิเหลอืกว่ารอ้ยละ 89.7 ของกลุ่มตวัอย่างทีน่ิยมฝากธนาคาร  

 
7. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
 1. การน าผลการวจิยัไปใช ้

 1.1) ผู้ที่เกี่ยวขอ้งสามารถใช้ผลการวจิยัครัง้นี้เป็นขอ้มูลเบื้องต้นใน
การเริม่ออมเงนิ โดยต้องเริม่จากการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
ของตนเองก่อน และเป็นแนวทางในการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล เพื่อมี
เงนิไวใ้ชต้อนเกษยีณอายุได ้
 2. การเสนอแนะหัวข้อวิจยัที่เกี่ยวข้องหรอืสืบเนื่องในการท าวิจยัครัง้
ต่อไป 

 2.1) ภาครฐัควรจดักจิกรรมเพือ่ มจีติสานึกทีด่ใีนการออมเงนิและการ
ลงทุน ตลอดจนการใชเ้งนิอย่างประหยดัและการใชช้วีติแบบพอเพยีง เช่น 
การฝึกกจิกรรมการท าบญัชรีายรยั-รายจ่าย ส่วนบุคคลใหก้บัประชาชนทุก
คน  

2.2)  ควรมกีารฝึกอบรมใหก้บัประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล ควรศกึษาประชาชนในเขตอื่นๆ ซึ่ง
ควรมกีารเปลีย่นกลุ่มตวัอย่าง อาท ิไดเ้ช่น เขตลาดพรา้ว เขตจตุจกัร เขต
รงัสติ เขตดอนเมอืง เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
กำรวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษำทศันคตทิีม่ต่ีอกำรพฒันำผลกำร

เรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำรของนักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกร
มนุษย์แบบญี่ปุ่ น 5 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นคุณธรรมจรยิธรรม ดำ้นควำมรู ้ดำ้น
ทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รบัผดิชอบ และดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ และเพื่อเปรยีบเทยีบทศันคตทิีม่ต่ีอกำรพฒันำผล
กำรเรียนรู้ว ิชำจิตวิทยำมนุษย์และองค์กำรของนักศึกษำกำรจัดกำร
ทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น โดยรวม และในแต่ละด้ำน จ ำแนกตำม เพศ 
และผลกำรเรยีนเฉลีย่ ประชำกร คอื นกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์
แบบญี่ปุ่ น จ ำนวน 37 คน เครื่องมอืที่ใช้ คอื แบบสอบถำม สถิติที่ใชใ้น
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบท ีและกำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนแบบทำง
เดยีว กำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ เพศต่ำงกนัมรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อ
กำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้วชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำรไม่แตกต่ำงกนั 
อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 และ นักศกึษำทีม่ผีลกำรเรยีนเฉลีย่
ต่ำงกนัทศันคตต่ิอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำร 
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนดำ้นคุณธรรม 
จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ และดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข 
กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ ไมพ่บว่ำ แตกต่ำงกนั 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ, การพฒันาผลการเรียนรู้, วิชาจิตวิทยามนุษย์และ
องคก์าร, นกัศึกษาการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบญ่ีปุ่ น  

 

ABSTRACT 
The research aims to study the attitudes towards the 

development of learning outcomes in human and organizational 
psychology courses of Japanese human resource management 
students, 5 aspects, namely moral, ethical, intellectual skills 
knowledge. Skills, interpersonal relationships and responsibilities And 
skills in numerical analysis, communication and information 
technology use And to compare attitudes toward the development of 
learning outcomes in human psychology and organization of 
students, overall human resource management in Japan and in each 
area classified by gender and average academic results The sample 
group is 37 Japanese human resource management students. The 
tools used are the statistical questionnaire used in data analysis, 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way 
analysis of variance. The hypothesis testing found that different 
gender had different opinions on the development of learning 
outcomes in human psychology and organization. With statistical 
significance at the level of .05, and students with different academic 
achievement, attitude towards developing learning outcomes in 
human psychology and organization In numerical analysis, 
communication and information technology skills Differing 
significantly at the level of 0.05, while the moral and ethical aspects 
of intellectual Skills, interpersonal relationships and responsibilities 
And the numerical analysis skills, communication and information 
technology use were not different. 
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I. บทน า 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในปัจจุบนั มุ่งเน้นกำรจดักำรศกึษำที่
สอดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของผู้เรยีนเป็นส ำคญั นัน่คอื จดัเนื้อหำสำระ
และกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัควำมสนใจและควำมถนัดของนักศกึษำโดย
ค ำนึงถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล จดักจิกรรมใหน้กัศกึษำไดฝึ้กทกัษะ 
กระบวนกำรคดิ กำรจดักำร กำรเผชญิสถำนกำรณ์ กำรประยุกต์ควำมรู้ 
จดักจิกรรมให้นักศกึษำได้เรยีนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกปฏบิตัิให้คิด
เป็น ท ำเป็นตำมหลกักำร Monosokuri รกักำรอ่ำน และเกดิกำรใฝ่รูอ้ย่ำง
ต่อเนื่อง และจดักำรเรยีนกำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรมค่ำนิยมที่ดีงำมและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกรำยวชิำ 

หมวดที ่4 ผลกำรเรยีนรู ้กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมนิผล 
ตำมมคอ. 2 ของหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) [1] ข้อ 2 กำร
พัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน ก ำหนดไว้ว่ำ นักศึกษำที่เรียนใน
หลักสูตรฯ นี้  จะต้องได้ร ับกำรพัฒนำ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ และด้ำนทกัษะในกำรวเิครำะห์เชงิ
ตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลย ีดงันัน้ อำจำรยแ์ละนกัศกึษำควร
ท ำควำมเขำ้ใจใหต้รงกนัและด ำเนินกำรจนบรรลุผลสมัฤทธิ ์

ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำดงักล่ำว 
จงึไดท้ ำกำรวจิยั เรือ่ง ทศันคตทิีม่ต่ีอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำ
มนุษยแ์ละองคก์ำรของนกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยแ์บบญีปุ่่ น ขึน้ 
เพื่อผูว้จิยัจะไดน้ ำผลกำรวจิยัทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงและพฒันำผลกำรเรยีนรู้ใน
รำยวชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรในปีกำรศกึษำถดัไป 

 
II. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษำทศันคตทิีม่ต่ีอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำ
มนุษย์และองค์กำรของนักศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น 5 
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรมจรยิธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ 
ด้ำนทักษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ และด้ำน
ทกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติที่มต่ีอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้วชิำ
จติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรของนกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบ
ญีปุ่่ น โดยรวม และในแต่ละดำ้น จ ำแนกตำม เพศ และผลกำรเรยีนเฉลีย่ 

 
III. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
 1.1 เพศ ประกอบดว้ย เพศชำย และเพศหญงิ 
 1.2 ผลกำรเรยีนเฉลีย่ ประกอบดว้ย 

1.2.1 ผลกำรเรยีนเฉลีย่ในระดบัต ่ำ (ผลกำรเรยีนเฉลีย่ต ่ำกว่ำ 
2.00) 

1.2.2 ผลกำรเรยีนเฉลีย่ในระดบัปำนกลำง (ผลกำรเรยีนเฉลีย่ 
2.00 – 2.99) 

1.2.3 ผลกำรเรยีนเฉลีย่ในระดบัสูง (ผลกำรเรยีนเฉลีย่ตัง้แต่ 
3.00 ขึน้ไป) 

2. ตวัแปรตำม ไดแ้ก่ กำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษย์
และองค์กำร 5 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนคุณธรรมจรยิธรรม ด้ำนควำมรู้ 
ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รบัผดิชอบ และดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
IV. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  คณะบริหำรธุรกิจ สถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ได้จัดท ำเอกสำรเผยแพร่กำรผลิตบัณฑิตตำม
หลกักำร Monozukuri คณะบรหิำรธุรกจิ สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ปี
กำรศกึษำ 2557 ขึ้น ซึ่งได้อธบิำยเกี่ยวกบัมำตรฐำนผลกำรเรยีนรู้ทัง้ 5 
ดำ้น ไวด้งันี้ [2] 

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หมำยถึง กำรพัฒนำนิสัยในกำร
ประพฤตอิย่ำงมคีุณธรรม จรยิธรรม และด้วยควำมรบัผดิชอบทัง้ในส่วน
ตนและส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรปรบัวิถีชีวิตในควำมขดัแย้งทำง
ค่ำนิยม กำรพฒันำนิสยัและกำรปฏบิตัตินตำมศลีธรรมทัง้ในเรื่องส่วนตวั
และสงัคม 

2. ด้ำนควำมรู้ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจ กำรนึกคดิ 
และกำรน ำเสนอขอ้มูล กำร วเิครำะห์และจ ำแนกขอ้เท็จจรงิในหลกักำร 
ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้ 

3. ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลกักำร ทฤษฎีและ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรคดิวเิครำะห์และกำรแกปั้ญหำ เมือ่ต้องเผชญิ
กบัสถำนกำรณ์ใหม ่ๆ ทีไ่มไ่ดค้ำดคดิมำก่อน 

4. ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ 
หมำยถึง ควำมสำมำรถใน กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรแสดงถึงภำวะผู้น ำ 
ควำมรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
รบัผดิชอบในกำรเรยีนรูข้องตนเอง 

5. ด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข 
ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคนิคทำงคณิตศำสตรแ์ละสถติิ ควำมสำมำรถใน
กำรสือ่สำรทัง้กำรพดู กำรเขยีน และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
V. ระเบียบวิธีการวิจยั 

5.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำกำรจัดกำรทรพัยำกร

มนุษย์แบบญี่ปุ่ น จ ำนวน 37 คน เนื่องจำกประชำกรมีจ ำนวนไม่มำก 
ผูว้จิยัจงึใชป้ระชำกรทัง้หมดในกำรวเิครำะหข์อ้มลู 

812



 
 

5.2 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
1. ศกึษำองคค์วำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ก ำหนดประชำกร 
3. สรำ้งเครือ่งมอืในกำรวจิยั 
4. เสนอโครงร่ำงกำรวจิยัต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำของสถำบนัฯ 
5. ปรบัปรุงโครงร่ำงกำรวจิยัตำมผลกำรพจิำรณำของสถำบนัฯ 
6. ท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
7. วเิครำะหข์อ้มลู 
8. สรุป อภปิรำยผล และขอ้เสนอแนะ 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั คอื แบบสอบถำม ประกอบดว้ย 6 ตอน 

ดงัต่อไปนี้ ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ และผลกำรเรยีนเฉลีย่ ตอนที ่
2 ดำ้นคุณธรรมจรยิธรรม ตอนที ่3 ดำ้นควำมรู ้ตอนที ่4 ดำ้นทกัษะทำง
ปัญญำ ตอนที่ 5 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รบัผดิชอบ และตอนที่ 6 ด้ำนทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. ผู้ว ิจ ัยท ำกำรแจกแบบสอบถำมตำมรำยชื่อนักศึกษำที่ได้
ลงทะเบยีนวชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำรในภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 
2561 และท ำกำรเกบ็แบบสอบถำมกลบัคนืดว้ยตนเอง 

2. ผูว้จิยัตดิตำมเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกนกัศกึษำ ใชเ้วลำประมำณ 
2 สปัดำห ์

3. ผู้ว ิจ ัยน ำแบบสอบถำมที่ได้ร ับทัง้หมดมำตรวจสอบควำม
สมบรูณ์ของขอ้มลู 

4. น ำแบบสอบถำมทัง้หมดไปวเิครำะหข์อ้มลูต่อไป 
5.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำรอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน กำรทดสอบท ีและกำรวเิครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนแบบทำง
เดยีว 

 
VI. ผลการวิจยั 

ตอนท่ี 1 กำรวเิครำะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
นกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยแ์บบญี่ปุ่ น มทีัง้หมด 37 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.86 รองลงมำ คือ เพศชำย ร้อยละ 
35.14 และส่วนใหญ่มผีลกำรเรยีนเฉลี่ยในระดบัปำนกลำง (ผลกำรเรยีน
เฉลี่ย 2.00 – 2.99) ร้อยละ 51.35 รองลงมำ ได้แก่ ผลกำรเรยีนเฉลีย่ใน
ระดบัสงู (ผลกำรเรยีนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป) รอ้ยละ 37.84 และ ผลกำร
เรียนเฉลี่ยในระดับต ่ ำ (ลกำรเรียนเฉลี่ยต ่ ำกว่ำ 2.00) ร้อยละ 10.81 
ตำมล ำดบั 

ตอนท่ี 2 กำรศกึษำทศันคติที่มต่ีอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำ
จติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรของนกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบ
ญีปุ่่ น โดยรวมและในแต่ละดำ้น 

1. ทัศนคติท่ีมีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบ
ญ่ีปุ่ น โดยรวม และในแต่ละด้าน 

นักศกึษำมคีวำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำ
มนุษยแ์ละองคก์ำรโดยรวมในระดบัเหน็ดว้ยมำก (  = 3.98, S.D. = 0.12) 
และเมือ่พจิำรณำรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ อยู่ในระดบัเห็นด้วยมำก (  = 
4.10, S.D. = 0.13) รองลงมำ คอื ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม ในระดบัเห็น
ดว้ยมำก (  = 4.06, S.D. = 0.13) ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคล
และควำมรบัผดิชอบ ในระดบัเหน็ดว้ยมำก (  = 3.97, S.D. = 0.12) ดำ้น
ทกัษะทำงปัญญำ ในระดบัเห็นด้วยมำก (  = 3.90, S.D. = 0.12)  และ
ดำ้นควำมรู ้ในระดบัเหน็ดว้ยมำก (  = 3.85, S.D. = 0.12) ตำมล ำดบั 

2. ทัศนคติท่ีมีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบ
ญ่ีปุ่ น โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 

นกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยแ์บบญีปุ่่ นเพศชำยมทีศันคติ
ต่อกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำร ในระดบัเหน็
ด้วยมำก (  = 3.85, S.D. = 0.21)  และนักศึกษำกำรจดักำรทรพัยำกร
มนุษย์แบบญี่ปุ่ นเพศหญิงมีทัศนคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ว ิชำ
จิตวิทยำมนุษย์และองค์กำร ในระดับเห็นด้วยมำก (  = 3.89, S.D. = 
0.14) เมือ่พจิำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ทัง้นักศกึษำชำยและนักศกึษำหญิงมี
ทศันคติต่อกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้วชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำร ใน
ระดบัเหน็ดว้ยมำกทุกดำ้นเช่นกนั 

3. ทัศนคติท่ีมีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาจิตวิทยา
มนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจดัการทรพัยากรมนุษย์แบบ
ญ่ีปุ่ น โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย 

นักศึกษำที่ได้ผลกำรเรยีนเฉลี่ยในระดบัสูง (ผลกำรเรียนเฉลี่ย
ตัง้แต่ 3.00 ขึ้นไป) มทีศันคติต่อกำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ว ิชำจิตวิทยำ
มนุษย์และองค์กำร โดยรวม ในระดบัเห็นด้วยมำก (  = 4.06, S.D. = 
0.19) รองลงมำ คอื นักศกึษำที่ได้ผลกำรเรยีนเฉลีย่ในระดบัต ่ำ (ผลกำร
เรยีนเฉลีย่ต ่ำกว่ำ 2.00) มทีศันคตต่ิอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำ
มนุษย์และองค์กำร โดยรวม ในระดบัเห็นด้วยมำก  (  = 3.95, S.D. = 
0.37) และผลกำรเรยีนเฉลีย่ในระดบัปำนกลำง (ผลกำรเรยีนเฉลีย่ 2.00 – 
2.99) มีทัศนคติต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ว ิชำจิตวิทยำมนุษย์และ
องค์กำร  โดยรวม ในระดับเห็นด้วยมำก  (  = 3.90, S.D. = 0.17) 
ตำมล ำดบั เมือ่พจิำรณำรำยดำ้น พบว่ำ ทัง้นกัศกึษำทีไ่ดผ้ลกำรเรยีนเฉลีย่
ในระดบัต ่ำ (ผลกำรเรยีนเฉลี่ยต ่ำกว่ำ 2.00) ผลกำรเรยีนเฉลี่ยในระดบั
ปำนกลำง (ผลกำรเรียนเฉลี่ย 2.00 – 2.99) และผลกำรเรียนเฉลี่ยใน
ระดบัสงู (ผลกำรเรยีนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป) มทีศันคตต่ิอกำรพฒันำผล
กำรเรยีนรู้วชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองค์กำร ในระดบัเหน็ดว้ยมำกเกอืบทุก
ด้ำน ยกเว้น นักศึกษำที่ได้ผลกำรเรียนเฉลี่ยในระดบัต ่ำ  (ผลกำรเรยีน
เฉลี่ยต ่ำกว่ำ 2.00) มทีศันคติต่อกำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ว ิชำจิตวิทยำ

813



 
 

มนุษย์และองค์กำร ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม ในระดบัเห็นด้วยมำกที่สุด 
และนักศกึษำที่มผีลกำรเรยีนเฉลี่ยในระดบัสูง (ผลกำรเรยีนเฉลี่ยตัง้แต่ 
3.00 ขึน้ไป) มทีศันคตต่ิอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษย์และ
องค์กำร ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด เช่นกนั 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อการพฒันาผลการ
เรียนรู้ วิชาจิตวิทยามนุษย์และองค์การของนักศึกษาการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์แบบญ่ีปุ่ น โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
เพศ ใช้การทดสอบที (t-test) ส่วนการจ าแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) 

1. การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อการพฒันาผลการเรียนรู้
วิชาจิตวิทยามนุษยแ์ละองคก์ารของนักศึกษาการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญ่ีปุ่ น โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ ใช้การ
ทดสอบที (t-test) 

H0 : เพศต่ำงกนัมรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้
วชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรไมแ่ตกต่ำงกนั 

H1 : เพศต่ำงกนัมรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้
วชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรแตกต่ำงกนั 

จำกกำรทดสอบสมมตฐิำนโดยใชส้ถติ ิt-test เปรยีบเทยีบทศันคติ
ของนักศึกษำที่มีต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ว ิชำจิตวิทยำมนุษย์และ
องค์กำร โดยเพศม ี2 กลุ่ม ได้แก่ เพศชำย และเพศหญิง พบว่ำ ค่ำ t 
เท่ำกบั 2.40 และค่ำ sig. เท่ำกบั 0.40 ซึ่งมำกกว่ำ ค่ำระดบันัยส ำคญัทำง
สถิติที่ 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐำนหลกั (H0) นัน่คือ เพศต่ำงกนัมรีะดบั
ควำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้วชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำร
ไมแ่ตกต่ำงกนั อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 

2. การเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อการพฒันาผลการเรียนรู้
วิชาจิตวิทยามนุษยแ์ละองคก์ารของนักศึกษาการจดัการทรพัยากร
มนุษยแ์บบญ่ีปุ่ น โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามผลการเรียน
เฉล่ีย ใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) 

H0 : ผลกำรเรยีนเฉลีย่ต่ำงกนัมรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำ
ผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรไมแ่ตกต่ำงกนั 

H1 : ผลกำรเรยีนเฉลีย่ต่ำงกนัมรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรพฒันำ
ผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรแตกต่ำงกนั 

นักศกึษำทีม่ผีลกำรเรยีนเฉลีย่ต่ำงกนัมทีศันคตต่ิอกำรพฒันำผล
กำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองค์กำร โดยรวมไมแ่ตกต่ำงกนั อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 
นักศกึษำทีม่ผีลกำรเรยีนเฉลีย่ต่ำงกนัทศันคตต่ิอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้
วชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำร ด้ำนทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ และ

ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไมพ่บว่ำ แตกต่ำงกนั 

 
VII. อภิปรายผล 

1. กำรศึกษำทศันคติต่อกำรพฒันำผลกำรเรียนรู้ว ิชำจิตวิทยำ
มนุษยแ์ละองคก์ำรของนกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยแ์บบญีปุ่่ น ทัง้ 
5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำน
ทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รบัผดิชอบ และดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยรวมและในแต่ละดำ้น พบว่ำ นกัศกึษำมทีศันคติ
ว่ำ เหน็ดว้ยมำก ผูว้จิยัขอน ำเสนอกำรอภปิรำยผลเป็นรำยดำ้น ดงันี้ 

1.1 ดำ้นคุณธรรม จรยิธรม จำกกำรทีน่ักศกึษำมทีศันคตวิ่ำ เหน็
ด้วยมำก ทัง้นี้อำจเนื่องมำจำก นักศกึษำได้พฒันำนิสยัในกำรประพฤติ
อย่ำงมคีุณธรรม จริยธรรม และด้วยควำมรบัผดิชอบทัง้ในส่วนตนและ
ส่วนรวม ควำมสำมำรถในกำรปรบัวถิชีวีติในควำมขดัแยง้ทำงค่ำนิยม กำร
พฒันำนิสยัและกำรปฏบิตัตินตำมศลีธรรมทัง้ในเรือ่งส่วนตวัและสงัคม 

1.2 ด้ำนควำมรู้ จำกกำรที่นักศึกษำมทีศันคติว่ำ เห็นด้วยมำก 
ทัง้นี้อำจเนื่องมำจำก นักศกึษำมคีวำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจ กำรนึกคดิ 
และกำรน ำเสนอข้อมูล กำรวิเครำะห์และจ ำแนกขอ้เท็จจรงิในหลกักำร 
ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้ 

1.3 ด้ำนทกัษะทำงปัญญำ จำกกำรที่นักศกึษำมทีศันคตวิ่ำ เห็น
ดว้ยมำก ทัง้นี้อำจเนื่องมำจำก นักศกึษำมคีวำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์
สถำนกำรณ์และใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลกักำร ทฤษฎีและ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรคดิวเิครำะห์และกำรแกปั้ญหำ เมือ่ต้องเผชญิ
กบัสถำนกำรณ์ใหม ่ๆ ทีไ่มไ่ดค้ำดคดิมำก่อน 

1.4 ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ 
จำกกำรที่นักศึกษำมีทัศนคติว่ำ เห็นด้วยมำก ทัง้นี้อำจเนื่องมำจำก 
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรแสดงถึงภำวะผู้น ำ ควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและ
รบัผดิชอบในกำรเรยีนรูข้องตนเอง 

1.5 ด้ำนทกัษะกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จำกกำรทีน่ักศกึษำมทีศันคตวิ่ำ เหน็ดว้ยมำก ทัง้นี้
อำจเนื่องมำจำก นักศึกษำมคีวำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคนิคทำงคณิตศำสตรแ์ละสถติิ ควำมสำมำรถใน
กำรสือ่สำรทัง้กำรพดู กำรเขยีน และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2. เพศต่ำงกนัมทีศันคตต่ิอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำ
มนุษย์และองค์กำร โดยรวมและในแต่ละดำ้นไม่แตกต่ำงกนั ซึ่งไม่เป็นไป
ตำมสมมตฐิำน ทัง้นี้อำจเนื่องมำจำก นักศกึษำหญงิและนักศกึษำชำยได้
ผ่ำนกระบวนกำรเรยีนกำรสอนที่ทำงสำขำวชิำจดัให้ในลกัษณะเดยีวกนั 
คือ กำรเรียนวชิำพื้นฐำนทำงกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์ก่อนและเพิม่
ล ำดบัควำมยำกของเนื้อหำวชิำ รวมถงึ กำรจดักระบวนกำรเรยีนกำรสอน
ที่หลำกหลำย ทัง้ภำคทฤษฎีและปฏบิตัิ มเีกณฑ์กำรวดัและประเมนิผล
เช่นเดยีวกนั มหีอ้งเรยีน สื่อกำรเรยีนกำรสอน รวมถงึอุปกรณ์กำรเรยีนที่
ใกล้เคียงกนั จึงส่งให้นักศึกษำหญิงและนักศึกษำชำยมทีศันคติต่อกำร
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พฒันำผลกำรเรยีนรูไ้ม่แตกต่ำงกนั ดงัที ่สุรำงค์ โคว้ตระกูล [3] กล่ำวว่ำ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและหญิงควรคิดว่ำผู้เรียนทัง้สองเพศมี
ควำมสำมำรถเท่ำเทยีมกนั และไม่ควรตัง้ควำมคำดหวงัว่ำผู้เรยีนเพศใด
ต้องดีเด่นกว่ำกนั ซึ่งผลงำนวิจยันี้สอดคล้องกบั วชัรำวล ีวชัรีย์วงศ์ ณ 
อยุธยำ [4] ได้ศึกษำทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อสภำพแวดล้อมทำง
วชิำกำรของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ีพบว่ำ นักศกึษำ
ระดบัปรญิญำตรเีพศชำยและหญงิมทีศันคตต่ิอสภำพแวดลอ้มทำงวชิำกำร
ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรโีดยรวมไม่แตกต่ำงกนั 
และชีวภัทร ธรรมเกษร [5] ได้ศึกษำทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำร
จดักำรเรียนกำรสอนระดบัปรญิญำตร ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์
รงัสติ พบว่ำ นักศกึษำชำยและหญงิมทีศันคตต่ิอกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ระดบัปรญิญำตร ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ โดยรวมและในแต่ละดำ้นไม่
แตกต่ำงกัน เช่นเดียวกัน สุพรรษำ แป้นกลัด [6] นักศึกษำชำยและ
นักศกึษำหญงิมทีศันคตต่ิอกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวชิำคอมพวิเตอรข์อง
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
โดยรวมและในแต่ละดำ้นไมแ่ตกต่ำงกนั 

นักศกึษำทีม่ผีลกำรเรยีนเฉลีย่ต่ำงกนัมทีศันคตต่ิอกำรพฒันำผล
กำรเรยีนรูว้ชิำจติวทิยำมนุษยแ์ละองค์กำร โดยรวมไมแ่ตกต่ำงกนั อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 
นักศกึษำทีม่ผีลกำรเรยีนเฉลีย่ต่ำงกนัทศันคตต่ิอกำรพฒันำผลกำรเรยีนรู้
วชิำจติวทิยำมนุษย์และองค์กำร ด้ำนทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ ดำ้นทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ และ
ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ไม่พบว่ำ แตกต่ำงกนั ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำน ทัง้นี้อำจ
เนื่องมำจำกนักศึกษำที่มผีลกำรเรียนเฉลี่ยทำงกำรเรียนอยู่ในระดบัสูง 
ระดบัปำนกลำง และระดบัต ่ำ มุ่งมัน่ที่จะเรียนด้ำนจิตวิทยำมนุษย์และ
องค์กำรเพื่อไปประกอบอำชพีที่ก ำลงัเป็นทีน่ิยมในปัจจุบนั ซึ่งนักศกึษำ
ต่ำงไดร้บัประสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในลกัษณะทีเ่หมอืนกนั 
มีเนื้อหำรำยวิชำที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนให้ควำมส ำคัญต่อ
นักศึกษำทุกคนเท่ำ เทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรเรยีนของนักศกึษำ โดยมกีจิกรรมกำรเรยีนกำร
สอนที่หลำกหลำยและมีกำรแบ่งกลุ่มกำรท ำงำนร่วมกัน พร้อมทัง้ให้
นักศกึษำฝึกปฏบิตัิด้ำนจติวทิยำมนุษย์และองค์กำรเหมอืนกนั มกีำรใช้
หอ้งเรยีน สือ่อุปกรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกนั มกีำรวดัและประเมนิผลแบบเดยีวกนั 
ดงัที่ วชิยั ดสิสระ [7] กล่ำวว่ำ กำรจดักำรศกึษำควรจดัใหเ้หมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัศกัยภำพของผูเ้รยีน ซึ่งจะท ำใหผู้เ้รยีนสำมำรถเรยีนรูไ้ดทุ้ก
อย่ำง นอกจำกนี้ ระบบกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นควำมแตกต่ำงของแต่ละ
บุคคล จ ำเป็นตอ้งอำศยัเทคนิควธิกีำรเรยีนกำรสอนหลำย ๆ รปูแบบอย่ำง
เป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้กำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เ ช่ น เ ดีย ว กับ  อัจ ฉ ร ำ  วัฒน ำณร งค์  [8] กล่ ำ ว ว่ ำ  ผ ลผลิต ของ
สถำบนัอุดมศกึษำ คอื บณัฑติ ผลงำนวจิยั และกำรบรกิำรวชิำกำร ซึ่ง
ผลผลติดงักล่ำวจะมคีุณภำพได้มำตรฐำนเพยีงใดขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ

ของควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำน
วชิำกำร กำรจดักำรศกึษำใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตอ้งมกีำรควบคุม
คุณภำพในกำรจดัด ำเนินกำร เพื่อใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงค์
ของสถำบนั รวมทัง้เพื่อให้ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ ผลกำรวิจยันี้
สอดคลอ้งกบั ณฐัพล พุ่มชุมพล [9] ไดศ้กึษำทศันคตขิองนิสติทีม่ต่ีอกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนของคณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ องครกัษ์ พบว่ำ นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนต่ำงกนั มทีศันคตต่ิอ
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนของคณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ องครกัษ์ โดยรวมและในแต่ละดำ้นไม่แตกต่ำงกนั สุพรรณี เพ
ชระ [10] ได้ศกึษำทศันคติของนิสติที่มต่ีอกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของ
คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัทกัษิณ วทิยำเขตพทัลุง พบว่ำ นิสติทีม่ ี
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนต่ำงกนัมทีศันคติต่อกำรจดักำรเรยีนำรสอนของ
คณะวทิยำศำสตรม์หำวทิยำลยัทกัษณิ วทิยำเขตพทัลุง โดยรวมและในแต่
ละดำ้นไม่แตกต่ำงกนั และ สุพรรษำ แป้นกลดั [6] ไดศ้กึษำ ทศันคตขิอง
นักศึกษำที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์ของคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ พบว่ำ 
นักศกึษำทีม่ผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนต่ำงกนัมทีศันคตต่ิอกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนวิชำคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี 
มหำวทิยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ โดยรวมและในแต่ละดำ้นไมแ่ตกต่ำงกนั 

 
VIII. ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรศึกษำทัศนคติที่มีต่อกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ว ิชำ
จติวทิยำมนุษยแ์ละองคก์ำรของนกัศกึษำกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบ
ญีปุ่่ น ผูว้จิยัขอเสนอแนะทัว่ไป ดงันี้ 

1. ดำ้นคุณธรรมจรยิธรรม อำจำรยผ์ูส้อนควรส่งเสรมิใหน้กัศกึษำ
มคีุณธรรมจรยิธรรมประจ ำใจ โดยใหค้ ำนึงถงึตนเองและผูอ้ื่น ปรบัวถิกีำร
ด ำเนินชวีติใหอ้ยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่ำงมคีวำมสุข 

2. ด้ำนควำมรู้ ในขณะที่สอน อำจำรย์ผู้สอนควรสอบถำม
นักศึกษำว่ำ นักศึกษำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำที่เรียนมำกน้อย
เพยีงใด ถ้ำนักศกึษำไม่เขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำร ทฤษฎ ีหรอืกระบวนกำร
ใด อำจำรย์ควรจะอธบิำยหรอืยกตวัอย่ำงเพิม่เตมิ เพื่อใหน้ักศกึษำเขำ้ใจ
เนื้อหำที่เรยีนเพิม่มำกขึ้น และอำจำรย์ควรส่งเสรมิให้นักศกึษำสำมำรถ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองดว้ย 

3. ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ อำจำรย์ควรหำกรณีศกึษำหรอืตวัอย่ำง
มำให้นักศกึษำร่วมกนัคดิหรอืระดมสมองหรอืวเิครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
แล้วให้นักศกึษำออกมำน ำเสนอหน้ำชัน้เรยีน เพื่อฝึกทกัษำทำงปัญญำ
ร่วมกบัทกัษะกำรพดูต่อหน้ำสำธำรณชน  

4. ด้ำนทกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรบัผดิชอบ 
อำจำรย์ส่งเสรมิใหน้กัศกึษำแสดงออกถงึภำวะผูน้ ำในกำรร่วมกนัวำงแผน
หรอืตดัสนิใจ และส่งเสรมิใหน้กัศกึษำไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ อำจำรย์ควรส่งเสรมิให้นักศกึษำน ำเสนอรำยงำน
ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ พรอ้มกนันี้ ควรส่งเสรมิใหน้ักศกึษำได้
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ออกมำน ำเสนอหน้ำชัน้เรยีนโดยใชก้ำรอภปิรำยมำกกว่ำกำรน ำเสนอทลีะ
คน 

IX. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์รงัสรรค์ เลศิในสตัย์ คณบดคีณะ

บรหิำรธุรกจิ สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่ น ทีใ่หโ้อกำสแก่ผูว้จิยัในกำรท ำ
วิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนเล่ม ขอขอบคุณ ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ 
ประธำนหลกัสูตรกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่ น อำจำรย์ในคณะ
บรหิำรธุรกจิ เจำ้หน้ำทีทุ่กท่ำน และขอขอบใจนกัศกึษำทุกคนทีไ่ดใ้หค้วำม
ร่วมมอืในกำรแสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกบังำนวจิยั จนท ำให้งำนวจิยัดำ้น
กำรเรยีนกำรสอนนี้ส ำเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรอุดมศึกษำ. กรุงเทพมหำนคร : บัณฑิต
วทิยำลยั มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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บทคดัย่อ — จากสภาพการแข่งขนัในทางธรุกิจทีมี่แนวโน้มจะสูงข้ึน
อย่างต่อเนือ่งนัน้ ปัจจยัทีส่ าคญัต่อการประกอบธรุกิจและมีผลกระทบ
โดยตรงคือก าลงัคน โดยจะเหน็ได้ว่าก าลงัคนในระดบัใดกต็าม ล้วนแล้วมี
ความส าคญัมากทัง้ส้ิน ซึง่การพฒันาบคุลากรทีดี่ควรเริม่จากท าให้องคก์าร
มีการเรียนรู้การเรียนรู้สิง่ใหม่เพือ่ประยุกตแ์ละพฒันาสร้างเป็นนวตักรรมที ่
ย ัง่ยืนและท าให้ได้เปรียบคู่แข่งทางธรุกิจ ผูวิ้จยัได้ท าการศึกษาทฤษฎีและ
ปัจจยัต่างๆ ทีมี่อิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยท า
แบบสอบถามพนักงานบริษทัด้านอตุสาหกรรมโลจิสติกสเ์อกชนในเขต
ลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คนจาก
ประชากรทัง้หมด 970 คน มาวิเคราะห ์ พบว่า ปัจจยัการเรียนรู้ด้านทกัษะ
การเรียนรู ้ปัจจยัองคก์ารด้านวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสาตร ์และการจงูใจ 
เป็นปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากทีสุ่ด 

 

ค าส าคญั — วิเคราะหข้์อมูล, ปัจจยัการเรยีนรู้, ปัจจยัด้านองคก์าร, 
ปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้, อตุสาหกรรมโลจิสติกส ์
 

ABSTRACT — From the competitive situation in the business that 
is likely to increase continuously. Important factor in business and has 
a direct impact is manpower. By seeing that the manpower at any level 
Are all very important. The development of good personnel should start 
from making the organization learning, learning new things in order to 
apply and develop to create a sustainable innovation and make 
advantages to business competitors. The researchers studied various 
theories and factors. Which influenced the learning organization by 
conducting a survey of employees in private logistics industry 
companies in Lat Krabang District Bangkok from a sample of 300 
people from a total of 970 people to analyze. Found that learning 
factors in learning skills Organization factors in vision, mission, 
strategy and motivation are the factors that influence the learning 
organization as much as possible. 
 

Keywords — Data analysis, learning factors, organizational 
factors, learning organization factors, logistics industry 

I. บทน า 
ปัจจุบนัองค์การและหน่วยงานดา้นธุรกจิมแีนวโน้มเพิม่จ านวนขึน้ อนั

ท าใหม้กีารแขง่ขนักนัสงูขึน้เช่นกนั ผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิในรปูแบบหรอื
ลกัษณะที่มคีวามคล้ายคลงึกนัหรอืเป็นคู่แข่งกนัทางธุรกจิ ย่อมตระหนัก
และพยายามที่จะคิดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่ง รวมทัง้ต้อง
เสนอแนวทางการด าเนินธุรกจิทีส่ามารถน ามาใชเ้พือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบ
ในการแข่งขนั ท าให้ธุรกิจต่างๆ จ าเป็นต้องมีความพร้อมเพื่อจะเป็น
ศูนย์กลางที่คอยรวบรวมองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงาน อัน
ก่อให้เกิดศักยภาพในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิด
แนวความคดิ แนวทางและการพฒันาองค์การ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท า
ใหอ้งคก์ารเจรญิกา้วหน้าไปไดอ้ย่างรวดเรว็และยัง่ยนื 

สิ่งหนึ่ งที่ เ ป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ คือ ก าลังคน 
(Manpower) ซึง่การพฒันาบุคลากรทีด่คีวรเริม่จากการท าใหอ้งคก์ารมกีาร
เรยีนรู้สิง่ใหม่ที่ท าใหเ้กดิการพฒันาสรา้งเป็นนวตักรรมที่ย ัง่ยนืและท าให้
ได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจได้ ดงันัน้จึงต้องมแีหล่งการเรียนรู้ที่พนักงาน
สามารถเรียนรู้ได้เองตลอดเวลา และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การเพื่อให้ท างานอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยที่องค์การเป็นศูนย์การ
เรยีนรู้ที่จดัเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้คอืการออกแบบหรอืสรา้งระบบขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นช่องทางในการแชร์
และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกนักนัและกนัในองค์การ ซึ่งการเป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรูจ้ าเป็นตอ้งศกึษาปัจจยั และการสรา้งระบบ  

จากเหตุผลทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัการเรยีนรู้
และปัจจยัองค์การทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูข้องบรษิทั
ด้านอุตสาหกรรมโลจสิติกส์ ซึ่งสามารถน าไปเป็นขอ้มูลให้ผู้บรหิารของ
ธุรกจิหรอืพนกังานในองค์การนัน้ๆ ไดใ้ชใ้นการส่งเสรมิและพฒันาประเดน็
ทีม่ผีลในการเพิม่ขดีความสามารถและศกัยภาพให้เกดิความพรอ้มในการ
ท างาน อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางและความคดิเพือ่ใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ และ

817



  

 

 

สามารถวางแผนงานในเรื่องการบรหิารทรพัยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ 
โดยใชก้ารวเิคราะห์จากทฤษฎสีองปัจจยั คอื ปัจจยัการเรยีนรู้ และปัจจยั
ดา้นองคก์าร เพือ่ใหเ้กดิปัจจยัสนบัสนุนการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้   

 
II. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูม้หีลายปัจจยัซึ่ง
ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชจ้ากทฤษฎปีระกอบดว้ย ปัจจยัการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย 
3 ปัจจยัย่อยคอื ด้านระดบัการเรยีนรู้ ประเภทการเรยีนรู้ และทกัษะการ
เรียนรู้ ส าหรบัปัจจยัด้านองค์การ ประกอบไปด้วยปัจจยัย่อย 3 ปัจจยั
เช่นกนัคอื ดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสาตร์ และการจงู
ใจ ซึ่งปัจจยัด้านต่างๆ ล้วนเป็นตัวแปรที่คอยสนับสนุนให้องค์การเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรูไ้ด้ ในส่วนของตวัแปรของการเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้ประกอบไปดว้ยปัจจยัย่อย 3 ส่วนคอื ดา้นพลวตัรการเรยีนรู้ ดา้น
การจดัการความรู ้และดา้นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี
 
II.I แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัการเรยีนรู ้

องค์การแห่งการเรียนรู้ [1] ประกอบด้วย การเรยีนรู้, องค์การ, คน, 
ความรู ้และเทคโนโลย ีซึ่งทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์ สนับสนุน และส่งเสรมิ
กนั โดยทีก่ารเรยีนรูเ้ป็นศนูย์กลาง หรอืเป็นองคป์ระกอบหลกัขององคก์าร
แห่งการเรยีนรูท้ี่จะส่งผลกระทบไปสู่องค์ประกอบอื่นๆ ด้วย รายละเอยีด
แสดงดงัภาพที ่I  

 
รปูที ่I. รปูแบบความสมัพนัธภ์ายในองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

แหล่งทีม่า: Michael J. Marquardt (1996, p. 45) 
 

การเรยีนรู ้(Learning) เป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดขององค์การแห่ง
การเรยีนรู ้ซึง่ตอ้งสนบัสนุนองคป์ระกอบอื่นๆ ใหส้ามารถด าเนินไปไดต้าม
ต้องการประกอบดว้ย ระดบัการเรยีนรู ้(Levels of Learning) ประเภทการ
เรยีนรู ้(Types of Learning) และทกัษะการเรยีนรู ้(Skills of Learning) 

 
 

II.II แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัดา้นองคก์าร 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูต้้องประกอบไปดว้ย 8 

องค์ประกอบ [2] โดยในงานวจิยัไดเ้ลอืกปัจจยัดา้นองค์การมาใชจ้ านวน 3 
อย่างโดยพิจารณาจากผลการวิจยั ซึ่งเป็นปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้3 ล าดบัแรกดงันี้ 

 II.II.I ภาวะผูน้ า (Leadership)  
ภาวะผูน้ าส่งผลต่อการปฏบิตังิานต่อองค์การทีม่ผีลมากกว่าปัจจยัอื่น 

ซึ่งผู้น าที่ดีนัน้ต้องมองสภาพแวดล้อมและปัญหาที่ส าคญัแล้วจึงท าการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขององค์การ และต้องสร้างวิสยัทศัน์ 
รวมทัง้บทบาทของกระบวนการเรยีนรูข้ององคก์าร 

        
II.II.II วสิยัทศัน์ พนัธกจิและยุทธศาสตร ์ 
วสิยัทศัน์เป็นเป้าหมายขององค์การ เป็นสิง่ทีผู่น้ าและทุกคนมุ่งหมาย

ไปในทศิทางทีก่ าหนด ซึ่งค านึงถงึการวางแผนงาน และวางยุทธศาสตรใ์ห้
มคีวามสมัพนัธก์นักบัการตดัสนิใจขององคก์าร 

 
II.II.III การจงูใจ (Motivation)  
พฤติกรรมของสมาชิกที่มีการกระตุ้นให้เกิดการอุทิศตน มีความ

กระตือรอืรน้ มคีวามผูกพนัในการปฏบิตังิาน ความเพยีรพยายามในการ
เรยีนรู ้และปฏบิตังิานเพือ่บรรลุความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์าร 

 
II.III แนวคดิและปัจจยัเกีย่วกบัองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูน้ัน้ ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ 5 อย่าง คอื 
องค์ประกอบที่ 1 พลวัตแห่งการเรียนรู้ (Learning Dynamics) คือการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทัง้ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดบั
องค์การ องค์ประกอบที่  2 การปรับเปลี่ยนองค์การ  (Organization 
Transformation) ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ โครงสรา้ง วฒันธรรม และ
กลยุทธ์ขององค์การ องค์ประกอบที่ 3 การเพิม่อ านาจแก่บุคคล (People 
Empowerment) ในองค์การนัน้ตัง้แต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงผู้บริหาร 
รวมทัง้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ได้เรยีนรู้ร่วมกนั องค์ประกอบที่ 4 การ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) ที่สามารถ
ถ่ายทอดเผยแพร่ความรูแ้ละจดัเกบ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ องค์ประกอบที ่
5  การน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช ้(Technology Application) โดยทัง้หมด
เป็นการเรยีนรูแ้บบมคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั และต้องมกีารพฒันาไป
พร้อมๆ กนัอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จงึจะสามารถก้าวสู่องค์การแห่ง
การเรยีนรู ้โดยในงานวจิยัไดเ้ลอืกปัจจยัดา้นการเรยีนรูม้าใชจ้ านวน 3 ตวั
คอื พลวตัรการเรยีนรู,้ การจดัการเรยีนรู ้และการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีซึง่
เป็นปัจจยัแห่งการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้3 ล าดบัแรก [3] 
 
II.IV ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัดา้นอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ 

หนึ่งในกระบวนการบรหิารจดัการภายในอุตสาหกรรม ทีข่บัเคลือ่นให้
เกดิการเพิม่มลูค่าแก่สนิคา้และบรกิารตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) หรอืการจดัระเบยีบการด าเนินงานทุกดา้นทีเ่กีย่วกบัสนิคา้
และบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการขนส่ง การกระจายสนิคา้ การ
เกบ็รกัษาสนิคา้ รวมถงึบุคลากรโดยการด าเนินกจิกรรมทีม่เีป้าหมายเพือ่
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ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ยตน้ทุนทีเ่หมาะสม [4] โดยสรุปเป็น
กจิกรรมหลกัดา้นโลจสิตกิส์ 9 กจิกรรมตามตารางที ่I 

 
ตารางที ่I.  กจิกรรมหลกัดา้นโลจสิตกิส์ 

 กิจกรรม 
1 การใหบ้รกิารลกูคา้และกจิกรรมสนบัสนุนต่างๆ 
2 การวางแผนจดัซือ้ จดัหาวตัถุดบิ อปุกรณ์ต่างๆ 
3 การสื่อสารดา้นโลจสิตกิสแ์ละกระบวนการสัง่ซือ้ 
4 การด าเนินการ ผลติ บรรจ ุและขนสง่ 
5 การเลอืกสถานทีต่ัง้ของโรงงานและคลงัสนิคา้ 
6 การวางแผนก าลงัการผลติ และการคาดการณ์ปรมิาณความตอ้งการ 
7 การบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงั 
8 การบรหิารการจดัเกบ็ การรวบรวม การกระจายสนิคา้ และบรรจหุบีหอ่ 
9 กระบวนการโลจสิตกิสย์อ้นกลบั 

 
ส าหรับกลุ่มธุรกิจที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  เป็นองค์การข้ามชาติที่

ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีจ านวนบุคลากร
ประมาณ 1,000 คน ซึ่งมบีรษิัทศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศคูเวต ให้บรกิารที่
หลากหลายและครบวงจร เช่น การใหบ้รกิารจดัการโซ่อุปทาน, การจดัการ
ค่าระวางขนส่งสนิคา้, การใหบ้รกิารโลจสิตกิส์ ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ป็นภาครฐั 
และราชการ ทหาร (Defense and Government Service) เป็นตน้ 

 
II.V งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

Senge และคณะ, 1996 [5] ได้ให้ความหมายขององค์การแห่งการ
เรยีนรู ้เป็นองค์การทีค่นในองค์การไดข้ยายขอบเขตความสามารถของตน
อย่างต่อเนื่องทัง้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและองค์การ เพื่อน าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดบัต่างๆ ต้องการอย่างแท้จรงิทีใ่หม่ๆ และเป็น
องค์การทีซ่ึ่งบุคคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ ในขณะที่ Garvin, 1993 
[6] ไดใ้หค้วามหมายขององค์การแห่งการเรยีนรูว้่า เป็นองค์การทีม่ทีกัษะ
ในการสรา้ง สรรหา ถ่ายโอนองคค์วามรูแ้ละสามารถปรบัขยายพฤตกิรรมที่
สะทอ้นถงึการหยัง่รูแ้ละความรูใ้หม่ๆ  นอกจากนี้ บุบผา พวงมาล,ี 2542 [7] 
ได้กล่าวว่า การเรยีนรู้ในองค์การ เป็นกระบวนการของการปรบัปรุงการ
ท างานโดยผ่านความรู ้ความเขา้ใจ โดยองคก์ารจะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ในอดตี หรอืสิง่ที่ผ่านมาในการท างานซึ่งถอืเป็นเครื่องมอืชี้น าพฤตกิรรม 
เป็นกระบวนการสืบค้น และคดัเลือกสิง่ที่ผิดพลาดและเรยีนรู้จากความ
ผดิพลาดในอดตี เกดิการแบ่งปัน ความรู ้ความเขา้ใจ และโลกทศัน์ร่วมกนั 

อารายา บวรพาณิชย์, 2553 [8] ท าการศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารเีกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยผลการศึกษามปีระเด็นที่น่าสนใจจากความ
คดิเหน็ของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ีดา้นพลวตัการเรยีนรู ้และดา้นการปรบัเปลีย่น 

สุภาพร ธุวสินธุ์, 2552 [9] ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรยีนรูข้องบรษิัทเอส.เค.อลัฟ่า พบว่าพนักงานทีเ่ป็นทีม่ ี
อายุระหว่าง 20- 30 ปี ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ  จบการศึกษา
มธัยมศึกษา/ปวช. มีระยะเวลาในการท างาน 1-5 ปี เพศหญิงมีความ
คดิเห็นมากกว่าเพศชาย มคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัทางด้านบรหิารในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาจากปัจจยัรายได้และคะแนนตามล าดบั 
ประกอบด้วย ด้านบรรยากาศในการท างาน ด้านการด าเนินงานด้านการ
จดัการ ดา้นการจงูใจ ดา้นภาวะผูน้ า และดา้นเทคโนโลย ี

เห็นได้ว่า การศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้มี
ความส าคญัอย่างมากและงานวจิยัที่ผ่านมามกีารศึกษาและมกีารน ามา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ งานวจิยันี้จงึได้ท าการศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มี
อทิธพิล กรณศีกึษา บรษิทัดา้นอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ ในกรุงเทพมหานคร 
โดยมกีารตัง้สมมตฐิานคอื 1) ปัจจยัการเรยีนรูท้ี่เกีย่วกบัระดบัการเรยีนรู้, 
ประเภทการเรยีนรู,้ ทกัษะการเรยีนรูม้อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู ้และ 2) ปัจจยัระดบัองค์การดา้นภาวะผูน้ า, พนัธกจิ วสิยัทศัน์, การ
จงูใจมอีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

 
III. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

ในการวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ มี
ข ัน้ตอนการด าเนินการวจิยัโดยเสนอกรอบแนวคดิตามรูปที ่ II โดยสามารถ
อธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

 
รปูที ่II. กรอบแนวคดิการด าเนินงาน 

 
III.I ประชากรกลุ่มตวัอย่างและเครือ่งมอื 

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั คอื บรษิทัดา้นอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์
ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ซึง่มทีัง้หมด จ านวน 970 คน โดยเมือ่
ใชส้ตูรค านวณของ Yamane, 1973:125 [10] ความคลาดเคลือ่นที ่0.05 จะ
ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างคอื 300 คนซึ่งเป็นประชากรไทยทัง้หมด โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งร่างขึ้นจาก
งานวจิยั หนงัสอืและเอกสารต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามตารางที ่II 

ตารางที ่II.  ส่วนประกอบของแบบสอบถาม 
 รายละเอียดแบบสอบถาม 
1 เกีย่วกบัขอ้มลูดา้นลกัษณะสว่นบคุคล 

2 
เกีย่วกบัปัจจยัการเรยีนรู ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ระดบัการเรยีนรู ้ 
ประเภทการเรยีนรูแ้ละทกัษะการเรยีนรู ้จ านวน 9 ขอ้ 

3 
เกีย่วกบัปัจจยัดา้นองคก์าร 3 ดา้นคอื ดา้นภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์  
และการจงูใจ จ านวน 9 ขอ้ 

4 
เกีย่วกบัการเป็นองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นพลวตัรการ
เรยีนรู ้ดา้นการจดัการความรู ้และ ดา้นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
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III.II การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
พนักงานทีท่ างานในอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ ในเขตร่มเกลา้และลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างในช่วง 
เดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืนพฤษภาคม 2559  จ านวน 300 ชุด ใชว้ธิกีารเลอืก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กับ
พนักงาน โดยจบัฉลากจากบญัชีรายชื่อของพนักงานบรษิัท จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบทัง้หมด จากนัน้รวบรวมแบบสอบถามทัง้หมดมาท าการ
ประมวลผลและวเิคราะหผ์ล โดยมขี ัน้ตอนส าคญัแสดงตามรปูที ่II 

 

 
รปูที ่III. รายละเอยีดขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลู 

 
III.IV การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

ผูว้จิยัแบ่งส่วนการวเิคราะห์ ตามส่วนประกอบของแบบสอบถามและ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้วยสถิติพื้นฐานเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) และสถิติวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) อธบิาย
ตามตารางที ่III 

ตารางที ่III.  ส่วนการวเิคราะหแ์ละหลกัสถติทิีใ่ช ้
 ส่วนการวิเคราะห ์ หลกัและค่าสถิติท่ีใช้ 

1 ลกัษณะส่วนบคุคล 
ค่าความถี ่(Frequency), ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 

2 ปัจจยัการเรยีนรู ้
ค่าเฉลีย่ (X), ค่าสว่นเบีย่งเบน
มาตราฐาน (S.D.) 

3 ปัจจยัดา้นองคก์าร 

4 
ระดบัการเป็นองคก์ารแหง่การ
เรยีนรูข้องพนกังาน 

5 ระดบันยัยะส าคญั .01 และ .05 

6 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็น
องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

การวเิคราะหก์ารถดถอย 
(Regression Analysis) 

7 ระดบัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน 1-5 (เหน็ดว้ย – ไมเ่หน็ดว้ย) 
8 เกณฑก์ารแผลผล 5-1/5 = 0.8 

IV. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 การศกึษาเรื่องปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ของบริษัทด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการใช้วิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผูว้จิยัไดแ้บ่งส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ ได ้5 ตอนดงันี้ 

 
IV.I การวเิคราะหปั์จจยัการเรยีนรู ้

การวเิคราะห์ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัการเรยีนรูท้ ัง้ 3 ตวัแปร โดย
เสนอผลข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธบิายความหมาย โดยแสดงผลการวเิคราะห์
ไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่IV. ผลวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัการเรยีนรู ้

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
ความคิดเหน็ 

x̄ S.D แปลผล 
ระดบัการเรียนรู้    
- บุคลากรในหน่วยงานมีการแก้ปัญหาในการ
ท างานรว่มกนัเป็นทมี 

3.79 0.79 มาก 

- ผูบ้รหิารจงูใจบุคลากรใหเ้รยีนรูโ้ดยการใหร้างวลั
แก่บุคคลทีใ่ฝ่เรยีนรู ้

3.75 0.81 มาก 

ประเภทการเรียนรู้    
-  บุ ค ล ากร ในหน่ วยงานมีก า ร เ รียนรู้ จ าก
ประสบการณ์และความรูใ้นอดตี 3,74 0.73 มาก 

- บุคลากรในหน่วยงานของท่านมกีารเรยีนรูจ้าก
การแกปั้ญหาในการท างานรว่มกนัเป็นทมี 3.71 0.81 มาก 

ทกัษะการเรียนรู้    
- บุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญกับการ
เรยีนรูแ้ละปรบัปรงุทกัษะอย่างต่อเนื่อง 

3.79 0.76 มาก 

- บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจดีว่าทุก
หน่วยงานมคีวามสมัพนัธแ์ละมผีลกระทบกนั 3.77 0.82 มาก 

 
จากตารางที ่IV ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยั

การเรยีนรูม้อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด ดงันี้ 1. ดา้น
ระดบัการเรียนรู้ พบว่า ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมกีารแก้ปัญหาในการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม (x̄=3.79,S.D.=0.79) 2. ด้านประเภทการเรยีนรู้ 
พบว่า ถา้บุคลากรในหน่วยงานมกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และความรู้ใน
อดตี (x̄=3.74,S.D.=0.73) 3. ดา้นทกัษะในการเรยีนรู้ พบว่า ถ้าบุคลากร
ในหน่วยงานใหค้วามส าคญักบัการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงทกัษะความช านาญ
อย่างต่อเนื่อง (x̄=3.79,S.D.=0.76) 

 
IV.II การวเิคราะหปั์จจยัระดบัองคก์ร 

การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัระดบัองค์กร แสดงค่าทาง
สถติติามตารางที ่V โดยแสดงผลวเิคราะห์ไดว้่า ปัจจยัระดบัองคก์รทีส่่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากที่สุด 1. ด้านภาวะผู้น า พบว่า 
ผู้บริหารช่วยให้คุณเข้าใจถึงความส าคัญของการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน (x̄=3.70,S.D.=0.80) 2. ดา้นวสิยัทศัน์ พนัธ
กิจ และยุทธศาสตร์ พบว่า ได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง เนื่องจาก
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องค์กรใชก้ลยุทธ์ส่งเสรมิใหเ้รยีนรูเ้ชงิปฏบิตัิ (x̄=3.71,S.D.=0.76) 3. ดา้น
แรงจูงใจ พบว่า คุณได้รบัโอกาสพฒันาตนเองจากการสนับสนุนจากใน
องค์กรด้านการเรียนรู้  เช่น การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม (x̄=
3.63,S.D.=0.83) แสดงผลตาตารางที ่V 

 
ตารางที ่V. ค่าทางสถติขิองแรงจงูในการท างานดา้นปัจจยัระดบัองคก์ร 

ปัจจยัระดบัองคก์ร 
ความคิดเหน็ 

x̄ S.D แปลผล 
ภาวะผู้น า    
- ผูบ้รหิารชว่ยใหคุ้ณเขา้ใจถงึความส าคญัของการ
เรยีนรูท้ีส่่งผลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน 

3.70 0.80 มาก 

- ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของคุณก่อนการ
ตดัสนิใจสัง่ด าเนินงาน 

3.68 0.90 มาก 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์    
- ไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ เนื่องจากองคก์ร
ใชก้ลยุทธส์่งเสรมิใหเ้รยีนรูเ้ชงิปฏบิตั ิ 3.71 0.76 มาก 

- ได้ร ับติดตามความก้าวหน้าผลการท างาน
ระหว่างการด าเนินงาน 3.65 0.75 มาก 

การจงูใจ    
- คุณได้รบัโอกาสพฒันาตนเองจากการสนับสนุน
จากในองค์กรด้านการ เรียนรู้  เช่น  การให้
ทนุการศกึษา การฝึกอบรม 

3.63 0.83 มาก 

- คุณไดร้บัการส่งเสรมิความกา้วหน้าในอาชพีจาก
ในองค์กร โดยมกีารพฒันาเสน้ทางสายอาชพีและ
เรยีนรูข้า้มสายงาน 

3.55 0.85 มาก 

 
IV.III การวเิคราะหปั์จจยัการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้

การวเิคราะห์ปัจจยัการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้แสดงค่าทางสถิติ
ตามตารางที ่VI โดยแสดงผลวเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 

ตารางที ่VI. ค่าทางสถติขิองการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
ความคิดเหน็ 

x̄ S.D แปลผล 
ด้านพลวตัรแห่งการเรียนรู้    
- คุณใหค้วามส าคญักบัการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  
เพื่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

3.85 0.68 มาก 

- คุณได้ร ับการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องจากในองคก์ร 

3.72 0.76 มาก 

ด้านการจดัการความรู้    
- คุณมีความรู้และเข้าใจในการเก็บรกัษาข้อมูล
ความรูแ้ละการแบ่งปันความรูแ้ก่บุคคลอื่นๆ 3.72 0.70 มาก 

- คุณได้ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่ให้
ความสะดวกรวดเรว็ในการสบืคน้ 3.70 0.78 มาก 

ด้านการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี    
- คุณได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นความรูก้บับุคลากร 

3.74 0.74 มาก 

- คุณสามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศ ต่างๆ มา
ชว่ยด าเนินงานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 3.73 0.78 มาก 

จากตารางที ่VI อธบิายไดว้่า 1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้มากทีสุ่ด ด้านพลวตัรแห่งการเรยีนรู้ พบว่า ถ้าให้ความส าคญั
กบัการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพือ่การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่เสมอ (x̄=
3.85,S.D.=0.68) 2. ปัจจยัการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้านการจดัการ
ความรู ้พบว่า ถ้าคุณมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในการเกบ็รกัษาขอ้มลูความรูแ้ละ
การแบ่งปันความรูแ้ก่บุคคลอื่นๆจะส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
มากทีสุ่ด (x̄=3.72,S.D.=0.70) 3. ปัจจยัการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูด้้าน
การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีพบว่า ถา้คุณไดใ้ชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มาใช้
ในการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นความรูก้บับุคลากรทัว่ทัง้ในองคก์รจะส่งผลต่อ
การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด (x̄=3.74,S.D.=0.74)  

 
IV.IV การทดสอบค่าสหสมัพนัธปั์จจยัทีม่อีทิธพิล 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ที่จะน าไปใช้ในการ
วเิคราะหเ์พือ่ประมาณค่าพารามเิตอรต่์าง ๆ ประกอบดว้ยตวัแปรทีม่มีาตร
วดัแบบช่วง (Interval scale) และมาตรวดัแบบสเกล (Ratio Scale) จ านวน 
9 ตวั โดยใชเ้มทรกิสส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson Product Moment: 
PE) ดงัตารางที ่VII 

 
ตารางที ่VII. ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกต 

Var
. 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 

X1 1         
X2 .67

4 
1        

X3 .59
3 

.69
8 

1       

X4 .56
7 

.57
3 

.71
6 

1      

X5 .39
9 

.42
9 

.51
5 

.66
0 

1     

X6 .34
5 

.24
9 

.26
2 

.44
2 

.56
5 

1    

Y1 .34
0 

.31
1 

.35
8 

.44
7 

.59
0 

.69
5 

1   

Y2 .32
0 

.29
2 

.34
6 

.38
5 

.51
1 

.53
9 

.66
3 

1  

Y3 .29
0 

.23
0 

.30
5 

.36
8 

.33
7 

.38
6 

.38
1 

.55
2 

1 

n 300 300 300 300 300 300 300 300 30
0 

 
จากตารางที่ VII พบว่า ตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 9 ตวัไม่มคีวามสมัพนัธ์

เกนิ 0.80 ซึ่งหมายความว่าไม่เกดิปัญหาตวัแปรที่มคีวามแปรผนัร่วมกนั 
หรือปัญหา Muticollinearity ซึ่งตัวแปรทัง้หมดสามารถน าไปวิเคราะห์
ต่อไปได ้

 

821



  

 

 

IV.V การวเิคราะหถ์ดถอยและผลทดสอบสมมตฐิานปัจจยัทีม่อีทิธพิล 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัที่ไม่มอีิทธิพลต่อการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้านระดบัการเรียนรู้  (H1,P > 
0.05) ปัจจยัการเรยีนรูด้า้นประเภทการเรยีนรู้ (H2,P > 0.05) ปัจจยัระดบั
องค์กรดา้นภาวะผูน้ า (H4,P > 0.05) และปัจจยัการเรยีนรูด้า้นทกัษะการ
เรยีนรูม้อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(H3,P < 0.05) โดยปัจจยั
ทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยัระดบัองคก์รด้าน
พนัธกจิ วสิยัทศัน์ และยุทธศาสตร์ (H5,P < 0.05) ปัจจยัระดบัองค์กรดา้น
การจูงใจมอีิทธพิลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (H6,P < 0.05) โดย
แสดงผลวเิคราะหถ์ดถอยไดต้ามตารางที ่VIII 

 
ตารางที ่VIII.  ส่วนการวเิคราะหค์วามถดถอย 

model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
H1 .042 .045 .054 .920 .358 
H2 -.015 .050 -.019 -.292 .771 
H3 .109 .050 .149 2.180 .030 
H4 .002 .047 .004 .052 .959 
H5 .171 .047 .218 3.653 .000 
H6 .326 .035 .479 9.424 .000 

 
V. สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

  จากรายงานผลการวจิยั ปัจจยัการเรยีนรูด้า้นทกัษะการเรยีนรู้ ปัจจยั
องคก์ารดา้นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสาตร ์และดา้นจงูใจซึง่เป็นปัจจยัทีม่ ี
อิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มี
ค่าเฉลีย่ค่อนขา้งน้อยไปจนถงึระดบัปานกลาง องคก์ารหรอืหน่วยงานควรมี
การปรบัปรุงโครงสรา้งและนโยบายต่างๆ ในการบรหิารเพือ่ใหอ้งคก์ารเป็น
องคก์ารแห่งการเรยีนรูม้ากขึน้ ส าหรบัปัจจยัทีม่รีะดบัค่าเฉลีย่มากอยู่แลว้ก็
ควรมกีารส่งเสรมิปัจจยัดา้นนัน้ใหม้คีวามมัน่คงมากขึน้ 
 ในการท าวิจยัในครัง้ต่อไปผู้วิจยัจะมกีารพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ 
ดงันี้ 1. การเลอืกกลุ่มตวัอย่างมาท าการวจิยั อาจมขีนาดกลุ่มตวัอย่างไม่
ครอบคลุมโดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างใหม้กีลุ่มตวัอย่างกระจายและครอบคุลม
ใหม้ากขึน้ 2. พจิารณาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
ในประเดน็อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่ขึน้ ซึ่งจะท าใหก้ารวเิคราะห์ข้อมูลถูกต้อง
และครอบคลุมดขีึน้ผลการวจิยักจ็ะถูกตอ้งมากขึน้ดว้ย อนัเป็นการปรบัปรุง
คุณภาพงานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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องค์กร ที่เป็นตวัแปรสื่อของความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและความผูกพนัต่อ
องค์กร โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานเจนเนอเรชัน่วาย เกิดระหว่างปี พ .ศ.
2524 ถงึ พ .ศ. 2543 ทีป่ฎบิตังิานในองค์กรทัว่ไป ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล 
จ านวน  4 26 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถามขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล 
ขอ้มูลองค์กร และระดบัความคดิเหน็ตามตวัแปร วเิคราะหข์อ้มูลด้วยค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหเุชงิชัน้ ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธข์องแรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG  
อตัลักษณ์องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์เชงิบวกอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมคี่าเฉลี่ย ( ) อยู่ระหว่าง 3.63 – 3.79 และ
การศกึษาอทิธพิลของอตัลกัษณ์ในฐานะตวัแปรสื่อความสมัพนัธ ์ระหว่างแรงจงูใจ
ตามทฤษฎ ีERG และความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า อทิธพิลของอตัลกัษณ์องคก์ร
ในฐานะตวัแปรสื่อส่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎ ีERG และ
ความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์เชงิบรหิารจดัการองคก์ร การพฒันาอตั
ลกัษณ์องค ์และปรบักระบวนการสรรหาบุคลากร น าพาไปสู่การเกดิความผกูพนั
ต่อองคก์ร 

ค ำส ำคญั — แรงจงูใจตามทฤษฎี ERG, อตัลกัษณ์องคก์ร, ความผกูพนั
ต่อองคก์ร 
 

ABSTRACT — The purpose of this research are to Study the 
influence of organizational identity as mediator between ERG theory of 
motivation and organizational commitment. This study is an exploratory 
with 426 employees of generation Y who born between 1981 to 2000 in 
Bangkok metropolitan. Various kinds of questionnaire were used as a 
research instrument. Statistics analyzed were percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and 
hierarchical regression analysis. The result show that relative  the influence 

of ERG theory, organizational identity as a mediator and organizational 
commitment have positive relation at 0.01 statistical significance with the 
mean ( ) equal to 3.63 – 3.79. The results also show that influence of 
organizational identity as a mediator related between ERG theory of 
motivation and organizational commitment has direct effects on ERG 
theory of motivation and organizational commitment. The implication of the 
results to organization management and HRM in recruitment function in 
order to enhance organizational commitment of the employees are offered.     

Keywords — ERG theory of motivation, Organizational identity, 
Organizational commitment 
 

I. บทน า 
     การสรา้งชื่อเสยีงองค์กรใหแ้ขง็แกร่งและเป็นที่รูจ้กั เริม่เป็นประเดน็ที่
องค์กรให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความส าเร็จของธุรกิจมคีวาม
เกี่ยวพนักบัชื่อเสยีงขององค์กรโดยตรง ชื่อเสยีงทีแ่ขง็แกร่งในเชิงบวกจะ
ช่วยดึงดูดความสนใจ และขยายโอกาสในการแข่งขนัขององค์กร อาท ิ
ความได้เปรียบในการดึงดูดและรักษาทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร            
ที่สนับสนุนให้องค์กรเติบโตและประสบความส าเร็จ ดังนัน้ แนวคิดการ
สรา้งอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และชื่อเสยีงขององค์กร จงึถูกน ามาเป็นกลยุทธ์
ส าคญัในการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ [1] การมชีื่อเสียงที่ดจีะดึงดูดทรพัยากรมนุษย์ทัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ ช่วยส่งเสรมิกระบวนการสรรหาบุคลากร สร้างความน่าเชื่อถือและ
ดงึดูดคนให้สนใจสมคัรเข้าท างานในองค์กร [2] กล่าวว่า ระบบการสรา้งอัต
ลกัษณ์องค์กร เป็นเครื่องมอืส าคญัของการสรา้งแบรนด์องค์กรโดยอตัลกัษณ์
องค์กร (Organizational identity) หมายถึง การแสดงออกเชิงประจักษ์  ซึ่ง
ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบต่างๆ ครอบคลุมตัง้แต่ ชือ่ ตราสญัลกัษณ์ ค าขวญั 
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ชุดสี อาคารสถานที่หรือสถาปัตยกรรม เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องแบบ
พนกังาน สนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 
     ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate image) เป็นภาพในใจ (Mental image) 
หรอืความรูส้กึประทบัใจ (Impression) ทีก่ลุ่มผูม้สี่วนได้เสยีมต่ีอองค์กรหนึ่ง
โดยภาพลักษณ์องค์กรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา  ขึ้นอยู่ก ับ
ประสบการณ์ตรงที่แต่ละกลุ่มได้รบัจากการสื่อสารอัตลักษณ์ขององค์กร 
รวมถงึการมปีฏสิมัพนัธ์กบัองค์กร ตลอดจนได้รบัประสบการณ์ทางอ้อมจาก
ค าบอกเล่าที่ส าคัญ ภาพลักษณ์มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
หมายถงึ ค่านิยมขององค์กรทีส่มาชกิหรอืพนักงานทุกคนสมัผสัได ้ตามทีฝ่่าย
บรหิารระดบัสูงขององค์กรเป็นผูก้ าหนดเพื่อแสดงถึงความมุ่งมาดปราถนาที่
จะใหอ้งค์กรเป็นหนึ่งในสามองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานของการสรา้งชื่อเสยีง
ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์ วฒันธรรม และภาพลกัษณ์ และเกดิความสมัพนัธร์ะหว่างอตั
ลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และชือ่เสยีงขององคก์ร 
     จากผลส ารวจ 7 องค์กรทีน่ักศกึษาไทยอยากร่วมท างานดว้ยมากทีสุ่ดใน
ปี พ.ศ. 2559 จากกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายมากกว่า 15,000 คน พบว่า องค์กรที่
คนกลุ่มนี้ อยากเข้าร่วมงานมากที่สุดคือ อันดับที่ 1 เครือเอสซีจี (SCG 
Group) อันดับที่  2 กูเกิล (Google) อันดับที่  3 บุญรอด บริวเวอรี่ (Boon 
Rawd Brewery) อนัดบัที่ 4 กลุ่มบรษิัท ปตท. (PTT Group) อันดบัที่ 5 เอ็ก
ซอนโมบิล (ExxonMobil)  แสดงให้เห็นว่า บริษัทเหล่านี้ มีอัตลักษณ์ที่
แสดงออกชัดเจน มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จ ักของคนทัว่ไป ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสยีงขององค์กรทีด่งึดูดและจูงใจใหก้ลุ่มนี้สนใจและอยากเขา้ร่วมงานด้วย 
สอดคล้องกบัผลส ารวจของพนักงานเจนเนอเรชัน่วาย และเจนเนอเรชัน่ซ ี
จ านวน 3,184 คน ในหัวข้อปัจจยัที่ใช้พิจารณาเลือกเข้าท างานกับองค์กร 
พบว่า 5 ปัจจยัแรกที่ทัง้สองเจนเนอเรชัน่ให้ความส าคญัเหมอืนกนัมากที่สุด
คือ เงนิเดือน, สวสัดิการและสิทธิประโยชน์, หน้าที่ความรบัผิดชอบ, การ
เดนิทางสะดวก, โอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน นอกจากนี้ ปัจจยัที่เจนเนอ
เรชัน่ซีให้ความส าคญัรองลงมาคือ สภาพแวดล้อมในการท างาน ต าแหน่ง 
ประเภทธุรกจิ ท าเลที่ตัง้ และชื่อเสยีงองค์กร ในขณะที่เจนเนอเรชัน่วาย ให้
ความส าคัญกับชื่อต าแหน่ง ชื่อเสียงองค์กร สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
ประเภทธุรกจิ และท าเลทีต่ ัง้ [3] 
     ความผกูพนัต่อองคก์รถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ เพราะความผูกพนัเป็น
สิง่ที่แสดงออกหรอืเป็นตวับ่งชี้ถงึ ความรกั ความภาคภูมใิจ การยอมรบัและ
ยดึมัน่ในจุดมุ่งหมาย และอุดมการณ์ขององคก์ร อนัเป็นผลใหบุ้คลากรมคีวาม
เตม็ใจจะท างาน เพื่อความกา้วหน้าและประโยชน์ขององคก์ร ตลอดจนมคีวาม
ปราณนาที่จะเป็นสมาชกิขององค์กรตลอดไป อย่างไรก็ตามทุกองค์กรย่อม
ต้องการบุคลากรที่มคีุณลกัษณะของการมีความผูกพันต่อองค์กรไว้  เพื่อ
พฒันาความก้าวหน้าขององค์กรใหไ้ด้มากที่สุด ท าใหอ้งค์กรต่างๆ พยายาม
จะสรา้งความผกูพนัต่อองค์กรใหเ้กดิขึน้ เพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพไวใ้ห้
นาน ปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชิญปัญหาแรงงานขาดแคลน น าไปสู่การ
แย่งชิงแรงงานฝีมอื ประกอบกบัยุคดิจิทลัที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้
แรงงานมโีอกาสในต าแหน่งงานใหม่ และยงักระตุ้นให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
งานได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเจเนอเรชชัน่วาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ในองค์กร ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขบัเคลื่อนองค์กรต่อไปใน
อนาคต ทดแทนพนักงานรุ่นก่อนที่ทยอยเกณียณอายุไป แต่กลุ่มแรงงานนี้มี
แนวโน้มการโยกยา้ยงานสูง การเตบิโตมาในยุคดจิทิลัท าใหค้นกลุ่มนี้มคีวาม
คล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี จึงมกัใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียล

มเีดยีประกอบการตดัสนิใจแทบทุกดา้น ดว้ยคุณลกัษณะพื้นฐานนี้ท าใหก้ลุ่ม
เจนเนอเรชัน่วาย เป็นคนช่างเลือกและไม่ยึดติดกับองค์กร พร้อมที่จะหา
โอกาสในหน้าที่การงานใหม่เสมอ คนกลุ่มนี้มกัเลอืกงานและเปลีย่นทีท่ างาน
บ่อยกว่าเจนเนอเรชัน่ก่อน [4] จากผลส ารวจของบริษัททาวเวอร์ส วทัสัน 
(Tower Watson) พบว่า มุมมองของพนักงานกบันายจ้างที่มต่ีอปัจจยัที่จะ
ดึงดูดผู้สมัครเข้ามาสมัครงานกับบริษัท มีความแตกต่างกันมาก โดยที่
นายจา้งจะเชือ่เรื่องการเตบิโตของบรษิทัและงานทีท่า้ทาย แต่พนกังานจะมอง
ในเรื่องของค่าจ้างเงนิเดือนและความมัน่คงในหน้าที่การงาน จากมุมมอง
ความแตกต่างดงักล่าวส่งผลให้องค์กรต่างๆ จ าเป็นต้องพฒันากระบวนการ
และสิง่จงูใจในการดงึดดูพนักงานใหเ้ขา้ท างานกบัองคก์รโดยเฉพาะสายงานที่
มคีวามขาดแคลนพนกังานในการท างาน [5] 
     ด้วยเหตุนี้  ผู้วจิยัมคีวามสนใจในการท าวจิยัที่มุ่งเน้นการศกึษาอิทธพิล
ของอตัลกัษณ์องคก์ร ต่อความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG และ
ความผูกพันต่อองค์กรในกลุ่มพนักงานเจนวาย เพื่อน าผลจากการวจิยัมา
ปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และส่งเสรมิอตัลกัษณ์องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัแรงจงูใจของกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่วาย สรา้งตนเองใหเ้ป็นองค์กรทีพ่นกังานเลอืกจะมาท างานดว้ย โดยการ
สรา้งคุณค่าและท าใหอ้งค์กรมชีื่อเสยีงในการบรหิารทรพัยากรบุคคล และเมือ่
ได้มาซึ่งบุคลากรแล้วความสมัพนัธ์ที่น าไปสู่ความผูกพนัต่อองค์กรในด้าน
ต่างๆ นัน้ มคีวามสมัพนัธก์นัมากน้อยอย่างไร 
 

II. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
II.I. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อตัลกัษณ์องค์กร 
และความผกูพนัต่อองคก์ร  
II.II. ศกึษาอทิธพิลของอตัลกัษณ์องค์กรในฐานะตวัแปรสื่อของความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG และความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

III. สมมตฐิานในการวจิยั 
III.I. แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อตัลกัษณ์องค์กร และความผูกพนัต่อองค์กร 
มคีวามสมัพนัธก์นั 
III.II. อตัลกัษณ์องค์กรในฐานะตวัแปรสื่อมอีิทธพิลต่อความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG และความผกูพนัต่อองคก์ร  
 

IV. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
     การวจิยัครัง้นี้มตีวัแปรต้น คอื แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG ตวัแปรสื่อ คือ 
อตัลกัษณ์องค์กรและตวัแปรตาม คอื ความผูกพนัต่อองค์กรในกลุ่มพนักเจน
เนเรชัน่วาย โดยสามารถแสดงกรอบแนวคดิได ้ดงันี้ 
 

แรงจงูใจตาม
ทฤษฎี ERG 

 
 
 
 

ความผกูพนัต่อ
องคก์ร 

รปูที ่I. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

อตัลกัษณ์
องคก์ร 
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V. การทบทวนวรรณกรรม 
V.I. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG ของเคลย์ตัน พี . อัลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. 
Alderfer) ซึ่งเน้นการท าให้เกิดความพอใจตามต้องการของมนุษย์ โดยไม่
ค านึงถึงล าดบัข ัน้ความต้องการว่าเกิดขึ้นก่อนหรอืหลงั และความต้องการ
หลายๆ ดา้นสามารถเกดิขึน้พรอ้มกนัได ้โดยจ าแนกความต้องการของบุคคล
ออกเป็น 3 ประการดงันี้  

V.I.I. ความต้องการการมชีวีติอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการ
ของบุคคลทีต่้องการการตอบสนองเพื่อใหด้ ารงชวีติอยู่ได้ เป็นความต้องการ
การไดร้บัการตอบสนองทางกาย คอื ความต้องการอาหาร เสื้อผา้ ที่อยู่อาศยั 
เครื่องใช ้ยารกัษาโรค เป็นต้น จากการไดร้บัค่าตอบแทน เงนิค่าจา้ง เงนิเพิม่
พเิศษ รวมถึงความรู้สกึมัง่คงปลอดภยัจากการท างาน ได้รบัความยุติธรรม 
เป็นตน้ 

V.I.II. ความต้องการความสมัพนัธ์ (Related Needs) เป็นความต้องการที่
จะมมีติรไมตร ีการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนักบับุคลากรในองค์กร เช่น 
การส่งเสรมิกจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์ การเกดิสถานภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน
สงัคม เป็นตน้ 
     V.I.III. ความต้องการการเจรญิเติบโต (Growth Needs) เป็นความต้องการ
สงูสุดของบุคคล เช่น ความตอ้งการไดร้บัการยกย่อง และต้องการความส าเรจ็
ในชวีติ การพฒันาตนเองใหเ้จรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน จากการเลื่อนขัน้ 
เลื่อนต าแหน่ง หรอืการมอบหมายงานให้รบัผิดชอบด้วยหน้าที่งานที่สูงขึ้น 
อนัน ามาซึ่งโอกาสในการกา้วสู่ความส าเรจ็ เป็นตน้ทฤษฎนีี้มคีวามคลา้ยคลงึ
กบัทฤษฎีล าดบัข ัน้ของมาสโลว์ แต่ทว่าของมาสโลว์นัน้จดัล าดบัข ัน้ความ
ต้องการของบุคคลออกตามล าดับขัน้โดยล าดับขัน้ที่ต ่ากว่าจะได้รบัการ
ตอบสนองจนพอใจก่อนบุคคลจึงจะมีความต้องการที่สูงขึ้นไปอีกขัน้  แต่
ทฤษฎี ERG กลบัพบว่า ล าดบัขัน้สามารถแบ่งความต้องการได้เป็น 3 ด้าน 
โดยสามารถมคีวามต้องการด้านใดด้านหนึ่งพรอ้มกนั โดยไม่ต้องเรยีงล าดบั 
กล่าวคอื เมือ่ความต้องการพื้นฐานยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองในระดบัทีพ่อใจ 
แต่ก็อาจจะเกดิความต้องการในด้านอื่นขึ้นในระดบัที่สูงมากได้ ซึ่งแตกต่าง
จากแนวคดิของมาสโลว ์ 

 
ขัน้ที ่5 ความตอ้งการประสบความส าเรจ็ 

G : Growth Needs 
ความตอ้งการความกา้วหน้า ขัน้ที ่4 ความตอ้งการการยอมรบันบัถอื 

ขัน้ที่ 3 ความต้องการการมีส่วนร่วมใน
สงัคม  R : Relatedness Needs 

ความตอ้งการความสมัพนัธ ์ขัน้ที่ 2 ความต้องการความมัน่คงและ
ปลอดภยั 
ขัน้ที ่1 ความตอ้งการทางกายภาพ 
(พืน้ฐานในการด ารงชวีติอยู่) 
 

E : Existence Needs 
ความตอ้งการการด ารงอยู่ 

รปูที ่I. แสดงการเปรยีบเทยีบทฤษฎลี าดบัข ัน้ของมาสโลวก์บัทฤษฎ ีERG  
แหล่งทีม่า : นนัทนา จงด.ี (2560). แรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG และความ 
ผกูพนัองคก์รของพนกังาน ทีม่อีทิธพิลต่อผลการปฎบิตังิานกรณ ี 
ศกึษาบรษิทัผลติรถเดก็เล่นแห่งหนึง่ในจงัหวดัปทุมธานี. หน้า 30. 
 
 

V.II. แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎลี าดบัข ัน้ความตอ้งการของ Maslow 
ทฤษฎลี าดบัข ัน้ความตอ้งการของ Maslow แสดงใหเ้หน็ถงึความตอ้งการ

ของคนจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจ ความต้องการในด้านต่างๆ 
ตามหลกัทฤษฎีของ Maslow จึงแบ่งออกเป็นระดบัความต้องการที่ต่างกนั 
ตามการเรยีงล าดบัข ัน้ความตอ้งการ ดงันี้ 
     V.II.I. ความต้องการทางร่ างกาย  (Physiological Needs) เป็นความ
ตอ้งการเบือ้งตน้เพือ่การอยู่รอด เช่น ความตอ้งการในเรื่องอาหาร น ้าดืม่ หรอื
ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ความต้องการทางดา้นร่างกายจะมอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ ความต้องการทัง้หมดของคนยังมิได้รบัการ
ตอบสนองเลย บุคคลใดก็ตามที่ยงัอยู่ในภาวะการขาดแคลนอาหาร ความ
ปลอดภยั และการเขา้สงัคมแลว้ บุคคลนัน้จะมคีวามต้องการทางดา้นร่างกาย
มากทีสุ่ด 
     V.II.II. ความต้องการทางด้านความมัง่คงปลอดภัย (Safety or Security 
Needs) เมือ่ความต้องการทางร่างกายไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความต้องการ
ทางด้านความมัง่คงปลอดภัยก็จะเกิดขึ้น ความต้องการด้านความมัง่คง
ปลอดภัยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัการป้องกนัเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย หรอืให้ปลอดภัยจากการข่มขู่ การ
บงัคบัหกัหาญ ความเจ็บป่วยหรอืการสูญเสยีทางด้านเศรษฐกิจในสงัคมที่
เจริญแล้ว และเมื่อพิจารณาจากทัศนะของฝ่ายบริหารจะเห็นได้ว่า ความ
ต้องการทางด้านความมัง่คงปลอดภยัจะหมายถึง การให้ความแน่นอนหรอื
การรบัประกนัต่อความมัง่คงในหน้าทีก่ารงาน และการส่งเสรมิใหเ้กดิความมัง่
คงทางดา้นการเงนิแก่พนกังานมากขึน้  

V.II.III. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความต้องการ
ทางด้านร่างกายและความปลอดภยัได้รบัการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ทางด้านสงัคมก็จะเป็นสิ่งจูงใจต่อพฤติกรรมของคน คนเรามีนิส ัยชอบอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มอยู่แล้ว ดงันัน้ ความต้องการด้านนี้จะเป็นความต้องการใน
การอยู่ร่วมกนั และการได้รบัการยอมรบัจากบุคคลอื่น และมคีวามรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสงัคม  

V.II.IV. ความต้องการทีจ่ะมชีื่อเสยีงหรอืฐานะเด่น (Esteem Needs) เป็น
ความต้องการระดับสูงเกี่ยวกับความมัน่ใจในตนเองในเรื่องของความรู ้
ความสามารถ มคีวามตอ้งการทีจ่ะใหผู้อ้ื่นยกย่องสรรเสรญิ และความตอ้งการ
ในการตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง หรือความก้าวหน้าทางด้าน
สถานภาพ เช่น ต าแหน่ง ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ เป็นตน้ 

V.II.V. ความตอ้งการดา้นการสรา้งความประจกัษ์ตน หรอืความสมหวงัใน
ชวีติ (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการระดบัสูงของชวีิตมนุษย ์
เป็นความต้องการที่จะให้เกิดความส าเรจ็ในทุกสิง่ทุกอย่างตามความนึกคิด
ของตนเอง เมือ่บุคคลใดกต็ามไดม้กีารพจิารณาบทบาทของเขาในชวีติว่าควร
จะเป็นอย่างไรแลว้ เขากจ็ะพยายามผลกัดนัชวีติของเขาในทางทีด่ทีีสุ่ดตามที่
คาดหมายไว ้และย่อมจะขึน้อยู่กบัความสามารถของเขาดว้ย ความต้องการใน
ระดบันี้เป็นความตอ้งการทีจ่ะใชค้วามสามารถทุกๆ อย่างของตนอย่างเตม็ที ่
V.III. แนวคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณ์องคก์ร 

การสร้างอตัลกัษณ์องค์กร เป็นเครื่องมอืส าคญัของการสร้างแบนรด์
องค์กร โดยอัตลกัษณ์องค์กร (Corporate identity) หมายถึง การแสดงออก
เชงิประจกัษ์เกีย่วกบัความเป็นจรงิขององค์กร ซึ่งถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบ
ต่างๆ ทัง้นี้อตัลกัษณ์องค์กรครอบคลุมตัง้แต่ชือ่ ตราสญัลกัษณ์ ค าขวญั ชุดส ี
อาคารสถานทีห่รอืสถาปัตยกรรม เครือ่งแบบพนักงาน สนิคา้หรอืบรกิาร และ
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หมายรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ ทัง้หมดที่มีล ักษณะที่ส ัมผัสได้ผ่านการ
มองเห็น การไดก้ลิน่ การไดย้นิ และการจบัต้อง ที่องค์กรสรา้งขึน้และสื่อสาร
ออกไปภายนอก ภาพลกัษณ์องค์กร (corporate image) เป็นภาพในใจ หรอื
ความรู้สึกประทับใจ ที่มีต่อองค์กรหนึ่งๆ โดยภาพลักษณ์องค์กรอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ตรงทีแ่ต่ละกลุ่มได้รบั
จากการสือ่สารอตัลกัษณ์ขององคก์รนัน้ รวมถงึการไดม้ปีฎสิมัพนัธก์บัองคก์ร
ตลอดจนไดร้บัประสบการณ์ทางอ้อมจากค าบอกเล่าทีส่ าคญัคอื ภาพลกัษณ์มี
ความเกี่ยวขอ้งกบั “วฒันธรรมองค์กร  ”ซึ่งหมายถึง ค่านิยมขององค์กรนัน้ที่
สมาชกิหรอืพนกังานทุกคนสมัผสัได ้และรูส้กึร่วมกนั และมวีสิยัทศัน์ ซึ่งฝ่าย
บรหิารระดบัสงูขององค์กรเป็นผูก้ าหนดขึน้เพื่อแสดงถงึความมุง่มาดปราถนา
ที่จะให้องค์กรนั ้นก้าวหน้า ดังนั ้น ภาพลักษณ์องค์กรเป็นหนึ่ งในสาม
องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานของการสรา้งชื่อเสยีงได้แก่ วสิยัทศัน์ วฒันธรรม 
และภาพลกัษณ์  
V.IV. แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

[6] กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรที่เป็นสิง่ยดึเหนี่ยวระหว่างพนักงาน
กบัองค์กร ช่วยให้พนักงานมคีวามจงรกัภกัดแีละยงัคงอยู่กบัองค์กร แต่หาก
พจิารณาแล้วจะเห็นได้ว่า สิง่ยดึเหนี่ยวที่ว่านี้อาจจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบ
เดยีวกนั ประกอบดว้ย 

V.IV.I. ความผู กพั น ด้ านความรู้ สึ ก  (Affective commitment) เป็ น
ความรู้สกึที่ยดึติดทางอารมณ์ที่มต่ีอ ซึ่งความรู้สกึดงักล่าวเป็นความรูส้กึที่
เกิดขึ้นโดยอาศยัจากประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมา พนักงานจะเกิด
ความรู้สึกที่ดีเมื่อได้อยู่ร่วมกับองค์กร และมีอ านาจหน้าที่อย่างเต็มที่ใน
บทบาทงานของตนเองอย่างเหมาะสม พนักงานที่มีความรู้สึกผูกพันกับ
องคก์รในดา้นนี้จะมคีวามรูส้กึว่าตนเองตอ้งการทีจ่ะอยู่กบัองคก์รต่อไป 

V.IV.II. ค ว าม ผู ก พั น ด้ าน ก ารค งอยู่  (Continuance commitment) 
พนักงานตระหนักดีว่าตนเองควรที่จะลงทุนอยู่ก ับองค์กรต่อไปดีหรือไม ่
เพราะหากตดัสนิใจลาออกจากองค์นี้ไปแลว้เขาอาจทีจ่ะสูญเสยีผล ประโยชน์
หลายอย่างทีไ่ม่คุ้มค่า เมือ่เทยีบกบัองค์กรอื่น ดงันัน้ พนักงานทีม่คีวามรูส้กึ
ผกูพนัต่อองคก์รในดา้นนี้จงึมคีวามรูส้กึทีจ่ าเป็นจะตอ้งอยู่กบัองคก์รต่อไป 

V.IV.III. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) ความ
ผูกพนัต่อองค์กรด้านนี้จะท าใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึว่าตนเป็นหนี้บุญคุณ
หรอืมภีาระหน้าที่ต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิง่ที่พนักงานรบัรู้ว่าเมื่อตนเขา้มาเป็น
สมาชกิในองคก์รแลว้จะต้องมคีวามรูส้กึผูกพนักบัองค์กร เพราะพนกังานเหน็
ว่าสิง่นัน้คอืความถูกต้อง และเป็นความหมาะสมทีต่นควรจะท า จงึกลายเป็น
ความจ าเป็น ดงันัน้ พนักงานจงึมคีวามรู้สึกว่าเป็นการถูกต้องและเป็นการ
สมควรทีจ่ะตอ้งอยู่กบัองคก์รต่อไป 
V.V. แนวความคดิเกีย่วกบักลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย 

กลุ่มประชากรที่ เกิดระหว่างปี พ.ศ.2524 - 2543 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น
ลูกหลานของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มกัมลีกัษณะนิสยัชอบหมกมุ่นอยู่กบัตวัเอง 
สมาธสิัน้ ชอบความท้าทาย เชื่อมัน่ในตนเอง รกัอิสระ ต้องการการยอมรบั
จากเพื่อน ค านึงถงึภาพลกัษณ์อยู่ตลอดเวลา เป็นต้น สดัส่วนจ านวนประชากร
บนโลกใบนี้เจนเนอเรชัน่วายจดัเป็นกลุ่มที่มจี านวนประชากรมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบั
เจนเนอเรชัน่อื่น ทัง้นี้ยงัสามารถพบงานวิจยัจ านวนมากที่เกี่ยวขอ้งกบัเจเนอเรชัน่
วาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิหรอืการเมอืง ทีส่่งผลให้
เจเนอเรชัน่วายมลีกัษณะเฉพาะตวัทีต่่างไปจากเจเนอเรชัน่ก่อนหน้าอย่างเหน็ได้ชดั 
และเจเนอเรชัน่วายจงึมกัถูกสอนว่าความคดิเหน็ลว้นมคีวามส าคญัเทา่เทยีมกนั โดย
พ่อแม่ทีอ่ยู่ในเจเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอรม์กัจะสนทนาเรื่องต่างๆ โดยมมีมุมองเกี่ยวกบั

ลูกๆ ของพวกเขารวมอยู่ดว้ยเสมอ และชอบใหโ้อกาสเดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละทดลองสิง่ใหม่
อยู่ตลอด เพื่อสัง่สมความรูแ้ละประสบการณ์ ทัง้การทอ่งเทีย่ว กฬีา ศลิปะหรอืดนตร ี
เป็นต้น ส่งผลใหเ้จเนอเรชัน่วายชอบจะวพิากษ์วจิารณ์ ชอบดูถูกผู้อื่น และยากที่จะ
ประทบัใจหรอืยินดีกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีสมาธิสัน้และไม่สามารถระงบั
ความดใีจเอาไวไ้ด ้เมื่อพวกเขามคีวามคดิอย่างใดอย่างหนึ่งกจ็ะแสดงออกมาทนัท ีเจ
เนอเรชัน่วายถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่ที่ตามใจและหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขา
ต้องการจนถึงมอื ดงันัน้สิ่งเหล่านี้จงึเป็นสิ่งที่พวกเขาหวงัและต้องการในชวีิตการ
ท างาน รว่มถงึการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ ื่นดว้ยเชน่กนั เจเนอเรชัน่วายนัน้ตอ้งการ
การยอมรบัจากเพื่อน ตอ้งการตดิต่อสื่อสารกบัเพื่อน และต้องการทีจ่ะไดเ้ขา้ไปอยู่ใน
เครอืขา่ยทางสงัคม เป็นคนทีม่ใีจเปิดกว้าง มองโลกในแงด่ ีมุง่หวงัในจดุหมาย และมี
แรงกระตุน้อย่างสูงกบัเรื่องของความส าเรจ็ในชวีติ  

 
VI. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

VI.I. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจัยครัง้นี้ เป็ นการวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื พนกังานไทยเจนเนอเรชัน่วายในองค์กรทัว่ไป 
ทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ.2524 - 2543 ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ระยะเวลา
เก็บแบบส ารวจระหว่าง เดอืนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ค านวณกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตรของคอแครน (Cochran) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่
ร้อยละ 95 และยอมรบัความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรที่สามารถเชื่อถือได้จ านวน 385 
ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัความผดิพลาดผู้วจิยัจงึส ารองแบบสอบถามที่ 450 ชุด 
ด้วยวิธีการสุ่ มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ท าการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ให้กบักลุ่มตวัอย่าง โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์สามารถน ามาใช้ได้จ านวน 426 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 94.66 ของ
จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด  
VI.II. เครือ่งมอืและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้คอื แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบดว้ย ขอ้มลู
ทัว่ไปและองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม และค าถามเกี่ยวกบัระดบัความ
คดิเห็นเกีย่วกบัลกัษณะของตวัแปรตามกรอบงานวจิยั มลีกัษณะเป็นค าถาม
ปลายปิด ดว้ยมาตรวดัการประเมนิค่าแบบลเิคริ์ต (Likert Scale) ผู้วจิยัไดท้ า
การทดสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ผู้ ว ิจ ัยน า
แบบสอบถามที่ ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  และ
แบบสอบถามทีเ่คยมอียู่แลว้ในงานวจิยั น าไปปรกึษากบัอาจารย์ทีป่รกึษาสาร
นิพนธ์ หรอืผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) และ
น าไปปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนน าไปสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงแลว้ มาวเิคราะห์องค์ประกอบคอื การใชว้ธิี
ทางสถิติมาจบักลุ่มหรอืรวมกลุ่ม หรอืรวมตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์กนัไวใ้น
กลุ่มเดียวกนั โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ เพื่อสกัดข้อ
ค าถามที่มคีวามสมัพันธ์กนัไว้ในองค์ประกอบเดยีวกนั โดยองค์ประกอบที่
สรา้งขึน้จะเป็นการน าเอาตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัมารวมเป็นองค์ประกอบ
เดยีวกนั ส่วนตวัแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมคีวามรวมกนัน้อย หรอืไม่มี
ความสมัพนัธเ์ลย [7] จะคดัเลอืกตวัแปรทีม่นี ้าหนกัค่าสมัประสทิธิไ์มน้่อยกว่า 
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การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วจิยัน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา มาทดสอบความเชื่อมัน่โดยการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ทางสถิติ ในการหาค่าสมัประสทิธิแ์สดงความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient  ) โดยก าหนดค่า
สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามไม่ต ่ากว่า 0.70  [8 ] การทดสอบ
ความเชือ่ม ัน่มคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.885  
VI.III. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

สถิติในการวิจัยครัง้นี้  ประกอบด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสมัประสิทธิส์หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิง
ชัน้ (Hierarchical Regression Analysis)  
 

VII. ผลการวจิยั 
VII.I. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลองค์กรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานเจนเนอเรชัน่วายเพศหญงิ คดิ
เป็นร้อยละ 64.60 มอีายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.10 สถานภาพ
สมรส คดิเป็นรอ้ยละ 50.70 การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 84.00 
อายุงานอยู่ระหว่าง 3-4 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 65.50 และมรีายได้ 20,001-25,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.10 ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับต าแหน่งที่มี
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คดิเป็นรอ้ยละ 65.50 ชือ่ยีห่อ้หรอืบรกิารขององค์กรทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามสามารถระบุได้ อาทิ Cannon, CISCO, Coke, Endo, Hitachi, 
IBM, Lionbridge, Max Valu, Toyota, SCG เป็นตน้ 
VII.II. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

VII.II.I. แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG อตัลกัษณ์องค์กร และความผูกพนัต่อ
องคก์ร มคีวามสมัพนัธก์นั 

 
ตารางที ่I. การวเิคราะหส์หสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG    

อตัลกัษณ์องคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์ร 
Variable 1  2  3 

1.แรงจูงใจตามทฤษฎ ีERG 1   

2.อตัลกัษณ์องค์กร .528*** 1  

3.ความผูกพนัต่ององค์กร .714*** .588*** 1 

 3.68 3.73 3.66 

S.D. 0.644 0.617 0.563 

หมายเหตุ :*** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 
 

จากตารางที่ I. พบว่า แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัอตัลกัษณ์องค์กรที่ระดบั 0.528 และมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
กับความผูกพัน ต่อองค์กรที่ ระดับ  0.714 และอัตลักษ ณ์ องค์กรมี
ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรทีร่ะดบั 0.588 ทีร่ะดบันัยส าคญั p 
< 0.01 ซึง่เป็นการยอมรบัสมมตฐิานที ่I. 

VII.II.II. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ II. อตัลกัษณ์องค์กรมอีิทธพิล
ในฐานะตัวแปรสื่อความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และ
ความสมัพนัธต่์อความผกูพนัต่อองคก์ร 

ตารางที ่II. ผลการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุเชงิชัน้ระหว่างแรงจงูใจตาม
ทฤษฎ ีERG อตัลกัษณ์องคก์ร และความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 Model 1 Model 2 Model 3 

Variable Β β β 

เพศ .072 - - 

การศกึษา -.002 - - 

ประสบการณ์ท างาน .002 - - 

เงนิเดอืน -.118 - - 

แรงจูงใจตามทฤษฎ ีERG .665*** - .503*** 

อตัลกัษณ์องค์กร - .540*** - 

R2 .526 .430 .588 

Adjust R2 .520 .423 .582 

R2 Change .526 .277 .062 

F 89.922*** 61.132 96.003*** 

F Change 89.922*** 196.791*** 60.431*** 

หมายเหตุ :*** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 
 

ตารางที ่III. ผลการการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุเชงิชัน้ระหว่างแรงจงูใจตาม
ทฤษฎ ีERG กบัอตัลกัษณ์องคก์ร 

ตวัแปร 

อตัลกัษณ์องคก์ร   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
)2-tailed( 

b SEb  
)คา่คงที่(  2.442 .226 - 10.790 .000*** 

เพศ .009 .054 .483 .174 862.  

การศกึษา -.166 .068 -.105 -2.437 .015 
ประสบการ์
ท างาน 

.022 .036 .025 .621 .535 

เงนิเดอืน -.105 .018 -.264 -6.003 .000*** 
แรงจูงใจตาม
ทฤษฎ ีERG 

.505 .042 .483 12.013 .000*** 

R2   =.378     Adj.R2 = .370     SEest = .511     F  =49.150 

หมายเหตุ :*** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 
 

จากตารางที่ II. พบว่า แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มีอิทธิพลต่อความ
ผู กพั น ต่ ออ งค์ ก ร  (Model 1) (Beta= .665, F=89.922, p<.01)  อ ย่ างมี
นยัส าคญั และอตัลกัษณ์องคก์รมอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร (Model 2) 
(Beta=.540, F=61.132, p<.01) อย่างมนีัยส าคญัและ (Beta=.503, F=96.003, 
p<.01) อตัลกัษณ์องค์กรจงึเป็นตวัแปรสื่อบางส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่าง
แรงจงูใจตามทฤษฎ ีERG และความผกูพนัต่อองคก์ร 

จากตารางที่ III. พบว่า อัตลักษณ์องค์กร มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจตาม
ทฤษฎี ERG (Beta=483, F=49.150, p<.01) อย่างมนีัยส าคญั ในขัน้ตอนที่ 1 
– 3 พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎ ีERG อตัลกัษณ์องค์กร 
และความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัตารางที่ II.  สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจตาม
ทฤษฎ ีERG อตัลกัษณ์องค์กร และความผูกพนัต่อองค์กรสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคัญ อัตลักษณ์องค์กรจึงเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนของความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเป็นการ
ยอมรบัสมมตฐิานที ่II. 
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VII. สรุปและอภปิรายผล 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยัครัง้นี้คอื ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ

ตามทฤษฎี ERG อตัลกัษณ์องค์กร และความผูกพนัต่อองค์กร ซึ่งท าใหค้วาม
เขา้ใจในภาพรวมของตวัแปรชดัเจนขึน้ ผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจตามทฤษฎ ี
ERG อตัลกัษณ์องค์กร และความผูกพนัต่อองค์กร ตวัแปรเหล่านี้สมัพนัธ์กนั
ตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ จงึเป็นการยนืยนัว่าโมเดลดงักล่าวมคีวามตรงในระดบั
หนึ่ ง ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์กรสอดคล้องกับแนวคิดของ [9] กล่าวว่า ปัจจยัค่าตอบแทน 
โอกาสก้าวหน้าในอาชพี และความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัการสรา้งความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด และยงัถอื
เป็นปัจจยัที่ส่งเสรมิใหเ้กดิความยดึมัน่ผูกพนัต่อองค์กร มผีลต่อประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของการท างาน โดยมปัีจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และประสบการณ์ท างานทีแ่ตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถามส่งผล
ต่อแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG และความผูกพนัองค์กรตามผลการวจิยัของ [10] 
อิทธิพลของอังตลกัษณ์องค์กร ส่งผลต่อแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG ของ [11] 
พบว่า ปัจจยัด้านชื่อเสียงองค์กรมีผลต่อการเลือกงานมากที่สุด เนื่องจาก
องค์กรที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกัแสดงถึงความมัน่คง เป็นองค์กรขนาดใหญ่
ตอบสนองกบัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานตามทฤษฎ ีERG 
 

IX. ขอ้เสนอแนะการวจิยั 
ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ของแต่ละตวัแปร และอทิธพิลของอตั

ลกัษณ์องค์กร ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจตามทฤษฎี ERG มี
ความสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองค์กร ทีจ่ ากดักลุ่มตวัอย่างของพนักงานเจน
เนอเรชัน่วายเท่านัน้ ซึ่งสามารถน าไปศึกษาในกลุ่มเจนเนอเรชัน่รุ่นใหม่ได ้
นอกจากนี้การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์องค์กรแบบเจาะจงไปในแต่ละมิติ ให้
สอดคลอ้งกบัประเภทธุรกจิหรอืกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผูม้สี่วนไดเ้สยีขององค์กร 
เช่น ปัจจยัขบัเคลื่อนชื่อเสียง (Reputation Drivers) หรอืการศึกษาผลกระทบ
ของส่วนผสมอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity Mix หรือ CIM) ที่มีต่อ
ชื่อเสยีงของธุรกจิ นอกจากช่วยส่งเสรมิความรูใ้นเชงิประยุกต์ อกีทัง้มบีทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ทัง้ในด้านการจัดการ การลงทุนทางธุรกิจ การ
สื่อสารองค์กร และการสร้างแบรนด์องค์กร ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนา
สนิทรพัยท์ีม่อิาจจบัตอ้งไดอ้ย่างเช่น ชือ่เสยีง ใหม้คีุณค่าและมลูค่าในระยะยาว
ต่อไป  
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บทคดัย่อ 
ความตอ้งการสวสัดกิารของผูสู้งอายุในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ 

มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาความตอ้งการสวสัดกิารของผูสู้งอายุในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
สมุทรปราการ และเพื่อเปรยีบเทยีบความต้องการสวสัดิการของผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่จ ังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวัด
สมุทรปราการ ที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 400 ราย เครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วจิยัคอื แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบส ารวจรายการ (Check List) ใชส้ถติิ
เชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบโดยใช้สถิติ F-test t-test One-way ANOVA และ LSD 
 ผลการวจิยัพบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่จงัหวดั
สมุทรปราการ มคีวามต้องการสวสัดิการอยู่ในระดบัมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน 
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัสวสัดกิารดา้นความมัน่คงทางสงัคมอยู่ในระดบั
มาก รองลงมาสวสัดกิารด้านการบรกิารทางด้านสุขภาพ  สวสัดกิารด้านรายได ้
และสวสัดกิารดา้นนันทนาการ ตามล าดบั และผลการเปรยีบเทยีบความต้องการ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จ ังหวัดสมุทรปราการที่มี
สถานภาพสมรส ทีพ่กัอาศยั รายได้ เงนิออม และหนี้สนิต่างกนั มคีวามต้องการ
สวสัดกิารของผูสู้งอายุแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ค ำส ำคญั : ควำมต้องกำร, สวสัดิกำร, ผู้สูงอำยุ  

 
ABSTRACT 

Welfare needs of the elderly in Samut Prakan area purpose To 
study the welfare needs of the elderly in Samut Prakan Province And to 
compare the welfare needs of the elderly in Samut Prakan Province The 

sample group is the elderly in Samut Prakan province. 400 persons aged 
6 0  years and over. The research instruments were questionnaire, check 
list, and descriptive statistics for data analysis including percentage, mean 
and standard deviation. And tested by using F-test, t-test, One-way 
ANOVA and LSD statistics. In the overall picture, the majority of elderly 
people in Samut Prakan area have a high level of welfare needs. When 
analyzing each aspect Most seniors give priority to social security welfare 
at a high level. Followed by welfare in health services Income welfare And 
recreational welfare, respectively, and the comparison of the welfare needs 
of the elderly It was found that the elderly in Samut Prakan area with 
different marital status, income, savings and liabilities There are different 
needs of the elderly. With statistical significance at the level of .0 5 
Keyword : Needs, Elderly people, Welfare 

I. บทน า 
ปัจจุบนัหลายๆ ประเทศทัว่โลก ต่างกพ็ฒันาชวีติและความเป็นอยู่ของ

ประชากรในประเทศของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงประเทศไทยที่ก าลัง
พัฒนาในทุกๆ ด้าน ปัจจัยหนึ่ งที่ส าคัญในการพัฒนา คือประชากร
ภายในประเทศ นอกจากการส่งเสริมด้านการศึกษาและการพัฒนา
ศกัยภาพในวยัเด็กที่จะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ หรือการพัฒนาวยั
แรงงานใหม้คีวามสามารถทดัเทยีมกบัประเทศอื่นๆ  การใหค้วามส าคญักบั
ผูสู้งอายุ จงึเป็นเรื่องทีค่วรใหค้วามส าคญัทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต เพราะ
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ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่ไดส้ ัง่สมความรู ้ความช านาญ และประสบการณ์
ชวีติทีม่คีุณค่าต่อมาตลอดชวีติ การด ารงชวีติของผูสู้งอายุในประเทศไทย 
ควรได้รบัการดูแลเอาใจใส่เป็นพเิศษกว่าวยัอื่นๆ ทัง้ด้านสุขภาพร่างกาย 
อาหารการกนิ ความมัน่คงทางสงัคม ความปลอดภยัในชวีติ การไดร้บัการ
ดูแลจากครอบและสงัคมทัง้ในด้านความสุขทางจติใจ และปัจจยัพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ รวมถงึรายไดท้ีเ่หมาะสม [1] ในส่วนของผูสู้งอายุ
นัน้ องค์การสหประชาชาตไิด้ใหค้วามหมายของผู้สูงอายุ (Older person) 
ไว้ว่า “ผู้ที่มอีายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป” ส าหรบัในประเทศไทยนัน้จ านวน
ผูสู้งอายุในประเทศไทยมจี านวนเพิม่มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยทีางการ
แพทยท์ี่เจรญิกา้วหน้าทนัสมยั ท าใหค้นมอีายุยนืยาวมากขึน้ ประกอบกบั
อตัราการเกดิของประชากรไทยน้อยลง เป็นผลท าใหพ้รีะมดิประชากรไทย
เปลีย่นรูปไปอย่างมาก จากทีเ่คยมฐีานแคบและยอดแหลม คอืมปีระชากร
วยัเยาว์มาก และประชากรสูงอายุน้อย เปลีย่นไปเป็นฐานพรีะมดิที่มฐีาน
แคบลง ตรงส่วนกลางขยายใหญ่ขึน้ และยอดป้านขึน้ นัน่คอืมปีระชากรที่
เป็นวยัเดก็น้อยลง และมผีูส้งูมากขึน้และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ [2] และ
จากการที่จ านวนผู้สูงอายุที่มแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนัน้ การ
ดูแลผู้สูงอายุจงึเป็นสิง่ส าคญั เมื่อก้าวสู่วยัผูสู้งอายุ คอืสภาพร่างกายและ
สุขภาพที่ เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการท างานลดลง การ
เคลื่อนไหวที่ไม่คล่องแคล่วเหมอืนวยัท างาน ระบบของร่างกายภายในที่
เสื่อมสภาพเมื่อร่างกายเปลีย่นแปลงไป ความสามารถในการดูแลตวัเองก็
ย่อมลดลงไปด้วย ผู้สูงอายุจงึควรได้รบัการดูแลด้านสุขภาพ การบรกิาร
ทางการแพทย์ และการรกัษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และในปัจจุบนัระบบ
สวสัดกิารผูสู้งอายุโดยที่มกีารส่งเสรมิในเรื่องของการมเีสรภีาพที่จะไดร้บั
ปัจจยัในการด ารงชวีติอย่างเพยีงพอ การมสี่วนร่วมในสงัคม การไดร้บัการ
เลี้ยงดูเอาใจใส่จากลูกหลาน และการปกป้องคุม้ครองจากคนในครอบครวั
และสงัคม การแสวงหาโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ผูส้งูอายุมี
สทิธทิี่จะด ารงชีวติอย่างมศีกัดิศ์ร ีมคีวามมัน่คงปลอดภัยและได้รบัการ
ปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม [3]    
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษ าความต้อ งการสวัสดิการของผู้ สู งอายุ ใน เขตพื้ นที่ จ ังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีประชากร
ผู้สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมาก และสวสัดิการที่ผู้สูงอายุได้รบัอาจจะยงัไม่
ทัว่ถึงและเพยีงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มต่อสถานการณ์ทีม่ผีูส้งูอายุทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ และยกระดบั
สวสัดกิารและคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชวีติในสงัคมได้
อย่างมคีวามสุขต่อไป 

 
II. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวดั
สมทุรปราการ        

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
III. วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
 1. ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในเขตพื้นที่

จ ังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน     
 2. กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูส้งูอายุทีอ่ยู่ในเขตพืน้ที่
จงัหวดัสมุทรปราการ ใช้การสุ่มตวัอย่างด้วยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย โดยวิธี
เจาะจง และการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนโดยใช้
สตูรของ Taro Yamane โดยขนาดของตวัอย่างประชากรทีร่ะดบันยัส าคญั 
0.05 คดิขนาดความคลาดเคลือ่น (e) เป็นรอ้ยละ และสมัประสทิธิข์องความ
ผนัแปรเท่ากบั 0.5 ไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 385 คน [4] และไดส้ ารองเผื่อ
การสูญเสยีของแบบสอบถามไว ้15 ชุด ดงันัน้ขนาดกลุ่มตวัอย่างรวมกบั
การส ารองเผือ่การสญูเสยีครัง้นี้จงึเท่ากบั 400 คน        
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ คอืแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จ ังหวัด
สมทุรปราการ แบ่งเป็น 3 ส่วน    
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลกัษณะทีพ่กัอาศยั และจ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ขอ้มูลอื่นๆ ของผูสู้งอายุ ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปร ได้แก่ อาชพี 
รายได้ปีปัจจุบนั เงนิออม และหนี้สิน เป็นแบบเลอืกตอบ จ านวน 10 ข้อ
 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการดา้นสวสัดกิาร
ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นแบบสอบถามแบบ
เลอืกตอบ จ านวน 20 ขอ้    
 ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสวสัดกิารของผู้สูงอายุ 
ซึง่เป็นค าถามแบบปลายเปิด                                     
III.I กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู    
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้  
 1.ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  
 2.ผู้ วิจ ัย ได้ แ จกแบบสอบถาม  จ าน วน  400 ชุ ด  โดยมี
แบบสอบถามที่ได้รบักลบัคนืมาและมคีวามสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด คดิ
เป็น 100%       
III.II กำรวิเครำะหข้์อมลู    
 สถติทิีน่ ามาใชว้เิคราะหข์อ้ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
 1.สถิติเชิงพรรณา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูล
เกีย่วกบัความต้องการดา้นสวสัดกิารของผูสู้งอายุของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
การแจกแจงความถี่(frequency) ร้อยละ(percent)  ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation)   
 2.สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ      
F-test และ t-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปร
อสิระ 2 กลุ่ม วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว One-way ANOVA หาก
พบความแตกต่างจงึทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD 

 
IV. ผลการวิจยั 

ความต้องการด้านสวสัดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวดั
สมุทรปราการ ผู้วจิยัได้น าข้อมูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาค่าทางสถิติและ
น าเสนอผลการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่
จงัหวดัสมทุรปราการ     
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 ส่วนที ่2 ผลการศกึษาความต้องการดา้นสวสัดกิารของผูสู้งอายุ
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ    
 ส่วนที ่3 การทดสอบสมมตฐิาน    
        ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัสมทุรปราการ     

ผลการศกึษาขอ้มลูทัว่ไป จ านวนและรอ้ยละของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
จงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจยัต่างๆ ได้ดงันี้  จ าแนกตามเพศ 
พบว่า ส่วนมากผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 จ าแนกตามอายุส่วนมากมชี่วงอายุ 60-70 ปี จ านวน 185 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 46.25 จ าแนกตามระดบัการศกึษา ส่วนมากมรีะดับการศกึษา
ประถมศึกษา จ านวน 366 คน  คิด เป็นร้อยละ 91.50 จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส ส่วนมากมสีถานภาพสมรส จ านวน 336 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 82.00 จ าแนกตามลกัษณะที่อยู่อาศยั ส่วนมากมทีี่อยู่อาศยัเป็นของ
ตนเอง จ านวน 226 คน คดิเป็นร้อยละ 56.50 จ าแนกตามจ านวนสมาชกิ
ในครอบครวั ส่วนมากมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 3-5 คน โดยมจี านวน 
190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 จ าแนกตามอาชพี ส่วนมากมอีาชพีคา้ขาย 
จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,001-5,000 บาท จ านวน 196 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 49.00 จ าแนกตามเงนิออม ส่วนมากไม่มเีงนิออม จ านวน 246 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 และจ าแนกตามหนี้สนิพบว่าส่วนมากไม่มหีนี้สนิ 
จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.50 
ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาความต้องการด้านสวสัดิการของผู้สูงอายุใน

เขตพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

ตารางที่ I. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการดา้น
สวสัดกิารของผูส้งูอายุในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ 

ด้านสวสัดิการของผู้สงูอาย ุ (X̅) (S.D.) การแปรผล 
1.สวสัดกิารดา้นสุขภาพ 4.65 .36 มากทีสุ่ด 
2.สวสัดกิารดา้นความมัน่คง
ทางสงัคม 

4.70 .37 มากทีสุ่ด 

3.สวสัดกิารดา้นรายได ้ 3.76 .46 มาก 
4.สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 3.42 .50 มาก 

รวม 4.13 .40 มาก 

  

จากตารางที ่I. พบว่าความตอ้งการดา้นสวสัดกิารของผูส้งูอายุในเขตพื้นที่

จงัหวดัสมุทรปราการโดยรวม มคีวามต้องการสวสัดกิารในระดบัมาก(X ̅ = 
4.13,S.D.=.40) โดยสามารถแจกแจงเป็นรายดา้นดงันี้ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มี

ความต้องการด้านความมัน่คงทางสงัคมมากที่สุด (X ̅ = 4.70,  S.D.=.37) 

รองลงมา คอืสวสัดกิารดา้นสุขภาพ (X ̅ = 4.65, S.D. = .36) สวสัดกิารดา้น

รายได้ (X ̅= 3.76,S.D.= .46) และสวสัดิการด้านนันทนาการ ( X ̅ = 4.42, 
S.D. =.50) ตามล าดบั 

 

 

ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน  
ตารางที ่II.  เปรยีบเทยีบความตอ้งการดา้นต่างๆ 
สมมติฐาน   SS  df MS F Sig 

1 

เปรยีบเทยีบ
ความ
ตอ้งการ

จ าแนกตาม
สถานภาพ
สมรส 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

ภายใน
กลุ่ม 

รวม 

2.51 

 

184.53 

187.05 

2 

 

1844 

1846 

1.25 

 

.10 

 
 

12.56 

 
 

.00 

2 

เปรยีบเทยีบ
ความ
ตอ้งการ

จ าแนกตาม
ลกัษณะทีอ่ยู่

อาศยั 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

ภายใน
กลุ่ม 

รวม 

.85 

 

186.20 

187.05 

2 

 

1844 

1846 

42 

 

.10 

 
 

4.21 

 
 

.015 

3 

เปรยีบเทยีบ
ความ
ตอ้งการ

จ าแนกตาม
รายได้ 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

ภายใน
กลุ่ม 

รวม 

7.96 

 

179.08 

187.05 

3 

 

1843 

1846 

2.65 

 

0.97 

 
 

27.33 

 
 

.00 

 
จากตารางที ่II.  การเปรยีบเทยีบความต้องการจ าแนกตามสถานภาพ

สมรส พบว่า ค่า F =12.56, Sig = .00 น้อยกว่า 0.05 สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุที่
มสีถานภาพสมรสต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีความต้องการสวัสดิการ
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่าทุกกลุ่มมคีวามแตกต่าง ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้   
 การเปรยีบเทยีบความต้องการจ าแนกตามลกัษณะที่อยู่อาศยั 
พบว่า ค่า F =4.21, Sig = .015 น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มี
ลกัษณะที่อยู่อาศยัต่างกนัอย่างน้อย 1 กลุ่ม มคีวามต้องการสวสัดิการ
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และผลการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่ากลุ่มที่มทีี่พ ักอาศยัของญาติ/คนรู้จกั มคีวาม
ต้องการสวสัดกิารที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้   
 การเปรยีบเทยีบความตอ้งการจ าแนกตามรายได ้พบว่า ค่า F = 
27.33, Sig = .00 น้อยกว่า 0.05 สรุปไดว้่า ผูส้งูอายุทีม่รีายไดต่้างกนัอย่าง
น้อย 1 กลุ่ม มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่ากลุ่ม
ทีม่รีายได ้5,000 – 10,001 บาทขีน้ไป มคีวามตอ้งการสวสัดกิารทีแ่ตกต่าง
จากกลุ่ม ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้
ไว ้
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ตารางที่ III. ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวสัดิการ
จ าแนกตามเงนิออมและหนี้สนิ 
 

สมมติฐาน   (X ̅)  (S.D.) t  Sig 

4 เงนิออม 
ม ี

ไมม่ ี

4.09 

4.16 

 .36 

.29 

 

-4.16 

 

.00 

5 หนี้สนิ 
ม ี

ไมม่ ี

4.19 

4.12 

.35 

.31 

 

3.65 

 

.00 

 
จากตารางที ่III. ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวสัดกิาร 

จ าแนกตามเงนิออม พบว่า ค่า t = -4.16, Sig = .00 ซึง่ต ่ากว่า 0.05 ดงันัน้
สรุปไดว้่า ผู้สูงอายุทีม่เีงนิออมและไม่มเีงนิออม มคีวามต้องการสวสัดกิาร
แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จงึเป็นการยอมรบัสมมติฐาน
ทีต่ ัง้ไว ้และผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวสัดกิาร จ าแนก
ตามหนี้สนิ พบว่า ค่า t = 3.65, Sig = .00 ซึง่ต ่ากว่า 0.05 ดงันัน้สรุปไดว้่า 
ผูสู้งอายุที่มหีนี้สนิและไม่มหีนี้สนิ มคีวามต้องการสวสัดกิารแตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 
V.อภิปรายผลการวิจยั 

 ความต้องการสวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ 
โดยรวมมคีวามต้องในระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือค่า
รกัษาพยาบาล การจดับรกิารด้านรถรบัส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีโรค
ประจ าตวัและผูป่้วยเรือ้รงั เนื่องจากผูส้งูอายุส่วนใหญ่มโีรคประจ าตวั และมี
ความจ าเป็นต้องเดนิทางไปโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด และบางครัง้ต้องพึง่พา
บุตรหลานให้พาไป และอาจต้องรอให้บุตรหลานว่าง หรอืเดนิทางไปโดย
ล าพงั ไม่มผีู้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้จงึต้องมกีารบรกิารรถรบัส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ผูป่้วยทีม่โีครประจ าตวัและผูป่้วยเรือ้รงั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ลดัดา บุญเกดิ [5] ศกึษาความต้องการด้านสวสัดกิารของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุร ีพบว่าผู้สูงอายุ
ต้องการให้มีบรกิารรถสุขภาพเคลื่อนที่ เนื่องจากไม่มโีรงพยาบาลและ
ห่างไกลจากโรงพยาบาลในอ าเภอใกลเ้คยีง ท าใหผู้ส้งูอายุไมส่ะดวกในการ
เดนิทางมาพบแพทย์ นอกจากนี้ผูสู้งอายุยงัต้องการใหม้กีารตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ต้องการให้มกีารจดัอบรมความรูด้้านการดูแลสุขภาพและการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกบัสุขภาพเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตวัเองได ้และจ านวนผูสู้งอายุในเขตพื้นทีจ่งัหวดัสมทุรปราการมมีาก จงึมี
ความตอ้งการดา้นสถานพยาบาลเป็นจ านวนมากเช่นกนั 
 ความต้องการสวสัดกิารด้านความมัน่คงทางสังคม โดยรวมมี
ความต้องในระดบัมากที่สุด โดยเฉพาะด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุตัง้แต่อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ 
เนื่องจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่ไม่แขง็แรงเท่ากบัวยัผู้ใหญ่จงึต้อง

อ านวยความสะดวก ในสถานทีส่าธารณะที่ผูสู้งอายุต้องใชส้ถานทีร่่วมกบั
ผูอ้ื่น ผูสู้งอายุต้องการใหม้กีารช่วยเหลอืผูสู้งอายุที่ไดร้บัอนัตรายจากการ
ทารุณกรรมและการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมายหรอืถูก
ทอดทิ้ง การก าหนดแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองผูส้งูอายุ
เนื่องจากผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการ มีการศึกษาระดับ
ประถมศกึษาเป็นส่วนใหญ่ และบางคนอาจไม่ได้รบัการศึกษา อาจไม่มี
ความรูไ้มเ่ท่าทนักบัคนอื่นๆ ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรพรม 
ไขชยัภมู ิ[6] ทีศ่กึษาสภาพในการรบับรกิารสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาล
ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา ดา้นการอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สู งอายุ ในอาคาร สถานที ่
ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ พบว่า ยงัไม่เพียงพอกับความ
ต้องการและจ านวนของผูสู้งอายุในชุมชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ต้องการ
ให้จดัสวสัดกิารทางด้านที่อยู่อาศยั จดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรบั
ผู้สูงอายุ จดัศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวนั และต้องการให้มบีรกิาร
ตรวจติดตามที่พักอาศัยให้ถูกสุขลกัษณะ จดัให้มีบริการอ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ  ในด้านอาคารสถานที ่
ยานพาหนะหรอืบรกิารสาธารณะอื่นๆ อาททิางเดนิ ทางเทา้ หอ้งน ้า เป็น
ตน้       
 ความตอ้งการสวสัดกิารดา้นรายไดส้งัคม โดยรวมมคีวามตอ้งใน
ระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการเพิม่เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ และการจดัสวสัดกิาร
รายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและขาดแหล่งพึ่งพิงในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกบังานวจิยัของขนิษฐา คงบรรทดั [7] ที่ศึกษาความต้องการ
สวสัดิการผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นแฮด อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น แสดงใหเ้ป็นว่าผูสู้งอายุ
ตอ้งการใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารส่งเสรมิอาชพี จดักจิกรรม
ถ่ายทอดความรูด้า้นอาชพีและภมูปัิญญาใหก้บัผูส้งูอายุ การจดัสถานทีเ่พื่อ
จ าหน่ายผลติภณัฑท์ีผู่ส้งูอายุท า    
 และนอกจากนี้ยงัพบว่าความตอ้งการสวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 
โดยรวมมคีวามต้องในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นการจดัตัง้ชมรมผู้สูงอายุ  
ศนูย์บรกิารผูสู้งอายุ ทีอ่ยู่ในระดบัมาก ส่วนสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง และการจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนกับการจัด      
ทศันศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวในระดบัน้อย สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ปรยีา สุขทอง [8]  ศึกษาความต้องการสวสัดิการด้านสงัคมผู้สูงอายุใน
ต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่าความต้องการ
สวสัดกิารดา้นนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ข้อพบว่าต้องการให้มีการลดค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุในช่วง
เทศกาลต่างๆ เพื่อส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุได้ท่องเที่ยวและพกัผ่อนหย่อนใจ         
V.I ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจยั    
 1.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ 
ควรส่งเสรมิสวสัดกิารด้านรายไดใ้ห้กบัผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสรมิอาชพีที่
เป็นอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ  เช่น การจัดท าโครงการเกี่ยวกับน า
ผลติภณัฑท์ีผู่ส้งูอายุท ามาจดัหาแหล่งจ าหน่าย เป็นตน้  
 2.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ 
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควร
จดับรกิารอ านวยความสะดวกให้กบัผู้สูงอายุอย่างทัว่ถึงและรวดเร็วหรอื
จดับรกิารเคลือ่นที ่     
 3.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตพื้นทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ
ควรหารอืกบัหน่วยงานเพื่อปรบัเบี้ยผู้สูงอายุให้เหมาะสมกบัค่าครองชีพ
ปัจจุบนั 

V.I   สรปุ 
        ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จงัหวัด
สมทุรปราการ จากผลการวจิยั พบว่าผูส้งูอายุส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการดา้น
รายได ้หรอืความต้องการทีใ่ห้ภาครฐัจ่ายเบี้ยผูสู้งอายุเพิม่มากขึน้ เพื่อให้
เพยีงพอต่อการยงัชพีของผู้สูงอายุ และความต้องการด้านสุขภาพที่เป็น
ล าดับรองลงมา เช่น การจดัหาสถานพยาบาลให้กับผู้สูงอายุ และการ
จดับรกิารรถรบัส่งไปยงัสถานพยาบาลใหก้บัผูส้งูอายุไดอ้ย่างทัว่ถงึ  

 
กิตติกรรมประกาศ 

          งานวจิยันี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จงัหวดัสมุทรปราการ ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลด้าน
ผูส้งูอายุ ทางทมีผูว้จิยัขอขอบพระคุณไว ้ณ ทีน่ี้ 
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ABSTRACT – The purpose of this paper is to examine user perception 

on financial information pertaining to financial performance, effectiveness of 

management, future directions, going concern and risk of investment, 

provided in general purpose financial statements (GPFSs) by companies 
listed on Colombo Stock exchange. Methodology used in Quantitative 

research approach is followed to assess perception of different user groups 

of information contained in annual reports. Data is collected from investors, 

financial analysts, credit assessors, professional accountants, 
representatives from Stock brokers and university academics through a 

structured questionnaire from 208 respondents during the year 2017. The 

study finds that all the user groups referred GPFSs at least once a year. 

Financial analysts are identified as the most frequent user group of GPFSs. 
The relevance of the information provided for decision making is perceived 

as compromised mainly due to time delay of issuing GPFSs and presenting 

complexities. Statements of financial performance and financial position are 

preferred to other financial statements followed by the Integrated reporting 
sections is recognized as more relevant for investment decisions. 

Understanding of information provided on GPFSs is high but the notes to 

the accounts and additional disclosures have limitations.  

Keywords- financial statements, GPFSs, decision making, users of 
financial information 

I. INTRODUCTION

Objective of general purpose financial reporting, as per the conceptual 
framework for financial reporting issued by the institute of chartered 
accountants of Sri Lanka is to provide decision useful financial information 
of the entity to providers of resources consisting of existing and potential 
investors, lenders and creditors [6].  Decisions such as buying, selling or 
holding equity and debt instruments, and providing or settling loans and other 
forms of credit are influenced by expected returns in terms of dividends, 
interest or increase in market price of financial assets and this information 
about financial performance, financial position and cash flows of the entity 
can be found in financial statements. Hence, it can be argued that there is 
a need of decision useful financial information for providers of resources to 
entities through financial statements and other sources including financial 
press, intuitive information, and even rumors. As a formal source of 
information, financial statements which mainly consists of Income statement, 
Statement of financial position, cash flow statement provide information 
about operating activities, financing activities and invest meting activities of 
an entity on both accrual basis and cash basis. Financial Accounting 

Standards Board (FASB) has stated that financial reporting is not an end but 
is intended to provide useful information for business and economic 
decisions [10].  

However, whether users of financial statements use financial information 
for their decisions and if so how and what information is really relevant for 
their decision making is little known. Hence, findings of this research will 
help users and preparers of financial statements, researchers, regulators, 
auditors, and general public by and large.   

In addition to the provision of financial information, General Purpose 
Financial Statements, (GPFSs) act as a means of discharging the 
accountability of managers towards stakeholders [4]. Evidence is found that 
financial markets interacts with information provided in GPFSs mainly due to 
the price sensitive nature of financial information provided [11]. On the other 
hand, GPFSs are the authenticated, reliable and independent source of 
information and financial reporting is a regulatory requirement [2]. 
Information provided in GPFSs can be mainly used to measure performance 
of the entity, to analyze financial position, and to understand how resources 
have been utilized and operating activities have been carried out [13]. 

Users of financial information may have different perspectives based on 
their epistemological thinking patterns and the context in which they live in 
and take investment decisions. Hence it can be argued that there may be 
significant differences of perceptions among different users or user groups 
in relation to financial information [19]. According, to [5], perception of users 
of financial information where capital markets are developed is different from 
that of in relation to emerging capital markets mainly due to socio, economic 
and political reasons.   

Based on above arguments this study examines whether users consider 
GPFSs as a useful means of information source and if so whether there are 
significant differences of perceptions among different user groups. A survey 
method is used to obtain responses from users of financial statements with 
a view to assesses the importance and understandability of different sections 
of information given in GPFSs. Accordingly, overall usefulness of GPFSs, 
the reliability, and comparison are looked into determine whether there is 
any variation among the perceptions of different user groups of information. 
Further, financial reporting practices have been found to have been 
developing in parallel to developments in capital market, economy, 
regulatory framework, and tax system, level of technology used and 
institutional settings of the country [20]. Annual reports are considered to be 
a proxy for providing financial information and found that investors tend to 
be more dependent on annual reports than other sources of information [5]. 
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II. LITERATURE REVIEW 

GPFSs are regarded as a platform of disseminating decision useful 
common information needed for providers of resources to the company [9] 
and included in annual reports through which managers report to 
shareholders about the financial performance, financial position and cash 
flows of the company [7] while considering the information need of other 
stakeholders as well [16]. 

What information is really useful depends on many factors and it is noted 
that the volume of information provided is significantly increasing overtime 
[7]. Interesting it is seen that the proportion of non-financial information has 
an increasing trend compared to financial information [15]. As a result, both 
mandatory and non-mandatory information are provided in annual reports 
[22], [17] and they can be used as a researchable source of information [21]. 
By paying more attention on the relevance of information and monitoring 
purposes, regulatory authorities have issued directives for companies to 
issue quarterly financial reports with minimum information to increase the 
efficiency of information released and the use of them for decision making 
[6].  

Listed companies are required to comply with Sri Lanka Accounting 
Standards and to include additional information when preparing financial 
statements to be included in the Annual Report. Accordingly, an annual 
report must include a Directors’ annual report. Subject to the provisions on 
issuance of annual reports, a listed company may issue annual report in a 
CD-ROM to its shareholders [8]. In addition, annual reports are used for 
competition among companies on financial reporting.  

Uses of information have been viewed from two perspectives. One is 
management perspective and the other is investor perspective [23]. 
Accordingly, management perspective comprises of information about 
informed investment decision, financial position, performance and cash 
flows, management’s stewardship public relations, compliance requirements, 
market price of shares. On the other hand, Investor Perspective of 
information focuses on assess risk and return, verify information from other 
sources, performance forecasts, Reach current/potential customers, Analyze 
and track industry sector and presentations to management.  

Financial information was found to have been used mainly by 
professional equity investors, by public and private debt providers, in debt 
contracts, and to access to debt capital and the cost of debt [7].  Literature 
finds that that both income statement and balance sheet are the most 
important sections of annual reports [14] which provide information as they 
provide summarized information of all the activities of an entity. Further, it 
has been found that there are lots of variations in perception of use of 
information by different user group [12] [24]. However, it has been found that 
users of financial information in developing countries faced understanding 
problems though they perceived information provided in GPFSs was useful 
[1]. Timeliness of providing information was found to have badly affected on 
the use of information mainly due to unreasonable delays in making annual 
reports published [5].   

III. RESEARCH PROBLEM  

As per the companies Act No. 7 of 2007 and Sri Lanka Accounting and 
Auditing Standards Act, No.15 of 1995 financial statements of a limited 
liability company are required to be prepared in accordance with Sri Lanka 
Accounting Standards in order to achieve the objectives of preparing them. 
On the other hand, firms are serious about providing financial information as 
such disclosures would affect the corporate image and deal with agency 
relationships by providing quality information as investors and general public 
can be well informed as to how operations of the firm have been conducted 

over time [3].  Statement of financial position and the income statement have 
been identified as the most important sources of information for investors [5] 
but it is not known what different aspects of information is used by different 
groups of investors. Further, the usefulness of information for decision 
making is likely to vary from time to time as the relevance of information 
could change.  

Capital market of Sri Lanka is considered to be a frontier market [25], 
mainly due to factors such as small size, risky, and illiquid nature even 
though its trading activities are fully automated and showed some 
momentum of operations in the recent past. Majority of stockbrokers in Sri 
Lanka facilitates customers with online trading but no study has been done 
as to the extent which such facilities are used and how publicly available 
information is used for decision making. On the other hand, it can be argued 
that, quality information matters when investment decisions are taken online. 
Hence, it is worthwhile to raise a questions as to whether information has a 
role in investment decision and if so to what extent financial information is 
used by different groups.  

IV. OBJECTIVES OF THE STUDY 

Objective of the study is to examine the perception of users of financial 
information provided in GPFSs by Sri Lankan companies listed on Colombo 
Stock exchange. Accordingly, general understandability, Usefulness of 
information, preference for information and section of financial statements, 
frequency of information use, adequacy of information, and concerns of 
information accessibility are the major elements tested in the study [7]. 

V. SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

The study adds to the body of knowledge in accounting as to how users 
GPFSs use financial information for investment decisions in a frontier 
market. Findings of the study, would directly help providers of finance to 
corporation in relation to whether they should sell, buy or hold financial 
assets. Further, the outcome would assist preparers of GPFSs and 
regulators to improve the quality of information provided by emphasizing on 
real information needs and to trade off with cost of preparing GPFSs.  Finally, 
the study would provide new knowledge for further research in the field of 
accounting. 

VI. METHODOLOGY 

This is an exploratory research based on the positivistic approach to 
assess perception of different user groups of information contained in annual 
reports. Accordingly following hypotheses were developed for the analysis.  

H1. Different user groups perceive the frequency of use of annual reports 
differently 

H2. Different user groups perceive the adequacy of information provided in 
annual reports differently 

H3. Different user groups perceive the relevance of information differently 
H4.  Different user groups understand information differently 
H5.  Different user groups have different uses of   information provided in 

annual 
H6.  Different user groups rely on information provided in annual reports 

differently. 

A.  Data Collection  

A questionnaire was used by including six major areas of perception. 
User groups were selected existing shareholders selected from data bases 
of two stock brokering firms, prospect investors selected from participants at 
workshops and seminars organized by Colombo stock exchange and 
Securities exchange commission of Sri Lanka, Investment advisors, Credit 
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managers of Banks, Accountants, Managers, University academics based 
on cluster samples.  General usefulness of annual reports, frequency of use, 
adequacy of information disclosed, relevance of information for decision 
making, understandability and truthfulness of information were used as key 
aspects of perceptions of respondents. Specific questions were asked to 
measure the level of perception on use of information for assessing 
performance, management quality, future prospects, financial health, liquidity 
and risk of investment. Details of the study sample is given in table 1. 

TABLE 1: SUMMARY OF THE STUDY SAMPLE 

User Groups Target Group 

No. of Users 

- Simple
Random

Sample

Existing Investor Shareholder Database from 
stock brokering firms  

30 

Prospective Investors Participants at CES and 
CSE training programs  

25 

University Academics Faculties of Management 
/Researchers  

15 

Professional Accountants CA Members 15 

Investment Advisors Investment Advisors at 
brokering firms   15 

Lenders Credit Managers 10 

Corporate managers CEOs and Managers 10 

Total 120 

Perceptions of participants on six aspects of financial information were 
obtained as opinions on a five-point Likert scale. 200 questionnaires were 
distributed and 120 duly filled questionnaires were collected thus accounting 
for 60% of response rate.  

VII. DATA ANALYSIS AND DISCUSSION

‘Univariate analysis’ and ‘Kruskal-Wallis one-way ANOVA- H test’ were 
carried out to test whether significant differences exist among different user 
groups in relation to their perceptions on financial information provided in 
annual reports.  Since there were more than two independent groups, 
Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by ranks, commonly called the 
Kruskal-Wallis H test to test whether the different independent samples come 
from the same or identical populations. A post hoc analysis was performed 
in each pair of groups with a view to identify the pair, or pairs, of groups 
which are significantly different from one another. Descriptive statistics and 
measures of central tendencies by using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 16 were also used to analyze and interpret data. 

A. Frequency of information Use 

Table 2 shows the proportion of frequency of using annual reports for
information. 35.6% percent of respondents usually and always used annual 
reports whereas 14.3% never used them for investment decisions. The 
results of the Kruskal-Wallis test (x2 =37.527, df = 8, p = 0.000) further 
showed that the users’ perception in relation to the frequency of using annual 
reports was significantly different (P<0.05) among user groups.  

TABLE 2: USE OF ANNUAL REPORTS 

Usage % 

Never 14.3 

Rarely 12.5 

Sometimes 37.6 

Usually 27.2 

Always 8.4 

Total 100 

Descriptive Statistics Usage 

Mean 3.31 

Std. Deviation 1.04 

Test Statistics a,b 

Chi-Square (x2) 37.527 

df 6 

Asymp. Sig. 0.000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Occupation 

It was found that investment advisors were the most frequent user group 
of annual reports compared to others. The second most frequent user group 
was academics who mainly annual reports for their research works followed 
by bankers. Annual reports may be the main source for them to assess the 
credit worthiness of clients. Existing investors, managers, accountants and 
prospect investors used annual reports with low frequency where prospect 
investors ranked the lowest. A summary of ranking in relation to frequency 
of use of annual reports is given in table 3. 

TABLE 3.  MEANS OF RESPONDENTS - ANNUAL REPORT USAGE 

Occupation Mean Std. 

Deviation

Rank 

Investment 

Advisors

4.12 0.665 1 

Academics 3.90 0.412 2 

Bankers 3.78 1.130 3 

Existing Investors 3.45 1.351 4 

Managers 3.12 0.865 5 

Accountants 2.64 1.310 6 

Prospect Investors 2.13 1.252 7 

Findings of the study is par with previous findings thus showing an 
overall usage by 85.7% of respondents and the majority uses annual report 
for financial decision making at with different frequencies.  Further, it was 
noted that the relevance of annual reports for each user group significantly 
varied among groups.  

However, it was noticeable that prospect investors preference for annul 
reports compared to other groups was low. This may raise an issue as to its 
relevance for new investors or they tend to rely on other sources of 
information instead of annual reports.  

836



B. Adequacy of information contained in annual reports 

It was revealed that 59.1 percent of respondents perceived that the
information contained in annual reports was adequate and rather overloaded 
information is given in annual reports. Hence, they found difficulty of locating 
relevant information and the way of giving explanations was bit jargonish. 
Table 4 gives results of Kruskal-Wallis test and it shows that there were no 
significant differences among different user groups on the aspects of 
information adequacy thus perceiving it in a more or less similar way. 

TABLE 4: ADEQUACY OF INFORMATION 

% 

1 No 6.3 

2 Partially Adequate 34.6 

3 Yes 59.1 

Total 100 

Descriptive Statistics Adequacy 

Mean 3.41 

Std. Deviation 0.646 

Test Statistics a,b 

Chi-Square (x2) 10.216 

Df 6 

Asymp. Sig. 0.190 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Occupation 

Manger group ranked first in perceiving the adequacy of information 
followed by accountants. Analysis showed that bankers did mentioned that 
annual reports give adequate information but they are less relevant for credit 
assessment and as a result additional information are required to be sought 
for. Investment advisor group rank last in terms of perception of information 
adequacy. A summary of ranking is given in table 5. 

TABLE 5:  MEANS OF RESPONDENTS - ADEQUACY OF 
INFORMATION 

Occupation Mean Std. 

Deviation

Rank 

Managers 4.17 0.630 1 

Accountants 3.91 0.514 2 

Bankers 3.78 0.669 3 

Academics 3.14 0.803 4 

Existing Investors 3.08 0.752 5 

Prospect Investors 2.91 0.647 6 

Investment Advisors 2.89 0.602 7 

Findings of the study comply with previous research findings thus 
highlighting a partial adequacy of information mainly due to non-provision of 
relevant information. Instead, it provides unnecessary, to detailed information 
at managers’ discretion.  

Significance of different parts of annual reports 
Table 6 gives a summary of the mean values of perceived significance 

of different sections of corporate annual reports to user groups, the standard 
deviations and the statistical significance as to whether such differences of 
mean value exist among user groups. 

All the sections of the annual reports referred in the study were 
significant for decision making. Income Statement was the most significant 
section of annual reports and the mean score of preferences was 4.39 
followed by the Statement of financial position (Balance sheet) with an 
average mean score of 4.19.  Auditor’s report and the statement of cash 
flows were regarded as the next best sections of financial information. Non 
mandatory disclosures had the least preference. 

TABLE 6:  PERCEIVED SIGNIFICANCE OF SECTIONS OF 
INFORMATION 

Perceived differences of perceptions among user groups were 
significant with regard to sections namely notes to the accounts, Statement 
of Cash flows, financial highlights, annual report of directors, and statement 
of changes in equity and auditor’s report. A summary of preferences of 
perceptions is given in table 6.  

The findings are consistent with previous studies with respect to income 
statement and the statement of financial position. However, the preferences 
for other sections were different from previous studies.    

C. Understandability of Financial Information provided 

Table 7 provides a summary of the results of statistical tests with an
average mean value of   3.8 on perceived understandability of financial 

Section of 
Information 

Avg. 
Mean 

SD Rank 

Kruskal Wallis 

Test 

X2 
Signific

ance 
Statement of 
Financial Position 
(Balance Sheet) 

4.39 1.011 1 
18.82 0.016 

Income Statement 4.19 0.948 2 19.99 0.010 

Auditors Report 3.87 1.080 3 18.53 0.000 

Statement of cash 
flows

3.76 1.096 4 12.74 0.000 

Annual report of 
Directors

3.64 1.143 5 29.53 0.000 

Financial Highlights 3.63 0.992 6 12.39 0.000 

Shareholder 
Information

3.59 1.045 7 
18.47 0.018 

Accounting Policies 3.58 1.069 8 17.31 0.027 

Statement of 
changes in Equity 

3.52 1.038 9 
5.91 0.000 

Non Mandatory 
Disclosures

3.16 1.038 13 4.57 0.213 
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information provided and the significant differences among user groups. 
Income Statement was the most understandable section followed by the 
statement of financial position. Least understandable sections were 

accounting policies. There were significant differences among all the user 
group with regard to understandability of financial information. 

TABLE 7:  PERCEIVED UNDERSTANDABILITY OF INFORMATION 
SECTIONS 

It was noted that all the user groups were interested in knowing about 
financial performance compared to other sections of information. The 
findings of the study deviate from previous research. This reveals that 
information need is changing from time to time and structural changes in 
epistemology of user groups.  

D. Concerns about the use of Financial Information 

Timeliness of making the annual reports available was regarded as the
major concern followed by the complexity in presentation.  The average 
mean value of the perception score for this section was 3.72. There were no 
significant differences among user groups with regards to concerns. 
Summary results are given in table 8. 

TABLE 8: CONCERNS ABOUT FINANCIAL INFORMATION 

The analysis is reported under seven sections: frequency of using 
annual reports, adequacy of information contained in annual reports, 
significance of different parts of annual reports, understandability of different 
parts of annual reports, usefulness of information content in annual reports, 
reliability of the sources of information and finally factors restricting the use 
of annual reports. 

VIII. CONCLUDING REMARKS

This research study examined perceptions of seven user groups of 
information content in annual reports by referring six sections: frequency of 
using annual reports, adequacy of information contained in annual reports, 
significance of different parts of annual reports, understandability of different 
parts of annual reports, usefulness of information contained in annual 
reports, and concerns on providing information.   

All the groups had significantly different perceptions on annual report 
usage though more than 86% of respondents used annual reports at least 
once a year.  Investment advisors were the most users of annual reports 
whereas prospective investors had the least preference. However, with 
respect to the adequacy of information provided, there were no significant 
differences of perceptions among groups. Further, it was revealed that more 
that 90% of respondents mentioned that annual report contained adequate 
information despite the fact that irrelevant and too descriptive information is 
also provided. Corporate managers ranked first with regard to the adequacy 
of information provided whereas investment advisors perceived that 
information in not adequate. This may be due to non-availability of specific 
data and information which are more useful for advising investors.   

Annual report provides both financial and non-financial information 
aiming to cater for common need of information for decision making.  Study 
found that user groups paid more attention on financial information provided 
in the income statement, statement of financial position and statement of 
cash flows. Auditor’s reports were found to have been used as a vital peace 
of information for decision making as well. Findings further reveal that users 
refer to   and analyze information on financing activities, investing activities 
and operating activities at varying degrees in their decision making process. 

Users are further concerned about the quality, relevance, 
understandability of information. Too much descriptive but provided at the 
discretion of directors was seen to be disturbing the usefulness of information 
for decision making. Continuous research efforts are needed to determine 
both the information needs of the external interested parties, as to how such 
needs can be met. 

The study finds around 85% of respondents use annual reports at least 
once a year in connection with investment decisions. There were significantly 
differences among user groups in relation to their perceptions on certain 
aspects including despite that fact, in relation to some aspects, there were 
no significant differences of perception among groups 

When considering the significance of different parts of the annual 
reports, the study shows that the Income statement and the statement of 
financial position were the most significant sections of an annual report 
followed by the auditors’ report.  

Statement of financial position and the income statement had top 
ranking in relation to the significance of sections of annual reports but, 
Interestingly, it was noted that there were no significant differences among 
user groups. Further, there were perception differences among groups with 
regard to shareholder information, accounting policies and non mandatary 
disclosures. Significant differences were found with regard to the importance 
of auditors’ report, annual report of directors, financial highlights and the 
statement of changes in equity. 

Problem 
Avg. 

Mean 
SD Rank 

Kruskal Wallis Test 

X2 Sig. 

Timeliness of 
Publishing 

annual 

reports

3.98 1.046 1 10.10 0.258 

Complexity in 
Presentation 

3.9 1.025 2 17.21 0.028 

Use of 
accounting 
Jargons 

3.86 0.976 3 17.21 0.028 

Information 
Overload 

3.13 0.921 4 9.93 0.270 

Annual Report 
Section 

Avg. 
Mean 

SD Rank 

Kruskal Wallis 
Test 

X2 Sig. 

Income Statement 
4.31 

0.914 
1 

36.65 0.000 

Statement of 
Financial Position 
(Balance Sheet)  

4.2 
0.881 

2 
26.88 0.001 

Auditors Report 
3.87 

0.952 
3 

33.85 0.000 

Statement of cash 
flows

3.86 
0.955 

4 
15.38 0.002 

Annual report of 
Directors

3.85 0.954 5 25.57 0.001 

Financial 
Highlights

3.77 0.949 6 22.24 0.004 

Shareholder 
Information

3.69 0.884 7 19.12 0.004 

Accounting 
Policies

3.62 
0.974 

8 
24.59 0.002 

Statement of 
changes in Equity 

3.48 1.028 9 16.25 0.009 

Non Mandatory 
Disclosures

3.41 0.985 10 26.29 0.001 
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With respect to the understandability of information, income statement 
took the first ranking. Significant differences among user groups on 
understanding were found with respect to all the sections of annual reports 
used in the research.  

Non mandatory information disclosed was regarded as the least 
important and not relevant for financial decision making. Further, it was 
interesting noted that prospective investors have low preference for 
information provided in annual reports. All user groups mentioned that the 
timeliness of providing annual report as a major concern. 

The results revealed that users’ perceptions of some aspects of the 
annual reports had both similar views and different views so the perceptions 
among user groups were not clearly obtained. The findings of this study may 
also indicate that there is a need for more comprehensive studies to identify 
the similarities and differences in the perception of different users in frontier 
market for the purpose of improving the quality of information provided to 
users of financial statements. 
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บทคดัย่อ — การศึกษาในครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือทราบถึง
ความพึงพอใจต่อการช าระเงินในปัจจุบนั  2) เพ่ือลดเวลาและขัน้ตอนใน
การช าระเงิน โดยจะศึกษาในด้านเทคนิคและด้านการจดัการ ความเป็นไป
ได้ในการด าเนินโครงการคือ การเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินค่าบริการต่อ
อายุบัตรจอดรถโดยระบบการช าระเงินแบบ E-Payment ทางด้านการ
จัดการมีการท าแบบสอบถามเก็บข้อมูล  โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคือ กลุ่มผู้มาใช้บริการช าระค่าบริการจอดรถ ต่ออายุบตัรจอดรถ 
ณ ห้องออกบตัรคนเข้า – ออก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั มหาชน 
จ านวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68 เปอร์เซ็นต์ มีพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking โดยส่วนมากมี
แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนมือถือของธนาคารกสิกรไทย 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44 เปอร์เซ็นต์  และผู้ ใช้บริการจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 88 
เปอรเ์ซน็ต ์เหน็ด้วยกบัการเพ่ิมช่องทางการช าระเงินแบบ E-Payment และ
มีความประสงค์ให้มีการเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินผ่านมือถือโดยใช้
ธนาคารกสิกร สรปุผลได้ว่าการน าระบบการช าระเงินแบบ E-Payment ช่วย
ลดเวลาในการรอคิวจ่ายเงินจากเดิม 150 นาที เป็น 30 นาที นอกจากน้ียงั
สามารถลดขัน้ตอนความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS ลงได้ 1 
ขัน้ตอน 

 

ค ำส ำคญั — Mobile Banking , E-Payment , แบบสอบถำม 
 
ABSTRACT — the purpose of this study is to: 1) to know the 

satisfaction of current payments 2) to reduce the time and steps in 
payment by studying the technical aspects Management. And the 
feasibility of the project is to increase the payment channel for the 
renewal of parking tickets by E-Payment payment. The management 
has a questionnaire to collect data. The sample group used in the 
study is Group of users who use the service to pay parking fees Renew 

the parking card at the room for issuing the card for the entrance and 
exit of Airports of Thailand Public Company Limited of 50 people. The 
study indicated that the sample group of 34 people, accounting for 68 
percent, had behavior in using mobile banking. Most of them had 22 
mobile banking applications of Kasikorn Bank, representing 44 percent 
and 44 users. Accounted for 88 percent. Agrees with the increase in E-
Payment payment channels and wishes to increase payment channels 
via mobile phone using Kasikorn Bank. In conclusion, the introduction 
of the E-Payment payment system reduces the waiting time of the 
payment queue from the original 150 minutes to 30 minutes. In addition, 
it can also reduce wastage procedures with the principle of ECRS 
system in one-step. 

 

Keywords — Mobile Banking, E-Payment, Questionnaire 
 

I. บทน า 
 ในปจัจุบนัมกีารน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงด้านการแพทย์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ การท างาน และการศกึษา อกีทัง้
ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรูปแบบเดิม  ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในสงัคม
ปจัจุบนัดขี ึน้ เพื่อความเจรญิกา้วหน้าของสงัคมและธุรกจิ การท างานแบบ
ใช้แรงงานและใช้ความรู้เริ่มมีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความก้าวหน้าและความชาญฉลาดของ
เทคโนโลยีและปญัญาประดิษฐ์ท าให้เครื่องจกัรสามารถเรยีนรู้เพื่อที่จะ
ท างานแบบอตัโนมตัิด้วยความชาญฉลาดมากขึน้จนสามารถท างานแทน
มนุษยไ์ดเ้รว็กว่าและมคีุณภาพกว่าทีม่นุษยท์ า 

840



  

 

2 
 

 จากการศกึษาหอ้งออกบตัรในเขตปลอดอากร (Free Zone) บรษิทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า มีผู้เข้าใช้บริการจ านวนมาก 
โดยเฉพาะในช่วงกลางเดอืนและสิ้นเดอืน จะมอีตัราการเขา้ใช้บรกิารทีสู่ง
กว่าปกติ ปญัหาที่พบคือผู้เข้าใช้บรกิารต้องเสยีเวลาในการรอคอยนาน 
เนื่องจากในบางช่วงเวลาทีม่อีตัราการเขา้ใชบ้รกิารสูงมาก ช่องทางในการ
ให้บริการที่มไีม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากระบบการช าระเงนิ
ค่าบริการจอดรถมีเพียง 1 วิธี คือ การช าระด้วยเงนิสดเท่านัน้ จึงท า
ให้บรกิารลูกค้าได้ไม่ทนัท่วงที จากปญัหาดงักล่าว ผู้จดัท าจงึเล็งเห็นว่า
ปญัหาดงักล่าวมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรอคอยที่นาน
เกินไป อาจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ศึกษาจึงได้น าปญัหา
ดงักล่าวมาท าการศกึษาเพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวต่อไป 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาถงึช่องทางในการช าระเงนิแบบ E-Payment และ
สร้างแบบสอบถามถึงความพงึพอในในปจัจุบนัของผู้ใช้บรกิารและความ
ต้องการใช้การช าระค่าบริการผ่าน  Mobile Banking เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการช าระเงินของลูกค้า  และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากมผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางเดอืนและสิ้น
เดอืน จะมอีตัราการเขา้ใชบ้รกิารสงูกว่าเวลาปกต ิ
I.II วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ไดต้ัง้วตัถุประสงคข์องการศกึษาไวด้งันี้ 
 I.II.I เพือ่ทราบถงึความพงึพอใจต่อการช าระเงนิในปจัจุบนั 
 I.II.II เพือ่ลดเวลาและขัน้ตอนในการช าระเงนิ 
 

II. ทฤษฏแีละหลกัการพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในการด าเนินการศกึษาครัง้นี้ ผูจ้ดัท าไดศ้กึษาทฤษฏ ีหลกัการพืน้ฐาน 
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอหวัขอ้ต่อไปนี้ 
II.I ทฤษฎกีารลดความสญูเปล่าดว้ยหลกัการระบบ ECRS 
 หลกัการทีป่ระกอบดว้ย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั 
(Combine) การจดัใหม ่(Rearrange) และ การท าใหง้า่ย (Simplify) ซึง่เป็น
หลกัการงา่ย ๆ อธบิายดงันี้ 
 II.I.I การก าจดั (Eliminate) หมายถงึ การตดัขัน้ตอนการท างานทีไ่ม่
จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
 II.I.II การรวมกนั (Combine) หมายถงึ การรวมขัน้ตอนการท างานเขา้
ดว้ยกนั เพือ่ประหยดัเวลาหรอืแรงงานในการท างานท่านัน้ 
 II.I.III การจดัใหม ่ (Rearrange) หมายถงึ การจดัล าดบังานใหมใ่ห้
เหมาะสม 
 II.I.IIII การท าใหง้่าย (Simplify) หมายถงึ ปรบัปรุงวธิกีารท างาน หรอื
สรา้งอุปกรณ์ช่วยใหท้ างานไดง้่ายขึน้ 
II.II แผนภมูกิระบวนการไหล (Flow Process Chart)  
 แผนภูมนิี้จะแสดงถึงข ัน้ตอนการท างานตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ
แลว้ตดิตามบนัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัวตัถุดบินัน้ไปเรือ่ย ๆ ทุกขัน้ตอน 
โดยใชส้ญัลกัษณ์มาตรฐาน 5 ตวั ซึ่งก าหนดโดย ASME (The American 
Society of  Mechanical Engineers) ในสหรฐัอเมรกิา ดงันี้ 
 
 
 
 

ตารางที ่I. สญัลกัษณ์ทีม่ใีนแผนภมูกิระบวนการไหล 
สญัลกัษณ์ ชือ่เรยีก ความหมาย 

 ปฏบิตักิาร ผลติ เตรยีม การท าใหเ้สรจ็ 
 การขนส่ง การเคลือ่นที ่การเคลือ่นยา้ย 
 การตรวจสอบ การตรวจมเีหตุผล 

สญัลกัษณ์ ชือ่เรยีก ความหมาย 
 การล่าชา้ การรอ การแทรกแซง 
 การเกบ็ การเกบ็รกัษา 

 
II.II แนวคดิลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร ์หมายถงึ การหาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมนุษยใ์น
ด้านพฤติกรรมทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ทาง
ประชากร (สนัทดั เสรมิศร,ี 2539) โดยองค์ประกอบของประชากรศาสตร์ 
สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งันี้ 
 II.II.I ด้านเพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมพีฤติกรรม
ของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั 
 II.II.II ดา้นอายุ (Age) เป็นปจัจยัที่ท าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่อง
ของความคดิและพฤตกิรรม 
 II.II.III ดา้นการศกึษา (Education) ระดบัการศกึษาของประชากร เป็น
ดชันีหนึ่งทีแ่สดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 
 II.II.IIII ดา้นรายได ้(Income) เป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม 
ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ 
II.III ทฤษฏกีารกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reason: TRA) 
 ทฤษฎีได้อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างความเชื่อและทศันคติที่มต่ีอ
พฤติกรรมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์  เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคดิว่าเป็นสิ่ง
สมควรกระท า เนื่องจากบุคคลจะพจิารณาเหตุผลก่อน (สุทธชิยั ปทุมล่อง
ทอง, 2551) ม ี2 ปจัจยั คอื 
 II.III.I เจตคติต่อพฤติกรรมนัน้ (Attitude toward behavior) เจตคติต่อ
พฤติกรรมถูกก าหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกบัผลกรรม และการประเมิน
คุณค่าของผลกรรมนัน้ 
 II.III.II อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อการท าพฤติกรรม  (Subjective 
norms) อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงถูกก าหนดโดยความเชื่อว่าบุคคล หรือ 
กลุ่มทีส่ าคญั 
II.IIII ทฤษฏกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance: TAM) 
 เป็นทฤษฎทีีม่กีารยอมรบัและมชีื่อเสยีงในการเป็นตวัชี้วดัความส าเรจ็
ของการ ใชเ้ทคโนโลย ีน าเสนอโดย Davis ซึง่เป็นการปรบัแต่งเพิม่เตมิต่อ
จากทฤษฎี (Theory of Reason: TRA) เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM 
และใชศ้กึษาในบรบิทการยอมรบัการใชร้ะบบสารสนเทศ 
 II.IIII.I การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness) แสดงถึง
ระดบัที่ผูใ้ช้สามารถรบัรูไ้ด้ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศมสี่วนช่วยในการเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเตนอย่างไร (David 1989) 
 II.IIII.II การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้ (Perceived Ease of use) แสดง
ถงึระดบัทีผู่ใ้ชเ้ชือ่ว่าไมต่อ้งอาศยัความพยายาม (Free of Effort) ในการใช้
งานระบบ 
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II.IIII งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 จญิาดา แกว้แทน [1] ไดท้ าการศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบั
การใชบ้รกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน 
ศกึษาทศันคตกิารคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิจาก ทฤษฏกีารกระท าดว้ยเหตุผล 
(Theory of Reason: TRA) ความเชือ่ม ัน่ในการออนไลน์ และการรบัรู้
ความเสีย่ง จากการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์
สมารต์โฟน และศกึษาอทิธพิลของทศันคต ิการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
ความเชือ่ม ัน่ในการออนไลน์ และการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ผีลต่อการยอมรบั
การใชบ้รกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสมารต์โฟน 
 กฤตโสภา ทพิย์ปญัญาวงศ [2] ได้ท าการศกึษาเรื่องการศกึษาปญัหา
แล ะแ รงจู ง ใจ ใน ก าร ใช้ งาน เงิน อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (e-Money) ผ่ าน
โทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย เป็นการศกึษาเรือ่งความเป็นไปไดใ้นการน า
ระบบการช าระเงินมาใช้  โดยการศึกษาถึงเรื่องแรงจูงใจในการใช้
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศพัท์มอืถอื ความปลอดภยัและความ
ไวว้างใจ และภาพลกัษณ์ทางสงัคม 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย [3] ไดท้ าการศกึษาเรือ่งศกึษาพฤตกิรรมการ
ใชก้รรมการใชส้ื่อการช าระเงนิขององค์ขององค์กร การใชส้ื่อการช าระเงนิ
ในองค์กรเป้าหมาย 13 กลุ่มธุรกจิทัง้ในด้านการรบัช าระเงนิและการจ่าย
ช าระเงนิ ศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้สื่อการช าระเงนิขององค์กร 
ความคดิเห็นของกลุ่มองค์กรต่อสื่อการช าระเงนิประเภท เงนิสด เชค็ และ
สือ่การช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส์ซึ่งประกอบดว้ย Preauthorized Direct 
Credit, Preauthorized Direct Debit, SMART, BAHTNET, Internet 
Banking, Telephone Banking, ATM/ORFT, Credit Card, Debit Card 
และระบบอื่นๆ ทีก่ลุ่มองคก์รต่างๆ เลอืกใช ้
 

III. วธิกีารด าเนินงาน 
การศกึษาเรื่อง การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิม่ช่องทางการช าระ

ค่าบริการจอดรถด้วยระบบ E-Payment ผ่านแบบสอบถาม กรณีศึกษา 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้มขี ัน้ตอนในการศกึษา ซึ่ง
อธบิายในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
III.I เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 III.I.I แผนภูมิกระบวนการไหลของขัน้ตอนการต่ออายุบัตรจอดรถ 
(Flow Process Chart) 
 III.I.II แบบสอบถาม (Questionnaire) 
III.II ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 III.II.I ศกึษาขัน้ตอนในการท างาน 
 III.II.II การก าหนดลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์
 III.II.III การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 III.II. IV การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 III.II. V การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 

IV. ผลการด าเนินงาน 
IV.I ผลการวเิคราะหป์ญัหาและเวลาในการด าเนินงาน 
 ปญัหาที่พบคือ ผู้ เข้าใช้บริการต้องเสียเวลาในการรอคอยนาน 
เนื่องจากในบางช่วงเวลาทีม่อีตัราการเขา้ใชบ้รกิารสูงมาก ช่องทางในการ
ให้บริการที่มไีม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากระบบการช าระเงนิ
ค่าบรกิารจอดรถต่อบตัรจอดรถ มเีพยีง 1 วธิ ีคอื การช าระด้วยเงนิสด ณ 

หอ้งออกบตัรคนเขา้-ออก มขี ัน้ตอนในการเคลื่อนย้ายหรอืมกีารเดนิเรื่อง
เอกสารไปมา และใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงท าให้บริการลูกค้าได้ไม่
ทนัท่วงท ี
ตารางที ่II. แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานปจัจุบนั (Flow Process Chart) 
ล า 
ดบั 

งาน ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา 
(นาท)ี 

     

1. กรอกขอ้มลูลงในใบน า
จ่าย (หอ้งออกบตัร) 

  
30 

     

2. ส่งเรือ่งไปฝา่ยการเงนิ 3 30      

3. ฝา่ยการเงนิรบัช าระ
เงนิ 

 15      

4. ส่งเรือ่งกลบัไปทีห่อ้ง
ออกบตัร 

3 15      

5. บนัทกึขอ้มลูลงระบบ 
(หอ้งออกบตัร) 

 60      

รวม 6 150 3 2    
 
 จากตารางที่ 4.1 มขี ัน้ตอนการท างานทัง้หมด 5 ข ัน้ตอน ระยะทาง
ทัง้หมด 6 เมตร และเวลาในการด าเนินการหน้างาน 150 นาที หรอื 2 
ชัว่โมง 30 นาท ีเวลาทีแ่สดงเป็นเวลาต่อ 1 คน ดว้ยกระบวนการท างานดงั
ดงักล่าวส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารรอเป็นเวลานานมาก 
 และที่ได้จากการท าแบบสอบถามเรื่อง แบบสอบถามความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร“ ระบบการช าระค่าบรกิารจอดรถ บรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั มหาชน “ ผลเป็นดงันี้ 
ตารางที ่III. แสดงผลแบบสอบถามส่วนที ่1 

 
ล าดบั 

 
ตวัแปร 

 
เกณฑ ์

ระดบั
คะแนน 

ผลการแบ่ง
เกณฑ ์

1. เพศ 
 

1.ชาย 32 ชาย 
 2.หญงิ 18 

2. อายุ 1.ต ่ากว่า  20 ปี -  
20 – 30 ปี 2.20-30 ปี 22 

3. 31-40 ปี   14 
4.41 ปีขึน้ไป 14 

3. ระดบั
การศกึษา 

1.ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

20  
ปรญิญาตร ี

2.ปรญิญาตร ี 30 
3.ปรญิญาโท - 
4.สงูกว่าปรญิญา
โท 

- 

4. รายไดต่้อ
เดอืน 

1.ต ่ากว่า  15 , 000 
บาท 

10  
15, 000 – 
25, 000 2. 15,000-25,000 34 
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3. 25,001-40,000 4 บาท 
4. 40,001-60,000 2 
5.มากกว่า 60,000 - 

ตารางที ่IV แสดงผลแบบสอบถามส่วนที ่2 

ความพึงพอใจใน ด้าน ต่าง ๆ  ต่อ
หน่วยงานผูใ้ห้บริการ 

 
ร ะ ดั บ
คะแนน 

 
ผ ล ก ารแ บ่ ง
เกณฑ ์

ด้ าน กระบ วน ก าร /ขั ้น ต อน ก าร
ให้บริการ 
1มคีวามชดัเจนในการอธบิาย ชี้แจง และ
แนะน าข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 
3.54 

 
ค่อนขา้งพอใจ 

2ขัน้ตอนการให้บริการมคีวามคล่องตัว
และไมยุ่่งยาก 

3.62 ค่อนขา้งพอใจ 

3มีค ว าม ส ะด วก ร วด เร็ ว  ทั น ต าม
ก าหนดเวลา 

2.36 ไมค่่อยพอใจ 

4ใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาคตามล าดบั
ก่อน -หลงั  

3.94 ค่อนขา้งพอใจ 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
5 สถานที่ตั ้งของหน่วยงาน  มีความ
เหมาะสมในการเดนิทางมารบับรกิาร 

 
3.92 

 
ค่อนขา้งพอใจ 

6ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น  ห้องจัดกิจกรรม ที่พัก 
หอ้งน ้า ทีจ่อดรถ  

2.68 เฉยๆ 

7ป้ ายข้อความบอก จุดบริการ /ป้ าย
ประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจ
งา่ย 

3.48 เฉยๆ 

ความสะอาดของสถานทีโ่ดยรวม8  3.62 ค่อนขา้งพอใจ 
ความปลอดภยัของสถานทีโ่ดยรวม9  3.58 ค่อนขา้งพอใจ 

ด้านคณุภาพการให้บริการ 
ไดร้บัการบรกิารทีคุ่ม้ค่า10  

 
3.26 

 
เฉยๆ 

11ผลการใหบ้รกิารในภาพรวม 3.3 เฉยๆ 

 
ตารางที ่V แสดงผลแบบสอบถามส่วนที ่3 
 
ล าดบั 

 
ตวัแปร 

 
เกณฑ ์

ระดบั
คะแนน 

ผลการ
แบ่ง
เกณฑ ์

1. ท่านเคยช าระค่าสินค้า
และบริการผ่ าน ระบบ
ออนไลน์หรอืไม ่

1. เคย 34  
เคย 2. ไมเ่คย 16 

2. ป ั จ จุ บั น ท่ า น มี
แอพพลเิคชัน่ธนาคารบน
มอืถือ ( Mobile Blanking) 
หรอืไม ่

1. ม ี 37  
 
ม ี

2. ไมม่ ี 13 

3. ป ั จ จุ บั น ท่ า น มี
แอพพลเิคชัน่ธนาคารบน

1.กสกิร
ไทย 

19  
 

มอืถือ ( Mobile Blanking) 
ของธนาคารอะไรบ้าง ( 
เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ) 

2.กรุงไทย 7  
กสกิร
ไทย 

3.กรุงเทพ 8 
4.ไทย
พาณชิย ์

12 

5.กรุงศร ี 7 
6.ทหาร
ไทย 

7 

4. ท่ า น ใ ช้ บ ริ ก า ร
แอพพลเิคชัน่ธนาคารบน
มอืถือ ( Mobile Blanking) 
บ่อยแค่ไหน 

1.5 - 7 ครัง้ 
/ สปัดาห ์  

5  
 
 

1 - 2 
ครัง้ / 
เดอืน 

2.4 - 2 ครัง้ 
/ สปัดาห ์  

6 

3. 1 ค รั ้ง  / 
สปัดาห ์

2 

4.1 - 2 ครัง้ 
/ เดอืน 

21 

5. หากบริษัท  ท่ าอากาศ
ยานไทย จ ากดั มหาชน 
มีการน าระบบการช าระ
เงินผ่ านแอพพลิเคชัน่
ธ น า ค า ร บ น มื อ ถื อ 
(Mobile Blanking) เข้ามา
ใช้ ท่านมคีวามประสงค์
จะใชบ้รกิารหรอืไม ่

1.ใชบ้รกิาร 
 

44  
 
 

ใช้
บรกิาร 

2.ไมใ่ช้
บรกิาร 

6 

6. 
 
 
 
 
 

ท่านอยากให้ทางบริษัท 
ท่าอากาศยานไทยจ ากดั 
มหาชน เพิ่มช่องทางใน
ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น
แอพพลเิคชัน่ธนาคารบน
มือถือ (Mobile Blanking) 
ของธน าคารใดบ้ าง  ( 
เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

1.กสกิร
ไทย 

22  
 
 
 
 
 
 

กสกิร
ไทย 

2.
ธนาคารกรุ
งไทย 

7 

3.ธนาคาร
กรุงเทพ 

11 

4.ธนาคาร
ไทย
พาณชิย ์

11 

5.ธนาคาร
กรุงศรี
อยุธยา    
 

7 

6.ธนาคาร
ทหารไทย 

8 

 ผลสรุปจากการส ารวจแบบสอบถาม ผู้ใช้บริการมคีวามประสงค์ให ้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั มหาชน เพิ่มช่องทางการช าระเงนิบน
ระบบ E-Payment จ านวน 44 ราย คดิเป็น 88% 
 หาก บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั มหาชน ไดท้ าการเพิม่ช่องทาง
ในการช าระเงนิ จะสามารถลดขัน้ตอนและเวลาในการด าเนินงานได้ ศกึษา
จากทฤษฎกีารลดความสูญเปล่าด้วยหลกัการระบบ ECRS คอื การก าจดั 
(Eliminate) ข ัน้ตอนทีไ่มจ่ าเป็น การจดัใหม ่(Rearrange) ใหเ้หมาะสม 
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การท าให้ง่าย (Simplify) สร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น ท าให้ผล
การด าเนินงานเป็นดงันี้ 
 
ตารางที่ VI แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานหากมกีารน าระบบการช าระเงนิ
แบบ E-Payment เขา้มาใช ้(Flow Process Chart) 
ล า 
ดบั 

งาน ระยะทาง 
)เมตร(  

เวลา 
)นาที(  

     

1 ไดร้บัขอ้ความแจง้
ยอดทาง SMS 

  
3 

     

2 กดช าระค่าบรกิาร
บนแอพพลเิคชัน่ 

 15      

3 ยนืยนัการช าระเงนิ  2      

4 รบัใบเสรจ็  5      

รวม 0 30 2 1 1   

 
IX. สรุป 

  จากการศกึษาขัน้ตอนการปฏบิตังิานในการต่ออายุบตัรจอดรถ และท า
การส ารวจข้อมูลโดยแบบสอบถาม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้นี้ เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ณ หอ้ง
ออกบตัรคนเขา้-ออก เขตปลอดอากร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 
คอื กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารช าระค่าบรกิารจอดรถ ต่ออายุบตัรจอดรถ ณ หอ้งออก
บตัรคนเขา้ – ออก บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่มจี านวน
ทัง้หมด 50 คน ผลการส ารวจเป็นดงันี้ 
 ผลการศกึษาพบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64 % 
ทีม่อีายุระหว่าง 20-30  ปี จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 % การศกึษา
อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 30 คนคดิเป็นรอ้ยละ 60 %  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืน 15,00-25,000  บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 % จาก
ขอ้สรุปขา้งต้น ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางมอืถอื โดยมพีฤตกิรรมการใช้ Mobile 
Banking จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68 % โดยส่วนมากมแีอพพลเิคชัน่
ธนาคารบนมอืถือของธนาคารกสกิรไทย 22 คน  และผู้ใช้บรกิารจ านวน 
44 คน มคีวามประสงคใ์ห ้บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) เพิม่
ช่องทางในการช าระเงนิผ่านมอืถอืโดยธนาคารกสกิร 
 ขัน้ตอนในการด าเนินงานในปจัจุบันทัง้หมด 5 ข ัน้ตอน ระยะทาง
ทัง้หมด 6 เมตร และเวลาในการด าเนินการหน้างาน 150 นาที หรอื 2 
ชัว่โมง 30 นาท ีซึง่เป็นเวลาต่อ 1 คน 
 ขัน้ตอนในการด าเนินงานหากมีการน าระบบการช าระเงนิแบบ E-
Payment เข้ามาใช้พบว่ามีข ัน้ตอนนี้ การท างานทัง้หมด  4 ข ัน้ตอน 
ระยะทางทัง้หมด 0 เมตร และเวลาในการด าเนินการหน้างาน 30 นาท ี
หรือ  ครึ่งชัว่โมง ซึ่งเป็นเวลาต่อ 1 คน ด้วยข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้วลาเพยีง 30 นาท ี
 เปรียบเทียบผลก่อน-หลงั สามารถลดเวลาไปได้ทัง้หมด 120 นาท ี
หรอื 2 ชัว่โมง คดิเป็น 45% 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ ศกึษาอตัราผลผลตอบแทนของการลงทนุแบบ
ถวัเฉลี่ยมูลค่า ภายใต้จงัหวะการเขา้ลงทุน 4 สถานการณ์ คอื จุดสูงสุดก่อนเกิด
วกิฤตแฮมเบอรเ์กอร ์, จุดพกัตวัหลงัจากลงจากจดุสูงสุด , จดุต ่าสุด และจดุทีเ่ป็น
ขาขึน้ ของดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงของบรษิัทที่มีมูลค่าหลักทรพัย์ที่มากสุดของดชันีราคารายกลุ่ม
อุตสาหกรรม ในการศึกษาใช้การจ าลองสถานการณ์ด้วยวิธกีารลงทุนแบบถัว
เฉลี่ยมูลค่า และใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก็ซ์เซลในการสรา้งเครื่องมอืจ าลอง
การลงทุน ในช่วงเวลาศึกษาตัง้แต่  ปี  2550 – 2561 ด้วยข้อมูลการลงทุน
หลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า 1) การลงทนุที่
จุดสูงสุดให้ค่าเฉลี่ยอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 23.75% ,ชารป์ เรโช เฉลี่ยเท่ากบั 
2.43 2) จุดพกัตวัหลงัจากลงจากจุดสูงสุด ให้ค่าเฉลี่ยอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 
25.24% ,ชารป์ เรโช เฉลีย่เท่ากบั 2.77 3) จดุต ่าสุดใหค้่าเฉลี่ยอตัราผลตอบแทน
เท่ากับ  18.19% ,ชาร์ป เรโช เฉลี่ยเท่ากับ 2.38 และ 4) จุดที่เป็นขาขึ้น ให้
ค่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนเทา่กบั 13.94% ,ชารป์ เรโช เฉลีย่เทา่กบั 1.99 ส าหรบั
สภาวะตลาดปกต ิต้องส ารองเงนิสดในช่วง 1.62-1.89 เทา่ และ สภาวะตลาดผนั
ผวนสูง ตอ้งส ารองเงนิสดในชว่ง 9.35- 25.36 เทา่ของมลูค่าทีล่งทนุในแต่ละงวด  
 

ค าส าคญั: การลงทนุแบบถวัเฉลีย่มลูค่า, อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study the rate of returning to 
stock investment using Dollar Value Averaging under four situations, that 
are 1) the highest point of set index before Hamburger Crisis 2) the 
sideway point of set index after falling down from the peak .3) the lowest of 
set index, and 4) the upturning point of set index .This research used a 
specific sampling method, the sample of the study was the largest market 
capitalization companies of Set Industry Group Index. This study used the 
Microsoft Excel Program to simulate value averaging an investment 
method during the year 2007-2019. The results of the study found that 1) 
the highest point of set index showed an average rate of returning  that 
was equal to 23.75%, an average Sharpe Ratio = 2.43, 2) the sideway 
point of set index after falling down from the peak indicated an average 
rate of returning that was equal to 25.24%, an average Sharpe Ratio = 
2.77, 3) the lowest of set index showed an average rate of returning that 

was equal to 18.19%, an average Sharpe Ratio = 2.38, and 4) the 
upturning point of set index indicated an average rate of returning that was 
equal to 13.94%, an average Sharpe Ratio = 1.99. As for normal market 
conditions, cash reservation is required ranging from 1.62 to 1.89 times, 
and during highly volatile market conditions, requirement for cash 
reservation is ranged from 9.35 to 25.36 times of the amount of investment 
in each period. 
 

Keywords: Value Averaging Investment, Rate of Return 
 
1. บทน า 
 นกัลงทุนมอืใหม่ทีล่งทุนในหุน้เป็นครัง้แรก มกัลงทุนในลกัษณะเป็น
แบบเกง็ก าไร มกีารซื้อขายตามขา่วสารทีไ่ดร้บัจากหลายๆช่องทางการสื่อสาร
ผ่านทางโซเชยีลมเีดยีหรอืผ่านทาง IM (Instant Messaging) และการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต เช่น ไลน์ LINE ซึ่งน าไปสู่การขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้านัก
ลงทุนที่ล้มเหลวเหล่านี้ย ังคงอยู่ในตลาดต่อไป มกัมกีารพัฒนาไปเป็นนัก
ลงทุนสายเทคนิค ที่เน้นการจบัจงัหวะของตลาด ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล [1] ได้
กล่าวว่า การจบัจงัหวะการลงทุน (Market Timing) เป็นการพยากรณ์ทศิทาง
ตลาดโดยใช้วธิทีางเทคนิค อย่างไรก็ตามผลงานวจิยัหลายชิ้นระบุว่า การจบั
จงัหวะการลงทุน (Market Timing) จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน
ที่ดีได้ในระยะยาว เนื่องจากเชื่อว่า ตลาดมปีระสทิธภิาพ นักลงทุนทุกคนรู้
ขอ้มลูเท่าเทยีมกนั  
 ส าหรบันักลงทุนมือใหม่ที่มีล ักษณะอนุรกัษ์นิยม จะมีความกลัว
ความเสี่ยงสูง จงึมกัเลอืกลงทุนในหุ้นกลุ่มพื้นฐาน (หุ้นบลูชพิ) กฤษฏา เสก
ตระกูล [2] ได้กล่าวว่า หุ้นกลุ่มบลูชพิ มจีุดเด่นที่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่และมี
มลูค่าตามราคาตลาด ( Market cap) สูง บรษิัทผ่านวกิฤตหลายครัง้ กจิการมี
ความมัน่คง มชีื่อเสยีงยาวนาน และผลติภณัฑ์เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย ท าใหหุ้น้
กลุ่มบลูชพิมคีวามเสี่ยงต ่าที่จะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นบลู
ชพิสามารถน าไปสู่การขาดทุนได ้ถ้าจงัหวะในการเขา้ซื้อไม่เหมาะสม ซึ่งนัก
ลงทุนมอืใหมม่กัอ่อนไหวไปกบัสภาวะของตลาด จงึท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อ
ขายหุ้นอย่างไม่สมเหตุสมผลได้ Stock Traders Newsroom [3] ได้กล่าวถึง  
กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวจะช่วยลดความผนัผวนและความผดิพลาดให้ลด
น้อยลงได้ ซึ่งมแีนวทางการลงทุนระยะยาว 3 รูปแบบ คอื  1) การลงทุนเป็น
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เงนิก้อน (Lump Sum Investment) เป็นการลงทุนในคราวเดียวกันด้วยเงนิ
กอ้นเดยีวตามแผนการลงทุนประจ าปีที่วางไว ้2) การถวัเฉลี่ยต้นทุน (Dollar 
Cost Averaging) เป็นการทยอยลงทุน โดยลงทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัทุก
เดอืน ท าใหเ้มือ่ราคาหุน้ขึน้ จะซื้อจ านวนหน่วยการลงทุนน้อยลง แต่ถ้าราคา
หุน้ต ่าลง จะท าใหซ้ื้อจ านวนหน่วยการลงทุนไดม้ากขึน้ 3) การถวัเฉลีย่มลูค่า 
(Dollar Value Averaging) เป็นการลงทุนโดยท าการก าหนดเป้าหมายการ
เติบโตของมูลค่าของพอร์ตการลงทุน (Value Path) ไว้อย่างชดัเจน ดงันัน้
จ านวนเงนิลงทุนในแต่ละรอบการลงทุนจะใชจ้ านวนเงนิไมเ่ท่ากนั แต่จะไดหุ้น้
หน่วยเตม็จ านวนตามเป้าหมาย (ไมม่เีศษหุน้หลกัหน่วย) เมือ่ราคาหุน้ขึน้เกนิ
เป้าหมายมลูค่าพอรต์การลงทุน กส็ามารถขายได ้แต่ถา้ราคาหุน้ลดลงต ่ากว่า
เป้าหมายมูลค่าพอร์ตการลงทุน ก็ต้องใช้เงนิลงทุนมากขึ้นเพื่อชดเชยมูลค่า
พอรต์การลงทุนทีล่ดลง  
 ส าหรับงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาหุ้นที่มีความเสี่ยงต ่ า และศึกษา
เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการลงทุนเพื่อใชร้บัมอืกบัความผนัผวนของสภาวะตลาด 
และใหผ้ลตอบแทนที่น่าพอใจ  ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้เลอืกหุ้นโดยเน้นการลงทุน
ในหุน้ทีม่มีลูค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่จะเป็นการลดความเสีย่งทีธุ่รกจิเลกิ
กจิการ และเลอืกลงทุนโดยกระจายความเสีย่งไปในทุกกลุ่มดชันีอุตสาหกรรม 
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงตามวฏัจกัรของเศรษฐกจิ และ
งานวิจัยนี้จะใช้เครื่องมือการลงทุนแบบการถัวเฉลี่ยมูลค่า (Dollar Value 
Averaging) เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนระยะยาว ตัง้แต่ปี 2550 -2561  โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อการศกึษาผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่มีลูค่า
ตลาดสงูสุดของทุกกลุ่มดชันีอุตสาหกรรมในแต่ละจงัหวะการลงทุน 
 
2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1  การลงทุ นแบบถัวเฉ ล่ี ยมู ลค่ า  (Value Averaging Investment) 
Wikipedia [4] ไดก้ล่าวถงึ การลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า คอื การลงทุนทีต่้องมี
การลงทุนตามเป้าหมายมลูค่าหลกัทรพัย์ทีไ่ดว้างแผนก าหนดไวล้่วงหน้า โดย
ไม่ค านึงถงึความผนัผวนของตลาด ดงันัน้ในภาวะที่ตลาดตกต ่า นักลงทุนจงึ
ต้องมสี่วนร่วมในการลงทุนมากขึ้น และเมื่อภาวะตลาดค่อยๆไต่ระดบั การ
ลงทุนจะค่อยๆน้อยลง ศกัดา สรรพปัญญาวงศ์ [5] จากรูปที่ 1 ได้แสดงการ
ลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า โดยเสน้ประ คอื มลูค่าพอร์ตเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
และ เส้นทึบ คือ มูลค่าของพอร์ตจริง ซึ่งหากช่องว่างระหว่างเส้นทึบกับ
เส้นประอยู่ เหนือเส้นประ แสดงว่ามูลค่าพอร์ตจริงสูงกว่า มูลค่าพอร์ต
เป้าหมาย นักลงทุนจะต้องขายหุน้ออกมาท าก าไร เพื่อควบคุมมลูค่าพอรต์ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ถ้าหากช่องว่างนี้อยู่ใต้เสน้ประ แสดงว่ามลูค่าพอร์ต
จรงิต ่ากว่ามลูค่าพอรต์เป้าหมาย นักลงทุนจะตอ้งใชเ้งนิสดเขา้ลงทุนเพิม่ เพื่อ
ท าให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนโตไปตามแนวเส้นประที่ก าหนดไว้ Sirucek and 
Skatularova [6] ได้ศกึษาเกี่ยวกบัระยะเวลาการลงทุนแบบถวัเฉลี่ยมูลค่าใน
ระยะเวลาลงทุน  1 ปี  , 5 ปี  และ 10 ปี  ในตลาดหลักทรัพย์  US จะให้
ผลตอบแทนมากกว่า 7% และค่าชาร์ป เรโช (Sharpe Ratio) มากกว่า  1 
เสมอ Marshell [7] ได้ศึกษาพบว่า การลงทุ นแบบถัวเฉลี่ยมูลค่ าให้
ผลตอบแทนมากกว่าในปีทีม่กี าไร ขณะทีปี่ทีข่าดทุนกใ็หผ้ลการขาดทุนทีน้่อย
กว่าการลงทุนแบบถวัเฉลีย่ตน้ทุน และการลงทุนแบบสุ่ม Palmer [8] กล่าวว่า 
การลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า มปีระโยชน์ดงันี้ คอื 1) ช่วยใหม้กีารซื้อราคาต ่า
และขายในช่วงราคาสูง 2) ท าให้มกีารลงทุนมากในสภาวะตลาดตกต ่า และ
เมื่อสภาวะตลาดดขีึน้ กจ็ะท าให้สามารถสรา้งผลตอบแทนที่ดใีนระยะยาว 3) 
ช่วยสรา้งวนิัยในการลงทุน 4)ช่วยลดความเสีย่ง โดยท าใหส้ามารถตดัอารมณ์

ออกจากการตัดสินใจในการซื้อขายได้  ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ [9]  ได้
กล่าวถึง การลงทุนแบบถวัเฉลีย่มูลค่ามขีอ้เสยีในช่วงที่ตลาดท าการปรบัตวั
ลงอย่างรวดเร็ว จึงท าให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนลดลงอย่างมาก ท าให้เกิด
ปัญหากบันักลงทุนที่ส ารองเงนิสดไม่มากเพยีงพอ จะไม่สามารถรกัษาวนิัย
การลงทุนไวไ้ด ้Hayley [10] ไดว้พิากษ์ความส าเรจ็ในการใชก้ลยุทธ์การลงทุน
แบบถวัเฉลีย่มลูค่าดว้ย IRR เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิอีื่นๆ โดยชีใ้หเ้หน็ว่ายงัมี
หลายประเด็นที่ไม่ได้พิจารณา คอื การค านวณอตัราผลตอบแทนแบบ IRR 
ยงัไมพ่จิารณาถงึขนาดความเสีย่ง การส ารองเงนิสดในปรมิาณมากเพื่อรองรบั
ความผนัผวนของตลาด รวมถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารพอร์ตการ
ลงทุนสงูขึน้ ซึง่ยงัไมไ่ดน้ ามาค านวณหาอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน  

 

 
รปูที ่1. กราฟแสดงการลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า  

 

2.2 การวดัผลตอบแทนจากการลงทุน ภชัลกัษณ์ ทรพัย์เงนิทอง [11] 
ไดส้รุปเครือ่งมอืวดัประสทิธภิาพผลการด าเนินงานกองทุนไว ้6 ตวัชีว้ดั คอื  

ก. Sharpe Ratio เป็นเครื่องมอืที่ใช้วดัประสทิธภิาพในการบรหิาร
ของกองทุน โดยวดัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงต่อหน่วยความ
เสีย่งทีเ่กดิจากของอตัราผลตอบแทนส่วนเกนิ Hunkar Ozyasar [12] กล่าวว่า 
ขอ้ดี คือ เป็นที่นิยมเลือกใช้เพราะ นักลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก มกีารค านวณได้ง่าย แต่ก็มขีอ้จ ากดั คอื ถ้าข้อมูลน้อยเกนิไป การ
กระจายตัวจะไม่ดี อาจท าให้ตีความผิดได้  และยังไม่สามารถแยกแยะ
ความสามารถของผูบ้รหิารกองทุนได ้

ข. Treynor Ratio เป็นเครื่องมอืที่ใชว้ดัประสทิธภิาพในการบรหิาร
ของกองทุน โดยวดัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงต่อหน่วยความ
เสีย่งของระบบ Investopedia [13] กล่าวถงึขอ้ด ีคอืเครื่องมอืนี้ใหค้วามส าคญั
กับความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) โดยข้อจ ากัดคือ ถ้ากองทุน
เลอืกหลกัทรพัยค์วามเสีย่งทีไ่มเ่ป็นระบบมาก จะท าใหก้ารวดัผลผดิพลาดได ้

ค. Jensen’s Alpha เป็ น เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เป รีย บ เที ยบ อั ต รา
ผลตอบแทนของกองทุนเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด เหมาะกบัการ
วดัความสามารถของผู้จดัการกองทุน Investopedia [14] กล่าวว่า  ข้อดี คือ 
ท าให้สามารถมองเห็นความผิดปกติของการบริหารกองทุนได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากตอ้งเลอืกหลกัทรพัย์ทีม่รีาคาสอดคลอ้งกบัดชันี แต่มขีอ้จ ากดัคอื ถ้า
เลอืกหลกัทรพัย์ทีร่าคาไม่สอดคลอ้งกบัดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย ์ค่าทีไ่ด้จะ
ไมส่ามารถบอกความผดิปกตไิด ้

ง. Information Ratio เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ความสม ่าเสมอของผลการ
ด าเนินงานของกองทุน โดยใชเ้ปรยีบเทยีบกบักองทุนรวมประเภทเดยีวกนั
ที่มเีกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั Investopedia [15] กล่าวถึงข้อดี คือ ท าให้
ประเมนิความสามารถของผูบ้รหิารทีม่ขีนาดของกองทุนใกลเ้คยีงกนัได ้แต่
ขอ้จ ากดัคอื ไมส่ามารถวดัขนาดกองทุนทีต่่างกนัได ้

จ. Expense Ratio เป็นเครื่องมือที่ใช้วดัการควบคุมค่าใช้จ่าย
ของกองทุน Morningstar [16] กล่าวถงึขอ้ด ีคอื จะเน้นการควบคุมต้นทุน 
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ถ้าบรหิารแล้วกองทุนเติบโต อตัราส่วนนี้จะต ่าลง แต่ขอ้จ ากดั คอื ไม่ให้
ความส าคญักบัรายรบัหรอืผลตอบแทน 

ฉ. Tracking Error เป็ น เครื่อ งมือที่ ใช้ ว ัด ความ เสี่ย งอัต รา
ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนมกีารเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน
มากน้อยเพียงใด  Investopedia [17 ] กล่ าวถึงข้อดี คือ  ใช้ว ัดความ
สม ่าเสมอในการสร้างผลตอบแทนเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยของตลาด แต่
ข้อจ ากัด คือ ไม่เหมาะแก่การวัดผลกองทุนประเภท Active Fund ที่
ตอ้งการผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด 
 ดงันัน้ Sharpe Ratio จงึเครื่องมอืที่ใช้วดัผลตอบแทนจากการลงทุน
ทีเ่หมาะสมกบันักลงทุนทัว่ไป ในขณะที่เครื่องมอืตวัอื่น นักลงทุนทัว่ไปอาจ
เขา้ไมถ่งึ หรอื ไมส่ามารถค านวณไดเ้นื่องจากมกีารค านวณทีซ่บัซอ้นกว่า 
 

3. การด าเนินงานวิจยั 
3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 เพื่อท าการศึกษาว่า จังหวะการเข้าลงทุนมีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่าอย่างไร ในระหว่างปี 2550-
2561 โดยมขี ัน้ตอนการศกึษาดงันี้ คอื  
 3.1.1 การระบหุลกัทรพัยท่ี์ใช้ในการศึกษา  
 

ตารางที ่1. แสดงขอ้มลูความสมัความพนัธแ์ละค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของ
ราคาหุน้กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ R2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ADVANC 0.81 62.54 
CPALL 0.54 17.70 
CPF 0.62 10.53 

MODERN 0.89 2.46 
PTT 0.46 62.77 
SCB 0.94 38.45 
SCC 0.93 127.88 
VNT 0.39 5.12 

ค่าเฉล่ีย 0.69 40.93 
 

         เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมพฤติกรรมของหลักทรัพย์ในทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม และเป็นการคัดกรองคุณภาพหลักทรัพย์ จึงได้เลือกใช้
หลกัทรพัย์ทีม่มีูลค่าตลาดสูงสุดของดชันีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
หุ้นกลุ่มบลูชิพที่มีความเสี่ยงต ่า ที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ช่วงเวลาปี 2550 - 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร : CPF 2) กลุ่มธุรกิจการเงนิ : SCB 3) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค : 
MODERN แทน KYE เนื่องจากขาดสภาพคล่อง ส าหรบั MODERN มีการ
แตกพาร์ จาก พาร์ 10 บาท  เป็น 1 บาท ในวันที่ 13/5/54  4) กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม : VNT 5) กลุ่มอสังหาริมทรพัย์และก่อสร้าง : SCC 6) กลุ่ม
ทรัพยากร : PTT 7) กลุ่มบริการ : CPALL 8) กลุ่มเทคโนโลยี : ADVANC 
โดยสรุปความสมัพนัธ์ของแต่ละหลกัทรพัย์กบัดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย ์
ในรปูของค่า R2 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของราคาหุน้ ไดต้ามตารางที ่1 
 

3.1.2 การระบจุงัหวะเข้าซ้ือ-ขายหลกัทรพัย ์  
 งานวจิยันี้ศกึษาการลงทุนระหว่างปี 2550 – 2561 โดยพจิารณา
จากขอ้มลูสถติดิชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย [18] 
 3.1.2.1 การก าหนดจดุเข้าซ้ือ  

 นิเวศน์ เหมวชริวรากร [19] ได้กล่าวถึง สภาวะตลาดจะมผีลต่อ
จิตวิทยาการลงทุน ซึ่งมผีลต่อการตัดสินใจซื้อขายหุ้น โดยแบ่งได้เป็น
สภาวะต่างๆ ดงันี้ คอื ช่วงตลาดขาขึน้ ช่วงตลาดขาลง และช่วงฟ้ืนตวั โดย
ช่วงขาลงมกัจะมชี่วงพกัตวั ก่อนลงต่อไปยงัจุดต ่าสุด เนื่องจากนกัลงทุนรอ
ความชดัเจนของตลาดว่าจะเริม่ขึน้ หรอื ลงต่อ ดงันัน้งานวจิยันี้จงึก าหนด
จุดเขา้ซื้อ 4 จุดทีใ่ชใ้นการศกึษา ตามขอ้มลูตามตารางที ่2 ดงันี้ 
 

ตารางที ่2. แสดงขอ้มลูราคาหลกัทรพัย์ทีเ่ขา้ซื้อและขาย 
ช่ือย่อ

หลกัทรพัย ์
จดุเข้า
ซ้ือ 1 

จดุเข้า
ซ้ือ 2 

จดุเข้า
ซ้ือ 3 

จดุเข้า
ซ้ือ 4 

จดุขาย 

เดอืน/ปี ต.ค.-50 พ.ค.-51 ม.ีค.-52 ก.ย.-52 ก.พ.-61 

ADVANC 88.5 93.5 80.5 86.25 195 

CPALL 11.2 10.3 12.2 16.9 83.25 

CPF 5.15 4.76 3.38 6 22.7 

MODERN 4.05 4.13 2.88 2.73 5.35 

PTT 336 336 234 269 568 

SCB 78.5 90 54.5 77 148.5 

SCC 256 210 99.5 194 458 

VNT 7.8 8.2 3.9 6.1 33.25 

Set Index 907.28 817.03 431.5 717.07 1852 

จ านวนงวด 126 119 110 103 - 

  
ก. จุดเขา้ซื้อที่ 1 : จุดสูงสุดก่อนเกดิวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์  ดชันี

ราคาหุ้น อยู่ที่ 907.28 ของเดือน ต.ค.50 ดงันัน้จึงก าหนดให้ วนัจนัทร์ที่ 1 
ต.ค.50 เป็นการเขา้ลงทุนวนัแรกของจงัหวะการลงทุนนี้ 

ข. จุดเขา้ซื้อที่ 2 : จุดพกัตวัหลงัจากดชันีราคาหุ้นได้ปรบัตวัลง
มาสกัระยะหนึ่ง ซึ่งระหว่างเดอืน ก.พ. 51 – พ.ค. 51 ดชันีราคาหุ้น แกว่งตวั
ในช่วง 817.03 – 845.76 ดงันัน้จงึก าหนดให้วนัองัคารที่ 1 พ.ค. 51 เป็นการ
เขา้ลงทุนวนัแรกของจงัหวะการลงทุนนี้ 

ค. จุดเขา้ซื้อที่ 3: จุดต ่าสุดของวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ ดชันีราคา
หุ้นอยู่ที่ 431.5 ของเดอืน ม.ีค.52 ดงันัน้จงึก าหนดให้ วนัจนัทร์ที่ 2 ม.ีค. 52 
เป็นการเขา้ลงทุนวนัแรกของจงัหวะการลงทุนนี้ 

ง. จุดเขา้ซื้อที ่4 : จุดเริม่เขา้สู่ขาขึน้ชดัเจน เมือ่ดชันีราคาหุ้น 
ลงมาจุดต ่าสุด ดชันีกเ็ริม่ขึน้ทลีะเลก็น้อยต่อเนื่องจนเดอืน ส.ค. 52 – ก.ย. 
52 อตัราการเพิม่ของดชันีเพิม่ขึน้ในช่วงก่อนหน้าอย่างชดัเจน ซึ่งแสดงว่า
นักลงทุนเริม่มคีวามเชื่อมัน่และกลบัเขา้มาลงทุนใหม่อีกครัง้ โดยในขณะ
นัน้ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรพัย์อยู่ที่ 653.25 ในเดือน ส.ค. 52 และ 
717.07 ในเดอืน ก.ย. ดงันัน้จงึก าหนดให ้วนัองัคารที่ 1 ก.ย. 52 เป็นการ
เขา้ลงทุนวนัแรกของจงัหวะการลงทุนนี้ 
 

 3.1.2.2 ก าหนดจดุขาย งานวจิยันี้ไดก้ าหนดใหว้นัศุกร์ที ่27 ก.พ. 
61 เป็นจุดขาย เนื่องจากดชันีราคาหุน้ อยู่ที ่1852 โดยเป็นจุดสูงสุดตลอด
กาลของดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์  

3.1.3 การจ าลองการลงทุนแบบถวัเฉล่ียมลูค่า  
        3.1.3.1 ข้อก าหนดการจ าลองการลงทุน 
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ก. วันเริ่มต้นลงทุนวันแรก ก าหนดไว้ 4 สถานการณ์ 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้  3.1.2.1  

ข. การจ าลองการลงทุน ก าหนดใหเ้งนิลงทุนเริม่ตน้ 1,000 
บาทต่อหลกัทรพัย์ และการลงทุนในครัง้นี้มจี านวน 8 หลกัทรพัย์ จงึใชเ้งนิ
ลงทุนเริม่ต้นรวม 8,000 บาท ส าหรบัหลกัทรพัย์ทีไ่ดล้งทุน คอื ADVANC, 
CPALL, CPF, MODERN, PTT, SCB, SCC และ VNT โดยที่การลงทุน
ของแต่ละหลกัทรพัยเ์ป็นอสิระต่อกนั 

ค. การลงทุนในแต่ละงวดลงทุนในวันที่  1 ของเดือน 
ยกเวน้ตรงกบัวนัหยุด กใ็หข้ยบัไปลงทุนในวนัท าการวนัแรก 

ง. เป้าหมายการต้องการให้หลกัทรพัย์มมีูลค่าเติบโตเดอืน
ละ 1,000 บาท ต่อหลกัทรพัย ์ 

จ. การซื้อ-ขายหลกัรพัย ์ไมม่กี าหนดการลงทุนขัน้ต ่า 
ฉ. การขายหลกัทรพัย์ ขายในราคาต้นทุนเฉลีย่ ที่เกดิขึ้น

ในวนัทีข่ายหลกัทรพัย ์ 
ช. การซื้อหลกัทรพัย์ ก าหนดใหซ้ื้อในราคาเปิด ของวนัที่

ท าการเขา้ซื้อหลกัทรพัย์ 
ซ. การขายหลกัทรพัย ์ก าหนดใหข้ายในราคาปิด ของวนัที่

ท าการขายหลกัทรพัย ์
ฌ. การซื้อ-ขาย ใชร้าคาจรงิของหลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี 
ญ. การค านวณอตัราผลตอบแทน ไม่รวมเงนิปันผลทีไ่ดร้บั 

เนื่องจากขาดขอ้มลู วนัทีข่ ึน้เครือ่งหมาย XD กบั วนัทีจ่่ายเงนิปันผลจรงิ  
ฎ. ไมม่กีารคดิค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
ฏ. ใชโ้ปรแกรมเอก็เซลเป็นเครือ่งมอืในการจ าลองการลงทุน 

   3.1.3.2 การจ าลองการลงทุนแบบถวัเฉล่ียมลูค่า 
  การจ าลองการลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า มกีารค านวณทีใ่ช้
ในการจ าลองการลงทุนดงันี้  

ก. การค านวณ เป้ าหมายมูลค่ าการลงทุ น ในแ ต่ละ
หลกัทรพัย ์= มลูค่าหลกัทรพัยต์น้งวด +1000 

ข. การค านวณมลูค่าการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย ์
 = จ านวนหน่วยหลกัทรพัยส์ะสม x ราคาเปิด 

ค. การค านวณจ านวนหน่วยของหลกัทรพัยท์ีต่อ้งลงทุน  
 = (มลูค่าเป้าหมาย-มลูค่าจรงิ) /  ราคาเปิด  

ง. การค านวณจ านวนเงนิลงทุนแต่ละงวด  
 = จ านวนหน่วยของหลกัทรพัยท์ีต่อ้งลงทุน x ราคาเปิด 

การค านวณอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงนิสด(Money-
Weighted Return : MWR) ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชัน XIRR () ของโปรแกรมไม
โครซอร์ฟเอ็กเซลช่วยในการค านวณค่าได้    โดยค านวณได้จากสมการ
ดงันี้คอื  
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 t คอื จ านวนงวด 
 Ct คอื เงนิสดสุทธใินแต่ละงวดของการลงทุน โดยเงนิสดรบั

จะเป็นบวก และ เงนิสดจ่ายจะเป็นค่าลบ 
จ. ก าหนดให้ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 

(Risk Free Return : RF) เท่ากับ 2.56% ซึ่งใช้เป็นอัตราพันธบัตรออม

ทรพัย์อายุ 7 ปี ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเริ่มเปิด
จ าหน่ายวนัที ่13/12/2559 [20] ส าหรบัอตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความ
เสี่ยง (Risk Free Return : RF) ผู้ว ิจยัได้เลือกใช้ช่วงอายุพันธบัตรระยะ
ยาวทีใ่กลเ้คยีงขอบเขตเวลาของการลงทุน 

ฉ. การค านวณความเสีย่งของผลตอบแทนการลงทุน  วดัจาก
ความผนัผวน (Standard Deviation : SD) ของผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการ
ลงทุน โดยใชฟั้งกช์นั STEDV() ของโปรแกรมไมโครซอรฟ์เอก็เซล     

ช. การค านวณผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาการลงทุน 
(Holding rate return) = (V1 – V0) / V0   [21] 
โดยที ่V1 คอื มลูค่าพอรต์ปลายงวด , V0 คอื มลูค่าพอรต์ตน้งวด 

ซ. การค านวณอตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่งต่อ
หน่วยความเสีย่ง  (Sharpe Ratio) = [MWR – RF] / SD  

          3.1.3.3 การวดัผลการลงทุนแบบถวัเฉล่ียมลูค่า 
ก. วดัอตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่ากระแสเงนิ

สด (Money-Weighted Return : MWR) [22] เป็นวธิกีารหาผลตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกับ IRR เพียงแต่ใช้กระแสเงินสดเข้า-ออกมาใช้ในการ
ค านวณอตัราผลตอบแทน 

ข. วดัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงต่อหน่วย
ความเสีย่ง (Sharpe Ratio)  

ค. สดัส่วนเงนิลงทุนเฉลีย่ต่องวดเทยีบกบัเป้าหมายการเพิม่
มลูค่าหลกัทรพัยต่์องวด  เท่ากบั เงนิลงทุนเฉลีย่ต่องวด / 1,000  โดยที ่
เงนิลงทุนเฉลี่ยต่องวด = เงนิลงทุนรวมทุกงวด / จ านวนงวดของการลงทุน 
และ เป้าหมายการเพิม่มลูค่าหลกัทรพัยก์ าหนดที ่1,000 บาทต่อหลกัทรพัย ์ 

ง. สดัส่วนเงนิลงทุนต่องวดมากทีสุ่ดเทยีบกบัเป้าหมายการ
เพิม่มลูค่าหลกัทรพัยต่์องวด เท่ากบั งวดทีม่ใีชเ้งนิลงทุนสงูสุด /1,000 
โดยทีเ่ป้าหมายการเพิม่มลูค่าหลกัทรพัยก์ าหนดที ่1,000 บาทต่อหลกัทรพัย ์ 

 

3.2 ข้อมลูท่ีใช้ในการท าวิจยั 
 การศกึษานี้ใชข้อ้มลูจากการลงทุนในหุน้ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  
 

4. ผลการด าเนินงานวิจยั 
 จากการศกึษาการลงทุนแบบถวัเฉลีย่มูลค่า ของหลกัทรพัย์ที่มมีลูค่า
ตลาดมากที่สุดในแต่ละดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น หลักทรัพย ์
MODERN ทีม่มีลูค่าตลาดเป็นอนัดบัสองของกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค ได้
น ามาใชเ้ป็นตวัแทนหลกัทรพัย ์ KYE ทีไ่มม่สีภาพคล่อง ส าหรบัการศกึษา
ครัง้นี้ได้ก าหนดช่วงเวลาระหว่าง ปี 2550 -2561โดยผลของการศกึษาได้
ครอบคลุมประเดน็ดงัต่อไปนี้  
4.1 อตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่ากระแสเงินสด (Money-
Weighted Return : MWR)  จ ากต ารางที่  3 เป็ น ก ารศึ ก ษ าอั ต รา
ผลตอบแทนถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่ากระแสเงนิสด สามารถสรุปผลการศกึษาได้
ดงันี้ คือ จุดเขา้ซื้อที่ 1 อตัราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากบั 23.75% จุดเข้า
ซื้อที่ 2 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 25.24% จุดเข้าซื้อที่ 3 อัตรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อปีเท่ากบั 18.19% และ จุดเขา้ซื้อที ่4 อตัราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อปีเท่ากบั 13.94% จึงแสดงว่า จุดเข้าซื้อที่ 2 ให้อัตราผลตอบแทน
เฉลีย่ต่อปีสงูสุดที ่25.24% 

ตารางที ่3. อตัราผลตอบแทนถ่วงน ้าหนกัดว้ยมลูค่ากระแสเงนิสด     
(Money-Weighted Return : MWR) 
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ช่ือย่อ
หลกัทรพัย ์

จดุเข้าซ้ือ 1 จดุเข้าซ้ือ 2 จดุเข้าซ้ือ 3 จดุเข้าซ้ือ 4 

ADVANC 11.46% 11.57% 7.26% 9.76% 
CPALL 31.33% 46.53% 39.93% 36.16% 
CPF 53.57% 62.81% 27.52% 8.47.% 

MODERN 6.05% 1.82% 0.00% 0.00% 
PTT 20.29% 23.39% 25.78% 26.37% 
SCB 16.53% 17.95% 17.08% 15.02% 
SCC 22.30% 25.62% 22.74% 17.93% 
VNT 35.91% 40.33% 42.04% 39.94% 

ค่าเฉล่ีย 23.75% 25.24% 18.19% 13.94% 
 

4.2  วดัอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียงต่อหน่วยความเส่ียง   
(Sharpe Ratio)  
 

ตารางที ่4.  อตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่ง ต่อ หน่วยความเสีย่ง 
ช่ือย่อ

หลกัทรพัย ์
จดุเข้าซ้ือ 

1 
จดุเข้าซ้ือ 

2 
จดุเข้าซ้ือ 

3 
จดุเข้าซ้ือ 

4 

ADVANC 1.27 1.26 1.12 0.98 

CPALL 3.07 4.65 4.11 3.69 

CPF 5.22 6.06 2.59 0.63 

MODERN 0.52 -0.11 -0.41 -0.41 

PTT 2.07 2.56 3.24 3.51 

SCB 1.88 1.63 2.14 1.83 

SCC 2.53 2.92 2.78 2.28 

VNT 2.88 3.19 3.46 3.37 

ค่าเฉล่ีย 2.43 2.77 2.38 1.99 
 

 จากตารางที ่ 4 พบว่า อตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่งต่อ
หน่วยความเสีย่ง สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

 จุดเขา้ซื้อที ่1 ชารป์ เรโช มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.43 
 จุดเขา้ซื้อที ่2 ชารป์ เรโช มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.77 
 จุดเขา้ซื้อที ่3 ชารป์ เรโช มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.38 
 จุดเขา้ซื้อที ่4 ชารป์ เรโช มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.99 
แสดงว่า จุดเขา้ซื้อที ่2 ใหอ้ตัราผลตอบแทนทีป่ราศจากความเสีย่ง

ต่อ หน่วยความเสีย่งดทีีสุ่ด 
 

4.3  การส ารองเงินสดในสภาวะท่ีราคาหลกัทรพัยผ์นัผวนปกติ     
        จากตารางที่ 5 การส ารองเงนิสดในสภาวะราคาหลกัทรพัย์ผนัผวน
แบบปกต ิเป็นจ านวนเท่าทีต่อ้งลงทุนในแต่ละงวด มลีกัษณะดงันี้ คอื  

 จุดเขา้ซื้อที ่1 การส ารองเงนิสด มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.89 เท่า  
 จุดเขา้ซื้อที ่2 การส ารองเงนิสดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.79 เท่า  
 จุดเขา้ซื้อที ่3 การส ารองเงนิสดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.65 เท่า  
 จุดเขา้ซื้อที ่4 การส ารองเงนิสดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.62 เท่า   

แสดงว่าการส ารองเงนิสดในช่วง 1.62 – 1.89  เท่าของมูลค่าที่ต้องลงทุนใน
แต่ละงวด แต่ถ้าพิจารณาว่าหลกัทรพัย์ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมจะ

พบว่า ตลาดหุ้นในช่วงสภาวะปกติ หลักทรพัย์ CPF ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จะมคีวามผนัผวนสูงสุด จงึท าให้ต้องส ารอง
เงนิสดสงูสุดเท่ากบั 2.13 เท่า ของมลูค่าทีต่อ้งลงทุนในแต่ละงวด 
 

ตารางที ่5. สดัส่วนเงนิลงทุนเฉลีย่ต่องวดเทยีบกบัเป้าหมายการเพิม่มลูค่า
หลกัทรพัยต่์องวด 

ช่ือย่อ
หลกัทรพัย ์

จดุเข้า
ซ้ือ 1 

จดุเข้า
ซ้ือ 2 

จดุเข้า
ซ้ือ 3 

จดุเข้า
ซ้ือ 4 

ค่าเฉล่ีย 

ADVANC 2.06 1.97 1.84 1.78 1.91 
CPALL 1.60 1.51 1.39 1.35 1.46 
CPF 2.28 2.18 2.04 2.03 2.13 

MODERN 1.86 1.79 1.68 1.65 1.75 
PTT 1.79 1.67 1.53 1.50 1.62 
SCB 1.94 1.84 1.70 1.67 1.79 
SCC 1.64 1.52 1.38 1.37 1.48 
VNT 1.96 1.84 1.67 1.62 1.77 

ค่าเฉล่ีย 1.89 1.79 1.65 1.62  
  

4.4 การส ารองเงินสดในสภาวะท่ีราคาหลกัทรพัยผ์นัผวนสงู    
 

ตารางที ่6. สดัส่วนจ านวนเงนิลงทุนต่องวดมากสุดเทยีบกบัเป้าหมายการ
เพิม่มลูค่าหลกัทรพัยต่์องวด 

ช่ือย่อ
หลกัทรพัย ์

จดุเข้า
ซ้ือ 1 

จดุเข้า
ซ้ือ 2 

จดุเข้า
ซ้ือ 3 

จดุเข้า
ซ้ือ 4 

ค่าเฉล่ีย 

ADVANC 12.55 11.41 9.78 8.81 10.64 

CPALL 31.83 27.97 22.47 19.17 25.36 

CPF 13.19 11.99 10.27 9.24 11.17 

MODERN 10.69 9.89 8.75 8.07 9.35 

PTT 13.07 11.34 10.05 9.27 10.93 
SCB 11.80 10.74 9.22 8.30 10.02 
SCC 13.32 11.52 8.96 7.78 10.40 

VNT 17.91 16.17 13.68 12.19 14.99 

ค่าเฉล่ีย 15.54 13.88 11.65 10.35  

         
 จากตารางที ่ 6 การส ารองเงนิสดในสภาวะราคาหลกัทรพัยผ์นัผวนสงู 
เป็นจ านวนเท่าทีต่อ้งลงทุนในแต่ละงวด มลีกัษณะดงันี้ คอื 

 จุดเขา้ซื้อที ่1 การส ารองเงนิสดสงูสุดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่15.54 เท่า  
 จุดเขา้ซื้อที ่2 การส ารองเงนิสดสงูสุดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่13.88 เท่า  
 จุดเขา้ซื้อที ่3 การส ารองเงนิสดสงูสุดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่11.65 เทา่  
 จุดเขา้ซื้อที ่4 การส ารองเงนิสดสงูสุดมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่10.35 เท่า  

 แสดงว่าการส ารองเงนิสดในช่วง 9.35 – 25.36  เท่า ของมูลค่าที่ต้อง
ลงทุนในแต่ละงวด แต่ถ้าพจิารณาว่าหลกัทรพัยเ์ป็นตวัแทนของอุตสาหกรรม
จะพบว่า ตลาดหุน้ในช่วงสภาวะผนัผวนสงู หลกัทรพัย์ CPALLซึง่เป็นตวัแทน
กลุ่มบรกิาร จะมคีวามผนัผวนสูงสุด จงึท าให้ต้องส ารองเงนิสดสูงสุดเท่ากบั 
25.36 เท่า ของมลูค่าทีต่อ้งลงทุนในแต่ละงวด 
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5. สรปุ 
 การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยมูลค่า (Value Averaging Investment) เป็น
การลงทุนทีเ่น้นการเพิม่มลูค่าพอรต์อย่างต่อเนื่อง จากการศกึษาช่วง ปี 2550 
– 2561 พบว่าหากลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่าตัง้แต่ดชันีราคาหุน้ช่วงปรบัตวัลง
แล้วเริ่มพักฐานระยะหนึ่งก่อนลงต่อไปยังจุดต ่าสุด นักลงทุนจะได้อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 25.24% และมคี่า ชาร์ป เรโช(Sharpe Ratio) เฉลี่ย
เท่ากับ 2.77 ซึ่งสาเหตุที่ท าให้อัตราผลตอบแทนสูง เป็นเพราะเมื่อราคา
หลกัทรพัย์ลดต ่าลง ท าใหต้้องท าการลงทุนเพิม่จ านวนหลกัทรพัย์ทีม่ตี้นทุน
ต ่ ามากขึ้น เพื่อชดเชยมูลค่าพอร์ตที่ลดลงให้กลับไปสู่มูลค่าพอร์ตตาม
เป้าหมาย เมื่อราคาหลกัทรพัย์ปรบัตวัเขา้สู่ขาขึน้ ท าใหม้โีอกาสขายท าก าไร
ในระหว่างลงทุนไดม้ากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Edleson (2006) [23] 
 ส าหรบัข้อเสียของวิธีถัวเฉลี่ยมูลค่า คือ การส ารองเงนิสด ซึ่งใน
สภาวะราคาหลกัทรพัยท์ีม่คีวามผนัผวนปกตติอ้งส ารองเงนิสดเฉลีย่มากทีสุ่ด 
2.28 เท่าของมลูค่าทีต่้องลงทุนในแต่ละงวด และในสภาวะราคาหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ความผนัผวนสูงต้องส ารองเงนิสดเฉลีย่มากทีสุ่ด 25.36 เท่าของ ของมลูค่าที่
ต้องลงทุนในแต่ละงวด ซึ่งสอดคล้องกบัความเห็นของ Coryanne Hicks [24] 
ไดก้ล่าวว่า ความลม้เหลวในการลงทุนแบบถวัเฉลีย่มลูค่า คอื การคาดการณ์
เงนิสดทีต่้องใชล้งทุนในสภาวะผนัผวน นกัลงทุนมกัขาดวนิัยในการลงทุน ท า
ให้ในช่วงทีร่าคาหลกัทรพัย์เป็นขาลง จงึไม่สามารถลงทุนเพิม่ตามปรมิาณที่
เครื่องมอืไดค้ านวณไวไ้ด ้ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ 
ดงันัน้การก าหนดเป้าหมายของมูลค่าพอร์ต ควรพจิารณาถึงปรมิาณเงนิสด
ส ารอง ต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มี
ขอ้จ ากดับางประการ คอื  การไม่น าเงนิปันผลมาใช้ในการศกึษา  การเลอืก
หลกัทรพัย์ทีม่มีลูค่าตลาดมากสุดในดชันีอุตสาหกรรม ซึ่งบรษิัทเหล่านี้ส่วน
หนึ่งเป็นผูน้ าตลาด จงึมคีวามแขง็แรงสามารถทนทานวกิฤตเศรษฐกจิได ้ซึ่ง
หากเป็นหลกัทรพัยท์ีม่คีุณภาพดอ้ยลงมา ผลลพัธอ์าจแตกต่างไปจากนี้ได ้ 
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บทคดัย่อ  
 การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัส าเรจ็ของการเจรจา
ต่อรอง และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของแผนกจดัซื้อระหว่างปี 2017 
และปี 2018  ด าเนินการศกึษาเป็น 2 ระยะ (Phase) โดยศกึษาความคดิเหน็
ของพนักงานแผนกจดัซื้อ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด ที่มีต่อปัจจยั
ส าเรจ็ของการเจรจาต่อรอง 5 ดา้น และศกึษาตน้ทนุสนิคา้จากการจดัซือ้สนิคา้
และจดัหาบรกิารประเภทชัน้วางสนิค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าด้านการผลติ 8 
ราย และคู่คา้รบัเหมาช่วงใหบ้รกิารจดัส่งและตดิตัง้ 12 ราย ทีด่ าเนินการในปี 
2017 เปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุสนิคา้ของปี 2018 ภายหลงัจากการเจรจาต่อรอง 
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชงิพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานเปรยีบเทยีบความแตกต่างของต้นทนุสนิคา้
ระหว่างก่อนและหลังการด าเนินการเจรจาต่อรองด้วยสถิติ Paired T-test 
ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัส าเรจ็ของการ
เจรจาต่อรองในด้านคุณสมบตัิของพนักงานจะให้ความส าคญักบัการยึดถอื
เหตุผลหลกัในการเจรจาต่อรองเพื่อได้รบัประโยชน์สูงสุดให้กบัองค์กร ด้าน
คุณลกัษณะสนิคา้ตอ้งดทีัง้คุณภาพและราคา ดา้นความมัน่คง บรษิทัคู่คา้ตอ้ง
ยงัคงมสีถานะการด าเนินธุรกจิ ด้านการส่งมอบสนิค้าของคู่ค้าพจิารณาจาก
การได้ร ับสินค้าตรงตามเวลาที่ก าหนด  และด้านความยืดหยุ่นและ
ความสมัพนัธข์องคู่คา้จะใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการพูดคุยสื่อสาร
เขา้ใจกนัง่ายและใหผ้ลประโยชน์แก่บรษิทั การทดสอบประสทิธภิาพของการ
เจรจาต่อรองเพื่อลดต้นทุนสนิค้าด้วยการวเิคราะห์ Pair T-Test พบว่า การ
เจรจาต่อรองมผีลท าใหต้น้ทนุสนิคา้และบรกิารลดลงอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั:  การเจรจาต่อรอง, การจดัซือ้จดัหา, กลยุทธก์ารจดัซือ้ 
 
ABSTRACT 

The research purposes were to identify the critical success 
factors (CSFs) of the negotiation and to compare the products cost 
control of Purchasing Department between the fiscal year of 2017 and 
2018. The two-phase study processes were conducted; first, to examine 
the staffs opinions, in Purchasing Department of Thai-Scandic Steel 
Co.,Ltd., towards the CSFs of negotiation; and secondly, to investigate 
the procurement cost of Industrial shelfs supplied by 8 manufacturing 
plants and 12 subcontractors for transportation and installation during the 
fiscal year of 2017 and compare with the procurement cost of same 

products ordered in the year of 2018 after conducting the negotiation 
intervention. The software program was utilized to analyze data and 
interpreted them in percentage, average, standard deviations and 
inferential statistics with paired t-test at 0.05 significance level. The 
results found that 5 CSFs of negotiation were comprised as follows; 1) 
staffs specification focusing on the main purpose of the negotiation and 
for the sake of the company; 2) product and service attributes 
concentrating on quality and selling price; 3) suppliers’ stability on the 
business existence; 4) suppliers’ delivery focusing on delivering products 
and services on time; and 5) suppliers’ flexibility and relationship 
concentrating on communicability and company benefits.  The hypothesis 
test result showed that after conducting the negotiation, the 2018 product 
cost was significantly reduced at 0.05 level. 
 
Keywords:   Negotiation, Procurement, Purchasing Strategy 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนับทบาทของแผนกจดัซื้อไมใ่ช่การท าหน้าทีจ่ดัท าเอกสาร

และประสานงานในการสัง่สนิคา้ตามปรมิาณหรอืด าเนินการว่าจา้งตาม
ความต้องการของแผนกขายอีกต่อไป แผนกจัดซื้อจ าเป็นต้องมี
คุณสมบตัิในการเจรจาต่อรองกบัผูผ้ลติ มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างที่
รดักุม สามารถควบคุมต้นทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และบรหิาร
สนิคา้คงคลงัเพือ่เพิม่คุณค่าใหก้บัองคก์ารได ้ การใชท้กัษะในการเจรจา
เพื่อหารูปแบบใหม่ ๆ ของการจดัซื้อ รวมถงึการเปลีย่นจากหน่วยงาน
ตน้ทุนไปเป็นหน่วยท าก าไรใหก้บัองคก์ารดว้ยการใชค้วามรูเ้ชงิกลยุทธ์
เกีย่วกบัผูผ้ลติและด้านการตลาดของสนิค้า ผนวกกบัความเชีย่วชาญ
ในการสรรหาสินค้าและบรกิาร ท าให้แผนกจดัซื้อมทีางเลือกในการ
เสนอนวตักรรมใหม่ๆ เนื่องจากการแข่งขนักนัทางด้านราคาระหว่าง
ธุรกจิรปูแบบเดยีวกนัทีรุ่นแรงเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และด้านเทคโนโลยี รวมถึง
นโยบายการขบัเคลื่อนประเทศไทยเขา้สู่ยุค 4.0 ซึ่งเปิดเสรดีา้นการคา้
และมีการด า เนินธุ รกิจการค้าแบบยุคดิจิทัล  แผนกจัดซื้ อจึงมี
ความส าคญัในการลดตน้ทุนการจดัหาสนิคา้และวตัถุดบิใหแ้ก่องคก์าร  
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บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากัด (TSS) เป็นธุรกิจร่วมทุน
ระหว่างบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทสญัชาติ
นอร์เวย์ 2 บรษิทั ไดแ้ก่ Jarlso Fabrikker และ A.S. Betomast  ก่อตัง้
ขึน้เมือ่ปีพ.ศ. 2533 ดว้ยเงนิทุนจดทะเบยีน 586 ลา้นบาท TSS มคีวาม
เชีย่วชาญในการผลติโครงสรา้งเหลก็และไดร้บัการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบรษิทัร่วมทุนทัง้สอง บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 
ISO 14001 และ OHSAS 18001 นอกจากการผลิตโครงสร้างเหล็ก
ขนาดใหญ่แล้ว บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จ ากดั ยงัเป็นผู้ผลติและ
ตดิตัง้ช ัน้วางสนิคา้อุตสาหกรรมและชัน้เกบ็ของในคลงัสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่ม
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ทีเ่ป็นบรษิทัในเครอื BJC ดว้ย แผนกจดัซื้อของ
บรษิทัมหีน้าทีใ่นการสรรหาผูผ้ลติชัน้วางสนิคา้อุตสาหกรรม รวมไปถงึ
การว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วงในการใหบ้รกิารจดัส่งและตดิตัง้ช ัน้วางสนิคา้
ใหแ้ก่ลกูคา้ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืดว้ย [1]  

เพื่อให้แผนกจดัซื้อของบรษิัทมผีลการด าเนินงานที่ดี สามารถ
สรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทั แผนกจดัซื้อจงึต้องพฒันาทกัษะเฉพาะของ
บุคคลในการเจรจาต่อรอง ภายใต้การก าหนดทศิทางทีช่ดัเจน รวมทัง้
ถ่ายทอดความรูด้ว้ยการฝึกอบรมใหก้บับุคลากรในแผนกเพื่อสร้างทมี
เจรจาต่อรอง สร้างกลยุทธ์และยุทธวธิใีนการบรหิารจดัการแผนกเพื่อ
สรา้งมลูค่าเพิม่ภายใต้เทคโนโลยใีหม่ และน ามาปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานใหท้นักบัยุคสมยัต่อไป  ในการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ ดงันี้ 

1. ศกึษาวธิกีารและกระบวนการท างานของแผนกจดัซื้อ 
2. คน้หาปัจจยัส าเรจ็ของการเจรจาต่อรอง  
3. การปรบัปรุงด้วยการวิเคราะห์ราคาและคุณภาพ และการ

เทยีบคู่ในการคดัเลอืกคู่คา้ 
4. เปรยีบเทยีบผลการด าเนินการระหว่างปี 2017 และปี 2018 

ดว้ยการทดสอบ Paired T-test  
ส าหรบับทความนี้จะอภปิรายผลในวตัถุประสงค์ขอ้ 2 การศกึษา

ปัจจัยส าเร็จของการเจรจาต่อรอง  และวัตถุประสงค์ข้อ  4 การ
เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานระหว่างปี 2017 และปี 2018 ด้วยการ
ทดสอบ Paired T-test โดยมขีอบเขตตามระเบียบวิธีการศึกษาที่จะ
กล่าวถงึต่อไป 

 
2.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การเจรจาต่อรอง  
มแีนวคดิ 3 ประการ [2] ไดแ้ก่ 
1. การเจรจาต่อรองแบบแข่งขนั (Competitive  Negotiation) ผู้

เจรจาใชก้ลยุทธแ์ละกลวธิทีุกอย่างเพือ่เอาชนะในการเจรจาต่อรองใหไ้ด้
ในสิง่ทีต่นเองต้องการโดยไม่ค านึงถงึวธิกีารทีใ่ช้  มกัเกดิความขดัแยง้
หรอืความเหน็ทีไ่มต่รงกนัในการสือ่สารระหว่างผูเ้ขา้ร่วมเจรจาต่อรอง 

2. การเจรจาต่อรองแบบร่วมมอื (Integrative  Negotiation) การ
สร้างความร่วมมอืระหว่างคู่เจรจาโดยเน้นที่เจตจ านงของผู้เข้าร่วม
เจรจาและหาขอ้สรุปร่วมกนั ผลส าเรจ็ของการเจรจาอยู่ที่การหายุติวธิี
ซึ่งให้ทัง้สองฝ่ายได้ประโยชน์ ท าให้เกิดความร่วมมอืในการท างาน
ร่วมกนัต่อไป    

3. การเจรจาต่อรองแบบสร้างความสัมพันธ์  (Relationship  
Negotiation)  เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าในระยะยาว 
ถงึแมว้่าประโยชน์ทีไ่ดร้บัจะไมใ่ช่ประโยชน์ทีส่งูสุด แต่ความสมัพนัธก์บั

คู่ค้าท าให้การเจรจาต่อรองในครัง้ต่อไปเรียบง่ายยิ่งขึ้นและเกิดผล
ประโยชน์ร่วมกนั ผลลพัธ์ที่ได้คือผลประโยชน์ (Benefit) มมีากกว่า
ผลเสยีหรอืตน้ทุน (Cost)  โดยทีคู่่เจรจาทุกฝ่ายจะตอ้งเป็นผูท้ีม่สี่วนได้
มากกว่ าส่ วน เสีย  หรือ เ ป็นผู้ชนะทั ้งคู่  (Win-Win) และไม่ เกิด
ปรากฏการณ์ “เกมศูนย์”  (Zero  Sum  Game)  อนัหมายถงึฝ่ายหนึ่ง
เป็นผูไ้ด ้อกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูเ้สยี [3] 

นักเจรจาต่อรองที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ [2-3] กล่าวคือ มีความ
เชีย่วชาญในการวางแผน สามารถเขา้ถงึความตอ้งการของผูอ้ื่นไดเ้ป็น
อย่างด ีเชื่อมัน่ในแนวทางชนะร่วมกนั สามารถจดัการแกไ้ขปัญหาและ
ความขดัแย้งภายใต้แรงกดดนัและความเครยีด มคีวามฉลาดในการ
ค้นหาขอ้มูลและวเิคราะห์ เป็นผู้ฟังและผู้สื่อสารที่ดี หนักแน่นในการ
ต่อรองและเข้าใจการใช้กลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้าม และสามารถสรุป
ประเดน็หลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรจาต่อรองไดอ้ย่างรวดเรว็   

ประเภทของคู่เจรจาต่อรอง จดัแบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท [3] ไดแ้ก่ 
1. ก้าวร้าว (Aggressive) จะแสดงบทบาทก้าวร้าวไม่ว่าจะเป็น

ค าพดู กริยิาท่าทาง หรอือาจมาจากบุคลกิภาพและความเคยชนิ 
2. ครอบง าผู้อื่น (Dominating) ชอบเป็นผู้น าในการเจรจา เป็นผู้

ก าหนดประเดน็และคุมการเจรจา มกัไม่ชอบความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างไป
จากสิง่ทีต่อ้งการ 

3. ควบคุมคนอื่น (Controlling) ชอบการควบคุมใหผู้เ้ขา้ร่วมเจรจา
มพีฤตกิรรมตามทีต่อ้งการและมุง่ผลตามทีเ่ขาก าหนด 

4. แบกภาระอื่น (Overbearing) ชอบการเข้ารบัภาระแทนคนอื่น
เพื่อใหก้ารเจรจาต่อรองยุตลิงได้ ยอมเสยีเปรยีบในการเจรจาแต่เป็นที่
ชืน่ชอบของคู่เจรจาอกีฝ่าย 

5. สนับสนุนคนอื่น (Supporting) ชอบสนับสนุนการท างานของคน
อื่นเพือ่ใหบ้รรลุผลโดยตนเองจะไดใ้นสิง่ทีต่นตอ้งการดว้ย 

6. ให้ความช่วยเหลอื (Accommodating) ชอบช่วยเหลอืผู้อื่นเพื่อ
หวงัผลในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละเขา้ใจความตอ้งการของอกีฝ่าย   

7. ใหผู้อ้ื่นก่อน (Giving) ชอบเสนอใหก้่อนในการเจรจาต่อรองและ
เอื้อประโยชน์ การลดหย่อนให้ประโยชน์อื่นเพื่อหวงัผลส าเร็จในการ
เจรจา เป็นคู่เจรจาทีม่สี่วนช่วยใหก้ารเจรจาประสบความส าเรจ็ไดม้าก 

8. คดิสรา้งสรรค ์(Constructive) มแีนวคดิใหม่ๆ  ในการหาทางออก
ในการเจรจา ลดปัญหาความขดัแยง้หรอืทางตนัในการเจรจาต่อรอง   

ในการวเิคราะหค์ู่เจรจาต่อรองพงึพจิารณาถงึ  
1.การใหค้วามส าคญัของผู้เจรจา เพศหญงิจะมุ่งความสมัพนัธ์ที่ดี

กบัคู่เจรจา ส่วนเพศชายมกัมุง่ความส าเรจ็ทีเ่ป็นผลประโยชน์ 
2. ขอบเขตการเจรจาต่อรอง    
3. ความมัน่ใจในตนเองของผูเ้จรจา  
4. การใชอ้ านาจต่อรองและการจงูใจ 
5. การท าความเขา้ใจกบัปัญหาและการแกไ้ขปัญหา     
6. การเปิดเผยขอ้มลู 
7. ความเป็นธรรมและการเหน็แก่ตวั   
8. กลยุทธก์ารเจรจาต่อรอง    
การวางแผนในการเจรจาต่อรอง ผูเ้จรจาจะต้องก าหนดเป้าหมาย

และประเด็นในการเจรจาต่อรองให้ชดัเจน มกีารคาดเดาเหตุการณ์ไว้
ล่วงหน้าเพือ่วเิคราะหก์ลยุทธก์ารต่อรองของคู่เจรจา และมกีารวเิคราะห์
จุดแขง็และจุดอ่อนของฝ่ายตนเองและคู่เจรจาไวล้่วงหน้าดว้ย 
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2.2 กลยทุธ์การจดัซ้ือ  
สิง่ส าคญัของกลยุทธ์การจดัซื้อคอืการส่งมอบสนิค้าใหแ้ก่ลูกค้าได้

ตรงตามก าหนดเวลา กลยุทธท์ีน่ ามาใชใ้นการจดัซื้อแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่  1) กลยุทธ์การจดัซื้อจดัหาเพื่อด าเนินการรวบรวมค าสัง่ซื้อ 2) 
การบูรณาการการด าเนินงานของพนัธมติรทางธุรกจิระยะยาวดว้ยการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ให้เป็น Executive Vendor หรือ Partnership 
กับบริษัทเพื่อลดต้นทุนการด าเนินงานและปรบัปรุงคุณภาพในเชิง
บูรณาการ 3) การบริหารคุณค่า โดยมุ่งเน้นไปที่งานและการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนัอย่างยัง่ยนื ซึ่งลดต้นทุนดา้นการบรหิาร
ได ้ [4]  

การจัดซื้อของหน่วยงานการจัดซื้อระดับโลกมีว ัตถุประสงค์ที่
เด่นชดัมากกว่าความต้องการได้รบัสนิค้าหรอืบริการที่มคีุณภาพ ใน
ปริมาณที่ต้องและมีราคาเหมาะสมเท่านัน้  การจัดซื้อระดับโลกมี
วตัถุประสงคค์รอบคลุมสิง่เหล่านี้ [5] 

1. สนับสนุนความต้องการวตัถุดบิหรอืสนิคา้ในการปฏบิตังิานของ
องคก์าร 

2. บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 

3. คดัเลอืก พฒันา และธ ารงรกัษาแหล่งของสนิคา้ไว ้
4. เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างคู่คา้และลกูคา้ 
5. สนบัสนุนและรองรบัเป้าหมายและพนัธกจิขององคก์าร 
6. พฒันากลยุทธก์ารจดัซื้อเพือ่สนบัสนุนกลยุทธร์ะดบัองคก์าร 
ทัง้นี้  นโยบายการจัดซื้อจะถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายให้

แผนกด าเนินการใหป้ระสบผลส าเรจ็และเป็นตวัชี้วดัผลการด าเนินงาน
ของแผนกดว้ย ไดแ้ก่ 

1. สนิคา้และบรกิารทีจ่ดัซื้อตอ้งมคีุณภาพถูกต้อง 
2. สินค้าและบริการที่จ ัดซื้อต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับความ

ตอ้งการ 
3. สนิคา้และบรกิารทีจ่ดัซื้อตอ้งไดร้บัทนัการใชง้าน 
4. สนิคา้และบรกิารทีจ่ดัซื้อตอ้งมรีาคาทีแ่ขง่ขนัได้ 
5. สนิคา้และบรกิารทีจ่ดัซื้อตอ้งมาจากแหล่งคู่คา้ทีเ่หมาะสม 
อย่างไรกต็ามการจดัซื้ออาจเกดิปัญหาขึน้ไดต้ลอดเวลา ซึง่สามารถ

แบ่งออกตามแหล่งทีม่าของปัญหาได้เป็น 3 ประเภท คอื ปัญหาทีเ่กดิ
จากกระบวนการจดัซื้อจดัหาภายในองค์การ ปัญหาทีเ่กดิจากวตัถุดบิ
หลกั และปัญหาทีเ่กดิจากผูข้าย [6]  การจดัการความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า
เป็นหนึ่งในกจิกรรมที่สามารถช่วยพฒันาประสทิธภิาพของการจดัซื้อ 
โดยทัว่ไปแล้วการจดัการความสมัพนัธ์กบัคู่ค้าในอุตสาหกรรมมี 2 
รปูแบบหลกั [7] ไดแ้ก่ 

1. การจดัการความสมัพนัธ์แบบผิวเผนิ เหมาะส าหรบัสินค้าที่มี
ความส าคัญน้อย มีจ าหน่ายทัว่ไป เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป 
(Consumable Parts) โ ดยคว ามสัมพัน ธ์ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ช่ ว ย เพิ่ ม
ประสทิธภิาพการจดัซื้อในดา้นตน้ทุนราคาสนิคา้เป็นหลกั  

2. การจดัการความสมัพนัธ์แบบร่วมมอื เหมาะส าหรบัสินค้าที่มี
ความส าคญัสูงและมมีลูค่าสูง การสรา้งความสมัพนัธ์กบัคู่คา้ในรปูแบบ
นี้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้แก่แผนกจดัซื้อในด้านต้นทุนการขนส่ง
สนิคา้ ดา้นคุณภาพของสนิคา้ และดา้นตน้ทุนในการสัง่ซื้อ  

 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

เพื่อใหไ้ดค้ าตอบตามวตัถุประสงคข์อ้ 2 ขอ้ 4 จงึก าหนดขัน้ตอน
ด าเนินการตามระเบยีบวธิวีจิยัเป็น 2 ระยะ (Phase) ดงันี้  

3.1 กลุ่มตวัอย่าง 
ระยะที่ 1) ศกึษาความคดิเห็นของพนักงานแผนกจดัซื้อที่มต่ีอ

ปัจจยัส าเรจ็ของการเจรจาต่อรอง เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดย
เป็นพนกังานทีป่ฏบิตังิานในแผนกจดัซื้อของบรษิทั ไทย-สแกนดคิ สตลี 
จ ากดั จ านวน 50 คน  

ระยะที่ 2) ศึกษากระบวนการจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการ
ประเภทชัน้วางสนิคา้อุตสาหกรรม ทีด่ าเนินการสัง่ซื้อจากคู่คา้ดา้นการ
ผลติ (Suppliers) 8 ราย และคู่ค้าที่รบัเหมาช่วงในการใหบ้รกิารจดัส่ง
และติดตัง้ให้แก่บรษิัทในเครอืซึ่งเป็นลูกค้าภายใน 12 ราย เลอืกกลุ่ม
สนิค้าและคู่ค้าแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นสนิค้าที่มคีวามต้องการและ
ยอดการสัง่ซื้อสูง คู่คา้เป็นผูผ้ลติและผูร้บัเหมาช่วงที่มกีารท าธุรกิจมา
ระยะหนึ่ง มคีวามความสมัพนัธแ์บบผวิเผนิ   

3.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 
ระยะที ่1) ไดก้ าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ดงันี้  
ตวัแปรอสิระ ก าหนดเป็น 2 กลุ่ม 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และ

สถานภาพ 
2. ปัจจยัส าเรจ็ของการเจรจาต่อรอง 5 ดา้น ไดแ้ก่  
2.1 คุณสมบตัขิองพนกังาน 
2.2 คุณลกัษณะของสนิคา้ในดา้นคุณภาพและราคา 
2.3 ความมัน่คงของคู่คา้ 
2.4 การส่งมอบสนิคา้ของคู่คา้ 
2.5 ความยดืหยุ่นและความสมัพนัธข์องคู่คา้ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของการจดัซื้อในด้านต้นทุน
สนิคา้และบรกิารลดลง 

ระยะที ่2) ขอ้มลูทีศ่กึษาไดแ้ก่ ตน้ทุนสนิคา้ประเภทชัน้วางสนิคา้
อุตสาหกรรมที่ด าเนินการสัง่ซื้อจากคู่ค้าด้านการผลิต (Suppliers) 8 
ราย และคู่คา้ทีร่บัเหมาช่วงในการใหบ้รกิารจดัส่งและตดิตัง้ 12 รายของ
ปี 2017 และตน้ทุนสนิคา้ประเภทเดยีวกนัทีส่ ัง่ซื้อจากคู่คา้ดา้นการผลติ
และคู่ค้าที่รบัเหมาช่วงจดัส่งและติดตัง้รายเดมิ ของปี 2018 ภายหลงั
จากการเจรจาต่อรอง 

3.3 เครื่องมือและการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ระยะที่ 1) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มคี าถาม 5 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายไดแ้ละสถานภาพ     
ส่วนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส าเรจ็ของการเจรจาต่อรอง 

มคี าถาม 24 ขอ้ (ตอนที ่2-6) ประกอบดว้ยค าถามเกีย่วกบัองคป์ระกอบ
ในการเจรจาต่อรองที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  [2-3,6-7] และ
ค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะในการเจรจาต่อรองเพือ่ลดตน้ทุน
สินค้า (ตอนที่ 7) เนื้อหาของค าถามครอบคลุมปัจจยัส าเร็จของการ
เจรจาต่อรอง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. คุณสมบตัขิองพนักงาน 2. คุณลกัษณะ
ของสนิคา้ในดา้นคุณภาพและราคา 3. ความมัน่คงของคู่คา้ 4. การส่ง
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มอบสินค้าของคู่ค้า 5. ความยืดหยุ่นและความสมัพนัธ์ของคู่ค้า ข้อ
ค าถามเหล่านี้ใช้อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างปัจจยัส าเร็จของการ
เจรจาต่อรองและประสทิธภิาพของต้นทุนการจดัซื้อสนิค้าและบรกิาร
โดยการวเิคราะห์ราคาและคุณภาพ และการเทยีบคู่ในการคดัเลอืกคู่คา้
ซึง่อยู่ในวตัถุประสงคข์อ้ 3 และไมค่รอบคลุมในบทความฉบบันี้ 

ส่วนที่ 2 ประเมินโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) วดัข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดย
การก าหนดค่าคะแนนความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั โดยที ่5 หมายถงึ 
เห็นด้วยมากที่สุด และ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด และแปล
ความหมายโดยใชเ้กณฑช์่วงชัน้เท่ากนั ดงันี้   

 

ค่าเฉลีย่ แปลความหมาย 
4.20-5.00 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
3.41-4.20 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยมาก 
2.61-3.40 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยปานดว้ย 
1.81-2.60 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยน้อย 
1.00-1.80 มรีะดบัความคดิเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 

 

ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content 
Validity) ของเครือ่งมอืโดยอาศยัความคดิเหน็และดุลยพนิิจทางวชิาการ
ของผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ค่า IOC รายขอ้ทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.67 และ
ค่า IOC ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 0.93 เครื่องมอืมคีวาม
เที่ยงตรงสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ด าเนินการแจก
แบบสอบถามใหแ้ก่พนกังานในแผนก 50 คนในเดอืนเมษายน 2561  

ร ะยะที่  2) ใช้ข้อมูลต้นทุ นสินค้ า ประ เภทชั ้น วางสินค้า
อุตสาหกรรมทีจ่ดัซื้อในปี 2017 และต้นทุนสนิคา้ของปี 2018 ภายหลงั
จากการเจรจาต่อรอง ขอ้มลูเหล่านี้ไดม้าจากแผนกบญัช ีรายละเอยีดดงั
ตารางที ่1 และ 2   
 

ตารางที ่1 คู่คา้ทีด่ าเนินการเจรจาต่อรอง   
No. Company Products Country 
1 A Shelf China 
2 B Shelf China 

3 C Shelf China 

4 D Shelf Thailand 

5 E Shelf Thailand 
6 F Shelf Thailand 
7 G Shelf Thailand 
8 H Shelf Thailand 
9 I Install Thailand 
10 J Install Thailand 
11  A Install Thailand 
12 B Install Thailand 
13 C Transportation Thailand 
14 D Transportation Thailand 
15 E Transportation Thailand 
16 F Transportation Thailand 
17 G Transportation Thailand 

18 H Transportation Thailand 
19 I Transportation Thailand 
20 J Transportation Thailand 

 
ตารางที ่2  ตน้ทุนสนิคา้และบรกิารของปี 2017 และ2018 

Year N Minimum Maximum Mean 
2017     
Products 8 20,236,200.00 20,237,500.00 20,236,800.00 

Services 12 12,402,500.00 12,403,800.00 12,403,200.00 
2018     
Products 8 17,735,005.68 17,736,145.00 17,735,531.52 
Services 12 10,869,551.00 10,870,690.32 10,870,164.48 

 

3.4 การวิเคราะหข้์อมลู 
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัสถติดิงันี้ 
ระยะที ่1) สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจก

แจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ระยะที่ 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ทดสอบ

สมมตฐิานเปรยีบเทยีบความแตกต่างของตน้ทุนสนิคา้ระหว่างก่อนและ
หลงัการด าเนินการเจรจาต่อรอง ด้วยสถิติ Paired T-test ก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
4. สรปุผลการศึกษา 

น าเสนอเป็น 2 ส่วนตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 
ส่วนที่ 1  ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานแผนกจดัซื้อที่มต่ีอ

ปัจจยัส าเรจ็ของการเจรจาต่อรอง  
พนักงานในแผนกจ านวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 

54.0 มอีายุตัง้แต่ 30-34 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 34.0 มรีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีร้อยละ 82.0 มรีายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 52.0 
และมสีถานภาพโสด รอ้ยละ 56.0 

ความคิด เห็น ต่อ ปัจจัยส า เ ร็จของการ เจรจา ต่อรอ งที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ในแต่ละดา้นมดีงันี้  

1) คุณสมบตัขิองพนกังานจดัซื้อ มคี่าคะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นว่าพนักงานแผนก
จดัซื้อต้องถอืเหตุผลหลกัในการเจรจาต่อรองเพื่อไดร้บัประโยชน์สูงสุด
ให้กับองค์กร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.88, S.D.= .385)  
สอดคลอ้งกบักระบวนการท างานของแผนกจดัซื้อ [4,6]  

2) คุณลกัษณะของสนิคา้ในดา้นคุณภาพและราคา มคี่าคะแนน
เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็น
ว่าการเจรจาต่อรองสนิค้าควรมคีุณภาพด ีและคุณลกัษณะของสนิค้า
ตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.80, 
S.D.= .404)  สอดคลอ้งกบัการศกึษาแนวทางในการเจรจาต่อรองและ
บทบาทของการจดัซื้อจดัหา [4]  

3) ความมัน่คงของคู่ค้า มคี่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าการเลอืกเจรจาต่อรอง
ควรมกีารตรวจสอบสถานะของซพัพลายเออร์ก่อนว่ายงัด าเนินการอยู่
หรอืไม ่โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่สงูสุด ( X = 4.60, S.D.= .495) สอดคลอ้ง
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กบัหลกัการและนโยบายการจดัซื้อระดบัโลกซึ่งการจดัซื้อจะตอ้งมาจาก
แหล่งคู่คา้ทีเ่หมาะสม [5] 

4) การส่งมอบสินค้าของคู่ค้า มคี่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าการเจรจาต่อรอง
กบัซพัพลายเออรใ์นการส่งสนิคา้จะตอ้งสามารถไดส้นิคา้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด โดยมคี่าคะแนนเฉลีย่สูงสุด ( X = 4.88, S.D.= .328) เป็นไป
ตามกลยุทธก์ารจดัซื้อจดัหา [4-6] 

5) ความยืดหยุ่นและความสมัพนัธ์ของคู่ค้า มคี่าคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าการ
เจรจาต่อรองกบัซพัพลายเออรเ์พือ่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์กบับรษิทั สามารถ
พูดคุยสื่อสารเข้าใจกนัง่าย โดยมคี่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.70, 
S.D.= .505) สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการความสมัพนัธก์บัคู่คา้ [7] 

 ส่วนที ่2 การเปรยีบเทยีบผลการด าเนินการระหว่างปี 2017 และ
ปี 2018 ดว้ยการทดสอบ Paired T-test 

ก าหนดสมมตฐิานทางสถติ ิดงันี้ 
H0 : Pre-Test - Post-Test = 0  หมายความว่า ผลการทดสอบ

ก่อนและหลงัการเจรจาต่อรองไมแ่ตกต่างกนั  
H1 : Pre-Test - Post-Test ≠ 0 หมายความว่า ผลการทดสอบ

ก่อนและหลงัการเจรจาต่อรองแตกต่างกนั  
ผลการทดสอบสมมตุฐิานประสทิธภิาพของการเจรจาต่อรอง โดย

ใช้การวิเคราะห์ Pair T-Test  ปรากฏดงัตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทยีบ
ต้นทุนสนิคา้และบรกิารระหว่างปี 2017 และ ปี 2018 ก่อนและหลงัการ
ใชก้ระบวนการเจรจาต่อรองตน้ทุนสนิคา้กบัคู่คา้ดา้นการผลติ จ านวน 8 
ราย และผู้รบัเหมาช่วงบริการขนส่งและติดตัง้ 12 ราย พบว่า ค่า P 
(ความน่าจะเป็น) เท่ากบั .000  ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  ค่า P น้อยกว่า
ค่า Sig. จงึปฏเิสธ H0 ยอมรบั H1 หมายความว่า การเจรจาต่อรองมผีล
ท าให้ต้นทุนสนิค้าและบริการลดลงอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห ์Pair T-Test   

 
5. อภิปรายผล 

ปัจจัยส าเร็จของการเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในดา้นตน้ทุนสนิคา้และบรกิาร ประกอบดว้ย 

1. คุณสมบตัขิองพนักงานจดัซื้อ ควรเป็นผูท้ีย่ดึถอืเหตุผลหลกั
ในการเจรจาต่อรองเพื่อได้รบัประโยชน์สูงสุดให้กบัองค์กร สามารถ
เจรจาต่อรองจนจบไดด้ว้ยตวัเอง รบัฟังเหตุผลของคู่คา้ ชอบและรกัใน
การเจรจาต่อรอง สามารถคาดเดาความคดิของคู่เจรจาได ้

2. สนิคา้ตอ้งมคีุณภาพดแีละตรงตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้การ
เจรจาต่อรองควรใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดในดา้นราคาและคุณภาพ สนิคา้
และบริการต้องได้มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์การ
ประเมินคู่ค้าในด้านคุณภาพและราคา และควรมีตัวอย่างสินค้าให้
สามารถตรวจสอบคุณลกัษณะของสนิคา้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 

3. การตรวจสอบความมัน่คงของคู่ค้า โดยพิจารณาจาก
สถานะการด าเนินธุรกจิ ประวตัิการรบังานผลิตและบรกิารที่ผ่านมา 
เอกสารและหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัของคู่ค้า สถานะทาง
การเงนิและการประเมนิโรงงานของคู่คา้ก่อนการเจรจาต่อรองทุกครัง้จะ
เป็นขอ้มลูในการต่อรองไดด้ยีิง่ขึน้ 

4. การส่งมอบสนิคา้ของคู่คา้ พจิารณาจากการไดร้บัสนิคา้ตรง
ตามเวลาทีก่ าหนด กรณีผลติสนิคา้เพิม่เตมิสามารถจดัส่งใหท้นัเวลาที่
ก าหนดได้โดยม ีระยะเวลาในการผลติ (Lead Time) ที่ชดัเจน มกีาร
ระบุว ันจัดส่งสินค้าแจ้งกลับมาในใบสัง่ซื้อสัง่จ้างทุกครัง้  รวมถึง
ความสามารถในการผลติและส่งมอบสนิคา้ใหท้นัทอีย่างรวดเรว็   

5. ความยดืหยุ่นและความสมัพนัธ์ของคู่ค้า พจิารณาจากการ
พูดคุยสื่อสารเขา้ใจกนัง่ายและใหผ้ลประโยชน์แก่บรษิทั การใหเ้ครดติ
เทอมทีด่ ีความสมัพนัธ์อนัดกีบัคู่คา้ในระยะยาว มคีวามยดืหยุ่นในการ
รบัฟังและแก้ไขปัญหาหน้างานเมื่อลูกค้าต้องการปรบัเปลี่ยนสินค้า
กระทนัหนั และยดืหยุ่นในการเกบ็สนิคา้คงคลงัใหบ้รษิทั 

การเจรจาต่อรองท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สนิคา้และบรกิารทีส่ ัง่ซื้อมคีุณภาพตามทีต่อ้งการ มกีารส่งมอบตรงเวลา 
และบรษิทัคู่คา้มคีวามมัน่คง เชื่อถอืได ้รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธ์
ระยะยาว ส่งผลให้ต้นทุนสนิค้าและบรกิารของแผนกจดัซื้อในปี 2018 
ลดลงอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
1. การวิจัยต้นทุนสินค้าของกลุ่มสินค้าประเภทอื่นของแผนก

จดัซื้อโดยใชก้ารเจรจาต่อรอง  
2. การศกึษาการจดัซื้อสนิคา้โดยใชก้ารเจรจาต่อรองเปรยีบเทยีบ

ระหว่างแผนกจดัซื้อของบรษิทัขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนั 
3. การศกึษากระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้และความสามารถ

ในการเจรจาต่อรองเพื่อใหพ้นักงานมศีกัยภาพในการจดัซื้อจดัหาและ
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาแนวทางใน
การพฒันาแนวทางการใช้สารสกดัจากธรรมชาติในการพฒันา
สินค้าและตลาดท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงการพฒันาอตุสาหกรรม
สมุนไพรไทย เคร่ืองส าอางและเวชภัณฑ์จากธรรมชาติ 
การศึกษาในครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วย Porter's Five Forces Model  และการสมัภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีการสัง่ซ้ือวตัถดิุบ
สารสกดัเย็นน าไปผลิต ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีน าไปสู่
แนวทางในการพฒันาสินค้าและตลาดท่ีเก่ียวข้องและการ
พฒันาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เครื่องส าอางและเวชภณัฑ์
จากธรรมชาติ ได้แก่ 1) สร้างการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 2)  สร้างทัศนคติการยอมรับผลิตภัณฑ์ 3)  การให้
ความส าคญัต่อแผนธรุกิจและการตลาด   4) การให้ความส าคญั
ในการจดัซ้ือจดัหาวตัถดิุบท่ีเป็นสารประกอบจากธรรมชาติ 5) 
ภาครัฐ ส่ ง เส ริมและผลักดัน ใ ห้ เ กิดการรวมกลุ่ ม ของ
ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 6) พัฒนาทักษะความรู้ความ
เช่ียวชาญบุคลากร 7) ยกระดบัผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากภมิูปัญญา
ชาวบ้าน โดยการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัแบรนด ์8) ภาครฐัควร
มีการสนับสนุนเชิงนโยบายท่ีชดัเจน           9) หน่วยงานภาครฐั
ควรสนับสนุนด้านนวตักรรมและการตลาด  
  
ค ำส ำคญั: สารสกดัจากธรรมชาติ สมนุไพรไทย สินค้าเพ่ือ
สขุภาพ เคร่ืองส าอาง วิเคราะหต์ลาด พฒันาตลาด 
 
ABSTRACT 
 The Market Analysis in Bio-Base Industry: The Case 
of Thailand. The purposes of this study were to study the 
market analysis in Bio-Base Industry and to develop Thai 
herbal, cosmetics and pharmaceuticals from Bio-Base 

extracts. Porter's Five Forces Model has been used to 
analyse the market and in-depth interview with top 
managements from SMEs companies where regularly order 
Bio-Base to compose in their products. 
 The results revealed that the factors that lead to 
develop Thai herbal, cosmetics and pharmaceuticals from 
Bio-Base extracts are 1) Create capability in increasing 
competitive advantage 2) Create attitude towards product 
acceptance 3) Focus on business and marketing plan 4) 
Focus on procure raw materials from Bio-Base 5) 
Government sector encourages in the integration of 
cosmetic entrepreneurs 6) Develop personal skills, 
knowledge, and expertise 7) Elevate local wisdoms products 
by creating brand image 8) Government sector should have 
clear policy support 9) Government agencies should support 
in innovation and marketing 
KEYWORDS:  Bio-Base extract, Thai Herbal Health Product, 
Cosmetics, Market Analysis, Market Development  
 

1. บทน ำ 
อุตสำหกรรมกำรผลติสำรสกดัจำกธรรมชำตมิมีลูค่ำตลำด

มำกกว่ำ 30,000 ลำ้นบำท และมกีำรเตบิโตมำกกว่ำ 15% - 20% ต่อ
ปี และยงัเป็นตลำดทีเ่ตบิโตต่อเนื่องมำหลำยปี [1] นอกจำกนี้ยงัเป็น
อุตสำหกรรมตน้น ้ำของอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท เช่น อำหำร
เสริม ยำสมุนไพร เครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง น ้ำดื่มเพื่อสุขภำพ 
และผลติภณัฑ์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแสรกัสุขภำพในปัจจุบนั ซึ่งมี
มลูค่ำตลำดรวมกนัมำกกว่ำ 200,000 ลำ้นบำท ทัง้น ำเขำ้และส่งออก 
[1] [2] [3] โดยมกีำรยนืยนัถงึมลูค่ำตลำดรวมตรงกนัในหลำยๆหน่วย
งำนวจิยัและสอดคลอ้งกบักระแสโลกปัจจุบนัทีน่ิยมในเรื่องของกำร
ดแูลสุขภำพและควำมงำม นิยมบรโิภคอำหำรทีเ่ป็นออแกนิค หรอืมำ
จำกธรรมชำต ิ
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 รฐับำลไทยให้กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
กำรใช้สำรสกดัจำกธรรมชำติโดยกำรออกพระรำชบญัญตัิและแผน
แม่บทแห่งชำตวิ่ำดว้ยกำรพฒันำสมุนไพรไทยฉบบัแรก พ.ศ. 2560-
2564 เพื่อส่งเสรมิกำรพฒันำสมุนไพรไทยทัง้ระบบอย่ำงยัง่ยนื ให้
เป็นที่ยอมรับ และผลักดันสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
ข ับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยน ำมำแปรรูปด้วย
น วัต ก ร ร ม  ( Innovative Based Industry) เ พื่ อ ใ ห้ มู ล ค่ ำ ข อ ง
อุสำหกรรมมีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด ทัง้ในทำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิและมลูค่ำทำงกำรตลำด 
 

2. วตัถุประสงค ์
เพือ่ศกึษำแนวทำงในกำรพฒันำแนวทำงกำรใชส้ำร

สกดัจำกธรรมชำตใินกำรพฒันำสนิคำ้และตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมไป
ถงึกำรพฒันำอุตสำหกรรมสมนุไพรไทย เครือ่งส ำอำงและเวชภณัฑ์
จำกธรรมชำต ิ 
 

3. อุตสำหกรรมสนิคำ้เพือ่สุขภำพและเครือ่งส ำอำง (Cosmetics 
industry) 

 ในปัจจุบนัที่ผู้บรโิภคเริม่หนัมำใหค้วำมส ำคญักบัสุขภำพตำม
วถิีธรรมชำติและบ ำบดัอำกำรต่ำงๆ ด้วยพชืพรรณสมุนไพรท ำให้
ผลติภณัฑท์ีใ่ชว้ตัถุดบิจำกธรรมชำต ิปลอดสำรเคม ีมกีำรผลติทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มมแีนวโน้มเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
เครื่องส ำอำงจำกธรรมชำต ิและผลติภณัฑ์เวชส ำอำงธรรมชำต ิซึ่ง
จำกกำรประมำณกำรมลูค่ำตลำดเครื่องส ำอำงโลก ระหว่ำงปี 2556-
2560 โดย RNCOS Business Consultancy Services พบว่ำ มลูค่ำ
ตลำดเครื่องส ำอำงโลกมแีนวโน้มขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 
พ.ศ. 2557 มมีลูค่ำประมำณ 255 ลำ้นเหรยีญสหรฐั และคำดว่ำในปี 
พ.ศ. 2560 มลูค่ำจะเพิม่ขึน้เป็น 292 ลำ้นเหรยีญสหรฐั โดยมอีตัรำ
กำรเตบิโตเฉลีย่ระหว่ำงปี 2555-2560 คดิเป็นรอ้ยละ 4.6 (ดงัแสดง
ในรปูที ่3-1) 
 

 
รูปท่ี 3-1 มูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางโลก ปี พ.ศ. 2555 และ
ประมาณการปี พ.ศ. 2556-2560 ท่ีมา : [4] 
  
 นอกจำกนี้ย ังมีเครื่องส ำอำงอีกกลุ่มที่เรียกว่ำ เวชส ำอำง 
(Cosmeceuticals) ซึ่ ง เ ป็นผลิตภัณฑ์ที่ ร วมคุณสมบัติข อ งยำ 
(Pharmaceuticals) และเครื่องส ำอำง (Cosmetics) ไว้ด้วยกนั ซึ่ง
จำกกำรประมำณกำรมูลค่ำตลำดเวชส ำอำงโลกระหว่ำงปี พ.ศ. 
2556-2560 โดย RNCOS Business Consultancy Services พบว่ำ 
มูลค่ำตลำดเวชส ำอำงโลกมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง
เช่นเดยีวกบัตลำดเครื่องส ำอำง โดยในปี 2557 มมีลูค่ำประมำณ 40 

ลำ้นเหรยีญสหรฐั และคำดว่ำในปี 2560 มลูค่ำจะเพิม่ขึน้เป็น 47 ลำ้น
เหรยีญสหรฐั โดยมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ระหว่ำงปี 2555-2560 คดิ
เป็นร้อยละ 8 ทัง้นี้ หำกพจิำรณำจำกส่วนแบ่งตลำดเวชส ำอำงโลก 
จ ำแนกตำมกลุ่มผลติภณัฑ์ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ำกลุ่มผลติภณัฑ์
ดูแลผวิจะมสี่วนแบ่งตลำดมำกทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 60 รองลงมำคอื
กลุ่มผลติภณัฑ์ดูแลเสน้ผม คดิเป็นรอ้ยละ 14 และกลุ่มผลติภณัฑ์ที่
ใชฉ้ดีเขำ้สู่ร่ำงกำย (injectable form) รอ้ยละ 7 
 

 
รปูท่ี 3-2 ส่วนแบง่ตลาดเคร่ืองส าอางโลก จ าแนกรายผลิตภณัฑ ์

ปี พ.ศ. 2555 ท่ีมา : [4] 
  

 
รปูท่ี 3-3 มูลค่าเวชส าอางโลก ปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี 

พ.ศ. 2556-2560 ท่ีมา : [4] 
 

4. อุตสำหกรรมในกลุ่มสนิคำ้แปรรปูสมนุไพรไทย 
 สมุนไพรของไทยนับได้ว่ำค่อนขำ้งมศีกัยภำพทัง้ในด้ำนของ
กำรเป็นแหล่งผลติทีส่ ำคญั ควำมหลำกหลำยของชนิดสมุนไพรและ
กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ โดยเฉพำะกำรใชเ้ป็นวตัถุดบิเพื่อแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑ์ต่ำงๆ เช่น ยำรกัษำโรค เครื่องส ำอำง อำหำรเสรมิเพื่อ
สุขภำพ ตำมกระแสควำมตอ้งกำรใชส้มุนไพรเพือ่ทดแทนกำรใชส้ำร
สงัเครำะหท์ำงเคมทีีม่ำกขึน้ รวมไปถงึแรงหนุนจำกกำรขยำยตวัของ
อุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องกบัผลติภณัฑ์สมุนไพร เช่น กำรใช้เป็นยำ
รกัษำโรคและอำหำรเสรมิส ำหรบัแพทย์ทำงเลอืก หรอืน ้ำมนัหอม
ระเหยและลูกประคบในธุรกจิสปำเป็นต้น ส่งผลใหค้วำมต้องกำรพชื
สมนุไพรภำยในประเทศยงัขยำยตวัไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง จำกเดมิที่เคยมี
มลูค่ำตลำดเพยีง 16,292 ลำ้นบำท ในปี 2552 คำดว่ำจะเพิม่ขึน้เป็น 
32,701 ล้ำนบำท ในสิ้นปี 2558 หรอืคดิเป็นกำรเติบโตเฉลี่ยไม่ต ่ำ
กว่ำปีละ 12.3% 
    ตลำดในประเทศ ภำพรวมกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์จำก
สมุนไพรในประเทศปี 2558 ยงัคงเตบิโตไดด้ ีโดยคำดว่ำผลติภณัฑ์
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ในกลุ่มเครื่องดื่มและผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรจำกสมุนไพรจะมมีลูค่ำ
ตลำด 2.69 หมื่นล้ำนบำท เติบโต 8.3% ส่วนยำรักษำโรคจำก
สมนุไพรมมีลูค่ำตลำด 5.8 พนัลำ้นบำท เตบิโต 7.0% โดยปัจจยับวก
มำจำกกระแสกำรรกัสุขภำพ โดยที่กลุ่มเครื่องดื่มจะเติบโตได้ดใีน
ผลติภณัฑ์ ประเภทเครื่องดื่มสมุนไพร โดยเฉพำะรงันก ซุปไก่สกดั 
และน ้ำที่สกดัจำกสมุนไพรต่ำงๆ อีกทัง้มแีรงหนุนจำกกำรมอบเป็น
ของขวญัตำมเทศกำลต่ำงๆ ส่วนผลติภณัฑย์ำรกัษำโรคจะเตบิโตได้
เฉพำะผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัมำตรฐำน และกำรยอมรบัจำกผูบ้รโิภคและ
แพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลติภณัฑ์กลุ่มยำแกไ้อ แกไ้ข ้และแกแ้พ้
จ ำพวกผดผื่น คนั ซึ่งหำซื้อไดง้่ำยตำมรำ้นขำยยำแผนไทยและแผน
ปัจจุบนั ส ำหรบัผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเครื่องส ำอำงและรักษำผิวกว่ำ 
70% ใช ้วตัถุดบิจำกสมนุไพรเป็นส่วนประกอบ ในช่วง 10 เดอืนแรก
ของปี 2558 มปีริมำณกำรจ ำหน่ำยอยู่ที่ 5.5 แสนตัน ขยำยตวัได้ 
2.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 2557 แต่ในแง่ของมูลค่ำตลำด
กลบัอยู่ที่ 1.61 หมื่นล้ำนบำท ลดลง 2.7% จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน ทัง้นี้เป็นผลจำกกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำทีรุ่นแรง [5] [6] 
     จำกขอ้มูลของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์ ระบุว่ำ ปัจจุบนัมูลค่ำกำรส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลกั
แสนลำ้นบำท โดยสมนุไพรไทยในกลุ่มอำหำรเสรมิมมีลูค่ำกำรใชแ้ละ
ส่งออกรวมกว่ำ 80,000 ล้ำนบำท ขณะที่กลุ่มสปำและผลติภณัฑ์มี
มูลค่ำประมำณ 10,000 ล้ำนบำท และกลุ่มยำแผนโบรำณตำมภูมิ
ปัญญำกำรแพทย์แผนไทยมมีลูค่ำประมำณ 10,000 ลำ้นบำท ทัง้ยงั
มสีมุนไพรกลุ่มสำรสกดั กลุ่มทีใ่ชใ้นอำหำรสตัว์และกลุ่มทีใ่ช้ในกำร
ป้องกนัก ำจดัศตัรพูชือกีดว้ย ซึง่ถอืว่ำเป็นตวัเลขทีน่่ำสนใจ 
    ในขณะทีก่รมพฒันำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก 
กระทรวงสำธำรณสุข พยำยำมด ำเนินกำร แผนยุทธศำสตร์กำร
พฒันำสมุนไพรไทย : สมุนไพรไทย-สนิคำ้โลก พ.ศ. 2556-2560 มุ่ง
กำรพฒันำสมุนไพรไทยสู่ผลติภณัฑ์สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิของ
ประเทศไทย หรือที่รู้จ ักกันในชื่อ  Thailand Champion Herbal 
Products : TCHP พร้อ มกับผลัก ดัน สมุ น ไพร  5 ชนิ ด ได้แก่  
กวำวเครอืขำว กระชำยด ำ ลูกประคบ ไพล และบวับก โดยหวงัให้
กำรมกีำรใช้สมุนไพรไทยเหล่ำนี้อย่ำงแพร่หลำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 จำกกำรวิเครำะห์ด้วย Five Forces Model ทัง้ 5 ปัจจัยตำม
ขำ้งต้น สำมำรถสรุปไดว้่ำปัจจยัใดบำ้งเป็นปัจจยัภยัคุกคำมในระดบั
เท่ำไร ซึง่แสดงไวใ้นตำรำง 4-1 และรปู 4-1 
 
ตาราง 4-1 แสดงระดบัภยัคุกคามในอุตสาหกรรม จากการใช้ 
Porter’s Five Force Model 

 

 
 กำรประเมินควำมน่ำสนใจของอุตสำหกรรมจำกโครงสร้ำง
อุตสำหกรรม แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดและสภำพแวดลอ้ม
ภำยนอก สรุปไดว้่ำอุตสำหกรรมมคีวำมน่ำสนใจ ถงึแมปั้จจุบนัจะมี
ผูผ้ลติวตัถุดบิประเภทสำรสกดัสมุนไพรเพิม่มำกขึน้ แต่ยงัมจี ำนวน
ไมเ่พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้  สรุปไดด้งันี้ 
 1. อุตสำหกรรมอำหำรเสรมิเพื่อสุขภำพ และยำ สมุนไพรเพื่อ
ควำมงำม ยงัมกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมแีนวโน้มเตบิโตแมว้่ำ
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่ผลิตภัณฑ์ควำมงำมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้รโิภคยุคปัจจุบนัยอมจ่ำยเงนิซื้อ 
 2. ปัจจยักำรแข่งขนัระหว่ำงคู่แขง่ภำยในอุตสำหกรรมเดยีวกนั 
ยงัมไีม่รุนแรงมำกเนื่องจำกผูบ้รโิภคยงัมคีวำมต้องกำรและตลำดยงั
ขยำยตวัต่อไปไดเ้รื่อยๆ  ปัจจยัทำงดำ้นกำรแข่งอำจน ำมำซึ่งปัจจยั
ทำงดำ้นบวก เนื่องจำกจะช่วยกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคนัน้ตระหนักในตวั
ของสำรสกดัจำกธรรมชำตทิีจ่ะท ำใหสุ้ขภำพด ีเสรมิควำมงำมและไม่
มภียั อนัจะน ำมำซึ่งปัจจยัท ำให้อุตสำหกรรมมกีำรเติบโตต่อไปใน
อนำคต 
 

 
รปูท่ี 4-1 แสดงระดบัภยัคกุคามจาก Five Force Model 

 
 3. ภยัคุกคำมจำกสนิคำ้ทดแทนและอ ำนำจต่อรองของซพัพลำย
เออร์นัน้ต ่ำมำก เนื่องจำกไม่มคีวำมกงัวลว่ำจะมสีนิค้ำประเภทไหน
มำแทนสำรสกดัจำกธรรมชำตไิด ้และไม่ต้องกงัวลว่ำตวัธุรกจินัน้จะ
หำซื้อวตัถุดบิไมไ่ด ้
 4. ขอ้มูลทำงด้ำนควำมต้องกำรและพฤตกิรรมของลูกคำ้ จำก
กำรสมัภำษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) จำกผูป้ระกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) ที่มกีำรสัง่ซื้อสำรสกดัจำกธรรมชำติ
เพือ่น ำมำใชเ้ป็นวตัถุดบิในกำรผลติสนิคำ้อยู่เป็นประจ ำทุกเดอืนโดย
มจี ำนวนหรอืปรมิำณกำรสัง่ซื้อทีแ่ตกต่ำงกนัไปตัง้แต่ 20 กโิลกรมัต่อ
เดอืนถึง 100 กโิลกรมัต่อเดอืน กำรสมัภำษณ์ใช้เวลำประมำณ 20 
นำทถีงึ 30 นำท ีโดยผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยมคี ำถำมที่
ใชไ้ดก้ำรถำมดงันี้ 

1. บริษัทของท่ำน มีกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติเป็น
วตัถุดบิในกำรผลติหรอืไม่ ถ้ำใช่ ระยะเวลำกำรสัง่ซื้อเป็น
อย่ำงไร? 

2. บริษัทของท่ำน มสีินค้ำจ ำนวนกี่อย่ำงที่ใช้ในกำรผลิต
สนิคำ้ อะไรบำ้ง? 

0
1
2
3
4
5

อ ำนำจต่อรองของ
ผูซ้ือ้

อ ำนำจต่อรองของ
ซพัพลำยเออร์

ภยัคุกคำมของ
คู่แขง่รำยใหม่

ภยัคุกคำมจำก
สนิคำ้ทดแทน

กำรแขง่ขนักนั
ระหวำ่งคู่แขง่…

Five Force Model

Five Forces Model ระดบัภยัคุกคำม ระดบั 1-5 
(1-ต ่ำมำก, 
5-สงูมำก) 

อ ำนำจต่อรองของผูซ้ือ้ ปำนกลำง 3 
อ ำนำจต่อรองของซพัพลำยเออร์ ต ่ำมำก 1 
ภยัคุกคำมของคู่แขง่รำยใหม่ ปำนกลำง 3 
ภยัคุกคำมจำกสนิคำ้ทดแทน ต ่ำมำก 1 
กำรแขง่ขนักนัระหวำ่งคู่แขง่ภำยใน
อุตสำหกรรมเดยีวกนั 

ปำนกลำง 3 
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3. อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชส้ำรสกดัจำกธรรมชำติ
ในปัจจุบนัมกีำรเตบิโตเป็นอย่ำงไร? 

4. กระบวนกำรสัง่ซื้อและน ำส่งสำรสกดัหรอืสำรตัง้ต้นจำก
ธรรมชำติจำกผู้ผลิตที่บริษัทของท่ำนใช้บริกำรอยู่เป็น
อย่ำงไร ท่ำนมคีวำมพงึพอใจหรอืไม ่อย่ำงไร? 

5. ปัญหำที่ม ักพบเวลำซื้อสำรสกัดหรือสำรตัง้ต้นจำก
ธรรมชำตจิำกผูผ้ลติคอือะไร? 

6. ผูผ้ลติมวีธิกีำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆอย่ำงไร? 
7. สิง่ทีท่่ำนอยำกไดห้รอือยำกใหห้น่วยงำนภำครฐัช่วยเหลือ 

เพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัคอือะไร? 
8. ปัจจยัอะไร เป็นปัจจยัหลกัทีข่ำดไมไ่ดใ้นกำรท ำธุรกจิของ

ท่ำน? 
9. ควำมสำมำรถของผูผ้ลติและควำมน่ำเชื่อถอืของผู้ผลติมี

ส่วนส ำคญัในกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อสำรสกดัหรอืสำรตัง้ต้น
จำกธรรมชำตหิรอืไม ่อย่ำงไร? 

10. ท่ำนคดิว่ำศกัยภำพของอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใช้
สำรสกดัจำกธรรมชำต ิเช่น เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง และ
สมนุไพรไทย เป็นอย่ำงไร เมือ่เทยีบกบัต่ำงชำต?ิ 

11. โอกำสของอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชส้ำรสกดัจำก
ธรรมชำตเิหล่ำนี้ในอนำคตเป็นอย่ำงไร? 

12. เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและโอกำสทำงธุรกจิ 
ท่ำนคดิว่ำปัจจยัใดส ำคญัทีสุ่ด?  

ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่ำงในกำร
เกบ็ขอ้มลู 
บริษทัท่ี 1 ผลติ ยำปลกูผมและยำสระผม ซึง่ใชว้ตัถุดบิจำกธรรมชำติ

เป็นหลกั ไดแ้ก่ กวำวเครอืและว่ำนหำงจรเข ้
บริษัทท่ี 2 ผลิต ยำหม่อง ยำนวด และสบู่  ซึ่งใช้ว ัตถุดิบจำก

ธรรมชำตเิป็นหลกั ไดแ้ก่ เปลอืกมงัคุด เปลอืกกลว้ย ไพล 
ฟักขำ้ว 

บริษทัท่ี 3 ผลติ เครื่องส ำอำง และเวชส ำอำง ซึ่งใชว้ตัถุดบิและสำร
สกดัจำกธรรมชำต ิมำกกว่ำ 50 ชนิด เป็นส่วนประกอบใน
กำรผลติสนิคำ้ต่ำงๆ 
ระยะเวลำในกำรสัง่ซื้อของบรษิัทตวัอย่ำงทัง้ 3 บรษิัทมี

ตัง้แต่ รำยวนั ถงึรำยเดอืน มำกน้อยขึน้อยู่กบัศกัยภำพกำรผลติ แต่
ทัง้ 3 บรษิทัยนืยนัว่ำมกีำรใชว้ตัถุดบิจำกธรรมชำตเิป็นส่วนผสมหลกั
ในกำรผลิตสินค้ำ และไม่สำมำรถที่จะผลิตเองได้ เนื่องจำกไม่มี
เครือ่งจกัรในกำรผลติ หรอืม ีกไ็มส่ำมำรถผลติไดท้นั ท ำใหต้อ้งมกีำร
สัง่ผลติจำก ผูผ้ลติรำยอื่น หรอืผูข้ำยวตัถุดบิโดยตรง หรอืมกีำรสัง่ซือ้
จำกโรงงำนทีผ่ลติ (OEM) อยู่เป็นประจ ำ ซึ่งบำงครัง้ กำรสัง่ซื้อจำก
ผูผ้ลติโดยตรง มรีำคำทีส่งูมำกเกนิไป กำรสัง่ผลติจำกผูผ้ลติรำยย่อย 
หรอื กำรน ำวตัถุดบิไปใหผู้ท้ ีเ่ป็น OEM นัน้ มคีวำมน่ำสนใจกว่ำ หรอื
ไดร้ำคำผลติทีม่รีำคำถูกกว่ำ 
 
สรุปประเด็นส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 

(1) ประเด็นกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ด้ำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใช้สำรสกดัจำกธรรมชำติของ
ประเทศ พบว่ำผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่มทีศิทำงกำรพฒันำที่ด ีและ
ต้องกำรให้ภำครัฐให้เงินสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำซึ่ง
ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กไม่มีศักยภำพและงบประมำณเพียงพอ 
นอกจำกนี้รฐัควรมกีำรกระตุน้ใหเ้กดิกำรเขำ้ถงึบรกิำร กำรสนบัสนุน
จำกภำครฐั รวมถึงกระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งของภำครฐั และควรมี
กำรจดัตัง้หน่วยงำนกลำงทีท่ ำหน้ำทีก่ ำหนดกฎเกณฑม์ำตรฐำน และ
กำรรบัรองมำตรฐำนดำ้นเครื่องส ำอำง เวชส ำอำง และสมุนไพรไทย 
รวมทัง้กำรจัดตัง้หน่วยงำนกลำงในกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ 
(One-Stop Service) 

(2) ดำ้นกำรสรำ้งทศันคตกิำรยอมรบัในผลติภณัฑ ์พบว่ำ 
ส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยกบักำรสร้ำงตรำสนิค้ำให้เป็นที่ยอมรบั กำร
ส่งเสริมนโยบำยและกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเฉพำะกับ
อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชส้ำรสกดัจำกธรรมชำตริวมทัง้ควร
มกีำรสรำ้งนวตักรรมใหเ้กดิขึน้ ภำยในองคก์ร 

(3) ดำ้นควำมเหน็ต่อปัจจยัควำมส ำเร็จของธุรกจิ SMEs 
พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับแผนธุรกิจและกำรตลำด 
(Business plan and Marketing) ประเดน็ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และนวตักรรม (IT and Innovation) และเรื่องกำรจดัซื้อและจดัหำ
วตัถุดบิ (Raw Material) รวมทัง้โครงสรำ้งตน้ทุน(Cost Structure) 

(4) ด้ำนศกัยภำพของผลิตภณัฑ์เครื่องส ำอำงที่ได้จำก
ธรรมชำตขิองไทย ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ มองว่ำมขีดีควำมสำมำรถ
สูง โดยให้ควำมส ำคญัเรื่องกำรจดัซื้อและกำรจดัหำวตัถุดิบที่เป็น
สำรประกอบจำกธรรมชำติ กำรสร้ำงกระแสควำมสนใจในเรื่อง
สุขภำพ และกำรสรำ้งทศันคตกิำรยอมรบัตรำสนิคำ้เครือ่งส ำอำงทีม่ำ
จำกประเทศไทย 

(5) ด้ำนกำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบกำรเครื่องส ำอำง 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ควรเขำ้มำช่วยเหลอืในเรื่องกำรรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบกำร SMEs และควรเป็นผู้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบกำร SMEs โดยสรุปแล้วผู้ประกอบกำรเห็นด้วยกับ
นโยบำยด้ำนคลสัเตอร์ของรฐับำล อย่ำงไรก็ด ีในกำรรวมกลุ่มเพื่อ
เพิม่อ ำนำจกำรต่อรองดำ้นธุรกจิให ้SMEs พบว่ำไม่ส่งผลและยงัไม่
เหน็รปูธรรมในกำรต่อรองดำ้นธุรกจิจำกกำรรวมตวักนัของ SMEs 

( 6)  ด้ ำ น บุ ค ล ำ ก ร ด้ ำ น วิ จั ย แ ล ะ พัฒ น ำ  พ บ ว่ ำ 
ผู้ประกอบกำรต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน
อุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชส้ำรสกดัจำกธรรมชำติ หน่วยงำน
ใหบ้รกิำรและหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบดำ้นเครือ่งส ำอำง และฐำนขอ้มลู
สนับสนุนอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำงในปัจจุบัน  รวมถึงช่องทำง
กำรตลำดและประชำสมัพนัธ ์

(7) ศักยภำพในกำรแข่งขนั และควำมต้องกำรในกำร
ยกระดบัผลติภณัฑภ์มูปัิญญำชำวบำ้น ไดแ้ก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจน
เกษตรกรที่อยู่ในช่วงต้นน ้ำยงัขำดกระบวนกำรเรียนรู้และพฒันำ
อย่ำงเป็นระบบ ภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงไทยไม่
ชดัเจน เทคโนโลยทีีน่ ำมำใชเ้ป็นกำรน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และขำด
กำรน ำเสนอเชงิคุณค่ำของผลติภณัฑจ์ำกภมูปัิญญำชำวบำ้น 

(8) กำรสนับสนุนเชงินโยบำย และผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำง
จำกหน่วยงำนภำครฐั ไดแ้ก่ ขำดนโยบำยทีช่ดัเจนในกำรสนับสนุน
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ผูป้ระกอบกำรระยะยำว (Support System) มกีฎระเบยีบ และล ำดบั
ข ัน้ในกำรด ำเนินกำรค่อนขำ้งมำกและยุ่งยำกซบัซ้อน ใช้เวลำนำน 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรเสียโอกำสทำงธุรกิจ และรัฐควรมีกำรออก
นโยบำยสนบัสนุนดำ้นสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำร 

(9) กำรสนบัสนุนในดำ้นกำรเงนิ นวตักรรม และกำรตลำด 
ไดแ้ก่ ดำ้นนวตักรรมกำรผลติสนิคำ้รปูแบบใหม่ และ เรื่องกำรลงทุน
ขยำยตลำดส ำหรบัผูป้ระกอบกำรรำยเลก็ถอืเป็นตน้ทุนทีค่่อนขำ้งสงู 
และกำรขำดหอ้งปฏบิตักิำรเฉพำะทำงเพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบกำรใน
แงข่องกำรวจิยัสำรสกดั และวตัถุดบิทีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรผลติ 
6. สรุป 

อุตสำหกรรมกำรผลิตสำรสกัดจำกธรรมชำติ เป็น
อุตสำหกรรมที่มมีูลค่ำตลำดมำกกว่ำ 30,000 ล้ำนบำท และมกีำร
เตบิโตมำกกว่ำ 15% - 20% ต่อปี และยงัเป็นตลำดทีเ่ตบิโตต่อเนื่อง
มำหลำยปี นอกจำกนี้ยงัเป็นอุตสำหกรรมต้นน ้ำของอุตสำหกรรม
หลำกหลำยประเภท เช่น อำหำรเสรมิ ยำสมนุไพร เครือ่งส ำอำงและ
เวชส ำอำง น ้ำดื่มเพื่อสุขภำพ และผลิตภณัฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกบั
กระแสรักสุขภำพในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่ำตลำดรวมกันมำกกว่ำ 
200,000 ล้ำนบำท ทัง้น ำเขำ้และส่งออก โดยมกีำรยนืยันถึงมูลค่ำ
ตลำดรวมตรงกนัในหลำยๆหน่วยงำนวจิยัและสอดคลอ้งกบักระแส
นิยมในเรื่องของกำรดูแลสุขภำพและควำมงำม บรโิภคอำหำรทีเ่ป็น
ออแกนิค หรอืมำจำกธรรมชำต ิ

ยิ่งไปกว่ำนัน้ ประเทศไทยถือว่ำเป็นประเทศที่มีควำม
อุดมสมบูรณ์และควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ มีบุคคลำกรที่
เชีย่วชำญทำงดำ้นพชืวทิยำ (Plant biology or Phytology) พฤษเคม ี
(Phyochemistry) และชวีเคม ี(Bio-Chemistry) มคีวำมพรอ้มทำงกำร
บุคคลำกรกำรผลติ และนโยบำยจำกทำงภำครฐัยงัเปิดโอกำสอนัดใีน
กำรสนบัสนุนอุตสำหกรรมนี้อกีดว้ย  [7] 

ดงันัน้ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของตลำดทีร่องรบั วตัถุดบิในกำร
ผลติ บุคคลำกรและองคค์วำมรู ้เป็นปัจจยัทีส่นบัสนุนใหอุ้ตสำหกรรม
กำรผลิตสำรสกดัจำกธรรมชำติมีควำมน่ำสนใจกำรลงทุน ท ำให้
โอกำสในกำรท ำธุรกจินี้เปิดกวำ้งขึน้ โอกำสทีจ่ะประสบควำมส ำเรจ็
นัน้มมีำกขึน้ [8] 

ดว้ยปัจจยัทัง้หมดทีก่ล่ำวมำ กำรประกอบกจิกำรทำงด้ำน
อุตสำหกรรรมกำรผลติสำรสกดัจำกธรรมชำต ิสำมำรถใชแ้นวทำงกล
ยุทธใ์นกำรน ำไปปฎบิตัไิดด้งันี้ 
1. มุ่ งแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและผ่ำนกำรรับรอง

มำตรฐำน ในปัจจุบนัผูบ้รโิภคใชเ้วลำในกำรเลอืกซื้อสนิคำ้โดย
พิจ ำรณำจำกฉลำกอำหำรที่ แ สด งร ำยละ เอียดขอ ง
ส่วนประกอบ ปริมำณอำหำรและสถำนที่ผลิต  ฉลำก
โภชนำกำรแบบ  GDA (Guideline Daily Amount) ที่แสดง
ขอ้มลูทำงโภชนำกำร ค่ำพลงังำนทีเ่หมำะสม และสญัลกัษณ์
โภชนำกำร (Healthier Choice) ทีจ่ะรบัรองว่ำผลติภณัฑน์ัน้มี
กำรควบคุมปรมิำณน ้ำตำล ไขมนั และโซเดยีมใหเ้หมำะสมกบั
ควำมต้องกำรในแต่ละวนั ตลอดจนตรำสญัลกัษณ์ที่ผ่ำนกำร
รบัรองจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ  

2. เพิ่มมูลค่ำสินค้ำด้วยกลยุทธ์กำรตลำด เช่น สินค้ำที่มคีวำม
หลำกหลำย ง่ำยต่อกำรบรโิภค บรรจุภณัฑ์ที่โดดเด่นและท ำ
จำกวสัดุธรรมชำต ิเป็นต้น ทัง้นี้ ผูป้ระกอบกำรอำจอำศยัคลงั

ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนของรัฐที่ได้
ท ำกำรศกึษำไวแ้ลว้มำสู่กำรผลติในเชงิพำณิชย์ เพื่อเป็นกำร
ประหยดัเงนิทุนและเวลำในกำรพฒันำดว้ยตนเอง  

3. เพิม่มลูค่ำสนิคำ้ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ทีผ่่ำนมำ กำร
แปรรูปอำหำรเพือ่สุขภำพเป็นกำรผลติโดยไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
ที่ซับซ้อน แต่ด้วยพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของ
หน่วยงำนรัฐ จึงเป็นโอกำสที่ผู้ประกอบกำรแปรรูปจะน ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรแปรรูป
อำหำรเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรผลติ 
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บทคัดย่อ —  Startup ในประเทศไทยนั ้นได้เ ป็นที่ เริ่มรู้จ ักกันอย่าง
แพร่หลายมาประมาณ 5 ปี และเป็นความหวังของรัฐบาลที่จะพัฒนา 
startup ไทยให้ประสบความส าเรจ็เพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล แต่โดยธรรมชาติธุรกิจ  startup จะประสบ
ความส าเร็จใน อตัราที่ต ่า ดงันัน้จงึท าให้ผู้วจิยัสนใจว่า ความส าเร็จของ 
startup นัน้เกดิจากปัจจยัใดบา้ง ซึง่เมือ่ศกึษาจากงานวจิยัต่างประเทศแลว้
พบว่าปัจจัยที่ส่ งผลต่อความส า เร็จของ  startup ได้แก่  ปัจจัยด้าน
ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลกิภาพ แนวความคดิ ลกัษณะความ
เป็นผูน้ าของผูก้่อตัง้และทมีผู้บรหิาร, ปัจจยัดา้นการเงนิ ซึ่งประกอบดว้ย
รปูแบบการลงทุน เงือ่นไขการลงทุนของนกัลงทุน, ปัจจยัดา้นรปูแบบธุรกจิ 
ซึ่งประกอบด้วยผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร กลยุทธ์ด้านการตลาด,และ ปัจจยั
ด้านระบบนิเวศของstartup ซึ่งประกอบด้วย กฎระเบียบของภาครัฐ 
นโยบายการสนบัสนุนจากภาครฐั รวมถงึการสนบัสนุนอื่น ๆ   
 จากการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิสตารท์อพัใน
ประเทศไทยนัน้ประกอบดว้ยหลายปัจจยัและแต่ละปัจจยัจะส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของแต่ละธุรกจิประกอบดว้ย ประเดน็ของผูร้่วมกอ่ตัง้เนื่องจาก
ทัง้สามสตารท์อพัเป็นสตารท์อพัทีก่อ่ตัง้หรอืด าเนินธุรกจิมาในช่วงทีธุ่รกจิ
สตารท์อพัเพิง่เริม่ตน้ดงันัน้ทมีผูเ้ริม่ตน้จะเป็นทัง้แรงงานและบางส่วน
อาจจะเป็นผูล้งทุนดว้ย ส่วนสตารท์อพั C ทีใ่หค้วามส าคญักบัการตลาด
เนื่องจากเป็นสตารท์อพัทีก่่อตัง้มาในช่วงทีE่cosystemเริม่พฒันาขึน้มาใน
ระดบัหนึ่งแลว้การหาผูร้่วมกอ่ตัง้หรอืเงนิทุนจงึไมย่ากมาก และสตารท์อพั 
E ทีใ่หค้วามส าคญักบัรปูแบบธุรกจิและโอกาสทางธุรกจิเนื่องจากธุรกจิของ
สตารท์อพั E นัน้เป็นทีป่รกึษาใหก้บัธุรกจิสตารท์อพัอยู่แลว้จงึท าใหม้ี
โอกาสทีจ่ะพบธุรกจิและชอ่งทางในการท าธุรกจิ 
Abstract –  Business Startup Model has been in business trend in 
Thailand in the last 5 years. It has been a core policy for government 
in order to create economic development.   However, the rate of 
successful business startup is naturally low. This has been questioning 

in academic that which factors evidently influence a successful 
business startup. 

For empirical evidences in this study, it presented that which 
factors influence a successful business startup. Sample C suggested 
that they focused on the marketing strategy to make their business 
exit.  In addition, Sample E is more focused on business model and 
business opportunities 
Keywords — Start Up, SMEs, Success, Business Model 

 
I. บทน ำ 

   [ 1]  ไ ด้ ท า ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กับ  Thailand Tech Startup 
Ecosystem Q1 2017 สรุปขอ้มลูสถติใินวงการตลอด 5 ปี จนถงึปัจจุบนั 

1. ยอดระดมทุนเตบิโตขึน้สูงสุด:จ านวนยอดระดมทุนพุ่งสูงขึ้น 
อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 86.02ล้านเหรียญสหรฐัฯ โดยมดีีลระดบั Series B 
หลายรายทีไ่ม่เปิดเผยตวัเลขและมดีลีใหญ่ๆ ตดิๆกนั 3รายดว้ยกนัเกดิขึน้
ในปี 2016  

2. เงนิลงทุนกอ้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดคอื 19 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ:แน่นอน
ไม่ใช่ใครอื่นนัน้คอื Ookbee ตามมาดว้ยFinTech อย่าง Omise 17.5 ลา้น
เหรยีญสหรฐัฯ และ Orami 15 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

3. ธุรกจิดา้นอาหารก าลงัไดร้บัความสนใจ มยีอดระดมทุนใหม่
เกดิขึน้ 3 ดลีในปี 2016 และ 2017 เพยีงแค่ตน้ปีกม็าอกี 2 ราย 

4.  ปีแห่ง Corporate Venture Capital จากภาคธุรกิจต่างๆ
กระโดดเขา้มาค้นหานวตักรรมใหม่ทัง้แบบ Direct Investment และแบบ 
Limited Partner โดยทศิทางนี้จะเตบิโตอย่างกา้วกระโดดในปี 2017 

5. 108.17 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คอืตวัเลขทีไ่ดร้บัการเปิดเผยของ
ธุรกจิทีค่วบรวมกจิการอย่างไรกต็ามคาดการณ์กนัว่าตวัเลขจรงิๆน่าจะแตะ 
200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนัน้  จากข้อมูลข้างต้น ในประเทศไทยนัน้ 
startup ไดเ้ป็นทีเ่ริม่รูจ้กักนัอย่างแพร่หลาย และเป็นความหวงัของรฐับาล
ที่จะพัฒนา startup ไทยให้ประสบความส าเร็จเพื่อเป็นรากฐานในการ
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พฒันาประเทศตามนโยบายของรฐับาล แต่โดยธรรมชาตธิุรกจิ startup จะ
ประสบความส าเร็จใน อัตราที่ต ่ า  [1] ดังนั ้นจึงท าให้ผู้ว ิจ ัยสนใจว่า 
ความส าเร็จของ startup นัน้จะเกดิจากปัจจยัใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การศกึษาปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ของการท าสตาร์ทอพัใน
เมอืงไทย ในบรบิททีม่วีฒันธรรมการท าธุรกจิแบบประเทศไทย ซึง่อาจจะมี
บางปัจจยัทีม่คีวามแตกต่างในเชงินิเวศน์ธุรกจิ (Startup Ecosystem) เมือ่
เปรียบเทียบกับการท าธุรกิจแบบเดียวกันในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่กีระบวนการทางเทคโนโลยธีุรกจิ หรอืมรีะบบนิเวศน์ธุรกจิทีม่คี
วากา้วหน้ากว่า หรอืสะดวก รวดเรว็มากกว่าประเทศไทย ดงันัน้การศกึษา
วจิยัเพื่อหาว่า ปัจจยัใดทีส่่งผลกระทบต่อความส าเรจ็ หรอืเป็นตวัผลกัดนั
ให้ สตารท์อัพไทยนั ้นประสบความส า เร็จโดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในประเทศไทย จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 
I.I วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ในการวิจยันี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของธุรกจิสตาร์ทอพัในประเทศไทยโดยการใชก้ารวจิยัเชงิ
คุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิยาเชงิประจกัษ์ 

 
II. ทบทวนวรรณกรรม 

II.I ลกัษณะและรปูแบบของธุรกจิสตารท์อพั 
        โดยทัว่ไปแลว้มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิสตารท์อพัทีแ่ตกต่างกนัไป
ทัง้ที่เป็นส่วนบุคคลหรอืแม้กระทัง่หน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐัและเอกชน 
โดยมคีวามเข้าใจว่าธุรกิจสตาร์ทอพัและธุรกิจขนาดเล็กหรอืขนาดย่อม 
หรอืทีเ่รยีกว่า เอสเอ็มอ(ีSME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise) 
ว่าเหมอืนกนั แต่โดยทัว่ไปแล้วจะมสี่วนทีค่ล้ายกนัและส่วนทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่ไดม้ผีูอ้ธบิายหรอืนิยามไวด้งันี้ 
        [2] ได้อธบิายถึงธุรกจิขนาดเล็กหรอืขนาดย่อมดงันี้  ว่า การนิยาม
หรอืใหค้วามหมายกบัธุรกจิขนาดเลก็นัน้ไมม่นีิยามทีต่ายตวัแต่จะขึน้อยู่กบั
เกณฑ์ สามเกณฑ์คือ ความเป็นอิสระ ที่ไม่ขึ้นอยู่หรอืเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจการขนาดใหญ่, การจัดการมีลักษณะแบบส่วนตัว มีโครงสร้างการ
จดัการแบบง่าย, และ ค่อนขา้งมสี่วนแบ่งการตลาดไม่มาก โดยกจิการมี
ลกัษณะเป็นผูร้บัราคามากกว่าเป็นผูก้ าหนดราคาตลาด 
        [3] ก็ได้อธบิายว่าการนิยามธุรกจิขนาดเลก็แบ่งเป็นการนิยามดา้น
ปรมิาณทีข่ ึน้อยู่กบัจ านวนพนักงานและอตัรารายไดห้รอืจ านวนสนิทรพัย์
ของธุรกจิและประเภทธุรกจิและนิยามที่ไม่ได้เป็นเชงิปรมิาณแต่เป็นเชิง
คุณลกัษณะสามแบบคอืธุรกจิขนาดเลก็จะมกีารจดัการโดยเจ้าของเองใน
ทิศทางของตนเอง ,มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างต ่ าในมุมมองด้าน
เศรษฐกจิ,และเป็นอสิระและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกจิการใหญ่และอสิระ
จากการควบคุมจากภายนอก 
        [4] ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างธุรกิจขนาดเล็ก (Small 
Business)และการประกอบการธุรกิจที่มีความเสี่ยง (Entrepreneur 
venture)ว่า มสีองลกัษณะที่แตกต่างกนัคือของจุดมุ่งหมายของเจ้าของ
กจิการโดยทีธุ่รกจิขนาดเลก็จะเริม่ตน้จากเลก็และยงัคงมขีนาดเลก็, ภายใต้
วถิีชวีติ, งานและระดบัเจยีมเนื้อเจยีมตวัของเงนิได้ส าหรบัเจ้าของและมี
ผลกระทบในอุตสาหกรรมไมม่ากนกั, บางครัง้มกัถูกกล่าวว่าเป็นธุรกจิแบบ 
“mom-and-pop” (ในภาษาไทยอาจจะเรียกว่าธุรกิจครอบครวั) ส่วนการ
ประกอบการธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งจะมผีูร้่วมก่อตัง้ทีม่แีรงจูงใจและเป้าหมาย

ทีแ่ตกต่างกนั โดยผูก้่อตัง้เหล่านี้จะความเป็นนักนวตักรรมและมุ่งมัน่ที่จะ
เติบโต วตัถุประสงค์ของพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะสร้างงานหรอือาชพี
ส าหรบัพวกเขาแต่จะสร้างคุณค่าและความมัง่คัง่ที่พวกเขาสามารถเก็บ
เกีย่วไดใ้นอนาคต 
        [1] ได้อธบิายถึงการระบบการจดัหมวดหมู่แบบหนึ่งที่มปีระโยชน์
มากในการแยกประเภทของสตาร์ทอพัคอืแบ่งเป็นสามประเภท ไดแ้ก่ วถิี
การด าเนินชวีติของธุรกจิ, บรษิทัมลูนิธ,ิ และ ธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งทีส่ามารถ
และมศีกัยภาพสงู 
        [2] ได้กล่าวว่า สตาร์ทอพัคอืองค์กรชัว่คราวในการค้นหาการปรบั
ขนาดได,้ ซึง่ท าซ ้าได,้ และรปูแบบธุรกจิทีส่รา้งก าไรได ้
        [3] ไดอ้ธบิายถงึธรรมชาตขิองการเป็นผูป้ระกอบการของสตารท์อพั
ว่า การประกอบการธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งและธุรกจิขนาดเลก็มคีวามสมัพนัธ์
กนั แต่ไม่เหมอืนกนัในประเดน็มากที่สุด ทัง้สองแบบมคีวามส าคญัในเชงิ
เศรษฐกจิโดยแต่ละแบบจะจดัหาใหท้ัง้ผลประโยชน์และผลลพัธ์ทีแ่ตกต่าง
กนั และโดยทัว่ไปแลว้การประกอบการธุรกจิที่มคีวามเสีย่งมสีามลกัษณะ
พเิศษพืน้ฐาน คอื มคีวามเป็นนวตักรรม, มกีารสรา้งคุณค่า, และมุง่เน้นการ
เตบิโต      
        [4] ได้แบ่งประเภทความแตกต่างของสตาร์ทอพัจากกระบวนการ
ตดัสนิใจเชงิการประกอบการดงันี้ 
        1. แบบบรษิัทในครวัเรอืน (A cottage company) โดยเป็นบรษิทัที่
เป็นธุรกจิแบบส่วนตวัทีม่ลีกูจา้งต ่ากว่าสบิคน มรีายไดต้ ่ากว่า 1ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ซึ่งอาจจะด าเนินธุรกจิที่บ้านหรอืไม่ก็ได้ เริม่ต้นธุรกจิส่วนตวัจาก
คนที่เกษียณจากงานประจ าเพื่อเพิม่รายได้นอกเหนือจากรายไดจ้ากการ
เกษยีณ โดยธุรกจิจะมกัประสบกบัการเตบิโตทีน้่อยมาก 
        2. ธุรกิจตามวิถีการด าเนินชีวิต (A Lifestyle Firm) เป็นธุรกิจที่มี
ความเสีย่งไมม่ากทีช่่วยใหเ้จา้ของด ารงอยู่ไดแ้ละมคีวามสนุกกบัการเตบิโต
แบบเจยีมเนื้อเจยีมตวั ธุรกจิแบบนี้จะเติบโตหลงัจากช่วงเวลาที่นานที่มี
พนกังาน 30-40 คนและมรีายไดต่้อปีทีป่ระมาณ 2ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
        3. บริษัทแบบพื้นฐาน (The Foundation Company) เริ่มต้นธุรกิจ
หลังจากวิจัยและพัฒนาและมีพื้นฐานจากมูลนิธิในขอบเขตธุรกิจนัน้ๆ 
ธุรกจินี้สรา้งรายไดป้ระจ าปีที่ 10-20 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ใน 5-10 ปีและมี
พนักงาน 40-400 คน โดยปกตธิุรกจิประเภทนี้จะดงึดูดความสนใจกบันัก
ลงทุนประเภทบุคคลเท่านัน้ โดยจะไมม่กีลุ่มนกัลงทุนเลย เพราะธุรกจิแบบ
นี้มกัจะไมอ่อกไปสู่สาธารณะ  
       4. ธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งทีม่ศีกัยภาพสงู (The High-Potential Venture) 
ธุรกจิแบบนี้จะมจีุดเริม่ต้นคล้ายกบับรษิัทแบบพื้นฐาน ได้รบัความสนใจ
การลงทุนที่ใหญ่และจากสาธารณะ เพราะธุรกจิเติบโตเร็วมาก บริษัทมี
รายได้ในแต่ละปีที่ 20-30 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หลงัจาก 5-10 ปี บรษิทัจะ
จ้างพนักงานประมาณ 500 คน บรษิัทเหล่านี้มกัจะถูกเรยีกว่าละมัง่เนื้อ 
และเป็นส่วนทีร่วมของการพฒันาเศรษฐกจิ 
          จากนิยามของสโต๊กส์ และวลิสนั [4] ที่นิยามเกี่ยวกบัธุรกจิขนาด
เล็ก [3]  และ [2] ที่ได้นิยามเกี่ยวกบัสตาร์ทอัพ รวมถึง  [3] ที่ได้นิยาม
เกี่ยวกบั ความแตกต่างที่ของสตาร์ทอพัและการประกอบการธุรกจิขนาด 
ซึ่งผูว้จิยัจงึไดท้ าการสรุป ถงึความแตกต่างกนัดงันี้ การประกอบการธุรกจิ
ขนาดเลก็จะเริม่ต้นธุรกจิจากผูป้ระกอบการและหุน้ส่วนซึ่งส่วนมากจะเริม่
จากสิง่ไดม้ปีระสบการณ์มาแลว้หรอืจากโอกาสทีไ่ดร้บั โดยเริม่ตน้จากการ
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ลงทุนไม่มากนัก และมคีวามคาดหวงัจากผลตอบแทนในรปูแบบของก าไร
ตัง้แต่เริ่มต้นกิจการและมกีารขยายกจิการโดยเงนิทุนจากการกู้สถาบนั
การเงนิเป็นหลกั ถงึแมว้่ากจิการจะเตบิโตขึน้แต่อาจจะเป็นธุรกจิขนาดเลก็
เนื่องจากจ านวนพนกังาน และมลูค่าของธุรกจิ ซึง่ถงึแมว้่ากจิการเตบิโตขึน้
ไปในระดบัทีค่งทีแ่ลว้เจา้ของจะไม่นิยมทีจ่ะยอมขายหุน้หรอืขายกจิการให้
ผู้อื่น ในส่วนของสตาร์ทอพัจะเริ่มจากผู้ก่อตัง้และผู้เริม่ก่อตัง้ที่มองเห็น
โอกาสทางธุรกิจจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจ าวนัที่ได้รบัการ
บรกิารหรอืใชส้นิค้าที่มอียู่ในปัจจุบนัและได้ประสบปัญหาโดยตรงจากสิง่
เหล่านัน้ และไดค้น้หาหรอืหาหนทางในการแกปั้ญหาเหล่านัน้ ซึง่ส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในการลงทุนเบื้องต้นจะใช้ทุนส่วนตัวทัง้ใน
รูปแบบของเงนิทุน หรือแรงงาน โดยการเริ่มต้นธุรกจินัน้จะมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลักและยังไม่มีผลตอบแทน
กลบัมาจนถึงในระดบัที่สนิค้านัน้ๆเป็นที่รู้จกัหรอืยอมรบัจากกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายแล้วจงึไดเ้ริม่การระดมจากนักลงทุนทัง้นักลงทุนส่วนบุคคลหรอื
นักลงทุนสถาบนัมากกว่าจากการกู้จากสถาบนัการเงนิ เพื่อที่จะน าเงนิ
ลงทุนเหล่านัน้ไปพฒันาต่อยอดใหเ้กดิการท าซ ้าไดใ้นปรมิาณทีสู่งขึน้และ
ให้กลุ่มลูกค้าเกดิปฏิสมัพนัธ์ต่างๆที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งอาจจะมี
รายไดห้รอืไม่กไ็ดใ้นช่วงนี้และจะมกี าไรหรอืไม่เช่นเดยีวกนั ซึ่งจะต่างจาก
กจิการขนาดเลก็ (SME) ทีต่้องมรีายไดต้ัง้แต่เริม่ต้นธุรกจิ ในธุรกจิสตารท์
อพัจะเน้นการขยาย และเตบิโตอย่างรวดเรว็ และจะสรา้งมลูค่าทางธุรกจิให้
สูงขึ้นมากว่ารายได้รบั โดยเป้าหมายของผูก้่อตัง้และผูล้งทุนส่วนใหญ่จะ
คาดหวงัใหม้ลูค่าธุรกจิสูงขึน้ในระดบัทีพ่อใจหลงัจากนัน้จะท าการขายหุ้น
หรอืจะน ากจิการเขา้ตลาดหลกัทรพัย์เพื่อได้รบัผลตอบแทนเป็นส่วนต่าง
จากการลงทุนมากกว่าผลตอบแทนจากก าไร 
       [5] ไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาธุรกจิ สตาร์ทอพัในมุมมองดา้น
ทฤษฎีที่ซบัซ้อน และได้ท าสรุปเป็นตารางเปรยีบเทยีบรายการของการ
พฒันาสตารท์อพัตามทฤษฎวีงจรชวีติ ดงัตารางที ่1 
ตารางที ่I ตารางเปรยีบเทยีบรายการของการพฒันาสตารท์อพัตามทฤษฎี
วงจรชวีติ ทีม่า :[6] 
รปูแบบ ผู้แต่ง รำยละเอียดของแต่ละช่วง 
3-ช่วง(Three-stage)   Bhave (1994)   1.  ช่วงแห่งโอกาส 

2.  ช่วงแห่งการจดัตัง้เทคโนโลยแีละการ    
    จดัตัง้องคก์ร 
3.  ช่วงการแลกเปลีย่น 

4-ช่วง(Four- stage) Kazanjian (1988) 1.  กรอบความคดิและการพฒันา 
2.  การท าใหเ้ป็นธุรกจิ  
3.  การเตบิโต 
4.  มัน่คง 

5-ช่วง(Five -stage   Galbraith (1982) 1.  ช่วงพสิจูน์ กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด ขอ้ 
    ปฏบิตั/ิตวัตน้แบบ  
2.  เลอืกรปูแบบ 
3.  เริม่ตน้  
4.  เตบิโตอยา่งเป็นปกต ิ
5.  การใชก้ลยทุธ ์

10-ช่วง(รปูแบบหลกัไมล)์ 
Ten -stage  
(Milestone model) 

Block and MacMillan 
(1985) 

1.  การพฒันาความคดิ และ การทดสอบ    
    ผลติภณัฑท์ีแ่ลว้เสรจ็ 
2.  สรา้งผลติภณัฑต์น้แบบส าเรจ็  
3.  เริม่ตน้ลงทุน หาเงนิทุน  
4.  ช่วงการทดสอบแผนเริม่ตน้แลว้เสรจ็  
5.  ทดสอบตลาด Market testing  
6.  การผลติชุดแรก  
7.  การขายช่วงแรก  
8.  ด าเนินกจิกรรมการแขง่ขนัครัง้แรก 
9.  การปรบัรปูแบบครัง้แรกและปรบัทศิทาง  
10. การปรบัราคาหลกัครัง้แรก 

II.II ปัจจยัแห่งความส าเรจ็และลม้เหลว 
         [6] ได้กล่าวถึงเหตุผลทีส่ตาร์ทอพัล้มเหลว โดยการเปิดเผยของผู้
ก่อตัง้สตาร์ทอพักว่า 50 บรษิัทถึงสาเหตุที่พวกเขาเหล่านัน้ล้มเหลว ซึ่ง
สรุปประเดน็ไวด้งันี้ 
         1.สนิค้าหรอืบรกิารของพวกเขาปราศจากการมจี านวนผู้ใช้สนิค้า
หรอืบรกิารของธุรกจิ (Lack Product traction) 
        2.หลายๆธุรกจิมแีผนแต่ขาดวสิยัทศัน์ 
        3.ไมม่รีปูแบบการท ารายได ้
        4.พวกเขาเริม่ตน้ไดถู้กตอ้งแต่ไมส่ามารถทีจ่ะยนือยู่ได้ 
       [7] ได้ท าการวจิยัเพิม่เติมในส่วนที่สตาร์ทอพัที่เติบโตก่อนก าหนด
หรอืเตบิโตสูงมากทีสุ่ดแต่ลม้เหลว โดยท าการวจิยัมากกว่า 3,200 สตารท์
อพัเทคโนโลยทีีเ่ตบิโตสงู และไดใ้หค้วามชดัเจนของค าว่าไมส่อดคลอ้งของ
สตารท์อพัใน 5 มติ ิ  ตามตารางที2่ 
ตารางที ่II แสดงความไมส่อดคลอ้งของสตารท์อพัใน 5 มติ ิ   

มิติ ตวัอย่ำงควำมไม่สอดคล้อง 
ลกูคา้ 1. ใชเ้วลามากในการหาลกูคา้ก่อนทีจ่ะการ 

2. สรา้งผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรปูแบบธุรกจิมกีาร
ท าซ ้าและขยายไดโ้ดยง่าย 

3. พยายามชดเชยกบัผดิพลาดกบัการ 
4. สรา้งผลติภณัฑไ์มใ่หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากเกนิไป ดว้ย

การผลกัดนัการตลาด 
ผลติภณัฑ ์ 1. สรา้งผลติภณัฑท์ีไ่ม่แกปั้ญหาใหก้บัลกูคา้ 

2. ใหเ้วลากบัการขยายธุรกจิก่อนทีผ่ลติภณัฑท์ีย่งัไมเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด 
3. เพิม่สิง่ที ่เรยีกวา่ “ยนิดทีีเ่พิม่ให”้ (ทีต่ลาดไมไ่ดต้อ้งการ) 

ทมีงาน 1. จา้งพนกังานมากเกนิไปก่อนเวลาอนัควร 
2. จา้งผูเ้ชีย่วชาญก่อนทีก่่อนจ าเป็น 
3. จา้งผูจ้ดัการแทนผูท้ างาน 
4. มลี าดบัชัน้มากกวา่ 1 ล าดบัชัน้ 

การเงนิ 1. ไดร้บัเงนิทุนน้อยไปจนเขา้สู่หายนะ 
2. ไดร้บัเงนิทุนมากไป ถงึแมม้นัไม่เลวนกัแต่มนัท าใหผู้ป้ระกอบการไม่มวีนิยั 

และใชเ้งนิในการขยายธุรกจิก่อนก าหนดในมติอิื่นๆ เชน่ การจา้งงานมากไป 
การก่อสรา้งมากไป การลงทุนมากเกนิไปเป็นความเสีย่งของนกัลงทุนมากกวา่
ถ้านกัลงทนุใหก้บัสตารท์อพัเท่าทีจ่ าเป็นและตอ้งการและคอยจบัตาดู
ความกา้วหน้าของสตารท์อพั 

รปูแบบธุรกจิ 1. รปูแบธุรกจิ 
2. สนใจแต่การท าไรสงูสุดก่อนเวลาอนัควรมากไป 
3. วางแผนมากเกนิไป ด าเนินการโดยปราศจากการวงจรป้อนกลบัทัว่ไป(คอืการ

น าขอ้มลูต่างๆทีไ่ดจ้ากการด าเนินการทีผ่่านมายอ้นกลบัน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลง แกไ้ขใหด้ขี ึน้) 

4. ไม่ปรบัรปูแบบธุรกจิใหเ้หมาะสมทีจ่ะเปลีย่นตลาด 
5. ลม้เหลวในการสนใจรปูแบธุรกจิและไม่สามารถทีห่าไดว้า่จะท าใหต้น้ทุนต ่า

กวา่รายไดท้ีจุ่ดขยายธุรกจิ 

 ทีม่า:[8] 
           [4] ได้กล่าวไว้ว่า ธุรกจิที่มอีายุน้อยทัง้หลายจะเผชญิกบัปัญหา
หลากหลายในปีที่ก่อร่างสร้างตวัของพวกเขาทีซ่ึ่งคุกคามการอยู่รอดของ
ธุรกิจ จากส านักงานเจ้าหน้าที่พิทกัษ์ทรพัย์สินตามกฎหมายในสหราช
อาณาจกัรได้ระบุ สาเหตุของความล้มเหลวทางธุรกจิ ประกอบด้วย การ
หมุนเวยีนไม่เพยีงพอ, การจดัการและการควบคุมทีไ่ม่ดี, ความล่าชา้ของ
ความถูกต้องของบญัช,ี การแข่งขนั, ความไม่พอของเงนิทุน, หนี้เสยี, และ
ผลตอบแทนทีส่งูเกนิไปของเจา้ของ 
          [8] ไดศ้กึษาปัจจยัแห่งการลม้เหลวของสตารท์อพัดา้นเทคโนโลยทีี่
ส่งผลต่อความลม้เหลวในอตัราทีสู่งในประเทศอสิราเอล มปีระเดน็หลกัซึ่ง
ส่งผลสะทอ้นกลบั มดีงันี้ การรบัรูข้องผูน้ าเกีย่วกบัความไม่มัน่คงทางดา้น
การเงนิ, ขัน้ตอนทีเ่ขม้งวดของกองทุนการร่วมทุน, พฤตกิรรมหวาดระแวง
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ของนักลงทุน, การขาดความเป็นผูน้ าที่เพยีงพอ, และความล่าชา้ของการ
วจิยัทางการตลาด  
         [9] ได้อ้างอิงถึงปัจจยัศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จและ
ลม้เหลวประกอบดว้ยแหล่งเงนิทุน, ขนาดธุรกจิ, นวตักรรม, และ ความเป็น
ผูน้ า 
         [3] ไดอ้ธบิายถงึความเสีย่งหลกัทีเ่จ้าของธุรกจิขนาดเลก็ทีต่้องพบ
และตอ้งพจิารณาถงึก่อนทีจ่ะท าการตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิประกอบดว้ย  
        1.การประเมนิดา้นการตลาดทีผ่ดิพลาด 
        2.ความไมแ่น่นอน    
        3.การไมม่เีงนิเดอืนของเจา้ของ 
        4.การสญูเสยีจากการลงทุน 
        5.การท างานทีใ่ชเ้วลานานและความเครยีดทีส่งู 
        6.ความรูส้กึผดิหวงัเมือ่รูว้่าบางสิง่ไมไ่ดด้อีย่างทีค่ดิหรอืทีห่วงัไว ้
II.III พื้นฐานดา้นการศกึษาและประสบการณ์ 
     [10] ได้ท าการวจิยัปัจจยัที่ส่งผลต่อธุรกจิสตาร์ทอพัขนาดเลก็ 
ดา้นการศกึษาผูท้ีเ่ร ิม่เป็นเจา้นายตวัเองในวยักลางคนหลงัจากทีไ่ดพ้ฒันา
ทกัษะและ/หรอืความช านาญงานเฉพาะ.เจา้ของทีม่อีายุมากกว่าอาจจะไม่มี
การศกึษามากเท่ากบัเจ้าของผู้ที่มอีายุน้อยกว่า,ในแต่ละคนผู้ทีไ่ด้รบัการ
อบรมทางธุรกิจมาแล้วมคีวามเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
ขนาดเลก็ 
       [11] ได้กล่าวว่าระดบัส าเร็จการศกึษาของผู้ประกอบการที่มี
ศกัยภาพเป็นปัจจยัที่มคีวามส าคญัในการก าหนดทัง้การเข้าสู่การเป็น
นายจา้งตวัเองอย่างแทจ้รงิและหลงัจากนัน้ ในความส าเรจ็ในช่วงเวลาระยะ
ยาวของการเสีย่ง 
 

III. วิธีกำรวิจยัและกำรออกแบบกำรวิจยั 
III.I เครือ่งมอืและวธิวีจิยั 

- ประชากร 
ประชากรที่ผู้ว ิจ ัยศึกษาในครัง้นี้ ได้แก่  ผู้ประกอบการ Start-up ตัง้แต่ 
เริม่ตน้ จนถงึ Serie A 

- กลุ่มตวัอย่าง 
ในการวิจยัเชิงคุณภาพ  ซึ่ง DePaulo ซึ่งได้ระบุว่า การสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 10 ตวัอย่างจะครอบคลุมถงึอุบตักิารณ์รอ้ยละ 80 ของกลุ่ม
ประชากร (Population incidence) ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 90 ซึง่ผูว้จิยั
จงึไดด้ าเนินการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 5 ตวัอย่าง  
[13] อธบิายว่า การวจิยัเชงิคุณภาพแบบปรากฏการณ์วทิยาจ านวนผู้ให้
สมัภาษณ์อยู่ในช่วง 3 ถงึ 10 จากกลุ่มประชากรทีเ่ป็นแบบจ ากดั  
(Finite population) ถอืว่าอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และจากกลุ่ม startup ที่
สามารถท าธุรกจิ หรอือยู่ในช่วงสรา้งธุรกจิจนถงึระดบั serie A ในเมอืงไทย
นัน้ มอียู่ไมม่าก ประกอบดว้ยระยะเวล่ทีจ่ ากดั จงึสามารถเกบ็ขอ้มลูไดม้าที ่
10 ตวัอย่าง (Subjects) ซึง่เป็น Tech Startup ทัง้หมด 

- ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key informants) ในการวจิยันี้ จะเป็นผูก้่อตัง้ (Founder) 
และ/หรอืผูร้่วมก่อตัง้ (Co-Founder) ของธุรกจิสตารท์อพัทีท่ าการวจิยั จาก
การเลอืกแบบเจาะจง ผูใ้หข้อ้มลูมคีวามประสงค์ทีจ่ะเกบ็ชื่อและธุรกจิของ
ขอ้มลูเป็นความลบั การศกึษานี้จงึขอใชค้ าแทนในการอ้างถงึธุรกจิในกลุ่ม

ตวัอย่าง 
 เครือ่งมอืที ่ใชใ้นการวจิยันี้คอืแบบสมัภาษณ์ แบบกึง่โครงสรา้ง(Semi-
structure interview protocol)  ซึ่ ง เ ป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด  เ น้น
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ( In-depth interviews)  จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
นอกจากนี้ผูว้จิยัจะใชเ้อกสารที ่เกีย่วขอ้ง (Relate documents)  
และเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพครัง้นี้คือตัวผู้ว ิจ ัย
(Researcher as a key instrument) ทัง้นี้ [14] และ [15] กล่าวว่าเครือ่งมอื
ในการสมัภาษณ์ที่ดี คือตัวผู้สมัภาษณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มี ปฏิสมัพนัธ์
โดยตรงต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง  การใช้
ประสบการณ์การท างานของผูว้จิยัจะช่วยเอื้ออ านวยต่อกระบวนการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูตลอดจนการสรา้งทฤษฎเีพือ่อธบิายหรอื
หาขอ้สรุปเกีย่วกบังานวจิยัดงักล่าว 
 ความถูกตอ้งและความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู(Validity and Reliability) 
ความถูกตอ้งตรงประเดน็และความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูนับว่ามคีวามส าคญั
เช่นเดียวกบังานวิจยัเชิงปริมาณ ผู้วิจยัตระหนักถึงประเด็นดงักล่าวซึ่ง
ความถูกต้องตรงประเดน็ (Validity) และความน่าเชื่อถอื (Reliability) ของ
การศกึษาโดยเฉพาะขอ้มูลที่ เก็บจากการวจิยัและกระบวนการวเิคราะห์
ขอ้มลูตอ้งอาศยัความพนิิจพเิคราะห์ ทัง้นี้ผูว้จิยัจะใชก้ลวธิ ีตามหลกัการ 
การวจิยัเชงิคุณภาพ3 ข ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ [14] 
1. การใช้เวลาที่ เหมาะสมในการสมัภาษณ์ และสร้างความคุ้นเคยกบัผู้ 
ใหข้อ้มลู (Prolonged Engagement in the Field) ในการเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่า ขอ้มลูที ่ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามสามารถสะทอ้น
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ผู้ว ิจยัใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมงซึ่งเป็นเวลา
มาตรฐาน 
2. การสนทนากับเพื่อนและผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) ผู้ว ิจ ัยจะ
สนทนาแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัเพือ่นนกัวจิยั  รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญ และอาจารย์
ที ่ปรกึษาวทิยานิพนธ ์เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางและขอ้มลูทีถู่กตอ้งในการท าวจิยั 
3. การตรวจสอบข้อมูลโดยสมาชิก  (ผู้บริหารที่เข้าร่วมให้ข้อมูล ) 
(Member Checking)    การตรวจสอบขอ้มลูโดยสมาชกิที่ เขา้ร่วมวจิยัถอื
ไดว้่ามคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ทีย่งตรง ทัง้นี้หลงัจาก
ที่ผู้วจิยัท าการถอดเทปเสร็จเรยีบร้อยแล้วจะส่งบทสมัภาษณ์เพื่อให้ผู้ให้
ขอ้มูลตรวจสอบอีกครัง้หนึ่งเพื่อให้ม ัน่ใจว่า  ผู้วจิยัท าการถอดเทปอย่าง
ถูกตอ้งและถ่ายทอดความคดิของผู ้ใหข้อ้มลูอย่างตรงไปตรงมา 
III.II การวเิคราะหข์อ้มลู 
 งานวจิยันี้ จะใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยวธิี  การวเิคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่  
เป็นรูปธรรม หรอืปรากฏการณ์ ที่มองเห็นเช่น พธิกีรรม การด าเนินชวีติ 
ความเป็นอยู่  การท างาน ฯลฯ เมื่อผู้ว ิจ ัยได้เห็นหรือสังเกตหลายๆ
เหตุการณ์ต่างๆ แล้วจึงลงมือสรุป แต่หากข้อสรุปนัน้ยังไม่ได้ร ับการ
ตรวจสอบอื่นๆ กถ็อืว่า ผลทีไ่ดเ้ป็นสมมตฐิาน หากไดร้บัการยนืยนักถ็อืว่า
เป็นขอ้สรุปได ้
 ในการที่ขอ้สรุป ไม่ได้รบัการยนืยนันัน้ เรยีกว่า  สมมติฐานชัว่คราว
(Working Hypothesis) เช่น สมมตฐิานที ่อาจตัง้ขึน้จากการพจิารณาขอ้มลู
เบื้องต้น จากนัน้จงึศกึษารวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ [17] ดงันัน้ ตลอดเวลาที่
นักวจิยัท าการวจิยั  และลงมอืวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น มกีารบนัทกึโดย
จ าแนกออกเป็นใคร ทีไ่หน เมือ่ไหร่ อย่างไร อะไร มคีวามหมายอย่างไรใน

864



  

 

5 
 

การท าสิ่งเหล่านี้   ในการพิสูจน์สมมติฐานนัน้ การวิจัยเชิงคุณภาพจะ
แตกต่างจากการวจิยัเชงิปรมิาณซึ่งมกีารตกีรอบทฤษฎี แต่ในการวจิยัเชงิ
คุณภาพผู้วิจ ัยจะไม่ก าหนดสมมติฐานจากกรอบแนวคิดอันใดอันหนึ่ง
โดยเฉพาะ ผู้วิจยัจะปรบัและเปลี่ยนสมมติฐานอยู่  เสมอโดยอาศยัการ
พสิจูน์ สมมตฐิานเหล่านัน้ตลอดเวลา ซึง่สมมตฐิานอาจถูกหรอืผดิกไ็ด ้เมือ่
สมมตฐิานนี้ถูกพสิจูน์ และตรวจสอบแลว้  จงึจะเป็นขอ้สรุป [17] ซึง่จะเหน็
ไดว้่าการวเิคราะห์ขอ้มลูนี้  หวัใจส าคญัอยู่ที่ การสรา้งสมมตฐิานชัว่คราว
ตลอดระยะของการวเิคราะหข์อ้มลู หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดด้ าเนินการสมัภาษณ์
เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  ผู้ว ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลที่  ได้จากการ
สัมภาษณ์ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จากนัน้จึงน ามาถอดเทป อย่าง
ละเอยีด แบบค าต่อค า(Transcription of data) และผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู 
โดยท าการศึกษาข้อมูลเหล่านัน้อย่างละเอียด จบัใจความหลกั จดักลุ่ม
ขอ้มลูแต่ ละประเภท พจิารณาเชื่อมโยงความเหมอืนและแตกต่างแล้วจงึ
น าเสนอขอ้คน้พบทัง้หมดในรูปแบบความเรยีง ตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั จากแนวคดิการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าว 
 

IV. ผลกำรวิจยั 
IV.I ผลการสมัภาษณ์ (ฉบบัย่อเน้นประเดน็ส าคญั) 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
จากประเดน็ค าถามทัง้ 11 ขอ้สามารถน ามาสรุปในแต่ละประเดน็ตามตาราง
ขา้งล่างนี้ 
 
ตารางที ่III.I ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่1: กรุณาอธบิายเกีย่วกบัประสบการณ์
และเบือ้งหลงัของปัจจยัทีช่่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ในช่วงเริม่ตน้ของการ
ด าเนินธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็
ค าถามที1่ 

สตารท์อพั 
A 

สตารท์อพั B สตารท์อพั C สตารท์อพั D สตารท์อพั E 

ปัจจยัที่
ส่งผลให้
ประสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้น
การตลาด 
2.ดา้น
การเงนิ 
3.ดา้น
บุคลากร 
4.ดา้นผูร้่วม
ก่อตัง้ 
5.ดา้นอื่นๆ 
เช่น 
Ecosystem,
กฎหมาย 
 

1.มองเหน็
โอกาสใน
ประเทศไทย 
จงึน า
รปูแบบ
ธุรกจิจาก
ต่างประเทศ
เขา้มา
ด าเนินการ
ในประเทศ
ไทย 
2.การลงทุน
ในประเทศ
ไทยต ่า 
ใชเ้งนิลงทุน
ส่วนตวัเป็น
หลกั 
3.ไม่มี
ทมีงานใน
การท า
Product 
ตอ้งจาก
Outsource 
4.ผูร้่วม
ก่อตัง้ทีส่าม
รถท า
Product  
5.Startup 
Ecosystem 
อยูใ่นช่วง
เริม่ตน้ใช้
เวลา 2 ปี 
ถงึเตบิโต
แบบกา้ว
กระโดดได ้

1.มองเหน็
ปัญหาจาก
การท าธุรกจิ
ในปัจจุบนัและ
ตอ้งการ
แกปั้ญหานัน้ 
และก่อใหเ้กดิ
ไอเดยีทาง
ธุรกจิ 
2.ใชเ้งนิลงทนุ
ส่วนตวัเป็น
หลกั 
3.ไม่มทีมีงาน
แต่จะใชท้กัษะ
ความสามารถ
ของผูร้่วม
ก่อตัง้เป็น
หลกั 
4.ผูร้่วมก่อตัง้
มทีกัษะและ
ความสามารถ
ทีแ่ตกต่าง 
5.อยูใ่นช่วงที ่
Startup 
Ecosystem มี
ความพรอ้ม
และมี
ผูส้นบัสนุน
มากขึน้ และ
ใชเ้วลาเพยีง 
8 เดอืน ถงึ
เตบิโตแบบ
กา้วกระโดด
ได ้

1.ปรบัเปลีย่น
ธุรกจิจากSME
มาเป็นสตารท์
อพัโดยใช้
เทคโนโลยมีา
ช่วย 
 
2.ใชเ้งนิลงทนุ
จากเริม่ตน้ลง
กลุ่มเพื่อน 
 
 
3.จา้ง
บุคคลากร
โดยเฉพาะ
โปรแกรมเมอร ์
 
4.ส่วนหนึ่งเป็น
ลกูคา้ 
 
5.เริม่และ
ปรบัเปลีย่น
ธุรกจิจากSME
มาเป็นสตารท์
อพัในช่วงที ่
Ecosystemที
ก าลงัเริม่
พฒันาขึน้ 

1.เริม่ไอเดยี
ในการท า
ธุรกจิจาก
ปัญหาทีพ่บ
ในชวีติ
ประจ า 
 
 
2.ไดร้บัเงนิ
ลงทุนจาก
ภาครฐัทีน่ า
ไอเดยีไป
เสนอ 
 
3.ไม่มี
ทมีงานผลติ
แต่จะจา้ง
Outsource
แทนและมทีี่
ปรกึษาคอย
ใหค้ าแนะน า 
4.มผีูร้่วม
ก่อตัง้ทีม่ ี
ประสบการณ์
ทีแ่ตกต่างกนั  
5.อยูใ่นช่วงที ่
Ecosystem 
ก าลงัเตบิโต 
โดยเฉพาะ
การสนบัสนุน
จากภาครฐั 
 

1.จาก
ประสบการณ์
จากการท า
ธุรกจิสตารท์
อพัจาก
ต่างประเทศ
และมองเหน็
โอกาสใน
ประเทศไทย  
 
2. ใชเ้งนิ
ลงทุนของทมี
ผูก้่อตัง้ 
 
 
3.ใชท้มีงานผู้
ก่อตัง้เป็น
หลกั 
 
4.ทมีผูก้่อตัง้
มปีระการณ์
ในการท า
ธุรกจิมาก่อน 
 5.อยูเ่ริม่ตน้
ของธุรกจิ
สตารท์อพัใน
ประเทศไทย
พอด ี 
 

 
ตารางที ่ III.II ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่ 2: Startupของท่านผ่านมี
ประสบการณ์ในStageใดบา้ง?และเหตุใดถงึเลอืกและระดมทุนจากนกั
ลงทุนนัน้ๆ? 
ประเดน็ค าถาม
ที2่ 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั 
C 

สตารท์อพั D สตารท์อพั E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นการเงนิ 
การระดมทุน 
2.การคดัเลอืก
ผูร้่วมทุน 
 

1.ปี 2013 
รอบ Seed 
Funding 
ปี 2014 
Series A 
และปี 2016 
Series B 
2.เลอืกผูล้งทุ
ทีต่อบโจทย์
ทางธุรกจิทัง้
ดา้นการเงนิ 
ความรูใ้นการ
ท าธุรกจิและ
การขยาย
การตลาด 

1.ปี 2016 
รอบ Seed 
Fund 
2.เลอืกผูล้งทุ
ทีต่อบโจทย์
ทางธุรกจิทัง้
ดา้นการเงนิ 
ความรูใ้นการ
ท าธุรกจิและ
การขยาย
การตลาด 

1.ไดร้บัทุน
จากลกูคา้
ซึง่ปัจจุบนั
เงนิทุนมี
เพยีงพอต่อ
การด าเนิน
ธุรกจิ 
2.มตีลาด
รองรบัอยู่
แลว้ 

1.จาก
สถาบนั
ภาครฐัใน
รปูแบบให้
เปล่า 
 
2.นอกจาก
เงนิลงทุน
แลว้ยงัไดร้บั
ความ
ช่วยเหลอื
ดา้นต่างๆ
ดว้ย ใน
อนาคตจะมี
การระดมทุน
โดยมี
ทางเลอืกสอง
ทางคอืจาก
นกัลงทุน 
หรอืจาก
Crowd 
Funding 

1.ผูร้่วมก่อตัง้ 
แต่ยงัไม่มี
การระดมทุน
จากนกัลงทุน 
 
2.มเีป้าหมาย
และเหน็
ความเป็นไป
ไดด้ว้ยกนั 
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ตารางที ่ III.III ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่3: ในการPitch เพือ่ระดมทุนตอ้งให้
ส าคญักบัเรือ่งใดบา้ง? 
ประเดน็ค าถาม
ที ่3 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั 
C 

สตารท์อพั D สตารท์อพั 
E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นการเงนิ 
ประเดน็ที่
ส าคญั ในการ
น าเสนอผูร้ะดม
ทุน 
 

1.เน้น
ประเดน็ดา้น
แผนการเงนิ 
การใชเ้งนิ 
ดา้นต่างๆ 
เช่นดา้น
การตลาด 
 

1.ความ
น่าเชื่อถอืของ
ทมีงาน และ
อตัราการ
เตบิโตทีผ่่าน
มา 

1.สนิคา้ 1.สนิคา้และ
นวตักรรม 

1.รปูแบบ
ธุรกจิ 

 
ตารางที ่ III.IV ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่4:หลงัจากการไดร้บัทุนแลว้ ผูก้อ่ตัง้
และทมีผูก้่อตัง้ยงัถอืหุน้ใหญ่หรอืไม?่ 
ประเดน็ค าถาม
ที ่4 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั C สตารท์อพั D สตารท์อพั E 

ปัจจยัทีส่่งผลให้
ประสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นการเงนิ 
เกีย่วกบัสดัส่วน
การถอืหุน้ 

1.ทมีผูก้่อตัง้
ยงัมสีดัส่วน
การถอื
หุน้ส่วนใหญ่
อยู่ 
 

1.ทมีผูก้่อตัง้
ยงัมสีดัส่วน
การถอื
หุน้ส่วนใหญ่
อยู่ 
 

1.ทมีผูก้่อตัง้
ยงัมสีดัส่วน
การถอื
หุน้ส่วนใหญ่
อยู่ 
 

1.ทมีผูก้่อตัง้
ยงัมสีดัส่วน
การถอื
หุน้ส่วนใหญ่
อยู่ 
 

1.ทมีผูก้่อตัง้
ยงัมสีดัส่วน
การถอื
หุน้ส่วนใหญ่
อยู่ 
 

 
ตารางที ่III.V ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่5 :หลงัจากไดร้ะดมทุนแลว้ธุรกจิเป็น
อย่างไรบา้ง? 
ประเดน็
ค าถามที ่5 

สตารท์
อพั A 

สตารท์อพั B สตารท์อพั 
C 

สตารท์อพั 
D 

สตารท์อพั E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นการเงนิ 
เกีย่วกบัการ
น าเงนิลงทุน
ไปใช ้

1.ลงทุน
ในดา้น
ต่างๆ
เพื่อให ้
เตบิโตขึน้
แบบกา้ว
กระโดด 
 

1.ปรบัปรุง
ผลติภณัฑแ์ละการ
สรา้งFeature
ใหม่ๆ โดยเฉพาะ
การจา้งทมีงาน
ดา้น
โปรแกรมเมอร ์
 

1.ทัง้ดา้น
การตลาด
และการจา้ง
โปแกรม
เมอร ์

1.ทัง้ดา้น
การตลาด
และ
ออกแบบ 

1.ทัง้ดา้น
การตลาด
และการ
ด าเนินการ 

 
ตารางที ่ III.VI ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่ 6: Startupของท่านมรีปูแบบธุรกจิ
อย่างไร? 
ประเดน็
ค าถามที ่6 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั C สตารท์อพั 
D 

สตารท์อพั 
E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้น
การตลาดที่
เกีย่วกบัการ
รปูแบบธุรกจิ 

1.เป็นธุรกจิ
ใหก้าร
โฆษณา
ใหก้บั
รา้นอาหาร
และแบรนด์
สนิคา้เป็น
หลกัทัง้
ภาครฐัและ
เอกชน โดย
มรีายไดจ้าก
ค่าโฆษณา 
 

1.เป็น Plate 
From การ
ระหวา่งผูใ้ช้
และผูใ้หบ้รกิาร 
ซึง่มรีายไดจ้าก 
Commission 
จากการ
ใหบ้รกิาร 

1.เป็น Plate 
From การจอง
ทีพ่กัในโรงแรม
ซึง่มรีายไดม้า
จาก 
Commission 
การจอง 

1.เป็น 
สนิคา้
นวตักรรม 
รายไดจ้าก
การขาย
สนิคา้ 

1.เป็น ที่
ปรกึษา
และจดั
กจิกรรมที่
เกีย่วกบั
ธุรกจิ
สตารท์อพั 
ซึง่มรีาย
ไดม้าจาก
การบรกิาร 

 
 
 
 
 

ตารางที ่ III.VII ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่ 7: มวีธิกีาร กลยุทธห์รอืหลกัการ
อะไรบา้ง?ทีท่ าใหS้tartupสามารถเตบิโตได ้
ประเดน็
ค าถามที ่7 

สตารท์อพั A สตารท์อพั 
B 

สตารท์อพั C สตารท์อพั D สตารท์อพั 
E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้น
การตลาดที่
เกีย่วกบักล
ยทุธใ์นการ
สรา้งการ
เตบิโต 
 

1.มหีลกัการที่
ส าคญัเป็น
ศาสตรข์อง
ธุรกจิStartup
คอื Growth 
Hackingที่
ไม่ไดท้ า 
Advertising 
แต่เป็นการใช ้
Creative 
Marketing ใช้
Data Analytic 
และ
ปรบัเปลีย่น
Product เพื่อ
ท าใหเ้กดิ 
Growthมาก
ขึน้  
 

1.ไม่แขง่
กบัคู่แขง่ใน
ดา้นราคา 
แต่มุ่งเน้น
ปรบัปรุง
คุณภาพให้
ตรงกบั
ความ
ตอ้งการ
ของผูใ้ช้
มากขึน้ 
โดยมกีาร
อบรม
ใหก้บั Key 
Partner 

1.ตวั
ผลติภณัฑ์
ความเขา้ใจ
ในใหต้อบ
โจทยห์รอื
แกปั้ญหาที่
ลกูคา้
ตอ้งการ โดย
สิง่ทีต่อ้งคดิ
คอืลกูคา้
อยากใช ้
 

1.เน้นการสรา้ง
ความแตกต่าง
โดยใช้
นวตักรรม และ
เพื่อเสนอต่อ
ลกูคา้หรอื
กลุ่มเป้าหมาย
โดยใช ้Social 
Media เพื่อสรา้ง
การรบัรูแ้ละ
ความสนใจ
ก่อนทีจ่ะผลติ
สนิคา้จรงิ 
 

1.ไม่ไดม้ี
กลยทุธ์
อะไรเป็น
หลกัแต่จะ
มองหา
โอกาส
มากกวา่  
 

 
ตารางที ่ III.VIII ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่8: จากทีผ่่านมาท่านคดิว่าปัจจยัที่
ส าคญัต่อความส าเรจ็คอือะไร? 
ประเดน็
ค าถามที ่8 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์
อพั C 

สตารท์อพั D สตารท์
อพั E 

ปัจจยัที่
ส าคญัสง่ผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
 

ทมีผูร้่วมก่อตัง้ 
ซึง่จากทีเ่คยท า
Startupแลว้
ลม้เหลวในครัง้
แรกเนื่องจากไม่
มทีมีงานจงึจา้ง
คนเขยีน
โปรแกรมและ
ไม่ไดค้ณุภาพ 
จงึได ้recruit 
เพื่อนทีเ่น้น
ทกัษะดา้น
โปรแกรมเมอร์
ซึง่ท างานประจ า
กนัอยู ่ 

เมื่อมไีอเดยีแลว้
เริม่ลองท าไป
เรื่อยๆทลีะ
ข ัน้ตอนทีไ่ม่ตอ้ง
ใชเ้วลามาก โดย
การลองถาม
ความคดิเหน็
ของคนอื่นๆด ู
และทีส่ าคญัยงั
ไม่ตอ้งท า
ผลติภณัฑท์ี่
สมบรูณ์แต่ท าใน
สิง่ทีรู่ว้า่สิง่นี้
สามารถไปต่อ
ได ้ไม่อยา่งนัน้
จะเสยีเวลา และ
ตอ้งมทีมีงานผู้
ร่วมก่อตัง้ที่
สามารถสรา้ง
ผลติภณัฑแ์ละ
พฒันาไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ 
 

จุดมุ่งหม
ายของ
ทมีผูร้่วม
ก่อตัง้ที่
ตอ้ง
เหมอืนกั
น ถงึแม้
บางครัง้
จะเหน็
แตกต่าง
กนัแต่ 
บทสรุป
สุดทา้ยก็
ตอ้งไป
ทศิทาง
เดยีวกนั 
 

การตลาด การ
สรา้ง
ความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นทีจ่ะ
ส่งเสรมิดา้น
การตลาดได ้
 

รปูแบบ
ธุรกจิ
และ
โอกาสที่
สามารถ
เตบิโตได ้
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ตารางที ่III.IX ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่9: ในการท างานร่วมกนัระหว่างผูร้่วม
ก่อตัง้มหีลกัการอย่างไร?ทีจ่ะไมล่ม้เลกิ 
ประเดน็
ค าถามที ่9 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั C สตารท์อพั 
D 

สตารท์อพั 
E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นการผู้
ร่วมก่อตัง้ที่
เกีย่วกบัการ
ท างานร่วมกนั 

1.ในช่วง 2 
ปีแรกทีไ่ป
รบังานเขยีน
โปรแกรมมา
เพื่อนๆไม่
เหน็ดว้ย แต่
ทุกคนไม่
เคยยอมแพ ้
และไม่เคย
โทษซึง่กนั
และกนั แต่
จะมองไป
ขา้งหน้าวา่
จะท าอะไร
ต่อไป 

1.เป็นสิง่
ส าคญัอนัดบั
แรกเลยทีจ่ะ
ประสบ
ความส าเรจ็ ผู้
ร่วมก่อตัง้มี
Skill ทีเ่ฉพาะ
ทางทีแ่ตกต่าง
กนัและมคีวาม
เขา้กนัไดข้อง
แต่ละบุคคล  
 

1.ตอ้งมกีาร
พดูคุยและการ
วางแผนที่
ชดัเจน และมี
จุดมุ่งหมายที่
คลา้ยๆกนั และ
มคีวามสามารถ
ทีห่ลากหลาย 
 

1.ทศันคติ
ตอ้งตรงกนั
เขา้กนัได ้
โดยทีผ่่าน
มาได้
เปลีย่นผู้
ร่วมก่อตัง้
ไปบา้งแลว้ 
ท าใหเ้กดิ
ปัญหา
ความไม่
ต่อเนื่อง 
 

1.มคีวาม
ชดัเจนใน
ทศิทางของ
องคก์รถ้ามี
ประเดน็
ปัญหาที่
เกดิขึน้ตอ้ง
พดูคุยกนั
ก่อนทีจ่ะ
เกดิปัญหา 
 

 
ตารางที ่ III.X ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่ 10: การเป็นผูน้ าทีด่ตีอ้งมลีกัษณะ
อย่างไร? 
ประเดน็ค าถาม
ที ่10 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั C สตารท์อพั 
D 

สตารท์อพั 
E 

ปัจจยัทีส่่งผลให้
ประสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นการผูร้่วม
ก่อตัง้ทีเ่กีย่วกบั
ลกัษณะความ
เป็นผูน้ า 
 

1.ตอ้งมี
วสิยัทศัน์ที่
ชดัเจนและที่
ส าคญัตอ้งมี
ความอดทน 
 

1.เนื่องจาก
Startup ตอ้งมี
การระดมทุน
เพื่อใหเ้ตบิโต
แบบกา้ว
กระโดด ดงันัน้
จงึมแีรงกดดนั
จากนกัลงทุน
ผูน้ าทีด่ตีอ้งมี
ความมุ่งมัน่
และอดทน 
และท างาน
ร่วมกบัทมีงาน
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

1.มคีวาม
มุ่งมัน่ และ
ชดัเจน
จุดมุ่งหมาย
ของผูร้่วม
ก่อตัง้ ทีจ่ะ
น าไปสู่การ
แกปั้ญหาและ
น าไปสู่
เป้าหมายได ้
 

1.ตอ้งมี
ความ
มุ่งมัน่และ
ชดัเจน 
 

1.มคีวาม
มุ่งมัน่และ
ความเป็น
ผูน้ าในการ
ก าหนด
ทศิทาง
ของบรษิทั 
 

 
ตารางที ่ III.XI ผลสมัภาษณ์ ค าถามที ่11: มปัีจจยัอื่นๆอะไรบา้งทีส่่งเสรมิ
หรอืช่วยให ้Startupของท่านประสบความส าเรจ็ได?้ 
ประเดน็
ค าถามที ่11 

สตารท์อพั A สตารท์อพั B สตารท์อพั 
C 

สตารท์อพั 
D 

สตารท์อพั E 

ปัจจยัทีส่่งผล
ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 
1.ดา้นอื่นๆ 
เช่น Startup 
Ecosystem 
ดา้นกฎหมาย 
 

1.ในช่วงปี 
2012 เป็นช่วง
ที ่Smart 
Phone ราคา
ถูกและ 
Internet 3G 
เขา้มาท าใหม้ี
ผูใ้ชS้mart 
Phone มาก
ขึน้และมี
ความตอ้งการ
ทีจ่ะหาและ
โหลด 
Application 
มากขึน้ดว้ย
ดงันัน้ 
Ecosystemก็
มสี่วนท าให้
เตบิโตขึน้มา 

1.ใปัจจยัดา้น
อื่น 
Ecosystem 
ส่งผลในฐานะ
เป็นปัจจยัที่
เอือ้หนุนต่อ
การ
ด าเนินการ 
แต่ทีม่ผีล
โดยตรงกบั
บรษิทัคอื
กฎหมายที่
เป็นอุปสรรค
ในการด าเนิน
ธุรกจิแต่การ
ประสบ
ความส าเรจ็
ขึน้อยูก่บั
Start-Upแต่
ละแห่ง 
 

1.กฎหมาย
ซึง่ใน
ปัจจุบนัที่
เกีย่วกบั
หลายธุรกจิ 
เช่น ขนสง่ 
การใหเ้ช่าที่
พกัอาศยัที่
ไม่ใช่
โรงแรม จะ
เป็น
อุปสรรค
สตารท์อพั
ในการที่
เตบิโตหรอื
ด าเนิน
ธุรกจิได ้ 
 

1.ระบบ
ขนส่งทัง้ 
ค่าใชจ้่าย
และความ
สะดวกซึง่
ถอืเป็น
ตน้ทุน
หลกัๆใน
การด าเนิน
ธุรกจิ 
 

1.Startup 
Ecosystem 
จะส่งเสรมิและ
เป็นแรงผลกั
ใหก้บัการ
เตบิโตของ
สตารท์อพัได ้
ส่วนกฎหมาย
ในปัจจุบนันัน้
ยงัลา้หลงั
หลายสบิปีซึง่
เป็นอุปสรรค
ของการ
เตบิโตของ
สตารท์อพั 
 

 

V   สรปุผลกำรศึกษำ 
           จากการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวของ
ธุรกจิสตารท์อพัในประเทศไทยนัน้ประกอบดว้ยหลายปัจจยัและแต่ละปัจจยั
จะส่งผลต่อความส าเรจ็ของแต่ละธุรกจิประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัที่ส าคญัมสีามสตาร์ทอพั (A, B และ C) ที่ให้ประเด็นของผู้ร่วม
ก่อตัง้เนื่องจากทัง้สามสตารท์อพัเป็นสตารท์อพัทีก่่อตัง้หรอืด าเนินธุรกจิมา
ในช่วงทีธุ่รกจิสตารท์อพัเพิง่เริม่ตน้ดงันัน้ทมีผูเ้ริม่ตน้จะเป็นทัง้แรงงานและ
บางส่วนอาจจะเป็นผู้ลงทุนด้วย ส่วนสตาร์ทอัพ C ที่ให้ความส าคญักบั
การตลาดเนื่องจากเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตัง้มาในช่วงที่  Ecosystem เริ่ม
พฒันาขึน้มาในระดบัหนึ่งแลว้การหาผูร้่วมก่อตัง้หรอืเงนิทุนจงึไม่ยากมาก 
และสตาร์ทอพั E ที่ให้ความส าคญักบัรูปแบบธุรกจิและโอกาสทางธุรกิจ
เนื่องจากธุรกจิของสตาร์ทอพั E นัน้เป็นทีป่รกึษาใหก้บัธุรกจิสตารท์อพัอยู่
แลว้จงึท าใหม้โีอกาสทีจ่ะพบธุรกจิและช่องทางในการท าธุรกจิ 
2. ปัจจยัด้านการเงนิ โดยการลงทุนก่อตัง้จะใชเ้งนิลงทุนจากผูก้่อตัง้หรอื
นักลงทุนเอง แลว้ด าเนินการธุรกจิมาในระยะหนึ่งถงึไดม้กีารระดมทุนจาก
นักลงทุน ซึ่งสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้หลายรูปแบบทัง้ที่เป็น
สถาบนัภาครฐั เอกชน หรือเจ้าของธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ โดย
รปูแบบการระดมทุนจะมกีาร Pitch ใหก้บันกัลงทุนในช่วงเริม่ตน้หรอืมกีาร
ระดมทุนโดยส่วนตัวระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนหรือระดมทุนผ่าน
มวลชนทีเ่รยีกว่า Crowd Funding ซึ่งจะขึน้อยู่กบัรูปแบบธุรกจิว่ามโีอกาส
หรอืมทีศิทางที่เอื้อต่อธุรกจิของนักลงทุนด้วย ดงันัน้ในการระดมทุนของ
สตาร์ทอพันองจากเงนิทุน แลว้ยงัต้องพจิารณามลูค่าเพิม่ที่เอื้อซึ่งกนัและ
กนัระหว่างสตารท์อพัและนกัลงทุนดว้ย 
3. ปัจจยัดา้นการตลาด โดยการเริม่ต้นสรา้งรูปแบบธุรกจินัน้สามารถเริม่
จากการเลยีนแบบธุรกจิที่มอียู่แล้ว เริม่จากปัญหาที่พบในชวีติประจ าวนั 
การปรบัเปลีย่นจากรปูแบบธุรกจิแบบเดมิ หรอืจากการมองเหน็โอกาสทาง
ธุรกจิกไ็ด ้ 
4. ปัจจยัดา้นทมีผูร้่วมก่อตัง้และความเป็นผูน้ า รวมถงึทมีงานอื่นๆโดยเริม่
จากผูก้่อตัง้ตอ้งมคีวามมุง่ม ัน่และเป้าหมายทีช่ดัเจนโดยตอ้งหาผูร้่วมก่อตัง้
ที่มคีวามต้องการแบบเดียวกนั ในระหว่างการด าเนินกิจการจะประสบ
ปัญหาต่างๆ แต่ตอ้งมกีารพดูคุยกนัเพือ่หาหนทางทีจ่ะแกปั้ญหาไปดว้ยกนั 
คุณสมบตัิของทัง้ผูก้่อตัง้และผูร้่วมก่อตัง้ควรมคีุณสมบตัิที่แตกต่างกนัทัง้ 
ประสบการณ์ ทกัษะความสามารถ เพื่อที่จะใช้ทกัษะของแต่ละคนในการ
ด าเนินกจิการ เมือ่ธุรกจิเริม่เตบิโตและขยายตวัแลว้จงึเริม่จา้งพนกังานเขา้
มาเพิม่เตมิ 
5. ปัจจยัด้านอื่นๆ เช่น Startup Ecosystem เป็นปัจจยัสนับสนุนที่ท าให้
สตาร์ทอพัสามารถด าเนินการและเตบิโตได้ ส่วนปัจจยัด้านกฎหมายจะมี
ขอ้จ ากดัและจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิของบางธุรกจิ 
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